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Współczesna miastotwórcza rola kultury Florencji i Krakowa
Jak już wskazano w rozdziale 3 (tab. 4a), gospodarka Florencji opiera się na usługach,

co jest typowe dla rozwiniętych państw Europy. Jeśli idzie ofunkcję kulturalną tego miasta,
działa tu 69 muzeów, Uniwersytet Florencki kształci ponad 60 tysięcy studentów z różnych
rejonów Włoch i z zagranicy, duże centrum kongresowo-wystawiennicze organizuje
konferencje i targi o naczeniu ogólnokrajowym i międzynarodowym.
Natomiast Kraków jest jednym z nielicznych starych miast europejskich, które
ominęły kataklizmy dziejowe. W dziedzictwie kulturowym tej dawnej stolicy Polski,
dostrzegamy wpływy wielu kultur (niemieckie, włoskie, żydowskie, austriackie ukraińskie,
radzieckie i inne) - Prawelska-Skrzypek (2003). W Krakowie jest tysiąc zabytków architekury
skupionych w historycznym cenrum. W Krakowie kształci ponad 185 tys. studentów się na
kilkunastu uczelniach, rozwija się także znaczący dla miasta ruch pielgrzymkowy, oparty na
kulcie świętych, a funkcja festiwalowa przyciąga do miasta artystów i turystów z całego
świata.
Autor przyjął w pracy podział funkcji kulturowej według J. Beaujeu-Garnier i G.
Chabota (1971) - rozdz. 1.1. We Florencji występują wszystkie z podanych w tym podziale
funkcji choć funkcja uniwersytecka i artystyczna są słabiej rozwinięte. Kraków, z kolei, z
braku odpowiedniej bazy nie jest centrum kongresowo-wystawienniczym.
W kolejnych podrozdziałach autor analizuje miastotwórczą rolę kultury badając jej
poszczególne elementy (funkcje), z zastosowaniem różnych podejść badawczych.

5.1 Funkcja architektury i budownictwa
Zabytki architektury są ważnym elementem funkcji kulturowej miasta, ze względu na
swe wartości artystyczne i rozwiązania architektoniczne. Trzeba tu zaznaczyć, że choć we
Florencji i w Krakowie następowały te same epoki w architekturze, reprezentujące te epoki
budowle są podobne jedynie co do głównych założeń architektonicznych, wyliczając zarazem
istotne różnice. Przyczyną ich jest fakt, że obiekty te powstawały w różnych kulturach śródziemnomorskiej i słowiańskiej (Dobrowolski 1964). Nawet jeśli cechy architektury
renesansowej zostały przeszczepione na grunt krakowski od razu w dojrzałej, florenckiej
postaci, została ona z czasem przystosowana do „smaku miejscowego, a w wielu wypadkach
skojarzona z elementami gotyku” (op. cit.).

