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redniowieczne miasto oczami archeologa – ile prawdy jest
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Streszczenie
Niniejszy artyku  porusza  b dzie zagadnienia zwi zane z tematyk  redniowiecznego miasta. Autorka skupi si  na

informacjach, jakich dostarczaj  wykopaliska archeologiczne prowadzone na terenie Polski. G ównym celem rozwa a
b dzie scharakteryzowanie ogólnego wygl du miasta. St d te  wa nym elementem prowadzonej reß eksji b dzie przed-
stawienie jego rozplanowania oraz zabudowy. Ponadto poruszone zostan  kwestie ycia jego mieszka ców z uwzgl d-
nieniem pozycji spo ecznej, jak  zajmowali.
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The medieval town   in the eyes of an archaeologist- how much truth is in today’s imagine of the past?

Abstract
The paper treats issues related to the subject ma  er of the medieval town. The author focuses on information provided

by archeological excavations from areas in Poland. The main objective is to characterize the general appearance of the 
city. The crucial concept of this discussion isa presentation and layout of buildings in that center. Furthermore, the paper 
reviews the issues of life of the residents, including their social position. 
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Problematyka miejska a archeologia 
Dzia  archeologii zajmuj cy si  redniowieczem, w tym tak e archeologi  ówczesnych miast, to specjalno  badawcza,

która pojawi a si  stosunkowo niedawno. W jej pocz tkach skupiano si  g ównie na zagadnieniach zwi zanych z wcze-
snym redniowieczem, niemal ca kowicie ignoruj c materia  pó niejszy. Dopiero po 1945 roku w wyniku zniszcze  po-
wojennych badacze uzyskali mo liwo  dotarcia do historycznych centrów miejskich dotychczas niedost pnych. W wielu
miejscach odbudowa poprzedzona by a pracami archeologicznymi prowadzonymi w ró nym zakresie czasowym czy te-
rytorialnym. W ostatnim dwudziestoleciu archeologia miast wykszta ci a i udoskonali a swój warsztat badawczy. Znacz-
nie powi kszy o si  grono archeologów zajmuj cych si  tym okresem, zanotowano przyrost zasobu róde  oraz ich coraz
doskonalsze opracowanie i publikowanie. Naukowcy poza tematyk  pocz tków osadnictwa miejskiego równie mocno
interesuj  si  rozwojem miast i ich kultury materialnej w XIII- XV wieku oraz czasach nowo ytnych1.

Czym w ogóle jednak jest miasto, nie tylko redniowieczne? Odpowied  w zale no ci od zakresu zainteresowa  ba-
dacza, któremu postawimy to pytanie, b dzie nieco inna. W ka dej z deÞ nicji zostanie po o ony nacisk na odmienne
aspekty – architekt skupi si  na zabudowie, socjolog czy antropolog na cz owieku, dla geografa wa na b dzie topograÞ a
terenu, za  historyk sztuki spojrzy na taki o rodek przede wszystkim jako na dzie o artysty i doszukiwa  si  b dzie czyn-
ników kompozycyjnych. Maj c na uwadze powy ej wspomniane ró nice, w ogólnym rozumieniu deÞ niuje si , i  miasto
stanowi specyÞ czn  form  zagospodarowania przestrzeni, która pe ni liczne oraz ró norodne funkcje w ramach bytowa-
nia ówczesnego pa stwa i spo ecze stwa2. Wi kszo  osób posiadaj cych wiedz  ogóln , opisuj c miasto redniowieczne,
my li o pewnych sztandarowych cechach zewn trznych (najcz ciej wskazywanych w literaturze przedmiotu) jak wie e
ko cio a i ratusza widoczne z oddali, murowana zabudowa mieszkalna wzd u  w skich, zat oczonych uliczek, czy ca o
okolona murem z obronnymi basztami. Ju  dzi  wiadomo jednak, e wyobra enie to jest nieprecyzyjne, poniewa  do-
tyczy miast pó nolokacyjnych (i to nie wszystkich), ponadto cz ciej ni  w rzeczywisto ci wyst puje w wyobra eniach
malarskich ujmuj cych miasto jako swego rodzaju ide 3.

