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S t r e s z c z e n i e  
W artykule odniesiono się do medycznego i symbolicznego znaczenia słowa „serce”. Przedstawiono 
supremację funkcjonalno-przestrzenną rynku średniowiecznego będącego wyłącznym „sercem” ów-
czesnego miasta. Na przykładzie Krakowa ukazano rozmaitość elementów aspirujących do roli obec-
nego „serca miasta”, przy jednoczesnym zaniku wiodącej roli rynku. W konkluzji wskazano na od-
mienność dwóch koncepcji „serca miasta”, które w zróŜnicowany sposób odzwierciedlają sytuację 
polityczną, gospodarczą, społeczną i artystyczną swoich czasów: epoki średniowiecznej zhierarchi-
zowanej jedności i stabilności oraz epoki postmodernistycznej wielości i róŜnorodności. 

Słowa kluczowe: Kraków, urbanistyka, rynek, „serce miasta” 

A b s t r a c t  

The medical and symbolic meanings of the "heart" notion were referred to. Functional and spatial 
domination of medieval market square as the exclusive "heart of the city" was discussed. Then, with 
the example of Kraków, variety of elements aspiring to the role of the contemporary "heart of the 
city" combined with the decline of market square as the leading one was presented. In conclusion it 
was noted those two different concepts of "the heart of the city" have mirrored the political, 
economic, social and artistic situation in different times: of medieval hierarchical unity and stability, 
and of postmodern changeable multiplicity and diversity. 
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1. Serce – pojęcie medyczne i symboliczne 

W sensie medycznym serce jest centralnym narządem mięśniowym warunkującym pracę krwi [1]. 
W jednym organizmie istnieje jedno serce. Inny stan rzeczy zdarza się niezwykle rzadko i stanowi wadę 
wrodzoną, a dotknięty nią organizm zazwyczaj nie ma szans na normalną egzystencją. 

W sensie symbolicznym serce jest jednym z trzech głównych punktów w pionowym schemacie 
ciała ludzkiego (dwa pozostałe to mózg i seks), zarazem uchodzi jednak za punkt centralny, wyjątko- 
wy [2]. 

Serce nie jest jedyną anatomiczną metaforą odnoszącą się do miasta. Główna ulica moŜe tworzyć 
„kręgosłup” miasta, a wraz z innymi ulicami – jego „szkielet”. O parkach, ogrodach i innych zespołach 
zieleni mówi się niekiedy jako o „płucach miasta”. Lokalne ośrodki władzy i zarządzania określa się, 
choć rzadziej, jako jego mózg. W okresie nowoŜytnym, zgodnie z maksymą Jeana Mignosa Ars sine 
sciencia nihil est, podjęto studia nad proporcjami ludzkiego ciała w odniesieniu do architektury [3]. 
Znanym przykładem antropomorfizacji urbanistycznej jest wczesnobarokowa ilustracja idei wielkiej 
przebudowy Rzymu [4]. 

2. Rynek – „serce” miasta średniowiecznego 

Geneza miasta w Polsce jako dojrzałej struktury gospodarczej, administracyjno-prawnej, urba-
nistycznej i społecznej sięga XIII w. Miasta zakładane na mocy aktów lokacyjnych miały ściśle określone 
elementy składowe oraz odpowiadające im strefy funkcjonalno-przestrzenne: 
– zespoły mieszkaniowe – bloki i działki zabudowy, 
– zespół handlowy i administracyjny – blok śródrynkowy i pozostała przestrzeń rynku, 
– zespoły sakralne – farny (i inne parafialne w większych ośrodkach) oraz klasztorne, 
– zespół obronny – mury, baszty, bramy i fosa otaczające miasto, 
– zespół słuŜący edukacji (jedynie w nielicznych miastach) – blok akademicki. 

„Sercem” kaŜdego z tych miast był rynek. Pełnił on, często na zasadzie wyłączności, rozliczne 
funkcje: 
– handlową: handel w mieście był dozwolony wyłącznie w obrębie rynku [5], 
– administracyjną: na rynku wznoszono ratusz – siedzibę władz miejskich, 
– sakralną: zwykle w pierzei rynku lub bloku przekątniowym powstawał kościół farny, 
– społeczną: rynek był miejscem spotkań, widowisk, 
– komunikacyjną: w rynku zbiegały się waŜniejsze ulice miasta, prowadzące do jego bram. 