Zabytki architektury są podziwiane ze względu na ich niepowtarzalne piękno i
harmonię ich składowych elementów. Dodatkowym czynnikiem atrakcyjności zabytków
Florencji i Krakowa, jest fakt, że w wielu z nich znajdują się obecnie instytucje kultury, jak
np. muzea i galerie. Dzięki temu, ich wyjątkowej wartości wnętrza komponują się z cennymi
eksponatami muzeów i dziełami galerii. Zabytkami są też nekropolie W znaczeniu
kulturowym, pozwalają one zrozumieć sens istnienia człowieka, odkrywają tajemnicę jego
egzystencji. Na cmentarzu dokonuje się proces budowania dziedzictwa (Kaczmarek 2002). W
związku z tym, oraz z uwagi na dużą wartość architektoniczną i kulturową kilkunastu
cmentarzy florenckich i krakowskich autor poświęcił im także miejsce w tej części pracy.
Florencja i Kraków powstawały w ciągu wielu wieków, jednak zabytki architektury o
największym znaczeniu dla dzisiejszego odbiorcy pochodzą we Florencji z epoki romańskiej,
gotyku i renesansu, a w Krakowie – z gotyku, renesansu i baroku. Konieczne jest
podkreślenie, że we Florencji epoki te rozpoczęły się 100-200 lat wcześniej, niż w Krakowie,
np. we Florencji gotyk trwał tylko do końca XIII w., w Krakowie w stylu gotyckim
wznoszono budowle jeszcze w końcu XV w.
Obydwa miasta zostały wpisane na listę UNESCO. We Florencji zapis ten (z 1982 r.)
dotyczył historycznego centrum miasta o powierzchni 505 ha, a w Krakowie (w 1978 r.) 90hektarowe „Stare Miasto” w pierścieniu Plant (www.unesco.org). Opisane poniżej obiekty
architektury zostały wybrane i scharakteryzowane na podstawie literatury.
Zachowane do dnia dzisiejszego zabytki architektoniczne o największym znaczeniu,
według okresu ich powstawania, należy omówić, dzieląc historię ich budowy na kolejne
stulecia (ryc. 10)..
We Florencji najstarsze zachowane zabytki architektury wzniesiono w wiekach XI i
XII, a więc w stylu romańskim. Najstarszą z tych budowli, położoną na wzgórzu w
południowej części miasta, jest Bazylika San Miniato al Monte, wznoszona od 1018 r.
Bazylika ta znalazła się w XVI w. w obrębie fortyfikacji, jakimi otoczona do połowy XIX w.
Florencja (zniesione w XIX w.). Od 1838 r. na jej tyłach rozciąga się najwspanialsza
nekropolia florencka – Cimitero delle Porte Sante. Najważniejsza w tym niewielkim
romańskim kościele jest jego elewacja, bardzo dojrzale i bogato skomponowana z użyciem
kolorowych marmurów. Proporcje i detale świadzcą o tradycjach helleńsko-rzymskich,
jeszcze wtedy niewygasłych w Italii (Broniewski 1980).
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Ryc. 10. Rozmieszczenie wybranych obiektów kultury w centrum Florencji w 2008 r.
(kolejność numeracji zgodna z chronologią powstania obiektu)
1 – Battistero; 2 – Basilica San Miniato al Monte; 3 – Santa Maria Novella; 4 – Santa Maria del Fiore; 5 –
Palazzo Bargello; 6 – Palazzo Vecchio; 7 – Ponte Vecchio; 8 – Palazzo Medici Riccardi; 9 – Palazzo degli
Uffizi; 10 – Palazzo Pitti; 11 – Cimitero delle Porte Sante; 12 – Teatro Verdi; 13 – Teatro della Pergola; 14 –
Synagoga; 15 – Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Źródło: oparcowanie własne na podkładzie www.maps.googole.com

W centrum miasta najstarszą budowlą jest Battistero (pol. Chrzcielnica), której data
powstania jest nieznana. Przyjmuje się wieki IV lub V, jednak dopiero w 1128 r. budynek stał
się chrzcielnicą miejską (Giovannetti, Martucci 1993). Jednym z najcenniejszych jej
elementów są złote płaskorzeźby zdobiące drzwi, wykonane w latach 1330-1336 przez A.
Pisano i L. Ghibertiego w 1401 r.Chrzcielnica znajduje się naprzeciw Katedry Santa Maria
del Fiore, wzniesionej w XIII w. Ponadto, w tym okresie budowano też obiekty o świeckich
funkcjach. Wiele domów typu „wieża-dom”, istniejących we Florencji do dnia dzisiejszego,
powstały w tym właśnie okresie i rozmieszczone były na całym terytorium miasta (Di
Domenico, Cresti red. 1998).
Kolejnym okresem rozwoju architektury florenckiej był gotyk (XIII w.). Liczne
obiekty z tego okresu były do dnia dzisiejszego wielokrotnie przebudowywane, jednak ich
kształt i użyte materiały budowlane, w wielu wypadkach dotrwały do dziś. Styl gotycki,
odmienny od temperamentu śródziemnomorskiego, dotarł do Włoch z Europy północnej jako

