5.4. Funkcja artystyczna
Niewiele jest w Polsce, (a może i na świecie) miast, w których poezja byłaby w XX
stuleciu tak wyraziście obecna jak w Krakowie. To tutaj mieszka Wisława Szymborska, do
niedawna po ulicach Krakowa chodził jego mieszkaniec, również noblista, Czesław Miłosz.
Na międzynarodowe spotkania poetów u schyłku XXw. przychodziły do kościołów, synagog i
teatrów tysiące ludzi, dla których obcowanie z żywym poetyckim słowem było
niezapomnianym przeżyciem, prawdziwym Świętem Poezji (Makuch M. (red) 2001). W
powszechnej opinii Polaków, Kraków jest artystycznym centrum Polski. Jest i był często
przywoływany w literaturze, bowiem pozycja tego miasta jako stolicy literackiej kraju
utrwaliła się w końcu XIX i początku XX wieku, dzięki rzeszom poetów i prozaików
stawiających w Krakowie pierwsze kroki, które często prowadziły ich do sławy
międzynarodowej oraz dzięki znanym i cenionym literatom, którzy natchnienie czerpali z
atmosfery panującej w Krakowie.
Jednak w XIX w., pod austriackim zaborem w Krakowie nie było jeszcze liczącego się
środowiska literackiego. Dopiero pod koniec tego wieku, wraz z urbanistycznym rozwojem
miasta i liberalizacją polityki Wiednia w Krakowie nastąpił rozkwit kulturalny, co na
kilkadziesiąt lat nadało temu miastu rangę duchowej stolicy Polski (Ostrowski 1989). W
drugiej połowie XIXw. w Krakowie możliwa była znaczna swoboda wypowiedzi i pojawiały
się inicjatywy wydawnicze. Tworzyli tu m.in. Adam Asnyk i Michał Bałucki. Rozwój
środowiska literackiego nabrał rozmachu, a jego kulminacją było pokolenie „Młodej Polski”,
do której zaliczamy m.in. Kazimierza Przerwę-Tetmajera, Lucjana Rydla, Tadeusza Boya
Żeleńskiego, Stanisława Przybyszewskiego i Stanisława Wyspiańskiego. Kraków przyciągał
też literatów z innych części kraju. W początkach XX wieku ukształtowała się w Krakowie
literacka awangarda, która w latach 20. skupiła się wokół czasopisma „Zwrotnica”
redagowanego przez Tadeusza Peipera. Reprezentowali ją m.in. Julian Przyboś i Jalu Kurek.
Wielu z opisanych twórców inspirowały podróże do Włoch. Nie brakowało wśród nich
wielkich romantyków XIX w. i poetów „Młodej Polski” (Straszewicz 1977).
Po II wojnie światowej, pomimo niesprzyjających warunków dla rozwoju kultury z
powodu reżimu socjalistycznego, Kraków zachował miano literackiej stolicy Polski. Tutaj w
1945r. odbył się pierwszy zjazd Związku Literatów Polskich. Środowisko literackie
reprezentowali Julian Przyboś, Stanisław Lem, Karol Bunsch, Sławomir Mrożek, Jerzy
Harasymowicz i Wisława Szymborska. W Piwnicy pod Baranami poezję śpiewali Ewa

Demarczyk, Wiesław Dymny i Leszek Długosz, a ich tradycje kontynuują dziś poecibardowie, m.in. Andrzej Sikorowski i Grzegorz Turnau.
Florencja jest natomiast kolebką języka włoskiego, który stał się podstawą języka
używanego obecnie w całych Włoszech. Jako ośrodek artystyczny, w tym i literacki Florencja
była wzorcem, który w średniowieczu i w czasach renesansu promieniował na całą niemal
Europę. Pomimo, że dla obecnego wizerunku Florencji jako ośrodka literackiego czasy te nie
mają wielkiego znaczenia, nie można nie wspomnieć dzieła Dantego Alighieri „Boska
Komedia”, utworów Boccaccia z epoki średniowiecza czy pism Macchiavellego z Renesansu.
Jednak w początkach wieku XVI, rozpoczął się schyłek „wielkiej” Florencji i dopiero w
XIXw. nastąpiło jej odrodzenie, ponieważ we Florencji właśnie zrodziła się wówczas idea
narodowowyzwoleńcza, której uwieńczeniem było zjednoczenie państwa włoskiego.
Ogniskiem tej idei stały się założone w 1819r. „Czytelnia” i „Klub” dyskusyjny założone
przez Jeana Pierre’a Vieusseux.
Postępowy klimat, który zapanował we Florencji, przyciągał najwybitniejsze umysły
ówczesnych Włoch, do których należeli Ugo Foscolo, Giacomo Leopardii oraz Alessandro
Manzoni, którego powieść „Promessi Sposi” (pol. Narzeczeni) stała się najpopularniejszym
arcydziełem włoskiej literatury klasycznej. W środowisku tym działał również Nicola
Tommaseo, polityk i pisarz interesujący się slowiańszczyzną i twórczością Mickiewicza
(Olkiewicz J. 1968). Do Florencji przybywali poeci angielscy, m.in. Robert Browning i
Elisabeth Browning-Barret i polscy – Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, głosząc idee
zjednoczenia Włoch. Idee te szerzyło też do 1831r. pismo „Antologia”, wydawane przez
wspomnianego J. P. Vieusseux, jednak z powodów politycznych zostało zamknięte przez
Austriaków. Florencja osiągnęła jednak status jednego z największych ognisk intelektualnych
Europy. Wydawano tam coraz więcej periodyków o charakterze literackim i politycznym, a
wśród nich „Nuova Antologia”. Pod wpływem działań Giuseppe Manzoniego potoczny żywy
język florencki został przyjęty za model języka włoskiego, co zostało uchwalone w roku
1868, a w 1895r przypieczętowane wydaniem słownika języka włoskiego. Nadal rozwijał się
tu ruch literacki. Szczególnie ważną rolę odegrał Giovanni Papini, który był redaktorem wielu
czasopism literackich. Swoje prace poświęcił wielkim Florentczykom minionych epok.
Z rozkwitem życia intelektualnego i literackiego wiąże się rozwój teatru florenckiego.
Pierwsze sztuki wykonywane były od zarania dziejów miasta, jednak faktyczny rozwój teatru
florenckiego przypada na lata świetności związanej z mecenatem Medyceuszy w XV i XVIw.
Pierwsze budynki teatralne powstały dopiero w II połowie XIXw., z wyjątkiem najstarszego
we Florencji „Teatro della Pergola” działającego w gmachu z roku 1661. Początkowo teatr

ten miał charakter dworski, jednak w 1718 r. otworzył swe podwoje również dla ludności
miasta (fot. 21). Poza dużą sceną oraz widownią, cechą charakterystyczną tego teatru jest
niemal idealna akustyka, doceniana przez najznamienitszych aktorów teatrów muzycznych.
W „Teatro della Pergola” występował również znany polski aktor Jerzy Stuhr. W wieku XIX
otwarty został teatr Teatro Verdi, który nosił wcześniej nazwę Teatro Pagliano
(www.teatroverdifirenze.it). Oprócz wyżej wymienionych teatrów, we Florencji działa 9
innych, z których na uwagę zasługuje Teatro Comunale, gdzie organizowane są koncerty z
cyklu Maggio Musicale Fiorentino, które zostały omówione w instytucjach muzycznych
Florencji w kolejnym rozdziale pracy. Należy wspomnieć również o Teatro Puccini, który
prezentuje dzieła z szerokiego wachlarza dzieł literackich. Życie teatralne toczy się we
Florencji także w kilkunastu stowarzyszeniach i kółkach teatralnych.

Fot. 21. Budynek Teatro della Pergola we Florencji
Źródło: fotografia własna

Teatry Krakowa od lat utrzymują najwyższy poziom artystyczny w kraju i za granicą.
Krakowscy aktorzy występują na deskach teatrów europejskich oraz poza Europą, nierzadko
bywają zatrudniani w innych krajach. Najstarszym teatrem Krakowa jest Teatr Stary, który
powstał w 1781 r.. Początkowo teatr nie miał stałej siedziby, a w 1893 r. właściwie przestał
istnieć, bowiem otwarto wtedy nowy gmach teatralny w Krakowie przy placu Św. Ducha –
dzisiejszy Teatr im. Słowackiego. Stary Teatr odrodził się w 1945 roku (Nowakowski 1982) -

fot. 22. Na jego scenie wystawiano wielokrotnie najważniejsze dzieła poetów narodowych,
jak Mickiewicz, Słowacki, Kochanowski i Bogusławski. Grali tu najznamienitsi polscy
aktorzy, m.in. Mieczysława Ćwiklińska, Gustaw Holoubek, Tadeusz Łomnicki.

Fot. 22. Budynek Teatru Starego im. H. Modrzejewskiej w Krakowie
Źródło: fotografia własna

Wspomniany Teatr im. Słowackiego zdobył dominującą pozycję w mieście głównie
dzięki Stanisławowi Wyspiańskiemu, który wystawił tam wszystkie swoje sztuki. W 1901
roku Teatr ten, jako pierwszy, wystawił wszystkie części Dziadów Adama Mickiewicza.
Po II wojnie światowej Teatr im. Słowackiego przeżywał kryzys. Jednak po roku
1989r. jego zabytkowy gmach odnowiono, a Teatr wszedł w okres rozkwitu. Kraków ma też
inne znane teatry. Krakowski Teatr Stu prezentuje sztuki kameralne, dla publiczności o
wysublimowanych gustach. Teatr Ludowy, powstały w Nowej Hucie, miał być w latach
50/60. sceną dla społeczeństwa tej nowej dzielnicy, jednak dzięki K. Skuszance i J.
Krasowskiemu cieszył się on dużą popularnością wśród mieszkańdów „starego” Krakowa.
Teatr wypromował wielu znanych aktorów, m.in. Krzysztofa Globisza. Ciekawym
przedsięwzięciem stały się w latach 90. wystawiane tam sztuki z udziałem marginalizowanej
młodzieży Nowej Huty i całego Krakowa, których animatorem był ówczesny dyrektor Teatru
Ludowego Jerzy Fedorowicz.

Kraków i Florencja są miastami pięknymi dzięki swej architekturze. Ich urok i
zachodzące w nich wydarzenia utrwalili w swoich dziełach liczni artyści fotografowie.
Obecnie, łatwa dostępność fotografii powoduje, że krajobraz miasta i znajdujących się w nim
obiektów jest częstym przedmiotem wystaw fotograficznych. Jednak w przeszłości, kiedy
fotografia rozpoczynała swój rozwój, a zawód fotografa był zajęciem pionierskim, Kraków i
Florencja mogły poszczycić się już unikatowymi fotografiami miasta.
Stare zdjęcia przedstawiające Florencję są wyjątkowe, nie tylko z uwagi na upływ
czasu, ale na ujęcia wykonane przez braci Alinari. W XIXw., kiedy fotografia stawiała
pierwsze kroki, bracia Vittorio, Giuseppe i Romualdo Alinari rozpoczęli karierę w swoim
rodzimym mieście. Po kilku latach, już bez zmarłego Vittorio, dwaj pozostali bracia otworzyli
pierwsze studio fotograficzne, wykonując setki zdjęć ówczesnej Florencji. W tych czasach, w
całej Europie otwierano setki salonów fotograficznych, lecz większość fotografii wykonanych
w XIXw. była portretami (Ciuffoletti Z. 2004). Bracia Alinari wykonywali natomiast zdjęcia
pomników i budynków florenckich.
Muzeum Historii Fotografii Braci Alinarii we Florencji dysponuje fotografiami
Florencji z II połowy XIXw., które ukazują piękno placu Piazza Santa Croce, Katedry oraz
Campanili Giotta, mostu Ponte Vecchio i innych obiektów miasta (fot. 23 i 24).

