6. Rozówj turystyki pod wpływem miastotwórczej roli kultury w obu
miastach
Opisane w poprzednim rozdziale elementy funkcji kulturowej stanowią podstawę
atrakcyjności Florencji i Krakowa dla przyjezdnych do tych miast. Analizując kolejne
elementy funkcji kulturalnej autor zidentyfikował te, które są atrakcją dla turystów, oraz
pozostałe, przyciągające do miasta studentów, naukowców i przedsiębiorców. Niemniej
jednak, także i te osoby mogą być turystami (lub odwiedzającymi) w momencie, kiedy
rozpoczną zapoznawanie się z obiektami kultury.
Relacji pomiedzy kulturą i turystyką jes wiele. Turystyka bywa pojmowana jako funkcja
kultury, jako jej element, przekaz lub spotkanie kultur, może być też czynnikiem przemian
kulturowych (Kowalczyk 2008). Stwierdzić więc można, że kultura jest funkcjotwórcza w
stosunku do turystyki.
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kulturowego określa sięt mianem turystyki kulturowej.
Turystyka we Florencji badana była szczególnie intensywnie w okresie powojennym. Nie
należy zapominać, że Florencja została w znacznym stopniu zniszczona w czasie ostatniej
wojny, a w 1966 r. nawiedziła ją katastrofalna powódź. Obydwa te wydarzenia zahamowały
lub opóźniły rozwój turystyki w tym mieście. Rozwój turystyki we Florencji opierał się na
bogatej ofercie zasobów kulturowych miasta i okolicy, był też wynikiem rosnącego popytu
turystów i odwiedzających.
W Polsce rozwój turystyki odbywał się w innych warunkach. Przez 45 powojennych lat,
istniało wiele barier i utrudnień dla turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski m.in.
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komunistycznego w 1990 r. otwarły się nowe możliwości dzięki powrotowi gospodarki
wolnorynkowej, jednak Polska jeszcze długo była postrzegana jako kraj o słabym
zagospodarowaniu turystycznym i niedostatecznej infrastrukturze transportowej. Dopiero
wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało zwiększony napływ turystów
zagranicznych.
W Toskanii turystyka kulturowa polega na zwiedzaniu muzeów, galerii i wykopalisk
archeologicznych, na uczestnictwie w spektaklach operowych i teatralnych i koncertach.
Określana jest więc mianem „turismo d’arte” (ang. art tourism) – turystyka kulturalnoartystyczna. Formy turystyki w poszczególnych regionach Włoch różnią się, co wynika z
tradycji historyczno-kulturowych oraz cech środowiska przyrodniczego (Il turismo in

Toscana… 1980). W latach 50. XX w. we Florencji funkcjonowała typologia turystyki ze
względu na cele przyjazdu. Wydzielano wtedy turystykę kulturowo-artystyczną jako osobny
typ turystyki. Od roku 1968 r. dla Florencji oraz regionu Toskanii dane dotyczące ruchu
turystycznego zbierane i opracowywane są przez ENIT (Narodowa Agencja ds. Turystyki)
oraz APT (Agenzia per la Promozione Turistica, pol. Agencja ds. Promocji Turystyki) i jej
oddziały w specjalnych strefach, na które Toskania jest podzielona. Wobec szybkiego
rozwoju turystyki biznesowej, dane dotyczące turystyki kulturowej łączono z tym właśnie
rodzajem turystyki.
W latach 70. dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego podawane były już według
innej typologii. Turystykę kulturowo-artystyczną połączono z turystyką biznesową, dlatego
dane statystyczne ze względu na cel przyjazdu można podać jedynie dla tak ujmowanej
motywacji.
Już pod koniec lat 50. (1958-59) udział turystyki kulturalno-artystycznej Florencji w
ogólnej liczbie przyjazdów do Toskanii stanowił blisko 25%. Dodatkowym czynnikiem
przemawiającym za funkcjotwórczym, w odniesieniu do turystyki, charakterem kultury
Toskanii był fakt, że blisko 28,6% turystów przebywających w regionie określała wtedy swój
cel przyjazdu jako „kulturalno-artystyczny” (Treves 1967). Większy udział, pod względem
liczby turystów, miała wówczas jedynie turystyka związana z wypoczynkiem nad morzem
(balneare) - 36,3%. Analiza wielkości turystyki kulturalno-artystycznej później jest
utrudniona, ze względu na wspomniane jej połączenie w statystykach z turystyką biznesową.
Można w przybliżeniu oszacować ją w oparciu o ankietę przeprowadzoną we florenckim
porcie lotniczym w 1996 r., 1203 pasażerów. Badanie to potwierdziło wysoki udział turystów
przybywających do Toskanii ze względu na jej potencjał kulturowy, który wynosił 30,3%
(Maltinti red. 1998). W roku 2004 łączny udział turystyki kulturalno-artystycznej i
biznesowej we Toskanii wynosił blisko 20% (www.regione.toscana.it).
Przed przystąpieniem do analizy danych dotyczących liczby ruchu turystycznego i
turystyki we Florencji i w Krakowie należy wyjaśnić kilka podstawowych problemów
wynikających z różnego sposobu przedstawiania danych statystycznych w obu miastach.
We Florencji i w Toskanii statystyki oficjalne (gminy Florencja i regionu Toskanii)
przedstawiają liczbę turystów korzystających z bazy noclegowej (arrivi) oraz liczbę noclegów
zrealizownych przez nich (presenze).
W Krakowie i w woj. Małopolskim e dane (Urządu Statystycznego i Małopolskiej
Organizacji Turystycznej - MOT) uwzględniają „turystów” (osoby nocujące) oraz
„odwiedzających jednodniowych”, którzy przybyli w celach poznawczym, wypoczynkowym,

zawodowym, religijnym, rodzinnym, zdrowotnym itp., a ich pobyt nie przekraczał 90 dni
(Borkowski red. 2006). Liczbę „odwiedzających” oszacowano na podstawie badań
ankietowych prowadzonych corocznie przez MOT. Dla Krakowa są to dane za lata 20032006 .
Widzimy więc zasadniczą rozbieżność między danymi dla Florencji i w Toskanii oraz
tymi dla Krakowa i woj. Małopolskiego. Prawie niemożliwe jest porównanie liczby turystów i
wyciągnięcie wniosków. Aby jednak przedstawić skalę ruchu turystycznego we Florencji i w
Krakowie, autor zestawił liczbę turystów korzystających z bazy noclegowej w obu miastach i
regionach w latach 2003-2006, dzięki czemu mógł obliczyć udział turystów korzystających z
noclegu we Florencji i Krakowie na tle regionu. Odsetki te w przybliżeniu określają udział
obu miast w turystyce związanych z nimi regionów, poprzez co można uzasadnić twierdzenie
o miastotwórczej roli turystyki jako rozwiniętej dzięki kulturowemu potencjałowi Florencji i
Krakowa.
Nie byłoteż możliwości porównania statystyk liczby turystów według celu przyjazdu.
Kategorie celów przyjazdu wymienione w statystykach włoskiej i polskiej (florenckiej i
krakowskiej) są różne. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że zmieniały się one w okresie
powojennym, co uniemożliwiło odpowiednie przedstawienie zmiany udziału turystyki
kulturowej wśród innych motywacji turystycznych. Ponadto, dane te przedstawiane są w
Toskanii dla powiatu lub stref APT Florencji, a w Małopolsce dla miasta Krakowa.
Analizując liczbę turystów korzystających z noclegów we Florencji i w Krakowie w
stosunku do wykorzystania przez nich bazy noclegowej w Toskanii i woj. Małopolskim, autor
stweirdził, że zachodzi znaczna rozbieżność pomiędzy wykorzystaniem tej bazy w obydwu
miastach. Udział turystów wykorzystujących bazę noclegową Florencji na tle regionu jest
stosunkowo wysoki i wynosił w latach 2003-06 średnio 25 % (tab. 28). Biorąc pod uwagę
ceny noclegów w stolicy Toskanii w porównaniu z innymi miejscowościami tego regionu,
autor stwierdza, że korzystający z noclegów we Florencji są turystami, których cel przyjazdu
w zdecydowanej większości był związany ze zwiedzaniem obiektów kultury w tym mieście.
Co za tym idzie, około ¼ turystów w Toskanii przyjeżdża do Florencji ze względu na atrakcje
turystyczne, jakie oferuje to miasto, których główną cześcią obiekty kultury.