instytucja konstrukcyjnie i formalnie gotowa, a zarazem całkowicie różna od sztuki antyku.
Gotyk krzewiły w Italii przede wszystkim klasztory (Broniewski 1980), choć we Florencji
reprezentują go budynki pełniące funkcję zarówno religijne i świeckie.
W XIII w. powstały nadal istniejące kościoły Santa Maria Novella ( z 1240 r.), Santa
Croce (1294 r,) i Santa Maria del Fiore (1296 r.). Dwie pierwsze były wzniesione przez
wpływowe zakony dominikanów i franciszkanów. Cechują się jasnością dyspozycji
przestrzennej oraz celowością jednolitego i przystosowanego do prac kaznodziejskich wnętrza
(Porębski 1987). Fasada tej ostatniej została dokończona dopiero w XIX w., o czym autor
pisze w rozdziale 5.7. Ważnym zabytkiem z tego okresu, był pałac – Palazzo Bargello (1255
r.), siedziba Podesty (zarządcy miejskiego), w którym obecnie mieści się Muzeum Bargello.
Pod koniec wieku XIII i w XIV stuleciu powstały obiekty architektoniczne stanowiące
główne atrakcje turystyczne. Na Piazza della Signoria, placu w centrum staromiejskiej części
Florencji, znajduje się Palazzo Vecchio (pol. Stary Pałac), którego budowa trwała w latach
1299-1314. Pałac ten, w kształcie masywnego bloku na planie czworokąta, zwieńczony jest
wieżą o wysokości 94 m (Carniani 1992). Wieża ta była w wiekach średnich elementem
gospodarczej i politycznej rywalizacji miast. Chcąc prześcignąć florentczyków, sieneńczycy
wybudowali w swoim mieście wieżę wyższą, ładniejszą i smuklejszą od florenckiej
(Biegański 1974).
Obecnie, w Palazzo Vecchio, ma siedzibę Urząd Miasta Florencji, oraz Muzeum
związane z historią tego pałacu (fot. 7). Od południa, Plac della Signoria zamyka Loggia della
Signoria – niewielki, otwarty budynek z arkadami. Między ich łukami znajduą się rzeźby
przedstawiające sceny mityczne m.in. „Perseusz” dłuta Celliniego i „Porwanie Sabinek”
Giambologni. Przed Palazzo Vecchio znajduje się natomiast najsłynniejsze (obok Piety),
dzieło Michała Anioła - posąg Dawida. Jest to kopia (oryginał znajduje się w Galleria
dell’Accademia).
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architektonicznie przestrzenią był jednym z najwartościowszych elementów późniejszej
renesansowej Florencji (Palej1998).
W okresie floreckiego „Trecento” (XIV w.) powstały inne ważne budowle w
najstarszej dzielnicy Florencji, m.in. Dzwonnica Katedry Santa Maria del Fiore, Most „Ponte
Vecchio” przez Arno i Palazzo Davanzati. Kampanila Giotta z 1334 r. stanowi uzupełnienie
gmachu Katedry, choć stoi obok świątyni . Most „Ponte Vecchio” (1335-1345) wzniesiono z
kamiennych ciosów. Budowla ta, oprócz funkcji komunikacyjnej, jest też miejscem sprzedaży
Dzwonnice kościołów we Włoszech nie stanowią zwieńczenia budynku kościoła, lecz stawiane są obok niego,
co praktykowane jest do dnia dzisiejszego.

wyrobów złotniczych i biżuterii w kilkunastu sklepach znajdujących się na moście. W Pałacu
Davanzati, siedzibie zamożnego rodu florenckiego, mieści się dziś muzeum.

Fot. 7. Palazzo Vecchio we Florencji – widok od strony Piazza della Signoria
Źródło: fotografia własna

Podczas „Quattrocenta” (pol. XV w.) pojawił się we Florencji Renesans. Powstały
wtedy najważniejsze zabytki w mieście. W latach 1420-1434 Filippo Brunelleschi zbudował
monumentalną kopułę Katedry S. Maria del Fiore. Był on również projektantem i
budowniczym zapewne pierwszej, we Florencji, budowli w stylu renesansowym – Spedale
degli Innocenti (pol. Szpital Niewiniątek). Dominowały w niej linie poziome, zastępujące
strzelistość budowli gotyckich (Poli 1996).
Pojawieniu architektury renesansowej towarzyszyło humanistyczne podejście do
twórców, którzy w Odrodzeniu przestali być anonimowi. Świadczyło to o zmianie stanowiska
społecznego artysty, który stał się „przyjacielem możnych tego świata” i obiektem
zainteresowania jego wielbicieli (Knothe 1968). Architektura renesansowa kojarzona jest z

