4.

Historia przemian funkcjonalno-przestrzennych i miastotwórczej roli

kultury w dziejach Florencji i Krakowa
Historia Florencji i Krakowa przedstawia liczne analogie, jak i różnice, które
należałoby pogrupować według kryteriów: geograficznego, politycznego, kulturowego i
ekonomicznego. Nie jest możliwe jednak pełne porównanie historii obu miast z uwagi na ich
położenie w dwóch częściach Europy, różniących się zwłaszcza pod względem sytuacji
polityczno-gospodarczej. Należy szczególnie uwzględnić fakt, że w wielu okresach Florencja,
z racji swej pozycji w historii Europy przeżywała fazy rozkwitu i upadku, które wpływały na
historię całej Europy. Oddziaływanie Krakowa na wydarzenia w Europie było mniejsze i
rozciągało się jedynie na kraje sąsiednie. W Europie Środkowej należał Kraków, wraz z
Pragą, Wiedniem, Norymbergą i Budapesztem, do ośrodków, które kształtowały oblicze tego
regionu (Ostrowski 1989).
Konieczne jest również uwzględnienie „przesunięcia czasowego” związanego z
wcześniejszym rozwojem tej części Europy, w której znajdowała się Florencja w stosunku do
obszaru, w którym powstał i rozwijał się Kraków. Odmienne koleje rozwoju Florencji i
Krakowa

doprowadziły

również

do

odmiennego

powstania

układu

przestrzenno-

funkcjonalnego obu miast. Obydwa miasta rozwijały się stopniowo w czasie kolejnych
stuleci, a ich obecne strefy funkcjonalne i fizjonomia mają swoje korzenie w decyzjach i
działaniach urbanistycznych podjętych kilkadziesiąt, a nawet kilkaset lat temu.
W celu odpowiedniego przedstawienia ponad dwóch tysięcy lat dziejów Florencji i
ponad tysiąca lat dziejów Krakowa, historia i miastotwórcza rola kultury obu miast została
podzielona na okresy, charakteryzujące pewne etapy w rozwoju obu miast.

4.1.

Okres od II w. p.n.e. do końca XI w. n.e.
Florencja założona została w II w. p.n.e przez Etrusków w dolnym biegu Arno, w

górach Antyapeninu Toskańskiego. W 59 roku p.n.e cesarz Juliusz Cezar założył tu kolonię
rzymską nazwaną Florentia. Osada ta miała charakter zbliżony do innych kolonii rzymskich
budowanych na planie kwadratu, który we Florentii wyznaczony był czworobokiem
kamiennych murów o boku około 1800 metrów (ryc. 1). W połowie II w. powstał pierwszy
murowany most na Arno. Pod koniec II w. Florentia była jednym z głównych miast północnej
Etrurii, pełniąc ważną rolę węzła drogowego oraz centrum handlowego (ryc. 2). Szacuje się,

że to rzymskie miasto na przełomie II i III wieku liczyło ponad 10 tysięcy mieszkańców
(Fanelli

1979).
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Ryc. 1. Plan rzymskiej Florentii.
1. Obwód Florentii Juliusza Cezara; 2. Obwód Florentii w II w. n.e.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Fanelli 1979.

W II wieku n.e. kupcy syryjscy zaszczepili tu chrześcijaństwo. W tym okresie
Florencja była atakowana przez ludy napierające na Półwysep Apeniński od wschodu. W
okresie bizantyjskim Florencja podzieliła los wielu miast Italii, przekształcając się z
rzymskiego „urbs” w „castrum”, który oznaczał rzymski obóz warowny o regularnym
układzie, zakładany na planie prostokąta przeciętego dwiema głównymi, krzyżującymi się
ulicami prowadzącymi do czterech bram, otoczony fosą i wałem z palisadą. Mury
florenckiego castrum obejmowały mniejszy obszar, w którym mieszkało jedynie około tysiąca
osób (ryc. 1). Około roku 570 n.e. nad miastem zapanowali Longobardowie. W tym okresie
Florencja ustępowała pobliskim miastom Pizie i Lukce pod względem liczby ludności, jednak

w okresie karolińskim na przełomie VIII i IX w. w mieście wzrosła wyraźnie liczba
mieszkańców – zob. tab. 3 w podrozdziale 3.1.
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Ryc. 2. Rzymska Florentia oraz jej główne połączenia drogowe w czasach Cesarstwa
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Fanelli 1979.

W okresie romańskim we Florencji, w północnej części miasta wzniesiono
„Battistero” (od 1128 r. chrzcielnica miejska), które prawdopodobnie powstało w IV lub V w.
Naprzeciw znajdował się nieistniejący już kościół Santa Reparata (zastąpiony przez Katedrę
Santa Maria del Fiore). Po przeciwnej, południowej stronie Arno, poza miastem (dziś w
granicach Florencji) w 1018 r. rozpoczęto budowę Bazyliki San Miniato al Monte,
pierwszego kościoła florenckiego funkcjonującego do dzisiaj. Buodwa oraz liczne
przebudowy trwały aż do 1207 r. (Paolucci red. 1999).

W 854 r. Florencja została połączona z Fiesole stając się ponownie stolicą hrabstwa
oraz największym i najważniejszym miastem Toskanii. Obszar hrabstwa Florencji obejmował
tereny od Apeninów na północy do Sieny na południu oraz od Pistoi na zachodzie do Arezzo
na wschodzie. W ciągu IX w. miasto rozrastało się: powstał nowy most zastępujący
poprzedni, a na początku X w. trzecie mury obronne. Fakty te świadczą o odnowie miasta, co
jednocześnie przejawiało się w XI w. w ekspansji gospodarczej i demograficznej (Fanelli,
1979).
W czasach, gdy Florencja rozwijała się tak pomyślnie w granicach Cesarstwa
Rzymskiego, Kraków i okolice były jeszcze dalekie od takiego rozwoju. Utworzenie Krakowa
miało miejsce tysiąc lat później niż Florencji, przy czym początki tego miasta nie są jeszcze
jasne. Z pierwszych wieków naszej ery mamy jedynie znaleziska archeologiczne świadczące
o handlowych kontaktach z Imperium Rzymskim. Niewiele wiemy także o historii tej części
Polski od V do IX w. n.e. Dopiero w wieku IX uformowały się bowiem pierwsze
ponadplemienne organizmy polityczne państwa Wiślan i Polan, z którymi wiążą się początki
Krakowa.
Pierwsza forma nazwy miejscowej „Kraków” znajduje się w relacji z podróży do
Niemiec i Czech żydowskiego kupca z Hiszpanii arabskiej Abrahama ibn Jakuba. Pod koniec
X wieku Kraków najprawdopodobniej wszedł w obręb państwa Piastów, lecz już w drugiej
połowie X w. Wawel odgrywał ważną rolę polityczną, jako siedziba władzy, możnych i
ambitnych dostojników. Znajdowały się tam bowiem siedziba księcia i kościoły (Michalik
1996) – ryc. 3. W 1001 roku (lub 1012) odbyła się konsekracja pierwszej katedry wawelskiej
(tzw. Katedry Chrobrego), którą ukończono dopiero około 1024 roku.
Odtąd Wawel stał się miejscem koronacji władców Polski. Historia Krakowa do
początków XI wieku opiera się na legendach i interpretacji odkryć archeologicznych.
Wiadomo, że na północ od Wawelu istniał zasiedlony obszar, który sięgał aż po rejon
późniejszego Rynku Głównego. Osada ta nazywana była „Okołem” (Górka, 2004) - ryc. 3.

Ryc. 3. Kraków pomiędzy X a XIII w.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Górka 2004

4.2.

Okres od XII w. do końca XIV w.
W czasie kiedy Kraków był dopiero niewielką osadą u stóp Wawelu, we Florencji (w

latach 1172 – 1175) wzniesiono już czwarte mury miejskie. Okres dostatku i spokoju
przyciągał do Florencji nowych mieszkańców. W 1218 r. wybudowano drugi most na Arno, a
w roku 1238 trzeci. W tym samym czasie całe miasto zostało wybrukowane.
W XI w. rozpoczął się okres tworzenia komun miejskich w Italii, pod wpływem
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rzemieślników poprzedzające późniejsze cechy. Związki te ustalały zasady produkcji i
sprawowały monopol na wykonywanie określonej funkcji ekonomicznej. Wzrost aktywności