1 J. Piekalski, Wst p, [w:] C. Bu ko, J. Piekalski (red.), Wratislavia Antiqua, t. 1, Wroc aw 1999, s. 9-10.
2 H. Samsonowicz, ycie miasta redniowiecznego, Pozna  2012, s. 5.
3 Tam e, s. 33. 
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Pierwszy etap powstawania miasta – lokacja
„Lokacja” w rozumieniu XIII-wiecznym by a technicznym terminem kolonizacji i dotyczy a b d  aktu prawnego, na 

podstawie którego mia  funkcjonowa  o rodek miejski (tzw. prawo niemieckie), b d  te  stanowi a sam moment za o e-
nia lub przekszta cenia istniej cej osady w organizm miejski. Lokacje przestrzenne i prawne danego miasta niekiedy prze-
prowadzano w tym samym czasie, mog y jednak stanowi  dwa oddzielne procesy. Lokowanie miast na prawie niemiec-
kim spowodowa o pojawienie si  na terenie Europy rodkowowschodniej nowych kanonów rozplanowania o rodków 
miejskich. Du y nacisk k adziono na regularno  zabudowy oraz sieci dro nej. Miasta by y w swej konstrukcji bardzo 
podobne, za  wszelkie ró nice wynika y przede wszystkim z lokalnych warunków topograÞ cznych4. 

Zaobserwowa  mo na dwa typy miast, których wyró nienie oparte jest na odmiennych zjawiskach zachodz cych 
w historii urbanizacji. Za o enia wczesnomiejskie, które funkcjonowa y do prze omu XII i XIII w. charakteryzuj  si  po-
licentryczno ci  – zarówno struktury topograÞ cznej, jak i funkcjonalnej. Miasta redniowieczne o wygl dzie i rozplano-
waniu opartym na wykonanym wcze niej planie znane s  od XIII wieku i wi e si  je z kszta towaniem si  organizmów 
komunalnych5. Prace prowadzone przez archeologów skupiaj  si  g ównie na zagadnieniach dotycz cych momentu 
pojawienia si  na danym terenie siedzib miejskich oraz ustaleniu, czy o rodek za o ony zosta  na tzw. surowym korzeniu, 
czy rozwin  si  z wcze niej istniej cego grodu lub podgrodzia6. 

Od momentu rozpocz cia akcji lokacyjnej na terenach ziem polskich ka de redniowieczne miasto stanowi o skompli-
kowany organizm zdecydowanie wyró niaj cy si  na tle innych form osadniczych. Przestrze  miasta by a systematycznie 
wype niana ró norodn  zabudow , poniewa  o rodek musia  uwzgl dni  wiele równie wa nych funkcji. 

Kolejne etapy kszta towania miasta - zabudowa
Ca y proces tworzenia si  nowego o rodka miejskiego rozpoczynano od okre lenia jego wielko ci i wst pnego roz-

mierzenia, czyli od planu wykonanego na modelu. Decyduj cy punkt stanowi o wybranie odpowiedniego miejsca do 
powstania miasta – niezwykle istotne by o samo ukszta towanie terenu. Ponadto z regu y o rodek lokowano w pobli u 
wa niejszych szlaków komunikacyjnych, cz sto przy sieci wodnej. Pocz tkowo wytyczano fortyÞ kacje (bramy oraz linie 
murów), a tak e g ówny plac targowy – rynek. Nale y pami ta , i  nie wszystkie miasta otacza y mury, gdy  ich budowa 
wi za a si  z wysokimi kosztami. Zawsze jednak wyst powa  jakikolwiek jego substytut – palisada, rów czy kopiec. Mur 
ma bowiem nie tylko charakter obronny, ale tak e symboliczny – oddziela od siebie dwie przestrzenie (miejsk  i pozamiej-
sk )7. W nast pnej kolejno ci skupiano si  na siatce ulic, ustalaj c wielko  bloków przeznaczonych pod zabudow . Ju  na 
tym etapie dysponowano wiedz  o umiejscowieniu obiektów powszechnego u ytkowania, takich jak ko cio y, klasztory, 
a nie czy miejsca handlu. 

