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I.

Z
 szybkim wzrostem miast w dobie obecnej, 

wiążą się znaczne przeobrażenia ich zewnę
trznej fizyognomii. Gdy ze zwiększającym się wciąż 

ruchem budowlanym nie idzie bynajmniej w pa
rze ogólny rozkwit i wyszlachetnienie architek
tury, oraz wzrost kultury artystycznej, tedy ko
niecznym a smutnym rezultatem tej nierównowagi 
jesT: coraz widoczniej w nowo-powstającym o
brazie miast rosnąca przewaga elementów nie
artystycznych, szablonu, tandety i brzydoty 
wszelkiego rodzaju. Starodawne miasta, których 
powstaniu towarzyszyło bujne życie sztuki i na
dało szlachetne piętno budowlom, a kilkowie
kowa patyna podniosła jeszcze ich majestat, 
zasypuje dziś zalew barbarzyństwa piaskiem po
wszedniości o wszędzie jednakim, banalnym wy
glądzie. Charakter miast dawniej oryginalny, od
rębny, własny — wnet staje się stereotypowo- 
nudny i odstraszający oczy ciekawego podróżni
ka. Kosmopolityczny szablon niweluje wszelkie 
cechy narodowe i lokalne. Pod tym przemożnym 
naporem giną cenne, stare zabytki, pamiątki 
dawnej kultury i pomniki dziejów. Nieliczni tyl
ko widzą w tem groźne niebezpieczeństwo i 
czują, że należy wytężać siły ku zatamowaniu 
mętnych fal niszczycielskich.
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Walka ta i w Krakowie przybiera obecnie 
poważne rozmiary. Z powstaniem wielkiego Kra
kowa, z aspiracyami Krakowa w kierunku wiel
komiejskim , zaczyna przemożna nowoczesna 
brzydota coraz wszechwładniej się panoszyć—ru
gując bezczelnie starodawne Piękno miasta z je
go dotychczasowych siedzib. Gdyby temu smu
tnemu duchowi czasu pozwolić swobodnie gra
sować, wnet przybrałby Kraków fizyognomię 
Katowic, Ostrawy, czy też innych nowoczesnych 
miast fabrycznych i przemysłowych. Tymczasem 
my, Polacy, musimy o utrzymanie rodzimej od
rębności i starodawności miast naszych dbać 
bardzo gorąco i rozumieć, że nie możemy dać 
ginąć budowlom, które są ważnem świadectwem 
dziejów i kultury naszego narodu, wymownymi 
dokumentami jego świetnych tradycyj. Gdy więc 
każdy piętnem sztuki drogocenny kamień naszej 
dawnej stolicy jest zarazem klejnotem w palla
dium polskości, obrona starodawnego charakteru 
miasta ma dla nas prócz estetyczno - kulturalnej 
także narodową doniosłość, i tem większą wa
gę , niż dla któregokolwiek innego z miast 
Europy.

Obok tego pietyzmu dla piękna przeszłości 
drugim naszym estetycznym względem Krakowa 
obowiązkiem, mającym również duże narodowe 
znaczenie, jako ochrona przeciw zalewowi ko
smopolityzmu, jest usilna i umiejętna troska 
o to, by i dzisiejsze pokolenie ze swą nową 
sztuką, z nowemi budowlami mogło godnie sta
nąć obok wielkości naszej dawnej sztuki i kul
tury, tak, by obraz, jaki daje miasto, był ze 
wszech miar harmonijny i potężny. To jest dziś 
bowiem broń nasza, zewnętrzny wyraz i dowód 
naszego kulturalnego dorobku, świadectwo ży



cia naszego, w oczy się rzucające, dobitnie prze
mawiające do przejeżdżających cudzoziemców.

Wyjątkowe znaczenie jakie w oczach całej Polski 
ma Kraków: świątynia artystycznej spuścizny 
przeszłości, oraz ognisko nowoczesnej sztuki i 
kultury i płynące stąd obowiązki przechowania 
zabytków przeszłości i godnego reprezentowania 
dzisiejszego rozwoju narodu, nakładają nań 
wielkie ciężary, które są nieraz nad siły 
miasta, lecz częściej ponad poziom jego kultury, 
gdyż stoją w rażącej sprzeczności z aspiracya
mi ogółu mieszkańców. Ze smutkiem należy 
stwierdzić, że większość inteligentnych nawet 
Krakowian nie odczuwa głębszego sentymentu 
i przywiązania do swych murów, ani wiele dba 
o stare zabytki, ani wogóle umie się cieszyć ma
lowniczością i pięknem założenia miasta, jego 
ulic i placów, czarem jego przeróżnych zakąt
ków, i z zainteresowaniem odnosić się do nowe
go wzrostu miasta i życia jego architektury.

Z przykrym również należy podnieść naci
skiem, idący w parze z niewysoką artystyczną kul
turą mieszkańców, niski ogólny stan naszej dzi
siejszej sztuki budowniczej. Widok nowo zabu
dowanych ulic Wielkiego Krakowa przekonywa 
dowodnie każdego, trochę umiejącego patrzeć, 
jak mało jest dziś u nas potrzeby i zrozumienia 
piękna. Partactwo w budownictwie i przemyśle 
artystycznym, pretensyonalność, brak smaku, nie
raz nawet brak zdrowego sensu widnieje na ka
żdym kroku. Niema dziś poważnego w tej dzie
dzinie cenzusu. Każdy, kto umie wystawić byle 
lepiankę z cegieł, jest już budowniczym i z współ
udziałem byle jak wyszkolonych rzemieślników, 
ozdabia swymi wytworami Kraków.
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Porówmywując nowe w tych warunkach ro
snące miasto ze starym Krakowem, idąc myślą 
w dawnie wieki sztuki, przychodzi wprost żało
wać czasów panowania cechów, kiedy to zwarta 
organizacya utrzymywała pewien określony ar
tystyczny poziom i kto go nie dorastał, nie mógł 
być wyzwolony na mistrza i uzyskać prawa do 
samodzielnej roboty. Swoboda w wykonywaniu 
rzemiosła, jaka nastała w wieku XIX i konkuren
cya wyrobów fabrycznych, sprowadziły ogromne 
obniżenie całego poziomu; brak rzetelnego znaw
stwa i wyrobionej kultury artystycznej u ogółu 
publiczności, dokonały reszty. Wobec tego, że od 
budowniczych czy producentów każdej gałęzi 
przemysłu wymagane bywa tylko zadośćuczynie
nie praktycznej potrzebie, zaś żadna istotnie ar
tystyczna umiejętność, przeto we współczesnym ru
chu budowlanym prym wrodzą sprytni przedsię
biorcy, zaś praw dziwi artyści rzadko dopuszcza
ni bywają do głosu. Jakże bowiem rzadko znaj
dzie się właściciel, któryby odczuwał na punkcie 
przyozdobienia swego domu do tyla poważne 
ambicye, by krzykliwa reklama bez smaku i 
pretensyonalne pozory sztuki nie czyniły zadość 
jego wymaganiom. Dziś nawet możni posesyona
ci miejscy nie mają ani w części tej, co dawniej
si mieszczanie, fantazyi wielkopańskiej, z której 
płynęła rywalizacya na punkcie wspaniałości i 
powagi własnych rezydencyi, a współzawodniczą 
jedynie w stawianiu domów czynszowrych z wy
łącznym celem najwyższej ich rentowmości.

Rentowność każdej piędzi ziemi stała się 
dziś hasłem dnia; stąd wrogie usposobienie 
do wszystkiego, co się nie procentuje dostatecz
nie, do każdego muru i domu, który choćby był 
odziany w najdostojniejszą i najstarodawniejszą 
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szatę, jednak choć trochę w poprzek staje inte
resom bieżącej chwili. Chęć uzyskania przy jak 
najmniejszych wkładach najwyższych z budowli 
zysków, tamuje wszelkie artystyczne wysiłki no
wej architektury i sztuki dekoracyjnej, i podcina 
im możność racyonalnego rozwoju, W tych wa
runkach obrona dóbr idealnych, walka w imię 
piękna, nie łatwo liczyć może na powodzenie i 
i zwycięstwo na najważniejszych nawet pozy
cyach. Tem bardziej podjąć ją należy z najwię
kszym wysiłkiem póki czas jeszcze, gdyż coraz 
częściej zachodzą fakta, które świadczą o do
brom tym idealnym grożącem niebezpieczeń
stwie. Żyjemy w czasach, które mało sprzyjają 
rozwojowi sztuk i kultury artystycznej. Czyż 
jednak to, co mówiliśmy we wstępie o koniecz
ności utrzymania artystycznego charakteru mia
sta zostać ma jedynie pium desiderium?

Sytuacya nie okaże się tak znów beznadziej
ną, jeśli zauważymy, że jednak w kwestyach 
estetycznych związanych z rozrostem Krakowa, 
pojawia się coraz więcej pomysłów i projektów, 
dowodzących żywszego rozbudzenia się zainte
resowań na tem polu i kultury artystycznej co
raz bardziej świadomej. W ogólnym słabym po
ziomie architektury są pocieszające wyjątki; 
wśród masy nowych kamienic tandetnych i byle 
jakich powstał przecież w ostatnich latach sze
reg domów poważnych i naprawdę artystycznych, 
które świadczą o istnieniu wśród naszych archi
tektów kilku sił wybitnych, twórczo uzdolnio
nych, a więc zapowiadają możliwość urzeczy
wistnienia się choćby w ograniczonym na liczbę 
zakresie wysokich żądań stawianych architektu
rze. Wreszcie kult i ochrona zabytków naszej 
starodawnej sztuki i kultury zyskuje również 
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głębsze uznanie, i choć nieraz z trudem, potrafi 
jednak i w praktyce, w walce z wrogimi za
mysłami przeciwników, utrzymać się na swem 
stanowisku.

