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Ramy chronologiczne 
transformacji  miast północnoitalskich. 
Okres przejścia od późnego antyku do wczesnego 
średniowiecza 

Pierwszej próby periodyzacji średniowiecza dokonał w 16SS roku Krzysztof 
Cellarius w swoim podręczniku pt. : Historia  universalis breviter  ac perspicue expo-
si ta in an ti quam et medi  aevi ac novam divisa1.  Autor uznał rok 3G6 i panowanie 
Konstantyna Wielkiego za początek Wieków Średnich2. W ciągu kolejnych stuleci 
powyższą datę różnie interpretowano, do dzisiaj pozostaje ona inna w wielu krajach 
Europy. We Francji za początek średniowiecza uważa się rok 395 i śmierć Teo-
dozjusza Wielkiego oraz podział Imperium  Romanum na Cesarstwo Wschodnie 
i Zachodnie3. W Niemczech i Polsce rok 476 jest uznany za symboliczną datę i cezu-
rę między okresem antycznym i średniowiecznym4. 

Dzięki dokumentacji archeologicznej pozyskanej z prac badawczych w północ-
nych Włoszech związek między późnym antykiem i wczesnym średniowieczem pre-
zentuje się w tym kraju od ponad dziesięciu lat w ujęciu innym niż to obecne w lite-
raturze przedmiotu publikowanej w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX 
wieku. Okres wczesnego średniowiecza nie pozostaje już w opozycji do późnego 
antyku5. Obecnie rozpatruje się go w szerszym kontekście i traktuje jako stopniową, 
długotrwałą ewolucję struktur polityczno-administracyjnych i kulturowych. Wydaje 
się, że taka ewolucja jest wynikiem wielu transformacji,  zarówno z punktu widzenia 
historycznego, jak i archeologicznego. Nie ma już potrzeby, by porównywać 

Autorka  jest doktorantką  na Wydziale  Historii  w Instytucie  Archeologii  Uniwersytetu  Jagiellońskiego 
w Krakowie.  Artykuł  stanowi część przyszłej  rozprawy doktorskiej,  której  promotorem jest prof.  dr  hab. 
J.  A. Ostrowski. 

1 T. Manteuffel,  Historia  powszechna. Średniowiecze,  Warszawa 2004, p. 6. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem,  p. 7. 
5 P. Delogu, La fine  del  mondo  antico e l'inzio  del  medioevo:  nuovi dati  per un vecchio problema,  in: La 

storia, p. 8. 
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wczesne średniowiecze z epoką je poprzedzającą, faworyzując  jeden okres 
historyczny względem drugiego. 

Średniowiecze rozpoczęło się na ziemiach północnych Włoch wraz z inwazją 
Longobardów, którzy w 568 roku podbili północną część Półwyspu Apenińskiego. 
W rzeczywistości longobardzki pochód na Italię można porównać do ostatniego 
ogniwa w długim łańcuchu wydarzeń historycznych rozpoczętych jeszcze w III 
wieku. Łańcuch ten S. Gasparri6 określił mianem la crisi della  tarda-antichita 
(kryzys późnego antyku). Wyżej wymieniony uznał kryzys ekonomiczno-demogra-
ficzny  późnego antyku za pierwszą przyczynę upadku ufundowanych  przez Rzymian 
miast, które miały nigdy więcej nie odrodzić się ze zgliszczy7. 

W latach osiemdziesiątych XX wieku K. Modzelewski8 słusznie zauważył, że 
„chronologia przełomu" między jedną epoką a drugą jest kluczem do odczytania 
i zrozumienia dwóch systemów i dwóch odrębnych tradycji kulturowych9. Problem 
chronologiczny przejścia od świata rzymskiego do okresu wczesnego średniowiecza 
obejmuje złożone zagadnienia dotyczące wielu kultur i cywilizacji przenikających 
się na terenach całej Italii10 - etruskiej, rzymskiej, bizantyjskiej i longobardzkiej. 

Podkreśla się, iż ramy chronologiczne są w tym miejscu traktowane symbolicz-
nie i zostały ustalone jedynie na wymogi tego opracowania. Prawdopodobnie nie 
można użyć tej samej periodyzacji, jak uniwersalnej matrycy, by zbadać i opisać 
inne procesy i zjawiska nakładające się na siebie w okresie od III do VIII wieku. 

I ETAP. Kryzys późnoantyczny (od III do IV wieku) 

Transformacja  urbanistyczno-architektoniczna w miastach północnej Italii roz-
poczęła się już w III wieku wraz z kryzysem ekonomiczno-demograficznym 
Imperium Rzymskiego. Za przejawy kryzysu późnoantycznego uznaje się: a) spadek 
demograficzny;  b) zmniejszenie się wpływów rządzących elit; c) brak siły niewolni-
czej; d) wyzysk fiskalny;  e) pierwsze ruchy migracyjne plemion zamieszkujących 
tereny Barbaricum, przenikających w granice Imperium  Romanum11. Reformy 
administracyjne Dioklecjana wpłynęły na organizację polityczno-administracyjną 
we wszystkich prowincjach rzymskich. Pod koniec III wieku Galia Przedpadańska i 
Zapadańska zostały nazwane provincia Italiae12.  Cały półwysep podzielono na dwie 

6 S. Gasparri, II  regno longobardo,  in: S. Gasparri, P. Cammarosano eds, Longobardia,  Udine 1990, 
p. 278. 

7 Ibidem. 
8 K. Modzelewski, Społeczeństwo  i gospodarka,  in: E. Tabaczyńska ed., Italia,  Wrocław 1980, p. 149-

274. 
9 Ibidem,  p. 158. 

1 0 Najnowsze hipotezy dotyczące periodyzacji okresu późnoantycznego cf.:  G.W. Bowersock, Riflessioni 
sulla  periodizzazione  dopo  „esplosione di  tardoantico"  di  Andrea  Giardina,  Studi Storici 45, fasc.  1, 
2004, p. 7-13; A. Marcone, La tarda  antichita o della  difficolta  delle  periodizzazioni,  Studi Storici 45, 
fasc.  1, 2004, p. 25-36. 

1 1 L. Leciejewicz, Nowa  postać świata. Narodziny  średniowiecznej  cywilizacji europejskiej  [Monografie 
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Seria Humanistyczna], Wrocław 2000, p. 38. 

1 2 M. Jaczynowska, Rzym, in: M. Jaczynowska ed., Historia  starożytna,  Warszawa 1999, p. 602. 
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części: Italia  Annonaria z wikariatem w Mediolanie oraz Italia  Suburbicaria 
z siedzibą wikariatu w Rzymie13. 

Zmiany na arenie politycznej u schyłku III wieku wpłynęły na życie codzienne 
mieszkańców w wielu rzymskich miastach, ponieważ rozwój dużych i unieza-
leżniających się od municypiów gospodarstw rolnych typu saltus  i latifundium 
zmienił warunki społeczne i ekonomiczne panujące wówczas w zurbanizowanych 
centrach14. Niektóre z tych ostatnich, jak np. najstarsze kolonie latyńskie i rzymskie 
w Galii Narbońskiej i Cisalpejskiej (fig.  1), począwszy od końca II wieku stopniowo 
traciły swą dominującą pozycję. Ustępowały miejsca nowym miastom fundowanym 
przez Rzymian w Syrii, Afryce  i wzdłuż rzeki Ren15. 

Latyfundia  były niezależne pod względem politycznym i ekonomicznym, przez 
co odebrały miastom możliwość kontroli nad małymi ośrodkami vicus i okręgami 
wiejskimi pagus16.  Pogłębiający się kryzys ekonomiczny (zwłaszcza podwyższenie 
podatków) wpłynęły na zmniejszenie produkcji i osłabiły wymianę handlową 
w miastach17. 

Pierwsze zmiany widoczne na planach północnoitalskich miast można datować 
na podstawie źródeł archeologicznych na rok 238, okres panowania cesarza Maksy-
mina Traka. W tym roku w Akwilei, przy okazji bellum aquileiense wzniesiono 
w mieście nowe mury, obejmujące w swych granicach większe terytorium niż 
poprzednie mury republikańskie18. Zmiany organizacji przestrzennej Akwilei są 
według mnie pierwszą oznaką transformacji  estetycznej i funkcjonalnej  miast 
leżących w Italia  Annonaria. 

W 270 roku północny limes był osłabiony i źle kontrolowany, co umożliwiło 
infiltrację  germańskich plemion Alamanów i Franków na terytorium północnej Italii. 

