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Rozwój Krakowa na przełomie XIX i X X  w. oparty był na wielu sprzecznościach. 
Systemową słabość gospodarczą miasta rekompensowało wyjątkowe znaczenie Kra
kowa dla Polaków. Funkcja duchowej stolicy narodu stała w opozycji do roli nad
granicznej twierdzy i prowincjonalnego garnizonu obcej armii. Z punktu widzenia 
wielkiej kosmopolitycznej metropolii, w jaką przekształcił się Wiedeń na przełomie 
XIX i XX w., Kraków był zaledwie peryferyjnym miastem średniej wielkości. Z punktu 
widzenia polskiej racji stanu natomiast, choć ubogi, spełniał funkcję narodowej sto
licy nieistniejącego wówczas państwa polskiego. Te i inne sprzeczności stanowią
0 fenomenie i wyjątkowości sytuacji Krakowa pod panowaniem austriackim.

Wiek XIX, wiek żywiołowej industrializacji i urbanizacji, przyniósł poważ
ne zmiany w sieci osadniczej Europy Środkowej. W  sąsiedztwie Krakowa wyrosły 
wielkie ośrodki przemysłowe Górnego Śląska i Zagłębia. Industrializacja stała się 
też czynnikiem rozwojowym innych miast na ziemiach polskich, w tym Warszawy
1 Lodzi. Ówczesny splot czynników politycznych i ekonomicznych sprawił, iż Kra
ków do końca XIX w. pozostawał miastem protoindustrialnym, o dość niskiej 
dynamice wzrostu. Ograniczony austriackimi fortyfikacjami do powierzchni zaled
wie 5 km kw., był jeszcze na przełomie XIX i XX  w. miastem stosunkowo niewiel
kim i biednym. O ile przy tym w XVII i XVIII w. Kraków tracił stopniowo swe me
tropolitalne funkcje na rzecz Warszawy, to w XIX w. -  zdegradowany do roli mia
sta powiatowego -  oddał na rzecz Lwowa korzyści związane z pełnieniem funkcji 
stolicy największej prowincji austriackiej Galicji.

W  tym trudnym i skomplikowanym położeniu Kraków potrafił jednak 
w 2. połowie XIX w. znaleźć dla siebie szansę rozwoju, wykorzystując z jednej stro
ny zwrot ku liberalizmowi, jaki dokonał się w Austrii w latach 60. XIX w., z drugiej 
zaś -  siłę swej metropolitalnej tradycji. I na tym polega fenomen Krakowa 2. poło
wy XIX w., miasta małego i biednego, które potrafiło w stosunku do wszystkich 
ziem polskich wypełniać rolę historycznej metropolii, duchowej stolicy narodu, cen
trum polskiego życia naukowego, kulturalnego, religijnego, a także politycznego. 
Paradoks ten stał się równocześnie zasadniczym czynnikiem miastotwórczym, de
cydującym o nowoczesnym obliczu Krakowa przełomu XIX i XX stulecia.



Wyraźny skok w rozwoju i uformowanie nowoczesnej tkanki miejskiej przy
niósł Krakowowi dopiero przełom XIX i XX  w. O pozytywnym trendzie rozwojo
wym w 2. połowie XIX w. w  zasadniczy sposób zadecydowało stworzenie w Krako
wie po 1866 r. nowoczesnego i silnego samorządu miejskiego w ramach szerokiej 
autonomii, jaką -  w przeciwieństwie do innych ziem polskich -  uzyskała w tym 
czasie Galicja. Samorząd wypełnił też w Krakowie wyjątkowo ważną rolę w kre
owaniu przestrzeni miejskiej. Właśnie na przykładzie Krakowa zrozumieć można 
dobrze skalę bezpośredniego i pośredniego oddziaływania samorządu na kształt urba
nistyczny miasta.