Bez rynku egzystencja miasta nie byłaby moŜliwa. Nie był on rozległym pustym placem, z jakim 
zwykle utoŜsamiany jest obecnie, o czym świadczy popularne twierdzenie o rynku Krakowa jako naj-
większym placu w Europie. Wręcz przeciwnie: samo słowo określa dawną strukturę rynku, czyli diame-
tralnie odmiennego od pozostałych bloku zabudowy – usługowego [6]. Spolszczone z niemieckiego Ring 
oznaczało pierścień wolnej od zabudowy przestrzeni wzdłuŜ pierzei rynkowych, który otaczał blok śród-
rynkowy składający się z ratusza, sukiennic, wag, licznych kramów. Lepiej niŜ w Krakowie „pierście-
niowy” układ bloku rynkowego zachował się w Toruniu i Lwowie, a najpełniej – w Poznaniu i Wro-
cławiu. 

Jednostką autonomiczną, chociaŜ bezpośrednio sąsiadującą z miastem, był w większych ośrodkach 
zamek feudalny. Miasto średniowieczne ograniczały mury obronne, które rozdzielały dwie całkowicie 
odrębne przestrzenie – intra muros i extra muros. Organizm miejski miał tym samym czytelną granicę 
materialną i symboliczną. Rynek, który grupował większość niemieszkalnych funkcji miasta był jego 
najbardziej znaczącą przestrzenią, prawdziwym „sercem miasta”. W większych miastach był teŜ rynek 
pomocniczy, zazwyczaj miejsce handlu uciąŜliwego, niestanowiący jednak konkurencji dla rynku 
głównego. 
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Miast o tego rodzaju strukturze, róŜniących się między sobą skalą i szczegółami rozplanowania, 
załoŜono w Polsce kilkaset w XIII-XV w., a następnych kilkaset, z pewnymi zmianami, w okresie nowo-
Ŝytnym. Nowo zakładane lub rozbudowywane miasta w XVI–XVII w. były niekiedy powiązane z ze-
społem rezydencjonalnym właściciela miasta. W sensie symbolicznym rynek takiego miasta pozostawał 
„sercem” układu, podczas gdy siedziba rezydencji, bardziej aniŜeli średniowieczny zamek feudalny, sta-
wała się jego „mózgiem”. Względy kompozycyjne powodowały niekiedy ograniczenie bądź nawet 
usunięcie zabudowy z rynku: w Stanisławowie ratuszokram zespolił funkcje handlowe i administracyjne, 
w Zamościu rynek był pustym, reprezentacyjnym placem. Pomimo zmiany systemu obronnego ze ścia-
nowo-basztowego na kurtynowo-bastionowy, pozostał on czytelną przestrzennie granicą miasta; jednak 
mniejszych ośrodków gospodarczych nie fortyfikowano. Od XVIII w. powstawało coraz więcej miast 
nieobronnych, których granice określały juŜ zwykle tylko podziały własnościowe. 

W XIX w. dynamiczny rozwój przemysłu zachwiał statyczną strukturą miast dotychczasowych, 
powodując powstanie rozległych dzielnic przemysłowych i mieszkaniowych. Pogłębiło się zróŜni-
cowanie funkcjonalno-przestrzenne w obrębie poszczególnych miast, potęgowały się takŜe róŜnice mię-
dzy miastami. Miasta, zarówno juŜ istniejące (np. Warszawa), jak i nowe (np. Łódź), rozrastały się na 
skalę dotąd niespotykaną. W XIX–XX w. nowe elementy struktury miasta przejmowały niektóre funkcje 
rynku i spełniały nowe funkcje, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, chociaŜ Ŝaden z nich nie mógł 
aspirować do roli wyłącznego serca miasta. Były to m.in.: 
– hale targowe, supermarkety oraz inne „nowe” zespoły handlowe, 
– dworce kolejowe i inne węzły komunikacyjne, 
– parki i ogrody, bulwary i promenady miejskie, 
– muzea, teatry i kina, ośrodki sportu i rekreacji, 
– parki rozrywki i inne komercyjne ośrodki spędzania wolnego czasu, 
– tereny wystawowe działające okresowo w niektórych miastach, 
– miejsca odwiedzane przez turystów, niekiedy pokrywające się z wyŜej wymienionymi. 