Ten okres charakteryzuje się wzmożoną budową nowych fortyfikacji  miejskich 
bądź naprawą istniejących murów, wzniesionych jeszcze w okresie republikańskim 
lub augustejskim w większości municypiów od Morza Adriatyckiego po Morze 

i o on 01 oo 

Liguryjskie. Nowe mury postawiono w Weronie , Brescii , Piacenzy , Parmie , 
Bolonii23 i Riminii24. Takie nasilone prace budowlane w okresie późnego antyku 

1 3 F. Ghizzoni, Piacenza tardoantica,  in: Storia  di  Piacenza. Dalle  origini all'anno  mille,  vol. 1, Piacenza 
1990, p. 116. 

1 4 Jaczynowska, op.cit., p. 590. 
1 5 Ibidem. 
1 6 Manteuffel,  op.cit., p. 16. 
1 7 Jaczynowska, op.cit., p. 590. 
1 8 L. Bertacchi, Basilica, museo e scavi — Aquileia, Roma 1994, p. 64. 
1 9 C. La Rocca Hudson, „DarkAges"  a Verona.  Ediliziaprivata,  aree aperte e strutturepubbliche  in una 

citta dell'Italia  settentrionale,  Archeologia Medievale 13, 1986, p. 66. 
2 0 C. Stella, I  dati  archeologici  di  Brixia, in: C. Stella, F. Morandini, A. Valvo eds., Santa  Giulia, museo 

della  citta. L'eta  romana. La citta. Le iscrizioni, Milano 1998, p. 19. 
2 1 M. Pagliani, Piacenza. Forma  e urbanistica, Roma 1991, p. 19. 
2 2 S. Gelichi, Le citta in Emilia-Romagna  tra tardo-antico  ed  alto-medioevo,  in: La storia, p. 573; cf.: 

M. Marini Calvani, Parma, in: M. Marini Calvani ed., Aemilia. La cultura  romana dal  III  secolo a. C. 
all'eta  costantiniana,  Catalogo della mostra a Bologna 18 marzo-16 luglio 2000, Venezia 2000, p. 402. 

2 3 Gelichi, Le citta in Emilia-Romagna...,  op.cit., p. 574. 
2 4 G.P. Brogiolo, S. Gelichi, La citta nell'altomedioevo  italiano: archeologia  e storia, Roma 1998, p. 62. 
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mogły wynikać z potrzeby wzmocnienia fortyfikacji  miejskich na wypadek militar-
nych najazdów lub zbrojnych konfliktów  z sąsiadami z północy i wschodu. 
G. Cantino Wataghin25 uważa, że pod koniec III wieku zmiany urbanistyczno-
architektoniczne w obrazie miast rzymskich były przejawem rozwoju, a nie regresu. 
Autorka za przykład podaje ufundowanie  horrea w Mediolanie, Akwilei i Brescii26. 
Budowę nowych, dużych magazynów na zboże można także interpretować jako dą-
żenie do zapewnienia zapasów żywności na wypadek wojny i najazdu ludów barba-
rzyńskich, a nie jako oznakę polepszenia się warunków ekonomicznych w III i IV 
wieku. Innym argumentem wzmacniającym tę hipotezę może być fakt,  iż w latach 
sześćdziesiątych II wieku pojawiła się epidemia dżumy i innych chorób śmier-
telnych pochodzących ze Wschodu, które rozprzestrzeniały się wzdłuż Renu aż po 
Galię27. Funkcja horreum nabiera zatem dodatkowego znaczenia w obliczu zagroże-
nia zarazami, które mogły dotknąć także mieszkańców północnej Italii28. Szerzenie 
się w III i IV wieku epidemii jest argumentem tłumaczącym także spadek przyrostu 
ludności. Najgłębszy spadek przypadł jednak na VI i VII wiek29. 

W okresie tetrarchii (286-305) Dioklecjan utworzył cztery okręgi ze stolicami 
w Nikomedii, Sirmium, Mediolanie i Trewirze. Od tego momentu władzę polityczną 
w prowincji Italiae  sprawował Maksymianus rezydujący w Akwilei, a następnie 
w Mediolanie30. Dzięki defensywnej  strategii, jaką przyjął Dioklecjan, lepiej kontro-
lowano granice Imperium. Militarny charakter rządów cesarza uwidocznił się także 
w wyglądzie miast wznoszonych na polecenie władcy, czego przykładem jest jego 
siedziba w Splicie (Chorwacja), na wschodnim wybrzeżu Morza Adriatyckiego31. 

Pozyskany w pracach wykopaliskowych materiał archeologiczny potwierdził 
obecność nowych założeń termalnych w Akwilei, Mediolanie, Brescii, Aoście 
i Parmie32. Jednak E. Lippolis33 przypuszcza, że w IV wieku, podczas kryzysu 
późnoantycznego, zarówno rzymskie termy, jak i akwedukty, cysterny na wodę były 
utrzymywane i konserwowane przez bogate rodziny rzymskie, zyskując tym samym 
charakter prywatny, a nie publiczny34. 

Korzystając ze źródła, którym jest Tabula  Peutingeriana,  można wywniosko-
wać, jakie północnoitalskie centra urbanistyczne były nadal ważne, a jakie straciły 

2 5 G. Cantino Wataghin, Quadri  urbani nell  'Italia  settentrionale:  tarda  antichità e alto medioevo,  in: 
C. Lepelley ed., La fin  de  la cité antique et le début  de  la cité médiévale  de  la fin  du  III  siècle à 
l'avènement  de  Charlemagne,  Actes du colloque tenu à l'Université de Paris X-Nanterre les 1, 2 et 3 
avrile 1993, Bari 1996, p. 241-243. 

2 6 Cantino Wataghin, Quadri  urbani..., op.cit., p. 243. 
2 7 V. Fumagalli, Świt  średniowiecza,  Gdańsk 2003, p. 29. 
2 8 Ibidem. 
2 9 Ibidem. 
3 0 Jaczynowska, op.cit., p. 600-601. 
3 1 Ibidem,  p. 602. 
3 2 Cantino Wataghin, Quadri  urbani., op.cit., p. 244. 
3 3 E. Lippolis, Edilizia  pubblica: gli  impianti termali,  in: M. Marini Calvani ed., Aemilia. La cultura  ro-

mana in Emilia Romagna dal  III  secolo a. C. all  'età  costantiniana,  Catalogo della mostra a Bologna 18 
marzo-16 luglio 2000, Venezia 2000, p. 142. 

3 4 Ibidem. 
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swoją pozycję na przełomie III i IV wieku35. Wśród miast oznaczonych na picti 
symbolami murów i wież znajdują się: Aquileia, Placentia,  Mediolanum,  Ariminum, 
które według autora tego itinerarium były wtedy ważniejsze niż Kremona, Bergamo, 
Brescia czy Pawia, ponieważ te ostatnie nie zostały wyróżnione na mapie w żaden 
szczególny sposób36. Nie można jednak opierać się jedynie na tym źródle, które do-
kumentuje, być może w sposób ograniczony, warunki topograficzne  północnej Italii. 
Itineraria37 mają jednak tę zaletę, że oprócz miast wskazują również główne szlaki 
wodne i lądowe wytyczone w okresie rzymskim, które wykorzystywano nadal 
w okresie późnego antyku i wczesnego średniowiecza. Mapę sieci rzymskich dróg 
uzupełniają dzisiaj dane pochodzące z wykopalisk archeologicznych; są to słupy 
milowe i fragmenty  nawierzchni dróg. Wiele z rzymskich dróg wytyczonych w pół-
nocnej Italii poddawanych było naprawom, dzięki czemu główne arterie komunika-
cyjne, jak via Postumia i via Aemilia, pełniły nadal ważna rolę w średniowieczu, 
łącząc ze sobą najważniejsze centra rozsiane na całym Półwyspie Apenińskim38. 

II ETAP. Ekspansja chrześcijaństwa (IV wiek) 

Według P. Delogu39, genezy Wieków Średnich w północnych Włoszech należy 
dopatrywać się między IV i VII wiekiem40. Za przełomowe i decydujące wydarzenia 
w okresie przejścia od późnego antyku do wczesnego średniowiecza Delogu uważa: 
a) instytucjonalizację chrześcijaństwa i jego integrację z Imperium  Romanum; 
b) wędrówki ludów i stworzenie konstytucji społeczeństwa galijsko-germańskiego 
na terytorium Imperium; c) recesję systemu ekonomicznego, scentralizowanego 
i imperialistycznego, opartego na kontroli procesu integracyjnego między różnymi 
prowincjami rzymskimi w basenie Morza Śródziemnego41. Zwycięstwo chrześci-
jaństwa wpłynęło na losy organizacji społecznej42. W czasach poprzedzających IV 
wiek pogański kult politeistyczny utrzymywał stabilność i jedność całego Imperium, 
gdyż władca sprawował władzę zarówno polityczną, jak i religijną. 