Po zarysowaniu granic miasta i wytyczeniu ulic wymierzano dzia ki/parcele przeznaczone do u ytkowania przez 
mieszczan. Pocz tkowo skupiano si  na zabudowie przyrynkowej, w której zamieszkiwali najbogatsi. Rzemie lnicy jednej 
specjalizacji najcz ciej lokowali swe siedziby obok siebie w ró nych cz ciach miasta. Pod murami zwykle znajdowa y 
si  otwarte dzielnice zamieszka e przez ydów, a tak e budynki klasztorne. W bliskim s siedztwie o rodka miejskiego 
niekiedy wznosi  si  zamek. Wytyczano równie  tereny le ne i rolne (lasy, pola, ki), z których mogli korzysta  wszyscy 
mieszka cy8.

Miejscem, od wyznaczenia którego rozpoczynano organizacj  przestrzeni miejskiej, by  rynek. Przez umieszczenie na 
nim wielu obiektów istotnych dla rozwoju i egzystowania miasta pe ni  on ró norodne funkcje. Stanowi  centrum ekono-
miczne oraz administracyjne, tutaj odbywa y si  zgromadzenia, s dzono winnych czy korzystano z rozmaitych rozrywek. 
Rynek pe ni  wreszcie rol  reprezentacyjn , manifestuj c samodzielno  i zamo no  mieszcza stwa – na parcelach przy-
rynkowych, zamieszka ych przez najbogatszych, najszybciej rozw  a o si  budownictwo murowane9. 

Z kolei plac targowy by  miejscem wymiany detalicznej. Sprzedawano ró norodne towary pochodz ce zarówno z naj-
bli szych okolic, jak i z handlu dalekosi nego. W obr bie targu znajdowa y si  rozmaite urz dzenia s u ce handlowi. 

4 G. Nawrolska, Pocz tki Elbl ga w wietle róde  archeologicznych, Elbl g 2012, s. 82.
5 J. Piekalski, Centrum redniowiecznego miasta jako problem badawczy archeologa, [w:] J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Wratislavia Antiqua, t. 2, 

Wroc aw 2000, s. 11.
6 A. K sinowski, Archeologia miast a archeologia w mie cie (rozmowy niedoko czone), [w:] R. Czaja i in. (red.), Archaeologia et historia Urbana, Elbl g 

2004, s. 344.
7 C. Bu ko, Rynek – centrum redniowiecznego Wroc awia, [w:] J. Piekalski, K. Wachowski (red.), Wratislavia Antiqua, t. 2, Wroc aw 2000, s. 235. 
8 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszcza stwa w Polsce przedrozbiorowej, Wroc aw – Warszawa – Kraków – Gda sk – ód  1986, s. 94. 
9 A. Jelicz, ycie codzienne w redniowiecznym Krakowie, Warszawa 1966, s. 63-64. 
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Funkcjonowa y tam sukiennice, czyli sta e zespo y architektoniczne przeznaczone dla sukienników, a tak e kramy boga-
tych kupców oraz budy, awy i jatki, na których wyk adali swoje towary mniej maj tni. W ich bezpo rednim s siedztwie 
umieszczano wag  miejsk  z wzorami miar, na której wa ono towary przed zakupem. W zajazdach, zwykle znajduj cych 
si  przy palcu targowym, spotka  mo na by o ludzi z najodleglejszych stron Europy, przywo cych ze sob  nie tylko 
przedmioty na sprzeda , ale te  informacje i ró nego rodzaju nowo ci10.

Jednym z wa niejszych gmachów na planie miasta by  ratusz – siedziba rady, kancelaria, a tak e miejsce donios ych 
wydarze  towarzyskich i uroczysto ci. Mie ci y si  w nim archiwa oraz przechowywano wzorce obowi zuj cych miar 
i wag. W piwnicach ratusza znajdowa  si  sk ad towarów (zwykle piwa), jak równie  izba tortur i miejsce odosobnienia 
dla skaza ców11. 