Fot. 23. Przechadzki na placu “delle Cascine” – zdjęcie z ok. 1890r.
Źródło: Ciuffoletti 2004.

Zdjęcia te mają także dużą wartość geograficzną, gdyż dzięki nim możemy dziś
poznać Florencję sprzed 150 lat. Zbiór fotografii braci Alinari ułatwia poznanie topografii i

organizacji przestrzennej miasta, w tym relacji rzeka-miasto, usytuowania placów,
rozmieszczenia ówczesnych miejsc handlu i innych. Na zdjęciach widać te fragmenty miasta,
których wygląd dzisiejszy zmienił się zasadniczo.

Fot. 24. Ponte Vecchio we Florencji i widok miasta – zdjęcie z ok. 1855r.
Źródło: Ciuffoletti 2004.

W następnych latach bracia Alinari wykonywali fotografie portretowe i rodzinne
rządzącym w końcu XIXw. w Europie. Ich prace można podziwiać dziś w Muzeum Historii
Fotografii Braci Alinarii we Florencji. Są tam też zdjęcia osób, które przyczyniły się do
zjednoczenia Włoch jak np. brygadiera Giuseppe Garibaldiego, generałów Enrico
Cialdiniego, Alfonso la Marmory, pierwszego króla Włoch Wiktora Emanuela II, barona
Camillo Benso di Cavoura, ponadto Paula Verlaine’a, Juliusza Verne’a, Louisa Pasteura,
Thomasa Edisona, muzyków Johanna Straussa, Giacomo Rossiniego, Giuseppe Verdiego i
wielu innych.
W roku 2004 mediolański dziennik „Il Giornale” wydał album - dodatek do gazety,
który przedstawia Florencję, Włochy i Europę drugiej połowy wieku XIX w. Wszystkie
zamieszczone tam zdjęcia pochodzą właśnie z Muzeum Braci Alinarich
Kraków również posiada cenne zbiory fotografii z minionych dwóch stuleci w
Muzeum Historii Fotografii. Zdjęcia z II połowy XIXw. wykonywało tu wielu artystów
fotografików. Do dnia dzisiejszego zachowało się wiele z nich. Zdjęcia przybliżające
topografię Krakowa z przełomu XIX i XXw. zawiera m.in. album fotografii Ignacego
Kriegera (Fotografie Dawnego Krakowa, 1989) wydany w oparciu o zbiory Muzeum

Historycznego Miasta Krakowa. Wyżej wspomniany fotograf miał atelier u wylotu Rynku
Głównego i ul. Św. Jana 37. W roku 2005 Włoski Instytut Kultury w Krakowie, we
współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa zorganizował wystawę zdjęć Florencji
i Krakowa z przełomu wieków XIX i XX. Zdjęcia florenckie pochodziły z kolekcji Fundacji
Muzeum Historii Fotografii Braci Alinarii z Florencji.
Porównując krajobraz miejski Krakowa i Florencji na historycznych fotografiach
łatwo zauważyć odmienność architektury oraz rozmach nowopowstałych placów i budynków
florenckich, które kontrastują z dźwigającym się po rozbiorach (i pożarze z 1850r.)
Krakowem. Z uwagi na możliwość analizy krajobrazu miasta, jego placów, ulic i kamienic
warto zwrócić uwagę na nowe sklepy pojawiające się w obu miastach w końcu XIXw.
Wygląd zewnętrzny sklepów ukazuje pewne różnice kulturowe społeczeństwa Krakowa i
Florencji. Krakowskie sklepy miały zwykle szyldy z napisem informującym na pierwszym
miejscu o właścicielu sklepu (nazwisko i imię), a następnie o rodzaju sklepu i asortymencie
towarów. We Florencji główną informacją na szyldzie była natomiast nazwa sklepu lub
asortyment, a nazwiska właściciela nie podawano. Świadczyć to może w Krakowie o chęci
uwiarygodnienia lub potrzebie poinformowania nabywców, co do własności sklepu. W
kulturze śródziemnomorskiej, być może, prowadzący działalność zyskiwał większe zaufanie
klientów, a informacje dotyczące właściciela nie były aż tak ważnym elementem w
postrzeganiu sklepu.
Trudno jest opisywać malarstwo i rzeźbę powstałe we Florencji w ciągu wieków,
ponieważ wszechstronność dzieł i artystów w czasach świetności miasta w średniowieczu i
renesansie były ogromne. Zestawienie wielkości dokonań Florencji w tym zakresie z
dokonaniami artystów krakowskich jest trudne, bowiem Kraków w okresie świetności
Florencji wznosił się dopiero ku swym największym osiągnięciom kultury. Poziom i skala
działalności artystów florenckich jest przytłaczająca w stosunku do krakowskich. Z Florencji
malarstwo i sztuka rzeźbiarska promieniowały na całą Europę, w tym na Kraków. Co więcej,
można stwierdzić, że przez kilka stuleci, pomiędzy końcem XV a XVII w. Kraków budowany
był w głównej mierze przez budowniczych włoskich, w tym w dużej mierze florenckich,
zatrudnianych do tego celu przez dwór królewski oraz bogatych mieszczan (Bieniarzówna,
Małecki, 1994).
Malarstwo i sztuka rzeźbiarska rozwijały się we Florencji dzięki mecenatowi
Medyceuszy. Wawrzyniec Wspaniały założył w roku 1459 Akademię Platońską, gdzie
rozwijało się środowisko literackie, a w 1490r. powołał szkołę dla malarzy i rzeźbiarzy, przez
którą przeszło wielu młodych talentów, wraz z Michałem Aniołem Buonarrotim, Leonardo da

Vincim, Giorgio Vasarim i innymi wielkimi artystami. Po śmierci Wawrzyńca Wspaniałego
szkołę tę odnowił jeszcze Giorgio Vasari w 1563r., lecz upadła ona jednak ostatecznie w
czasach schyłku Medyceuszy, w początkach XVIIw.
Analizując dorobek malarski i rzeźbiarski Florencji należy stwierdzić, że twórczość
artystyczna w tym zakresie znacznie podupadła po XVIw. i nigdy nie osiągnęła już
wcześniejszego poziomu, nie tworząc artystów na miarę Europy, czy choćby Italii. Obecnie
centrum włoskich artystów rzeźbiarzy i malarzy jest raczej w Rzymie, któremu Florencja nie
może, niestety, dorównać. Znajdująca się we Florencji wspomniana już Accademia di Belle
Arti (pol. Akademia Sztuk Pięknych) kształci jednak artystów plastyków, którzy prezentują
poziom równy artystom z innych krajów Europy.
Kraków nie posiada w swoim dorobku dzieł tak znanych jak ponadczasowe dzieła
wielkich florenckich artystów rzeźbiarzy i malarzy. W okresie, kiedy artyści florenccy
skupiali się wokół dworu Medyceuszy, w Krakowie rzeźba przeżywała okres upadku. Lata
1440-1470 stanowiły wręcz jej „ciemny” okres rzeźby krakowskiej. Zabytki z tego okresu są
jeszcze mniej liczne niż z poprzednich dziesięcioleci, a ich oblicze stylistyczne cechuje
niezdecydowanie (Ostrowski 1989). Jednak na początku XVI w. do Krakowa przybyli liczni
artyści włoscy, w tym w głównej mierze z Florencji. Co ciekawe, swoje największe dzieła
stworzyli w Krakowie w XVI i XVIIw. Bartolomeo Berrecci, Santi Gucci, Andrea Spezza,
Giovanni Trevano, Francesco Solari, Franciszek Florentczyk i Baltazar Fontana to tylko kilka
nazwisk włoskich budowniczych, m.in Zamku Królewskiego na Wawelu, kościołów Wizytek
i Kamedułów.
Kraków zawdzięcza Florencji i Włochom wiele ze swych zabytków. W wiekach
późniejszych i obecnie działający w Krakowie rzeźbiarze i malarze nie byli już pochodzenia
włoskiego. Powstała w XIXw. Akademia Sztuk Pięknych kształciła artystów, którzy często
stawali się mistrzami na gruncie polskim. Rzadko zdarzało się jednak, aby krakowski artysta
rozpoczynał karierę w Krakowie i kontynuowałby ją z sukcesami na arenie międzynarodowej.
Do nielicznych wyjątków zaliczyć można Jana Matejkę, Juliusza Kossaka i Stanisława
Wyspiańskiego.
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związanymi z Akademią Sztuk Pięknych był Xawery Dunikowski, Zygmunt Konieczny,
Tadeusz Kantor (tworzący w większości na gruncie teatralnym, również we Florencji) oraz
Bronisław Chromy.
Muzyka we Florencji posiada swoją historię sięgającą XVIw., która jest równie bogata
jak malarstwo i rzeźba, dzięki wkładowi muzyków florenckich w rozwój gatunków
muzycznych, zapisu nutowego i budowę instrumentów. W roku 1580 powstała wspomniana

już w poprzednim rozdziale „Camerata Fiorentina”. Szkoła ta rozwijała się dzięki mecenatowi
medycejskiemu, a później pod opieką dynastii Lotaryńskiej rządzącej Florencją od początku
XVIIw. Dzięki połączeniu tekstu dramatu antycznego z muzyką we Florencji w roku 1597
powstała pierwsza w świecie opera pod tytułem „Dafne”. Później Florencja nie wydała na
świat wielu sławnych kompozytorów, lecz na podkreślenie zasługuje Luigi Cherubini.
Obecnie, w Muzeum Instrumentów Muzycznych można podziwiać oryginalne, unikatowe
instrumenty, stanowiące propotypy dzisiejszych instrumentów m.in. sławne skrzypce Antonio
Stradivariusa. W 1928r. powstała Orchestra Stabile Fiorentina, a słynne festiwale muzyczne,
organizowane
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Musicale

Fiorentino

przyciągają

najwybitniejszych wykonawców z całego świata.
Aktualnie we Florencji działalność muzyczną prowadzi 31 instytucji muzyki. Ze
względu na zróżnicowany typ działalności (orkiestry, stowarzyszenia, szkoły muzyczne i
inne), nie wszystkie dysponują danymi statystycznymi o jednakowym charakterze. Wobec
tego nie jest możliwe uszeregowanie ich i sklasyfikowanie według jednego „klucza”.
Działalność każdej instytucji powinna być analizowana osobno. Należy podkreślić, że ilość i
zakres działań instytucji muzycznych działających w tym mieście jest obszerny. W tabeli 36
w Aneksie przedstawiono jedynie te instytucje muzyczne Florencji, które dysponują i
przekazują dane na temat swojej działalności do Urzędu Miasta Florencji.
Kraków jest miastem o dużych tradycjach muzycznych, jednak nie sięgają one tak
odległych czasów, jak we Florencji. Pomimo, że już w XVI w. działała w katedrze na
Wawelu kapela roratystów, faktyczny rozwój muzyki przypadł w Krakowie na wiek XIX. W
1817r. powstało Towarzystwo Przyjaciół Muzyki organizujące koncerty filharmoniczne. W
1911r. otwarto pierwszy w Polsce zakład muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim,
kierowany przez prof. Jachimeckiego. Po drugiej wojnie światowej utworzono Państwową
Filharmonię im. Karola Szymanowskiego, Krakowski Teatr Muzyczny (opera i operetka),
Akademię Muzyczną, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Chór Polskiego Radia oraz zespoły
muzyczne m.in. Capella Cracoviensis (tab. …. w Aneksie 4). Z kompozytorów należy
wymienić sławnego również za granicą Krzysztofa Pendereckiego, związanego z Krakowską
Akademią Muzyczną. Kompozytorowi temu i dyrygentowi zostało zlecone skomponowanie
muzyki na olimpiadę letnią w Pekinie, która odbędzie się w sierpniu 2008r.
W Krakowie działają wymienione wyżej Akademia Muzyczna oraz Chór Polskiego
Radia w Krakowie. Krakowska Akademia Muzyczna jest jedną z najstarszych i
najznakomitszych uczelni muzycznych w Polsce i w Europie. Uczelnia ta powstała w lutym
1888 r. jako Konserwatorium założone i kierowane przez Władysława Żeleńskiego.