Należy właśnie z energią i zapałem starać się 
o to, by te dodatnie objawy znalazły jaknajwię
cej zrozumienia i poparcia u ogółu, by im była 
dana możność dalszego rozkwitu i jaknajsilniej
szego rozwoju. W tym celu trzeba rozprószone, 
odosobnione usiłowania jaknajtrwalej zjednoczyć 
i skupić ku celom najważniejszym, ku przepro
wadzeniu najistotniejszych, najbardziej zasadni
czych postulatów.

O zrealizowaniu w pełnej mierze ideału pięk
na, odnośnie do całego Wielkiego Krakowa nie 
może być mowy wobec zbyt przemożnego napo
ru, wyżej wykazanego barbarzyństwa. Dążyć 
więc musimy z umiejętnie wytężonym wysiłkiem 
do ograniczenia tego napom i uchronienia od 
jego złych skutków dzielnicy w fizyognomii 
miasta odgrywającej dominującą rolę, tj. śród
mieścia, które pod względem zabytkowym i ar
tystycznym jest częścią miasta najdrogocenniej
szą, a na ujemne wpływy najbardziej jest na
rażone. Sprawa śródmieścia porusza dziś wciąż 
umysły mieszkańców, wywołując rożne przeciw
ne sobie opinie i polemiki, obrona jego staro
dawności i piękna napotyka na coraz bardziej 
piętrzące się trudności, stąd rozpatrzenie tych 
kwestyj posiada zawsze swoją doniosłość.

II.

Śródmieście, będące ogniskiem ruchu i życia 
całego Krakowa, jest zarazem naszem Starem
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Miastem, jest główną, najstarszą dzielnicą, w któ
rej wznosi się szereg monumentalnych budowli 
z odległej naszej dziejowej przeszłości i wielka 
ilość domów z dawnych epok o wyższym arty
stycznym poziomie, niż dzisiejsze. W murach tej 
części miasta przechowało się do dziś dnia wie
le cech wieków minionych, wiele żywych śladów 
dawnej kultury, wiele starodawnego, pełnego 
uroku piękna. Patrząc na topografię śródmieścia 
widzimy, że plan, na którym nasze miasto zo
stało założone przed siedmiu prawie wiekami, 
nie uległ żadnym zasadniczym zmianom. Z pla
nu tego pierwotnego rozwijało się w dalszym 
ciągu położenie później powstających ulic, zrazu 
w obrębie murów obronnych, które otoczyły i 
zamknęły całe miasto. Z czasem poza tymi mu
rami rozsiadły się dookoła nowe budowle, a gdy 
miejsce starych murów i baszt zajęły plantacye, 
nowe dzielnice zespoliły się ze Starem miastem 
w jedną całość; opasały je równo dokoła, a nie 
urósłszy do potężniejszego i bardziej samodziel
nego życia, grawitowały zawsze ku śródmieściu, 
jako swej macierzy.

Nie było tu stosunku, który zdarza się niekie
dy przy rozwoju miast, że nowe miasto powsta
je obok, ale oddzielnie od starego, w którem 
puls życia coraz słabnie, a nowy ruch, nowa siła 
i rozpęd życia przenoszą się w inną stronę. — 
Wtedy dawna dzielnica zostaje w całem zna
czeniu starem miastem, którego fizygnomia już 
znacznie powolniejszym ulega zmianom i dłużej 
przechowuje całą swą pierwotność. Kraków ro
śnie koncentrycznie, powiększa się naokoło swego 
dawnego środka. Rynek jest stale centrum i o
gniskiem Krakowa. Wynika więc, jako skutek 
tego biegu rzeczy, że stare miasto, będąc śród
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mieściem, więc dzielnicą główną, przytem wcale 
obszerną i bardzo skupioną, ulega pewnym prze
obrażeniom, że się do pewnego stopnia odnawia 
i zmienia swój wygląd. Gdy nic nie wstrzymywało 
tej ewolucyi, przeciwnie, brak pietyzmu wzglę
dem obrazu przeszłości cechował naszych przod
ków, a przytem złowrogie burze dziejowe to
czyły się nieraz ciężko po ulicach, zginąć mu
siało nieuchronnie wiele ze świetnej miasta prze
szłości, wiele cennych budowli pochylić się ku 
ruinie i zniknąć z jego powierzchni. Tak nie 
jeden kwiat troskliwie w spokojnych, szczęśli
wych epokach hodowanego Piękna, gdy o nie 
dbać nie była pora, zwiędnął i przepadł bezpo
wrotnie.

Jeszcze jasno mamy przed oczyma ile nieszczę
snych pod tym względem ciosów zadał miastu 
wiek XIX. Jakże lekkomyślnie burzyli swe stare 
miasto właśni jego obywatele z początkiem w. 
XIX, zaczynając od ratusza w Rynku, kończąc 
na murach obronnych na jego obwodzie. Jeszcze 
wszyscy mamy w świeżej pamięci, jakim smu
tnym dowodem braku kultury i pietyzmu zapi
sało się pod koniec wieku żyjące pokolenie, 
znosząc bardzo charakterystyczny i malowniczy 
kompleks budowli z kościołem św. Ducha. Zni
szczenie starego Krakowa szło więc w szybszem 
tempie, niżby je za sobą pociągała niezależna 
od woli ludzkiej konieczność: rozsypujące w rui
nę działanie czasu lub nieuchronne kataklizmy, 
jak oblężenia lub wielki pożar, który w r. 1850 
dokonał tak strasznego spustoszenia. Dziś już z 
odleglejszej przeszłości pozostało murów stosun
kowo niewiele. My zaś niestety dalej idziemy 
torem niszczycieli, i rolę tę objęło nasze pokole
nie z tem większą skwapliwością, że szybki 
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rozrost miasta, w latach ostatnich wydaje mu się 
wymagać tego nieodzownie.

Fakt, że śródmieście pozostało w dalszym cią
gu najważniejszym punktem miasta, pociąga za 
sobą rosnącą wciąż drożyznę placów w śród
mieściu i sprowadza żądzę jaknajwiększego wy
zyskania każdego kwadratowego metra i wyci
śnięcia z niego jaknajwiększego dochodu — stąd 
i przekształcanie domów w odpowiednim kierun
ku. Tymczasem w śródmieściu stoją przeważnie 
domy stare, których niejednokrotnie nie można 
dostosować do coraz wyższych, stawianych im 
wymagań i pretensyj, nie można w nich pomie
ścić większej ilości obszernych sklepów, biur, 
lokali dla kawiarń, nie można w nich zastoso
wać wszystkich nowoczesnych urządzeń, wygód i 
komfortu. Tego zaś pragnąc, nie wahają się właści
ciele w postanowieniach burzenia starych i stawia
nia w ich miejsce nowych domów. Gorączka budo
wlana podniecona spekulacyą, pcha do bezcere
monialnego burzenia starych domów, jednego po 
drugim. Pożądliwość budowania jaknajwyższych 
nowych kamienic, prowadzi za sobą chęć rozsze
rzania i prostowania wąskich ulic śródmieścia, i 
jak ogniwo do ogniwa zczepiają się do tego 
coraz dalej idące konsekwencye, których rezul
tatem byłoby gruntowne i zupełne "odnowienie" (!) 
starego śródmieścia.

Ci, którzy patrzą na Kraków tylko z punktu 
widzenia nowoczesności i nie czują pietyzmu dla 
jego tradycyi i umiłowania dla jego piękna, 
przechodzą z lekkiem sercem obok tego powol
nego wprawdzie i nie rzucającego się jaskrawo 
w oczy, ale stale wciąż postępującego dzieła za
głady. Niezawodnie, że materyalnie, ekonomi
cznie rzecz biorąc, idą za tem pewne zyski; no
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we domy otwierają drogę wielkomiejskiemu 
blichtrowi i użyciu. Tak jednak patrząc, przeo
cza się najzupełniej duże straty, jakie równocze
śnie ponosi głębsza duchowa kultura społeczeń
stwa, która jest wynikiem długiego rozwoju, 
gdyż opiera się na żmudnych zdobyczach całych 
wieków, na pracy minionych pokoleń, a której 
to kultury celem, jest wszystkie uzyskane war
tości przekazywać potomnym nieuszczuplone do 
dalszego rozwoju. Jedynie ludzie bez głębszych 
horyzontów nie pojmują, że doniosłość ducho
wych wartości narodu można kłaść na szali, ja
ko dostatecznie ciężki argument przeciw wadze 
zysków materyalnych pewnej części współcze
snego pokolenia. Możność odczytania z kamieni 
dziejowej przeszłości narodu i miasta, przywią
zanie do nich, widomych znaków minionej wol
ności, umiłowanie ich piękna, tego uroku, który 
wywiera ich artyzm i przedziwna malowniczość 
starodawności — są szeregiem subtelnych uczuć, 
które zakorzeniły się w wielu sercach.