Wyłoniona w wyniku pierwszych wyborów, przeprowadzonych w 1866 r., 
Rada Miejska zaczęła konsekwentnie likwidować wieloletnie zaniedbania w gospo
darce miejskiej. Zważywszy na bardzo skromne możliwości ekonomiczne gminy, 
której budżet w 1867 r. zamykał się kwotą niespełna 300 tys. złr., proces prze
kształcania Krakowa w nowoczesny organizm urbanistyczny musiał być rozłożony 
z konieczności na wiele lat. Od początku ery autonomicznej miasto posiadało jed
nak ambitny program swojego rozwoju, nakreślony przez pierwszego swego prezy
denta Józefa Dietla (1866-1874), a konsekwentnie realizowany przez jego następ
ców. Prezydenci autonomicznego Krakowa odegrać mieli wielką rolę w dziele jego 
unowocześniania. Wyłonieni drogą wyborów spośród najświatlejszych obywateli 
Krakowa, prawie wszyscy byli wielkimi indywidualnościami, dobrze rozumiejącymi 
potrzeby miasta i stojącymi na straży jego interesów. Zasługą Józefa Dietla było 
przede wszystkim dokonanie głębokiej analizy stanu miasta i sformułowanie per
spektywicznego programu jego rozwoju.

Prezydent Józef Dietl podjął próbę zmiany sytuacji poprzez przedsię
wzięcia w dwóch kierunkach: bezpośredniej i wielorakiej działalności inwestycyj
nej gminy, a także uchwalenia takich przepisów budowlanych i podatkowych, ja
kie stymulowałyby budownictwo mieszkaniowe. 5 stycznia 1871 r. Józef Dietl 
wystąpił na posiedzeniu Rady Miejskiej z projektem „uporządkowania miasta” , 
zawierającym wykaz najpilniejszych potrzeb inwestycyjnych. Były to: dokończe
nie kanalizacji miasta, wybrukowanie placów i ulic, budowa wodociągów, rzeźni, 
budynków szkolnych, lazaretu dla nieuleczalnie chorych, rozbudowa gmachu ma
gistratu oraz restauracja Sukiennic. Realizację tego śmiałego projektu umożliwić 
miała pożyczka loteryjna w wysokości 150 0  000 złr., którą w grudniu 1872 r. 
zatwierdził Wydział Krajowy.

D opiero jednak następcy Józefa Dietla -  Mikołajowi Zyblikiewiczowi 
(1874-1881 ) przypadła w udziale realizacja projektów wielkiego poprzednika. Za
częto od restauracji Sukiennic, co było uwieńczeniem dłuższej akcji porządkowa
nia Rynku. Budowli stanowiącej środek miasta wyznaczono nie tylko rolę Palais 
du Commerce, ale i „świątyni sztuki” , mieszczącej zbiory, założonego właśnie, 
pierwszego polskiego Muzeum Narodowego. Restauracji Sukiennic towarzyszyło 
przy tym przeorientowanie sytuacji urbanistycznej gmachu oraz zmiana funkcji 
Rynku Głównego. Przeprowadzona przez Tomasza Prylińskiego w  latach 1874- 
1879 przebudowa Sukiennic miała wymiar symboliczny. Dotychczas zruderowa- 
ny gmach został przekształcony w wizytówkę unowocześniającego się Krakowa. 
Równocześnie symbolizował rozwijaną przez Zyblikiewicza funkcję Krakowa jako



duchowej stolicy narodu. Zorganizowany w nowo otwartych Sukiennicach jubile
usz Józefa Ignacego Kraszewskiego stal się doskonałym przykładem łączenia re
stauracji krakowskich zabytków z ich duchowym oddziaływaniem na wszystkie zie
mie polskie.