Szczególną rangę nadał jej, począwszy od lat 70. XXw. ówczesny Rektor - prof. dr. h.c.
Krzysztof Penderecki, któremu w 1994r. Akademia, po raz pierwszy w swojej historii, nadała
tytuł doktora honoris causa. Jeszcze w 1979r. nastąpiła zmiana nazwy tej uczelni z
Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej na Akademię Muzyczną. Uczelnia jest
współorganizatorem

wielu

imprez

muzycznych,

które

obejmują

współpracę

z

konserwatoriami i akademiami z wielu kontynentów, m.in. Międzynarodową Akademią
Bachowską ze Stuttgartu.
Chór Polskiego Radia w Krakowie został założony w 1948 roku przez Jerzego Gerta.
Od początku istnienia do roku 1994 Chór stanowił integralną część zespołu Orkiestry i Chóru
Polskiego Radia i Telewizji. Od stycznia 1995 roku działa samodzielnie w strukturach
Polskiego Radia S.A. Ponadto w Krakowie działa 18 innych orkiestr, chórów i zespołów
muzycznych, 21 zespołów jazzowych, 2 zespoły country, 3 zespoły baletowe oraz
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zespołów folklorystycznych.
W swym rozwoju artystycznym Kraków i Florencja wykazują wiele cech wspólnych.
Oczywisty jest fakt, że wysoki status ekonomiczny, którym szczyciła się Florencja w wiekach
średnich i epoce renesansu, umożliwił stworzenie w tym mieście płodnego środowiska
artystycznego. Kraków, położony w innej części Europy, przez co charakteryzujący się
innymi możliwościami percepcji nowych trendów artystyczno-literackich, stał się jednak
bardzo szybko kontynuatorem myśli odrodzeniowej florenckich artystów i pisarzy. W
dziejach obydwu miast zaznaczył się później kryzys, który nastąpił niemal równocześnie w
Krakowie i Florencji w wieku XVII i trwał przez wiek XVIII. Geneza tego upadku była
odmienna, wywołała jednak ten sam skutek, czyli stagnację życia artystycznego, które
odrodziło się dopiero w XIXw. Dla Florencji rozwój ten był konsekwencją ruchów
zjednoczeniowych państwa włoskiego. Do miasta przyjeżdżały europejskie elity, które
pomagały w rozniecaniu ducha narodowego w społeczeństwie. W Krakowie rozwój
środowiska artystycznego związany był z dążeniami narodowowyzwoleńczymi. Kraków
przez 30 lat (1815-46) lat funkcjonował na prawach wolnego miasta, co sprzyjało powstaniu
takiego środowiska. Z końcem XIX w. w mieście pojawiły się postaci, które poprzez
literaturę i sztukę przekazywały ducha narodowego dalszym pokoleniom Polaków.
W Krakowie od roku 1990 działa Włoski Instytut Kultury (Istituto Italiano di Cultura).
Jest on jednostką włoskiego Ministerstwa Kultury. Faktyczny udział tego instytutu w
organizowanych w Krakowie przedsięwzięciach kulturalnych z udziałem instytucji i artystów
włoskich rozpoczął się w 2002 r., gdy jego dyrektorem został Giovanni Sciola. Instytut bierze
udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach kulturalnych jak pociąg z Włoch do Auschwitz,

który przywiózł ponad 400 osób (2005 r.), przybyłych aby wspominać poległych w obozie
oświęcimskim oraz przeprowadzić w Krakowie dyskusję na temat Holocaustu. Instytut
wspiera również włoskich literatów i muzyków, promując ich dzieła oraz organizując
koncerty i spotkania w Krakowie.
Obecnie Florencja nie jest już ośrodkiem, z którego wychodziłyby trendy artystycznoliterackie promieniujące na cały Półwysep Apeniński. Tymczasem wpływ kulturowy
Krakowa na resztę Polski jest nadal znaczny. Dzisiejszy Kraków wychował największych
poetów, pisarzy, muzyków Polski. Najprawdopodobniej zdolność ta związana jest z XIX- i
XX- wiecznym przewodnictwem kulturowym w uciśnionej i odradzającej się Polsce, która,
przez następne 50 powojennych lat XX w. była wyjaławiana z kultury narodowej. Środowiska
artystyczne Krakowa potrafiły jednak strzec tych wartości.
Florenckie środowiska artystyczno-literackie są słabsze w porównaniu z Rzymem czy
Mediolanem. Podczas gdy Kraków stał się stolicą artystyczną Polski, Florencja utraciła swą
przewagę artystyczno-literacką nad innymi miastami Włoch, pomimo, że to tutaj, w
minionych czasach, rozwijała się literatura i powstawał język włoski. Sławne dzisiaj domy
wydawnicze Włoch, jak Einaudi, Feltrinelli i Mondadori związane są z innymi miastami.
Również moda tworzona jest poza Florencją, pomimo, że w tym mieście w XX w.
powstawały pierwsze pracownie krawieckie Gucci’ego. Florencja podtrzymuje swoją potęgę
artystyczną w oparciu o minione lata świetności, w najlepszy możliwy sposób.

5.5. Funkcja biblioteczna
We Florencji w roku 2005 działały aż 323 biblioteki - blisko czterokrotnie więcej, niż
w Krakowie. Wśród nich są aż 92 biblioteki uniwersyteckie, co przy łącznej liczbie 168
bibliotek specjalistycznych w mieście, oznacza ich dużą przewagę. Tak duża liczba bibliotek
zarządzana jest przez wiele jednostek (tab. 18.).
Tab. 18. Biblioteki florenckie wg jednostki administrującej i liczby podległych bibliotek (stan
na 31 maja 2005).
Jednostki administrujące bibliotekami
Uniwersytety państwowe
Prywatne szkoły wyższe
Ministerstwo Dóbr Kultury
Pozostałe ministerstwa
Agendy i administracja państwowa
Instytucje związane z kulturą (fundacje,

Liczba podległych
im bibliotek
92
5
16
15
21
64

stowarzyszenia)
Instytucje kościelne
Instytucje różnego typu
Instytucje regionalne
Instytucje powiatowe
Instytucja gminne
Konsorcja
Instytucje zagraniczne
Instytucje służby zdrowia
Organizacje międzynarodowe
Izba Przemysłowo-Handlowa
Inne nie sklasyfikowane
Ogółem
Źródło: Annuario Statistico di Firenze 2004-2005

28
28
6
4
18
1
4
3
2
1
15
323

Najważniejsze miejsce wśródbibliotek florenckich zajmuje Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (pol. Biblioteka Główna Narodowa we Florencji). Jej historia sięga
1714r., kiedy to prywatna biblioteka Antonio Magliabechiego, licząca 30 tys. woluminów,
została przekazana przez właściciela miastu „dla dobra wspólnego miasta Florencji”
(www.bncf.firenze.sbn.it). W 1747r. została po raz pierwszy otwarta pod nazwą
„Magliabechiana”. Po zjednoczeniu Włoch, w 1861 r. została ona połączona z Biblioteką
Palatyńską i nadano jej nazwę Biblioteki Narodowej, od 1865 r. z dodatkowym członem w
nazwie „Główna”. Biblioteka ta gromadzi zbiory z różnych dziedzin nauki i sztuki. W 1935 r.
biblioteka została przeniesiona do wybudowanego w tym celu budynku w zabytkowym
kompleksie klasztoru Santa Croce, gdzie znajduje się do chwili obecnej (fot. 25).

Fot. 25. Gmach Biblioteki Głównej Narodowej we Florencji

Źródło: fotografia własna

Fasada tego gmachu wychodzi na bulwar nad Arno. W 1966r., w czasie największej,
wspomnianej już powodzi w dziejach Florencji, zbiory biblioteki znacznie ucierpiały. Dane
dotyczące księgozbioru znajdują się w tabeli 19.
Drugą, pod względem ilości zbiorów i dostępu do nich jest biblioteka Uniwersytetu
Florenckiego. Podzielona jest na pięć bibliotek wydziałowych: Biomedyczną, Nauk Ścisłych,
Nauk Społecznych, Nauk Inżynieryjnych, Humanistyczą.
Pozostałe biblioteki, wymienione w tab. 19 są bibliotekami akademii lub stowarzyszeń
założonych kilka stuleci temu. Biblioteka Akademii della Crusca, Biblioteka Akademii „La
Colombaria”, Biblioteka Akademii “dei Georgofili” oraz Biblioteka Marucelliana posiadają
unikatowe zbiory . Analizując zbiory Biblioteki „Accademia della Crusca” należy stwierdzić,
że ich zawartość jest bardzo ważna dla filologów. Znajdują się tam m.in. wydania sławnego
Słownika z lat 1612, 1623, 1691, 1729-38 i 1863-1923. Jest tam kolekcja ponad 1 684 ich
wydań, które, według Akademii, były wzorcem językowym, dla dzisiejszego języka
włoskiego. Biblioteka Akademii „La Colombaria” gromadzi od 1753r. zbiory z różnych
dziedzin, zgodnie z jej statutem, który dzieli działalność Akademi na 4 obszary: filologiczny,
filozoficzny, nauk prawnych, ekonomicznych i społecznych oraz nauk fizycznych,
matematycznych i przyrodniczych. Zbiory biblioteki Gabinetto Vieusseux stanowią głównie
czasopisma wydawane w okresie przedzjednoczeniowym Włoch w Italii i poza nią.
Biblioteka Akademii dei Georgofili powstała w 1767 r., gromadzi zbiory o różnej tematyce,
związanej z naukami rolniczymi.
Tab. 19. Liczaba woluminów w wybranych biliotekach florenckich (stan an 31.12.2007)
Nazwa biblioteki
Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze
Biblioteca dell’Università degli
Studi di Firenze
Biblioteka Marucelliana