Jednocze nie wraz z kszta tuj cym si  systemem s downictwa w przestrzeni miejskiej pojawia y si  place do spra-
wowania s dów oraz miejsca publicznego wykonywania kar. Charakterystycznym elementem ka dego miasta by y 
szubienice i pr gierze – jedyne stacjonarne urz dzenia do wymierzania sprawiedliwo ci. W zale no ci od zamo no ci 
miasta urz dzenia te by y drewniane b d  kamienne. Oprócz nich jednak redniowieczne spo ecze stwo zna o wiele 
wyraÞ nowanych narz dzi penitencjarnych, a  zadawanie bólu niejednokrotnie stanowi o rozrywk  dla t umów. Szubie-
nice budowano zwykle tu  za murami miasta, na niewielkich wzniesieniach, najcz ciej przy ruchliwych go ci cach. 
Taka lokalizacja wymuszona by a g ównie wzgl dami sanitarnymi, poniewa  na szubienicach wykonywano kary mierci, 
a rozk adaj ce si  cia a w centrum miasta grozi y wybuchem epidemii. Pr gierze natomiast przewa nie znajdowa y si  
na rynku miejskim. Wi za o si  to z odmiennym rodzajem kar, s u cych g ównie o mieszeniu i napi tnowaniu winne-
go. Najpowszechniej skazywano na ch ost , rzadziej obcinano cz onki lub przykuwano delikwenta do pr gierza wraz 
z tablic  informuj c  o rodzaju przewinienia. Relikty takich urz dze  stosunkowo rzadko s  dostepne w materiale ar-
cheologicznym12.

Drugi wa ny plac w mie cie, niekiedy przylegaj cy do jednego z naro ników rynku, zajmowa  ko ció  paraÞ alny 
wraz z otaczaj cym go cmentarzem. Budynek wi tyni to miejsce wyj tkowo wa ne dla mieszka ców miasta, starano si , 
by by  jak najokazalszy. Zwykle stanowi a ona pierwsz  budowl  przeznaczon  do u yteczno ci publicznej wznoszon  
w nowym o rodku13. Cmentarze natomiast nie s u y y wy cznie jako miejsce pochówku zmar ych. Odbywa y si  tam 
wiece polityczne, zebrania spo eczne, a nawet przeprowadzano transakcje handlowe. 

Silnie zwi zane z relig  no ci  mieszka ców redniowiecznych miast by y szpitale z kaplicami Ducha wi tego, zwy-
kle usytuowane na uboczu, pod murami miejskimi lub poza ich obr bem. By y to przytu ki przeznaczone g ównie dla lu-
dzi ubogich, u omnych, chorych, bezdomnych. Do zada  takich placówek nale a o zapewnienie schronienia, po ywienia 
oraz mo liwo ci udzia u w liturgii i godnego pogrzebu14. 

Istotny element miast stanowi y tak e a nie – instytucje niezb dne dla utrzymania w a ciwego poziomu higieny. 
Korzystali z nich niemal wszyscy mieszka cy redniowiecznego miasta. Niejednokrotnie w adze miejskiefundowa y 
pewnym grupom spo ecznym, zwykle tym najbiedniejszym, k piele w a niach. Poza przygotowywaniem k pieli azieb-
nicy (osoby zatrudnione do pracy w a niach), zazwyczaj golili, strzygli, a nawet przeprowadzali powa niejsze zabiegi 
kosmetyczne lub lekarskie, takie jak puszczanie krwi, usuwanie z bów czy stawianie baniek. Ponadto w a ciwie urz dzo-
na a nia stanowi a miejsce spotka  towarzyskich – mo na by o si  posili , podyskutowa , pogra  w rozmaite gry b d  
pos ucha  muzyki. Funkcjonowanie takich miejsc ustawa o wy cznie w okresach zarazy15. 

