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ABSTRACT

This work presents the origins of what we know today as a medieval city. It highlights the evolution of urban communities throughout 
the duration of the era. After the fall of ancient Rome the position of cities significatnly declined. Many of them ceased to exist but 
most towns has been reduced to tiny hamlets without any political or economical importance. With time however they regained 
their position as primary trade and production hubs. The text shows how the cities looked like and what role they had in medieval 
Europe in early, high and late periods of the era. The autonomy of urban communities and their influence is shown, as well as what 
distinguished people living in cities from their rural counterparts.
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Starożytne dziedzictwo miast

Średniowiecze to bardzo długa epoka historycz-
na, której początek znacznie różnił się od zakończe-
nia. Przykładem dobrze to ilustrującym jest rola miast  
w Europie. Zmieniała się ona wraz z upływem lat, co-
raz bardziej zwiększając znaczenie tych zwartych spo-
łeczeństw. Pierwsze ośrodki miejskie powstawały już 
w starożytności, przykład mogą stanowić greckie polis, 
a także miasta rzymskie. Te drugie w ogromnym stop-
niu wywarły wpływ na tradycje urbanistyczne średnio-
wiecznej Europy. Wiele z nich powstawało bowiem 
na podstawie castrum romanum, warownego obozu 
rzymskiego otoczonego fortyfikacjami i fosą. Przy ta-
kich obiektach pojawiały się canabae, osiedla, które  
z biegiem czasu przekształcały się w miasta. Te pierw-
sze po upadku Rzymu i rozebraniu fortyfikacji stawały 
się centrami średniowiecznych ośrodków miejskich, 
np. Paryża, Kolonii czy Wiednia. Miasta samorządowe 

odnaleźć można jednak dopiero w średniowieczu, ni-
gdy wcześniej bowiem nie istniały takie społeczności. 
Jak wszystkie, charakteryzowały się tym, że nie były 
w stanie zapewnić sobie wszystkich potrzebnych dóbr, 
tak więc opierały się na wymianie. Dzięki temu stały 
się one centrami kontaktów międzyludzkich i handlu. 
Mieszkańcy miast w znacznym stopniu różnili się od 
ludzi mieszkających na wsi. Żyli w dużym zagęszcze-
niu, mieszkali w różnych domach, zajmowali się inny-
mi rzemiosłami i wytwarzali inne towary.

Pierwsze średniowieczne miasta powstały na gru-
zach zniszczonych w okresie wędrówek ludów osiedli 
rzymskich. Zmieniano przeznaczenie budynków sta-
rożytnych i przystosowywano je do nowych realiów.  
W ten sposób amfiteatr w Arles stał się przytułkiem dla 
bezdomnych, którzy ukryli się w jego murach, a grobo-
wiec cesarza w Splicie przekształcono w katedrę chrze-
ścijańską. Większość miast istniejących jeszcze przed 
upadkiem zachodniego cesarstwa przeżywa regres go-
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spodarczy na początku średniowiecza. Po wielu latach 
konfliktów wewnętrznych i najazdów ludów wędrow-
nych straciły one swój potencjał i wyludniły się. Istotne 
jest również to, że miasta te były w dużej części uzależ-
nione od administracji rzymskiej, która w swojej cen-
tralnej formie przestała istnieć. Na poziomie lokalnym 
często jednak była ona wykorzystywana przez nowych 
władców do organizacji społeczeństwa. Kolejnym czyn-
nikiem, który wpłynął na zmniejszenie znaczenia miast, 
głównie w basenie Morza Śródziemnego, było ciągłe za-
grożenie najazdami muzułmańskimi. Stanowiły one bo-
wiem najbardziej wartościowy cel ataku, dlatego często 
ludzie uciekali z miast na wieś, a ci, którzy pozostawali, 
otaczali fortyfikacjami jedynie centrum miasta, pozo-
stałe jego części często przekształcając w pola uprawne  
i pastwiska. Coraz bardziej widoczne od VII w. stało się 
przeniesienie środka ciężkości rozwoju miast na północ, 
czasem poza granice dawnego imperium. Przykładami 
takich ośrodków mogą być: Moguncja, Rouen i Namur. 
Te położone na południu nie tracą jednak całkowicie 
na znaczeniu, są one ważne dla zachowania łączności  
z dawnym cesarstwem. Z tego względu władcy Ostro-
gotów, Longobardów i Franków lokowali swe siedziby  
w miastach (Rawennie, Pawii i Kolonii).