W 313 roku Konstantyn, podpisując tzw. edykt mediolański, zagwarantował 
zwycięstwo nowej religii monoteistycznej, destabilizując „stary" porządek 

3 5 Ghizzoni, op.cit., p. 121-122. 
3 6 Ibidem. 
3 7 Itinerarium  Antonini, Itinerarium  Burdigalense  i Tabula  Peutingeriana. 
3 8 Cf.:  G. Cantino Wataghin, Rete urbana e sistema di  comunicazione negli  equilibri tardoantichi 

dell'Italia  Annonaria, in: G. Sena Chiesa, E.A. Arlsan eds, Optima via, Atti del Convegno Internazio-
nale di Studi, Cremona 13-15 giugno 1996, Milano 1996, p. 383-389; G. Cantino Wataghin, I  percorsi 
stradali  di  eta tardoantica,  i nuovi itinerari  altomedievali  e i percorsi dei  pellegrini  fino  alla  via 
Francigena,  in: G. Sena Chiesa ed., Tesori  della  Postumia. Archeologia  e storia intorno a una grande 
strada  romana alle  radici  dell'Europa,  Catalogo della mostra a Cremona 4 aprile-26 luglio 1998, 
Milano 1998, p. 623-632; L. Quilici, Aemilia, strade  consolari e diramazioni:  le fonti,  in: M. Marini 
Calvani ed., Aemilia. La cultura  romana dal  III  secolo a.C. all'eta  costantiniana,  Catalogo della mostra 
a Bologna 18 marzo-16 luglio 2000, Venezia 2000, p. 74-79. 

3 9 P. Delogu, Introduzione  allo  studio  della  storia medievale,  Bologna 1994, p. 67. 
4 0 Ibidem. 
4 1 Ibidem,  p. 67-68. 
4 2 Manteuffel,  op.cit., p. 18. 
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Imperium43. Chrześcijaństwo z czasem stało się religią uprzywilejowaną44. 
Pojawienie się nowej religii podczas kryzysu politycznego spowodowało reformy, 
dzięki którym ukształtowała się organizacja Kościoła45. 

W roku 330 Konstantyn przeniósł stolicę Imperium z Rzymu do Konstantyno-
pola46. Proces zasiedlenia Nea  Roma nie był trudny, ponieważ Rzymianie chętnie tu 
przybywali z różnych prowincji rzymskich - sami lub na zaproszenie imperatora47. 
Nowa stolica była nazwana na sposób grecki polis, a wszystkie pozostałe, małe 
centra osadnicze zwano kastra48. Na Wschodzie kastron  był traktowany jako miejsce 
czasowego schronienia w czasie inwazji. Według C. Mango49 taka forma  osadnicza, 
położona w miejscu z natury obronnym, była zbyt niedostępna, aby rozwinęło się 
tam normalne życie miejskie, podobne do tego w dużych miastach; autor tłumaczy 
to także brakiem odpowiedniej infrastruktury,  jak sieć dróg, akwedukty, cysterny na 
wodę50. 

Prawdopodobnie w prowincjach rzymskich rolę castrum posiadały często 
miasta. Św. Ambroży w liście do Faustyna w 388 roku pisał, że niektóre z urbes roz-
winiętych w okresie panowania cesarza Augusta zmieniły się w późnym antyku 
i pełniły funkcję  castellum51.  Wydaje się, iż rzymskie miasto w północnej Italii, 
będąc schronieniem dla jego mieszkańców, nie pełniło w IV wieku jedynie funkcji 
polityczno-administracyjnej, ale stało się głównie miejscem o charakterze obronnym 
(refugium). 

Znaczenie samego Rzymu stopniowo malało, zwłaszcza po ufundowaniu  nowej 
stolicy w Konstantynopolu, dokąd wysyłano jego mieszkańcom zboże z Egiptu52. 
Miasta z zachodnich prowincji, traktowane jak kopie urbanistyczne i architektonicz-
ne samego Rzymu, straciły swój punkt odniesienia. Często w tym okresie porzucano 
miasta ufundowane  w okresie rzymskim, które traciły swoje znacznie, jak np. Iulium 
Carnicum,  Veleia,  Brixellum,  Augusta Bagiennorum, Libarna, a wiele innych nabie-
rało nowego znaczenia, jak Akwileja, Mediolan i Rawenna. Pobyt od 374 roku 
biskupa św. Ambrożego w Mediolanie53 przyspieszył rozwój i szerzenie się 
chrześcijaństwa, co znajduje swoje odbicie w zmianach urbanistycznych nie tylko 
samego Mediolanum54,  ale także uwidacznia się w Akwilei, Concordii Sagittarii, 
Weronie, Brescii i Aoście55. 

4 3 Ibidem,  p. 19-20. 
4 4 Jaczynowska, op.cit., p. 618. 
4 5 Manteuffel,  op.cit., p. 20. 
4 6 T. Wróbel, Zarys  budowy  miast, Wrocław 1971, p. 99. 
4 7 Ibidem. 
4 8 C. Mango, Historia  Bizancjum [Narody i Cywilizacje], Gdańsk 2002, p. 74. 
4 9 Ibidem. 
5 0 Ibidem. 
5 1 Ghizzoni, op.cit., p. 120. 
5 2 Mango, op.cit., p. 77. 
5 3 Jaczynowska, op.cit., p. 622. 
5 4 Manteuffel,  op.cit., p. 20. 
5 5 Cantino Wataghin, Quadri  urbani..., op.cit., p. 246-247. 
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Ekspansja nowej religii przyczyniła się do zmiany pierwotnego kształtu miast w 
północnej Italii56. Chrześcijaństwo wytworzyło potrzebę reorganizacji, przebudowy 
i zmiany topograficznej  wcześniejszego układu urbanistyczno-architektonicznego. 
Wraz z nowym wyznaniem tworzy się nowe miejsca kultu: katedry, bazyliki, kościo-
ły podmiejskie, martyriony, baptysteria oraz monastery, nieobecne przecież na pla-
nach antycznych civitates.  W następstwie doszło do tego, iż budowle z okresu rzym-
skiego porzucano, ponieważ nie pełniły już pierwotnej funkcji  ideologicznej. Często 
traktowano je jako swoiste kopalnie kamienia, który wykorzystywano do nowej 
zabudowy, zwłaszcza poświęconej obrzędom religijnym. 

Topografia  chrześcijańska, jak podkreśla C. La Rocca57, stworzyła możliwość 
kreowania wielu przestrzeni w mieście, gdyż rozwija się ono nie tylko wewnątrz 
murów, ale także poza nimi. Od IV wieku obserwuje się nowe deformacje  urba-
nistyczne, które lekceważą niewidoczną linię pomerium, wytyczoną przez Rzymian 
między centrum urbanistycznym - przeznaczonym na budowle publiczne i prywatne 
jego mieszkańców - a strefą  podmiejską (suburbana),  przeznaczoną na pochówki 
zmarłych. 

Pierwsze zespoły bazylikalne wczesnochrześcijańskie były wznoszone poza 
rzymskimi murami, np. w Akwilei58 (fig.  2), Concordii Sagittarii59, Brescii60, Medio-
lanie61 i Piacenzy62. Jednak występują wyjątki od tej reguły, czego przykładem są 
bazyliki w Trieście63 (fig.  3) i Aoście64, obydwie położone w pobliżu rzymskiej area 
forensis,  wewnątrz murów miejskich. 

Dokumentacja archeologiczna wykazała, że w IV wieku pochówki wczesno-
chrześcijańskie znajdowały się nadal poza murami miasta, jak np. w Akwilei65 

i Brescii66. Dopiero od VI wieku ludność barbarzyńska, ignoruj ąc rzymskie obyczaje 

5 6 Na temat modelu miasta w IV wieku i tzw. topografii  chrześcijańskiej cf.:  G. Cantino Wataghin, J.M. 
Gurt Esparraguera, J. Guyon, Topografia  della  civitas christiana tra IV  e VI  secolo, in: G.P. Brogiolo 
ed., Early  medieval  Towns  in the Western  Mediterranean,  Ravello 22-24 September 1994, Mantova 
1996, p. 17-42. 

5 7 C. La Rocca, Lo spazio urbano tra VI  e VIII  secolo, in: Uomo  e spazio nell'alto  medioevo  [Settimane di 
Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo 4-8 aprile 2002 a Spoleto, vol. 30], Spoleto 
2003, p. 420. 

5 8 Bertacchi, op.cit., p. 67-84. 
5 9 L. Villa, Iulium  Carnicum e Iulia  Concordia.  Il  destino  di  due  centri urbani minori nell  'altomedioevo, 

Aquileia Nostra 73, 2002, p. 368. 
6 0 G.P. Brogiolo, Le sepolture  a Brescia tra tarda  antichita e prima eta longobarda  (ex  IV-VII),  in: 

L. Paroli ed., L'Italia  centro-settentrionale  in eta longobarda,  Firenze 1997, p. 413. 
6 1 Cztery bazyliki wczesnochrześcijańskie znajdują się extra moenia w Mediolanie: Sant'Ambrogio, San 

Nazaro, San Lorenzo i San Simpliciano (P. de Palol, Wczesnochrześcijańska  sztuka  Zachodu,  in: 
M. Machowski ed., Sztuka  świata, vol. 3, Warszawa 1993, p. 14-16; G.P. Bognetti, Problemi  di  metodo 
e oggetti  di  studio  nella  storia delle  citta italiane dell'alto  Medioevo,  in: G.P. Bognetti ed., L'eta 
longobarda,  vol. 4, Milano 1968, p. 221-250). 

