
Orașul medieval – spațiu al libertății 

 

La sfârșitul Antichității, unele orașe romane au dispărut pentru totdeauna, transformându-se 

în ruine. Altele au continuat să fie locuite, dar și-au restrâns foarte mult activitatea, iar numărul de 

locuitori a scăzut dramatic. 

Începând din sec. XI, în Europa are loc o înviorare a vieții urbane. Apar noi orașe, iar cele 

vechi încep să se dezvolte. La acest lucru au contribuit mai mulți factori: încetarea invaziilor, 

dezvoltarea comerțului, creșterea populației și a producției agricole. Noile orașe au apărut la 

intersecția unor drumuri comerciale, pe lângă mănăstiri, castele nobiliare sau reședințe episcopale. 

În Evul Mediu, orașele depindeau de un mare nobil, de un episcop sau de rege. În schimbul 

protecției militare, orașele plăteau seniorului sume de bani provenite din impozite. Din sec. XI, în 

Italia și Germania apare mișcarea comunală, prin care multe orașe se emancipează de sub 

autoritatea feudalilor, fie prin răscumpărare, fie prin revoltă, devenind libere. 

Orășenii aveau un grad mai mare de libertate decât țăranii. Meșteșugarii și negustorii se 

asociau în bresle (corporații) și ghilde. Fiecare categorie de meseriași își avea breasla proprie 

(exista o breaslă a fierarilor, una a olarilor etc.). 

Cea mai importantă categorie socială urbană era cea a patricienilor, alcătuită din cei mai 

bogați negustori și din fruntașii breslelor. Alături de mește- șugari și negustori, care alcătuiau 

majoritatea locuitorilor, în orașe mai trăiau clerici (preoți, călugări), liber-profesioniști (medici, 

farmaciști, avocați, contabili, profesori), dar și oameni fără ocupație, săraci care trăiau din mila 

publică sau din furt. 

Orașele medievale erau înconjurate cu ziduri și turnuri de apărare. Centrul spiritual era 

catedrala, iar cel economic și social era piața, ambele situate în centrul orașului. Exista și o clădire 

administrativă (primăria), în care, de multe ori, se afla și judecătoria. 



Străzile erau înguste și întortocheate. Inițial, doar străzile principale erau pavate cu piatră, iar 

gunoiul se arunca la întâmplare. În urma unor epidemii, în sec. XII–XIII, străzile sunt amenajate 

și se impun reguli mai stricte de igienă. 

Cele mai dezvoltate orașe din Europa, în perioada medievală, erau orașele italiene și cele 

germane. 

Orașe italiene precum Genova, Veneția, Padova, Florența, Pisa, Bologna, Milano au prosperat 

pe seama comerțului cu Orientul Apropiat și a meșteșugurilor din atelierele proprii. Prosperitatea 

economică a dus și la dezvoltarea culturii. Nu întâmplător, primele universități din Europa au 

apărut în Italia. 

 