Na istotę piękna starego Krakowa składają się 
prócz budowli także inne czynniki mniej wyra
ziście uchwytne, mniej rzucające się w oczy, a 
wymagające wysubtelnionej w tym kierunku 
wrażliwości; stąd nieraz nie spostrzegane, nie 
odczuwane na pozór, a jednak gdy ktoś nieba
czny zechce je naruszyć, przychodzą one naraz 
do świadomości. Tymi tajemniczymi składni
kami piękna starego miasta jest kształt 
ulic, ich szerokość, wysokość ścian ulicę zwie
rających, różne nieregularności, krzywizny, zała
mania w perspektywie. Urok piękna tworzy tu 
nietylko to, co wyrosło z świadomej myśli arty
stycznej, lecz właśnie także różne przypadkowo
ści, jakby narośla na pierwotnym organizmie.
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Równo i symetrycznie zakreślony i założony plan 
nowej, szerokiej ulicy nie może mieć nigdy tego 
właśnie czaru, co w ciągu wieków wyrosły wą
ski i pokrzywiony miejski zaułek.

Tymczasem nad ulicami naszego śródmieścia 
wisi od lat kilku groza regulacyi w duchu no
woczesnego wielkomiejskiego szablonu, która bę
dzie dla ich malowniczej starodawności nieod
wołalnym wyrokiem zagłady. Jak już niejedno
krotnie wykazywali nietylko miłośnicy starego 
Krakowa, lecz i fachowcy, inżynierowie, archi
tekci, regulacya taka dla celów udogodnienia ko
munikacyi bynajmniej nie jest konieczna. Każde
go, kto podróżował po miastach włoskich, mu
siało niejednokrotnie uderzyć, jak wąskie są naj
bardziej ruchliwe pryncypalne ich ulice. Należy 
tylko ruch komunikacyjny odpowiednio skiero
wać, by potrzebę rozszerzania ulic zupełnie usunąć. 
Ruch w Krakowie możnaby do pewnego stopnia 
zdecentralizować tj. odprowadzić go na obwód 
śródmieścia wzdłuż plant, a wtedy i całą gorącz
kę budowlaną w śródmieściu bardzo się złago
dzi i niebezpieczeństwo, które grozi charaktero
wi śródmieścia, znacznie umniejszy. I zdaje się, 
że na projektowane rozszerzenie ulic wpłynęła 
raczej chęć stawiania wyższo-piętrowych kamie
nic, niźli konieczne wymogi ułatwienia komuni
kacyi. Przy tej wysokości, jaka mają dziś ściany 
ulic śródmieścia, można jednak, jeśliby już o to 
chodziło, uzyskać w nowych domach upragnione 
powiększenie o jedno piętro przez odpowiednie 
ustosunkowanie wysokości wszystkich.

Gdy więc niedawno sekcya ekonomiczna Ra
dy miejskiej oświadczyła się za rozszerzeniem 
ulicy Szewskiej, należy w imię obrony piękna 
gorąco przeciw temu protestować. Planowane
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rozszerzenie zepsułoby bowiem dotychczasowy 
wygląd ulicy, zmieniłoby jej kształt i perspe
ktywę, oraz całość obrazu. Dla przykładu przy
pomnijmy, ileżby projektowane również przed kil
ku laty i szczęściem nie urzeczywistnione wy
prostowanie placu Szczepańskiego przyniosło 
szkody dla jego estetycznej fizyognomii. Przy 
tak ciężkich warunkach rozwoju, jakie ma dziś 
wszelkie piękno, tem poważniejszym naszym o
bowiązkiem jest nie niszczyć tego piękna, które 
nam przekazały wieki, lecz pozwolić mu trwać 
nadal i w dalszym ciągu je rozwijać.

III.

Nasze estetyczne obowiązki wyłaniające się z za
rysowanego powyżej rozważenia sprawy śród
mieścia i wypływające z troski o starodawno
ścią oryginalny i artystycznie dostojny jego cha
rakter, możnaby ująć w dwa zasadnicze postu
laty, których przestrzegania winna się z całym 
naciskiem domagać odpowiednio poruszona opi
nia społeczna. Pierwszym z nich jest nietykal
ność zabytków sztuki i kultury i uszanowanie 
wszelkiego piękna, które przekazała nam prze
szłość; drugim, wysoki artystyczny poziom no
wo - powstających budowli i projektów wszel
kiego rodzaju.

Przeprowadzenie pierwszego punktu teoretycz
nie wydaje się łatwiejsze, wymaga bowiem je
dynie konserwacyi tego co jest; natomiast z jak 
skomplikowanemi trudnościami połączone być 
musi zrealizowanie chęci, by wszystkiemu, co 
nowo-powstaje, towarzyła nieodłącznie świadoma 
myśl artystyczna i pietyzmem dla przeszłości 
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nacechowana kultura, wobec tak niskiego pozio
mu współczesnej kultury i sztuki, jak to we 
wstępie omówiliśmy. Troska o podniesienie tego 
poziomu, ważne zadanie zoryentowania się w tem, 
co w obecnym ruchu budowlanym i artystycz
nym wywołanym przez wzrost wielkiego Krako
wa, jest istotnie nowe i twórcze, a co konwen
cyonalne, szablonowe i nie mające żadnej trwal
szej artystycznej wartości, za mało napotyka zro
zumienia i poparcia.

Niektórzy z miłośników Krakowa uprościli so
bie to zadanie, negując poprostu istnienie potrze
by jakiegokolwiek nowego w śródmieściu piękna. 
Zdaniem ich nie wolno naszej epoce piękna 
śródmieścia w żadnym kierunku rozwijać, czy 
uzupełniać, przeciwnie należy zabezpieczyć je 
przed wszelką zmianą, przykryć całunem niety
kalności. Śródmieście winno zostać nienaruszone, 
może być bowiem piękne jedynie wtedy, jeśli 
się je utrzyma z całą malowniczą patyną sta
rości. Stronnikom tego poglądu wydają się 
wszelkie nowe dzieła i czyny nowej współcze
snej kultury i sztuki zupełnie nieodpowiedne 
i nie na miejscu i psujące, a nawet niszczące 
zupełnie nastrój starego Krakowa.

Stanowisko to płynie z pięknego wprawdzie, 
lecz przesadnie pojmowanego pietyzmu dla prze
szłości, oraz z wrogiego stosunku do sztuki współ
czesnej, wynikającego zapewne z niewiary w jej 
siłę. Każdego w rzeczywistości trzeźwo sobie 
zdającego sprawę, uderzy odrazu w oczy, że 
słuszne czy nie, stanowisko takie jest do prze
prowadzenia w czyn niemożliwe. Jak już z po
wyżej przedstawionego stanu rzeczy, związanego 
z wzrostem Krakowa dowodnie wynika, o pow
strzymaniu pewnej ewolucyi śródmieścia nie mo
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że być mowy. Z nowemi potrzebami ludności 
wejść musi pewna ilość nowych domów. Zre
sztą wszystko chyli się po czasie do upadku i 
nie zawsze można ruinie zapobiedz. Wogóle zaś 
dowolne burzenie domów mógłby powstrzymać 
jedynie stanowczy zakaz prawny, tymczasem 
przeciwnie prawo ze swem osiemnastoleciem 
zagładę starych domów raczej popiera.

Także wymarzona decentralizacya śródmieścia 
da się przeprowadzić tylko w ograniczonej mie
rze ; choćby bowiem wzdłuż obwodu śródmie
ścia rozsiadło się z czasem wiele handlowych, 
przemysłowych i innych instytucyj, śródmieście 
będzie zawsze skupiało i jednoczyło wszystkie 
arterye ruchu całego Krakowa. Leży to już w za
łożeniu miasta, które poza śródmieściem niema 
wogóle placów, nie ma też rozległych ulic peł
nych życia, gdyż dotąd cały ruch zwykł się 
toczyć ku śródmieściu, jeszcze zaś prawie nic 
nie uczyniono w przeciwnym kierunku.

Nasuwają się również pewne wątpliwości, czy 
pragnienie przeprowadzenia zasady bezwzględne
go zakonserwowania śródmieścia w praktyce 
utopijne, da się także ze stanowiska estetyczne
go w pełnej mierze umotywować. Żądanie „zacho
wania zupełnie niezmienionego oblicza 
prastarej stolicy naszych królów", acz na pierwszy 
rzut oka bardzo pociągające, jest w gruncie rze
czy skazywaniem śródmieścia na uschnięcie, na 
uwiąd i wegetacyę „miasta umarłego“. Zysk ja
ki z istnienia tak atrakcyjnej osobliwości mo
głaby ciągnąć turystyka, rozkoszująca się ma
lowniczością zamarłej starodawności, nie zrów
noważy straty, jaką odczuwać będzie silna 
w człowieku chęć oglądania kwitnącego wciąż 
rozwoju życia, odradzania się tego, co się już 
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przeżyło i przeszło, w postaci nowych pędów, 
w danym wypadku nowych artystycznych zja
wisk. Obraz obumarłej Rawenny, acz ciekawy i 
przejmujący, nie da zwiedzającemu Włochy tych 
radości, jakiemi witać go będzie na każdym kro
ku Florencya, gdzie przez wieki krzewiło się 
gwarne i bujne życie i znajdowało dla siebie 
zawsze nowy artystyczny wyraz.