gospodarczej miast nie dawał się pogodzić z ograniczeniami, które narzucał ówczesny system
feudalny (Gierowski 1985). Od wspomnianych związków produkcyjnych był już tylko krok
ku połączeniu całej wspólnoty w komunę miejską. Początkowo komuny miały charakter
związków, których celem było przestrzeganie przyjętych norm. W początkach XII w. komuny
nabrały charakteru instytucji publicznych, a jednym z ich głównych celów stawała się
unifikacja obowiązujących w nich praw. Dotyczyło to także Florencji. Na czele komuny stał
podesta, działały Rady: Większa (300 członków) i Mniejsza (90). Władza komun została
uznana przez Kościół i cesarza.
W miarę wzrostu importu wełny z Dalekiego Wschodu do przerobu, Florencja
zyskiwała finansowo. Wprawdzie jej start był opóźniony w stosunku do innych włoskich
miast-państw, ale dokonywał się bardzo szybko, dzięki czemu Florencja wkrótce je
prześcignęła (Olkiewicz 1968) W mieście przybywało cechów. Zyski, które osiągano na
handlu suknem były wprowadzane w obrót w formie pożyczek. Ważnym dla późniejszych
dziejów Florencji i wzrostu jej znaczenia w Europie było powstanie w 1202 r. cechu
wekslarzy „Cambio”. W związku ze wzrostem ludności, w końcu XII w. Florencja została
opasana nowymi murami.
Wiek XIII był okresem silnego umacniania się we Florencji cechów; pod koniec tego
wieku było ich dwadzieścia jeden. W związku z zagrożeniem ze strony innych miast
ówczesnej
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organizowali coraz to nowe wyprawy zbrojne. W XIII wieku Florencja prowadziła wojny z
innymi komunami dzisiejszej Toskanii i w ich wyniku uzyskała przewagę nad nimi. Coraz
intensywniejsza wymiana towarowa umożliwiła wprowadzenie waluty – złotego florena.
Jednak w XIV wieku nastąpił upadek wielkich florenckich kompanii handlowych, a wielka
zaraza tzw. „Czarna dżuma” w 1348 r. zdziesiątkowała mieszkańców - ich liczba znacznie
spadła, do około 60 tysięcy w 1380 r.
W XIII w. wzniesiono budowle kościołów, które pełnią swe funkcje religijne do dnia
dzisiejszego: Santa Croce i Santa Maria Novella. Ponieważ były to kościoły budowane przez
zakony, których budynki zajmowały dużą powierzchnię, zlokalizowano je na obrzeżach
Florencji. Wyjątkiem była budowla Katedry Santa Maria del Fiore, która stanęła na miejscu
romańskiej świątyni Santa Reparata, zbyt skromnej w stosunku do ambicji ówczesnej
Florencji (Beuys 1995) – fot. 1.. W XIII w. powstały też budowle o funkcjii administracyjnej,
związanej z władzą świecką. W 1255 r. wzniesiono siedzibę zwierzchnika komuny miejskiej
Florencji (podesty) – Palazzo Bargello, a w jego pobliżu - ówczesny urząd miasta – Palazzo
Vecchio.

Fot. 1. Fasada Katedry Santa Maria del Fiore we Florencji
Źródło: Fotografi własna

Wybrukowano też plac przed Pałacem (1310 r.). Ważnym wydarzeniem kulturalnym
tego okresu było założenie „Studio Fiorentino” - Uniwersytetu Florenckiego w 1321r.
Pomimo, że powstał on ponad 40 lat przed krakowskim, był dopiero szóstym wśród
najstarszych uczelni Italii. Po wspomnianej epidemii, Uniwersytet został ponownie otwarty w
1348 r. z powołanym Studium Teologicznym, uznanym przez papieża. W 1343 r. przyjęto
podział na cztery dzielnice, który obowiązywał w kolejnych wiekach (dziś już nieaktualny).
Florencja po północnej stronie Arno podzielona była na trzy dzielnice: San Giovanni, Santa
Croce i Santa Maria Novella. Po przeciwnej stronie Arno istniała tylko jedna dzielnica –
Quartiere di Santo Spirito. – ryc. 4.
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Ryc. 4. Plan Florencji z połowy XIV w. z podziałem na dzielnice
Dzielnice: 1 – San Giovanni, 2 – Santa Croce, 3 – Santa Maria Novella, 4 – Santo Spirito
Źródło: Fanelli 1979

Pierwsze kontakty pomiędzy Polakami a Włochami zaistniały właśnie w czasie
podróży na studia do Italii. W końcu XII i na początku XIII w. Polacy udawali się na studia
do Bolonii, a później również do Padwy, Ferrary, Sieny, Perugi, Rzymu i Neapolu. Wśród
nich byli m. in. Jacek Odrowąż, Czesław Odrowąż, Wincenty Kadłubek i Jarosław Bogoria
Skotnicki. Częstotliwość wyjazdów była znaczna. W połowie XIII w. 7-8 Polaków corocznie
studiowało we Włoszech (Chodubski 1992). W związku z dobrą pozycją ekonomiczną
Krakowa w Polsce, najliczniejsza grupa polskich studentów we Włoszech pochodziła właśnie
z tego miasta i okolic.
Na przełomie XIII i XIV w. Florencja zamieszkiwana była przez prawie 90 tys. osób,
a nowe, szóste z kolei mury miejskie, wybudowane w latach 1284 – 1333 miały 8,5 kilometra
obwodu i zamknęły obszar 630 hektarów, ponad 8 razy więcej, niż Kraków lokacyjny.
Florencja urosła do miana głównego miasta Italii, a nawet Europy. Moneta florencka – złoty
floren – stała się walutą przeliczeniową w wielu krajach Europy. Wzrost znaczenia Florencji
odbywał się stopniowo. Podyktowany on był coraz większymi dochodami cechów i
udzielaniem pożyczek z nadwyżek zysków osiąganych z handlu suknem. O pozycji Florencji

w XIV wieku decydowała jej przodująca rola ekonomiczna i kulturalna, bowiem miasto nie
przejawiało chęci zajmowania nowych terytoriów, starając się raczej o utrzymanie równowagi
w skomplikowanym policentrycznym świecie ówczesnych Włoch.
Czternastowieczny opis Florencji według Jana Villaniego przedstawia ją jako miasto
100-tysięczne (Bogucka M. 1998). Tak oto Villani opisał Florencję: „Liczba kościołów
wynosić miała 110 (…). Samych szpitali było we Florencji 30 i zapewniały one 1000 łóżek.
W mieście działało 200 wielkich zakładów produkujących sukna (…). Kupcy i przedsiębiorcy
byli obsługiwani aż przez 80 banków i 600 notariuszy; miasto liczyło 100 kramów z
korzeniami, przyprawami i lekami, chleb wypiekano w 146 piekarniach, roczne spożycie
mięsa we Florencji szacuje Vilani na 4 tysiące wołów i cieląt oraz 60 tysięcy jagniąt (…). Nad
zdrowiem ludności czuwało 60 lekarzy, 80 sędziów wymierzało sprawiedliwość (…). Osiem
do dziesięciu tysięcy chłopców uczyło się we Florencji co roku czytać i pisać, nauka
rachunków obejmowała 1000-1500 osób, a 550-600 młodych ludzi studiowało w czterech
wyższych miejskich szkołach logikę i gramatykę”. W średniowieczu poza Florencją, podobny
poziom rozwoju prezentowała we Włoszech tylko Wenecja, Rzym natomiast był jeszcze
stosunkowo małym miastem.
Tymczasem Kraków już w czasach Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława
Śmiałego stał się główną siedzibą monarszą w Polsce. Wiadomo, że bardzo ważną rolę
odgrywał Kraków również pod panowaniem Bolesława Szczodrego. Arcybiskupstwo
powróciło wprawdzie wówczas do Gniezna, ale w Krakowie znajdował się skarbiec
monarszy, co wskazuje na szczególny charakter grodu (Wyrozumski 2002). Kraków stracił na
krótko rolę głównej siedziby królewskiej pod koniec XI w. za czasów Władysława Hermana,
który najchętniej rezydował w Płocku.
W XII w. osady na terytorium ówczesnego Krakowa rozrastały się, co spowodowało,
że w 1257r. Krakowowi nadano akt lokacyjny na prawie niemieckim (magdeburskim). Było
to jedynie formalne przypieczętowanie istniejących już w latach 20. XIII w. kilku instytucji
prawa niemieckiego (sołtys, wójt, rada miejska). Oczywiście „osadzenie” miasta pociągało za
sobą inne działania, jak wytyczenie placów, ulic i działek pod zabudowę, powołanie sądu
ławniczego i innych instytucji (Wyrozumski 1992). Tak więc, od połowy XIII w. środek
miasta zajmował wytyczony podczas lokacji wielki plac – Rynek Główny na planie kwadratu
o bokach długości 200 m. W tym czasie, w obrębie placu funkcjonował od około 1100 r.
kościół Św. Wojciecha (fot. 2), a w 1299 lub 1300 r. wzniesiono murowany ratusz z wieżą
obronną (Myśliński red. 2005).