Przed 1900 r. samorząd podjął jeszcze kilka dużych przedsięwzięć urba
nistycznych. Do najwcześniejszych zaliczyć trzeba -  obok przeprowadzonych w  la
tach 60. i 70. przekształceń Rynku Głównego -  porządkowanie Plant i obiegającej 
je reprezentacyjnej ulicy obwodowej: krakowskiego Ringu. Planty ozdobione zosta
ły przy tym wieloma pomnikami, realizującymi konsekwentnie narodowopatriotyczny 
program, zainicjowany za prezydentury Dietla i Zyblikiewicza. Za najważniejsze przed
sięwzięcie urbanistyczne schyłku w. XIX w Krakowie uznać należy, zaprojektowane 
i zrealizowane przez Macieja Moraczewskiego, zasypanie w  latach 1878-1880 ko
ryta Starej Wisty. Poprawiło to nie tylko stosunki sanitarne w mieście, ale otwarło 
również nowe możliwości ekspansji budowlanej. Od 1887 r. prowadzono urządza
nie plant Dietlowskich. Jest to w Krakowie jedyny przykład szerokiego bulwaru 
z ciągami architektury mieszkaniowej. Jego wielkomiejski charakter swoim rozma
chem przypomina podobne założenia Berlina i Paryża.

Wielkomiejskiego charakteru nabrała również na przełomie XIX i XX  w. 
ulica Basztowa. Wiązało się to nie tylko z szybką rozbudową Krakowa, ale i z próbą 
przesunięcia centrum miasta z Rynku Głównego ku dworcowi kolejowemu. Sym
bolem tych urbanistycznych przeobrażeń była lokalizacja nowego Teatru Miejskie
go przy placu Sw. Ducha. Wzniesiony w latach 1891-1893 przez Jana Zawiej- 
skiego, monumentalny gmach teatru miał wyznaczać -  wraz z planowanym na po
czątku XX  w. i nie zrealizowanym gmachem nowego Ratusza -  nowy środek mia
sta. W  sąsiedztwie, m.in. przy ulicy Basztowej, lokowano elegancką architekturę 
mieszkaniową oraz najważniejsze instytucje administracyjne i finansowe.

Kraków początku XX  w. znajdował się w procesie głębokiej transforma
cji. Dominującej dotychczas narodowej perspektywie i sile tradycji trzeba było prze
ciwstawić liberalizm, zwyciężający wraz z uniwersalizmem i kosmopolityzmem 
w wielonarodowościowym państwie Habsburgów. Sprowincjonalizowaniu, stagna
cji i regresywności stosunków społecznych przeciwstawiały się otwartość i dyna
mizm wielkiej kapitalistycznej urbanizacji. Wszechobecnej postawie historycystycz- 
nej przeciwstawiano modernizm w europejskim wymiarze.

Ostatecznym symbolem tej zmiany stał się ogłoszony w 1909 r. przez 
władze Krakowa konkurs na plan Wielkiego Krakowa. Był to pierwszy w dziejach 
urbanistyki polskiej -  wyprzedził o kilka lat prace nad planami W ielkiego Lwowa 
i Wielkiej Warszawy -  nowoczesny plan regulacyjny. Jego powstanie postulowano 
w Krakowie już w 1893 r., dopiero jednak znaczne rozszerzenie granic miasta umoż
liwiło przeprowadzenie konkursu, który koncentrował się przede wszystkim na re
gulacji nowo przyłączonych terenów. Konkurs okazał się przy tym pozytywnym za
skoczeniem, przynosząc wiele interesujących rozwiązań, które były nie tylko odbi
ciem ówczesnych poglądów na planowanie miast w Europie, ale stanowiły też re
zultat oryginalnych przemyśleń środowiska architektów krakowskich.

W  1890 r. Kraków liczył niespełna 70 tys. mieszkańców (bez załogi 
wojskowej), ścieśnionych na powierzchni zaledwie 5,77 km kw. Jednak od lat 80.