Widok „umarłego miasta" dla historyków, ma
larzy i turystów niezmiernie ciekawy, byłby dla 
ogółu mieszkańców Krakowa przykry i przygnę
biający, jako obraz zastoju i upadku. Zresztą, 
o ile wziąć pod uwagę obecny stan Krakowa, 
po spustoszeniach, jakie w jego starodawności 
uczynił wiek XIX, zakonserwowane śródmieście 
nie byłoby tak znów niesłychaną osobliwością. 
Kraków w obrębie plant, ma obok licznego sze
regu pięknych i charakterystycznych budowli 
dawnych wieków, niejeden dom bez żadnego ar
tystycznego wyrazu i żądanie utrzymania go je
dynie dla charakteru starości nie da się uzasa
dnić. Czyż bowiem coś, co zbudował przed laty 
jakiś partacz, niedołęga w sztuce budowniczej, 
którego zapewne lekceważyli naówczas wszyscy 
ludzie jego fachu, dlatego tylko, że przetrwało 
do dziś dnia, miałoby być przez nas bezwzglę
dnie szanowane i otaczane pietyzmem? Rzecz 
inna, że ocena wartości danego budynku musi 
być dokonana bardzo ostrożnie i że laikom nie 
można przyznawać prawa do wydawania w tej 
mierze wyroków.

Przeciwnicy tego rozumowania mogliby jeszcze 
postawić argument, że jedynie stare domy, choćby 
bez artystycznej wartości, stanowią według ich 
poczucia odpowiednie sąsiedztwo dla zabytko
wych i monumentalnych budowli; jednak trud

2
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no tylko dla tej artystycznej rozkoszy całej już mia
sta dzielnicy przyznawać nieodmiennie zabytko
wy charakter. Sądzę, że cenne budowle dawnych 
wieków wystąpią równie dobrze na tle nowych 
domów, o ile tylko te ostatnie będą dosyć ar
tystyczne. Całość będzie zupełnie harmonijna, 
gdy po pewnym przeciągu czasu nowe domy 
przyoblecze patyna. Również starodawny charak
ter miasta nie poniesie przytem żadnej istotnej 
straty, jeśli wszystkie cechy znamienne, które 
się nań składają, zostaną z pietyzmem zachowa
ne i utrzymane na stanowisku dominującem. O to 
więc dbać należy z całą usilnością, by objawy 
nowego życia nie występowały nigdzie w roli 
przygłuszającej, by nowe domy, gdzie już po
wstać muszą, z czem, o ile chodzi o starodawne 
piękno, pogodzić się można jedynie wtedv, gdy 
staną na miejscu domu bez żadnej artystycznej 
i zabytkowej wartości, by liczyły się z charakte
rem danej ulicy, i niczem nie narzucały, nie ra
ziły oczy jakąś pretensyonalnością, nie przewyż
szały o całe piętra swych starych sąsiadów, lecz 
by miały wyraźne piętno poważnej i skromnej 
budowli. Przytem byłoby bardzo pożądane, by 
najcharakterystyczniejsze i najciekawsze śród
mieścia ulice, jak Przedewszystkiem ul. Kanoni
cza lub ul. św. Jana, przetrwały jak najdłużej 
w stanie zupełnie niezmienionym i nienaruszo
nym.

Dla wszechstronnego oświetlenia całej kwestyi 
trzeba jeszcze zaznaczyć, że zbyt krańcowe sta
nowisko, zajmowane przez niektóre jednostki z 
zapału dla obrony starego Krakowa, a motywo
wane tem, że jedynie bezwzględnym nakazem 
nietykalności śródmieścia można uzyskać niena
ruszenie przynajmniej jego naistotniejszych czę
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ści, — często jednak niepożądany wprost od
wrotny wywiera skutek, gdyż ogół spotykając 
się choćby tylko czasem z objawami doktryner
stwa — już na słuszne nawet postulaty jest nie
czuły i do całej sprawy obrony śródmieścia odnosi 
się z niechęcią. W sprawach, które wymagają tak 
wielkiej życzliwości ogółu, należy zaś dążyć do 
zdobycia u niego uznania słusznością i jasnością 
postawionych zasad.

Nie będzie więc bez pożytku wyraźna tenden
cya niniejszej rozprawy, dążąca do przekonania 
ogółu, że się tu w obronie śródmieścia nie sta
wia żadnych postulatów, któreby wolno komuś 
odrzucić jako utopijne. Licząc się najskrupula
tniej z koniecznością życia i rozwoju — są je
dnak obowiązani wszyscy miłośnicy piękna i za
bytków przeszłości bronić wszelkich cennych 
czy historycznie czy artystycznie budowli, a na
wet tylko charakterystycznych i z jakiegoś względu 
(dla fizyognomii miasta) ciekawych i pożądanych. 
Choćby przeprowadzenie w praktyce postulatu 
utrzymania wszystkich takich starych, cennych 
domów, niezawsze było możliwe, gdy są prywatną 
własnością, to jednak z punktu widzenia obrony 
piękna, wolno i trzeba się tego domagać. Nato
miast z czystem sumieniem nie sprzeniewierze
nia się ideałowi można zgodzić się na to, że 
miejsce starego domu bez żadnych powyżej wska
zanych wartości, o ile musi być zburzony, zaj
mie dzieło współczesnej architektury.

W tym zaś kierunku jest niezmiernie ważnym 
obowiązkiem każdego miłośnika szlachetnego wy
glądu śródmieścia staranie się o to, by nie wdar
ło się nic szablonowego i brzydkiego w to uko
chane centrum miasta, nic, coby mogło przynieść 
ujmę i szkodę jego majestatowi i znaczeniu. Ba
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cznie pilnując, by ta nowa architektura w śród
mieściu nie przekroczyła tam i granic — zakre
ślonych jej w imię obrony starodawnego piękna — 
należy więc przywiązywać jak najwięcej wagi 
do jej najwyższego poziomu i z życzliwością 
witać pewne próby szlachetnej rywalizacyi mię
dzy naszą współczesną sztuką a sztuką dawnych 
pokoleń jako objaw dla rozwoju sztuki ze wszech 
miar pożądany.

IV.

W sprawie obrony śródmieścia zawsze najdo
nioślejszą, obecnie zaś najbardziej aktualną jest 
kwestya Rynku, której przeto specyalną należy 
poświęcić uwagę. Doniosłość postulatu utrzyma
nia Rynku na możliwie najwyższym artystycz
nym poziomie nie wymaga chyba dłuższego uza
sadnienia. Rynek jest głównem i jedynem ogni
skiem tak śródmieścia, jak i Wielkiego Krako
wa, skupia w sobie i jednoczy cały ruch i życie, 
tak, że dopiero gdy w nim się znajdujemy, ma
my w pełni to uczucie, że jesteśmy właśnie 
w samem mieście. Od wieków miał już Rynek 
to znaczenie, to też cała przeszłość Krakowa 
znalazła tu swój w kamieniu skrystalizowany 
wyraz i zrosła się w całość, drogą sercu Polaka 
i świętą. Obraz Rynku ryje się głęboko w pa
mięci każdego i wszelka zmiana jego wyglądu 
szybko rzuca się w oczy.

Jesteśmy dumni ze swego Rynku, za jeden 
z piękniejszych placów świata słusznie go uwa
żając. Stąd nawet wśród ludzi, których sprawa 
artystycznego charakteru śródmieścia na ogół nie 
interesuje, można jednak znaleźć zwolenników 



21 —

piękna i powagi tego głównego miejskiego pla
cu i wolno przypuścić, że wielu mieszkańców, 
przechodząc przezeń w ostatnich miesiącach, nie 
obojętnie patrzyło na to, że po dwóch stronach 
przeciwległych: przy ulicach Szewskiej i Siennej 
zburzono właśnie narożne kamienice i nie obo
jętnie przyjmowało pogłoski, jakie w takich wy
padkach rozsiewa fama stugębna, że jeszcze ten 
i ów ze starych domów ulegnie rychło podobne
mu losowi.

Domyśleć się można u niejednego z obywateli 
obawy, czy domy nowo-powstające na miejscu 
zburzonych zdołają je godnie zastąpić i czy sta
rodawny majestat Rynku nie dozna przez to u
szczerbku. Również sprawa pomnika Kościuszki 
nie przestaje nawet szerszych kół od czasu do 
czasu poruszać i znajduje wielu zaciętych prze
ciwników, wypatrujących z lękiem zbliżania się 
chwili, w której otrzyma Rynek tę bardzo wąt
pliwej wartości ozdobę. Fakty powyższe mówią 
wyraźnie wszystkim, że Rynkowi, posiadającemu 
wybitne z dawnych wieków odziedziczone arty
styczne piętno, grożą pewne zmiany, które mo
gą w znacznym stopniu przekształcić jego obe
cną fizyognomię. Łatwo zrozumieć, że centralny 
punkt miasta najwięcej jest narażony na silny 
napływ objawów nowego życia i na rosnące tem- 
samem groźne niebezpieczeństwo dla jego arty
stycznego kształtu, który w kamień zastygły 
przekazała nam przeszłość. Można już z góry 
przewidzieć, że kolizya między wartko, a nieu
chronnie toczącym się prądem życia, a obrońca
mi ustalonego tradycyjnego obrazu, wywoła na 
tem miejscu walkę najostrzejszą.

Przeciw tendencyi, wypływającej z rozwoju 
miasta, a uważającej za rzecz naturalną, że 



w punkcie centralnym, że w środku całego Kra
kowa zdobyć należy również miejsce dla nowo
czesnego życia, a więc nawet w razie konieczności 
usunąć to, coby mu stanowczo stanęło zawadą, 
występuje z drugiej strony przez obrońców sta
rodawności kategorycznie postawione, przynaj
mniej odnośnie do Rynku veto, ujęte w hasło 
bezwzględnej nietykalności i nienaruszalności o
becnego stanu. Należy przeto na przykła
dzie Rynku objektywnie rozważyć naturę 
całego konfliktu i nie rozstrzygać sumary
cznie i doktrynersko, lecz po rozpatrzeniu się 
w rzeczywistości, po spokojnem i dokładnem 
rozważeniu wszystkich "za" i „przeciw",z punktu 
widzenia nietylko sentymentu dla starodawnej 
sztuki i kultury, ale i ze słuszną oceną nowych 
w tej dziedzinie wartości, które się rodzą w chwili 
obecnej.