wielkimi nazwiskami jak Buonarroti, wspomniany Brunelleschi czy Vasari, dzięki czemu ich
dzieła są utożsamiane z artystą - i na odwót.
Powstałe wtedy we Florencji pałace: Pitti, Medici Riccardi, Strozzi i Rucellai pełnią
obecnie funkcje użyteczności publicznej. Pałac Pitti, znajdujący się na południowym brzegu
Arno, powstał w 1440 r., a od 1550 r. był siedzibą Medyceuszy i stanowił najokazalszą
budowlę w renesansowym mieście. W połowie XV w. został połączony z Palazzo Vecchio
tunelem pod korytem Arno. Palazzo Pitti stanowi obecnie siedzibę czterech muzeów.
Pozostałe z wymienionych pałaców są skupione płn.-wschodniej części centrum Florencji. Są
one zajęte m.in. przez muzea. W okresie Quattrocenta powstawały również, choć nieliczne,
budowle sakralne, jak np. klasztor SS. Annunziata, lub kościół S. Lorenzo.
Wiek XVI był kontynuacją renesansowych nurtów w architekturze. Wzniesiono wtedy
m.in. Palazzo degli Uffizi, Biblioteca Laurenziana, założono Giardino di Boboli, z fontannami
i licznymi zabudowaniami, oraz wielką liczbę pałaców i rezydencji rodów florenckich.
Pałac „degli Uffizi” budowano w latach 1560 – 1580. Pomieszczono w nim urzędy
florenckie, a zarazem, na ostatnim piętrze, Medyceusze zgromadzili kolekcję dzieł sztuki, co
było zaczątkiem muzealnictwa w mieście. Budynek jest dziś perłą architektoniczną Florencji.
Wraz z sąsiednim Palazzo Vecchio i Ponte Vecchio doskonale harmonizuje z doliną rzeki.
Obecnie budynek ten jest siedzibą jednego z najsłynniejszych muzeów świata – Galleria degli
Uffizi (fot. 8).

Fot. 8. Widok na budynek Palazzo degli Uffizi od strony Arno.
Źródło: fotografia własna

W XVII w. także powstało wiele budynków, z których na szczególną uwagę zasługuje
kompleks Fortezza da Basso, kościół i krużganki Ognissanti oraz klasztor San Firenze.
Forteca, której bryła ma kształt gwiazdy, włączona została w system starych fortyfikacji
miasta. Służyła też za schronienie, po odzyskaniu przez nich władzy nad Florencją. Obecnie
jest to jeden z trzech obiektów kongresowo-wystawienniczych „Firenze Fiera”.
W 1777 r. w zachodniej części Florencji utworzono Cimitero Monumentale Ebraico
(pol. Zabytkowy Cmentarz Żydowski). Było to kilkadziesiąt metrów od murów miasta,
bowiem Żydzi nie mogli być chowani wewnątrz miasta. Cmentarz ten funkcjonował do 1880
r. Nekropolia ta jest ciekawym miejscem z historycznego i artystycznego punktu widzenia,
dzięki architekturze XVIII-wiecznych grobowców. Na cmentarzu znajdują się też zabytkowe
trzy kaplice, z okresu po zjednoczeniu Włoch. Cimitero di Trespiano, jeden z głównych
cmentarzy florenckich znajduje się poza miastem, na północ, w miejscowości Trespiano.
Powstał w 1784 r., gdy Habsburgowie Lotaryńscy rządzący Florencją zakazali grzebania
zmarłych w kościołach .
W następnych wiekach nie powstały już we Florencji tak wartościowe dzieła, jak
omówione uprzednio. Jednak w stuleciach XIX i XX we Florencji wznisiono budowle mające
duże znaczenie dla funkcjonowania obecnego miasta z uwagi na przebudowę Florencji,
głównie w ramach Planu Giuseppe Poggi’ego, jednak były to głównie obiekty mieszkalne.
W XIX w. założono natomiast we Florencji nowe cmentarze. Najznamienitszym z
nich z uwagi na wartości architektoniczne i pochowane tam osoby, jest Cimitero delle Porte
Sante położony przy Bazylice San Miniato al Monte (Fot. 9). Pomysł utworzenia cmentarza
na wzgórzu w piętnastowiecznych fortyfikacjach rozciągających się wokół tej bazyliki
powstał w 1837 r. Spoczywają tam m.in. Carlo Collodi – autor bajki „Pinokio”, malarz Pietro
Annigoni, pisarz Luigi Ugolini, Giovanni Papini, członkowie słynnego rodu florenckiego
Cecchi Gori oraz dziennikarz, polityk i premier Włoch Giovanni Spadolini. Na cmentarzu
pochowani są również Polacy, m.in. hrabianka Amelia Dzieduszycka.
Cimitero degli Inglesi z 1865 r. służył do pochówku niekatolickich mieszkańców
Florencji. W 1865r. Giuseppe Poggi, rozszerzając granice Florencji i obalając mury miasta,
utworzył obwodnicę, w tym Plac Donatello, którego owalna powierzchnia zajmuje właśnie
ten cmentarz. Na cmentarzu leżą przedstawiciele wielu narodowości. Najwięcej jest grobów
Brytyjczyków, z uwagi na liczną w XIX wieku ich wspólnotę we Florencji. Pochowani są tu
Z analogicznych powodów (rozporządzeń austiackich włdz) powstawł w 1800 r. pierwszy w Krakowie
nowoczesny Cmentarz Rakowicki.