redniowieczne miasto wymaga o du ych ilo ci wody – zarówno na potrzeby gospodarstwa domowego, jak i ró no-
rodnych rzemios  i produkcji. St d te  tu  po budowie domów mieszkalnych pojawia y si  niezb dne do bytowania stud-
nie. Poza licznymi prywatnymi studniami wyst powa y równie  te publiczne lokowane przy ulicach i g ównych placach. 
Wygl d studni oraz surowiec u yty do jej budowy zale a  g ównie od rodków, jakimi dysponowa  inwestor. Po pewnym 
czasie wi kszo  tego typu budowli ulega a zanieczyszczeniu. Wtedy to wykorzystywano je jako kloaki i mietniki16.

10 H. Samsonowicz, ycie miasta…, dz. cyt., s. 39. 
11 G. Nawrolska, Pocz tki Elbl ga…, dz. cyt., s. 131.
12 M. Trzci ski, Urz dzenia penitencjarne w krajobrazie redniowiecznych i nowo ytnych miast Dolnego l ska, [w:] J. Piekalski, K. Wachowski (red.), 

Wratislavia Aniqua, t. 2, Wroc aw 2000, s. 149-150.
13 H. Samsonowicz, ycie miasta…, dz. cyt., s. 114.
14 M. R bkowski, Domussancti Spiritus. Szpital redniowiecznego Ko obrzegu w wietle archeologii, [w:] Ten e (red.), Archeologia redniowiecznego 

Ko obrzegu, t. 5, Szczecin 2010, s. 152.
15 J. Topolski, Dzieje Poznania, t. 1, Warszawa – Pozna  1988, s. 307. 
16 P. Cembrzy ski, Woda, [w:] Ten e, Wratislavia Antiqua, t. 14, Wroc aw 2011, s. 39.
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Wraz z rozwojem miasta i jego infrastruktury stale rós  popyt na wod . W rezultacie brakowa o zdatnych do wyko-
rzystania wód. Sytuacja ta powodowa a tworzenie sieci urz dze  doprowadzaj cych wod  rurami drewnianymi lub cera-
micznymi  do prywatnych dzia ek oraz publicznych rz piów (studni wodoci gowych, czyli beczek wkopanych w ziemi ). 
Te ostatnie nie tylko dostarcza y wod , ale tak e gwarantowa y mo liwo  kontrolowania przep ywu cieczy w magistrali. 
Na terenach p askich, gdzie niemo liwe by o wykorzystanie wodoci gów grawitacyjnych, powstawa y rurmusy, czyli 
kunszty wodne. Dzi ki ko om wodnym unosi y one wod  na odpowiedni  wysoko  i umo liwia y rozprowadzenie jej 
po ca ym mie cie. Osoby buduj ce takie urz dzenia musia y posiada  znaczn  wiedz  i by  wykwaliÞ kowane, szybko 
wi c wykszta ci  si  zawód rurmistrza17.  

Wytyczenie bloków i dzia ek wi za o si  z powstaniem sieci ulicznej, która w redniowiecznym mie cie zwykle 
przyjmowa a uk ad szachownicy. Ulica mog a mie  ró n  konstrukcj  – od fragmentów drewna i ga zi k adzionych 
bezpo rednio na ziemi po te sk adaj ce si  z podk adu i brukowanej nawierzchni18. Dopóki rada miejska nie stwarza a 
odpowiednich przepisów reguluj cych korzystanie z tej przestrzeni publicznej, ulice ulega y szybkiemu niszczeniu19. 
Zalega y na nich ró nego rodzaju mieci, a sam stan dróg by  fatalny20. 