Poprzednio, odnośnie do śródmieścia przyzna
liśmy pewne prawa potrzebom nowego życia i 
objawom jego sztuki i kultury, normując jednak 
wyraźnie granice, których nie powinny przekro
czyć. Przeprowadzone tamże argumenty, że nie 
czyniąc się dobrowolnie ślepym na bieg rzeczy 
naturalny i konieczny, nie można odmówić dzi
siejszej sztuce prawa wstępu do śródmieścia, że 
ponadto nie wyniknie z tego szkoda, o ile 
wszystko, co posiada artystyczną i zabytkową 
wartość, zostanie nieuszkodzone, to zaś, co no
we, będzie nosiło stanowcze cechy artyzmu, te 
zasady odnośnie do Rynku chyba muszą mieć 
również pewne zastosowanie.

Bo czyż mogłoby się nam udać zatamowanie 
tej wciąż się dokonującej ewolucyi i czy mamy 
prawo żądać by w tem jedynem wielkiem mia
sta środowisku zatrzymało się i zamarło naraz
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życie lub też nie znajdowało odtąd swego zew
nętrznego w charakterze budowli utrwalonego 
wyrazu? Jakież dawalibyśmy świadectwo inten
sywności i rozpędowi naszego współczesnego ży
cia, gdybyśmy mieli centralny plac miejski tra
ktować wyłącznie na sposób muzealny jak dro
gą mumię przeszłości! Powinniśmy odczuwać jak 
największy pietyzm dla tego, co zabytkową i 
artystyczną ma wartość, lecz na tych miejscach 
gdzie nie skrystalizowało się piękno, czy nie wol
no nam właśnie usiłować majestatowi Rynku 
dodać jakiegoś nowego ogniwa, wyraźnie pod 
warunkiem, że nie będzie blaszką świecącą, nie 
będzie blichtrem i imitacyą sztuki, lecz dowo
dem poważnego i szczerego artyzmu?

Z drugiej strony, nie zapominając ani na chwi
lę, jak bardzo gorąco zależy na tem, by Rynek 
Przedewszystkiem z całego śródmieścia nie utra
cił nic ze swych artystycznych kamieni - klejno
tów, i by utrzymał w całej pełni swój charakter 
i urok starodawności i wysokiej artystycznej 
kultury, musimy sumiennie rozważyć, o ile 
z tych powyżej w teoryi przyznawanych praw 
naszej epoce, wolno nam obecnie skorzystać 
w praktyce, raz ze względu na zabytkowy cha
rakter Rynku, powtóre z uwagi na dzisiejszy 
stan naszej sztuki.

Odnośnie do pierwszego z tych zagadnień na
suwają się tutaj dwa zasadnicze pytania, oba 
w następstwie wskazanych już przedtem faktów 
aktualne i ważne: pierwsze, czy należy się sprze
ciwiać chęci zburzenia każdego z domów 
w Rynku, drugie, czy na środku Rynku może 
jeszcze stanąć jakaś nowa budowla czy monu
ment. Równocześnie z odpowiedzią na oba py
tania, przyjdzie nam zdać sobie sprawę z kon
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kretnych przykładów, a więc z pretensyi dzisiej
szej sztuki i ocenić ich wartość.

Dążności utrzymania zupełnie niezmienionych 
i w niczem nie naruszonych wszystkich domów 
w Rynku, przyznamy wtedy zupełną słuszność, 
jeśli się okaże, że wszystkie mają wybitnie za
bytkowy charakter, lub że dla całości ważną i 
nie zastąpioną odgrywają rolę. — Czyniąc w tym 
celu uważny przegląd domów, tworzących czte
ry wielkie t. zw. linie Rynku, widzimy, że na 
ogół nie mają one jakiejś szczególnej i odrębnej, ka
żdy z osobna własnej monumentalności, lecz 
działają Przedewszystkiem jako zwarty szereg, 
jako większe masy; że nie wszystkie fasady po
siadają wyższą wartość artystyczną, lecz głów
nie jako całość wraz z innemi czynią wrażenie 
jednolite i imponujące.

Kilka wcale poważnych architektonicznych 
rozwiązań, które wśród nich znajdujemy, nada
je ton zasadniczy i dominujący, a jeśli z dru
giej strony są pojedyncze ogniwa pozbawione 
wyraźnego piętna artyzmu, to nie odgrywają 
one wielkiej roli i nie rzucają się rażąco w o
czy dzięki temu, że większość ma wyraźne ce
chy wyższej kultury artystycznej dawnych epok. 
Wynika stąd możliwość, że wymiana któregoś 
z tych pojedynczych ogniw o mniejszej warto
ści nie musiałaby już odrazu zasadniczo naru
szyć wrażenia, jakie czyni całość.

W dalszym ciągu czynimy spostrzeżenie, że 
fasady te nie sięgają na ogół zbyt odległych 
czasów, że niema fasad z epoki gotyckiej lub 
renesansowej, że stosunkowo nie wiele ma styl 
wcześniejszy nad koniec XVIII. początek XIX 
wieku, a niektóre pochodzą z ostatnich lat kil
kudziesięciu i kilkunastu. Domy te bowiem prze
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rabiano niejednokrotnie i nieraz jedynie w ich 
wnętrzu pozostały z dawniejszych okresów ja
kieś ślady. Nieraz jednak dom z nowszą, niecie
kawą fasadą kryje czy to w klatce schodowej, 
czy gdzieś na uboczu cenny fragment dawnej 
architektury. Musimy więc uczynić zastrzeżenie, 
że nie wolno nam tylko z pozorów sądzić o 
wartości zabytkowej tych budowli, z których 
każda mimo gruntownych przeróbek w czasach 
późniejszych mogła jednak zachować coś, staro
dawnością swą zasługującego na uwagę i nada
jącego jej w mniejszym lub większym stopniu 
godny ochrony charakter.

Pozytywne określenie tego stopnia jest skom
plikowane i trudne, i dopiero dokładne zbadanie 
tych domów we wszystkich szczegółach, oparte 
również na dostępnym materyale archiwalnym, 
udzieli w tym kierunku pewniejszych wskazó
wek. Pracę taką odnośnie do całego śródmieścia 
przedsięwziął z ramienia Akademii Umiejętności 
architekt p. Adolf Szyszko-Bohusz; dla sprawy 
konserwacyi starego Krakowa, stworzy ona grun
towne podstawy.

Prawie, że niema domów w Rynku, w któ
rychby nie było żadnych artystycznych, cieka
wych fragmentów. Znajdzie się jednak kilka ta
kich, które tej artystycznej i zabytkowej warto
ści nie posiadają w dostatecznej mierze, by już 
na tej tylko podstawie można występować prze
ciw ewentualnej decyzyi ich zburzenia. Niepo
dobna bowiem postawić zasady, by dla jednego 
lub choćby kilku szczegółów wcale ciekawych, 
jednak artystycznie nie wybitnych, i nie będą
cych żadną rzadkością, można już przypisywać 
całemu budynkowi bezwzględnie zabytkowy cha
kter, i w dalszej konsekwencyi domagać się sta
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nowczo jego konserwacyi. Mogłaby tu więc mieć 
wstęp nowa architektura.

Jeśli jednak nowe budowle, któreby ewentual
nie stanęły na miejscu tych kilku mało warto
ściowych — przez swą odrębność, przez tę swą 
nowość przyniosą uszczerbek dawnej całości, 
jeśli osłabią siłę wrażenia, jakie wywiera staro
dawny charakter Rynku? Czy nie należy wo
bec tego bronić bezwzględnie wszystkich starych 
domów ? Na to można odpowiedzieć, że prze
cież są domy w Rynku, które datują z czasów 
dziś żyjącym jeszcze pamiętnych, a zdołały już 
przyoblec pewną patynę starości i nie psują 
nam uroku reszty, zaś większość fasad pocho
dząca z czasów nie tak bardzo odległych ten 
urok starodawności już w oczach naszych w zu
pełności uzyskała Czyż więc i te domy, które 
dziś powstać muszą, nie przestaną nas za jakiś 
czas razić nowością i nie zasymilują się z re
sztą? Możnaby również przywieść na pamięć 
fakt, że tak ważna i charakterystyczna dla Ryn
ku budowla jak Sukiennice, przybrała formę, 
w jakiej ją dzisiaj widzimy i z upodobaniem 
oglądamy, dopiero przed laty trzydziestu.

Kramy i przybudówki przylegające dawniej 
do głównego korpusu, które mogły być bardzo 
malownicze i nadawać Rynkowi wiele starodaw
nego uroku, zostały zburzone i zastąpione przez 
nowe krużganki i oblicze całej budowli uległo 
dużej przemianie. Komuż jednak te dzisiejsze 
Sukienice nie imponują i nie wydają się od wie
ków w swej obecnej postaci zrosłe z Rynkiem. 
Tembardziej pewna ewolucya w wyglądzie 
mniej ważnych elementów charakteru i piękna 
Rynku, jakimi są poszczególne kamienice, nie 
musi być zasadniczo wykluczoną, a tylko bar-
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dzo ograniczoną, przez tę z całym gorącym pie
tyzmem dziś przez nas wyznawaną zasadę o
vhrony artystycznej spuścizny przeszłości.