Ogółem
6 472 700

Liczba woluminów
W tym:
W tym: Tytuły
Książki
czasopism
6 000 000

800 000

551 000

23 000

540 375

410 304

9 818

bd

780

bd

2700

Biblioteca dell’Accademia dei
70 000
Georgofili
Biblioteca dell’Accademia della
122 000
Crusca
Biblioteca Gabinetto Vieusseux
450.000
Źródło: dane poszczególnych bibliotek

Ponadto, we Florencji działa 18 bibliotek gminnych (miejskich). Ich nazwy nie
odpowiadają, jak w Krakowie, nazwom (byłych) dzielnic administracyjnych, jednak dane
statystyczne zebrane są zgodnie z podziałem miasta na dzielnice administracyjne (tab. 23.).
Z danych statystycznych (tab. 21 i 22) wynika, że biblioteki krakowskie mają więcej
woluminów i wypożyczeń w ciągu roku w stosunku do bibliotek florenckich. Cztery
biblioteki miejskie Krakowa w 2005 r. dysponowały 1 375 993 woluminami. W tym samym
roku gminne biblioteki florenckie posiadały jedynie 346 215 woluminów, co stanowiło
zaledwie ¼ wielkości księgozbioru bibliotek krakowskich. We Florencji tendencja związana
ze wrostem liczby woluminów w kolejnych latach jest przeciwstawna do sytuacji w
Krakowie, gdzie w 2005 r. liczba woluminów była niższa w porównaniu z 2003 i 2004r.
W roku 2005 liczba wypożyczeń w Krakowie przekroczyła 3,28 mln, a we Florencji
wyniosła zaledwie nieco ponad 172 tys., była więc 19-krotnie wyższa, niż we Florencji.
Również w tym przypadku tak duża różnica spowodowana jest najprawdopodobniej
rozbieżnościami w systemie statystycznym. Podobnie, jak liczba woluminów, we Florencji
liczba wypożyczeń szybko rośnie, a w Krakowie spada.

Wyszczególnienie

Tab. 20. Dane dotyczące działalności miejskich bibliotek we Florencji w okresie 2000-05.
Woluminy
Zmiany
Rok

Liczba

%

Wypożyczenia

Czytelnicy

2000-05
(2000=

Zmiany
Osób

%

100)

2000-05
(2000=

Zmiany
Liczba

%

100)

2000-05
(2000=
100)

2000

276338

X

100,0

34049

X

100,0

118538

X

100,0

2001

289671

X

105,0

33982

X

99,8

107921

X

91,0

Biblioteki

2002

305356

X

110,5

35339

X

103,8

141816

X

119,6

ogółem

2003

325864

X

118,0

41908

X

123,1

152942

X

129,0

2004

335729

X

121,5

41790

X

122,7

171746

X

144,9

2005

346215

100

125,3

73969

100

129,1

172306

100

145,4

I

X

137422

39,9

X

25403

34,3

X

49177

28,5

X

II

X

51043

14,7

X

6376

8,6

X

27188

15,8

X

III

X

24720

7,1

X

3600

4,9

X

12240

7,1

X

IV

X

85840

24,8

X

29830

40,3

X

57296

33,3

X

V

X

47190

13,6

X

8760

11,8

X

26405

15,3

X

w tym
biblioteki
dzielnic

Źródło: Dane Urzędu Miasta Florencji.

W Krakowie, w roku 2005 działały 82 biblioteki. Z bibliotek tych wymienić należy
przede wszystkim te, które pełnią funkcję egzogeniczną dla Krakowa, czyli uniwersyteckie, z
Biblioteką Jagiellońską na czele, oraz zarządzane przez inne instytucje, jak samorządowa
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
Biblioteki uczelniane rozwijały się równolegle z rozwojem uczelni, bądź zostały
utworzone później, w wyniku reorganizacji uczelni. Najstarszą biblioteką uniwersytecką w
Krakowie jest Biblioteka Jagiellońska powstała w 1364r. Wspólnie z Biblioteką Medyczną
Collegium Medicum, bibliotekami wydziałowymi

i instytutowymi tworzy system

biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki bogatemu zasobowi druków
polskich uznawana jest za bibliotekę narodową (www.bj.uj.edu.pl). Obecny gmach Biblioteki
Jagiellońskiej powstawał w trzech etapach. Wybudowany w latach 1931-39 budynek przy al.
Mickiewicza rozbudowano w latach 1961-63 zwiększając jego kubaturę. Trzeci etap
rozbudowy nastąpił w latach 1995-2001, kiedy to wybudowano nowoczesny budynek (fot.
26).

Fot. 26. Nowy budynek Biblioteki Jagiellońskiej (2001 r.) w Krakowie
Źródło: fotografia własna

Władze Biblioteki Jagiellońskiej dbają szczególnie o pozyskiwanie zbiorów z zakresu
literatury naukowej dotyczącej takich dziedzin jak kulturoznawstwo, językoznawstwo,
literaturoznawstwo, sztuka i religioznawstwo. Biblioteka zgromadziła ponad 105 tys.
starodruków, w tym 3 671 inkunabułów, wśród których są m.in. tekst z nutami „Bogurodzicy”

z 1408r. – pierwszej polskiej pieśni religijnej, „Cosmografia” z 1465-75 Klaudiusza
Ptolomeusza oraz „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika z 1541r. Zbiory biblioteki są
katalogowane elektronicznie, jednak proces ten jest długotrwały i obecnie (2008 r.)
skatologowano dopiero polskie wydawnictwa książkowe wydane po 1990r. oraz zagraniczne,
wydane po 1993r. Liczba czytelników (zarejestrowanych) wyniosła w 2007 roku 99 374
osoby, przy liczbie 674 457 udostępnionych zbiorów w czytelniach i na zewnątrz. Ogólna
liczba zbiorów, z podziałem na pozycje książkowe i czasopisma podana jest w tabeli 21.
Poza Biblioteką Jagiellońską, w Krakowie działa 10 bibliotek uczelnianych. Tematyka
zgromadzonych zbiorów odpowiada kierunkom badań i dydaktyki danej uczelni. Różnica w
zasobach bibliotek PK i AGH wynika z faktu, że obydwie uczelnie mają charakter techniczny,
a ich zbiory, oprócz opracowań książkowych i czasopism, zawierają też normy i patenty,
których udział w przypadku PK ½ stanowi ponad połowę. Liczba woluminów bibliotek
uczelnianych Krakowa (z wyłączeniem Biblioteki Jagiellońskiej), wynosi w sumie ok. 2,5
mln.
Ważną dla rozwoju funkcji bibliotecznej Krakowa jest Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie (WBP), której historia sięga 1758r., kiedy to Jacek Łopacki przekazał
władzom Krakowa księgozbiór liczący ok. 200 tomów. Lata rozwoju biblioteki sięgają
czasów powojennych. W 1945r. Rada Miasta powołała Publiczną Bibliotekę Miasta Krakowa,
a w 1949r. - równorzędną Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. W 1990r. Biblioteka przyjęła
nazwę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a w 1999r. stała się instytucją
samorządową - centralną biblioteką publiczną dla Województwa Małopolskiego. Od roku
1996r. jej siedziba znajduje się przy ul. Rajskiej w Krakowie (www.wbp.krakow.pl). Zbiory
zostały skatalogowane elektronicznie i są dostępne poprzez internet. Dane dotyczące
księgozbioru WBP w Krakowie znajdują się w tab. 21.
Tab. 21. Liczba woluminów w wybranych bibliotekach krakowskich (stan na 31.12.2007).
Nazwa biblioteki
Biblioteka Akademii GórniczoHutniczej
Biblioteka Akademii Wychowania
Fizycznego
Biblioteka Czartoryskich
Biblioteka Główna Akademii
Pedagogicznej
Biblioteka Jagiellońska

Liczba woluminów
w tym:
w tym:
książki
czasopisma
1 337 883
411.540
131.671

Ogółem

137 727

97 305

17 079

226 429

183 472

43024

645 709

586 644

49 542

6 276 065

4 402 275

1 873 790

Biblioteka PAT

398 400

390 000

3 400

Biblioteka PAU i PAN w
Krakowie
Biblioteka Politechniki
Krakowskiej
Biblioteka PWST

126 000
756893

228370

75571

39178

280385

1461

Biblioteka Uniwersytetu
Ekonomicznego
Biblioteka Uniwersytetu
Rolniczego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie
Źródło: dane poszczególnych bibliotek

400 809

318 957

49 634

410 621

244 540

115 409

1430467

384620

609 306

Ponadto, w Krakowie działają biblioteki, których dostępność jest ograniczona ze
względu ich naukowy charakter. Są nimi: Biblioteka Czartoryskich oraz Biblioteka Naukowa
Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Pierwsza z
wymienionych powstała w 1876r. i od roku 1971 ma ona status biblioteki naukowej, będąc
jedną z nielicznych bibliotek polskich, posiadających zabytki kultury piśmienniczej
najwyższej klasy, od X do XX wieku. Stanowią one wyjątkowe i bogate materiały do różnych
dziedzin historii politycznej, gospodarczej, wojskowości, historii sztuki, historii nauki,
literatury i kultury Polski, oraz innych krajów (www.muzeum-czartoryskich.krakow.pl).
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie powstała w 1856r. Znajduje się w
budynku przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie. Od 1918r. funkcjonowała jako Biblioteka
PAU. Po zakończeniu II wojny światowej jej zbiory zostały przekazane Polskiej Akademii
Nauk, a Biblioteka - już jako Biblioteka PAN w Krakowie - funkcjonowała w ramach tej
instytucji do końca 1999 r., kiedy to na mocy porozumienia pomiędzy PAU i PAN
podpisanego 20 października 1999 r. została włączona do struktury organizacyjnej PAU, jako
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie (http://www.biblioteka.pau.krakow.pl).
Biblioteka ta posiada 13 tys. rękopisów i 14 tys. starodruków z okresu średniowiecza, wśród
których znajdują się 152 inkunabuły.
W Krakowie znajdują się również biblioteki mające znaczenie głównie dla
mieszkańców Krakowa. Są to 4 miejskie biblioteki publiczne: Śródmiejska, Krowoderska,
Podgórska i Nowohucka. Biblioteki prowadzą szczegółowe dane statystyczne, które
gromadzone są w Urzędzie Miasta Krakowa ( tabela 22).

Tab. 22. Dane dotyczące działalności bibliotek miejskich w Krakowie w latach 2003-05.

Biblioteka

Śródmiejska
Krowoderska
Podgórska
Nowohucka
Razem
Dynamika
zmian

Liczba woluminów

Liczba czytelników

Liczba wypożyczeń

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2003

2004

2005

300845

303587

297639

29018

29463

28345

769881

800957

730994

292481

293869

295099

30619

30450

30525

757990

766151

776574

339563

352041

360317

41496

41066

41208

923200

954491

904056

447700

452479

422938

36936

39386

37581

915276

916000

873919

1380589

1401976

1375993

138069

140365

137659

3366347

3437599

3285543

100,00

100,15

99,66

100,00

101,66

99,70

100,00

102,11

97,54

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Krakowa.