MOT została utworzona w 2002 r.
Rejon APT Firenze jest zbliżony do obszaru Powiatu Florenckiego.

Tab. 28. Liczba korzystających z noclegów we Florencji i w Toskanii oraz w Krakowie i w
woj. Małopolskim w latach 2003-2006
Lata

Liczba turystów korzystających z Udział turystów w danym mieście w
stosunku doregionu (w %)
noclegów (w tys.)
Florencja

Toskania

Florencja na tle Toskanii

2003

3 306,1

9 611,8

34,4

2004

2 437,2

9 726,0

25,0

2005

2 650,8

10 436,7

25,3

2006

2 775,8

11 172,7

24,8

Kraków

Woj. małopolskie

Kraków na tle woj. małopolskiego

2003

837,2

2 047,1

40,8

2004

1 010,0

2 288,4

44,1

2005

1 174,0

2 419,1

48,5

2006

1 250,2

2 609,7

47,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Annuario Statistico di Firenze i www.regione.toscana.it oraz
MOT za lata 2003-2006

We Florencji ponad dwukrotnie więcej turystów zagranicznych niż krajowych
korzysta z nocelgów (ryc. 2). Włosi wykorzystywali bazę noclegową Florencji średnio w
30%, natomiast cudzoziemcy - w ok. 70%. Najwięcej turystów w omawianym okresie
pochodziło z USA (ok. 20%), następnie z Japoni (ok. 8%), z: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i
Francji (po ok. 5%) oraz z Niemiec (ok. 3%).
Krakowie udział udział turystów korzystających z bazy noclegowej na tle
województwa jest dużo wyższy, osiągając blisko 50% (tab. 29, ryc. 22). Jest to wynik
imponujący, jeśli weźmiemy pod uwagę, że turyści korzystają z bazy noclegowej położonej
na terenie miasta. Tak wysoki wynik związany być może z dominacją Krakowa jako ośrodka
kulturowego nad innymi miastami województwa oraz dużego znaczenia jego potencjałi
kulturowo-artystycznego dla funkcji turystycznej.
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Ryc. 22. Odsetek turystów krajowych i zagranicznych korzystających z noclegów we
Florencji w latach 2003-06
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Annuario Statistico del Comune di Firenze 2003 i 2004-2005
oraz danych Provincia di Firenze
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Ryc. 23. Odsetek turystów krajowych i zagranicznych korzytających z noclegów w Krakowie
w latach 2003-06
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOT.

W Krakowie różnica między nocującymi turystami zagranicznymi wzrostła w tym samym
okresie na korzyść obcokrajowców (ryc. 23). Jej przyrost po roku 2004 ma z pewnością
związek z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Najwięcej turystów (ok. 15%) w latach
2003-2006 przyjechało z Niemiec. Nastąpił również zasadniczy wzrost przyjazdów turystów z
Wielkiej Brytani (obecnie średnio ok. 17%), z Francji, Włoch i USA w omawianym okresie
przybywało do Krakowa średnio po ok. 7-8% ogólnej liczby turystów.

Z uwagi na nieporównywalność danych statystycznych dla obu miast, autor analizuje
udział liczby noclegów zrealizowanych we Florencji w stosunku do ich ogólnej liczby w
Toskanii, zestawiając go z udziałem Krakowa do woj. Małopolskiego (tab. 30)
Tab. 29. Liczba noclegów zrealizowanych przez turystów korzystających z bazy noclegowej
we Florencji i reigonie Toskanii w latach 2003-2006
Lata

Stosunek liczby turystów we
Florencji do liczby turystów w
Toskanii (w %)

Liczba noclegów

Florencja

Toskania

2003

6 059,4

36 904,8

16,4

2004

6 444,2

35 545,4

18,2

2005

6 719,4

38 258,4

17,5

2006

6 366,8

41 168,0

15,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie Annuario Statistico di Firenze oraz www.regione.toscana.it

Tab. 30. Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie i w woj. małopolskim w latach 20032006
Lata

Liczba turystów (w tys.)
Kraków

Udział turystów w Krakowie w
stosunku do turystów w Małopolse
(w %)

Woj.
małopolskie

2003

5 500,0

7 950,8

69,1

2004

6 400,0

9 100,0

70,3

2005

7 100,0

9 600,0

74,0

2006

7 500,0

10 300,0

72,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MOT za lata 2003-2006

Udział Florencji w liczbie noclegów zarejestrowanych w Toskanii wynosił średnio
niemal 17% (tab. 29). Wiązać się to może ze średnią długością pobytu związanego z turystyką
kulturowo-artystyczną wynoszącą 2,5 dnia (Innocenti 1979). Wysoka liczba zrealizowanych
noclegów w Toskanii (6-krotnie wyższa niż we Florencji), wynika według autora z dwóch
czynników. Wysoki jej udział (26 %) turystów zainteresowanych wypoczynkiem nad morzem
w Toskanii, a średnia długość pobytu tam jest dłuższa od pobytu związanego z
wykorzystaniem zasobów kulturowych, bo wynosi ok. 5,5 dnia (Gurgul 2002). Drugim

czynnikiem jest gęsta sieć toskańskich miast, oprócz Florencji, których zabytkowe zasoby
architektury powodują, że są one także celem kulturowych pobytów turystów. Np. Siena,
Piza, Lukka i Arezzo oddalone są od Florencji kilkadziesiąt kilometrów Och rozproszenie na
terenie Toskanii powoduje, że zwiedzający je turysta korzysta z bazy noclegowej znajdującej
się poza Florencją.
Z badań ankietowych przeprowadzonych przez ENIT w Toskanii i MOT w woj.
Małopolskim wynika, że we Florencji udział turystyki kulturalno-artystycznej wśród innych
typów rejestrowanej tam turystyki wynosi ok. 80% (tab. 31).. Tak wysoki udział utrzymuje
się od od początku lat 90. Należy również wziąć pod uwagę, że dane dla turystyki kulturalnoartystycznej łączone są z danymi turysytki biznesowej (arte/affari). Można jednak przyjąć, że
turysta biznesowy przebywając we Florencji korzysta również z turystyki kulturowoartystycznej. Z tak sformuowanego przez służby statystyczne połączonego celu przyjazdu
(arte/affari - kultura i sztuka / biznes) wynika według autora innny jeszcze aspekt turystyki
kulturowej. W związku z potencjałem kulturowym Florencji przyjeżdżający do tego miasta
turyści biznesowi (m.in. z uwagi na bazę kongresowo-wystawienniczą), korzystają z zasobów
kulturowych w okresie przebywania tutaj.
W Krakowie cele przyjazdu w zakresie turystyki kulturowej-artystycznej ujęto jako
„zwiedzanie zabytków”. Z uwagi na fakt, że w Krakowie ankietowani turyści mogli nie
nocować (odwiedzający jednodniowi) nie można połączyć celu przyjazdu jakim jest
„zwiedzanie zabytków” z celem „sprawy służbowe”, który równoznaczny jest z turystyką
biznesową. Wynika to z krótkiego pobytu (kilka lub najwyżej kilkanaście godzin). Turysta
taki, załatwiając swe sprawy służbowe nie będzie miał czasu ani możliwości skorzystać z
oferty turystycznej. Innym ważnym czynnikiem było w Krakowie sformułowanie pytania
dotyczącego głównego celu przyjazdu. W związku z tym, dwukrotnie mniejszy udział celów
przyjazdu turystyki kulturowej jest określony przez zdefiniowane tak pytanie. Określenie celu
przyjazdu w Krakowie w ogóle możliwe było dopiero od 2003 r. tj. gdy odnośne badania
rozpoczęła MOT. W badań tych wynika, że tym rodzajem turystyki zaintereowanych w
Krakowie jest ok. 35% turystów, ponad dwa razy mniej niż we Florencji.