Miasta w średniowieczu w znacznym stopniu opie-
rały się na wymianie handlowej i to dzięki niej mogły 
się rozwijać. Sprzyjającym temu czynnikiem w pół-
nocnej Europie była zmiana charakteru Normanów, 
którzy z łupieżców w znacznym stopniu zmienili się 
w kupców. Sprowadzali bowiem towary ze wschodu, 
często nawet z Konstantynopola czy krajów muzuł-
mańskich, które sprzedawali w miastach na brzegach 
Morza Północnego. Na przyspieszenie rozwoju miast 
wpłynął też powrót do gospodarki pieniężnej, która za-
nikła na rzecz gospodarki towarowej na początku epo-
ki. Zmiana ta pozwoliła na unormowanie handlu i usys-
tematyzowanie cen rynkowych, co wcześniej nie było 
możliwe. Dopiero kiedy rynki lokalne, funkcjonujące 
tylko na niewielkim obszarze, zostały zastąpione przez 
handel kontynentalny, miasta zaczęły specjalizować 
się w określonej produkcji. Początek swój biorą cechy  
i gildie, co wpłynęło na monopolizację wewnątrz miast, 
a także pojawienie się pewnych zasad i przepisów, jak 
np. przymus składowy. Później jednak zostały one za-
stąpione przez instytucje oparte na wolnej wymianie, 
np. giełdy i banki. Pojawiły się również jarmarki, któ-
re pomagały przenieść handel poza mury miasta i po-
zwalały na poszerzenie działalności kupieckiej. Duże 
ośrodki miejskie, niezwykle ważne dla ekonomii całe-
go kraju, miały więc ogromne znaczenie.

Nie wszystkie miasta jednak były wielkimi skupi-
skami ludzkimi. Wiele z nich liczyło mniej niż tysiąc 

mieszkańców. Stanowiły zatem centra lokalnego han-
dlu i życia społecznego, często jednak funkcjonowanie  
w nich bardziej zbliżone było do wiejskiego niż wiel-
komiejskiego. Jego mieszkańcy bowiem często byli 
rolnikami, rybakami czy rzemieślnikami wyrabiającymi 
towary dla sąsiadów. Tego typu osady były zaliczane 
do najmniejszych, które ledwo można uznać za miasta. 
Większe znaczenie miały ośrodki liczniejsze, brały one 
bowiem już udział w handlu międzynarodowym i posia-
dały ważne instytucje. Takimi miastami były m.in. San-
domierz i Gniezno. Kolejną kategorię stanowiły ośrodki 
posiadające do 10 tys. mieszkańców (Toruń, Elbląg). Te 
liczące ponad 10 tys. w Polsce były tylko dwa: Gdańsk  
i Kraków. Największym miastem wczesnego średnio-
wiecza był Konstantynopol, którego faktyczną popula-
cję trudno jest określić (między 80 tys. a 800 tys.), nato-
miast późnego – Paryż.

