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Sztuka gnijącego miasta 

Subiektywna relacja kulturalna naszego specjalnego wysłannika do Galicji 

Ach, Kraków! Marzenie poetów, mekka lekkoduchów, stolica bohemy. Przedziwne miasto, w 

którym deszcz pada na polu, chodzi się na nogach, a śpi nie „w” lecz „na” mieszkaniu. Miejsce, gdzie 

nikomu nigdzie się nie śpieszy, na wszelkie modernizacje patrzy się z obrzydzeniem, a przy ulicach 

kościołów stoi więcej niźli nawet aptek. Świat jakże mentalnie odmienny od naszego, 

warszawskiego… Świat, do którego nie idzie się przyzwyczaić, nawet w sferze kulturalnej. 

A czy znasz ty te ulice,  

Puste w nocy, brudne we dnie,  

Gdzie się snują eks- szlachcice,  

Tępiąc smutne dni powszednie? 

Niech więc jedno z moich niedawnych wyjść do pewnego tutejszego teatru stanie się swoistą 

metaforą, najlepiej chyba opisującą to dumne miasto królów. Albowiem sama już droga do teatru – o 

ile tylko nie mieszka się zaraz przy rynku – stanowi już prawdziwą wyprawę. Nauczony 

doświadczeniem, że krakowskie tramwaje służą celom wyłącznie turystycznym, radośnie furgocząc na 

torach w tempie stricte spacerowym, wybrałem najefektywniejszy środek transportu, jakim w 

Krakowie jest niewątpliwe rower. Jest ich tu zresztą pełno: dziesiątki rowerzystów gnają po 

chodnikach (bo na ulicach trochę strach i tylko strąbionym zostać można), a za każdym winklem 

wpada się nieustannie na rowery przypięte do niemalże wszystkiego – drzew, rynien, krat czy płotów. 

Posiadanie roweru niewątpliwie przyśpiesza również przedostanie się przez każdą z większych ulic, na 

których normą jest to, że przejścia dla pieszych (podziemne, bo naziemnych co do zasady tu nie ma) 

umieszcza się stosunkowo… oszczędnie. 

Ale, żeby nie marudzić zanadto, podróż taka ma też i swoje zalety. Można się porozglądać tu i 

tam, pozwiedzać, zawiesić oko na tym czy owym. Wszak gdy tylko mocniej zaświeci słońce, a kasztany 

zakwitną, na uliczki Krakowa wylegają tłumnie maturzystki (i maturzyści, ale kogo to obchodzi?), 

okupując długimi popołudniami planty, nadwiślane wały, ogródki… i stanowią tym samym drugą 

najliczniejszą grupę, zaraz po wszechobecnych turystach z Brytanii. A gdy już się człowiek 

wystarczająco wytrzęsie na nierównym krakowskim bruku, to będąc uważnym obserwatorem z 

pewnością dostrzeże na monumentalnym gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego wielki, 

wygrawerowany napis: KRAKÓW SZTUCE NARODOWEJ! Jakże przy tym wymowny! Bo to zupełnie nie 

tak, że w Krakowie sztuka się dzieje, o nie! To by było zbyt proste. Kraków jest częścią sztuki i z 

rozkoszą się tej sztuce oddaje! 

Niech się fale zjawisk kłębią,  

Gdzieś tam w wielkich stolic wirze -  

My tu żyjem życia głębią!  

(Jak robaki w starym syrze...) 