Tab. 31. Osetki turystów zainteresowanych „turystyką kulturowo-artystyczną i biznesową we
Florencji oraz „zwiedzaniem zabytków” w Krakowe w wybranych latach przełomu XX i XXI
w.
Rok

Okręg
APT Florencja

Kraków
%

1993
82
1997
81
2001
78
2002
76
2003
77
2004
79
2005
78
2006
80
Źródło: dane Regionu Florencja i MOT.

51
30
35
35

We Florencji turyści odwiedzają zespół zabytkowego miasta, a w Krakowie „stare
miasto oraz dzielnicę Kazimierz. Jest to jeden z problemów turystyki w miatach
historycznych, gdzie koncentracja ruchu turystycznego występuje w określonych miejscach,
w zabytkowych centrach o małej chłonności komunikacyjne. Rozwiązaniem może być
skierowanie ruchu na nowe tereny, dotychczas turystycznie nie wykorzystane. Jednym z
przykładów może być program zagospodarowania turystycznego Nowej Huty (Fitt 1998).
Obecnie rozwijają się firmy specjalizujące się w prezentowaniu Nowej Huty jako byłego
miasta socjalistycznego, co dla turystów z krajów byłego bloku państw socjalistycznych, jest
ciekawą ofertą.

7. Postrzeganie funkcji kulturalnej Krakowa i Florencji przez turystów
Uzupełnieniem rozważań z poprzedniego rozdziału jest postrzeganie przez
odwiedzających Kraków i Florencję turystów. Dla zbadania tego problemu autor
przeprowadził krótki sondaż ankietowy na początku pełnego sezonu turystycznego w obydwu
miastach - we Florencji był to kwiecień 2006 i maj 2007, a w Krakowie - maj 2006 i czerwiec
2007. Uzyskano odpowiedzi od 124 respondentów we Florencji oraz 125 w Krakowie.
Stosunkowo mała liczba respondentów we Florencji wynikła z ograniczonych możliwości
pobytu tam autora pracy. Ważnym aspektem świadczącym o wiarygodności uzyskanych
danych, jest fakt, że treść odpowiedzi uzyskanych w maju 2006 r. była podobna i w kwietniu
2007 r.
Kwestionariusz zawiera 9 krótkich pytań (wzór zamieszczono w Aneksie 1) celem
wyjaśnienia 2 kluczowych kwestii:
Czy Kraków i Florencja są atrakcyjnymi miastami dla turystów głównie z uwagi na
sławę jaką się cieszą, lub czy też jedynie nazwa miasta, znana wśród turystów w wielu
zakątkach świata, powoduje napływ obcokrajowców do tych miast?
Czy główną atrakcją obu miast są ich obiekty kultury i ogólny potencjał kulturowy
danego miasta, czy może jakieś inne jeszcze elementy?
Kwestionariusz nie stanowił bynajmniej podstawy do wykonania niniejszej pracy, lecz
posłużył jedynie do przybliżenia problemu postrzegania Florencji i Krakowa przez osoby
niemieszkające w danym mieście. Ponadto, ankietowanie odbyło się na początku sezonu
turystycznego, w centrach tętniących życiem miast, a respondentami byli turyści pochodzący
z różnych stron świata, (w tym Polacy i Włosi), będący w trakcie lub na początku zwiedzania
danego miasta. Osoby te były proszone, w trakcie pobierania przez nie informacji
turystycznych w Punktach Informacji Turystycznej we Florencji lub w Krakowie, o
udzielenie odpowiedzi, co w każdym niemal przypadku nie zajmowało im więcej niż 2-3
minuty. Jednak w wielu wypadkach turyści nie mieli ochoty odpowiadać na pytania.
Respondenci, którzy udzielili odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu zarówno w
Krakowie jak i Florencji pochodzili z całego świata. We Florencji dużą grupę respondentów
stanowili Francuzi - 33 osoby (1/4) oraz Amerykanie – 22 osoby, a także Brytyjczycy - 12
osób. W Krakowie natomiast najwięcej respondentów pochodziło z Niemiec 18 osób, a
następnie z Irlandii -15, oraz z Wielkiej Brytani i Francji - po 12 (tab. 32).

Tab. 32. Liczba turystów – respondentów kwestionariusza w Krakowie i Florencji według
kraju pochodzenia
Kraj pochodzenia
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Chorwacja
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Indie
Irlandia
Islandia
Izrael
Kanada
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Szwajcaria
Szkocja
USA
Wielka Brytania
Włochy
Razem

Florencja
Liczba osób
2
10
3
1
33
3
1
2
7
10
1
2
6
1
22
12
8
124

%
1,6
8,1
2,4
0,8
26,7
2,4
0,8
1,6
5,6
8,1
0,8
1,6
4,8
0,8
17,7
9,7
6,5
100

Kraków
Liczba osób
8
1
2
2
3
12
3
5
15
1
1
1
18
4
19
7
1
5
12
5
125

%
6,4
0,8
1,6
1,6
2,4
9,6
2,4
4,0
12,0
0,8
0,8
0,8
14,4
3,2
15,2
5,6
0,8
4,0
9,6
4,0
100

Źródło: opracowanie własne

W kwestionariuszu respondent mógł udzielić więcej niż jednej odpowiedzi na dane
pytanie. Możliwość taka dawała uczestnikom badania większą swobodę wypowiedzi i
udzielenie odpowiedzi bardziej dokładnej. Było to również ułatwieniem dla respondenta, gdy
uznał, że jego pełna odpowiedź przekraczała myśl zawartą w jednej odpowiedzi do wyboru.
Nie czuł się tym samym zmuszony do wyboru jednej odpowiedzi, co powodowało, że udzielał
odpowiedzi faktycznej, a nie najbardziej prawdopodobnej. Możliwość wyboru większej
liczby odpowiedzi, na dane pytanie, spowodowała, że łączna ich liczba może być wyższa niż
liczba respondentów.
Poniżej zaprezentowano wszystkie 9 pytań kwestionariusza oraz omówiono
odpowiedzi na każde z nich. Pytanie nr 1 brzmiało: Czy zwiedzenie Florencji/Krakowa przez
Panią/Pana wynika z faktu, że:
a) miasto znajduje się na trasie Pani/Pana podróży po Włoszech/Polsce?