3. W poszukiwaniu „serca” miasta współczesnego – na przykładzie Krakowa 

We współczesnym Krakowie wiele ośrodków i miejsc aspiruje do roli jego „serca” – skupiają 
istotne funkcje, są chętnie odwiedzane przez mieszkańców i przybyszów. Są wśród nich „serca tra-
dycyjne” oraz „serca nowe”. 

W granicach Krakowa moŜna wskazać pozostałości dziewięciu struktur urbanistycznych zało-
Ŝonych niegdyś jako samodzielne miasta [7]. Siedem z nich funkcjonowało przez określony czas jako 
samodzielne organizmy miejskie, w pięciu uformowały się rynki, zespoły rynkowe bądź (w Nowej Hu-
cie) reprezentacyjne, które w całości lub częściowo przetrwały do dziś: 
– Rynek Główny (od 1257 r.) pozostaje najwybitniejszą przestrzenią Krakowa, obiektem codziennych wi-

zyt, spotkań i transferów tysięcy osób, miejscem wielu imprez masowych o charakterze cyklicznym 
bądź niepowtarzalnym (sąsiedni Mały Rynek pełni niekiedy rolę uzupełniającą); w mniejszym stopniu 
Rynek pełni funkcję handlową i sakralną, utracił funkcję administracyjną, 

– plac Wolnica będący częścią dawnego Rynku Kazimierza (od 1335 r.) pełni rolę okazjonalnych spotkań 
i imprez, dzieląc ją w dzielnicy Kazimierz z ulicą Szeroką, 

– Rynek Kleparski, zwany Starym Kleparzem, będący częścią dawnego Rynku Kleparza (od ok. 1366 r.), 
zachował funkcję handlową, cedując funkcje reprezentacyjne na rzecz pobliskiego placu Matejki, z któ-
rym tworzył niegdyś wspólnie przestrzeń rynku, 

– Rynek Podgórski (od ok. 1784 r.) pełni obecnie rolę lokalną; nieco oddalony od niego plac Bohaterów 
Getta, dawny Mały Rynek Podgórza, postrzegany jest w pierwszym rzędzie jako miejsce martyrologii  
z okresu II wojny światowej, 
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– plac Centralny (od 1949 r.) w Nowej Hucie stanowi węzeł komunikacyjny, natomiast jego rola spo-
łeczna, podobnie jak powiązanej z nim, szerokiej alei RóŜ, jest stosunkowo niewielka – dopiero od 
kilku lat centralna część placu jest dostępna. 

Pozostałe miejsca w Krakowie aspirujące do roli „serca miasta” ujawniły się w XIX i XX w.,  
w niektórych wypadkach na bazie znacznie wcześniejszych układów: 
– Wzgórze Wawelskie, od X w. mieszczące najwaŜniejsze budynki państwa polskiego, jednak do  

XVIII w. mało dostępne dla ogółu, stanowi obecnie najwybitniejszy w kraju zespół zabytkowy, za-
razem najwaŜniejszy w Krakowie cel dla turystów, 

– Błonia, rozległa łąka w bezpośredniej bliskości centrum miasta, uchroniona od zabudowy, jest miejs-
cem wielu wydarzeń: mszy, koncertów, rozmaitych pokazów, 

– uczęszczane trakty spacerowe: Planty, bulwary wiślane, 
– ulice handlowe i zarazem ciągi komunikacyjne: Karmelicka, Długa, Wielopole, Stradom i Krakowska, 

Kalwaryjska, 
– lokalne place targowe i dzielnicowe: Nowy Kleparz, Na Stawach, Nowy, 
– sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach, ośrodek Ŝycia religijnego, 
– zespół dworcowy: kolejowy i autobusowy, 
– wielkopowierzchniowe centra handlowo-rozrywkowe: Galeria Kazimierz z kinem wielosalowym; Ga-

leria Krakowska; Centrum Plaza z kinem wielosalowym; Centrum Zakopianka z kinem wielosalowym; 
zespół przy ul. Bora Komorowskiego z kinem wielosalowym i parkiem wodnym. 