Tab. 23. Stosunek liczby woluminów i czytelników w miejskich bibliotekach Krakowa i
Florencji w latach 2003-05.
Rok

Stosunek liczby woluminów do liczby czytelników
Kraków

Florencja

2003

10,0

7,78

2004

9,99

8,03

2005

10,0

4,68

10,0

6,83

Średnia za
2003-05
Źródło: opracowanie własne

Analizując miernik liczby woluminów do liczby czytelników w bibliotekach miejskich
Krakowa, należy stwierdzić, że w analizowanym okresie był on stały (tab. 23). Liczba
woluminów przypadająca na jednego czytelnika w bibliotekach gminnych Krakowa wynosi
10. We Florencji miernik ten wynosi w latach 2003-04 około 8, a w roku 2005 spadł do 4,68,
ze względu na opisane w niniejszym rozdziale zmiany zasad ujmowania statystycznego i na
pełną informatyzację bibliotek .
Dane dotyczące bibliotek miejskich Krakowa i Florencji nie są w pełni porównywane,
ze względu na nieprzystawalność systemów statystycznych obu miast. Poza tym, dane te nie
określają wieku wypożyczanych ksiązek, ani ich stanu fizycznego, nie podają też wieku
wypożyczających i ich wykształcenia, co dałoby pełniejszy obraz funkcji bibliotecznej w
mieście.
Analizując liczbę czytelników w gminnych bibliotekach Krakowa w roku 2005
(137 659) należy stwierdzić, że przkroczyła ona dwukrotnie liczbę czytelników we Florencji

(73 969). Trzeba tu jednak wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców Krakowa, która jest
dwukrotnie wyższa niż we Florencji. Liczba czytelników we Florencji w latach 2000 – 2004
wzrastała systematycznie, po kilka tysięcy na rok. Nagły wzrost zanotowany został w roku
2005, kiedy liczba czytelników wzrosła w porównaniu z rokiem 2004 o 77%. Jednak dane te
nie przedstawiają faktycznego stanu, ponieważ liczba czytelników wzrosła jedynie ze
względu na zmianę zasad ujęcia statystycznego. Z informacji, jakie autor uzyskał z Wydziału
Kultury Urzędu Miasta Florencji, wynika, że w 2005r. zmieniono sposób liczenia
czytelników. Od 2005 r. każdy wypożyczający jest liczony jako jeden czytelnik. Do końca
2004r. odwiedzający grupowo bibliotekę uczniowe jednej klasy, wypożyczający książki,
liczeni byli jako jeden czytelnik, ponieważ wypożyczeniem obciążany był nauczyciel.
Ważnym czynnikiem, który w 2005r. niemal podwoił liczbę czytelników, była pełna
informatyzacja i zintegrowanie bibliotek miejskich z uniwersyteckimi, co pozwoliło na
wypożyczenia międzybiblioteczne. Integracja ta pozwoliła na dostęp do książek
niejednokrotnie nieosiągalnych dla czytelnika biblioteki gminnej. Dodatkowym czynnikiem
wzrostu liczby czytelników była modernizacja bibliotek, np. w niektórych zostały założone
systemy ogrzewania.

5.6.

Funkcja festiwali i kongresowo-wystawiennicza
Funkcja festiwali i kongresowo-wystawiennicza (targowa) przejawia pewne

podobieństwo. Tak jak handel ma swoje targi, tak też w życiu kulturalnym istnieją podobne
zgromadzenia. Niektóre małe miasta, gdzie organizowane są festiwale teatralne lub muzyczne
przybierają w tym czasie wygląd wielkich miast o funkcji kulturalnej, czego przykładem jest
Salzburg z mozartowskimi festiwalami muzycznymi (Beajeu-Garnier, Chabot 1971) Florencja
i Kraków miastami dużymi na tyle, że odbywające się tu festiwale nie determinują życia w
mieście. Są one jednym z wielu wydarzeń kulturalnych miasta. Oczywiście, wkład festiwali w
rozwój miasta jest funkcją znaczenia festiwalu dla miasta i efektów mnożnikowych, które
dana impreza tworzy. We Florencji i w Krakowie festiwale mają różne znaczenie dla
struktury gospodarczej miasta.
We Florencji funkcja festiwalowa nie jest miastotwórcza. Odbywa się tu kilka
festiwali, które są raczej jednodniowymi konkursami w różnych dziedzinach kultury.
Wymienić można m.in. „Evolution Festival 2007” będący przeglądem muzyki rockowej i
elektronicznej. W roku 2007 odbył się on w Parco delle Cascine. Impreza ta jest jednodniowa

i jest koncertem kilkunastu grup i wykonawców. Innym przeglądem par tanecznych jest
Florence Dance Festival. Jedyną większą imprezą festiwalową jest „Festival dei Popoli” (pol
Festiwal Ludów), który zainaugurował swoją działalność w 1959 r. Jest on corocznym
konkursem filmów dokumentalnych i pomimo, że działa już prawie 50 lat jest w dalszym
ciągu najważniejszą imprezą w tym zakresie we Włoszech (http://www.festivaldeipopoli.org).
Z festiwalem i jego tematyką związana jest organizacja Firenze Festival, która promuje
młodych adeptów kinematografii – dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W
2007 r. odbyła się 7. edycja tego festiwalu.
Kraków organizuje corocznie kilka ważnych imprez festiwalowych. Wśród nich
można wymienić takie, które organizowane są od kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat oraz
takie, które powstały dopiero w ostatnich latach. Najdłuższą historię ma Międzynarodowy
Festiwal Filmów Krótkometrażowych, który odbywał się od 1964 r. na przełomie maja i
czerwca. Od tej pory publiczność miała okazję zobaczyć już kilka tysięcy filmów, ze
wszyskich kontynentów. Pokazowi filmów towarzyszą liczne wystawy: plakatu filmowego,
fotografii artystycznej, grafiki i inne (Kraków 2000…). Zaistniały jednak pewne
przekształcenia tego Festiwalu, a jedną z jego imprez towarzyszących jest Międzynarodowy
Festiwal Filmowy "Etiuda&Anima, który w 2007 r. miał swoją 14. edycję.
Międzynarodowy

Festiwal

„Muzyka

w

Starym

Krakowie”

ma

już

ponadtrzydziestoletnią historię. W 1976 r. powołał go do życia ówczesny dyrektor
artystyczny Capelli Cracoviensis Stanisław Gałoński. Co roku odbywa się on od 15 do 31
sierpnia. Podczas 22 koncertów, na krakowskich scenach pojawią się renomowani artyści
polscy i zagraniczni (http://www.cracow24.pl).
Inną imprezą o międzynarodowym charakterze, zajmującą obecnie ważne miejsce w
kalendarium kulturalnym Krakowa jest Festiwal Kultury Żydowskiej. Pierwsza edycja miała
miejsce w 1988 r. i była bardzo skromna.

Fot. 27. Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie.
Źródło: http://www.jewishfestival.pl

Z czasem Festiwal ten, tworzony przez najwybitniejszych przedstawicieli różnych
dziedzin kultury i sztuki żydowskiej, stał się miejscem spotkania Żydów i nie-Żydów z całego
świata (fot. 27). W przestrzeni Festiwalu - Kazimierza - Krakowa odnajdują oni łączące ich,
wspólne wartości.W festiwalowe dni na Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew synagogalny,
muzyka klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka, klasyczna, można tu obejrzeć
filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach, posłuchać opowieści Żydów o
ich kulturze.
W przestrzeni kulturowej Krakowa w ostatnich latach pojawiły się nowe festiwale,
których znaczenie dla miasta wzrasta. Festiwal Muzyki Tradycyjnej Rozstaje to prezentacja
różnorodności, a jednocześnie wspólnych cech tradycyjnej kultury muzycznej wielu krajów,
przede wszystkim zaś tych położonych wzdłuż Karpat. Pierwszy festiwal „Rozstaje” (1999 r.)
miał charakter regionalny, promował zespoły muzyki tradycyjnej Małopolski i nowe polskie
zespoły rodzącej się, krajowej sceny folkowej. Kolejne edycje zaowocowały wydaniem płyt
z zapisem najciekawszych konkursowych prezentacji. Przez następne lata festiwal Rozstaje
stał się przedsięwzięciem międzynarodowym, prezentującym najciekawsze zespoły
europejskiej sceny etno i world music. W czasie popularnych "Rozstajów" zderzają się różne
style i gatunki muzyczne: od tradycyjnych po wszelkiego rodzaju przetworzenia i
eksperymenty, z pogranicza muzyki tradycyjnej i jazzowej, folkowej i rockowej oraz
klasycznej, inspirującej się motywami tradycyjnymi. Np. zespoły, które wystąpiły w 2007 r.
wywodziły się z kręgu kultury muzycznej Europy Środkowej, Karpat, Półwyspu
Bałkańskiego, a nawet dalekiej Jakucji (www.rozstaje.pl).

Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych organizowany jest od roku 1988,
nieprzerwanie przez Teatr Kto - krakowski symbol długiej tradycji i wyjątkowego charakteru.
Podczas imprez organizowanych na Rynku Głównym pojawiały się ciekawe, nie tylko
krajowe, ale również zagraniczne grupy teatralne. Do tej pory odwiedzili na festiwalu gościli
uczestnicy z różnorodnych części globu m.in. z Włoch (Teatr Cantiere Ikrea, Teatr Silence),
Afrykańskiej Republiki Togo (Teatr Amlima) i Australii (David Cassel). X edycja Festiwalu
odbyła się w lipcu 2007 r., na Głównym i na Małym Rynku, na Placu Szczepańskim w
Krakowie, w Cafe Krzysztofory oraz w Collegium Medicum UJ (fot. 28).

Fot. 28. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Muzycznych w Krakowie.
Źródło: http://www.e-krakow.com

Festiwalem o zasięgu międzynarodowym, który prezentuje muzykę klasyczną w
nietypowy sposób, jest Festiwal Sacrum-Profanum odbywający się w Krakowie od 2001 r.
Poszczególne edycje Festiwalu ukazują działalność wybranych grup twórców w układzie
geograficznym (np. Wiedeń-Austria, Rosja, Francja). Ważnym aspektem programowym jest
prezentacja kompletnych grup utworów w twórczości poszczególnych kompozytorów,
szczególnie w kontekście form i obsady (www.sacrumprofanum.pl). Część koncertów
festiwalowych odbywa sie w instytucjach muzycznych Krakowa m.in. Filharmonii
Krakowskiej, pozostałe w obiektach, które na codzień pełnią inną funkcję. Np. organizacja
koncertów finałowych odbywa się w halach krakowskiej huty stali Arcelor. Muzyka dawna

prezentowana wśród suwnic i walcarek blach, z użyciem efektów świetlnych, jest
nowoczesnym i alternatywnym środkiem przekazu muzyki klasycznej.
Poza wymienionymi festiwalami, w Krakowie organizowane są festiwale o zasięgu
międzynarodowym
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krajowym,