b) wybrała Pani / wybrał Pan to miasto jako jedno z głównych miast w czasie podróży?
c) jest to główne miasto zwiedzania w czasie Pani/Pana pobytu we Włoszech/w Polsce?
Okazało się we Florencji i Krakowie, że odwiedzający te miasta turyści wybierali je,
ponieważ były one na trasie podróży po danym kraju. W przypadku Krakowa 49 osób (40%)
zadeklarowało, że jest to jedno z głównych miast na trasie ich podróży po Polsce, a Florencja
była takim celem dla 65 osób (52%). Różnica potencjału kulturowego miasta na tle całego
kraju wyjaśnia tę różnicę. Położenie Krakowa w Polsce i Florencji we Włoszech może
decydować o uznaniu jednego lub drugiego miasta jako docelowego lub pośredniego w czasie
podróży po danym kraju. Florencja, usytuowana w środkowych Włoszech leży na głównej
trasie turystycznej tego kraju (Wenecja-Rzym-Neapol), w związku z czym, pomimo swojego
potencjału kulturowego, jest często tylko jednym z wielu miast odwiedzanych na tej trasie.
Kraków natomiast ma w sąsiedztwie Wieliczkę z niezwykle atrakcyjną, średniowieczną
kopalnią soli. Chociaż Kraków nie leży pomiędzy większymi turystycznymi ośrodkami
miejskimi, to jednak, z uwagi na jego zasoby kulturowe, odwiedzający to miasto Polacy i
obcokrajowcy w 40% (49 osób) rozpoczynają i kończą w Krakowie swoją podróż po Polsce.
Pytanie nr 2 dotyczy to form spędzania wolnego czasu w mieście i miało wskazać, czy
osoby odwiedzające Kraków lub Florencję kierują się w wyborze tego miasta potencjałem
kulturowym miasta czy też jakimiś innymi atrakcjami, które ono oferuje. Pytanie to brzmi jak
następuje:
Jak zamierza / spędza Pani / Pan spędzić czas we Florencji/ w Krakowie?
a) Zwiedzając obiekty kultury

Tak / nie

b) Oglądając miasto w czasie spacerów

Tak/nie

c) Bawiąc się w dyskotekach / pubach / restauracjach?
d) Inne formy spędzania czasu

.

.

Tak/nie

.

.

Stwierdzono, że turyści odwiedzający obydwa miasta kierują się jednak głównie ich
walorami

kulturowymi.

Zwiedzaniem

obiektów

kultury

w

przypadku

Krakowa

zainteresowanych było 108 osób (87%), a w przypadku Florencji – 112 (90%). Zaznaczyło się
jednak pewne zróżnicowanie obydwu miast oferujących atrakcje dodatkowe. W Krakowie
zamiar taki zgłosiły 102 osoby (81%), a we Florencji – 101 (81%). W odpowiedziach na
pytanie

2c

przejawia

się

zróżnicowanie

obydwu

miast

odnośnie

oferty

lokali

gastronomicznych i rozrywkowych – przewagę w tej charakterystyce ma Kraków,
dysponujący obecnie bardzo dużą liczbą restauracji, pubów, lokali dyskotekowych i
rozrywkowych. Aż 46 osób (37%) ankietowanych w Krakowie zgłosiło zamiar spędzenia
wolnego czasu w takich lokalach. We Florencji, natomiast, taki rodzaj atrakcji turystycznej

przyciągnął jedynie 18 osób (14%). Wymieniona przewaga Krakowa wiąże się również z
usytuowaniem lokali gastronomiczno-rozrywkowych skupiających się wokół Rynku
Głównego i ulic w pierścieniu Plant, stanowiących zamknięty obszar dostępny prawie
wyłącznie dla ruchu pieszego. Florencja, natomiast, nie posiada tak dużej koncentracji tego
typu usług w obrębie strefy ruchu pieszego. Ponadto, Kraków od kilku lat obsługuje tanie
linie lotnicze z Wielką Brytanią, której obywatele tradycyjnie spędzają wolny czas w pubach.
Ostatnio jest to ważny motyw przyjazdu do Krakowa.
Odpowiedzi na pytanie trzecie (Czy przed podróżą do Florencji/Krakowa wybrała
Pani/ wybrał Pan jakieś obiekty kultury, które są obowiązkowym punktem w czasie Pani/Pana
wizyty w mieście?) potwierdzają, że obydwa miasta mają bogate zasoby obiektów kultury,
wcześniej znane przyjeżdżającym tu turystom. Pozytywną odpowiedź udzieliło ponad 70%
respondentów. Oznacza to, że przed podróżą do Florencji / Krakowa turyści tak wytyczali
trasę zwiedzania miasta, aby trafić na wybrany obiekt. Zarówno w Krakowie jak i we
Florencji takiej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 83 i 85 respondentów (66% i 69%). Przy
dużej liczbie odpowiedzi pozytywnych, należy zaznaczyć, że blisko ¼ respondentów nie
wybrała jednak przed podróżą obiektów kultury, które chciałaby odwiedzić (Kraków i
Florencja: po 32 odpowiedzi negatywne). Znajduje to potwierdzenie w pytaniu 6, w którym
respondenci wymieniali nazwy obiektów kultury, które zwiedzili, lub zamierzali zwiedzić.
W pytaniu czwartym (Czy interesuje Panią/Pana jedynie odwiedzenie muzeów, galerii
czy również innych obiektów kultury we Florencji/w Krakowie?) respondenci wyjaśniali czy
byli faktycznie zainteresowali zwiedzaniem danego miasta pod względem poznania jego
obiektów kultury. Również i w tym przypadku odpowiedzi potwierdzały dobrą znajomość
potencjału kulturowego Florencji i Krakowa. Liczba respondentów podających pozytywną
odpowiedź na to pytanie wyniosła odpowiednio: 80 i 84 osób (64% i 67%), z czego jednak
nie dowiadujemy się, o jakie obiekty kultury im chodziło.
W pytaniu piątym Jak ocenia Pani/Pan dostępność odwiedzanych przez Panią/Pana
obiektów kultury (dobrze, słabo, czy źle) zastosowano subiektywną skalę dostępności do
obiektów kultury we Florencji lub w Krakowie. Pytanie to wiąże się z rozmieszczeniem
obiektów kultury w mieście, rozciągłością strefy z ograniczonym ruchem samochodowym
oraz z szybkością przemieszczania. Subiektywna dostępność do obiektów kultury w
obydwóch miastach została oceniona pozytywnie (dobrze), przy czym gorzej we Florencji, a
lepiej w Krakowie. Wynikać to może z centralnego usytuowania obiektów kultury w
Krakowie i nieznacznie bardziej rozproszonej ich lokalizacji we Florencji, które, poza