W imię tego bronionego przez nas ideału — 
wolno nowej architekturze przyznać w Rynku 
tylko bardzo niewiele pola, bo ledwo na miej
scu tych kilku starych domów, które posiadają 
artystyczną wartość bardzo niewielką. Może się 
zaś jeszcze okazać w dalszym ciągu, że będzie
my uczuwali chęć i potrzebę, nawet te szczupłe 
prawa zacieśniać w wypadku, jeśliby nowo-pro
jektowany dom nie był dosyć godny wstępu w 
dostojne przestrzenie Rynku.

V.

Gdy Rynek krakowski tak wielką ma dla nas 
doniosłość i wagę — to w odniesieniu do no
wej sztuki na tem miejscu, bardzo musimy być 
wymagający i surowi — bo o to właśnie rzecz 
idzie, byśmy się za siebie, za swą kulturę 
i sztukę przed potomnymi wstydzić nie potrze
bowali. Pod tym względem odczuwamy niestety 
pewne wątpliwości. Z smutnego przeświadczenia 
o naszym niedorozwoju na polu sztuki, płynie 
brak wiary w siebie — w trwałość i znaczenie 
naszej artystycznej produkcyi — a stąd i owa 
skłonność do stawiania odnośnie n. p. do Ryn
ku raczej zupełnie negatywnych ideałów, niż 
narażania się na niepewne próby i bolesne do
świadczenia. Czyż uprzedzenie do naszej współ
czesnej architektury nie jest na ogół dosyć u
ftiotywowane? Jeśli szereg większych gmachów 
publicznych, powstałych w Krakowie w ostat
nich latach, bardzo wątpliwej wartości dla mia
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sta jest ozdobą; jeśli n. p. najpoważniejsza miej
ska budowla, nowe skrzydło magistratu wyka
zuje tak wiele pretensyonalności, a brak wszel
kiej głębszej artystycznej kultury, to czyż mo
żna oprzeć się obawie, że każdy w Rynku no
wo wystawiony dom, będzie tylko wielkości 
jego obrazą i zeszpeceniem? Jeśli więc w miej
sce dalszego rozwoju indywidualnego charakteru 
Rynku przyjść ma coś wręcz przeciwnego; jeśli 
piękno Rynku polega nietylko na pozytywnej 
mniej lub więcej wysokiej wartości jego budo
wli, lecz także nam miłym oczom naszym do
wodzie, że nie ma tu jeszcze szablonowych do
mów nowoczesnych, a właśnie najazd tego sza
blonu miałby mu być grożącem niebezpieczeń
stwem —czy nie lepiej „zamknąć drzwi", wstęp 
do Rynku zatarasować, iść z klątwą naprzeciw 
nowej sztuce, a raczej pseudosztuce ?

Jest niestety dużo słuszności w tem rozumo
waniu, które w epokach bujnego życia sztuki 
byłoby niemożliwe i śmieszne; że jednak nam 
nie wolno tracić nadziei, iż rozkwit sztuki dziś 
anemiczny, dojdzie wkrótce do silniejszego roz
rostu, przeto ten surowy względem sztuki współ
czesnej ostracyzm, o ile chodzi o artystyczne 
dobro Rynku dziś uznać musimy, jako chwilo
wy i prowizoryczny, jako regułę nie bez wy
jątków, o ileby dało się uczynić je z czystem 
sumieniem.

Rzecz oczywista, że o takim wyjątku nie mo
że być nigdy mowy w wypadkach, gdy chodzi 
o domy mające wyraźną zabytkową i artystycz
ną wartość. To też niepokój musi przejmować 
obrońców starodawnego piękna Rynku, na każdą 
np. wieść o zamierzonem zburzeniu jednego z naj
cenniejszych domów, t. zw. Krzysztoforów, o za
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gładzie grożącej pięknym stiukom pochodzącym 
z początków XVIII w., charakterystycznym skar
pom, portalowi i krużgankom. Jeżeli ze wzglę
du na potrzeby życia i zniszczony stan budyn
ku — trzebaby się zgodzić na pewne przeróbki 
i przebudowania — niechże nie tkną one jego 
zasadniczego charakteru. Jest to zadanie dla ar
chitekty-restauratora, które oby mogło być tak 
szczęśliwie rozwiązane, jak to miało miejsce 
z Szarą kamienicą.

Dwóch już zburzonych domów narożnych nie 
przestaniemy żałować, mimo, że nie posiadały 
wybitniejszej wartości artystycznej, któraby nam 
za wszelką cenę nakazywała ich bronić, jedynie 
w tym wypadku, jeśli miejsce ich zajmą po
ważne dzieła sztuki — zawsze bowiem lepszy 
jest stary dom, choćby najmniej ciekawy, od ba
nalnego nowego, będącego świeżem, przykro rzu
cającem się w oczy świadectwem braku kultury 
i niedorozwoju na polu sztuki. Mamy prawo 
w imię piękna Rynku domagać się przeto jak 
najgoręcej, by dołożono wszelkich starań w celu 
uzyskania jak najlepszych na te nowe domy pro
jektów, tem bardziej, że są to narożniki i stąd 
wygląd ich posiada dla całego Rynku tem wię
cej znaczenia. Tymczasem projekt domu przy 
ul. Siennej pozostaje dotąd w ukryciu, i nie 
przedłożono go choćby instytucyom artystyczno- 
kulturalnym i kołom fachowym dla rozwagi i dy
skusyi, jakby się we wszystkich podobnych wy
padkach dziać nieodzownie powinno; kwestyj tak 
ważnych nie należy bowiem „załatwiać" bez za
siągnięcia opinii wszystkich powołanych do sądu. 
W sprawie artystycznego charakteru Rynku na
rożnik Siennej odgrywa tem donioślejszą rolę, 
że ta część Rynku zasługuje na najbaczniejszą
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uwagę ze względu na sąsiedztwo z kościołem 
N. P. Maryi i z pięknym zakątkiem kościółka 
św. Barbary po jednej, zaś Szarą kamienicą po 
drugiej stronie. Wzniesiono tam już przed laty 
kilku jeden dom nieudały i na tem miejscu przy
kry do zniesienia. Jeśli obok stanie nowa ka
mienica banalna i tandetna, urok tego kąta Ryn
ku zniszczony będzie bezpowrotnie. Należy więc 
dopilnować, by sprawy tej nie decydowano lekko
myślnie i dorywczo.

Co do narożnika ulicy Szewskiej, to sprawa 
ta przybrała obrót dla panujących u nas pojęć 
estetycznych niezmiernie charakterystyczny i w 
danej kwestyi bardzo pouczający, a stąd do do
kładnego rozpatrzenia ciekawy. Projekt na dom 
ten, wykonany przez p. Adolfa Szyszko-Bohusza, 
zaakceptowany został przez miejską Radę arty
styczną po dłuższej rozwadze ; miał jednak od
razu zaciętych przeciwników, którzy opinii swej 
zdołali zapewnić tyle wpływu, że właściciel ma
jącego powstać domu tj. Bank przemysłowy — 
projekt ów ostatecznie odrzucił, jakkolwiek od
powiadał on najzupełniej wszelkim stawianym 
techniczno-praktycznym wymaganiom. Zadaniem 
artysty było — na wyraźne życzenie zamawia
jących — zastosować konstrukcyę żelazo-beto
nową, w celu jak największego wyzyskania 
szczupłości parceli i dać budynek o określonej 
ilości piątr, z których dolne służyć miały na 
biura, sklepy i t. p. — P. Szyszko-Bohusz wy
wiązał się bardzo dobrze z postawionego zada
nia. Posługując się konstrukcyą żelazo-betono
wą, umiał dla niej stworzyć zewnętrzną formę 
artystyczną, pełną siły i wyrazu, a logicznie wy
snutą z tendencyi materyału. Co więcej, artysta
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dał rzecz śmiała, oryginalną, a w swej pro
stocie piękną i istotnie monumentalną.

Wybitną wartość artystyczną przyznali projek
towi nawet przeciwnicy. Dlaczegóż więc są mu 
przeciwni? Oto, zdaniem ich, dom projektowany 
nie może stanąć na Rynku, gdyż Przedewszyst
kiem kłóci się z jego charakterem. Czyż powa
żne dzieło sztuki może się nie zgodzić z czem
kolwiek na świecie? Dawno już przecież wy
szliśmy z tej epoki zapatrywań, że postawione 
obok siebie dzieła różnych stylów już z założe
nia zasadniczo z sobą dysharmonizują. Toć na
wet obok gotyckich kościołów widzimy bez obra
zy renesansowe lub barokowe przybudowy! I 
przykrym dla nas kontrastem jest nie gotyk i 
renesans, lecz rzecz twórcza i obok niej szablo
nowa, lecz dzieło poważne i jakaś licha imita
cya, falsyfikat czy tandeta. To więc, że dzieło 
p. Szyszko-Bohusza jest odrębne od tego, co jest 
w Rynku dotychczas, nie świadczy jeszcze prze
ciw niemu. Skoro jest dojrzałem dziełem nowej 
epoki i nowej kultury artystycznej, należy mu 
przyznać prawo do Rynku, by dawało świa
dectwo o nowem życiu miasta i twórczości na
szego pokolenia.