O spadku znaczenia dotychczasowego „serca miasta” przesądziło nie tylko pojawienie się wielu 
elementów konkurencyjnych. Istotna jest równieŜ rosnąca niewydolność rynku metropolitalnego Kra-
kowa wobec tych funkcji, które mu pozostały: obsługi ruchu pieszego, nasilonego w sezonie turystycz-
nym, oraz największych imprez masowych. NaleŜy wszakŜe podkreślić, Ŝe krakowski Rynek Główny za-
planowano w 1257 r. z – jak pokazały to kolejne stulecia – niebywałą umiejętnością przewidywania. 

4. „Serce miasta” odzwierciedleniem epoki 

Urbanistyka i architektura zawsze stanowią pewne odzwierciedlenie sytuacji politycznej, gospo-
darczej i społecznej panującej na danym obszarze w określonym czasie. 

Bezdyskusyjny prymat rynku średniowiecznego jako „serca miasta” stanowił odbicie ówczesnej 
koncepcji uniwersalistycznego świata: zhierarchizowanego i stabilnego porządku społecznego, dualizmu 
władzy świecko-kościelnej, ogólnie przyjętych reguł funkcjonowania gospodarki i prawa. Elementy tej 
tradycji przetrwały zresztą do dnia dzisiejszego i nierzadko rynek nadal jest uwaŜany za „serce miasta”, 
chociaŜ w wielu wypadkach brak juŜ ku temu racjonalnych podstaw funkcjonalno-przestrzennych pocho-
dzących z naturalnego rozwoju, które ustąpiły na rzecz przesłanek estetycznych lub nawet sentymental-
nych, zaś wzmacniane są działaniami o charakterze promocyjnym i marketingowym. 

Decentralizacja współczesnego „serca miasta” oraz zróŜnicowana atrakcyjność miejsc pełniących 
tą rolę stwarzają szeroką moŜliwość wyboru, co stanowi odbicie postmodernistycznej koncepcji świata, 
cechującej się eklektyzmem i poczuciem niestabilności. ChociaŜ w ostatnich latach postmodernizm nie-
mal zanikł w stylistyce architektonicznej, w zakresie filozoficznym jego podstawowa zasada – dominacja 
wielości i róŜnorodności nad jednością – pozostała w mocy. 

W efekcie rozwaŜania o współczesnym „sercu miasta” w sensie urbanistycznym stały się znacznie 
trudniejsze i bardziej złoŜone, zarówno w sensie urbanistycznym, jak i symbolicznym. 
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1. "Heart" as medical and symbolic notion 

From the medical point of view heart is the central muscle organ that conditions the blood 
circulation [1]. There is one heart in one system. Other situation, which hardly ever takes place, means  
a congenital defect usually leaving no chances of existence. 

Heart is also, from the symbolic point of view, one of three main points in the vertical scheme of 
human body (with brain and sex as two other ones), however it is perceived as the central, special one [2]. 

There are more anatomical metaphors referring to the city. The high street may create "backbone" 
of the city or, with other streets, its "skeleton". Parks and gardens are sometimes called "lungs of the 
city". Local centres of power are called, not that often, its "brain". Ars sine sciencia nihil est, a maxim by 
Jean Mignos, helped begin Renaissance studies into proportions of human body as referred to architecture 
[3]. A well-known example of urban antropomorfization is the early-Baroque illustration of Rome’s 
general reconstruction idea [4]. 

2. Market square as "heart" of the medieval city 

The genesis of cities in Poland as economic, legal, urban and social structures goes back to the 13th 
century. The chartered cities featured clearly defined elements and corresponding functional-spatial 
zones: 
– residential areas – blocks and lots, 
– commercial and administrative area – market square inner block and its surroundings, 
– religious area – parish church (or a number of them in larger cities) and monasteries, 
– defense area – walls, towers, gates and moat surrounding the city, 
– area for education (in few cities only) – academic block. 

Market square was the heart of each city. It fulfilled, often exclusively, numerous functions: 
– commercial: trade in the city was permitted only within the market square [5], 
– administrative: the town-hall, seat of the municipality, was built in the market square, 
– religious: the main parish church was usually built next to the market square, 
– social: meetings and events were held in the market square, 
– traffic: main streets, leading to the city gates, met in the market square. 