wyjątkami, nie mieszczą się one w ścisłym centrum. W Krakowie dobrą dostępność
potwierdziło 87 osób (ponad 70%), a we Florencji 74 osoby (60%).
Odpowiedzi na pytanie nr 6 (Które z obiektów kultury zwiedziła Pani/zwiedził Pan lub
zamierza zwiedzić we Florencji/ w Krakowie?) miały wykazać poziom znajomości obiektów
kultury obu miast przed wizytą lub w jej trakcie. W Krakowie ponad połowa respondentów
wymieniała obiekty powszechnie znane z przewodników oraz takie, które leżą w obrębie
Starego Miasta, w zasięgu możliwości dojścia pieszego: 81 respondentów (65%) wskazało
Wawel, 41 (33%) Kościół Mariacki, 17 – Sukiennice oraz 20 osób całą dzielnicę Kazimierz,
(a w jej obrębie Muzum Żydowskie Galicja) oraz Fabrykę Schindlera na Zabłociu. Wiele
osób, bo aż 14 wskazało ogólnie na kościoły. Pojedyncze wskazania dotyczyły obiektów
mniej znanych, lub wymagających większego zaangażowania wolnego czasu turysty
przemierzającego Kraków w czasie spaceru jak np.: Muzea Czartoryskich czy Muzeum
Historyczne Miasta Krakowa. Kilkanaście osób wskazało obiekty dość oddalone od centrum,
jak Muzeum Żydowskie na Kazimierzu czy Fabrykę Schindlera w tej dzielnicy. Wśórd
obiektów wskazywanych przez respondentów znalazły się również położone poza Krakowem,
lecz zwykle kojarzone z wizytą w tym mieście: Kopalnia Soli w Wieliczce i Muzeum Pamięci
Ofiar Holocaustu w Oświęcimiu.
We Florencji obiektami kultury wskazywanymi najczęściej były: Katedra (Duomo) –
67 osób (54%), Galleria Uffizi – 49 (40%), Galleria dell’Accademia - 36, Palazzo Pitti – 17,
Palazzo Vecchio – 12. Są to obiekty cieszące się we Florencji największym
zainteresowaniem, z uwagi na ich wartość historyczno-artystyczną, prezentowaną w licznych
przewodnikach i innych opracowaniach. Tak jak w przypadku Krakowa, położone są one w
strefie ruchu pieszego, wzdłuż prostej od Galeria dell’Accademia do Palazzo Pitti, w
promieniu 2 km, w granicach Starego Miasta. Można więc stwierdzić, że zasięg
występowania najbardziej uczęszczanych obiektów kultury we Florencji i Krakowie jest
podobny. Pojedyncze odpowiedzi dotyczyły Muzeum Bargello, Muzeum Nauki (Museo della
Scienza) Synagogi Żydowskiej, kościołów: Santa Croce, San Lorenzo, Santa Maria Novella
oraz Ogrodów Boboli. Poza Synagogą Żydowską, wszystkie one położone są w obrębie
ścisłego centrum oraz przy trasach turystycznych. Wymieniony w kwestionariuszu Piazzale
Michelangelo jest placem widokowym i z uwagi, że nie należy on do obiektów kultury nie
jest omawiany.
Odpowiedź na pytanie nr 6 daje też pogląd na popularność poszczególnych obiektów
Florencji i Krakowa wśród ankietowanych turystów. Niniejszy kwestionariusz, ze względu na
nikłą liczbę respondentów i niski stopień reprezentatywności, nie może stanowić rankingu

popularności obiektów kultury w obu miastach. Wynika jednak z niego zróżnicowana
popularność obiektów kultury wśród turystów odwiedzających obydwa miasta.
Odpowiedzi na pytanie nr 7 (Czy nazwa miasta „Florencja”/„Kraków” kojarzy się
Pani/Panu z:
a) Pięknym miastem
b) Licznymi obiektami kultury
c) Inne skojarzenia)
miały dać autorowi informację dotyczącą postrzegania ogólnego miasta. Z kwestionariusza
wynika, że Kraków istotnie uważany jest za „piękne miasto” (87 respondentów – 70%), co
często poparte jest skojarzeniem „liczne obiekty kultury” u 49 ankietowanych osób (40%).
Florencja także jest postrzegana przez respondentów jako „piękne miasto” w 77 przypadkach
(62% odpowiedzi), jednak niemal w tej samej mierze (74 osoby, 60%) jest postrzegana jako
miasto z licznymi obiektami kultury, które tam występują. Inne skojarzenia nazwy miast były
podawane sporadycznie.
Pytanie 8 kwestionariusza dotyczyło celu przyjazdu do Florencji / Krakowa i
brzmiało: Jaki jest Pani/Pana główny cel przyjazdu do Florencji/Krakowa?
a) Poznanie ogólne miasta
b) Zwiedzenie głównych muzeów
c) Inne
Respondenci w Krakowie w ponad 80% wskazali jako główną przyczynę przyjazdu chęć
ogólnego poznania miasta, a w blisko 20% - również chęć zwiedzenia głównych jego
obiektów kultury. Świadczyć to może o słabej identyfikacji Krakowa jako ośrodka, w którym
występują interesujące muzea, czy galerie. W 15% respondenci podali inne przyczyny pobytu
w mieście, wśród których najczęściej wymienione zostały: podróż po Europie, wizyta u
znajomych, chęć zwiedzenia miasta papieża Jana Pawła II. Omówione odpowiedzi na to
pytanie potwierdziły chęć poznania warstwy kulturowej i wielu obiektów kultury w tym
mieście, jak i popularność miasta, ze względu na ich występowanie. Spośród 124
respondentów, aż 57 ankietowanych (50%) odpowiedziało, że przebywają we Florencji, aby
zwiedzić jej główne muzea, a 78 osób (63%) stwierdziło, że ich celem pobytu jest ogólne
poznanie miasta. Pytanie to potwierdza potencjał kulturowy i tożsamość Florencji jako
skupiska wielu obiektów kultury. Podobna liczba respondentów jak w przypadku Krakowa ponad 15%, podało inny cel jako powód przyjazdu do stolicy Toskanii, w tym takie
motywacje, jak zakupy, ślub, praca i odwiedziny u znajomych.

Ostatnie 9. pytanie kwestionariusza dotyczyło miasta, w którym nastąpił początek i
zakończenie podróży przez respondenta i brzmi następująco: W którym mieście rozpoczęła
Pani / rozpoczął Pan zwiedzanie Polski/Włoch, a w którym zakończy się Pani/Pana pobyt we
Włoszech/ w Polsce?
Odpowiedź na to pytanie była istotna, ponieważ wyjawiała czy Florencja lub Kraków
były jedynym miastem i głównym celem odwiedzin w Polsce lub we Włoszech, czy jest
jednym z ważnych miast w czasie wyprawy turystycznej, czy też stanowi tylko jedno z wielu
miast odwiedzanych w czasie podróży. Było to więc pytanie kontrolne w stosunku do pytania
nr 1 i potwierdzać miało (lub nie) prawdomówność respondentów.
Ponieważ większość ankietowanych stanowili turyści zagraniczni, w tym również
spoza Europy, autor zakłada, że znaczna część respondentów przyleciała do Włoch / Polski
samolotem. Z uwagi na fakt, że Florencja nie jest głównym portem lotniczym regionu
Toskanii , autor niniejszej rozprawy przyjął, że każda miejscowość z regionu Toskanii podana
jako początek podróży lub jej koniec będzie uznawana jako „Florencja”. Z kolei Kraków jest
jedynym miastem w woj. małopolskim posiadającym port lotniczy mogącym obsługiwać
zagraniczne loty pasażerskie, w związku z czym nie ma swoich „odpowiedników” w regionie.
Przyjmując to kryterium, autor uznał, że jeśli za początek lub koniec podróży podane jest inne
miasto woj. małopolskiego, Kraków był jej początkiem lub końcem.
Jeśli początek i koniec podróży podany jest we Florencji (lub innym mieście Toskanii)
lub Krakowie (lub innym mieście województwa) uznać można, że Florencja lub Kraków
stanowią główne miasto całej podróży turystycznej, co znajduje potwierdzenie w pytaniu nr 1
niniejszego kwestionariusza. Stanowić to może o atrakcyjności Florencji lub Krakowa jako
głównego miasta turystycznego na mapie Włoch lub Polski. Należy jednak wziąć pod uwagę,
że Kraków, po Warszawie, posiada najlepiej rozwiniętą sieć połączeń lotniczych z wieloma
miastami Europy, (a większości są to tzw. „tanie linie”), co rzutuje na możliwość szybkiego i
taniego dotarcia do stolicy Małopolski. Inna sytuacja panuje w porcie lotniczym we Florencji.
Jest to drugi, po Pizie, port lotniczy Toskani, co do liczby połączeń i pasażerów. Ma on
również mniej połączeń lotniczych z miastami europejskimi, niż port krakowski, co ogranicza
liczbę turystów, którzy mogą drogą lotniczą dotrzeć do Florencji i odlecieć stąd.
W Krakowie 49 respondentów (40%) podało, że początek i koniec podróży nastąpił w
Krakowie (lub w jednym z miast woj. małopolskiego). W przypadku Florencji (co ma źródło