Fot. 2. Kościół Św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie
Źródło: Fotografia własna

Układ przestrzenno-funkcjonalny dzielnicy centralnej Krakowa utworzony został w
głównym zarysie w XIII w. Po roku 1285 Kraków otoczono pierwszymi murami miejskimi
wysokości 10 metrów. W tym okresie zaznaczał jeszcze odrębność „Okół” z szeroką ulicą
Grodzką, przy której od 1090 r. funkcjonował kościół Św. Andrzeja, i łukiem ulicy
Kanoniczej. W XIII w. w pobliżu Rynku Głównego wzniesiono kościoły Dominikanów (ok.
1250 r.) i Franciszkanów (ok. 1269 r.). W 1364r. powstała Akademia Krakowska – późniejszy
Uniwersytet Jagielloński, założony przez Kazimierza Wielkiego, a odnowiony w 1400r. przez
Królową Jadwigę i Władysława Jagiełłę. W XIVw. rozpoczęto budowę kolegiów Maius,
Minus i Iuridicum, a także burs dla studentów. W kolejnych latach tego stulecia wznoszono
kamienice wokół Rynku Głównego, które były wielokrotnie przebudowywane w kolejnych
wiekach. W 1335 r., w bezpośrednim sąsiedztwie Krakowa, na południe od centrum,
Kazimierz Wielki utworzył miasto Kazimierz, którego północno-wschodnią część od
początku XV w. zamieszkiwała mniejszość żydowska. 30 lat później, w 1366 r., na północy,
założono drugie miasto – Kleparz, który wobec Krakowa nie odegrało konkurencyjnej roli,
lecz przede wszystkim uzupełniającą –usługową (w 1792 r. obydwa te miasta przyłączono do
Krakowa).
W miarę rozwoju miasta, w Krakowie powstały związki wytwórców dóbr, jednak
wśród cechów krakowskich nie było cechów tak dominujących, jak florenckie sukiennictwo,
ani takich, które dążyłyby do zdobycia wpływu na życie polityczne miasta. Historia Krakowa

w średniowieczu była naznaczona walkami o prymat w państwie polskim. Ponadto Kraków
zaatakowali Tatarzy (w 1241,1259 i 1287 roku). Po zjednoczeniu Polski pod berłem Łokietka
Kraków uzyskał przewagę nad innymi dużymi miastami Polski, ze względu na swą funkcję –
stolicy zjednoczonego państwa.

4.3.

Wieki XV i XVI
W XV w. Florencja, obok miast Lombardii, stała się najważniejszym ośrodkiem

jedwabnictwa w Europie. Potęga ekonomiczna Florencji znalazła swój wyraz w sztuce.
Florencja stała się prekursorem nowego nurtu – Renesansu (Odrodzenia). Dodatkowy wpływ
ekonomii na kulturę znajduje potwierdzenie w kupieckich rodzinach florenckich jak
Boccaccio czy Villani. Zwyczaj notowania bieżących wydatków w księgach rachunkowych
skłaniał kupców florenckich do dokonywania zapisków z życia publicznego. Zapiski te,
robione z czasem w osobnych rejestrach, stanowiły często kanwę, na której kronikarze i
historycy snuli swoje dzieje (Olkiewicz 1968). Florencja zadziwiała świat również nowymi
cudami sztuki: freski Massaccia, do którego dzieł sięgały całe pokolenia artystów, posągi
Donatella - najwybitniejszego rzeźbiarza XV w., wielka kopuła katedry Santa Maria del Fiore
- nowoczesne rozwiązanie architektoniczne Brunelleschiego (fot. 3.), obrazy Piero della
Francesca i wielu innych rozsławiły szeroko imię Florencji, nadając jej rangę stolicy życia
umysłowego i artystycznego ówczesnej Europy Zachodniej

Fot. 3. Widok Florencji z kopułą Bazyliki Santa Maria del Fiore (w tle) dzieła
Brunelleschiego.
Źródło: Fotografia własna

Dobrobyt panujący w mieście odzwierciedlał się w codziennym życiu mieszkańców
miasta, m.in. w stylu życia polegającym na korzystaniu z przestrzeni miejskiej. Kościół, plac,
rynek i ulica stanowiły naturalne przedłużenie przestrzeni życiowej ówczesnego
Florentczyka. Ruchliwe były obydwa florenckie rynki. W loggiach przy bogatych domach
zawierano kontrakty handlowe, odbywały się zabawy i uroczystości rodzinne. Ulice
florenckie, zwłaszcza te o mniejszym przepływie przechodniów, były miejscem gier w szachy
i kości. Florentczycy uwielbiali święta i uroczystości, które stawały się widowiskami
publicznymi. Najruchliwszymi częściami miasta były: teren wokół Ponte Vecchio –
kamiennego mostu przez Arno, okolica Or San Michele – spichlerza komunalnego i Mercato
Vecchio (Stary Rynek) – dużego placu, na miejscu rzymskiego Forum (Hibbert 1992).
W XV wieku Medyceusze odzyskali władzę w mieście, a Wawrzyniec Wspaniały miłośnik sztuki i literatury, był ich wyśmienitym przedstawicielem. Za jego rządów i dzięki
jego wsparciu rozwinęły się talenty Michała Anioła Buonarrotiego, Leonarda da Vinci,
Marsiglio Ficino, Andrea Polizano, Giorgio Vasariego. Największą bowiem zasługą
Wawrzyńca było utworzenie około roku 1490 szkoły dla malarzy i rzeźbiarzy.
W połowie XVI w. we Florencji rozwijał się żywy ruch intelektualny, powstawały
tzw. „akademie”. Do najważniejszych zaliczyć należy „Accademia Fiorentina” założoną w
1541 r., zajmującą się badaniami literatury, głównie Dantego, Petrarki i pisarzy okresu
platońskiego. Ważne miejsce ze względu na dorobek kulturowy miała „Accademia della
Crusca” zajmująca się zagadnieniami stylu i języka. Na bazie jej zbiorów literatury w 1612 r.
powstał pierwszy słownik języka włoskiego. Oprócz tej „akademii”, w 1563 r. utworzona
została „Accademia del Disegno”, która powstała z ewolucji „Compagnia di San Luca” pierwszego stowarzyszenia artystów (Adorno 1983). Słynna była również „Camerata
fiorentina” gromadząca muzyków i poetów. Tu właśnie, w końcu XVI stulecia, powstała
pierwsza na świecie opera. W 1588 r. utworzono „Stabilimento dei lavori di Commesso in
Pietre Dure di Firenze”, dzisiejsze Opificio delle Pietre Dure (pol. Muzeum i Warsztat
Kamieni Szlachetnych), w którym poddawano obróbce i kolekcjonowano kamienie
szlachetne.
Wawrzyniec Wspaniały prowadził jednak rządy „twardej ręki” we Florencji oraz w
konkurujących z nią miastami, co doprowadziło do nieudanego zamachu na niego. Jego
śmierć w 1492 r. uznano we Florencji i Toskanii za klęskę narodową. Sukcesor Wawrzyńca
popadł w niełaskę florentczyków, wpuszczając do miasta wojska Karola VIII, za co został
wygnany z miasta, a majątek Medyceuszy przepadł.

Kolejne lata przyniosły Florencji szereg zmian, zamieszek oraz wojen i zagrożeń ze
strony wrogów, którzy chcieli zagarnąć majątki i bogactwo Florencji oraz jej posiadłości.
Na początku XVI w. we Florencji przywrócono chwałę wspaniałych malarzy i rzeźbiarzy,
lecz nie na długo. Z chwilą, gdy Medyceusze objęli na nowo władzę w mieście, pojawiły się
nadzieje na odbudowanie pozycji Florencji. Medyceusze weszli jednak w arystokratyczne
koligacje z Francuzkami, mającymi książęce aspiracje.
Florencja nie potrafiła zatrzymać wybitnych artystów, których obcy władcy, świeccy i
duchowni ściągnęli ku ozdobie swoich dworów, głównie do Rzymu i Wenecji. W rezultacie
miasto straciło rangę stolicy kulturalnej, nie była też już jednym z centrów życia politycznego
Italii.
Tymaczsem w XV w. Kraków powoli wchodził w okres świetności, który nastąpił 100
lat później. W latach 1401-1429 miasto zyskało drugi pierścień murów obronnych, a w 1498r.
przy odcinku murów najbardziej narażonych na atak zbudowany został ceglany fort –
Barbakan. Rozpoczął się okres rozwoju Akademii Krakowskiej, na którym w latach 14141440 studiowało 5,1 tysiąca studentów (Górka 2004).
Wiek XVI, zwany „Złotym Wiekiem”, był dla Krakowa najbardziej pomyślnym
okresem w jego dziejach. W tym czasie szczególnie szybko rozwijało się drukarstwo z 20
oficynami. Był to okres bujnego rozkwitu Uniwersytetu Krakowskiego, na którym w ciągu
całego XVI w. studiowało ponad 12 tysięcy osób (w tym 15% z zagranicy). Kraków
zapoczątkował rozwój sztuki renesansu w Polsce. Ten nowy styl w architekturze, rzeźbie i
malarstwie, z początkiem XVIw. dotarł do Krakowa i rozwinął się tu w najczystszej włoskiej
formie. W 1501 r. królewicz Zygmunt (późniejszy król Zygmunt Stary) przybył do Krakowa z
Budy na Węgrzech, gdzie w czasie dwuletniego pobytu zetknął się ze sztuką mistrzów
włoskich. Już na początku 1502 r. na dworze królewskim zatrudniony został Franciszek z
Florencji, którego dzieło – wnęka w kaplicy nagrobnej króla Jana Olbrachta – stało się
pierwszym zabytkiem w stylu renesansowym w Krakowie i całej Polsce. W I połowie XVI
wieku działał w Krakowie jeden z najwybitniejszych artystów włoskich pracujących w tym
okresie w Polsce – Bartłomiej Berrecci z Pontassieve koło Florencji. Osiadł on na
Kazimierzu, a w jego pracowni tworzyło wielu Włochów, w tym pochodzący z Toskanii
Antoni z Fiesole, Mikołaj z Castiglione i najwybitniejszy z nich – Jan Cini, a w późniejszych
latach XVI w. również Santi Gucci Fiorentino z Florencji. Ten ostatni wykonał m.in.
maszkarony w Sukiennicach.
Świetność „złotego wieku” przejawiała się najdobitniej, nie tyle w rozwoju
gospodarczym, czy w znaczeniu politycznym, ile w rozkwicie kulturalnym (Gierowski 1986).