Bloki zabudowy, wyznaczone sieci  ulic, dzielono na mniejsze modu y – dzia ki, zwane równie  parcel . Stanowi y 
one w asno  prywatn  podlegaj c  dziedziczeniu, z czym wi za a si  konieczno  op acania sta ego czynszu. Problema-
tyka dzia ki miejskiej jest cz sto podejmowana podczas bada  archeologicznych. Wyj tkowo wa ne wydaje si  zrekon-
struowanie rozmiarów i uk adu pierwotnych parcel oraz zmian, jakie zachodzi y w ich obr bie. Parcele rozplanowane 
by y podobnie. Posesje dzielono najcz ciej na trzy strefy o odmiennych funkcjach – mieszkaln , gospodarcz  z wszel-
kiego rodzaju warsztatami i magazynami oraz sanitarn , w której znajdowa y si  kloaki i urz dzenia s u ce do zaopa-
trywania w wod 21. Dominowa o budownictwo drewniane, siedziby murowane pojawia y si  g ównie w pobli u rynku. 
Domy by y zwykle jedno- b d  dwupi trowe. Niezb dnym elementem konstrukcji budynku mieszkalnego by y piwnice 
s u ce jako magazyny ró norakich towarów. Na parterze znajdowa a si  zazwyczaj pracownia rzemie lnika lub kantor 
kupca. Schody prowadzi y na wy sze pi tra, przeznaczone do u ytku prywatnego jak sie , kuchnia z piecem (b d cym 
jednocze nie ród em ciep a) oraz pokoiki sypialne. 

Nie ma wystarczaj cych danych ród owych, które umo liwi yby pe n  rekonstrukcj  wyposa enia wn trz miesz-
kalnych. Wiadomo jednak, i  ró ni y si  one w zale no ci od maj tno ci i zawodu ich mieszka ców. Analizuj c jednak 
ikonograÞ , przyj  nale y, e nawet u bogatych mieszczan sprz ty i przedmioty znajduj ce si  w domach by y stosun-
kowo skromne – sk ada  si  na nie przede wszystkim stó , zydle, ró nego rozmiaru skrzynie, a sypiano najcz ciej na 
drewnianych o ach22.  

Rozw  aj ce si  miasto potrzebowa o coraz wi cej terenów, których powoli brakowa o w ciasnym obr bie murów. 
Przedmie cia wyst powa y wi c nie tylko w najwi kszych o rodkach miejskich, ale równie  tych mniejszych. By y 
znacznie bardziej otwarte oraz nie podlega y tak cis emu rozplanowaniu przestrzennemu. Nie stanowi y tworu samo-
dzielnego gospodarczo lub prawnie, ich istnienie by o ci le zwi zane z funkcjonuj cym miastem. Na ich terenie mog y 
zamieszkiwa  rzesze ludzi, których nie by o sta  na drogie mieszkania w obr bach murów lub po prostu brakowa o 
tam dla nich miejsca. Dodatkowo przedmie cia gromadzi y rozmaite i bardzo wa ne urz dzenia gospodarcze, które 
z ró nych przyczyn nie mog y by  zlokalizowane na terenie miasta – m.in. m yny, browary, folusze, wszelkie spichrze, 
sk ady czy stodo y. Wykorzystywano je równie  dla celów rolniczych, zak adaj c tam ogrody b d  ma e pola upraw-
ne23. 

Prowadz c badania wykopaliskowe na terenie miasta redniowiecznego, nale y mie  na uwadze mo liwo ci i liczne 
ograniczenia archeologii. Wieloaspektowo  takich prac wr cz wymusza interdyscyplinarn  wspó prac  ju  od etapu 
przygotowawczego zarówno z historykami, antropologami kultury, etnologami, historykami sztuki i architektury, geo-

17 Tam e, s. 58.
18 Odnajdywane podczas prac wykopaliskowych drewniane relikty nawierzchni ulic pozwalaj  wnioskowa  na temat przebiegu sieci ulicznej, a tak e 

rodzaju konstrukcji ci gów komunikacyjnych.
19 Powa nym problemem redniowiecznego miasta by o sk adowanie i utylizowanie rozmaitych nieczysto ci (bytowych i produkcyjnych). Aby unikn  

zarazy, jak  mog yby wywo a  zalegaj ce odpady, specjalne s u by miejskie – zwykle kat i jego pomocnicy – wywozi y je poza mury miejskie, przewa nie wrzu-
caj c do rzek p yn cych nieopodal lub umacniaj c nimi wa y. Nieczysto ci p ynne odprowadzano z dzia ek do rynsztoków, dzi ki czemu transportowano je poza 
obr b miasta i unikano zalewania ulic. (P. Cembrzy ski, Nieczysto ci, [w:] Ten e, Wratislavia Antiqua, t. 14, Wroc aw 2011, s. 61).