Jest to Piza (87 km na zachód)

w mniejszym znaczeniu miejscowego portu lotniczego), jedynie 38 osób (31%) potwierdziło,
że początek i koniec wyprawy miał właśnie tam miejsce (lub w innym mieście Toskanii).
Po analizie odpowiedzi na dwa główne pytania kwestionariusza nasuwa się kilka
wniosków. Kraków w większym stopniu, a Florencja w mniejszym, uznane są przez turystów
za główne miasto do zwiedzenia, traktowane jako cel podróży po Polsce / Włoszech.
Kraków ma większą ofertę lokali gastronomicznych i rozrywkowych niż Florencja. Ponad 1/3
respondentów w Krakowie, a jedynie 1/8 we Florencji, zdeklarowała zamiar lub
wykorzystywanie tej części bazy turystycznej w danym mieście. Zarówno w Krakowie jak i
we Florencji turyści przed podróżą wybrali obiekty kultury, które zamierzali zwiedzić –
zwykle te same (z małymi wyjątkami) i położone w staromiejskich strefach obu miast, w
promieniu do 2 km od głównego punktu miasta. Świadczy to o dominacji tych obiektów w
przewodnikach i innnych opracowaniach papierowych i multimedialnych (np. w TV), przy
braku promocji obiektów kultury mniej znanych i stąd rzadziej wymienianych. Przykładem
tego mogą być obiekty, które nie znajdują się w granicach Krakowa, jak Muzeum Kopalni
Soli w Wieliczce i Muzeum Pamięci Ofiar Holocaustu w Oświęcimiu. Turyści wymieniali je,
pomimo, iż pytanie wyraźnie zawierało określenie usytuowania „w Krakowie”.
Zauważyć można, że Florencja bardziej niż Kraków przyciąga turystów pod
względem kulturowym. Blisko 90% turystów deklarowało, że ich przyjazd do Florencji był
związany nie tylko z ogólnym poznaniem miasta, lecz również ze zwiedzeniem obiektów
kultury. Turysta we Florencji jest zainteresowany poznaniem konkretnych obiektów kultury,
wybranych przed przyjazem do miasta. Kraków natomiast postrzegany jest jako „miasto do
odkrycia”, w 80% odwiedzane przez turystów, którzy przyjechali tu w celu ogólnego
poznania miasta, nie tylko jego obiektów kultury. Osoby odwiedzające Kraków korzystają z
większej oferty lokali gastronomicznych, dyskotek, które są w znacznej części usytuowane w
strefie dostępu pieszego. Odpowiedzi na ostatnie pytanie kwestionariusza potwierdzają
odpowiedzi udzielone na pytanie nr 1. Kraków uznany został za główne miasto w czasie
podróży po Polsce, natomiast Florencja odwiedzana jest jako jedno z głównych miast
włoskich.

8. Podsumowanie: miastotwórczy wpływ funkcji kulturalnej na rozwój
Florencji i Krakowa.
W Krakowie, jak i w całej Polsce od 1990 r. następuje stopniowa komercjalizacja dóbr
i instytucji kultury. Polega ona na przesuwaniu jednostek kultury z sektora publicznego do
prywatnego poprzez przekształcenia własnościowe (prywatyzacja). Z drugiej strony, działanie
wolnego rynku powoduje, że usługi kulturalne przeznaczane są w coraz większej mierze na
sprzedaż. (Heller red. 1998). Udział wydatków na kulturę w budżetach samorządów miast
utrzymuje się na stałym poziomie i wynosił w latach 2000-2005 powyżej 3,2% budżetów
miast od 25 tys. mieszkańców wzwyż objętych badaniem Związku Miast Polskich.
(Prawelska-Skrzypek 2006). Jest to znikomy udział środków jakie muszą posiadać instytucje
kultury, wobec czego są zmuszone same wypracowywać część swoich dochodów. W
ostatnich latach sektor kultury w Krakowie zaczyna rozwijać instrumenty marketingowe w
celu pozyskania sponsorów, np. firmowych. Lata 1989 -2008 są okresem uczenia się, w jaki
sposób funkcjonować na wolnym rynku.
Tymaczasem we Florencji instytucje kultury funkcjonowały bez przerwy w
gospodarce wolnorynkowej, dzięki czemu obecnie wypracowały już umiejętności zdobywania
środków na swe działania. Rozwijały one narzędzia marketingowe, skierowane na
zaspokojenie „popytu” turystów motywowanych bogactwem dziedzictwa kulturowego
(Zarzeczny-Szubert 2002). Taką sytuację obserwuje się obecnie w obydwu miastach.
Miastotwórcza rola kultury oparta jest w dużej mierze na współdziałaniu czynników
ekonomicznych.
Aby odpowiedzieć na pytanie czy kultura była i jest czynnikiem miastotwórczym we
Florencji i Krakowie, należy powrócić do sformułowanych celów i pytań badawczych
Obydwa miasta rozwijały się w różny sposób do początków XVI stulecia. Następne
cztery wieki przedstawiają natomiast liczne podobieństwa. Obydwa miasta przeżyły rozkwit
w okresie Renesansu (we Florencji epoka ta rozpoczęła się już w XIV w.). Na tym etapie
analizy historycznej autor może potwierdzić, że funkcja kulturalna była obecna i
miastotwórcza w okresie późnego średniowiecza oraz w całym okresie renesansu, zarówno
we Florencji, jak i w Krakowie, biorąc pod uwagę wspomniane w pracy przesunięcie czasowe
pomiędzy rozwojem obydwu miast. W omawianym okresie tworzyły się pierwsze elementy
kultury, które przyczyniały się do rozrastania się obydwu miast i nadawania znaczenia
poszczególnym jego fragmentom. We Florencji były to początkowo kościoły, a w następnym

okresie - budowle świeckie i w mniejszej mierze sakralne. Kraków, w początkach
omawianego etapu historycznego rozwoju miasta, oprócz budowli sakralnych, szczycić się
mógł powstaniem nekropolii królewskiej. Miastotwórcza rola kultury w tym okresie
przejawiała się głównie w rozbudowie miasta. W epoce renesansu kultura zaczęła
przechodzić w fazę tworzenia instytucji, m.in. słynnych akademii. Również w Krakowie
zaznaczył się ten czynnik miastotwórczego charakteru kultury m.in. poprzez utworzenie i
rozbudowę uczelni.
W wiekach XVII – XVIII Florencja i Kraków weszły w kryzys, będąc poddane
władzy obcych mocarstw. Z kolei wiek XIX przyniósł polityczne „przebudzenie” ich
społeczności i wzrost aktywności kulturalnej obydwu miast, pomimo, że Kraków nadal
pozostawał pod obcym panowaniem. W stuleciu tym Kraków i Florencja uchodziły za
kolebkę państwowości, ostoję tożsamości narodowej i centrum kulturalne swoich krajów.
Kultura miała w tym okresie szczególnie mocne oddziaływanie poprzez tworzenie struktury
społecznej miasta w oparciu o liczne instytucje artystyczne i naukowe, napływ artystów i
uczonych do Florencji oraz robudzającą się świadomość narodową dużej części
społeczeństwa. Proces ten zakończył się we Florencji wraz z powstaniem niepodległego
państwa włoskiego, natomiast w Krakowie trwał aż do końca I wojny światowej.
Podobnie było do połowy XX w., ponieważ przez następne 45 lat Kraków
funkcjonował w reżimie socjalistycznym narzuconym przez ZSRR. Utrzymał jednak swoją
pozycję głównego polskiego miasta kultury, także w trudnych latach tego reżimu. Florencja
natomiast, jako miasto jednego z wolnych państw kapitalistycznych, utraciła ją na rzecz
Rzymu i Mediolanu, jednak rozwijała swoje zasoby kulturowe poprzez instytucjonalizację,
m.in. tworzenie muzeów i galerii.
Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie miastotwórcza rola kultury w
minionych wiekach, Florencja i Kraków nie byłyby tymi miastami, jakimi są obecnie, które
żyją dzięki dalszemu rozwojowi funkcji kulturalnych, o czym autor pisze w dalszej części
podsumowania.
Drugim zadaniem autora było zbadanie głównych elementów funkcji kulturalnej
Florencji i Krakowa i wykazanie, które z nich są lepiej rozwinięte na skalę miastotwórczą, we
Florencji, a które w Krakowie. Autor stwierdza ich wyraźne zróżnicowanie, pod tym
względem, w obu miastach. Jest jednak trudno ściśle określić znaczenie tych elementów w
całości funkcji kulturalnej, nie są one w pełni porównywalne i niełatwe do liczbowego ujęcia.