6 2 Pagliani, op.cit., p. 79. 
6 3 Cantino Wataghin, Gurt Esparraguera, Guyon, op.cit., p. 31. 
6 4 Cantino Wataghin, Rete urbana..., op.cit., p. 384. 
6 5 N. Grande, Le aree cimiteriali  paleocristiane  di  Aquileia, Quaderni Friulani di Archeologia 11, fasc.  1, 

2001, p. 35-50. 
6 6 G. Cantino Wataghin, The  ideology  of  urban burials,  in: G.P. Brogiolo, B. Ward-Perkins eds, The  Idea 

and  Ideal  of  the Town  between Late Antiquity and  the Early  Middle  Ages, Leiden 1999, p. 151. 
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i nie bacząc na warunki higieniczne, chowała zmarłych w obrębie miasta, często 
w jego dawnych reprezentacyjnych częściach, o czym świadczą longobardzkie po-
chówki odnalezione w Brescii, Weronie, Genui. 

Razem z chrześcijaństwem powoli ulegał zmianie charakter życia codziennego. 
Nie uczęszcza się do teatrów, amfiteatrów,  odeonów i cyrków67. Rzymskie budowle 
o charakterze publicznym powoli porzuca się lub rozbiera. 

Wszystkie zmiany korzeniami sięgające wieków III i IV są zapowiedzią 
kolejnych, głębszych transformacji,  zwiastując tym samym prawdziwy świt 
średniowiecza. 

III ETAP. Wędrówki ludów (koniec IV wieku) 

Kolejne transformacje  urbanistyczno-architektoniczne w miastach północnej 
Italii poprzedziła wielka wędrówka ludów, rozpoczęta w 375 roku68 wraz z pierw-
szymi ruchami migracyjnymi Hunów69. Jak twierdzi J. Le Goff70,  inwazja ludów 
barbarzyńskich posuwających się ze wschodu na zachód była „inwazją łańcucho-
wą". Przemieszczanie się jednego plemienia w następstwie spowodowało wyparcie 
ze zdobytych terytoriów innego plemienia, które uciekając ze swojej ziemi, poszu-
kuje schronienia, podbijając terytorium innego ludu, by się na nim osiedlić. W ten 
sposób przeniknięto granice Imperium Rzymskiego. J. Le Goff  określił wędrówki 
ludów jako ucieczkę naprzód,  ponieważ najeźdźca  bywa jednocześnie  uciekinierem 
przed  innym, silniejszym od  niego wrogiem11. 

W 395 roku w Mediolanie umarł Teodozjusz Wielki, a jego odejście spowo-
dowało podział cesarstwa między jego synów: Arkadiusza i Honoriusza72. Podział 
Imperium  Romanum na Cesarstwo Zachodnie i Cesarstwo Wschodnie uważa się 
często za koniec świetności świata rzymskiego. Wobec braku jednolitego, zjedno-
czonego, silnego państwa procesy destrukcyjne uległy przyspieszeniu, co znalazło 
swoje odbicie w kolejnych wydarzeniach historycznych. 

W 401 roku Wizygoci zjednoczeni pod władzą Alaryka, przekraczając Panonię, 
wkroczyli do Italii i zajęli Akwileję oraz Mediolan73. Nie zdążyli zdobyć stolicy, 
gdyż w 402 roku zostali pobici przez Stylichona pod Pollenzią i Weroną74. Pokonani 
wycofali  się na Półwysep Bałkański75. Podczas gdy Wizygoci penetrowali ziemie w 
północnej Italii, Honoriusz zdecydował przenieść stolicę Cesarstwa Zachodniego 

6 7 Mango, op.cit., p. 64. 
6 8 J. Poleski, Wędrówki  ludów,  in: M. Szulc ed., Wielka  historia świata 285-650, Kraków 2001, p. 113-

140. 
6 9 Jaczynowska, op.cit., p. 631. 
7 0 J. Le Goff,  Kultura  średniowiecznej  Europy, Warszawa 1994, p. 26. 
7 1 Ibidem. 
7 2 Jaczynowska, op.cit., p. 633. 
7 3 Poleski, op.cit., p. 119. 
7 4 G. Clemente, Guida  alla  storia romana. Eventi,  strutture  sociali, metodi  di  ricerca, Milano 1977, 

p. 310-311. 
7 5 Poleski, op.cit., p. 119. 
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z Mediolanu, położonego w głębi lądu, do Rawenny, usytuowanej blisko wybrzeża, 
która poprzez port w Classe miała dostęp do Morza Adriatyckiego76. 

Pokój jednak nie trwał długo. W 410 roku wraz z powrotem do Italii Wizygo-
tów broni się Rzym, który choć nie był już stolicą Imperium, to nadal w mentalności 
Rzymian stanowił symbol „Wiecznego Miasta"77. 

Po 43 latach Italia stała się na nowo obiektem agresji ludności barbarzyńskiej. 
Attyla zwany „Biczem Bożym", wraz z grupą wojowniczych Hunów maszerując 
w kierunku Rzymu, zniszczył w 451 roku Akwileję78, najeżdżając przy okazji inne 
miasta regionu Veneto, np. Concordię Sagittarę i Altino, a także inne centra położo-
ne w Lombardii i Emilii-Romanii79. 

IV ETAP. Okres ostrogocki (koniec V wieku i II połowa VI wieku) 

Upadek Cesarstwa Zachodniego w 476 roku dopełnił się symbolicznie na zie-
miach północnej Italii w mieście Piacenza80, gdzie Odoaker, król Gotów, zde-
tronizował ostatniego władcę tej części Imperium Romulusa Augustulusa81. 
Następnie wysłał insygnia władzy cesarzowi Zenonowi - imperatorowi Cesarstwa 
Wschodniego82. 

Przemiany w wiekach V i VI widoczne są w planach, na których pojawiają się 
nowe kościoły i konstrukcje obronne. W tym okresie, jak wykazały badania 
w Weronie83 i Pawii84, były obecne dwie tendencje. Z jednej strony w miastach 
wznoszono nowe budowle, często wzorowane na rzymskich budowlach monu-
mentalnych, z drugiej zaś wykorzystywano istniejącą rzymską zabudowę. W byłych 
municypiach zachowały się w okresie wczesnośredniowiecznym przede wszystkim 
cysterny, akwedukty, kanały ściekowe. Te urządzenia, związane z dobrze rozwiniętą 
infrastrukturą  miast rzymskich, przetrwały w Rawennie i Weronie85. Badania 
archeologiczne potwierdziły także, że w wiekach V i VI zachowały się wybruko-
wane w okresie rzymskim drogi, np. w Brescii, Mediolanie86. 

Wzmożone prace budowlane trwały w tym czasie w Pawii, gdzie Teodoryk pro-
mował zarówno wznoszenie nowych budowli, jak i prace restauracyjne, którym 
poddane zostały w mieście dawne mury i termy87. Ożywione prace budowlane 

7 6 Ghizzoni, op.cit., p. 120. 
7 7 Jaczynowska, op.cit., p. 634. 
7 8 Bertacchi, op.cit., p. 67. 
7 9 Ghizzoni, op.cit., p. 122. 
8 0 D. Długosz, Próba rekonstrukcji  planu antycznego miasta Placentia  (Italia)  [StArch 12], 2005, p. 47-

57. 
8 1 Ghizzoni, op.cit., p. 123. 
8 2 Ibidem. 
8 3 La Rocca Hudson, „DarkAges"  a Verona...,  op.cit., p. 33. 
8 4 P. Hudson, Archeologia  urbana e programmazione  della  ricerca: l'esempio  di  Pavia, Firenze 1981, 

p. 24. 
8 5 Brogiolo, Gelichi, La città nell'altomedioevo...,  op.cit., p. 76. 
8 6 G.P. Brogiolo, Milano  e il suo territorio  alla  luce dell'archeologia  medievale,  in: C. Bertelli ed., 

Milano,  una capitale da  Ambrogio ai Carolingi,  Milano 1987, p. 36. 
8 7 Hudson, Archeologia  urbana..., op.cit., p. 24. 



18 Dominika Długosz 

w antycznym Ticinum  trwały z pewnością po 540 roku, kiedy po upadku Rawenny 
to Pawia stała się nową stolicą Ostrogotów88. 