o
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międzynarodowy festiwal prezentujący muzykę dawną w okresie wielkanocnym, czy
Ogólnopolski Przegląd Kabaretów Paka są tego przykładem.
Podsumowując, zaznaczyć trzeba, że festiwale w Krakowie stanowią o miastotwórczej
roli kultury w rozwoju miasta. Przyciągają one artystów z wielu kontynentów, a publiczność
w czasie prezentacji festiwalowych dociera z kraju i z zagranicy (www.e-krakow.com). We
Florencji funkcja festiwali nie ma takiego znaczenia w tworzeniu struktury gospodarczej i
społecznej miasta. Wynika to z niewielkiej liczby organizowanych tam festiwali, o zasięgu
ogólnowłoskim, czy międzynarodowym. Władze Florencji oraz organizacje kulturalne kładą
nacisk na rozwój innych funkcji kulturalnych jak n.p. muzealnej, uniwersyteckiej.
Funkcja kongresowo-wystawiennicza dominuje w miastach, które posiadają
przeznaczone do tego celu budynki lub dysponują salami w obiektach bazy turystycznej.
Organizacja spotkań biznesowych lub naukowych, które przyjmują formę kongresów lub
sympozjów, odbywa się najczęściej w miastach, które posiadają odpowiednią bazę, i w
których znajdują się siedziby firm międzynarodowych. W miastach tych zwiększa się liczba
firm obsługujących oraz rośnie zatrudnienie m.in. tłumaczy, techników, sekretarek. Funkcja
kongresowo-wystawiennicza wpływa na rozwój sektora hotelarskiego i gastronomicznego, a
ten, na zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. Wobec tego, charakter miastotwórczy
tej funkcji jest bezsprzeczny. Stymuluje ona tworzenie przestrzeni urbanistycznej miasta
(hotele, gastronomia, drogi dojazdowe, parkingi), struktury gospodarczej (zwiększanie się
sektora firm usługowych) oraz społecznej (wzrost odsetka osób z wykształceniem wyższym,
m.in. tłumaczy, dziennikarzy, informatyków).
Kongresy i sympozja organizowane są w Polsce głównie w Warszawie i Poznaniu, a
we Włoszech - w Rzymie i Mediolanie. Fakt ten wynika ze stołecznej funkcji Warszawy i
Rzymu, Mediolan jest natomiast gospodarczym Włoch, skupiającym wiele głównych firm
włoskich i międzynarodowych działających na terenie Italii. W Poznaniu targi powołano do
życia w 1921 r., kiedy miasto miało mocną pozycję handlowo-przemysłową.
Od roku 2005 w Krakowie działa Biuro Kongresowe, powołane przy Urzędzie Miasta
Krakowa. Ofertę krakowskiej turystyki biznesowej Biuro prezentuje na stronach Miejskiej
Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków” (www.krakow.pl/ccb). Biuro to prowadzi bazę
sal konferencyjnych w Krakowie i organizuje wizyty studyjne (Konferencje, katalog sal

konferencyjnych w Krakowie 2005). Wydało też broszurę informacyjno-promocyjną, w której
znajduje się opis wszystkich sal w Krakowie, które mogą być wykorzystane na spotkania
biznesowe i naukowe. Sale te znajdują się w:
hotelach jedno,- dwu,- trzy,- i czterogwiazdkowych
budynkach uczelnianych
zabytkowych salach pałaców
innych obiektach
Łącznie w Krakowie i jego bezpośredniej okolicy (w powiecie krakowskim) można
wykorzystać do różnego typu seminariów, spotkań, sympozjów i kongresów aż 377 sal o
różnej wielkości i ustawieniu. Jednak największa ich wielkość to pomieszczenia do 100 m2,
często spełniające inne funkcje i tylko adaptowane do celów konferencyjnych. Sale te
znajdują się w wielu pensjonatach i hotelach i zwykle mają one do 100 miejsc. Większe sale,
o powierzchni 100 - 200 m2 oferowane są przez hotele. Obiekty specjalnie przygotowane na
kongresy, powyżej 200 m2

i powyżej 200 miejsc, posiadają uczelnie krakowskie oraz

niektóre obiekty o funkcjach kulturowych.
W Krakowie nie ma bowiem centrum kongresowego i wystawienniczego. Od
początku lat 90. XXw. funkcje wystawiennicze w mieście pełniło wiele obiektów, lepiej lub
gorzej do tej funkcji przystosowanych. Początkowo było to „Cracow Expo Center” na
terenach znajdujących w bezpośrednim sąsiedztwie studia nagrań TVP Kraków w Łęgu, przy
ul. Nowohuckiej. Obiekty wystawienniczne zorganizowane były w namiotach (!) o łącznej
powierzchni ponad 5 tys. m2 . Odbyło się tam ponad 50 imprez targowych. Jednak 2 stycznia
1996r. pod ciężarem śniegu zawalił się największy z trzech namiotów wystawowych. Dwóm
mniejszym również groziła taka katastrofa, dlatego rozcięto ich dachy, aby odciążyć szkielet.
W wypadku tym „Cracow Expo Center” stracił także część wyposażenia hal, a straty te, nie
pozwoliły jej na odbudowanie tych obiektów (Gazeta Wyborcza w Krakowie, 12.03.1996, nr
61).
Nowe tereny wystawiennicze zorganizowano w obiektach dawnej

Krakowskiej

Fabryki Aparatury Pomiarowej przy ul. Gabrieli Zapolskiej 38, na Bronowicach. Od 1996r.
firmą organizującą tam ekspozycje targowe były „Targi w Krakowie”. Odbywały się one do
końca 2004r. Na miejscu tych budynków powstaje obecnie zabudowa mieszkaniowa.
Od 2005 r. firma „Targi w Krakowie” organizuje więc wystawy w hali w Czyżynach,
przy ul. Centralnej 41a. Hala ta użytkowana była poprzednio przez duży sklep wyposażenia
meblowego, a następnie przez hipermarket oferujący wyposażenie domów i mieszkań. Po

przystosowaniu tego obiektu do wymogów centrum wystawienniczego, hala ekspozycyjna o
powierzchni wystawowej wynoszącej 5614 m2 jest największym tego typu obiektem w
Krakowie (fot. 29). Jej zaletą jest wielofunkcyjność, gdyż dzięki wewnętrznym ścianom
można podzielić ją na 3 sektory o powierzchni 1855, 2044 i 1715 m2 i zaaranżować według
życzeń klienta.
Wokół hali znajduje się parking mogący pomieścić ponad 300 samochodów
osobowych, lub 60 autokarów (http://targi.krakow.pl).

Fot. 29. Hala wystawiennicza „Targi w Krakowie” w Czyżynach
Źródło: Targi w Krakowie http://www.targi.krakow.pl/

W roku 2007 w hali wystawienniczej „Targi w Krakowie” odbyło się 19 imprez
targowych (www.targi.krakow.pl). Zorganizowane zostały ekspozycje wystawców z wielu
branż m.in. stomatologii, techniki, gastronomi. Zaprezentowali się tu również wystawcy,
których polem działania jest kultura w szerokim tego słowa znaczeniu. Corocznie, np. w
czasie „Targów Edukacyjnych w Krakowie”, swoje ekspozycje prezentują organizatorzy
edukacji, m.in. wydawcy edukacyjni, centra treningowe, szkoły językowe, szkoły wyższe
oraz uniwersytety z Polski i zagranicy. W czasie targów przeprowadzane są szkolenia,
prezentacje i wykłady. Najważniejszą imprezą kulturalną organizowaną przez Targi w
Krakowie są Targi Książki. Jest to impreza ważna nie tylko dla Krakowa, lecz dla Polski.
Targom Książki towarzyszy bogaty program imprez kulturalnych, spotkań z autorami ostanio m.in. z Normanem Daviesem, Sławomirem Mrożkiem, Andrzejem Sapkowskim oraz
przedstawicielami wydawnictw. Dziesiąta, jubileuszowa edycja Targów w roku 2006
zgromadziła 412 wystawców z całej Polski.

W Krakowie działa też „Centrum Wystawiennicze – Chemobudowa Kraków SA” przy
ul. Klimeckiego 14. Jest to największy w Małopolsce organizator targów i wystaw
gosporadczych. Targi te powstały w 1993 roku na terenach własnych przedsiębiorstwa
Chemobudowa, celem organizowania branżowych targów i wystaw gospodarczych.
Centrum Wystawiennicze dysponuje nowoczesną, wielofunkcyjną i dwupoziomową
halą o powierzchni 2700 m2, zewnętrznymi terenami ekspozycyjnymi o powierzchni 3000 m2,
a parking przy hali może pomieścić do 300 samochodów.
Centrum jest znanym w całym kraju miejscem współpracy firm krajowych i
zagranicznych w zakresie nowych technologii oraz kontaktów handlowych i produkcyjnych.
Szeroki program każdych targów obejmuje liczne konferencje naukowe, sympozja i
praktyczne pokazy realizowane przy współpracy z wyższymi uczelniami i instytutami
naukowymi. Organizowane przez Centrum targi posiadają przywilej ochrony własności
nowych

wyrobów

od

momentu

zaprezentowania

ich

na

targach

(http://krakow.naszemiasto.pl). W roku 2007 organizowane były m.in. Targi Żeglarskie i
Sportów Wodnych, Targi Pojazdów Terenowych i Turystycznych, XI Targi Inżynierii
Sanitarnej, Ogrzewania, Kllimatyzacji i Chłodnictwa Termo 2007.
Oprócz wystaw targowych, na terenach Centrum Wystawienniczego funkcjonuje bez
przerwy od 1993 roku „Stała Wystawa Budownictwa”. Jej celem jest promowanie
nowoczesnych materiałów, rozwiązań projektowych i technologicznych stosowanych w
budownictwie. W chwili obecnej w Stałej Wystawie Budownictwa uczestniczy ponad 200
firm zajmując powierzchnię 3000 m2 w trzech pawilonach wystawowych oraz kilkunastu
pawilonach handlowo - wystawowych. Na Wystawie, czynnej cały rok, prezentują się biura
projektowe, producenci i handlowcy.
Jak wynika z powyższego, nie ma w Krakowie przeznaczonych pod ekspozycje
targowe budynków wybudowanych z myślą o firmach, które chciałyby przedstawić tam swoje
usługi lub produkty. Gmina Kraków od 1990 r. nie starała się o centrum wystawiennicze
jakimi poszczycić się mogą inne miasta Polski np. Łódź czy Kielce. Funkcjonujące tu sale
wystawowe (jak wynika z rozmów przeprowadzonych przez autora z wybranymi firmami
uczestniczącymi w targach „Horeca” w Krakowie w 2006), nie oferują dobrych warunków.
Co więcej, zagraniczni wystawcy, w tym np. przedsiębiorcy z branży gastronomicznej z
Włoch, byli zaskoczeni małą powierzchnią ekspozycyjną oraz strukturą zwiedzających Targi
w 2006, z uwagi na zbyt dużą obecność młodzieży szkolnej i przypadkowych osób,
niezwiązanych z branżą.