również Żydzi, Grecy, Rosjanie, Francuzi, Niemcy, Duńczycy. Biblioteka cmentarna zawiera
książki pisane przez osoby tutaj pochowane, lub napisane o nich. Prowadzone są prace w celu
przywrócenia wyglądu cmentarza z epoki wiktoriańskiej.

Fot. 9. Cmentarz „Cimitero delle Porte Sante” we Florencji.
Źródło: fotografia własna

W 1817 r. w południowej części Florencji otwarto teatr Goldoni. W 1838 r. więzienie
delle Stinche in Cavallerizza zlikwidowano, a jego budynek przeznaczono na siedzibę teatru
Pagliano, późniejszego Teatro Verdi. Gdy w II połowie XIX w. wyburzono mury obronne,
przestrzeń miejska została zdecydowanie powiększona, powstały budynki użyteczności
publiczej, wśród których wymienić należy budynek „Mercato Centrale” (pol. Targ Główny) z
1874 r. Ulokowanie Mercato Centrale di S. Lorenzo w historycznej części Florencji,
nieopodal Kaplic Medycejskich oraz kościoła San Lorenzo spowodowało, że plac ten z
imponującą budowlą handlową stał się ważnym elementem kulturowego dziedzictwa stolicy
Toskanii.
Budownictwo z okresu połowy XIX w. było utrzymane w stylu neoklasycyzmu, z
domieszką neogotyku i historycyzmu. Architekci florenccy byli od wieków mistrzami
odbudowywania i przebudowywania, dlatego też budynki były w mieście częściej
odrestaurowane niż budowane (Fanelli 1979). Oczywiście, we Florencji istniały obiekty,
których forma była nienaruszona od wieków. Budowle takie jak Palazzo della Signoria,
Basilica di Santa Maria del Fiore i Ponte Vecchio, wzniesione w średniowieczu i renesansie,

zachowały swój styl, odmienny od XIX-wiecznych kamienic i willi. Te trzy obiekty stanowią
dominantę w krajobrazie urbanistycznym Florencji, a przede wszystkim na tle otaczających je
placów i budynków. Redukują one otaczające budowle do roli tła będąc symbolami władzy
duchowej i świeckiej w przeszłości

(Gyurkovich 1999). Do nowszych XIX-wiecznych

budowli o podobnym znaczeniu należy we Florencji zaliczyć również synagogę z 1882 r.,
której bryła wyraźnie odcina się od otaczających budynów ze względu na duże rozmiary,
biały trawertyn fasady oraz zieloną miedź kopuły. Właśnie kolor kopuły najbardziej odróżnia
synagogę od sąsiednich budynków, których dachy pokryto czerwoną dachówką (Fot. 10).

Fot. 10. Synagoga we Florencji
Źródło: fotografia własna

W wieku XX w., w okresie faszyzmu, wzniesione zostały monumentalne budowle:
stadion miejski (1932 r.), dworzec kolejowy Santa Maria Novella (1934-35) oraz budynki
Biblioteki Narodowej (1935) Accademia dell’Aeronautica (1937).
Między 1949 a 1950 r. powstał Il Cimitero americano dei Falciani (cmentarz
amerykański) znajdujący się poza Florencją, w miejscowości Falciani. Na obszarze 28
hektarów pochowani są tam żołnierze amerykańscy, którzy zginęli podczas II wojny
światowej w czasie wyzwalania Włoch. Cmentarz ten jest jednym z 14 miejsc pochówku
żołnierzy amerykańskich poza Stanami Zjednoczonymi. Jest tam zabytkowa budowla
pamiątkowa, a białe nagrobki tworzą krzyż.