Również w Parmie, Rawennie89 oraz Brescii90 poddano konserwacji dawne 
mury rzymskie. Nie jest wykluczone, że Ostrogoci zajęli także inne ufortyfikowane 
miasta rzymskie, jak Tortonę, Trydent i Treviso91. 

Od V wieku charakterystyczne staje się przenoszenie centrów politycznych i re-
ligijnych. Porzucane są dzielnice monumentalne: forum  i capitolium,  wyróżnione 
w przestrzeni miast rzymskich. W miejscach tych budowle często rozbierano, a ka-
mień następnie wykorzystywano do budowy nowych konstrukcji92. Życie miejskie 
zaczęło rozwijać się na obrzeżach dawnych centrów, a nowe budowle wznoszono 
w pobliżu murów lub poza nimi. W miastach pojawiły się nieznane Rzymianom 
założenia architektoniczne, np. kościoły, baptysteria, katedry. Stawiano je nie tylko 
poza murami, jak w IV wieku, ale także wewnątrz dawnego rzymskiego miasta. 
Przez to plany zaczęły być nieregularne i bardziej zagęszczone. Przykładami kościo-
łów wewnątrz murów miast są Santa Maria Maggiore i San Pietro de Dom93 

w Brescii oraz San Martino w Piacenzy94. 

V ETAP. Inwazja Longobardów (II połowa VI wieku) 

Inwazję Longobardów w 568 roku na północną część Półwyspu Apenińskiego 
uznaje się we Włoszech za dopełnienie upadku cywilizacji rzymskiej. Hipotezy 
0 kontynuacji osadniczej w byłych civitates  po najeździe w VI wieku są stawiane 
1 brzmią bardziej optymistyczne w kręgu historyków i archeologów angielskich95 niż 
włoskich96. Włoscy badacze uważają, że w okresie od VI do VIII wieku nastąpił 
jedynie regres urbanistyczno-architektoniczny i całkowite zerwanie z wyżej stojącą 
od kultury longobardzkiej cywilizacją rzymską. Brak kontynuacji wiążą przede 
wszystkim z brakiem naśladownictwa modelu zagospodarowania przestrzeni miej-
skiej stworzonego przez Rzymian. Natomiast badacze angielscy (szczegółowo 

8 8 P. Hudson, Pavia: l'evoluzione  urbanística  di  una capitale altomedievale,  in: Storia  di  Pavia, vol. 2, 
Milano 1987, p. 241-242. 

8 9 Hudson, Archeologia  urbana..., op.cit., p. 24. 
9 0 F. Morandini, Le trasformazioni  urbanistiche tardoantiche,  in: C. Stella, F. Morandini, A. Valvo eds, 

Santa  Giulia, museo della  cittá. L'etá  romana. La cittá. Le iscrizioni, Milano 1998, p. 80. 
9 1 N. Christie, ILongobardi.  Storia  e archeologia  di  unpopolo, Genova 1997, p. 74-75. 
9 2 Morandini, op.cit., p. 80. 
9 3 Brogiolo, Le sepolture...,  op.cit., p. 415-416. 
9 4 Pagliani, op.cit., p. 79. 
9 5 Na temat kontynuacji osadniczej w miastach rzymskich cf.:  C. Wickham, I'Italia  nel primo Medioevo. 

Potere centrale  e societá locale  (400-1000),  Milano 1982; C. Wickham, L'Italia  e Alto Medioevo, 
Archeologia Medievale 15, 1988, p. 105-124; C. Wickham, Le considerazioni  conclusive, in: La storia, 
p. 741-174; B. Ward-Perkins, L 'archeologia  della  cittá,  in: R. Francovich ed., Archeologia  e storia del 
medioevo  italiano,  Roma 1987, p. 67-80; B. Ward-Perkins, Urban  continuity?,  in: N. Chrisite, 
S.T. Loseby eds, Towns  in Transition.  Urban  Evolution  in Late Antiquity and  the Early  Middle  Ages, 
Aldershot 1996, p. 4-17. 

9 6 O zerwaniu ze światem klasycznym i przejściu do okresu wczesnego średniowiecza cf.:  S. Gasparri, 
Alto medioevo  italiano: riflessioni  sulproblema  della  transizione,  in: La storia, p. 133-135; Delogu, La 
fine  del  mondo...,  op.cit., p. 7-29. 
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analizując warstwy osadnicze datowane na ten sam okres) odnajdują ciągłość życia 
i nieprzerwane użytkowanie przez Longobardów tej samej przestrzeni, którą zorga-
nizowali przed nimi Rzymianie. Kontynuacja osadnicza istniała, choć nastąpiła 
zmiana kształtu pierwotnego planu (zwłaszcza siatki ulic) oraz zmiany typologiczne 
i technologiczne w budowlach wzniesionych w tym okresie w miastach. W latach 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku rozwój archeologii miejskiej 
przyczynił się we Włoszech do rozwoju badań stratygraficznych  w Weronie97, 
Mediolanie98, Brescii99, Pawii100, Bolonii101 i w wielu innych miastach. Jednoznacz-
na interpretacja źródeł archeologicznych i synteza wniosków dotyczących okresu 
przejścia od późnego antyku do wczesnego średniowiecza wydaje się jeszcze zbyt 
wczesna. Tradycja archeologii średniowiecznej we Włoszech jest tradycją stosunko-
wo młodą w porównaniu z rozwiniętą w tym kraju archeologią okresu przed-
rzymskiego i rzymskiego. Archeologia średniowiecza zrodziła się dopiero w latach 
siedemdziesiątych XX wieku102 i wciąż się rozwija. 

A. Fazy najazdu longobardzkiego na rzymskie civitates 
Podbój i zajęcie kolonii rzymskich w północnej Italii przez Longobardów 

można podzielić na pięć faz.  W większości potwierdza je chronologicznie Paweł 
Diakon w Historii  Longobardów103.  Dla poniższego schematu wybrano miasta cyto-
wane przez Diakona i te, w których dokumentacja archeologiczna potwierdziła 
obecność tego ludu. Analizując kierunek marszu Longobardów ze wschodu na 
zachód Półwyspu Apenińskiego, można wyróżnić następujące fazy  podboju: 

I faza.  W 568 roku (za panowania króla Alboina) Longobardowie podbili 
region Friuli i Veneto. Zajęli miasta: Aguileia104,  Forum  IuliiW5,  Vicetia106, 

9 7 Rezultaty badań w Weronie cf.:  La Rocca Hudson, ,DarkAges"  a Verona...,  op.cit., p. 31-78; C. La 
Rocca, Verona  citta. All  'interno  della  cerchia medievale,  in: D. Modenesi, C. La Rocca eds, Materiali 
di  eta longobarda  nel veronese, Verona 1989, p. 53-59. 

9 8 Prace archeologiczne przeprowadzono w Mediolanie podczas budowy linii metra. Rezultaty badań cf.: 
D. Caporusso ed., Scavi MM3.  Ricerche di  archeologia  urbana a Milano  durante  la costruzione della 
linea 3 della  metropolitana  1982-1990, vol. 1, Milano 1992. 

9 9 Raporty wykopaliskowe z Brescii: G.P. Brogiolo, S. Giulia di  Brescia, gli  scavi dal  1980-1992. Reperti 
preromani, romani e altomedievali,  Firenze 1999. 

1 0 0 Wyniki prac wykopaliskowych z Pawii są prezentowane obszernie w: Hudson, Archeologia  urbana..., 
op.cit., passim. 

1 0 1 Wyniki prac archeologicznych prowadzonych w Bolonii: S. Gelichi, R. Merlo eds, Archeologia  medie-
vale a Bologna. Gli scavi nel convento di  San Domenico, Catalogo della mostra 4 aprile-31 maggio 
Bologna, Bologna 1987. 

1 0 2 O miastach wczesnośredniowiecznych we Włoszech przede wszystkim: S. Gelichi, Introduzione 
all'archeologia  medievale.  Storia  e ricerca in Italia,  Roma 1997; cf.:  Brogiolo, Gelichi, La citta 
nell'altomedioevo...,  passim. Podobne zagadnienia porusza U. Broccoli, Archeologia  e Medioevo. 
Il  punto sull'archeologia  medievale  italiana,  Roma-Bari 1986. Na temat małych ośrodków datowa-
nych od III do VIII wieku: G.P. Brogiolo, S. Gelichi, Nuove  ricerche sui castelli  altomedievali  in 
Italia  settentrionale,  Firenze 1 996. 