Sztuka renesansu, połączona z powszechnym kultem piękna, rozkwitła w Krakowie jak mało
gdzie w Europie poza Włochami. W średniowiecznej sylwetce miasta, którą wyznaczały
dotąd wysmukłe wieże gotyckich kościołów i baszty murów obronnych, pojawiły się nowe
akcenty. Na tle ciemnych, ceglanych budynków wyrosły kaplice i pałace, arkadowe
podwórza, bogate portale i obramienia okien (Dobrowolski 1964).
W początkach XVI wieku w Krakowie działali m.in. słynni włoscy humaniści jak
Costantino Claretti de Cancellieris z Pistoi i Filippo Buonaccorsi, (zwany Kallimachem) z San
Gimignano, przybyły do Krakowa jeszcze w 1472 r. Obydwaj pochodzili więc z dzisiejszej
Toskanii. Ten ostatni zyskał sobie uznanie wielu osobistości w Polsce i został nauczycielem
dzieci królewskich. Z Florencji pochodziły zaś kupieckie rodziny del Pacich, Baldich,
Soderinich i Montelupich. Najznamienitszym z florenckich kupców, którzy przejęli część
handlu w ówczesnym Krakowie, był Sebastiano Montelupi. Rosnąca wymiana handlowa oraz
żywe stosunki dyplomatyczne pomiędzy dworami włoskimi i Krakowem stały się przyczyną
otwarcia poczty polskiej, której organizację i początkowe lata zarządzania powierzono
właśnie Montelupiemu (Quirini-Popławska, 1973a).
W dniu 15 kwietnia 1518 r. do Krakowa przyjechała księżniczka Bona Sforza
d’Aragona zaślubiona per procura 6 grudnia 1517r. w Neapolu przez Zygmunta I. Trzy dni
później odbył się ślub, a królowa Bona pozostała na Wawelu do śmierci swojego męża w
1548 r.
W II połowie XVI w. rozwinęły się kontakty ekonomiczne, kulturalne i polityczne
pomiędzy Krakowem (Polską) a Florencją (Toskanią). Fakt ten spowodowany był m.in.
konfliktem niemiecko-francuskim (Quirini-Popławska, 1989). Dzięki małżeństwu Franciszka
Medyceusza z Joanną Habsburską, Medyceusze weszli do grona wielkich dynastii, o czym
został poinformowany dwór monarszy w Krakowie. Spowodowało to dalsze zacieśnienie
stosunków pomiędzy Krakowem a Florencją. Zygmunt August – syn Zygmunta Starego, pojął
kolejno za żony dwie córki Wielkiej Księżnej Toskanii. Dwór florencki utrzymywał dużą
liczbę dyplomatów i obserwatorów sytuacji zagranicznej. Wielu z nich mieszkało i pracowało
w Krakowie. Wśród oddanych Wielkiemu Księciu osób byli również Polacy – Jan Zamoyski,
Zygmunt Myszkowski i Jerzy Radziwiłł. Sam Wielki Książę utrzymywał serdeczne stosunki z
Anną Jagiellonką, ostatnią z wielkiej dynastii. Wszystko to przyczyniło się do zacieśnienia
kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a Florencją. Wzmożone kontakty przejawiały się
również rosnącą liczbą Polaków wyjeżdżających na studia do Włoch. Zjawisko to objęło z
czasem całe terytorium ówczesnej Polski, a jego szczyt przypadł na lata 1535-1585. W XVI
w. miastem, w którym studiowało najwięcej Polaków była Padwa (Chodubski 1992).

Ówczesny Kraków był w pełnym rozkwicie. Na przebudowanym w stylu
renesansowym Wawelu ważyły się sprawy wielkiej polityki dla Europy środkowej,
krzyżowały się tam interesy litewskie, pruskie, brandenburskie, węgierskie i siedmiogrodzkie,
śląskie oraz czeskie (Michalik 1996). Leżące u stóp Wawelu miasto tętniło własnym życiem,
będąc jednak powiązane z ośrodkami kościelnymi w kraju oraz z dworem królewskim.
Odzwierciedleniem tego były obchody religijne oraz uroczystości państwowe, które z zamku
królewskiego często przenosiły się na Rynek krakowski.
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gospodarczą ukształtowaną jeszcze w średniowieczu. Kraków utrzymywał bardzo silne więzi
gospodarcze z miastami śląskimi, z Czechami i Morawami, a przez nie z Austrią i Węgrami,
w granicach zaś Rzeczypospolitej - ze Lwowem, Lublinem, Warszawą i Toruniem.
W Krakowie skupiało się życie handlowe regionu. Zachodziła tu intensywna wymiana
towarowa, dzięki skrzyżowaniu licznych szlaków biegnących z zachodu na wschód i z
południa na północ (Carter F. W. 1994). Miasto pozostawało również ważnym ośrodkiem
produkcyjnym, gdzie zaczęły upowszechniać się nowe formy produkcyjne poza sztywną
organizacją cechową. Działały tu m.in. cegielnie, wapienniki, papiernie oraz huta miedzi w
Mogile pod Krakowem.
Układ przestrzenno-funkcjonalny Krakowa z końca XVI w. był zbliżony (z pewnymi
zmianami), do tego z okresu lokacji. W centralnej części miasta znajdował się Rynek pełniący
funkcje handlowe i polityczne, na którym od XIV w. odbywała się ceremonia ingresu
monarszego. (Rożek 1993) W okresie XVI w. przebudowano tam budynek Sukiennic i
niektóre kamienice dodając im ozdobne attyki i portale (fot. 4).

Fot. 4. Renesansowe Sukiennice (odnowione po koniec XIX w.) na Rynku Głównym w
Krakowie
Źródło: fotografia własna

W północno-wschodniej części Rynku stał od około 1365 r. gotycki kościół Mariacki
(obecna Bazylika Mariacka). W zachodniej części miasta rozbudowano budynki Akademii
Krakowskiej, które tam wznoszono od końca XIV w. Z Rynku na wzgórze Wawelskie
prowadził Trakt Królewski (dzisiejsza ul. Grodzka). Wawel został przebudowany po pożarze,
który strawił gotycki zamek w 1499 r. Po przeciwnej, północnej części miasta, fortyfikacje
murów miejskich zostały wzmocnione basteją Barbakanu, a całe miasto otaczały podwójne
mury obronne.
Pomimo, że Kraków pozostawał w XVI w. ważną metropolią w środkowo-wschodniej
części Europy, pojawiały się już zwiastuny jego zmierzchu. Dawny szlak handlowy na linii
wschód-zachód tracił na znaczeniu. Od połowy wieku zmalał przepływ miedzi eksportowanej
z północnych Węgier nad Bałtyk. Wisła w swym środkowym i dolnym biegu stawała się
główna drogą handlową, przez co Kraków pozostał na uboczu handlu rzecznego. Co więcej,
od połowy XVI w. obserwować można wyraźne przesuwanie się centrum życia politycznego
Rzeczypospolitej z Krakowa do Warszawy. Miało to związek z ekspansją Polski na północ i
wschód przypieczętowaną w 1569 r. Unią Lubelską z Litwą. W rozległym państwie Kraków
znalazł się na jego południowo-zachodnich krańcach. Gdy w 1569 r. zwołano pierwszy
polsko-litewski sejm, na miejsce jego obrad wybrano Warszawę, znajdującą się bliżej

państwa Obojga Narodów. Od tej pory sejm zebrał się w Krakowie jeszcze tylko dwukrotnie,
w 1595 i 1603 r.. Następstwem tych zmian było ostateczne przeniesienie stolicy do Warszawy
w 1609 r. Kraków przestał być miastem rezydencjalnym królów polskich (Bieniarzówna,
Małecki 1994).

4.4.