Kraków posiada wysokie nasycenie obiektami zabytkowymi, które wynosi 411
obiektów / km2. W stosunku do całego województwa Małopolskiego jest to zagęszczenie 10krotnie większe (Piróg 2003).
Kraków najstarsze budowle ma tekże z okresu romańskiego. Są to Kościóły Św.
Andrzeja (1090 r.) przy ul. Gordzkiej (fot. 11) i Kościół Św. Wojciecha (1100 r.) w Rynku
Głównym. Pierwszy z nich jest masywną budowlą wysokości 22 m, drugi z kolei jest niski,
niewielkich rozmiarów. Faktyczny okres powstania kościoła Św. Wojciecha nie został
ostatecznie potwierdzony, choć badania naw i prezbiterum potwierdziły istnienie tu starszej
budowli drewnianej (Bohusz-Dobosz 2005). Z budowli romańskich, na wzgórzu wawelskim
pozostały jedynie ruiny (zob. ekspozycję w zbiorach wawelskich „Wawel zaginiony”.

Fot. 11.. Kościół Św. Andrzeja w Krakowie
Źródło: fotografia własna

W okresie gotyku, który w Krakowie panował w stuleciach XIII-XV, powstało wiele
kościołów, funkcjonujących do dziś. Do najważniejszych należą m.in. Kościół św. Trójcy z
Klasztorem Dominikanów z ok. 1250 r. oraz kościoły: Franciszkanów z ok. 1269 r., Mariacki
(ok. 1365 r.), Św. Krzyża i Św. Barbary, a także katedra gotycka na Wawelu (ok. 1364 r.),
Zbudowano też wtedy kościoły na Kazimierzu (stanowiącym do 1792 r. odrębne miasto) Św.
Katarzyny z przełomu XIV i XV w. i Bożego Ciała z ok. 1405 r. (Dobrowolski 1964).
Budownictwo świeckie przedstawiało się skromniej niż kościelne. Najważniejszy był
nowy zamek na Wawelu z czasów Kazimierza Wielkiego. Z tego okresu pochodzą, w obrębie

wspomnianego zamku wawelskigo: wieża Duńska, Kurza Stopka oraz masywne baszty z XV
w. – Lubranka, Sandomierska i Złodziejska.
.
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Ryc. 11. Rozmieszczenie wybranych obiektów kultury w centrum Krakowa w 2008 r.
(kolejność numeracji zgodna z chronologią powstania obiektu)
1 – Zamek Królewski na Wawalu; 2 – Kościół Św. Wojciecha; 3 – Kościół Św. Andrzeja; 4 – Kościół Św.
Trójcy w Klasztorze Dominikanów; 5– Collegium Iuridicum; 6– Stary Cmentarz Żydowski Remuh; 7 – Kościół
Paulinów na Skałce z Kryptą Zasłużonych; 8 – Teatr Stary; 9 – Akademia Sztuk Pięknych; 10 – Collegium
Novum; 11 – Filharmonia Krakowska; 12 – Teatr im. Słowackiego; 13 – Teatr Groteska; 14 – Biblioteka
Jagiellońska
Źródło: opracowanie własne na podkładzie www.maps.google.com

Autor nie omawia mieszczańskich domów gotyckich, ponieważ zatraciły z biegiem
wieków swój pierwotny charakter. Pozbawiono je szczytów i zatynkowano charakterystyczne
elementy. Także Sukiennice, choć pierwotnie gotyckie zostały znacznie przebudowane w
XIX w. Jedynie wieża ratuszowa, gotowa w swym zrębie już w 1383 r., przetrwała, pomimo,
że ratusz został zburzony z początkiem XIX w. Z fortyfikacji miejskich z tamtego okresu
zachował się jedynie 300-metrowy fragment od strony Bramy Floriańskiej (ok. 1300 r.) i
Barbakanu (1499) z Basztą Pasamoników z końca XV w. Resztę rozebrano w XIX w. U