1 0 3 HLPD, passim. 
1 0 4 E. i S. Tabaczyńscy, Zarys  kultury  Longobardów.  Studium  archeologiczne,  in: E. Tabaczyńska ed., 

Italia,  Wrocław 1 980, p. 29. 
1 0 5 J. Jarnut, Storia  dei  Longobardi,  Torino 2002, p. 30. 
1 0 6 Christie, op.cit., p. 80. 
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Verona107.  Prawdopodobnie mogli też zająć Opitergium  i Iulia  Concordia,  ale nie 
potwierdza tego Diakon. Według autora Opitergium  zajęli w 639 roku razem z inny-
mi miastami leżącymi w znacznej odległości od niego, na wybrzeżu Morza Ligu-
ryjskiego108. Wydaje się mało prawdopodobne, by tak późno dotarli do dzisiejszego 
Oderzo. Być może miasto zdobyto około 610 roku, kiedy Longobardowie umacniali 
limes północno-wschodni i zajmowali lub wznosili nowe castra we Friuli. 

II faza.  Od roku 569 do 570 (za panowania króla Alboina) - Longobardowie 
wkraczają do Lombardii i zdobywają kolejno: Brixia19, Mediolanum110,  Ticinum111. 

III faza.  Od roku 593 do 603 (za panowania króla Agilulfa)  - Longobardowie 
penetrują miasta w Emilii Romanii: Placentia112,  Parma113. Nieznana jest dokładna 
data zdobycia miast Forum  Regium Lepidi  i Mutina.  Być może te dwa ostatnie 
ośrodki zostały podbite w okresie najazdu w 636 roku, za panowania króla Rotarisa. 
Diakon wymienia inne miasta zniszczone w tym okresie przez barbarzyńców: 
Patavium114 w regionie Veneto oraz Cremona  i Mantua115  w Lombardii. 

IV faza.  Od roku 636 do 652 (za panowania króla Rotarisa) - Longobardowie 
zajmują miasta liguryjskie Genua116 i Lunain Prawdopodobnie zostają zdobyte: 
Savo, Vada  Sabatia,  Albingaunumlls. 

V faza.  Od ok. 712 roku (za panowania króla Liutpranda); w roku 727 zdobyto 
miasto Bononia119. 

B. Fazy najazdu longobardzkiego na rzymskie castra 
Dane archeologiczne dotyczące rzymskich castra w północnych Włoszech są 

nadal fragmentaryczne.  Miejsca te nie były przez długi czas przedmiotem systema-
tycznych badań archeologów. Wśród wielu nieprzebadanych stanowisk znamy lepiej 
jedynie wyniki prac wykopaliskowych z Castelseprio (castrum  Sibrium)  w prowincji 
Varese w Lombardii120 i z Invillino (castrum  Ibligo  lub Ibligine)  we Friuli121. 

1 0 7 G.P. Brogiolo, Capitali  e residenze  regie nell'Italia  longobarda,  in: G. Rippoli, J.M. Gurt eds, Sedes 
regiae (ann.  400-800), Barcelona 2000, p. 138. 

1 0 8 HLPD, IV.45. 
1 0 9 G.P. Brogiolo, FlaviaBrexia,  in: Il  futuro,  p. 467. 
1 1 0 Jarnut, op.cit., p. 30. 
1 1 1 Christie, op.cit., p. 83. 
1 1 2 P.L. Dall'Aglio, La conquista dell'Emilia  occidentale,  in: M. Catarsi Dall'Aglio ed., ILongobardi  in 

Emilia occidentale,  Sala Baganza 1993, p. 27. 
1 1 3 Ibidem. 
1 1 4 HLPD, IV.23. 
1 1 5 Obydwa miasta są opisane przez Diakona: HLPD, IV.28. 
1 1 6 Christie, op.cit., p. 93. 
1 1 7 Wickham, L'Italia  nel primo Medioevo...,  op.cit., p. 110. 
1 1 8 G. Ravegnani, IBizantini  in Italia,  Bologna 2004, p. 84. 
1 1 9 Dall'Aglio, op.cit., p. 27. 
1 2 0 Dokumentacja pochodzi z polskich prac badawczych prowadzonych we Włoszech w latach sześćdzie-

siątych XX wieku przez W. Hensla, E. i S. Tabaczyńskich, L. Leciejewicza na stanowisku Castel-
seprio; cf.:  Tabaczyńscy, op.cit., p. 49-52; Leciejewicz, Nowa  postać..., op.cit., p. 96-97; Gelichi, 
Introduzione...,  op.cit., p. 70-78. 

1 2 1 Wykopaliska w Invillino prowadzone były w latach sześćdziesiątych XX wieku przez ekipę nie-
mieckich archeologów w składzie: G. Fingerlin, J. Garbsh, J. Werner; cf.:  Gelichi, Introduzione..., 
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Diakon wymienia w swoim dziele wiele obronnych twierdz ufundowanych 
jeszcze przez Rzymian, a następnie zajętych przez Longobardów. Chronologia ich 
podboju nie pokrywa się zawsze terytorialnie i czasowo z zajęciem dużych ośrod-
ków miejskich. Fazy podboju rzymskich castra przez Longobardów są następujące: 

I faza.  Od roku 584 do 590 (za panowania króla Autarisa) - Longobardowie na-
jeżdżają twierdzę Sirmio  usytuowaną w zachodniej części Veneto, a w Lombardii 

122 123 124 

zdobywają: insula Amacina , Sirmium , Laumellum  . Ta faza  mogła rozwinąć 
się po I i II fazie  najazdu na miasta, kiedy duże centra osadnicze w Veneto 
i Lombardii były już zajęte przez Longobardów. W tej fazie  podboju rzymskich 
kaszteli i małych rzymskich ośrodków, jeśli wierzyć przekazom Diakona, Longo-
bardowie zdobyli castrum Imolas  (antyczne Forum  Cornelii)125.  Okres zajęcia tego 
castrum pod koniec VI wieku (według Diakona) nie jest przekonywujący. Być może 
król Autaris po podboju miast przez Alboina chciał zdobyć ośrodki leżące przy via 
Postumia, a nie wzdłuż via Aemilia, przy której znajdowało się dawne Forum 
Cornelii.  Poza tym Longobardowie byli narodem wojowników zorganizowanych w 
tzw. fara,  czyli w rodziny, w których podział ról wynikał z hierarchii militarnej 
utworzonej wewnątrz danej grupy126. Prawdopodobnie z tego powodu (przynajmniej 
w pierwszej fazie  inwazji na Italię) osiedlali się w skupionych gromadach poło-
żonych blisko siebie, a nie oddalonych i rozproszonych po całym półwyspie. Zwarci 
w grupy stanowili zaporę i w ten sposób mogli odizolować się od ludności auto-
chtonicznej w miastach i od Bizantyjczyków zamieszkujących ziemie należące do 
Egzarchatu Rawenny. 

II faza.  Od roku 590 do 603 (za panowania króla Agilulfa)  - Longobardowie 
zdobywają Mons  Silicis121  w pobliżu Padwy. W 602 roku najeżdżają castrum 
Vulturina1228  k. Kremony, a w 603 roku ich celem staje się Modicia129  położona 
niedaleko Mediolanu. Ta faza  jest paralelna do fazy  III zdobycia miast, kiedy 
Longobardowie docierają do Padwy, Mantui i Kremony. 

III faza.  Ok. 610 roku (za panowania króla Agilulfa)  - Diakon pisze, że w tym 
roku nastąpiło wzmocnienie limesu północno-wschodniego130; Longobardowie 

op.cit., p. 48-50; Leciejewicz, Nowa  postać..., op.cit., p. 96-97; Brogiolo, Gelichi, Nuove  ricerche..., 
op.cit., p. 36-44; V. Bierbrauer, Un  castrum d'eta  longobarda:  Ibligo-Invillino,  in: C.G. Mensi ed., 
I  Longobardi,  Catologo della mostra, Codroipo - Cividale del Friuli 2 giugno-30 settembre 1990, 
Milano 1990, p. 143-145. 

1 2 2 Jarnut, op.cit., p. 37. 
1 2 3 Nie istnieje jedna hipoteza na temat datowania stanowiska Castelseprio. W literaturze istnieją trzy hi-

potezy na temat tego, kiedy Longobardowie osiedlili się w castrum: nastąpiło to w VI, w VII albo w 
VIII wieku; cf.:  Christie, op.cit., p. 157; Tabaczyńscy, op.cit., p. 52. W niniejszej pracy przyjmuje się 
ustalenia polskich archeologów, którzy datują wejście Longobardów do Sibrium  na wiek VI. 

1 2 4 Brogiolo, Gelichi, Nuove  ricerche..., p. 34. 
1 2 5 Ibidem,  p. 39. 
1 2 6 O organizacji społecznej Longobardów cf.:  K. Modzelewski, Barbarzyńska  Europa, Warszawa 2004, 

p. 229-231. 
1 2 7 HLPD, IV.25. 
1 2 8 Christie, op.cit., p. 90. 
1 2 9 HLPD, IV.25. 
1 3 0 HLPD, IV.37. 
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rezydowali we Friuli w: Cormones,  Nemas,  Artenia, Glemona, Osopus, Reunia, 
Ibligo131,  być może w Iulium  Carnicum  . 