We Florencji wystawy targowe oraz konferencje organizowane są od lat przez tę samą
instytucję i w tych samych obiektach, zaadaptowanych lub specjalnie przeznaczonych do tego
celu. Władze Florencji przystosowały do tej funkcji XVI-wieczną budowlę „Fortezza da
Basso” oraz budynek XVIII-wiecznej willi „Vittoria” i jej tereny parkowe, tworząc z nich
kompleks „Palazzo dei Congressi”. W bezpośrednim ich sąsiedztwie powstał w latach 70.
XXw. budynek „Palazzo degli Affari”, który uzupełnił ofertę sal kongresowych we Florencji.
Wyżej wymienione obiekty zarządzane są przez Firenze Fiera SpA., która jest spółką
utworzoną do organizacji targów i kongresów. Wśród głównych jej akcjonariuszy znajdują się
Urząd Regionu Toskanii, Gmina i Powiat Florencji, Florencka Izba Handlowa, Gmina i
Powiat Prato, Izba Handlowa Prato oraz wiele innych organizacji. Spółka zarządza trzema
głównymi kompleksami ekspozycyjno-kongresowymi: Fortezza da Basso, Palazzo dei
Congressi (pol. Pałac Kongresów) oraz Palazzo degli Affari (pol. Pałac Biznesu). Wszystkie
trzy obiekty położone są blisko siebie, w bezpośrednim sąsiedztwie głównej stacji kolejowej
Santa Maria Novella (Ryc. 19.).
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Ryc. 19. Fragment planu Florencji z zaznaczonym położeniem obiektów Firenze Fiera.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Firenze Fiera http://www.firenzefiera.it

Forteza da Basso zaprojektowana została przez Giuliano da Sangallo Juniora w
pierwszej połowie XVI w., na zlecenie Aleksandra Medyceusza. Po przebudowie, dysponuje
dużą powierzchnią wystawienniczą wynoszącą 100 tys. m2, z czego 55 tys. m2 pod dachem.
Ekspozycja jest prowadzona w wielu obiektach znajdujących się na terenie fortecy, m.in. w

Arsenale, Pałacu Narodów, Sali Rotundy, Teatrze Lotaryńskim i innych. Każdy z nich
posiada powierzchnię i możliwość ekspozyji w zależności od potrzeb klienta (ryc. 20B).

Fortezza
da Basso

B

A
Ryc. 20. Rozmieszczenie obiektów „Palazzo dei Congressi” (A) oraz „Fortezza da Basso”
(B) we Florencji.
Źródło: Firenze Fiera http://www.firenzefiera.it

Palazzo dei Congressi nie jest jednym budynkiem, lecz kompleksem kilku obiektów,
obejmujących m.in. wybudowaną przez ród Strozzich XVIII-wieczną „Villa Vittoria”.
Otoczony pięknym parkiem budynek pałacowy został zintegrowany z nowo wybudowaną salą
„Auditorium”, która może pomieścić do 1000 osób. Na terenie parku znajduje się też
amfiteatr, nowoczesna sala kongresowa „Passi perduti” oraz zabytkowy budynek „Limonaia”
(ryc. 20A). Obiekt dysponuje aparaturą do tłumaczenia symultanicznego, salami
przeznaczonymi

na

konferencje

prasowe,

systemem

telewizji

wewnętrznej

oraz

wyposażeniem do organizacji video-konferencji.
Trzecim obiektem „Firenze Fiera” jest 4-piętrowy Palazzo degli Affari, z 1974 roku,
usytuowany na południe od „Palazzo dei Congressi”. Budynek ten o powierzchni 4000 m2
może pomieścić w swoich salach do 1800 osób. W 2007 r. zostały włączone nowe części
recepcyjne Palazzo dei Congressi oraz Palazzo degli Affari, gdzie odbywa się rejestracja
uczestników kongresów lub targów, organizowanych w obiektach Firenze Fiera. Obecnie

działa tam nowoczesny system informacyjny składający się z sieci bezprzewodowej i
monitorów plazmowych.
Firenze Fiera oferuje łącznie ponad 16 tys. miejsc na sympozja, konferencje i
spotkania branżowe. Oprócz sal wyszczególnionych w tabeli 24, Firenze Fiera dysponuje w
swoich obiektach innymi salami, o dużej powierzchni, które nie mają stałej, maksymalnej
liczby miejsc. Sale te dysponują od 60 do 2500 m2 powierzchni. We Florencji, oprócz
obiektów wymienionych powyżej, sale, które można wykorzystać na organizację sympozjów
i kongresów, oferują też liczne hotele.
Tab. 24. Sale wystawiennicze w obiektach „Firenze Fiera” w roku 2007.
Obiekt

A. Fortezza da Basso

B. Palazzo degli Affari

Obiekt

Nazwa sali
Pawilon Główny / parter
Pawilon Główny / podziemie
Pawilon Główny / Poddasze
Cavaniglia
Sala delle Nazioni
Teatrino Lorenese
Sala della Scherma
Sala della Volta
Sala dell’Arco
I piętro
II piętro
Parter
III piętro
Podziemie
IV piętro

Nazwa sali

Auditorium
Passi Perduti
Anfiteatro
Sala Verde
Limonaia
Galleria – I piętro
Sala Onice
Sala 202
C. Palazzo dei Congressi
Sala 203
Sale 4/5/6/9 P.T.
Sala 101 – I piętro
Belvedere
Sala 104 – I piętro
Sala 106 – I piętro
Sala 105 – I piętro
Sala 103 – I piętro
Razem

Liczba
miejsc
3500
2300
2200
2000
1000
250
100
100
50
400
300
270
230
200
100

Liczba
miejsc
1000
800
500
190
120
100
70
50
50
30
40
30
30
20
20
20
16 070

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych „Firenze Fiera” z roku 2007.

Powierzchnia (m2)
8320
11300
6000
3300
2000
500
300
250
210
680
650
367
550
400
220

Powierzchnia (m2)
1500
920
900
206
220
160
80
60
60
50
53
70
36
42
35
32
39 471

Dzięki temu Florencja posiada ugruntowaną już pozycję centrum wystawienniczokongresowego we Włoszech, znanego też i za granicą. W obiektach FirenzeFiera corocznie
odbywa się kilkaset imprez, których liczba wzrasta z roku na rok Analizując okres 2005-2007
stwierdzamy, że najwięcej imprez (264) odbyło się w 2007 r. Były to targi, kongresy,
konferencje i sympozja, poświęcone najczęściej medycynie, kulturze oraz rolnictwu.
Imprezy dotyczące sektora medycyny odbywają się w ciągu całego roku i są nimi
najczęściej kilkudniowe kongresy krajowe i międzynarodowe. Poświęcone są one różnym
działom medycyny m.in. psychiatrii, alergologii, immunologii, kardiologii i onkologii.
Kongresy te organizowane są w największych salach, jakimi dysponuje „Firenze Fiera”.
Imprezy związane z rolnictwem i sektorem rolno-spożywczym odbywały się
najczęściej w listopadzie i grudniu. Spośród licznych spotkań i kongresów związanych z
tematyką rolniczą wymienić można kongresy: poświęcony ochronie i kontroli zbierania trufli,
dotyczący nowości w zakresie rozwiązań techniczno-naukowych sektora rolniczego czy
powiązany ze sferą kulturową kongres „Valori e valore del vino italiano” (pol. Właściwości i
wartość win włoskich).
Corocznie w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym „Firenze Fiera” odbywają się
targi, kongresy i wystawy poświęcone szeroko pojętej sferze kultury. Są to imprezy
niecykliczne, odbywające się w danym roku. Z kilkudniowych targów związanych z kulturą,
w roku 2007 wyminić należy „Danza in fiera” (pol Taniec na targach), imprezę
zorganizowaną w celu promowania producentów, agencji i szkół nauki tańca pojętego jako
jedna z form kultury. Ciekawą, ponad tygodniową imprezą była „Antiquari alla Foretezza
2007” (pol. Antykwariat w Fortecy 2007) - wystawa przedmiotów antykwarycznych. Ważną
imprezą w roku 2007 był też 3-dniowy kongres „54. Kongres Krakowy AIB” poświęcony
polityce funkcjonowania bibliotek we Florencji. Ciekawą wystawą targową było „Biennale
Internazionale Arte Contemporanea” (pol. Międzynarodowe Biennale Sztuki Współczesnej)
przedstawiające malarstwo, rzeźbę, grafikę oraz fotografię tradycyjną i cyfrową. W 2007r.
odbył się również kongres “CEPIC 2007” na temat koordynacji europejskich agencji
prasowych.
Jedyną imprezą odbywającą się corocznie od 2005r. jest „Artefirenze” – wystawa
rynku sztuki współczesnej. Odbywa się ona we wrześniu, a jej kolejne przedstawienie zostało
zaplanowane również na rok 2008 (www.firenzefiera.it).
Funkcję kongresowo-wystawienniczą pełnią również hotele i inne obiekty
dysponujące, jak w przypadku Krakowa, salami przeznaczonymi do celów kongresowych.
Jednak, w związku z funkcjonowaniem Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego „Firenze

Fiera” i organizowanymi tam głównymi imprezami kongresowo-targowymi, obiekty te pełnią
rolę uzupełniającą w ramach omawianej funkcji. Dodatkową atrakcjną bazą dla funkcji
wystawienniczo-kongresowej są zabytkowe wille położone poza miastem. W Toskanii (a
więc i w powiecie florenckim) znajduje się 108 takich willi, które dysponują średnio 224
miejscami (Maltinti 2005).
Podsumowując,

należy

podkreślić,

że

w

Krakowie

funkcja

kongresowo-

wystawiennicza jest w niskim stopniu miastotwórcza i ma niewielkie znaczenie dla jego
funkcji kulturalnej. We Florencji natomiast funkcja ta odgrywa zdecydowanie większą rolę
miastotwórczą, z uwagi m.in. kilkunastokronie większą liczbę imprez. Florencja posiada też
zdecydowanie więcej obiektów umożliwiających organizację konferencji i kongresów, oraz
kilkakrotnie większą powierzchnię obiektów targowych niż Kraków. Florencja ma w tym
zakresie zdecydowaną przewagę nad Krakowem, który od blisko 20 lat nie potrafił
wybudować kompleksu targowo-kongresowego lub chociażby zaadoptować na te cele dużych
budynków, które mogłyby dorównać obiektom Florencji. W Krakowie „centrum
wystawiennicze” jest minimalnych rozmiarów, nie ma też w mieście obiektów odpowiednich
do organizacji sympozjów i kongresów, dlatego na te cele wykorzystywane są sale znajdujące
się w innych instytucjach, jak na przykład duża sala wykładowa „Auditorium Maximum”
Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskutek czego jej funkcja wykładowa schodzi na drugi plan, z
powodu częstego wynajmowania tej sali przez firmy i instytucje pragnące odbywać tam
spotkania, sympozja i kongresy.
W

dokumentach

„Studium

Uwarunkowań

i

Kierunków

Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Krakowa” z 2003r. istnieje, co prawda, zapis o konieczności budowy
Centrum Kongresowo-Koncertowego pomiędzy Rondem Grunwaldzkim a Zakrzówkiem,
jednak pomimo, że obszar ten został uznany za kluczowy dla rozwoju kulturowego miasta, do
połowy roku 2007 nie powstał tam żaden tego typu obiekt. Kraków ma, zatem, wielkie
zaległości do nadrobienia na polu targowo-kongresowym, zarówno w budowaniu obiektów
przeznaczonych do tego celu, jak i organizacji imprez.
Dokument przygotowany ostatnio przez Firenze Fiera przedstawia politykę rozwoju
ekspozycji targowych i imprez kongresowych oraz podkreśla znaczenie promocji tego miasta
na rynkach zagranicznych poprzez umocnienie powiązań z zagranicznymi instytucjami
targowo-handowymi. Chodzi m.in. o większy udział wystawców z zagranicy w imprezach
organizowanych we Florencji. Przygotowano również projekt rozbudowy obszarów
wystawiennicznych w pobliskim Prato („Polo Espositivo Pratese” (pol. Centrum
Wystawiennicze w Prato).

5.7.