Wieki XVII i XVIII
Wiek XVII we Florencji przyniósł bankructwo banków, przemysłu i handlu. Dynastia

medycejska chyliła się ku upadkowi. Słabość małego państewka florenckiego wykorzystały
potęgi europejskie. W 1734 r., decyzją Ludwika XV i Karola VI w Wiedniu, rządy w
Toskanii objął Franciszek Lotaryński, jako jej Wielki Książę (wł. Granduca). Ówczesna
Toskania była w głębokim kryzysie. Jej opis sporządzony w momencie objęcia rządów przez
dynastię lotaryńską przedstawiał się następująco: „Ogromne nadużycia w administracji
publicznej, niedostosowane do rzeczywistości, stronnicze prawo cywilne, ciągłe spory i
kosztowne procedury sądownicze, niesprawiedliwe wyroki, nadmierne i okrutne kary w
systemie prawa karnego, brak bezpieczeństwa osobistego, zakony schronieniem dla
złoczyńców, utrudniony handel, zapóźnione rolnictwo, źle podzielone posiadłości (…),
majątek duchowieństwa zbyt obszerny z nadmiernymi zwolnieniami podatkowymi (…), cła
pośrednie na każdym kroku, nadmierne podatki (…)” - Fanelli (1979).
Franciszek Lotaryński rozpoczął proces zmian, które kontynuował jego syn Piotr
Leopold w drugiej połowie XVIII w. Przekształcił on strukturę gospodarczą Toskanii i jej
stolicy - Florencji. Główną gałęzią gospodarki stało się rolnictwo (!). Piotr Leopold zniósł też
przestarzałe cechy, które w XVIII w. straciły całkowicie rację bytu, a na ich miejsce powołał
w 1770 r. Izbę Handlu, Rzemiosł i Manufaktur, jako nowy organ gospodarczy i pierwszy tego
typu we Włoszech (Olkiewicz 1968).
Zmiany te zapowiedziały również przewrót w strukturze społecznej. Mieszkańcy
Florencji zmienili się z kupców, bankierów i ludzi interesu w naukowców, intelektualistów i
prawników, dzięki czemu powstawały muzea i biblioteki. W 1747 r. otwarto bibliotekę
„Magliabechiana”, która obecnie, po połączeniu z innymi historycznymi bibliotekami
Florencji, jest Główną Narodową Biblioteką we Florencji.
W XVIII w. tworzone były również dalsze „akademie”, jako miejsce spotkań
intelektualistów i naukowców, m.in. „Accademia Colombaria Fiorentina” (1735 r.) oraz
„Accademia Toscana dei Georgofili” (1753 r.). Pierwsza zajmowała się badaniami

humanistycznymi, druga – rolniczymi. W 1786 r. powstał „Istituto di Studi Scientifici” (pol.
Instytut Nauk Ścisłych), który podjął badania matematyczno-astronomiczno-fizyczne.
W II połowie XVIII w. we Florencji funkcjonowały 22 teatry, wśród których
najstarsze – della Pergola i Niccolini - utworzone zostały jeszcze w I połowie XVII w. W
1775 r. w Palazzo Torrigiani, w pobliżu przebudowanego Palazzo Pitti, powstało muzeum
„Imperiale e Regio Museo di Fisica e di Storia Naturale” (pol. Cesarskie i Królewskie
Muzeum Fizyki i Historii Przyrody). Muzeum było przez lata jednym z głównych muzeów w
Europie, z uwagi na cenny materiał naukowy, zbierany od czasów Medyceuszy. W 1779 r.
książę Piotr Leopold zlikwidował źle funkcjonujące szkoły, a w ich miejsce powołał cztery
nowe (po jednej na każdą dzielnicę), w których uczono m.in czytania i pisania. W okresie tym
powstały też konserwatoria, z katedrami: rolniczą, prawa i medycyny.
Wiek XVII był też okresem kryzysu Krakowa. Wraz z dworem królewskim opuściła
miasto część zamieszkujących tu możnowładców, co zmniejszyło dochody miejscowych
kupców i rzemieślników. Wzrost znaczenia szlachty w państwie spowodował powstanie w
miastach jurydyk (jak również duchownych i królewskich), w których działający rzemieślnicy
stali się konkurentami dla miejskich (cechowych). Kryzys przeżywała też Akademia
Krakowska. „Potop” szwedzki (1655-57) zapoczątkował serię niszczących miasto wojen.
W rezultacie tych klęsk, ludne i tętniące dotąd miasto podupadło, nie było w stanie
odbudować swojej pozycji w produkcji rzemieślniczej, borykało się z trudnościami
podatkowymi, nie potrafiło też wykazać należytej troski o piękne budowle będące jego
ozdobą. Odbudowa po zniszczeniach wojennych następowała powoli. Najbardziej ucierpiały
22 kościoły, spalone, zburzone lub poważnie uszkodzone. Odbudowywane były przez
mieszczan ze składek, przez możnych krakowskich, przez zakony, księży lub instytucje
krakowskie. Na fali kontrreformacji powstało wiele nowych klasztorów i kościołów, m.in.
Bernardynek, Reformatów, Norbertanek, Jezuitów, Karmelitów, Pijarów oraz nowy kościół
św. Anny (Górka 2004). Pod koniec XVII w. pozycja duchowieństwa była bardzo silna,
ponieważ jego posiadłości stanowiły 55% ogólnej powierzchni użytkowej parcel w mieście.
Z tego okresu zachował się plan Krakowa z 1667 r., na którym widać regularnie
rozplanowane w części północnej miasto, otoczone podwójnym pierścieniem murów
obronnych. W I połowie XVII w. w Krakowie powstawały budowle barokowe, w czym
uczestniczyli m.in. Włosi pochodzący z różnych części Italii. Wśród budowniczych z Włoch
było również wielu florentczyków. Przyjazdy mieszańców Półwyspu Apenińskiego do
Krakowa, zapoczątkowane na wielką skalę w XVI w. miały więc kontynuację w wiekach
XVII i XVIII.

Mimo ewidentnego upadku znaczenia Krakowa w XVII i XVIII w., zwiększyła się
liczba kościołów i klasztorów, których w zespole miejskim Krakowa było ponad 70, w tym 5
kolegiat i 12 kościołów parafialnych. W XVIII w. połowa nieruchomości nadal należała do
Kościoła, ¼ do mieszczan, a 1/8 była własnością królewską, bądź szlachecką (Górka 2004).
Kraków uważany był za kolebkę polskiego dziennikarstwa, ponieważ od początku
1661r. wydawana była gazeta w języku polskim, publikowana stale z określoną
częstotliwością. „Merkuriusz Polski” redagowany był przez Hieronima Pinocciego, sekretarza
królewskiego pochodzącego z włoskiej rodziny osiadłego na stałe w Krakowie. Po
kilkudziesięciu latach przerwy inny Włoch, Aleksander Priami, otrzymał od Jana III
Sobieskiego przywilej na wydawanie gazety, która wychodziła od 1696r.
Okres 1651 – 1763 był więc dla Krakowa okresem upadku, który miał bardzo złożone
przyczyny. Na pierwszy plan wysuwa się problem trzykrotnych, katastrofalnych w skutkach
epidemii z lat 1651/52, 1677-1680 oraz 1707-1710. Ważną przyczyną kryzysu były
zniszczenia wojenne spowodowane przez okupanta szwedzkiego oraz wysokie świadczenia
finansowe pozbawiające mieszczan kapitału. Wysokie podatki na rzecz różnych formacji
wojskowych już po ustąpieniu Szwedów wyjaławiały finansowo miasto. Dodatkowo, w epoce
saskiej, najbardziej znamiennym zjawiskiem był zaznaczający się wzrost tarć wewnętrznych
w społeczności miejskiej zarówno chrześcijańskiej jak i żydowskiej.
W ostatnich latach Rzeczypospolitej powołana w 1775 roku przez reformatorów
państwa Komisja Dobrego Porządku zreorganizowała działalność instytucji miejskich. W
1773r. Komisja Edukacji Narodowej zreformowała Uniwersytet, w którym otwarto Collegium
Physicum oraz klinikę. W 1792 r. do Krakowa przyłączono Kazimierz, Kleparz, jurydyki i
przedmieścia. W 1772 roku, wskutek I rozbioru, na Wiśle powstała granica, która odcięła
Kraków od karpackiego zaplecza i utrudniła rozwój handlu. Za Wisłą, w 1784r. Austriacy
założyli konkurencyjne miasto – Podgórze (które dopiero w 1915 r. zostało włączone do
Krakowa). Wkrótce potem, Józef II wydał edykt nakazujący przeniesienie wszystkich
cmentarzy z terenu tego nowego miasta na obecny Stary Cmentarz Podgórski.
Pod koniec XVIII w. Kraków przedstawiał obraz kompletnego upadku. Miasto
otaczały mury, które nie spełniały już funkcji obronnych i popadały w ruinę, w okalających je
na pół wyschniętych fosach gromadziły się śmieci, domy mieszkalne były jedynie częściowo
zamieszkałe ponieważ nie nadawały się do eksploatacji, a ratusz groził zawaleniem
(Bieniarzówna, Małecki 1979). Czynnikiem rozwoju stała się, paradoksalnie, okupacja
austriacka związana z rozbiorami Polski. Austriacy, widząc stan Krakowa, postanowili
przekształcić go w miasto nowoczesne, uporządkowane, o należytych urzadzeniach
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4.5.