Ta faza  nie odpowiada chronologicznie fazie  zdobycia miast wymienionych po-
wyżej w punkcie A. Pojawia się następujące pytanie: dlaczego Longobardowie nie 
zdobyli friulańskich  kaszteli zaraz po wkroczeniu do Italii? Wtedy za pierwszą swo-
ją siedzibę wybrali Cividale - miasto położone niedaleko od tych twierdz, ufortyfi-
kowanych jeszcze w okresie późnego antyku. Przypuszczam zatem, że ich pierwszy 
pochód na Italię był spontaniczny. Na początku swojej inwazji zajmowali rzymskie 
municypia - lepiej zachowane niż podupadłe castra lub mniejsze ośrodki osadnicze, 
pamiętające okres Imperium Rzymskiego i późny antyk. Lepiej zachowane też były 
główne arterie komunikacyjne, jak via Aemilia, via Postumia, via Aemilia Scacuri 
i via Iulia  Augusta.  Dzięki tym drogom łatwiejsza była komunikacja i przemieszcza-
nie się z jednego na drugi brzeg półwyspu. Mniejsze drogi, łączące ze sobą małe 
ośrodki, w okresie wczesnego średniowiecza często były z ubitej ziemi i żwiru. 
Logiczny z punktu widzenia przemieszczania się całych rodzin i szyku wojowników 
wydaje się wybór głównych, dobrze zakonserwowanych dróg rzymskich. W ten spo-
sób można było lepiej kontrolować główne arterie komunikacyjne, stanowiące nadal 
ważne szlaki handlowe. 

IV faza.  Od 727 roku (za panowania króla Liutpranda) - Longobardowie dotarli 
do Emilii-Romanii, zajmując Ferronianum,  Mons  Bellius,  Persiceta133.  Ta faza 
odpowiada V fazie  upadku miast rzymskich, kiedy barbarzyńcy doszli do Bolonii. 
W tym samym roku dotarli do Potium134 (utożsamiane z dzisiejszą miejscowością 
Duino koło Triestu). Być może w tym czasie byli zainteresowani osadzaniem się w 
miastach położonych na wybrzeżu Morza Adriatyckiego, gdyż szykowali się do zdo-
bycia bizantyjskiej Rawenny, co nastąpiło w 751 roku135. 

W wiekach VI i VII, podczas najazdów i grabieży wielu mieszkańców dawnych 
municypiów rzymskich było zmuszonych je opuścić i schronić się w innych ośrod-
kach. Biskup Akwilei ocalił skarby kościoła w pobliskim rzymskim porcie Grado, 
chroniąc się tam w 568 roku. Samo miasto zostało porzucone. Mieszkańcy Altinum, 
Opitergium  uciekli z lądu na wyspy laguny weneckiej, np. na Torcello, Iesolo, 
Cittanova136, Chioggia137. Ludność Padwy schroniła się prawdopodobnie na wyspie 

1 3 1 Castra  friulańskie  cf.:  L. Bosio, Cividale  del  Friuli,  Udine 1977, p. 55. 
1 3 2 Tabaczyńscy, op.cit., p. 68. 
1 3 3 Brogiolo, Gelichi, Nuove  ricerche..., op.cit., p. 38. 
" 4 HLPD, VI.51. 
1 3 5 L. Benevolo, Miasto  w dziejach  Europy, Warszawa 1995, p. 30. 
1 3 6 G. Schmiedt, Citta  scomparse e citta di  nuova formazione  in Italia  in relazione al sistema di  comuni-

cazione, in: Topografia  urbana e vita cittadina  nell'alto  medioevo  [Settimane di Studio del Centro 
Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, 26 aprile-1maggio 1973 a Spoleto, vol. 2], Spoleto 1974, p. 
524-531. 

1 3 7 L. Leciejewicz, Gli insediamenti  protourbani  della  laguna veneta prima del  sorgere  della  citta di 
Venezia  alla  luce degli  scavi a Torcello,  estratto da: Atti del Colloquio Internazionale di Archeologia 
Medievale Palermo-Erice 20-22 settembre 1974, Universita di Palermo 1976, p. 4. 
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Malamocco138. W VII wieku przeniesiono z Altino na Torcello siedzibę biskupa139, 
choć można przypuścić, że wraz z biskupami schronienie znalazła tam także ludność 
byłych miast. Innym powodem opuszczenia dawnych centrów było ich zalewanie 
i podmywanie wodą morską. Wielkie dyluwium w 589 roku zmusiło mieszkańców 
Altinum  i innych ośrodków rzymskich zlokalizowanych na wybrzeżu do szukania 
schronienia na wyspach140. 

Zmiany urbanistyczne są czytelne w sekwencjach archeologicznych miast post-
antycznych, zwłaszcza w tych, w których zachowała się siatka ulic wytyczona przez 
Rzymian, np. w Weronie, Brescii, Piacenzy, Turynie, Aoście. Dla małych ośrodków 
o drugoplanowym znaczeniu brakuje nadal precyzyjnych danych, by dokonać anali-
zy ich ewolucji od momentu ich fundacji  do czasów najazdu longobardzkiego. 
Zagospodarowanie terytorium i organizacja przestrzenna w okresie longobardzkim 
nie wykazują żadnego programu urbanistycznego. Longobardowie umieli wyko-
rzystać na swoje potrzeby już zastane po ich przybyciu warunki urbanistyczno-
architektoniczne. Proces inkulturacji, a także odrębna kultura, ideologia i mentalność 
tego narodu wpłynęły na deformację  obrazu miasta rzymskiego, zwłaszcza z okresu 
Imperium Rzymskiego - miasta bogatego, monumentalnego zbudowanego według 
harmonijnego planu urbanistycznego. Jednak wszystkie transformacje  w civitas 
vetus w północnej Italii były efektem  długiego procesu zmian rozpoczętych trzy 
wieki wcześniej, przed najazdem longobardzkim. 

Badając warunki topograficzne,  urbanistyczne i architektoniczne miast z okresu 
od VI do VIII wieku, nie można jedynie dyskutować na temat ich ówczesnej dez-
urbanizacji. Istotnie, przez pojęcia akulturacji i inkulturacji narodu longobardzkiego 
rozumie się: a) stopniowe zasiedlania urbanistycznych centrów rzymskich; b) nie-
jednorodne kształtowanie i planowanie przestrzeni osadniczej. Przestrzeń ta wpierw 
była dobrze rozpoznana - raczej pod kątem jej wartości utulitarnych niż estetycz-
nych - a następnie zasiedlona przez ludy barbarzyńskie. Taki typ przystosowania 
spowodował różne mutacje konstrukcji rzymskich przetrwałych w wiekach V, VI. 
Zdobycie miast przez Longobardów wykazało bardziej regres w intensyfikacji 
osadniczej i dysfunkcję  klasycznego modelu urbanistyczno-architektonicznego niż 
przerwę w kontynuacji osadniczej w rzymskich civitates  w północnej Italii. 

Badania archeologiczne prowadzone w trzech stolicach północnego królestwa 
longobardzkiego: w Weronie, Mediolanie i Pawii141, a także w innych miastach 
zdobytych przez Longobardów, np. w: Cividale, Oderzo, Concordii, Brescii, Berga-
mo, Bolonii, Genui i Luni142, dowiodły licznych transformacji  w planach urba-
nistycznych miast ufundowanych  przez Rzymian. Do archeologicznych świadectw 
potwierdzających pobyt Ostrogotów i Longobardów w tych miastach należą nowe 

1 3 8 Leciejewicz, Nowa  postać..., op.cit., p. 96. 
1 3 9 Leciejewicz, Gli insediamenti...,  op.cit., p. 6. 
1 4 0 Schmiedt, op.cit., p. 519. 
1 4 1 Rezultaty badań w trzech stolicach zajmowanych przez Longobardów cf.:  Brogiolo, Capitali  e resi-

denze...,  op.cit., p. 135-162. 
1 4 2 Obszerna bibliografia  dotycząca longobardzkich centrów osadniczych w Italii: Il  futuro,  passim. 

Wyniki badań wykopaliskowych w Luni: A. Frova ed., Scavi di  Luni, vol. 1-2, Roma 1977. 
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konstrukcje architektoniczne typu: palatium regiae, laubia, sala, xenodochium,  casa 
solarita,  mennica lub proste chaty na palach z drewna143. Wszystkie były nieobecne 
na planach miast rzymskich i w porównaniu z bogato dekorowanymi budowlami 
wystawianymi przez rzymskich władców były prymitywniejsze pod względem tech-
nologicznym oraz skromniejsze pod względem reprezentacyjnym144. 