Rozwój ośrodków miejskich w Europie

Istotne jest ukazanie procesu ewolucji miast, od 
wczesnego średniowiecza do schyłku tej epoki. Po-
wstawanie nowych ośrodków miejskich często zaczy-
nało się od rezydencji możnowładczych lub grodów. 
Wokół nich bowiem zbierała się ludność służebna  
i kmiecie, którzy czuli się bezpiecznie przy fortyfika-
cjach i swoim panu. Ludność ta zaopatrywała miesz-
kańców w produkty rzemieślnicze, a często dogodne 
położenie geograficzne takich sadyb pozwalało na póź-
niejszy rozwój handlu o dalszym zasięgu. We wcze-
snym średniowieczu jedynie możni byli nabywcami 
towarów luksusowych, których w ówczesnej Europie 
nie dało znaleźć się wiele. Taki sposób powstawania 
miast charakteryzuje obszary spoza dawnych terenów 
imperium rzymskiego. Nowo powstałe ośrodki, które 
kiedyś staną się miastami, pełnią funkcje administra-
cyjne i obronne, a także są centrami kultu na danym 
terenie. Dzięki temu są one podstawą dla zaistnienia 
państw w obszarach wschodniej Europy, np. w Polsce. 
Z biegiem czasu miasta rozwijały się i poszerzały za-
kres swojej działalności. Zaczynała się specjalizacja 
w produkcji oraz handel międzynarodowy, stawały się 
zatem centrami politycznymi, religijnymi, gospodar-
czymi i społecznymi. Największy rozkwit miast w Pol-
sce przypada na XII w. Najistotniejszy w tych nowych 
ośrodkach był, oprócz ufortyfikowanej siedziby władz 
oraz warsztatów rzemieślniczych, targ. Stanowił on 
serce miasta, to na nim bowiem miała miejsce wymia-
na handlowa, niezwykle ważna dla społeczności. Wo-
kół niego wznoszono karczmy, w których można było 
przenocować i nabyć różne produkty, oraz kościoły, 
które oprócz swojej podstawowej działalności pełniły 
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także m.in. funkcję składów na towary. To tam również 
odbywały się częstokroć obrady, sądy i zawierane były 
ważne transakcje, a wielu kleryków pełniło rolę sekre-
tarzy bogatych kupców, prowadząc korespondencję  
i rachunki. Poza tymi obiektami wznoszono tam składy 
na towary i domy, dalsza zabudowa wokół targu nie 
była ograniczona przez stałe fortyfikacje, toteż mia-
steczko mogło się rozszerzać. 

Miasta, zwłaszcza te większe, nie powstawały  
z jednej osady. Składały się bowiem ze związku kil-
ku mniejszych osiedli, które wraz ze swoim rozwojem 
połączyły się w jeden większy organizm. W takich 
miastach, jak np. Kraków, niektóre dzisiejsze nazwy 
dzielnic pochodzą od dawnych nazw osad, które zo-
stały do nich włączone. W różnych osiedlach zamiesz-
kiwali różni ludzie, mogli być to rzemieślnicy, kupcy 
czy służba duchownego lub świeckiego możnego.  
O pochodzeniu często stanowił układ przestrzenny da-
nej osady. Z biegiem czasu największe znaczenie w mia-
stach uzyskały dzielnice rzemieślnicze i kupieckie, gdyż 
zwiększyła się ilość produkowanych towarów i nastąpił 
wzrost znaczenia handlu międzynarodowego, a także 
rozpoczął się wyż demograficzny (XII–XIII w.). Na-
stępstwem tego było wyodrębnienie mieszkańców miast 
spośród innych – zarówno na płaszczyźnie prawnej, 
jak i obyczajowej.

Miasta jako byty polityczne

Ośrodki miejskie otrzymywały coraz większą auto-
nomię oraz przywileje, zwłaszcza na zachodzie Europy 
(Nadrenia, Niderlandy). Samorządy w miastach zaczy-
nały stanowić o polityce, jaką ich społeczność będzie 
podejmować; im większa osada, tym większe kompe-
tencje owe zarządy posiadały. Z czasem były w stanie 
przeciwstawić się decyzjom możnych, książąt, a nawet 
królów. Klasa rządząca w miastach zawsze była dobrze 
rozeznana w sytuacji, jaka panowała w okolicy, zarów-
no politycznej, jak i ekonomicznej. Niekiedy funkcjono-
wała jako rada wybierana spośród mieszkańców przez 
sąsiadów lub nominowana przez władcę. Z czasem mo-
gła zmienić się w zarząd sprawowany przez monopoli-
stów (np. patrycjusze w Wenecji). Pojawiło się zjawisko 
prawnego lokowania miast, bardzo rozpowszechnione 
w Polsce w XIII w. (lokacja Krakowa 1257 r.), głów-
nie na prawie niemieckim. Okres ten charakteryzuje się 
kolonizacją ziem polskich przez niemieckich osadników 
szukających nowych perspektyw życiowych (Ostsie-
dlung). W ten sposób powstało wiele nowych osiedli, 
z czego korzyści czerpali właściciele zaludnianych te-
renów. Napływ Niemców spowodowany był zarówno 
wzrostem populacji, jak i zmianami w strukturze Rze-