schyłku gotyku powstały też pierwsze budynki dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego –
kolegia Minus, Maius i Iuridicum (ryc. 11).
W końcu XIV w. Katedra na Wawelu miała już blisko 400 lat historii. W ciągu
dziejów stała się miejscem koronacji królów polskich (od 1320 do 1734 r.), jak również ich
miejscem pochówku (od 1333 do 1734 r.). W ten sposób Katedra stała się wyjątkowym
kościołem w skali europejskiej łącząc funkcje – koronacyjną i grzebalną (Rożek 1981).
Wyjątkową wartość posiada tam zespół gotyckich, królewskich pomników nagrobnych
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Jagiellończyka.
Epoka renesansu w Krakowie (XVI i XVII w.) to lata świetności miasta Iwspomniany
w rozdziale 4.3) i napływ budowniczych z Italii, którzy propagowali włoskie, (a głównie
florenckie) nowe rozwiązania architektoniczne. Głównym zabytkiem architektonicznym tego
okresu jest Zamek na Wawelu, który w tym okresie został znów przebudowany. Powstał
wtedy dziedziniec arkadowy, przerobiono portale, dodano elementy zdobnicze elewacji.
Wybudowano też Kaplicę Zygmuntowską przy katedrze wawelskiej (1519-1531). Poza
Wawelem, przebudowywano lub ozdabiano także inne budynki. Ozdobiono attyką Sukiennice
(dzieło Santi Gucciego Fiorentino). W stylu renesansowym wznoszono siedziby możnych
krakowskich, jak np. willę sekretarza królewskiego Ludwika Justa Decjusza na Woli
Justowskiej, obecnie dzielnicy Krakowa. W epoce tej budowniczowie włoscy i polscy
wznosili w kościołach kaplice fundowane przez obywateli Krakowa. Tak powstały kaplice
Myszkowskich (1614 r.), Lubomirskich (1616) i Zbaraskich (1629) w kościele Dominkanów
oraz Wazów na Wawelu (1667). W połowie XVI w. na Kazimierzu utworzono cmentarz
żydowski Remuh, czynny do 1800 r. Pochowani tam zostali najznamienitsi krakowscy rabini
żydowscy m.in. Mojżesz Isserles i Natan Spira. Z tego okresu (XV-XVI w.) zbudowano też 5
synagog w żydowskiej cześci Kazimierza.
Kolejny styl, barok, zaznaczył się w architekturze i sztuce Krakowa w XVII i XVIII
w. Styl ten przeszczepił tu z Rzymu zakon Jezuitów. Mimo przeniesienia do Warszawy
rezydencji królewskiej, jeszcze w pierwszej poł. Wieku XVII trwał jeszcze w Krakowie
ożywiony ruch budowlany (Ludwikowski 1968).
W latach 1596-1609 odbudowano po pożarze skrzydło Zamku Wawelskiego. Jeśli w
Renesansie w Krakowie powstawały głównie obiekty świeckie, w okresie baroku - w
większości kościoły. Były to kościoły: Św. Piotra i Pawła (1619), w stylu zbliżonym do
kościoła do kościoła del Gesù w Rzymie, Św. Marcina przy ul. Grodzkiej (1644), (obecnie
jest użytkowany przez wspólnotę ewangeliczno-augsburską), Karmelitów na Piasku (1655-