Without market square, the existence of the city would have been impossible. It was not a vast 
empty space it is associated with nowadays as quoted in the popular saying on the Kraków Market Square 
being allegedly the largest in Europe. In contrast to that belief, the very word expresses former structure 
of the market square, which used to be a service block – quite different from the other ones [6]. The 
Polish Rynek, which had been adapted from German Ring, meant a ring of unbuilt space along the 
frontages, which surrounded the inner market block consisting of town-hall, cloth-hall, scales and 
numerous stalls. The market square "ring" system has been preserved better in Toruń and Lwów (Lviv), 
while the best – in Poznań and Wrocław. 

Though adjacent to the city, the feudal castle was an autonomous unit. The medieval city was 
bordered by defense walls, which separated two entirely different spaces – intra muros and extra muros. 
Therefore the urban system had clear limits, both material and symbolic. The market square, which 
focused most of non-residential functions of the city, was its most important space, a real "heart of the 
city". The larger cities were additionally equipped with an auxiliary market square dedicated to specia-
lized trade, which made no competition against the main one. 

Several hundreds of such cities, which could differ one from another in planning details and scale, 
were founded in Poland in 13th–15th centuries, while another several hundreds featuring certain alterations 
were  founded  in  16th–17th

  centuries. The latter ones, newly built or extended, were sometimes combined  
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with the city owner’s palace area. From the symbolic point of view the market square remained "the 
heart" of such a system whereas the palace complex tended to be its brain, more than medieval feudal 
castle did. Compositional reasons could be responsible for reduction or even absence of buildings in the 
market square: the townhall-stall in Stanisławów combined the commercial and administrative functions, 
the market square in Zamość was an empty, ceremonial plaza. Despite the transformation of the defense 
system from the walled one into the bastion one, it remained a clear city limit, however numerous smaller 
towns were not fortified whatsoever. Since the 18th century unfortified cities predominated, their borders 
marked only by real estate divisions. 

The 19th century dynamic industrial progress undermined the static structure of cities, resulting  
in vast industrial and residential districts. The strong functional diversification within cities as well as 
between cities took place. Both existing cities (e.g. Warszawa) and new cities (e.g. Łódź), grew on 
unprecedented scale. In 19th–20th centuries new elements of city structure took over some functions of the 
market square and fulfilled the new functions resulting from the progress of civilization; however no 
element could aspire to the role of exclusive "heart of the city": 
– market halls, supermarkets and other "new" trading places, 
– railway stations and other traffic joints, 
– parks and gardens, boulevards and promenades, 
– museums, theatres and cinemas, sport facilities, 
– amusement parks and other entertainment centres, 
– exhibition areas, active occasionally in certain cities, 
– tourist places, often matching the previously mentioned ones. 

3. In search of contemporary market square – the case of Kraków 

A lot of centres and places aspire to be "the heart" of contemporary Kraków. Focusing important 
functions, they are often crowded with locals and visitors arriving for various reasons. The "traditional" 
and "new hearts" can be distinguished. 

Within Kraków city limits the remains of nine urban structures, which were originally created as 
independent cities, can be pinpointed [7]. Seven of them used to be separate cities and five (Kraków, 
Kazimierz, Kleparz, Podgórze, Nowa Huta) featured market square or market complex or (Nowa Huta) 
plaza complex, which have survived entirely or partly: 
– Main Market Square (Rynek Główny, from 1257) has remained the most outstanding space in Kraków, 

the place of everyday visits and meetings, location of numerous mass events (adjoining Small Market 
Square i.e. Mały Rynek is sometimes a backup); Main Market Square keeps to an extent trading and 
religious functions while it has lost the administrative one, 

– Wolnica Square i.e. part of former Kazimierz Market Square (from 1335), occasionally hosts meetings 
and events, sharing that position in the district with the Szeroka Street, 

– Rynek Kleparski, called the Old Kleparz, part of the former Kleparz Market Square (from ca. 1366) has 
retained its trading function and ceded ceremonial functions to nearby Matejko Square, with which  
it used to form the market square space, 

– Rynek Podgórski (from ca. 1784) fulfills limited function; the slightly distant Bohaterów Getta Square 
(originally Small Market Square of Podgórze city) is primarily perceived as place of 1943 martyrdom, 

– Central Square (Plac Centralny, from 1949) in Nowa Huta is the traffic joint, however its social 
function is limited (like the adjacent, wide Alley of Roses) and its inner part only recently opened to 
pedestrians. 