szy. Coraz większe znaczenie uzyskiwały tam władze 
terytorialne, w tym miasta, które powoli wypierały ad-
ministrację centralną. Urzędnicy szukali zatem nowego 
miejsca życia i pracy, aby uniknąć deklasacji feudalnej. 
W tym czasie na terenach Europy środkowej odkry-
to duże złoża rud miedzi, srebra i ołowiu. Pomagało 
to w dalszym zagospodarowywaniu ziemi i w handlu. 
Władcy sprowadzali z zachodniej Europy osadników do 
miast, wraz z nimi pojawiły się nowe formy działalno-
ści, niepraktykowane wcześniej, m.in. kredyty i spółki. 
Działania te doprowadziły do dalszego wzrostu znacze-
nia pieniądza, a co za tym idzie, ludzi zajmujących się 
handlem – mieszkańców miast. Zmniejszyła się nieza-
leżność gospodarcza chłopów, którzy musieli w coraz 
większym stopniu polegać na sprzedaży swoich dóbr  
w miastach i zakupie tam potrzebnych im przedmiotów. 
Ośrodki miejskie znów zyskały na znaczeniu, teraz już 
z ich dobrem władcy musieli liczyć się w bardzo dużym 
stopniu, gdyż stanowiły podstawę gospodarki. Lokacje 
miast na prawie niemieckim nadawały im ich własne or-
gany sądowe, które rozstrzygały sprawy mieszkańców. 
Później zaś wykształcił się określony samorząd, na czele 
z burmistrzem. Taki organ potrzebował siedziby, toteż 
na rynku miejskim zaczynano budować ratusze, których 
pracownicy pełnili funkcje administracyjne. 

Z biegiem czasu rady miejskie zaczęły ograniczać 
możliwość awansu społecznego w miastach w celu 
zachowania swojej władzy. Takie sytuacje najbardziej 
widoczne były w Wenecji i Genui, gdzie rodziny rzą-
dzące nie dopuszczały do swojego grona nowych ludzi. 
Rady miejskie przejęły bowiem uprawnienia wójta lo-
kacyjnego i to one reprezentowały miasto i walczyły 
o coraz większe przywileje. Nie było jednak częstym 
zjawiskiem występowanie w imieniu całego stanu,  
a jedynie własnej gminy. Co więcej, miasta wykorzy-
stywały każdą okazję, aby zniszczyć swoją konkurencję. 
Częstokroć wywoływało to konflikty zbrojne (Stargard  
i Szczecin, Toruń i Nieszawa). Znacznie powszech-
niejsze było jednak stosowanie praw, które szkodziły 
„obcym” spoza miasta. Było to m.in. wspomniane już 
wcześniej prawo składu: bezwzględne zakładało, że to-
wary muszą być wykupione przez lokalnych kupców, 
względne, że przybysz musi wystawić swoje dobra  
w mieście na określony czas. Przymus drożny wymagał 
zaś korzystania z wyznaczonych dróg podległych danej 
gminie, dbano, aby szlaki handlowe przebiegały przez 
własne placówki handlowe, z pominięciem konkuren-
cyjnych. W ten sposób powstały trasy, którymi kupcy 
transportujący określone dobra się przemieszczali. Nie 
mogli jednak pokonać całej trasy sami, pojedynczy han-
dlarz zazwyczaj transportował dany towar jedynie na 
dystans między dwoma większymi centrami wymiany. 
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Konflikty handlowe doprowadziły w pewnym momen-
cie do powstania Związku Hanzeatyckiego, do którego 
należały miasta leżące w obszarze handlu na Morzu 
Bałtyckim. Należały do niego m.in. Lubeka, Brema, 
Hamburg, Gdańsk i Ryga. Miał on na celu nie dopuścić 
handlarzy spoza związku do udziału w handlu w tym 
rejonie, tymi przeciwnikami byli Holendrzy, Anglicy,  
a także władcy niemieccy i skandynawscy. Jest to jedna 
z wielu tego typu organizacji, której istnienie potwierdza 
jak duży wpływ na Europę miały miasta i ich polityka. 
Powiązania gospodarcze Prus Zachodnich z Polską były 
jednym z powodów ich chęci przyłączenia się do kra-
ju króla Kazimierza. Gdańsk dzięki temu zjednoczeniu 
uzyskał większy dostęp do szlaków handlowych, pro-
wadzących z południa, i był w stanie, opierając się na 
zasadach handlu wielkotowarowego, zmonopolizować 
rynek zboża.