We Florencji spośród siedmiu analizowanych przez autora elementów funkcji
kulturalnej szczególne znaczenie miastotwórcze ma pięć:
 architektury i budownictwa
 muzealna
 biblioteczna
 kongresowo-wystawiennicza (z pominięciem festiwalowej)
 uniwersytecka
Funkcja architektury i budownictwa, według autora, stanowi podstawowy element
miastotwórczy z uwagi na swój przestrzenny wymiar. Zabytkowe centrum Florencji zostało
uznane przez międzynarodową organizację (UNESCO) i wpisane na listę dziedzictwa
kulturowego świata, m.in. dlatego funkcja ta jest czynnikiem rozwoju turystyki w tym
mieście. Oczywiście nie bez znaczenia są pozostałe funkcje, jednak według autora funkcja ta
stanowi podstawę rozwoju niektórych z nich, a co za tym idzie ruchu turystycznego, dzięki
czemu stanowi o miastotwórczym wymiarze kultury. Nie bez znaczenia jest tu rola historii
Florencji. Jest bowiem prawdopodobne, że bez materialnej bazy architektonicznej, a z drugiej
strony, bez bogatej i długiej historii miasta, znaczenie pozostałych funkcji byłoby mniejsze
lub nie wystąpiłoby wcale. Można zatem stwierdzić, że funkcja muzealna powstała na bazie
obiektów architektury i materialnych wytworów kultury tworzącej się w długim okresie
ponad tysiąca lat. Dzisiejszy rozwój funkcji muzealnej ma jednak podstawowe znaczenie dla
generowania ruchu turystycznego, który, co przedstawiał autora w rozdziale poświęconym
zagadnieniom turystyki we Florencji. Nie bez przyczyny Florencja nosi miano „miastamuzeum”. Stosunkowo wysoka liczba muzeów oraz bardzo dobra i dobra dostępność
większej części muzeów florenckich stanowi podstawę dla napływu turystów do miasta.
Oczywiście, funkcja muzealna opiera się, o czym autor wspomniał powyżej, o mechanizmy
gospodarki wolnorynkowej. Dzięki temu promocja tego elementu funkcji kulturowej
przyczynia się do dalszego rozwoju stanu obecnego. Muzea tworzą miasto bezpośrednio,
zajmują lub tworząc nowe obiekty w przestrzeni miasta, generując strukturę gospodarczą, z
uwagi na wysoki odsetek zatrudnionych w sektorze usług we Florencji.
W długiej historii miasta rozwijała się również funkcja biblioteczna, która jest
wyrazem materialnych dóbr kultury, będąc zarazem miastotwórczym elementem funkcji
kulturalnej ze względu na swój potencjał i możliwy zasięg oddziaływania. Zasoby
biblioteczne Florencji mają bowiem znaczenie dla całych Włoch, czego wyrazem jest
narodowy charakter największej we Florencji biblioteki opisanej w rozdziale poświęconym
funkcji bibliotecznej. Zbiory kilku bibliotek florenckich stanowią o miastotwórczej roli jaką

pełnią one w mieście. Są bowiem magnesem dla bibliofilów i naukowców, którzy chcieliby
zgłębiać dorobek kulturowy ludzkości zawarty w milionach woluminów o dużej wartości
historycznej, które posiadają biblioteki florenckie.
Jest też inny element miastotwórczego znaczenia funkcji kulturalnej Florencji.
Działalność

centrum

kongresowo-wystawienniczego

stanowi

uzupełnienie

zdolności

miastotwórczej funkcji kulturalnej. Dzięki setkom imprez organizowanym co roku, a przede
wszystkim poprzez ich zasięg rozciągający się na terytorium Włoch, Europy i innych
kontynentów, funkcja kongresowo-wystawiennicza generuje napływ do Florencji nie tylko
turystów, ale również naukowców, biznesmenów, przedsiębiorców, którzy w czasie pobytu w
mieście wykorzystują i tworzą podstawowe dla miasta, opisanej powyżej, funkcje.
Podsumowanie to kończy analiza miastotwórczego charakteru funkcji uniwersyteckiej
Florencji. Uczelnie wyższe tego miasta nie są tak liczne jak w Krakowie, a liczba studentów
we Florencji jest trzykrotnie mniejsza niż w Krakowie, jednak szkolnictwo wyższe w coraz
większym stopniu przyczynia się do tworzenia struktur przestrzennych miasta, a co za tym
idzie, ma charakter miastotwórczy. Powstające obecnie nowe obszary zdominowane przez
funkcję uniwersytecką dają podstawę, by zaliczyć ją do grona funkcji miastotwórczych
Florencji.
W Krakowie, do miastotwórczych autor zalicza funkcje:
 uniwersytecką
 biblioteczną
 artystyczną
 architektury i budownictwa
 festiwali (z pominięciem kongresowo-wystawienniczej)
 religijną.
W fazie rozwojowej znajduje się funkcja muzealna, która, być może za kilka lat, będzie
miała zdecydowanie miastotwórcza dla Krakowa, rolę jednak obecnie nie zajmuje jeszcze tej
pozycji. Zwiększający się z roku na rok napływ turystów (w tym zagranicznych) do Krakowa,
pozyskiwanie środków unijnych na rozwój działań w sferze kultury , przyczynić się mogą w
znacznym stopniu do rozwoju tej funkcji, a co za tym idzie, może stać się ona podstawową
funkcją kulturową i miastotwórczą zarazem.
Obecnie najważniejsze znaczenie dla funkcji kulturalnej Krakowa ma jednak funkcja
uniwersytecka. Stanowi ona o rozwoju miasta, generuje napływ studentów i naukowców, a

W roku 2007 rozpoczęła się nowa transza środków unijnych – okres 2007-2013.