Lata 1801 – 1860
Wraz z inwazją wojsk napoleońskich Florencja stała się w latach 1801-1807 stolicą

efemerycznego Królestwa Etrurii. Napoleon przywrócił jednak Wielkie Księstwo Toskanii
już w 1809 r. Okupacja francuska wniosła do Toskanii, poza kodeksem Napoleona,
scentralizowanie administracji, uciążliwe podatki i znaczne ulepszenie sieci dróg oraz, co
najważniejsze, idee wolności i niezależności, którym książęta lotaryńscy byli przeciwni.
Rozpoczął się tym samym długi proces jednoczenia Włoch.
W czasach Wielkiego Księcia Toskani, Ferdynanda Lotaryńskiego, w epoce
napoleońskiej, Florencja uzyskała nowy wygląd, dzięki renowacji wielu kościołów, mostów i
murów miejskich. Do powiększonych bibliotek napłynęły książki z likwidowanych, lub
usuwanych klasztorów. W 1810 r. ograniczenia te i sekularyzacja dóbr klasztornych,
narzucone dekretem Wielkiego Księcia stworzyły nowe możliwości wykorzystania majątków
i budynków poklasztornych, które jednak znaczenie odbiegały architekturą i standardem od
budowli wykorzystywanych dla celów publicznych (Fanelli 1979). W latach 1810-1811
powstały też plany zagospodarowania centrum Florencji, a ich realizacja polegała na
stopniowej zmianie wyglądu ulic, placów i użytkowania budynków. Ważnym zabiegiem
przeprowadzonym przez żonę Wielkiego Księcia - Elizę w drugim dziesięcioleciu XIX w.
była zamiana gospodarstw rolnych „le Cascine” na park miejski, co w znaczny sposób
rozszerzyło areał zieleni we Florencji, obejmującej dotąd jedynie zamknięte murami ogrody,
w tym także ogród Boboli.
W czasie panowania Leopolda II we Florencji kontynuowano te działania. Wydłużono
wiele ulic, m.in. dzisiejszą via Cavour i skorygowano bieg Arno pomiędzy Ponte Vecchio i
mostem S. Trinità. W latach 1841-48 dotarła do Florencji linia kolejowa z Pizy i Livorno, a w
1847r. otwarto dworzec, za murami miejskimi i bramą Porta al Prato. Rok później została
wybudowana nowa stacja kolejowa na tyłach klasztoru S. Maria Novella, w miejscu gdzie
obecnie znajduje się Dworzec Główny. W połowie XIXw. we Florencji rozpoczęto realizację
miejskich programów urbanistycznych w celu budowy nowych dzielnic mieszkalnych.
Powstały m.in. dzielnice di Barbano oraz delle Cascine.
Więzienie Carceri delle Stinche zostało zamienione w teatr Pagliano (dziś Teatro
Verdi) i w salę Filharmonii. W 1813 r. do Akademii Sztuk Pięknych zostały przyłączone
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zmodernizowana, a w 1860 r. przyjęła nazwę Narodwej Akademii Muzyki, Literatury i Sztuki
im. L. Cherubiniego (dzisiejszy Instytut Mzyczny Cherubini). W 1819 r. otwarto Gabinetto
Vieusseux, który był czytelnią i klubem dyskusyjnym na tematy związane z ideą
narodowowyzwoleńczą. Klub ten mieścił się w Palazzo Buondelmonti in Piazza Santa Trinità
i wydawał czasopismo Antologia, które w 1831 r. zostało zamknięte przez Austriaków, jako
szerzące treści propagandowe. W okresie tym, w 1824 r. powstała również Florencka
Akademia Medyczno-Fizyczna (Adorno 1983).
W połowie XIX w. Florencja była miastem z wyraźnie zarysowanym terytorium, z
dzielnicami miasta przeznaczonymi na działalność publiczną jak szpitale (Ospedale di S.
Maria Nuova oraz Bonifazio), kompleksy szkolne, biura władz gminnych w strefie ulic San
Gallo, Borgo Pinti. W okolicach Santa Croce zbudowano koszary, hospicjum żebracze i
więzienie. Po przeciwnej stronie miasta, na tzw. Oltrarno (pol. Za Arno) widoczny był
wyraźny wpływ obecności dworu książęcego. Powstał tam Teatr Goldoni, szkoły oraz
pracownie wielu malarzy i rzeźbiarzy.
Idee zjednoczeniowe na Półwyspie Apenińskim stawały się coraz bardziej popularne,
zwłaszcza we Florencji. Do powstałej tu czytelni i klubu dyskusyjnego przybywali
najwybitniejsi przedstawiciele intelektualistów włoskich i europejskich. Florencja uzyskała
funkcję centrum życia literackiego i artystycznego Włoch i stała się jednym z największych
ognisk intelektualnych Europy (Olkiewicz 1968).
Jednak Italia nadal była podzielona na królestwa rządzone przez obcych władców. W
centrum rozciągało się się papieskie Państwo Kościelne, a znaczna część północnej części
Półwyspu Apenińskiego znajdowała się pod władzą Austrii (Lombardia, Wenecja), lub pod
panowaniem austriackich książąt, w tym również Toskania z Florencją (Stefanowicz 1976).
Ogólna sytuacja polityczna dawała nadzieję na wygnanie austriackich wojsk, które
umożliwiły powrót do Florencji Leopoldowi II, po powstaniu w Livorno i Florencji. W
okresie walk zjednoczeniowych, na Półwyspie Apenińskim tworzyły się legiony polskie
zmierzające do odzyskania niepodległości ojczyzny. Legiony tworzone były również we
Florencji, w czasie marszu generała Jana Henryka Dąbrowskiego z Rzymu na północ, gdzie
powierzono mu dowództwo dywizji mającej opanować bardzo ważne strategicznie wąwozy
apenińskie, celem otwarcia drogi do Lombardii armiom nadciągającym z południa. Legiony
polskie walczyły też w bitwach na północy Włoch m.in. przeciw nieprzyjacielskiej armii
rosyjsko-austriackiej (Skowronek 1985).

Po zakończeniu wojny w północnych Włoszech pomiędzy popieranym przez Francję
królem Sardynii i Piemontu Wiktorem Emanuelem II a Austrią, we Florencji ukonstytuował
się rząd tymczasowy. Dnia 1 kwietnia 1860 r. Wiktor Emanuel II wjechał triumfalnie do
Florencji, której nadano rangę stolicy tworzącego się państwa włoskiego z tej racji, że miasto
było kolebką włoskiej cywilizacji i języka. W tym okresie Florencja liczyła około 120 tysięcy
mieszkańców, jednak w mieście brakowało mieszkań na przyjęcie 15-20 tysięcy
funkcjonariuszy urzędów związanych z powołaniem stolicy (Fanelli 1979). Stworzony przez
Giuseppe Poggi’ego plan rozbudowy miasta został zrealizowany pomiędzy 1864 a 1877r.,
gdy stolicą nowego państwa był już Rzym.
W Krakowie, już pod rządami Austrii (1801-1809), dokonano poważnych zmian w
zakresie rozmieszczenia i funkcjonowania głównych budynków miasta. Austriacy rozpoczęli
„porządkowanie” miasta od wyburzenia zniszczonych kamienic, murów otaczających
kościoły, wyburzyli też kilka świątyń, m.in. kościół Wszystkich Świętych, przy ul. Grodzkiej.
Skutkiem tego uzyskano tereny pod nową zabudowę, równocześnie jednak stracono wiele
cennych zabytków, m.in. ratusz. Austriacy zlikwidowali również cmentarze przykościelne, a
w 1803 wytyczyli nowy cmentarz, późniejszy Rakowicki. Także na Kazimierzu zamknięto
stary (1800 r.), a otwarto Nowy Cmentarz Żydowski (od 1801 r.). W dzielnicy tej Austriacy
wybrukowali ulice oraz utworzyli Plac Nowy, który pełnił funkcje handlowe i zaspokajał
podstawowe potrzeby biedniejszej ludności, w związku z jej zagęszczeniem w tej części
Krakowa (Dziechciarz 1993).
Pomyślny okres rozwoju przypadał na lata Rzeczpospolitej Krakowskiej w latach
(1815-1846) - Mydel 1979. Od roku 1818, na miejscu zburzonych murów obronnych
utworzono tzw. „spacery” lub „plantacje”, które stały się parkiem tworzącym pierścień zieleni
wokół „starego miasta”. W tym okresie zlikwidowano i rozsprzedano na cegły dawne
kościółki: św. Magdaleny przy ul. Grodzkiej, św. Gertrudy za Nową Bramą, św. Krzyża na
Kleparzu i wiele innych. Dzięki interwencji władz kościelnych uratowano jednak w 1819 r.
kościoły św. Idziego na rogu ul. Grodzkiej i Podzamcza i św. Katarzyny na Kazimierzu.
Trwała rozbudowa lub budowa nowych kamienic na miejscu wyburzanych domów. W latach
1833-37 przybywało ich rocznie około 11 (Bieniarzówna, Małecki 1979). Czasy
Rzeczpospolitej Krakowskiej były okresem wzmożonego życia artystycznego i naukowego.
Przyczyniło się do tego utworzone w 1817 r. Towarzystwo Przyjaciół Muzyki, a dwa lata
wcześniej powstało Towarzystwo Naukowe Krakowskie (Dłużyk 1968).
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konserwatorskiej były przebudowy starych i wznoszenie nowych gmachów uniwersyteckich.