Prócz tej mniemanej niezgodności z Rynku 
charakterem, który, jak widzieliśmy, nie jest 
wartością bezwzględnie określoną i stałą, lecz do 
pewnego przynajmniej stopnia zmienną — wy
suwają przeciwnicy projektu jako drugi argu
ment, fakt zdaniem ich oburzający, że ośmielił 
się ktoś żelazo-beton wprowadzać na Rynek. Po
stawienie w ten sposób kwestyi, wynika z bra
ku odpowiedniej oryentacyi, wywołanego nowo
ścią rzeczy. Beton nadaje się najzupełniej do ar
tystycznego kształtowania, jak kamień, czy ce
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gła. Będąc jednak od nich materyałem zupełnie 
różnym, wymaga skonstruowania w pewien od
rębny sposób całego szkieletu budowy, więc 
zarzucenia niektórych form uświęconych dotych
czas tradycyą, jako niekonstrukcyjnych i nie wy
pływających logicznie z tendencyi materyału— np. 
arkad, a stworzenia form oryginalnych o innym 
artystycznym wyrazie. Powstający w ten sposób 
nowy styl architektoniczny razi oczy, przywykłe 
do ustalonych stosunków i witające z uprzedze
niem, z niechęcią wszystko, co je zmusza do 
nowego procesu wżycia się i przyzwyczajenia.

Z drugiej strony nikt nie zaprzeczy, że este
tycznie biorąc jest beton w porównaniu z ka
mieniem, materyałem podlejszym i mniej sympaty
cznym dla oka. Czy stać nas jednak na same 
kamienne fasady choćby w Rynku! Beton zaś 
nie jest gorszy czy mniej szlachetny od cegły, 
która jest również sztucznym materyałem i po
dobnie jak ona może być pokryty pewnego ro
dzaju tynkiem albo nawet kamienną okładką. 
Przy żelazo - betonie nadają się doskonale do 
wprowadzenia w części dekoracyjnej ozdoby 
z rzeźby i bronzu, i całość, jak to miało miejs
ce w projekcie p. Szyszko-Bohusza, może być zu
pełnie piękna i szlachetna, o ile by tylko wzglę
dy oszczędnościowe nie położyły tamy jej arty
stycznemu bogactwu.

Jest natomiast przeciw wystawieniu domu że
lazo-betonowego na Rynku inny argument po
ważniejszej natury. Jakkolwiek posługując się 
żelazo-betonem — można osiągnąć najzupełniej 
artystyczne rezultaty — to jednak należy z dru
giej strony odrazu przyznać, że materyał ten 
kryje w sobie wielkie niebezpieczeństwo, gdy 
się go chwyci człowiek bez talentu. Z żelazo-
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betonu można z łatwością budować rzeczy kon
strukcyjnie bardzo śmiałe, lecz artystycznego wy
razu nietylko całkowicie pozbawione, lecz jako 
banalność i szablon będące nie do zniesienia. Pudeł 
z betonu i szkła możnaby się w Rynku słusznie 
z przerażeniem obawiać. Jeślibyśmy więc nie 
mieli tej siły, by złym, konwencyonalnym roz
wiązaniom żelazo-betonowych konstrukcyj do 
Rynku nie dopuścić wstępu i jeślibyśmy się oba
wiali, że ten pierwszy projekt będzie zgubnym 
precedensem, że może rozpalić żądzę stawiania 
olbrzymich szklanych domów towarowych a tan
detnych i najtańszych, (któż dziś bowiem łoży 
na piękno!) to istotnie możnaby uważać poświę
cenie tego jednego, jakkolwiek udałego projektu, 
za usprawiedliwione dla dobra sprawy Runku.

W takim razie musimy postawić zasadę, że 
się konstrukcyj żelazo - betonowych wogóle do 
Rynku nie dopuszcza. Natomiast nie wolno szu
kać wyjścia z tego zagadnienia na drodze kom
promisu i przyjmować żelazo - beton, byle się 
dobrze maskował, byle ukrywał swoją naturę, 
a przybierał pozory dawnych form konstrukcyj
nych. Takie kłamstwo w sztuce byłoby bardzo 
ujemnem świadectwem dla naszych pojęć arty
stycznych. Jeśli się już godzimy, względnie zmu
szeni jesteśmy zgodzić się na to, że staną dwa 
nowe domy w Rynku, to dbać musimy o to ze 
wszystkich sił, by tu nie weszła żadna rzecz 
szablonowa i banalna, mdła, nijaka, a przeciw
nie, istotnie oryginalna, od nowa przemyślana i 
odczuta, szczere i prawdziwe dzieło naszej no
woczesnej architektury, dające dobre świadectwo 
jej życia i rozwoju. Można szanować i czcić 
dawną sztukę, można odczuwać do głębi wszyst
kie objawy naszej rodzimej w architekturze od

3
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rębności, a jednak szukać sposobu niekłamliwe
go wyrażenia własnej twórczej indywidualności 
i stworzenia nowego dla swej epoki wyrazu; 
niewolnicze błądzenie po szlakach dawnych sty
lów nie przyniesie tu rezultatów.

Powie ktoś na to: „niechże ta nowa sztuka 
zdobędzie najpierw swój wyraźny styl, niech 
wprzód stanie się tradycyą i uświęconym kano
nem, niech zaś w Rynku nie próbuje swego lo
tu"; więc tymczasem z obawy przed jej młodo
ścią , damy raczej dostęp szablonowi ? Gdyż 
utrudniając rozwój szczerej, oryginalnej twórczo
ści możemy łatwo doprowadzić do tego, że do
my w Rynku postawi raczej jakiś partacz bu
downiczy, niż uzdolniony architekt, i że licząc 
się z odrazą, jaką obudzić mogą formy nowe 
i oryginalne, wlepi nam w dom swojskie, utarte 
motywy z sensem czy bez sensu. Wszak popyt 
na tę rodzimą swojskość sprawia, że nasi archi
tekci tak często archaizują bez własnej, twórczo
ścią usprawiedliwionej potrzeby, krępując tem 
lot fantazyi i rozwój swych prawdziwych zdol
ności.

Jeśli mimo wszystko, zdecydujemy się nie do
puścić do Rynku omawianego projektu, jakkol
wiek właśnie twórczego i rzetelnego — jeśli pa
trząc więcej w przeszłość niż w przyszłość, u
znamy za wskazane, postawić bezwględne veto 
przeciw dziełu, któreby zbyt widocznie inauguro
wało nową epokę, by nam ni trochę nie przygłu
szyło drogiego, starodawnego obrazu — bierzemy 
na siebie tem poważniejsze brzemię obowiązku 
wzniesienia na tym rogu ul. Szewskiej takiego 
domu, któryby ze wszech miar jeszcze lepszem 
był rozwiązaniem. Rozważywszy z bliska jeden 
konkretny wypadek, widzimy jak skomplikowane 
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i różnorodne piętrzą się tu trudności i jak oto 
musimy uważać za lepsze wyjście z obecnej sy
tyacyi: jak najdłuższe utrzymanie zupełnie nie
zmienionego stanu Rynku, nawet w tych gra
nicach, które bez uszkodzenia, bez zatraty jego 
starodawności, nowemu życiu mogły być otwo
rzone. Może przyszła bardziej twórcza epoka 
nie będzie już zmuszona poczuwać się do obo
wiązku tak lękliwego i ostrożnego postępowania.

Reasumując, należy dobitnie zaakcentować, że 
o ile chodzi o nowe domy w Rynku, moglibyśmy 
dać prawo wstępu jedynie temu, co najlepszego 
stworzyła nasza sztuka, i to jedynie w wypad
kach, gdzie dziedzictwo starej sztuki w niczem 
uszczuplone nie zostanie; że zaś domów w Ryn
ku, które możnaby poświęcić jest zaledwie kilka, 
a jak widzieliśmy każdy zburzony dom kryje 
w sobie poważne niebezpieczeństwo, iż zastą
piony zostanie raczej szablonowym i konwencyo
nalnym, niż potężnym i oryginalnym utworem 
architektury — wobec panującej dziś u nas niezgo
dy w kwestyach piękna, będącej brakiem doj
rzałej i zdecydowanej kultury artystycznej — prze
to należy dążyć do jaknajdłuższego utrzymania 
nietykalności Rynku i wszelkim zakusom speku
lacyi budowlanej jak najostrzej się opierać.

VI.

Pozostaje do rozważenia druga część zaryso
wanego powyżej estetycznego problemu, a mia
nowicie pytanie, czy wolno ze względu na pię
kno i charakter Rynku, wstawiać na jego śro
dek jakieśkolwiek nowe budowle, czy monumen
ty? — By dać na to wyczerpującą odpowiedź,

3*
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musimy zdać sobie sprawę z konstrukcyi tego 
artystycznego organizmu, jakim jest Rynek. Wie
my, że podstawą jest tu Przedewszystkiem sama 
rozległość tego placu, założonego na planie pra
wie dokładnie kwadratowym, zamkniętym doko
ła przez zwarte ściany domów, wśród których 
znajdują się tylko wąskie, w ogólnej masie ma
ło widoczne wyręby, otwory dla ulic, stąd na 
całe miasto się rozchodzących. Najważniejszym 
zaś elementem składowym, niejako rdzeniem pa
cierzowym tego organizmu są Sukiennice. One 
są budowlą monumentalną, która tworzy z Ryn
ku całość zorganizowaną, skupioną i w sobie 
zamkniętą; przeto winny być do tyla wolne i 
odsłonięte z wszystkich stron, by nic nie zacie
śniało tej ich roli dominującej.