Longobardowie często wykorzystywali w miastach zastane konstrukcje rzym-
skie, zmieniając tylko ich przeznaczenie i pierwotną funkcję.  Po przybyciu do miast 
rzymskich osadzali się blisko murów i bram, np. w Brescii, Mediolanie, Pawii, We-
ronie, Bolonii. Wykorzystywali także do celów osadniczych rzymskie budowle, jak 
cyrk rzymski w Mediolanie, teatr w Weronie i Brescii145 (fig.  4) oraz strefy  re-
prezentacyjne miasta, np. capitolium  w Bergamo i forum  w Luni146. 

Na większości stanowisk europejskich występuje zjawisko nazwane „czarne 
ziemie" (wł. terre  nere, ang. dark  earth). We Włoszech jest ono datowane na 
inwazję Longobardów. Badacze określili tak warstwy czarnobrunatnej ziemi zale-
gające w sekwencjach archeologicznych znajdujących się pomiędzy warstwą kultu-
rową z okresu późnego antyku i pełnego średniowiecza. 

Zjawisko to interpretuje się w dwojaki sposób. Ponieważ przebadana ziemia 
zawiera komponenty organiczne, np. fragmenty  kości zwierzęcych, odpadki, być 
może pochodzi ona z miejsc, w których znajdowały się śmietniska w pobliżu longo-
bardzkich domostw. Zgodnie z inną hipotezą pas czarnych ziem w stratygrafii 
świadczy o zniszczeniu miast podczas pożarów, gdyż, jak wykazały badania, ziemia 
ta jest także bogata w węgiel. Jego obecność tłumaczy się pożarami, jakie mogli 
wzniecać w miastach Longobardowie najeżdżający Italię. Zjawisko „czarnych 
ziem", datowane między wiekami V i VI, jest trudne do interpretacji. Bywa jednak 
często przytaczane jako argument potwierdzający lukę osadniczą w miastach rzyms-
kich w okresie wczesnego średniowiecza147. Miasta rzeczywiście mogły być w tym 
okresie zniszczone przez barbarzyńskich najeźdźców i w konsekwencji nie nadawały 
się do zamieszkania. Ale do ich zniszczenia mogły przyczynić się także katastrofy 
naturalne, do których należą powodzie148 i pożary. Te ostatnie rozprzestrzeniły się 
i prawdopodobnie pochłonęły drewnianą zabudowę przeważającą w tym okresie w 
miastach północnoitalskich. Przyczyny powstania czarnych ziem nie są zatem jedno-
znaczne. 

1 4 3 O nowych konstrukcjach wzniesionych przez ludy barbarzyńskie w miastach północnej Italii: M. 
Cagiano de Azevedo, Esistono una architettura  e una urbanistica longobarde?,  in: La civilta dei 
Longobardi  in Europa, Atti del Convegno Internazionale 24-26 maggio 1971 Roma, 27-28 maggio 
1971 Cividale del Friuli [Accademia Nazionale dei Lincei], Roma 1974, p. 289-329. 

1 4 4 Brogiolo, Gelichi, La citta nell'altomedioevo...,  op.cit., p. 36. 
1 4 5 Ibidem,  p. 128. 
1 4 6 B. Ward-Perkins, Lo scavo nella  zona Nord  del  Foro  a Luni, in: Frova ed., op.cit., vol. 2, p. 633-638. 
1 4 7 S. Gelichi, L 'eliminazione  dei  rifiuti  nelle  citta romane del  Nord  Italia  tra antichita ed  alto medioevo, 

in: X. Dupré Raventós, J.A. Remola eds, Sorbes  urbis. La eliminación de  residuos  en la ciudad 
romana, Actas de la reunion de Roma, 15-16 de noviembre de 1996, Roma 2000, p. 12-23. 

1 4 8 W tym okresie dochodziło do licznych powodzi i występowania z brzegu takich rzek jak Adyga i Pad, 
pisze o tym Diakon; cf.:  HLPD, III.23. 
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Również proces ruralizacji niektórych dużych ośrodków miejskich w okresie 
longobardzkim zmienił wygląd miast149. Ogródki i pastwiska wewnątrz centrów nie 
oznaczają jednak, że miasto w tym okresie wyglądało jak wieś. Obszary przezna-
czone pod uprawę znajdowały się tylko w częściach wydzielonych na obrzeżach 
miast, jak miało to miejsce np. w Brescii, Pawii, Mediolanie. Ogródki warzywne 
(viridaria)  uprawiali także Rzymianie koło swojego domus  w centrum miasta. Dla 
miejskiego pejzażu nie była to więc żadna nowość. Inaczej niż w przypadku hodowli 
zwierząt, których Rzymianie prawdopodobnie w miastach nie trzymali. 

Zaledwie poruszone w tym miejscu problemy są inspiracją do dalszych poszuki-
wań dla współczesnych naukowców. Dzięki interdyscyplinarnym badaniom próbują 
oni odpowiedzieć na pytanie, czym było civitas, czym było urbs zanim w ogóle 
doszło do upadku Imperium  Romanum150. 

Podsumowując to krótkie opracowanie wprowadzające do problematyki doty-
czącej przejścia od późnego antyku do wczesnego średniowiecza w północnej Italii, 
powtarzam za G. W. Bowersock - żadna periodyzacja nie jest obiektywna: jest 
zawsze jakąś interpretacją151. Wszelkie ramy chronologiczne wyznaczone przez 
archeologa są zwykle kwestią dyskusyjną dla tych, którzy interesują się „Wiekami 
Ciemnymi"152 tylko z punktu widzenia historycznego. Pomimo tego, że uwarunko-
wania polityczne, ekonomiczne i społeczne danej epoki są zrozumiałe i uchwytne 
dla badacza przeszłości, to jednak każda periodyzacja pozostaje tylko pewną 
konwencją, w którą nie zawsze można idealnie wpisać dane pochodzące z badań 
wykopaliskowych. 

1 4 9 Na temat ruralizacji miast cf.:  La Rocca, Lo spazio urbano..., op.cit., p. 423-431; Wickham, L'ltalia 
nelprimoMedioevo...,  op.cit., p. 111. 

1 5 0 Na temat znaczenia pojęcia civitas w okresie wczesnego średniowiecza cf.:  Ward-Perkins, 
L'archeologia...,  op.cit., p. 61-80; Ward-Perkins, Urban  continuity?...,  op.cit., p. 4-11; B. Ward-
Perkins, The  cities, in: A. Cameron, P. Garnsey eds, The  Late Empire, A.D. 337-425 [The Cambridge 
Ancient History 13], Cambridge 1998, p. 311-382. 

1 5 1 Nessunaperiodizzazione  e oggettiva:  e sempre un'interpretazione,  Bowersock, op.cit., p. 12. 
1 5 2 To powszechnie stosowane określenie (Wieki Ciemne, wł. Secoli  Bui, ang. Dark  Ages) odzwierciedla 

punkt widzenia historyków, którzy uznają okres między VI i VII wiekiem za „ciemny", gdyż zacho-
wało się mało szczegółów w źródłach pisanych dotyczących północnoitalskich miast tego czasu. 
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Chronological limits in transformation  of  north Italian towns. 
The transformation  period between Late Antiquity and Early Middle Ages 
ABSTRACT 

The article is an attempt to create the chronological division between the Roman 
Empire's downfall  and the Lombard Kingdom's uprising in the northern Italy. This 
period includes complexity of  the problems, especially continuation and 
discontinuity of  the ancient towns in this country. The target is to analyse five 
periodical stages, which can be a historical introduction to the extensive subject 
connected with the medieval archaeology, for  example: changes of  Roman urban 
plans, ruralisation of  ancient Roman cities and a phenomenon of  dark  earth or dark 
layers. 

(Transl. by D. Długosz) 



Fi
g.

 1
. P

ół
no

cn
a 

Ita
lia

, r
zy

m
sk

ie
 c

en
tra

 o
sa

dn
ic

ze
 d

o 
II 

w
ie

ku
 n

.e
. (

za
: G

. S
en

a 
C

hi
es

a 
ed

., 
Te

so
ri

 d
el

la
 P

os
tu

m
ia

. A
rc

he
ol

og
ia

 e
 st

or
ia

 in
to

rn
o 

a 
un

a 
gr

an
de

 s
tr

ad
a 

ro
m

an
a 

al
le

 r
ad

ic
i 

de
ll'

Eu
ro

pa
,

 C
at

al
og

o 
de

lla
 m

os
tra

 a
 C

re
m

on
a 

4 
ap

ril
e-

26
 lu

gl
io

 1
99

8,
 M

ila
no

 1
99

8,
 p

. 2
4-

25
) 



28 Dominika Długosz 

Fig. 3. Triest. Area forensis  w tle z bazyliką S. Giusto (fot.  D. Długosz) 