20 G. Nawrolska, Pocz tki Elbl ga…, dz. cyt., s. 91.
21 Tam e, s. 96. 
22 H. Samsonowicz, ycie miasta…, dz. cyt., s. 105. 
23 M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszcza stwa.., dz. cyt., s. 102-103.
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grafami, j zykoznawcami, socjologami czy te  badaczami prawa. Prowadzenie samodzielnych bada  mo e zako czy  si  
niepe nymi lub przypadkowymi obserwacjami, które wp yn  na warto  wysnuwanych wniosków i opinii. 

Nale y pami ta , i  prace wykopaliskowe zwykle s  przypadkowe i poprzedzaj  tylko kolejne inwestycje miejskie, 
a coraz cz ciej s  wy cznie dzia aniami ratowniczymi lub nadzorami. W takich sytuacjach badacz ma niewiele czasu 
i mo liwo ci na przeprowadzenie odpowiednich i koniecznych prac24. Jednak e ród a archeologiczne, skorelowane 
z ustaleniami innych, wspominanych ju  wy ej specjalistów, jak równie  z przekazami pisanymi, ikonograÞ cznymi oraz 
kartograÞ cznymi pozwalaj  na rozpoznanie szeregu zagadnie  zwi zanych z o rodkami miejskimi i ich funkcjonowa-
niem. 

Przede wszystkim badacze skupiaj  si  nad naturalnymi warunkami ukszta towania terenu, hydrograÞ  i topogra-
Þ  miast, poniewa  cechy te cz stokro  determinowa y decyzj  o miejscu budowy danego centrum. Wp ywa y one na 
rozplanowanie stref zasiedlenia i struktury urbanistycznej. Korzystaj c z metody stratygraÞ cznej (obserwacja kolejno ci 
u o enia poszczególnych warstw kulturowych), mo na rekonstruowa  kolejne etapy rozwoju o rodka miejskiego, jak 
równie  pozyska  informacje dotycz ce konstrukcji i rozplanowania ulic oraz placów wraz z ich warstwami u ytkowy-
mi. Zainteresowania archeologów skupiaj  si  tak e na fortyÞ kacjach oraz rozmaitej zabudowie miejskiej – zarówno tej 
mieszkalnej, jak i u yteczno ci publicznej. 

Wa ny rozdzia  bada  archeologicznych stanowi  zagadnienia dotycz ce gospodarczego aspektu ycia miasta. 
Poznawane s  miejsca wytwórczo ci, pozosta o ci urz dze  produkcyjnych i handlowych, a tak e odpady zwi zane 
z dzia alno ci  rzemie lnicz  pó wytwory oraz gotowe wyroby. Na podstawie ko ci zwierz cych mo na rekonstruowa  
struktur  hodowli i spo ycia mi sa. Wa ne ród o informacji stanowi  równie  badania obiektów sakralnych. Archeolog 
jednak e mo e tylko w pewnym stopniu opisa  obrz dek pogrzebowy wraz z ca  sfer  sacrum, ograniczaj c si  do 
odtworzenia uk adu zw ok, konstrukcji i niekiedy wyposa enia pochówku oraz sposobu organizacji i umiejscowienia 
cmentarza. Niektóre z kategorii odkrywanych róde  ruchomych stanowi  wiadectwa kultu b d  rozrywki – gier i za-
baw, jakie towarzyszy y redniowiecznym mieszka com miast25.