79), Bernardynów (1670-1680), Św. Anny (1689-1703), Pijarów (1759-1761), Misjonarzy
(1719-1728) i Paulinów na Skałce (1733-1751). W 1880 r. w kościele tym powstał Panteon
Narodowy - Krypta Zasłużonych. Pochowani są tu poeci, pisarze oraz uczeni, m.in. Wincenty
Pol, Adam Asnyk, Ignacy Kraszewski, Czesław Miłosz, Henryk Siemiradzki, Ludwik Solski,
Karol Szymanowski i Stanisław Wyspiański. Spoczynek na Skałce wyżej wymienionych
sprawił, że stała się ona sanktuarium kultury narodowej i drugą nekropolią w świadomości
Polaków (Więcek, Gotfryd 2004).
W latach 1642-47 i 1681-99 przebudowano w stylu barokowym pałac biskupi przy ul.
Franciszkańskiej i Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej. Skromnie przedstawiają się
XVIII-wieczne pałace krakowskie, jak np. Zbaraskich przy Rynku Głównym 20 i Wodzickich
przy ul. Św. Jana.
Początek XIX w. jest czasem „porządkowania”zrujnowanego miasta przez zaborcę
austriackiego. Autriacy zlikwidowali m.in. również cmentarze przykościelne. W 1803 r.
otworzyli nowy cmentarz, nazwany później cmentarzem Rakowickim. Obecnie spoczyw tam
wielu znakomitych Polaków m.in. Lucjan Rydel, Władysław Boy-Żeleński, Henryk Jordan,
Jan Matejko, rodzina Kossaków, Helena Modrzejewska, Władysław Anczyc, Tadeusz Kantor,
Piotr Skrzynecki i Maciej Słomczyński. Cmentarz Rakowicki stanowi nie tylko zabytek
historyczny, ale również artystyczny. Grobowce ozdobione są płaskorzeźbami i miniaturami
figurek. Także na Kazimierzu w 1800 r. otwarto Nowy Cmentarz Żydowski. Podobnie jak
stary, został on doszczętnie zniszczony w czasie II wojny światowej. Po wyzwoleniu, nowy
cmentarz odnowiono i zinwentaryzowano w 20%. Jest on nadal czynny.
Wiek XIX uformował też nowe oblicze miasta średniowiecznego, ponieważ większość
obiektów została poddana gruntownym przekształceniom, w duchu XIX-wiecznej restauracji
zabytków. Kraków rozrastał się, co możliwe było dzięki wyburzeniu murów miejskich. Z
kolei funkcja duchowej stolicy narodu podniosła budownictwo do rangi architektury, której
patronował mecenat bogatej szlachty, inteligencji i mieszczaństwa (Purchla 1996). Powstały
wtedy liczne budowle, w stylu neoklasycznym lub historycyzmie. Za najważniejsze uznać
trzeba Collegium Novum (1887), budynek Akademii Sztuk Pieknych (1880) i gmach Teatru
im. Słowackiego (1893). W Podgórzu, które do 1915 r. było odrębnym
miastem, w 1899 r. powstał Nowy Cmentarz Podgórski, na którym obecnie
spoczywją m.in. Antoni Mateczny i Józef Kałuża. Wcześniej, w 1865 r. utworzono Nowy
Cmentarz Salwatorski, z uwagi na brak miejsca do pochówku na starym, istniejącym od XVII
w. Obecnie na Nowym Cmentarzu Salwatorskim znajdują się groby znamienitych Polaków,

m.in. Adama Bunscha, Wiesława Dymnego, Mieczysława Kotlarczyka, Juliusza Osterwy,
Eugeniusza Romera, Jana Sztaudyngera, Kazimierza Wyki i Stanisława Lema.
Wspomniany historycyzm był naśladownictwem stylów dwanych. Obok budowli
neoromańskich i neogotyckich, lub klasycyzujących pojawiały się w Krakowie często
budynki eklektyczne. Są to m.in. domy mieszkalne przy ulicach Retoryka, Karmelickiej 35
oraz Piłsudskiego 40. Architekci krakowscy chętniej nawiązywali jednak do wzorów
renesansu włoskiego i wywodzącej się z niej polskiej architektury renesansowej, jaczego
przykładem jest dzisiejszy Dom Pomocy Społecznej im. Helclów (fot. 12).

Fot. 12. Dom Pomocy Społecznej im. Helclów w Krakowie
Źródło: fotografia własna

W XX w. powstały liczne budynki użyteczności publicznej, jak np. gmachy
Powszechnej Kasy Oszczędności przy ul. Wielopole (1925) – fot. …. , i Biblioteki
Jagiellońskiej przy Alei Mickiewicza (1939). W 1920 r., w sąsiedztwie Cmentarza
Rakowickiego powstał Rakowicki Cmentarz Wojskowy, na którym spoczywają żołnierze
polscy, radzieccy, brytyjscy, niemieccy, a także młodzież Krakowa poległa podczas obu
wojen światowych.
Do najważniejszych architektonicznie budynków wybudowanych po 1945 r. należy
zaliczyć gmach Muzeum Techniki i Sztuki Japońskiej Manggha mieszczący się przy bulwarze
nadwiślańskim, naprzeciw Wawelu. Na uwagę zasługują też urbanistyka i architektura

najstarszej części Nowej Huty z Placem Centralnym włącznie. Jako duży zespół
„socrealistycznej” architektury budzi ona duże zainteresowanie turystów z zagranicy i innych
części Polski.