W XIV w. miasta odgrywały już ogromną rolę w eu-
ropejskich państwach. We Francji dzięki powiązaniom  
z królem stały się jego sojusznikami w czasie wojny stu-
letniej. W Kastylii stanowiły symbol centralizacji kraju 
i władzy królewskiej, która roztoczyła nad nimi swoją 
opiekę i rozwiązywała ich spory. Warunkiem szybkie-
go i dobrego rozwoju był brak dominacji jednej grupy 
społecznej nad pozostałymi. W Polsce jednak, za spra-
wą przywilejów, władza miast była systematycznie osła-
biana, a wpływ, jaki wywierała na nie szlachta, rósł. Do 
tego czasu jednak gminy miejskie pomagały w rozwoju 
i obronie Polski. Na ich murach zatrzymało się wiele na-
jazdów (np. tatarskich), za panowania Kazimierza Wiel-
kiego wspierały w szerzeniu polskiej kultury na terenach 
Rusi Halickiej i stanowiły podstawę jego władzy w tym 
rejonie. W czasie wojny trzynastoletniej floty z Gdańska 
i Elbląga były w stanie pokonać liczniejsze siły zakonne, 
same zaś miasta wraz z Toruniem i Chełmnem w ramach 
Związku Pruskiego pozwoliły Kazimierzowi Jagielloń-
czykowi pokonać Krzyżaków i doprowadzić do pokoju 
toruńskiego w 1466 r. Gminy miejskie zostały jednak do 
końca XV w. pozbawione wpływu na politykę w kraju, 
co w znacznym stopniu wpłynęło na stagnację gospodar-
ki Królestwa Polskiego i późniejszej Rzeczypospolitej

Zakończenie

Po wszystkich tych rozważaniach z pewnością 
można uznać, że miasta odgrywały ogromną rolę  
w średniowiecznej Europie, zwłaszcza od XII w. Na-
wet wcześniej pozostałości miast rzymskich i nowo za-
kładane osady handlowe, które później przekształciły 
się w gminy miejskie, były niezwykle istotne dla lud-
ności Europy. Stanowiły centra wymiany handlowej, 
informacyjnej, a także miejsca największych skupisk 

produkcji i rzemieślników. Poza aspektem czysto go-
spodarczym położyły fundament społeczeństwa sta-
nowego, poprzez wyróżnienie w płaszczyźnie prawnej  
i obyczajowej mieszczan. Samorządne rady miejskie 
wpływały niejednokrotnie na politykę wewnętrzną 
państw, a nawet międzynarodową. Nie można więc 
ignorować w żadnym stopniu roli miast w rozwoju 
państw europejskich i społeczeństwa tegoż kontynentu.
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STRESZCZENIE

Praca przedstawia genezę powstawania średnio-
wiecznych miast. Podkreśla ewolucję społeczności 
miejskich na przestrzeni czasu. Po upadku Rzymu po-
zycja średniowiecznych miast znacznie spadła. Wiele 
z nich przestało istnieć ale większość z nich została 
zredukowana do maleńkich przysiółków bez znaczenia 
politycznego i ekonomicznego. Z czasem jednak od-
zyskały pozycję głównego centrum handlu i produk-
cji. Praca pokazuje, jak wyglądały miasta i jaką rolę 
odgrywały w średniowiecznej Europie we wczesnych  
i późnych okresach epoki. Pokazano autonomię spo-
łeczności miejskich i ich wpływy, a także to, co wy-
różnia ludzi mieszkających w miastach i ich wiejskich 
odpowiedników.