Cz owiek w redniowiecznym mie cie
Nie nale y zapomina , i  miasta nie stanowi wy cznie zabudowa, ale przede wszystkim yj cy w nim ludzie wraz 

z ich dzia alno ci  zawodow , yciem rodzinnym czy sposobem sp dzania wolnego czasu. 
W redniowiecznych miastach ludno  miejska by a bardzo zró nicowana spo ecznie i ekonomicznie. Samo miasto 

stwarza o mo liwo  zaistnienia stanów i grup zawodowych nieobecnych w innego rodzaju o rodkach ludzkich. W ka -
dym mie cie znajdowa a si  biedota – chorzy i kalecy, ebracy, prostytutki, z odzieje oraz inni ludzie z tzw. marginesu 
spo ecznego. Nie wszyscy posiadali pe ni  praw i swobód miejskich, a wy cznie nieliczni mogli sprawowa  w adz . 
Podstawowym, do  powszechnym, by  podzia  mieszczan na patrycjat, pospólstwo i plebs (ró nice pomi dzy tymi gru-
pami wynika y przede wszystkim z ich sytuacji prawnej, jak równie  – co z tym zwi zane – ekonomicznej i spo ecznej). 
Miasto (a wi c jego mieszka cy) y o w asnym rytmem, determinowanym przede wszystkim przez naturalny cykl przy-
rody – budzono si  wraz ze wschodem s o ca, za  ycie miejskie zamiera o po zmierzchu. Ka dy z mieszka ców mia  
swoje zadania i miejsce w tak uhierarchizowanej spo eczno ci. Zmiana pozycji spo ecznej b d  te  zawodu by a niemal e 
niemo liwa i zwykle dzia ania takie napotyka y na sprzeciw innych. Badanie problematyki zwi zanej ze spo eczno ciami 
miejskimi nie jest jednak atwe, poniewa  nawet przy nieustannym przyro cie wszelkiego rodzaju róde  nadal s  one 
niewystarczaj ce, za  ocena tych zagadnie  wzbudza cz stokro  wiele dyskusji26. 

Podsumowanie 
Poruszaj c zagadnienia zwi zane ze redniowiecznym miastem, nale y pami ta , e nawet o rodki najmniejsze (pod 

wzgl dem terytorialnym) stanowi y skomplikowany organizm, skonstruowany w taki sposób, by jak najdoskonalej 
spe nia  wiele wa nych funkcji. Wszystkie budynki i urz dzenia znajduj ce si  w jego obr bie umiejscowione by y we-
d ug dok adnych planów i za o e . Miasto bowiem zawsze tworzone by o dla konkretnych mieszka ców. Musia o ono 
spe nia  potrzeby yj cych w nim ludzi. Na ograniczonej przestrzeni nie by o miejsca dla nieprzemy lanej b d  zb dnej 

24 A. Go embnik, Archeologia miast – teoria i praktyka (na gruncie krajowym), [w:] J. Kaczmarek, H. Kaczmarek (red.), Archeologia o przesz o ci 
Poznania i jego zaplecza. Stan i potrzeby bada , Pozna  2013, s. 28.

25 A. K sinowski, Archeologia miast…, dz. cyt., s. 345.
26 H. Samsonowicz, ycie miasta…, dz. cyt., s. 25.
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zabudowy. Naukowcy zajmuj cy si  badaniem redniowiecznych o rodków miejskich obserwowa  mog , jakie zmia-
ny i udoskonalenia wprowadzali mieszka cy na przestrzeni wieków, dzi ki czemu mo liwe jest prze ledzenie rozwoju 
technologicznego wszelkich zagadnie  czonych z kultur  materialn . Do obecnych czasów uda o si  ustali  i opraco-
wa  wiele aspektów zwi zanych ze redniowiecznym o rodkiem miejskim. Nale y mie  jednak na uwadze, i  ca y czas 
pozostaj  obszary,  które wymagaj  wnikliwej analizy i interpretacji. Miasto doby redniowiecza wci  pozostaje (i jeszcze 
d ugo b dzie pozostawa ) pasjonuj cym, bo nie do ko ca poznanym polem badawczym dla archeologów. 
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