XIX stulecia, mimo ograniczeń ze strony władz wojskowych, miał miejsce żywioło
wy rozwój 16 gmin otaczających Kraków, z których tylko przemysłowe Podgórze 
posiadało prawa miejskie. Obszary te już wówczas trzeba by uznać za w  dużej czę
ści zurbanizowane -  nie tylko ze względu na ich kształt przestrzenny, ale zwłaszcza 
ze względu na pełnione przez nie funkcje i charakter aktywności zawodowej tam
tejszych mieszkańców. W  1900 r. liczba ludności tych 15 gmin wiejskich (bez mia
sta Podgórza) była równa 1/3 liczby mieszkańców Krakowa i dalej dynamicznie 
rosła. Tereny te rozwijały się jednak w sposób chaotyczny i bez jakiejkolwiek koor
dynacji z rozwojem samego Krakowa, a przede wszystkim -  jego kosztem.

Przejście Krakowa do fazy wielkomiejskiego rozwoju po 1900 r. zbiegło 
się w czasie z wyraźnym krystalizowaniem się stosunków kapitalistycznych w Gali
cji. Podjęty przez ówczesnego prezydenta Krakowa Juliusza Lea (1904-1918), plan 
stworzenia Wielkiego Krakowa oznaczał nie tylko przyłączenie kilkunastu gmin ze
wnętrznych i znaczne rozszerzenie obszaru administracyjnego miasta (z 5,77 km kw. 
do 46,90 km kw.), ale przede wszystkim pchnięcie Krakowa na tory prawdziwie 
kapitalistycznego rozwoju, z wykorzystaniem przemysłu, handlu, transportu, kapi
tału finansowego. Realizacja tego przedsięwzięcia w latach 1909-1915 stanowiła 
ostateczne odejście od koncepcji Krakowa jako miasta nonindustrialnego. To wiel
kie otwarcie ku XX-wiecznej dynamice i nowoczesności oznaczało też konieczność 
szybkich zmian w świadomości społecznej. Stało się także szansą dla podjęcia prac 
nad pierwszym planem Wielkiego Krakowa i próbą uporządkowania przestrzenne
go miasta.

Zainteresowanie środowiska krakowskiego problematyką urbanistyczną 
wynikało m.in. z powolnego przechodzenia Krakowa do fazy wielkomiejskiego roz
woju. Wiązało się również z ewakuacją austriackiego garnizonu ze wzgórza wawel
skiego w  1905 r. oraz częściowym zniesieniem wewnętrznej linii fortyfikacji twier
dzy Kraków, od strony zachodniej. Otwierało to nowe perspektywy ekspansji bu
dowlanej.

Jeszcze w 1904 r. Stanisław Wyspiański przy udziale architekta Włady
sława Ekielskiego przystąpił do tworzenia niezwykle śmiałej koncepcji, znanej jako 
„Akropolis” -  przekształcenia urbanistycznego wzgórza wawelskiego w centralny 
punkt polskiego życia politycznego i kulturalnego. Była to propozycja na wskroś 
wizjonerska. Stała się hasłem do podjęcia zamierzeń o dużym rozmachu urbani
stycznym. Ich zapowiedź stanowił, ogłoszony w  1908 r., konkurs na projekt nie
wielkiej kolonii domów na „Salwatorze” . Był to pierwszy tego typu konkurs w Pol
sce. Wywołał on burzliwą dyskusję w  środowisku architektonicznym, przynosząc 
w rezultacie wzorcową realizację, będącą echem angielskich koncepcji miasta-ogrodu.

Rok później ogłoszono konkurs na plan regulacyjny Wielkiego Krakowa. 
Jego rozstrzygnięcie w 1910 r. uznać można za początek rozwoju nowoczesnego 
planowania w Polsce. Już w warunkach konkursu sformułowano wiele istotnych 
zasad, m.in. zasadę strefowania miasta. Sam konkurs przekształcił się w niezwykle 
twórczą konfrontację na gruncie polskim różnych szkół urbanistyki europejskiej. 
Nadesłano aż dziewięć prac. Ich poziom jury uznało za wysoki. Po przeszło półwie
czu Krzysztof K. Pawłowski widzi w nadesłanych projektach konkursowych: „ele
menty funkcjonalizmu szkoły niemieckiej i motywy geometrycznych założeń fran



cuskich, [...] echa doktryny Sittego i próby realizacji Howardowskiej idei miast- 
-ogrodów” .