Odbudowano wówczas (po pożarze) Instytut Techniczny (ul. Gołębia), odrestaurowano
Collegia Physicum (ul Św. Anny) i Maius (Białkiewicz 2003). W roku 1837 Senat
przeznaczył na restaurację tego ostatniego znaczne fundusze. W latach 1841-1842
przebudowano narożny budynek Teatru Starego przy pl. Szczepańskim, ponieważ teatr ten nie
miał odpowiedniej siedziby (Nowacki 1982). W 1841 r. ukończono też restaurację
Barbakanu, wyburzając jednek tzw. szyję, czyli mur łączący go z bramą Floriańską.
W 1846 r. Kraków został ponownie zajęty przez Austriaków. Zaborca zniósł handel
wolnocłowy Krakowa, jednak wprowadził również kilka korzystnych dla miasta zmian, m.in.
uwłaszczył chłopów i doprowadził (1848 r.) do Krakowa kolej z Górnego Śląska. Dworzec
kolejowy wybudowany w stylu neogotyckim, w bezpośrednim sąsiedztwie „starego miasta”,
uchodził za jeden z najwspanialszych w skali Europy. W 1850 r. rozpoczęto przedłużanie
wspomnianej linii na wschód, aż do Lwowa, rozpoczynając w początku 1855 r. budowy
nasypu ziemnego wzdłuż ulicy Blich i mostów nad ramionami Wisły. W lipcu 1850 r.
południowo-zachodnią część Krakowa strawił wielki pożar. Spłonęło m.in 160 kamienic.
Miasto poniosło niepowetowane straty w zabytkach architektury. W tym samym roku władze
austriackie zdecydowały o przekształceniu Krakowa w twierdzę. Pomiędzy 1850 a 1865r.
wybudowano pierścień fortyfikacji, Wawel przekształcono w fortecę, ufortyfikowano też
tereny wokół kopców Kościuszki i Krakusa. Narzuciła ona charakterystyczny plan.

4.6.

Lata 1861 – 1945
W momencie przyjęcia roli stolicy Włoch Florencja była miastem biednym,

zamkniętym w sobie, zastygłym od XVI w., w którym „życie (…) przypominało raczej życie
wielkiej wsi, gdzie targowiska i stragany (…) współgrały, a nawet przeważały nad
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przejażdżkami w dorożkach” (Fanelli 1978). Florencja, w której brakowało mieszkań musiała
przyjąć około 15-20 tysięcy osób stanowiących kadry nowego rządu Włoch, dlatego też
powzięto działania zmierzające do przystosowania starych obiektów do nowych funkcji i
przygotowania terenów pod nowe budynki.
Głównym przedsięwzięciem, jakiego wtedy dokonano było wyburzenie murów
miejskich, które otaczały miasto od XII w. Pozytywnym skutkiem realizacji planu było
stworzenie nowej sieci dróg miasta i wykorzystanie wartości zabytkowych bram miejskich,
Fortecy da Basso oraz Cmentarza degli Inglesi. Nie umiano jednak wykorzystać
malowniczych szesnastowiecznych fortyfikacji klasztoru S. Miniato. Faktem jest, że w

okresie dwunastu lat realizacji planu zostały poszerzone i wydłużone niemal wszystkie ulice
Florencji, przebudowano Plac dell’Indipendenza i bulwar Torrigiani, wybudowano torowiska
dla tramwaju konnego łączącego centrum z dzielnicami peryferyjnymi. Powstały nowe
dzielnice mieszkaniowe: del Maglio, della Mattonaia wokół placu d’Azeglio oraz na terenach
posiadłości Ginori. Wiele z XIX-wiecznych inwestycji istnieje do dnia dzisiejszego.
W krótkim okresie, kiedy Florencja pełniła funkcje stołeczne, powstały instytucje,
które miały charakter ogólnonarodowy. W 1861 r. powstał „Istituto Geografico Militare” (pol.
Wojskowy Instytut Geograficzny). Rok później utworzono „Deputazione di Storia Patria per
la Toscana” (pol. Przedstawicielstwo Historii Narodowej w Toskanii), a w 1871 r. utworzono
Włoskie Stowarzyszenie Antropologii i Etnologii. Powstawały również instytucje o
charakterze lokalnym, jak Teatr Miejski „Vittorio Emanuele II” (1861 r.). Połączenie postępu
z szacunkiem dla bezcennego dorobku kulturalnego minionych wieków stanowiło magnes dla
wybitnych naukowców, którzy wiązali się trwale z florenckim uniwersytetem, teoretyków i
krytyków sztuki sięgających w swoich dziełach do skarbów florenckiej kultury. Obficie
powstawały w tym okresie publikacje naukowe i kulturalne, rozwijał się szeroki ruch
literacki.
Po przeniesieniu stolicy do Rzymu w 1871r., Florencja pozostała wielkim ośrodkiem
regionalnym i głównym rynkiem dla produktów rolniczej Toskanii (Olkiewicz 1968). Jednak
w dalszym ciągu, w opuszczonych przez władze zabytkowych pałacach otwierano kolejne
muzea, biblioteki i towarzystwa naukowe, m.in. Florenckie Stowarzyszenie Studiów
Geograficznych.
Opisane zmiany w centrum Florencji postępowały od czasów napoleońskich, jednak
dopiero pod koniec XIXw. problem reorganizacji jej centrum nabrał konkretnego wyrazu.
Wyburzono wtedy Mercato Vecchio (pol. Stary Targ), który był siedliskiem fetoru i
nieczystości w centrum miasta, a istniejący tam plac poszerzono do wymiarów „Piazza
dell’Indipendenza”. Opracowano też plan budowy nowego, centralnego targu, co
poskutkowało wyburzeniem strefy rezydencjalnej w okolicach ulic dell’Ariento, S. Antonino,
S. Chiara e Panicale. Wybudowano tam Mercato Centrale

(Targ Główny), którego

inauguracja – Międzynarodowa Wystawa Rolnicza – miała miejsce w 1874r. Rok wcześniej,
w 1873r. wybudowano również drugi Targ di S. Ambrogio w wielkim ogrodzie poza
klasztorem S. Croce. Ogółem, na przełomie XIX i XXw., 63 firmy budowlane wybudowały
we Florencji ponad 4 500 mieszkań. W końcu XIXw. i na początku XXw. pojawiły się
pierwsze we Florencji zakłady przemysłowe, w dzielnicy Rifredi, na północnym zachodzie.

Powstałe wtedy fabryki wyburzono dopiero z końcem XX w., a poprzemysłowe obszary
wykorzystano w sposób opisany w dalszej części niniejszego rozdziału.
We Florencji pomiędzy 1890 a 1915r. ludność wzrosła do blisko 250 tysięcy. W latach
1905-1913 wybudowano ponad 36 tysięcy mieszkań. W 1915r. został przygotowany kolejny
Plan Zagospodarowania Przestrzennego, sporządzony w Referacie Dróg Magistratu Miasta
Florencji, który wszedł w życie w 1924 r. Plan ten obowiązywał do roku 1958 r., jednak w
okresie rządów faszystowskich we Włoszech został wprowadzony w życie jedynie w części.
Rządy te bowiem preferowały raczej dzieła monumentalne i reprezentacyjne (Fanelli 1979).
W czasie drugiej wojny światowej Florencja znacznie ucierpiała. W nocy 3 sierpnia
1944 r. wszystkie mosty (z wyjątkiem Ponte Vecchio), zostały zniszczone. Zrównane z ziemią
zostały również kamienice po obydwu stronach Arno (Poli 1996) – fot. 5.
W samym centrum miasta uszkodzonych zostało 380 mieszkań, a dalsze 7290
uszkodzonych zostało w czasie bitew pomiędzy 1 lipca a 7 września 1944r. (Masini D.,
Bertelli M. 2002). Jednak najcenniejsze budynki miasta ocalały: Palazzo Vecchio, Katedra
Santa Maria del Fiore, Palazzo Pitti, Galleria Uffizi oraz wspomniany most Ponte Vecchio.
Jeszcze w 1942 r. władze Florencji i gmin ościennych uchwaliły Międzygminny Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, który przewidywał rozbudowę miasta w kierunku Prato i
Pistoi.

Fot. 5. Zniszczenia wojenne w okolicy mostu Ponte Vecchio we Florencji
Źródło: fotografia własna