No cóż, tak jest przynajmniej w teorii. W praktyce Kraków jest miastem w wielu względach, w 

tym także kulturalnych, skrajnie konserwatywnym. Najlepszym przykładem niech będzie Narodowy 

Stary Teatr, do którego to właśnie zmierzałem. Najstarszy nieustannie działający teatr w Polsce, 

poziomem znacznie wybijający się ponad krakowską (i warszawską zresztą też) średnią – o 



repertuarze raczej klasycznym, obsadzie elitarnej i wykonaniach doprawdy wybornych. Czego tu 

chcieć więcej? Ano choćby tego, by jak się już po długiej korespondencji otrzyma akredytację, to była 

ona dostępna do odbioru w kasie… Albo by te biedne, smutne dziewczynki z obsługi widowni nie 

musiały już dłużej ubierać się niczym na służbę w klasztorze – w szare spódnice po kostki, w czarne 

bluzki z rękawami długimi po nadgarstki…  

Tutaj ważna rada dla przedstawicielek płci piękniejszej, planujących wizytę w mieście królów: 

jeśli nie chcecie zostać zwyzywane od pań lekkich obyczajów, lepiej nie zakładajcie czerwonych 

rajstop do krótkich szortów. Rzecz sprawdzona empirycznie. A skoro już przy ubiorze jesteśmy, warto 

dokonać drobnej analizy widowni krakowskich teatrów. I któż by się spodziewał – zdecydowanie 

więcej marynarek i żakietów naliczyć można w Teatrze Bagatela, o którego spektaklach powiedzieć 

wystarczy, że są wyjątkowo bagatelne, niż w krakowskim Narodowym. Tym samym sztuka wysoka w 

Krakowie stała się już nie tylko sztuką niszową, ale wręcz alternatywną! Takie to się dziwy wśród 

krakowskiego mieszczaństwa dzieją! 

Ale ja znów się czepiam bogu ducha winnego Starego Teatru, a tu przynajmniej można kupić 

wejściówki. Luksus to bowiem wyjątkowo rzadki w przypadku teatrów krakowskich. Zresztą sama 

polityka biletowa jest w Galicji fascynującym fenomenem. I tak: nie ma najmniejszego znaczenia, 

kiedy po zakup biletów widz zaplanuje się wybrać… no, poza tym, że na miesiąc przed spektaklem 

zwykle ich już jakimś cudem nie ma (mimo że na spektaklu sala wcale do końca zapełniona nie jest). 

Nie ma też znaczenia na jakie miejsca bilety się kupuje. Wszystkie kosztują tyle samo! Niezależnie od 

tego, czy siedzi się w środku, czy po bokach, czy w pierwszym, czy w ostatnim rzędzie. Co więcej, nie 

ma znaczenia nawet, czy siedzi się naprzeciw kolumny zasłaniającej połowę sceny (jak w 

przerozkosznym Teatrze Stu) – i tak na to rozkoszne miejsce wybulić prawie stówkę w żywych polskiej 

złotych! 

Ty, co w "Piątki" lub "Soboty"  

Polskich dusz sprawujesz rządy, 

Starodawne wskrzeszasz cnoty,  

A druzgoczesz "nowe prądy” 

Krakusi potrafią zarobić, oj tak. A po owocnej pracy pozostaje się już tylko położyć spać. 

Zapytacie zapewne: jakże to „spać”!? Wieczorami, w Krakowie!?... A jednak! W tygodniu – zatem nie 

licząc piątków i sobót – na Rynku Głównym słychać wprawdzie języki całego świata… ale już nie 

polski. Przybyszewscy, Boyowie-Żeleńscy czy też inni Tetmajerowie zmęczyli się już i zniknęli gdzieś w 

tłumie c.k. urzędników; utonęli w stosie formularzy, zagubili się w natłoku tytułów i poplątali w 

wytycznych z przypisanych regulaminów. By skutecznie stawić czoła całej tej codziennej, galicyjskiej 

biurokracji trzeba być wyjątkowo świadomym i uważnym… a zatem i wyspanym. 

Ale to już chyba materiał na odrębną historię, którą bardzo chętnie opowiem Wam... w 

następnym numerze Lexussa. 

*Cytaty pochodzą z wierszy Tadeusza Boya-Żeleńskiego: Pieśń o ziemi naszej, Litania ku czci P.T. Matrony 

Krakowskiej. 