Przeważało jednak dążenie do zachowania specyficznego charakteru mia
sta. Taki kierunek reprezentował też zwycięski projekt zespołu w  składzie: Józef 
Czajkowski, Władysław Ekielski, Tadeusz Stryjeński, Ludwik Wojtyczko i Kazimierz 
Wyczyński1.

Projekt ten uznano jednomyślnie za najlepszy, podkreślając m.in. jego 
organiczne połączenie z istniejącym rdzeniem miasta2. Autorzy zaprojektowali w 
linii likwidowanych wewnętrznych fortyfikacji szeroki bulwar obwodowy -  drugi ring. 
Na zewnątrz od niego, konsekwentnie stosując zasadę strefowania, umieścili za
komponowane w zieleni, nowe dzielnice mieszkaniowe, dobrze przy tym skomuni
kowane z centrum miasta. Rozmach i konsekwencja kształtowania dużego obsza
ru, włączanego właśnie w granice miasta, czyniły zwycięski plan nie tylko bliski 
doskonałości, ale i niemożliwy do realizacji z ekonomicznego punktu widzenia3.

Wśród innych projektów na uwagę zasługiwał, nagrodzony drugą nagro
dą, plan Jana Rakowicza, który może najściślej przenosił na grunt krakowski po
stulaty niemieckiej szkoły Stiibbena. Współcześnie zarzucano wykształconemu 
i pracującemu w Niemczech Rakowiczowi zbyt niewolnicze trzymanie się zasad za
wartych w dziele D er Städtebau, co miało obciążać jego projekt „nużącą jedno- 
stajnością” , a także brakiem całościowej koncepcji'’ . Projekt Rakowicza był jednak 
najbardziej realny pod względem finansowym. Jemu też miasto powierzyło prowa
dzenie prac regulacyjnych na nowo przyłączonych terenach.

Wyróżniony jedną z dwóch trzecich nagród, projekt Franciszka Mączyń- 
skiego i Tadeusza Niedzielskiego inspirowany byl nie tylko ideami malowniczości 
wziętymi od Sittego (dalekie plany zamykające perspektywy ulic, tworzenie ciągu 
niewielkich placów), ale i wyraźnym wpływem Henriciego, widocznym w -  zapro
ponowanej przez autorów -  stratyfikacji społecznej dzielnic mieszkaniowych (wy
raźny podział miasta na przyfabryczne dzielnice robotnicze i osobne strefy zabudo
wy willowej i kamienic czynszowych). Kontynuacją poszukiwań właściwej koncepcji 
rozwoju Krakowa był też konkurs na regulację wylotu ulicy Wolskiej (obecnie Pił
sudskiego) i terenów zielonych po zachodniej stronie centrum miasta. Został on 
rozstrzygnięty w kwietniu 1914 r.

Konkurs na plan W ielkiego Krakowa potwierdził przodownictwo Krako
wa w tworzeniu nowoczesnej polskiej myśli urbanistycznej i architektonicznej. Po 
twierdził również jego specyficzną rolę jako laboratorium, w którym w konfrontacji 
z osiągnięciami obcymi rodziły się podstawy nowoczesnej architektury polskiej. Ufor
mowana tuż przed I wojną światową „szkoła krakowska” kontynuowała działalność 
w pierwszych latach niepodległości, święcąc wówczas swoje największe sukcesy poza 
Krakowem.

1 K. K. Pawłowski, Początki polskiej nowoczesnej myśli urbanistycznej, w: Sztuka o k o 
ło 1900, Warszawa 1969, s. 67-81.