W 1866 r. Kraków administracyjnie obejmował obszar leżący na lewym brzegu Wisły
o powierzchni 5,7 km2, który dzielił się na 7 dzielnic. W roku 1866 prezydentem został Józef
Dietl, który bardzo trafnie oceniał możliwości rozwojowe Krakowa. Uważał on, że Kraków
powinien stać się centrum kultury i nauki. Chciał uczynić z Krakowa miasto czyste, zdrowe i
ozdobne, czemu miało służyć uregulowanie Wisły, zbudowanie kanalizacji, zapewnienie
dobrej wody pitnej, ochrona zabytków i zieleni, odnowienie Sukiennic, uporządkowanie ulic i
placów, wyburzenie walących się szop i budek oraz usunięcie kanałów. Dzięki działaniom
Józefa Dietla i jego następcy - Mikołaja Zyblikiewicza, Kraków nabrał obecnego kształtu w
wielu częściach miasta. Najbardziej spektakularnym efektem tych prac było zasypanie
północnej odnogi Wisły zwanej „Starą Wisłą”, i utworzenie na jej miejscu parku, zwanego
„Plantami Dietlowskimi”. Zyblikiewicz zrealizował planowane przez Dietla odnowienie
Sukiennic oraz podjął pierwsze działania w celu renowacji zamku na Wawelu. Od 1866 r. do
początków XXw. trwało upiększanie Krakowa. Ropocząła się odnowa zabytków. W 1879 r.
uroczyście otwarto odbudowane Sukiennice.
Z uwagi na niedawno stłumione powstanie z 1846 r. Kraków nabierał świadomości
narodowej będąc do niedawna wolnymi miastem, a pamięć wielkiej przeszłości historycznej
miasta wzmacniała poczucie uciemiężenia. Duże znaczenie miał w tym również fakt
przekształcenia Krakowa po 1846 r. w nadgraniczną twierdzę, ważny punkt strategiczny
(Purchla 1997a). Wobec brutalnie stłumionego przez Rosję powstania styczniowego i
postępującej germanizacji w zaborze pruskim, Kraków stał się duchową stolicą narodu,
„sercem i matecznikiem Polski” i miejscem pielgrzymowania Polaków (Purchla 1997b). W
okresie tym zakładano muzea z kolekcjami przypominającymi o przeszłości narodu
polskiego. W 1876 r. książę Czartoryski sporwadził do Krakowa zbiory rodzinne, które
umieszczono w dawnym arsenale miejskim i okolicznych kamienicach. W 1883 r. otwarto
Muzeum Narodowe gromadzące dzieła dawnej i nowej sztuki polskiej. W roku 1897 r.
powstał budynek Collegium Novum, w którym oprócz prowadzonych wykładów urzędowały
władze Uniwersytetu (Ostrowski 1989). W 1893 r. przy Pl. Św. Ducha oddano budynek
obecnego Teatru im. J. Słowackiego (ówczesnego Teatru Miejskiego), w którym wystawiono
wszystkie dzieła Stanisława Wyspiańskiego, przywołujące ducha polskości. W pierwszych
latach XX w. Akademia Sztuk Pięknych uzyskała budynek przy Placu Matejki (uczelnia ta
usamodzielniła się jeszcze w 1873 r., w wcześniej, od 1818 r. funkcjonowała jako Szkoła
Rysunku i Malarstwa w ramach Oddziału Literatury Uniwersytetu Jagiellońskiego). W 1901
r. wzniesiono pawilon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych przy pl. Szczepańskim. W
1865 r. utworzono Nowy Cmentarz na Salwatorze, z uwagi na brak miejsca do pochówku na

Starym Cmentarzu Salwatorskim, z XVII w. Także w Podgórzu, które wciąż było osobnym
miastem, w 1899 r. powstał Nowy Cmentarz Podgórski.
W II połowie XIX w. liczba mieszkańców Krakowa wzrosła. Podwyżono śródmiejskie
kamienice i pałace o 1-2 piętra, a w centrum zaczęto przekształcać lokale mieszkalne na
niemieszkalne. Pojawił się też transport miejski. W 1875 r. otwarto pierwszą linię tramwaju
konnego, a w 1901 r. elektrycznego wąskotorowego. W 1912 r. wprowadzono
normalnotorowe tramwaje, a od 1927 r. spod Barbakanu i z Placu Św. Ducha kursowały
autobusy do odległych przedmieść.
Po 1900 r. rozpoczęła się era bardziej dynamicznego rozwoju Krakowa. W 1900 roku
na obszarze niespełna 7 km2 zamieszkiwało 91 tysięcy osób. Deficyt gruntów budowlanych
Krakowa skłonił Sejm Krajowy do 9-krotnego rozszerzenia obszaru miasta w latach 19091915. W wyniku demilitaryzacji pierwszego pierścienia fortyfikacji oraz częściowego
uchylenia wojskowych ograniczeń budowlanych, włączono do Krakowa 15 gmin wiejskich i
Podgórze, tworząc tzw. Wielki Kraków o powierzchni ok. 47 km2, w oparciu o „Planu
Regulacji Wielkiego Krakowa” z 1910 r. (fot. 6. ) Liczba ludności w 1915 r. osiągnęła 248
tys.

Fot. 6. Plan regulacji Wielkiego Krakowa z 1910 r.
1 – śródmieście, kościoły, gmachyb publiczne istnijące; 2 – dzielnice poza Plantami istniejące obecnie; c –
dzielnice nowe o zwarym zabudowani; 4 – plantacje, ogrody istniejące obecnie; 5 – plantacje, ogrody
projektowane; 6 – dzielnice nowe, przemysłowe i fabryczne; 7 – posiadłości wojskowe; 8 – projektowane
kościoły; 9 – projektowane szkoły, gmachy publiczne miejskie; 10 - linia tramwajowa
Źródło: Ziobrowski 1996.

W początkach XX w. Kraków rozwijał funkcję muzealną, przeznaczając na nią nowe
budynki, jak np. Muzeum Techniczno-Przemysłowe przy ul. Smoleńsk z lat 1908-1912.
Rozwijano również funkcję edukacyjną. Władze miasta powzięły decyzję o budowie Szkoły
Przemysłowej przy Alejach Mickiewicza w latach 1907-1913. Powstawały również nowe
kościoły, czego przykładem jest monumentalny kościół Jezuitów przy ul. Kopernika, z lat
1907-1912.
W mieście brakował jednak nadal dalszych budynków na cele kultury, a szczególnie
teatralnych, których brak dawał się odczuć od dawna. Oprócz Teatru Ludowego, który w
okresie od końca XIX w. do 1915 r. miał kilka lokalizacji (m.in. przy ul. Straszewskiego,
Rajskiej i Krowoderskiej) adaptowano pomieszczenia kilku różnych budynków na potrzeby
kinoteatrów i kin, które na początku XX w. w Europie zaczynały robić zawrotną karierę
(Nowacki 1982). Wykorzystywano do tego celu m.in.ujeżdżalnie, które były wówczas
likwidowane. W tym czasie, w Krakowie powstawały kabarety m.in. Jama Michalika, czynny
do dnia dzisiejszego, kinoteatry m.in. Warszawa przy ul. Stradom i dwa kina – Wanda i
Uciecha – żadne z nich już nie istnieje. Działały one w specjalnie w tym celu wzniesionych
budynkach.
Rozbudowujący się Kraków nadal integrował polskie życie narodowe. U progu I
wojny światowej rozwijały tu działalność najważniejsze niepodległościowe ugrupowania
polityczne. Stąd na czele legionów polskich do walki o niepodległość Polski przeciw Rosji
wyruszył Józef Piłsudski.
Już w wolnym Krakowie, powstał w 1919 r. u zbiegu ul. Krupniczej i Karmelickiej
działający do dziś Teatr Bagatela. W Krakowie odczuwano bowiem potrzebę drugiej, oprócz
miejskiej, sceny z repertuarem lżejszym, komediowym. Gmach teatralny wzorowany był na
podobnych budynkach paryskich.
W następnych latach miasto rozbudowywało się, powstawały gmachy i budynki, które
z czasem były adoptowane na potrzeby instytucji kultury. W 1928 r. pomiędzy ul. Czystą i
Skarbową powstała Bursa dla Młodzieży Rzemieślniczej i Rękodzielniczej, przekształcona po
1945 r. na budynek Teatru Groteska. W 1930 r. wzniesiono okazały gmach obecnej
Filharmonii (ul. Straszewskiego) nawiązujący do kilku budynków europejskich instytucji
kultury o klasycznych formach architektonicznych. W 1932 r. oddano, niewykończony do
1939 r. budynek Domu Akademickiego Rotunda (przy obecnej al. 3 Maja), a w 1934 r. -

z powodu braku kredytów oraz kłopotów gospodarczych

Dom Plastyków przy ul. Łobzowskiej, do którego po pewnym czasie przeniósł się teatr
Cricot.
Miasto w tym czasie miało wyraźnie zarysowane granice, pomimo, że pozbawione
zostało murów miejskich. Pojawiły się strefy przeznaczone na funkcje szpitalne (ul.
Kopernika) i handlowe (Kleparz), przemysł natomiast zaczął rozwijać się na Grzegórzkach, w
Borku Fałęckim, w Podgórzu, na Dębnikach, na Zabłociu, przy ulicy Lubicz oraz przy ul.
Dolnych Młynów, gdzie znajdował się największy zakład przemysłowy Krakowa pod
względem liczby zatrudnionych – „C.K. Fabryka Tytoniu”. Taka lokalizacja przemysłu na
początku XXw. miała swoje odzwierciedlenie w układzie przestrzenno-funkcjonalnym miasta
niemal do końca XX w. Po II wojnie światowej wspomniane zakłady podejmowały bowiem
na nowo produkcję, często o zmienionym profilu produkcji, lecz zwykle na tych samych
terenach.
W latach 1935-38 został opracowany przez Kazimierza Dziewońskiego kolejny plan
urbanistyczny dla Krakowa. Wyznaczona w nim została m.in. obwodnica od ul. Piastowskiej,
wzdłuż Rudawy, przez most na Wiśle, do zbiegu obecnych ulic Monte Cassino i Kapelanka
(Ziobrowski 1996).
W czasie II wojny światowej znaczna część obszaru Krakowa nie uległa
zniszczeniom. Podczas okupacji hitlerowskiej miasto pełniło funkcję stolicy tzw. Generalnej
Guberni. Częściowym zniszczeniom uległa natomiast dzielnica żydowska na Kazimierzu, z
której Żydów wywieziono do getta na Podgórzu, a potem do obozów zagłady. W czasie
wojny Kraków był rozbudowywany na podstawie planów pochodzących jeszcze sprzed jej
rozpoczęcia.