The other places in Kraków that aspire to be the "heart of the city" emerged in the 19th and 20th 
centuries, some of them based on much earlier elements or systems: 
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– Wawel Hill, housing the most important buildings in Poland since the 10th century, though hardly acces-
sible to the general public by the 18th century, is nowadays the most outstanding historic complex and the 
destination for most tourists, 

– Common (Błonia), vast meadow located next to the city centre, saved from being built-up, is the location 
of numerous events: open-air religious services, concerts, shows, 

– the most frequented green walking tracts: Planty gardens, Wisła boulevards, 
– commercial streets being also pedestrian tracts: Karmelicka, Długa, Wielopole, Stradom and Krakowska, 

Kalwaryjska, 
– local market squares: Nowy Kleparz, Na Stawach, Nowy, 
– sanctuary of Divine Mercy in Łagiewniki district, a religious centre, 
– central railway station and bus station, 
– large malls: Galeria Kazimierz with a multiplex; Galeria Krakowska; Plaza with a multiplex; Zakopianka 

with a multiplex; Bora Komorowskiego Street complex with aquapark and multiplex. 
The decline of importance of the traditional "heart of the city" resulted from emergence of com-

peting elements as well as from insufficiency of Kraków market square facing the functions it still fulfills: 
serving pedestrian traffic dramatically in-creasing in season and biggest mass events. However, one 
should emphasize that the Market Square was planned in 1257 with, as it turned out with centuries, 
greatest possible farsightedness. 

4. "Heart of the city" as a mirror of time 

Urban planning and architecture have always reflected to an extent the political, economic and 
social situation – at the given time and in the given area. 

Undisputable primacy of medieval market square as "the heart of the city" reflected the universal 
concept of the world: hierarchic and stable social order, dualism of civil and religious power, generally 
accepted rules of economy and law. The elements of that tradition have survived and the market square 
may still be perceived as "the heart of the city" despite the lack of rational explanation to that, which is 
compensated by aesthetic or even sentimental factors supported with promoting actions. 

Decentralization of the contemporary "heart of the city", coupled with diversified attractiveness of 
places fulfilling its functions, creates chances of wide selection, which reflects postmodern concept of the 
world, featuring eclecticism and sense of instability. Although in the recent years postmodernism has 
nearly vanished from architectural stylistics, its basic philosophical idea, namely the domination of va-
riety and diversity over unity, has remained meaningful and respected. 

As a result, considering "the heart of the city" nowadays has become much more complex and 
difficult, both in functional and symbolic aspects. 
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Il. 1. Lokalizacja miejsc aspirujących współcześnie do roli „serca miasta” (na podkładzie aktualnego Studium Uwa-

runkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa): 1 – Rynek Główny, 2 – plac 
Wolnica na Kazimierzu, 3 – Rynek Kleparski, 4 – Rynek Podgórski, 5 – plac Centralny w Nowej Hucie,  
6 – Wzgórze Wawelskie, 7 – Błonia, 8 – zespół dworcowy wraz z centrum handlowym, 9 – Sanktuarium Bo-
Ŝego Miłosierdzia, 10 – centrum handlowo-rozrywkowe Zakopianka, 11 – centrum handlowo-rozrywkowe Ga-
leria Kazimierz, 12 – centrum handlowo-rozrywkowe Plaza, 13 – centrum handlowo-rozrywkowe przy ul. Bo-
ra Komorowskiego 

Ill. 1. Places aspiring to the role of the contemporary heart of the city (marked on the valid Kraków Urban Deve-
lopment Study): 1 – Main Market Square, 2 – Wolnica Square in Kazmierz, 3 – Kleparski Market Square,  
4 – Podgórski Market Square, 5 – Central Square in Nowa Huta, 6 – The Wawel Hill, 7 – The Common,  
8 – Central station with a mall, 9 – Sanctuary of Divine Mercy, 10 – Zakopianka mall, 11 – Galeria Kazimierz 
mall, 12 – Plaza mall, 13 – Bora Komorowskiego St. mall. 