J. Peroś, Wielki Kraków w planach konkursowych, Kraków 1910, s. 7-13.
3 Objaśnienie projektu pod godłem „5 ” , Architekt, R. 1910, s. 91-93.

J. Peroś, op. cit., s. 18.



W  samym Krakowie natomiast próbowano wykorzystać wyniki konkursu 
dla planowej rozbudowy miasta, prowadzonej przez cały okres międzywojenny. 
Echem konkursu z 1910 r. jest niewątpliwie monumentalna realizacja Alei Trzech 
W ieszczów -  reprezentacyjnego bulwaru (drugi ring) po zachodniej stronie miasta. 
Wprawdzie względy ekonomiczne uniemożliwiły wytyczenie pasa odpowiedniej sze
rokości, lecz udało się choć częściowo zrealizować postulaty konkursu, lokalizując 
w sąsiedztwie tereny zielone i willową dzielnicę mieszkaniową (ul. Grottgera). Same 
Aleje Trzech W ieszczów otrzymały jednak charakter ulicy o wielokondygnacyjnej 
zabudowie mieszkaniowej oraz monumentalnych gmachach użyteczności publicz
nej (m.in. Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe, Akademia Górnicza). Takie 
rozwiązanie stało się raczej późnym echem wiedeńskiej Ringstraße, niż realizacją, 
zawartych w planach z 1910 r., inspiracji doktryną surowego krytyka Ringu Camil
la Sittego.

Choć Kraków na przełomie wieków (w odróżnieniu od większości podob
nych ośrodków, w tym m.in. Warszawy, Poznania i Lwowa) nie wytworzył nowego 
centrum miejskiego, zrealizowano wtedy szeroki program inwestycyjny, nie tylko 
unowocześniający istniejącą infrastrukturę, ale de facto tworzący podstawy funk
cjonowania XX-wiecznego organizmu miejskiego. Zarówno wzniesione wówczas 
liczne gmachy użyteczności publicznej, jak i zespoły architektury mieszkaniowej, 
reprezentują stosunkowo wysoką wartość estetyczną, użytkową i techniczną.

W  rezultacie Kraków w  przededniu I wojny światowej, wchodząc w fazę 
swego wielkomiejskiego rozwoju, był na nowo ukształtowanym organizmem urba
nistycznym o dominacji tkanki XIX-wiecznej. O ile w 1867 r. na ówczesnym obsza
rze administracyjnym Krakowa (teren wewnątrz drugiej obwodnicy komunikacyjnej 
na lewym brzegu Wisły) znajdowało się 1370 budynków, to w 1910 r. liczba ta 
wzrosła do 2384, przy czym zdecydowana większość powstała w  ciągu półwiecza: 
1860-1910. Już w 1900 r. na ogólną liczbę 1654 domów „familijnych i czynszo
wych” , tylko 627 (37,9 proc.) pochodziło sprzed 1860 r. Przy tym zdecydowana 
większość z nich została poddana na przełomie XIX i XX  w. daleko idącym prze
kształceniom. Wynikały one nie tylko z ówczesnego pojmowania pietyzmu dla za
bytków przeszłości, ale przede wszystkim z nadmiernego zagęszczenia miasta, spo
wodowanego statusem twierdzy. Fakt ten odbił się także negatywnie w  postaci zbyt 
silnego inwestowania na terenie miasta średniowiecznego w obrębie Plant.

Dzisiejszy obraz śródmieścia Krakowa i jego monumentalnych zespołów 
zabytkowych stworzony został w XIX stuleciu w wyniku świadomej akcji urbani
stycznej i konserwatorskiej. Decydującą rolę w tym procesie odegrał wybrany 
w 1866 r. samorząd miejski. Suwerenna gmina wypełniła wówczas funkcje: inwe
stora, konserwatora i obrońcy zabytków, kreatora prawnych i ekonomicznych 
instrumentów kształtowania przestrzeni miejskiej, wreszcie urbanisty.
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