Funkcja religijna
Funkcja religijna w Krakowie i Florencji rozwinięta jest w różnym stopniu. We

Florencji znajduje się pokaźna liczba obiektów sakralnych, brak jest jednak wśród nich
takiego, który czyniłby z miasta ośrodek religijny. Nie ma tam świątyni zachowującej
relikwie świętych o dużym znaczeniu, ani sanktuarium – docelowego punktu pielgrzymek.
Kościoły florenckie pełnią często funkcję muzealną, a ich funkcja religijna niejako schodzi na
dalszy plan.
Kraków jest natomiast od tysiąca lat jedną z duchowych stolic Polski, miastem, w
którym „kościołów jest więcej niż kamienic” (Rożek, Gondkowa, 2002) . Dodatkowym
czynnikiem rozwoju tej funkcji w Krakowie stała się postać papieża Jana Pawła II, który
przed pontyfikatem (1978 – 2005) był arcybiskupem i kardynałem Krakowa przez wiele lat.
W 2000 roku Karol Wojtyła kanonizował świętą Siostrę Faustynę Kowalską ze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach, a Kraków zyskał w dwa lata później nowe
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, które stało się centrum pielgrzymkowym. Jan Paweł II
odwiedził je w 1997 i 2002r. Łagiewnickie sankturium szybko stało się sławne w Polsce i w
świecie.
Położone na południowym zachodzie Krakowa, sanktuarium to odwiedzane jest
corocznie przez rzesze pielgrzymów i turystów, a z danych za lata 2000-2004 (tab. 25)
wynika, że liczba ich stale zwiększa się i w roku 2003 przekroczyła 1,5 mln. W rankingu
liczby turystów przybyłych w roku 2004 do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach według państw pierwsze miejsce zajęła Słowacja, a drugie Włochy, z
kilkuprocentowym udziałem (Wilkońska 2007).
Tab. 25. Frekwencja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w latach 2000-04
Liczba
odwiedzających
ogółem (mln)

Rok
2000
0,4

2001
0,4

2002
1,4

2003
1,6

w tym
obcokrajowcy
15,0
20,0
35,0
45,0
(tys.)
w tym Włosi
(tys.)
1,0
2,5
4,0
7,0
(%)
6,6
12,5
11,4
15,6
Źródło: opracowanie własne na podstawie Wilkońska 2007.
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Drugie krakowskie Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile posiada blisko 800-letnią
historię. Udokumentowane dzieje opactwa w Mogile sięgają 1220r. (Rożek 1995). Historia
cudownego Wizerunku zaczyna się sto lat później. Wtedy to zakończono prace budowlane
świątyni i ustawiono w centralnym jej miejscu czczony po dzień dzisiejszy Krzyż z przybitym
do niego Jezusem. Pierwszymi pątnikami byli fundatorzy klasztoru i królowie Polski.
W XXw. wzrost liczby odwiedzających Sanktuarium Krzyża Świętego miał miejsce
po 1951r., kiedy nowoprzybyła ludność rozrastającej się dzielnicy Nowa Huta odwiedzała tę
świątynię będącą, razem z sąsiadującym kościołem Św. Bartłomieja, jedyną w tej dzielnicy
Krakowa. Ruch pielgrzymkowy odbywa się w ciągu całego roku, jednak w dniu święta
Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, i w oktawie odpustowej 13-21 września,
następuje jego intensyfikacja. W latach 90. corocznie sanktuarium odwiedzane było przez
kilkaset tysięcy pielgrzymów (www.mogila.cystersi.pl).
Tab. 26. Frekwencja w Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile w latach 2000-04
Lata

Liczba

Dynamika

odwiedzających

2000

2001

2002

2003

2004

tys.

44 418

42 526

43 015

35 363

32 819

2000-04
(2000=100)
74

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mróz 2006.

W latach 2000-2002 liczba pielgrzymów utrzymywała się na stałym poziomie, jednak później
o ¼

spadła (tab. 26). Należy tu jednak zaznaczyć, że w statystyce podawanej przez

sanktuarium zamieszczone są tylko dotyczące liczby pielgrzymów, którzy zgłosili swoją
wizytę w klasztorze i skorzystali z przewodnika sanktuarium. Tymaczasem sanktuarium to
jest odwiedzane również przez grupy posiadające własnych przewodników.
Trzecie z sanktuariów – Ecce Homo Św. Brata Alberta, które również zbiera dane
statystyczne dotyczące liczby pątników, jest odwiedzane przez nieporównywalnie mniejszą
liczbę osób w stosunku do dwóch poprzednich (tab.27). Znajduje się ono na przeciwległym
krańcu Krakowa, u wylotu drogi do Kielc i Warszawy. Sanktuarium to wiąże się ściśle z
kultem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny oraz obrazu Ecce Homo. Dnia 3 sierpnia
1984 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, pochodzącego z Bazyliki św.
Franciszka z Asyżu i poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II (www.albertynki.pl).
Tab. 27. Frekwencja w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w latach 2000-04

Lata

Liczba

Dynamika

odwiedzających

2000

2001

2002

2003

2004

tys.

4,0

5,0

7,0

6,0

6,5

2000-04
(2000=100)
161,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mróz 2006.

Najwięcej pielgrzymów w analizowanym okresie w sanktuarium Ecce Homo św.
Brata Alberta w Krakowie zanotowano w roku 2002, co należy wiązać z pielgrzymką papieża
Jana Pawła II do Polski i Jego pobytem w Krakowie (Mróz 2006). Jednak również w tym
sankturium przyrost pielgrzymów w latach 2000-2004 jest stosunkowo wysoki (61,5%).
W Krakowie kościoły pełnią głównie funkcje religijne, jednak szybki ostatnio rozwój
turystyki i zwiększony napływ turystów spowodował, że część świątyń podjęła działalność
świecką, choć nie jest to funkcja tak rozwinięta jak we Florencji (np. muzealna). Przykładem
tego obecnie są Bazylika Mariacka oraz Kościół Św. Piotra i Pawła.
W Bazylice Mariackiej część świątyni, łącznie z ołtarzem Wita Stwosza, została
wydzielona dla turystów i wejście tam możliwe jest jedynie za opłatą. Tylna część bazyliki
przeznaczona jest dla wiernych i wejście do niej jest nieodpłatne. Świątynia ta ma zatem dwa
wejścia: płatne dla zwiedzających i nieodpłatne dla wiernych.
W kościele Św. Piotra i Pawła organizowane są natomiast koncerty muzyki
organowej, ze względu na wspaniałą akustykę i wysokiej klasy instrument. Dodatkowo, za
niewielką opłatą można tam zwiedzić kryptę z trumną Św. Piotra Skargi. Pomimo tych
dodatkowych funkcji, kościół nie zatracił funkcji religijnej.
We
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którą
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stowarzyszenie „Coordinamento delle chiese di Firenze”. Promuje ona korzystanie z funkcji
sakralnych 4 kościołów: Santa Maria Novella, Santa Maria del Fiore, San Lorenzo oraz Santa
Croce. Świątynie te są położone w różnych częściach Florencji, dlatego przygotowana ścieżka
jest dobrym przykładem organizacji turystyki w mieście (ryc. 21).
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Ryc. 21. Rozmieszczenie kościołów we Florencji koordynowanych przez Coordinamento
delle chiese di Firenze.
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.coordinamentochiesedifirenze.it

Najsławniejsza z tych czterech świątyń jest Katedra Santa Maria del Fiore, której
fasada jest symbolem Florencji obecnym na niemal wszystkich zdjęciach i albumach miasta.
Katedra powstawała od 1296 roku, w miejscu romańskiej katedry Santa Reparata, która była
zbyt skromna w stosunku do bogactwa i znaczenia kwitnącego wówczas miasta. W 1300r.
pierwszy budowniczy Katedry Arnolfo di Cambio zmarł, a gotycka fasada pozostała
niedokończona (fot. 30). Bryła katedry wzbudzała podziw malarzy florenckich, a wśród nich
Giorgio Vasariego, który w swych „Żywotach” napisał o katedrze florenckiej „Wyrosła tak
wysoko, że zda się być równa górom wznoszącym się wokół miasta. I zdaje się, że niebo
istotnie jest zazdrosne, bo jego pioruny uderzają tam ciągle” (Ostrowski 1996). W kolejnych
wiekach była ona modyfikowana, jednak w 1587r. została całkowicie rozebrana ponieważ

uważano ją za przestarzałą. Katedra zyskała obecną neogotycką fasadę dopiero w roku 1887,
według projektu architekta Emilio De Fabrisa.

Fot. 30. Katedra Santa Maria del Fiore z niedokończoną fasadą i dzwonnica – zdjęcie z
1855r.
Źródło: Ciuffoletti 2004.

Kościół San Lorenzo jest jednym z pierwszych świadectw obecności wspólnoty
chrześcijańskiej w rzymskiej „Florentii”. Kościół ten poświęcony jest Św. Wawrzyńcowi,
męczennikowi, zmarłemu na skutek tortur w 393r. Świątynia została następnie przebudowana
w stylu romańskim i poświęcona po raz drugi w 1059r. Od tego momentu kościół pełnił
funkcję parafii.
Santa Maria Novella jest pierwszą z wielkich bazylik florenckich. Jej budowa była
dziełem dominikanów, którzy przybyli do Florencji w 1219 r. Niedługo potem (w 1240r.)
rozpoczęli oni budowę ogromnego kościoła, który dotrwał do naszych czasów, jednak był
kilkakrotnie modyfikowany. Jego uroczyste poświęcenie miało miejsce dopiero dwa wieki
później (7 września 1420 r.), przez papieża Marcina V.

Bazylika Santa Croce była budowana od 1294r. według projektu Arnolfo di Cambio i
obecnie jest największym kościołem franciszkańskim na świecie. Została wybudowana na
miejscu kościoła, który istniał od 1252r poza murami miasta. Kościół był wielokrotnie
przebudowywany. Santa Croce stała się na przestrzeni wieków miejscem spotkań wielkich
artystów, teologów, literatów, humanistów i polityków m.in. Św. Bonawentury i Św.
Antoniego z Padwy. Bazylika gościła również papieży: Sykstusa IV, Leona X i Clemensa
XIV. Wnętrza Bazyliki są ozdobione dziełami Cimabuego, Giotto, Brunelleschiego,
Michelozzo, Donatellego, Vasariego i wielu innych znamienitych artystów.
Wszystkie cztery wymienione kościoły funkcjonują jako obiekty muzealne. Pracują w
nich przewodnicy – wolontariusze ze Stowarzyszenia “Ars et Fides – Firenze” utworzonego
przy Biurze do Spraw Katechizacji Archidiecezji Florenckiej, którzy oferują nieodpłatne
oprowadzanie, udzielając informacji na temat dziejów świątyń i znajdujących się w nich dzieł
sztuki.
Jak można zorientować się z powyższych rozważań, funkcja religijna w Krakowie ma
znacznie większe znaczenie niż we Florencji. Kraków pełni rolę coraz ważniejszego ośrodka
pielgrzymkowego. W kościołach krakowskich „świecka” (turystyczna) funkcja zaznacza się
jedynie w dwóch z nich. We Florencji natomiast funkcję religijną realizują wszystkie
kościoły, jednak w zabytkowych świątyniach wyraźniej zaznacza się funkcja muzealna.
Kościoły nowe, znajdujące się poza centrum Florencji, pełnią natomiast wyłącznie funkcję
religijną, do jakiej zostały powołane.