także osób zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego, na stosunkowo długi okres, w
porównaniu do czasu, jaki przeznaczają turyści na pobyt w mieście. Dzięki temu funkcja
uniwersytecka jest miastotwórcza, tworząc efekty mnożnikowe w gospodarce Krakowa w
praktycznie każdym możliwym wymiarze. Tworzy ona strukturę przestrzenną miasta,
wyznaczając obszary zajęte przez budynki dydaktyczne i administracyjne uczelni wyższych
Krakowa. Przyczynia się do rozwoju struktur gospodarczych miasta, o czym autor wspomniał
powyżej. Po trzecie, jest podstawową funkcją tworzenia struktur społecznych w mieście, z
uwagi na jej wkład w odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród mieszkańców Krakowa
i tworzenie kadr dla dynamicznie rozwijającego się sektora usług. Funkcja uniwersytecka jest
również funkcjotwórcza, ponieważ dzięki jej rozwojowi, może rozwijać się funkcja
biblioteczna. Obydwie te funkcje są od siebie zależne. Funkcja biblioteczna ma dzisiaj w
Krakowie wymiar ogólnoświatowy, ze względu na bogactwo zbiorów bibliotecznych i ich
charakteru, co stanowi o „samodzielnej” roli tej funkcji, a z drugiej strony o jej
miastotwórczym charakterze. Z uwagi na działalność bibliotek uczelnianych, korzystający z
nich mają możliwość zapoznania się z bogatą literaturą i innymi formami zbiorów w
dziedzinach, dla których zostały powołane uczelnie krakowskie.
W obrębie funkcji kulturalnych znajduje się funkcja artystyczna, która w Krakowie
przybrała formę szczególną. Miasto było stolicą kulturalną Polski i w dalszym ciągu tę
pozycję stara się utrzymać. Funkcja artystyczna rozwijała się w samym Krakowie, jednak jej
zasięg był ogólnonarodowy, a w niektórych okresach dziejów miasta, szczególnie w
renesansie, miała wymiar ogólnoeuropejski. Do Krakowa przyjeżdżali i tworzyli
najznamienitsi artyści Polski i Europy. Niejednokrotnie osiedlali się na stałe w mieście, dzięki
czemu tworzyła się i tworzy również obecnie specyficzna struktura społeczna Krakowa.
Działalność artystyczna polegała m.in. na tworzeniu architektonicznej formy miasta,
powstawaniu instytucji i rozwoju form sztuki – malarstwa i rzeźby, które udostępniane są
obecnie nie tylko w muzeach i galeriach, ale zdobią miasto na codzień, w postaci rzeźb i
pomników. Ten przejaw działań w ramach funkcji artystycznej przyczynia się do rozwoju
funkcji architektury i budownictwa, która w Krakowie odgrywa, jak we Florencji,
podstawową rolę w stosunku do innych funkcji, które w mieście się rozwijają. Zabytkowe
centrum miasta zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury, a fakt ten może
stanowić o napływie turystów pragnących zaznajomić się z tym dziedzictwem.
Do miastotwórczych w Krakowie autor zaliczył funkcję festiwali, ponieważ od czasów
powojennych festiwale w Krakowie zajmowały ważne miejsce, a obecnie to znaczenie
wzrosło, dzięki czemu funkcja ta ma charakter miastotwórczy. Organizowane imprezy

festiwalowe przyciągają bowiem do Krakowa turystów i miłośników tych sfer kultury, dla
których cyklicznie odbywające się imprezy. Po 1989 r. liczba festiwali organizowanych w
mieście znacznie wzrosła. Jednak ważna jest nie tyle liczba, co ich znaczenie i charakter.
W rozwoju funkcji miasta ważne miejsce zajmuje obecnie funkcja religijna, która
przybrała na znaczeniu dzięki kultowi świętych i organizowanym pielgrzymkom, których
liczba stale rośnie. Obecnie, do Krakowa przyjeżdżają już nie tysiące pielgrzymów, co miało
miejsce jeszcze w latach 90. XX w., a miliony, za sprawą jednego, ale jakże ważnego
sanktuarium (Miłosierdzia Bożego) opisanego w rozdziale poświęconym funkcji religijnej.
Oczywiste jest, że niejednokrotnie pielgrzymi są równocześnie turystami, którzy oprócz
wizyty i modlitwy w sanktuarium zwiedzają inne materialne wytwory kultury w Krakowie.
Z analizy elementów funkcji kulturalnej wynika również odpowiedź na trzecie pytanie
badawcze. Zabytkowy układ dzielnicy centralnej Florencji i Krakowa, najwyższa we
Włoszech liczba muzeów dają podstawy do twierdzenia, że Florencja i Kraków są miastamimuzeum, które pojmowane jest przez autora jako zachowany zespół historycznych obiektów
Starego Miasta wraz z muzeumi znajdującymi się w tym mieście.
Nie znaczy to bynajmniej, że zabytkowe dzielnice Florencji i Krakowa są
„skansenami”, obszarami, gdzie jedyną aktywnością jest ruch turystyczny i formy jego
obsługi. Przeciwnie, obszary te pełnią jeszcze wiele innych funkcji, co dodatkowo zwiększa
ich atrakcyjność, jak np. handel na ulicach Oltrarno we Florencji, czy Floriańskiej i Grodzkiej
w Krakowie.
Miastotwórczy charakter funkcji kulturalnej Florencji i Krakowa jest bezsprzeczny.
Według autora, jest ona czynnikiem sprawczym funkcjonowania obydwu miast. Wykazał on,
że dla jednego i drugiego miasta struktura funkcji kulturalnej i znaczenie poszczególnych jej
elementów są odmienne, często jednak miastotwórczy charakter we Florencji i w Krakowie
mają te same elementy. Bogata historia jest podstawą do rozwoju funkcji kulturalnej, tym
bardziej, że w dziejach obu miast są okresy, w których Florencja i Kraków miały dużo
wspólnego, dzięki nawiązanym stosunkom i kontaktom.
Realizując drugi cel pracy autor starał się odpowiedzieć na ostatnie, czwarte pytanie
badawcze postawione w pracy, w rozdziale 8 i 9. Rozdział 8. miał dać odpowiedź czy
turystyka we Florencji i w Krakowie rozwija się jako oddziaływanie funkcji kulturalnej.
Odpowiedzią na to pytanie miał być też kwestionariusz przeprowadzony w obu miasta. Dane
Liczba muzeów innych miast włoskich i polskich nie jest tak wysoka w żadnym z nich. Liczba muzeów Rzymu
we Włoszech i Warszawy nie jest tak wysoka; porównywalne mogą być tylko zasoby muzeów Florencji i
Rzymu. W Polsce nie ma miasta posiadającego tak bogate zbiory muzealne jak w Krakowie, choćby ze względu
na zbiory Zamku Królewskiego na Wawelu.

dotyczące turystyki w obu miastach wykazały, że turystyka kulturalna jest w obu miastach
najważniejszą motywacją turystyczną i celem przyjazdu turystów do Florencji (ok. 80%) i do
Krakowa (35%). Dane statystyczne dotyczące funkcji kulturalnej agregowane są we Florencji
z innym typem turystyki – biznesowym, jednak autor wnioskuje, że turystyka ta jest jednym z
celów przyjazdu także ludzi biznesu i jej oddziaływanie na nich jest we Florencji znaczące. W
Krakowie turystyką kulturową zainteresowana jest z pewnością zdecydowanie większa
turystów, pomimo, że tylko 35% podało za główny cel przyjazdu turystykę kulturową.
Najprawdopodobniej, ten typ turystyki jest ważny dla innych odwiedzających Kraków,
których cel główny wizyty w mieście jest inny, jednak cele pośrednie mogą dotyczyć funkcji
kulturalnej. Analizę danych potwierdza również krótki kwestionariusz przeprowadzony we
Florencji i w Krakowie, w którym respondenci odpowiedzieli twierdząco na powyższe
wnioski. Wobec powyższego, autor stwierdza, że turystyka rozwija się we Florencji i w
Krakowie głównie w oparciu o zasoby kulturowe, a funkcja kulturalna tworząc te zasoby była
i jest głównym czynnikiem generującym turystykę.
W świetle wyników pracy, funkcję kulturową można uznać za miastotwórczą dla
Florencji i Krakowa, w przeszłości i obecnie, a jej rola w przyszłości powinna być jeszcze
większa.
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