Jeśli dawniej stały obok Sukiennic inne bu
dowle, jak n. p. ów ratusz zburzony z początkiem 
XIX w., to jeszcze wówczas nie odgrywały one 
tej roli, co obecnie. Dziś odbudowanie ratusza 
byłoby artystycznym błędem, nietylko dlatego, że 
wszelkie takie archeologiczne rekonstrukcye, ja
ko fałsz nie mają sensu, lecz także z powodu, 
że przez przebudowę Sukiennic trzydzieści lat 
temu, zmienił się artystyczny charakter Rynku. 
Przez zburzenie kramów i przybudówek, które 
przedtem oblegały Sukiennice ze stron obu, do
konano uporządkowania Rynku i przeobrażenia 
go w plac bardziej dystyngowany i spokojny, 
w całość o dobitniejszej artystycznej fizyognomii.

Dziś znajdując się w Rynku, dążymy do Su
kienic, jako do jego ogniska i odczuwamy to 
wyraźnie, że nam nic w drodze nie powinno 
stanąć zawadą. Trudno tu więc pomyśleć sobie 
jakąśkolwiek nową budowlę, gdzie jest, zdaje 
się, miejsce tylko dla rzeczy prowizorycznych,
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np. dla tego gwaru, który się roztacza w godzi
nach rannych i przedpołudniowych. Gdy pod wie
czór cisza zalegnie dokoła, rysuje się gmach Su
kiennic coraz wyraziściej i spokojniej i dochodzi 
do pełni wyrazu.

Nie można z góry przesądzać, czy wybitny ar
tysta nie zdołałby skomponować monumentu, 
któryby w niczem nie naruszył powagi i znacze
nia Sukiennic; musiałoby to w takim razie być 
dzieło wyrosłe niejako naturalnie z całego dane
go gruntu i doskonale się z nim harmonizujące. 
Piękno nowe mogłoby się przyłączyć do piękna 
dawnego i w dalszym ciągu rozwijać je i dopeł
niać. Niestety dziełem takiem nie jest pomnik 
Mickiewicza. Postawiony przed środkiem Sukien
nic, jest on błędem artystycznym, popełnionym 
przeciw konstrukcyi Rynku, której piękno i cha
rakter do pewnego stopnia zniekształca i mąci. 
Niestety nie nauczeni tym niefortunnym przykła
dem, gotowi jesteśmy powtórnie zadać lekko
myślnie gwałt artystycznemu układowi Rynku, 
wtłaczając weń po drugiej stronie dzieło najzu
pełniej niestosowne, a jako monument od pomni
ka Mickiewicza bez porównania gorsze.

Wprawdzie w tej od lat ciągnącej się sprawie, za
jęte sprzeciwiające się stanowisko, jeszcze mniej 
niż wystąpienie przeciw burzeniu starych do
mów, liczyć może na popularność u ogółu, jest 
jednak w imię piękna konieczne i niezmiernie 
doniosłe. Wobec stanowczej uchwały Rady miej
skiej może się to już wydać przesądzone i wszel
ka dyskusya na ten temat, nie na czasie — jednak 
póki się rzecz nie stała, wolno nie tracić na
dziei, że zdoła jeszcze jakimś cudem właściwszy 
przybrać obrót.
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Z artystycznej wartości przeznaczonego na 
pomnik konnego posągu, może dziś sobie każdy 
jasno zdać sprawę, oglądając w Strażnicy goto
wy już odlew z bronzu. Wątpię, czy nawet naj
naiwniejszemu laikowi może ten posąg zaimpo
nować czemś więcej, jak tylko: wielkością roz
miarów i tematem. Na kimś poważniejszym nie 
zdoła postać Kościuszki wywrzeć żadnego istot
nego wrażenia, tem mniej porwać go do hołdu, 
uwielbienia i czci, gdy dłużej patrząc, zda so
bie sprawę z całej nikłości i banalności figury, 
przykrytej i przytłoczonej nadmiarem najnudniej 
traktowanych szat, a w twarzy, w której ocze
kuje zewnętrznego wyrazu potęgi duchowej i 
bohaterskiej, dostrzeże brak siły i dobitności 
charakterystyki i tylko typ konwencyonalny.

Kto zaś widział kiedy poprawnie wymodelo
wanego konia, wraz pozna w koniu, na któ
rym siedzi Kościuszko uderzające błędy w uję
ciu ruchu i w proporcyach. Koń ten wsparty na 
tylnych nogach, jak żeby stawał dęba, ma zu
pełnie do nich nieopowiedni ruch nóg przednich, 
czy na odwrót, i zupełnie wykoszlawioną struktu
rę korpusu. Widziany od swego przodu, wywo
łuje wrażenie, że rychło zwali się w którąś stro
nę — tak do śmieszności jest niezgrabny. Nale
żące zaś do najtrudniejszych w plastyce proble
mów, zadanie powiązania mas człowieka i konia 
w jednolity, skupiony organizm — nie zostało 
tu nawet przeczute.

Pomnik w koncepcyi banalny, w wykonaniu 
nie dochodzący nawet do niskiego poziomu techni
cznej poprawności, dobije jeszcze najprawdopo
dobniej nieartystyczny postument, którego kształt 
i wygląd ma dla każdego pomnika niezmierną 
doniosłość — w tym zaś wypadku nie został 
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jeszcze przez żadnego artystę wzięty pod rozwa
gę. Jeśli przypomnimy sobie, że postument dla 
starożytnego posągu Marka Aureliusza kompono
wał Michał Anioł, dla Gattamelaty sam Donatel
lo, że Verrochiowi przy pomniku Colleoniego, 
jedynie śmierć przeszkodziła rozwiązać i tę waż
ną część artystycznego zadania, — jeśli uprzyto
mnimy sobie, z jak poważnym rozmysłem obra
no miejsce dla tych pomników, i w ten sposób 
dojdziemy do potwierdzenia wniosku, że jest 
rzeczą wielce doniosłą, na czem pomnik stanie, 
w jakiej wysokości i w jakiem otoczeniu — uświa
domimy sobie chyba, że zupełne zlekceważenie 
tych ważnych artystycznych postulatów i równo
czesne przyznanie pomnikowi miejsca na naj
piękniejszym placu Krakowa, na Rynku, do któ
rego ze wszech miar artystycznego wyglądu tak 
wielką winniśmy przywiązywać wagę — świadczy 
o oczywistej bezmyślności panującej u nas na 
ogół w dziedzinie sztuki i kultury, niestety zaś 
rozstrzygającej i prawomocnej.

Zwolennicy pomnika uznali najwidoczniej, że 
wszelkie artystyczne względy nie mają w tej 
sprawie żadnego znaczenia, że jest rzeczą naj
zupełniej obojętną, czy pomnik będzie dziełem 
sztuki, czy nie, i czy jest możliwy do pomyśle
nia na Rynku, bez przyniesienia szkody jego 
pięknu i harmonii, byleby sztuki miał jakieś po
zory i na Rynku się mieścił, — to już wystar
czy, by godnie uwieczniał pamięć wielkiego wo
dza narodu.

Jeszcze u nas zawcześnie na tak oczywisty 
wniosek, że jeśli chodzi o upamiętnienie faktu 
przysięgi Kościuszki, to stokroć godniej dokona 
tego artystycznie piękna płyta kamienna, choć skro
mna jako znak zewnętrzny, niż machina olbrzymia 
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wprawdzie, lecz bez treści wewnętrznej, — więc 
jedynie na ciemny tłum działająca. Jeśli zaś wzglę
dy patryotyczno-lokalne zmuszają do ustawienia 
tego właśnie posągu, czy nie możnaby znaleść 
dlań poza Rynkiem i śródmieściem odpowiedniej
szego miejsca, a dosyć godnego ze względu na 
cel, któremu pomnik ma służyć.

Oczywista bowiem, że wzniesiony na Rynku, 
sam pomnik na tem najwięcej straci, gdyż nie 
będąc w stanie wytrzymać sąsiedztwa z monu
mentalnem otoczeniem, gwałtem w nie wtłoczo
ny — tem wyraźniej odsłoni swą nędzę każde
mu, choć trochę wrażliwemu na prawdę sztuki. 
Byłoby więc dla samego pomnika znacznie ko
rzystniej, gdyby się mu stworzyło odpowiedniej
sze i stosowniejsze warunki. Czy np. nie nada
wałby się doskonale plac między Sokołem a u
licami Garncarską i Wolską, więc miejsce obok 
ważnej instytucyi patryotycznej, — przy ogro
mnie uczęszczanej drodze, wiodącej na Błonia i 
kopiec Kościuszki ?

Wszak postawienie projektowanego pomnika 
na Rynku, jego artystycznemu i starodawnemu 
charakterowi więcej ubliży, niżliby to zdołał 
uczynić niejeden banalny dom nowoczesny ; i ca
łemu społeczeństwu stokroć gorszą przyniesie 
ujmę... Albowiem lichy dom może wreszcie u
chodzić za dowód nierozwiniętej artystycznej świa
domości i złego smaku tylko u jednostek, u je
go właścicieli, których, przypuśćmy, niepodobna 
było zmusić do kulturalniejszego i bardziej oby
watelskiego w danym wypadku stanowiska. — 
Tymczasem pomnik słusznie zwykł uchodzić za 
wyraz woli i kultury ogółu, za objaw ideałów 
jego duszy zbiorowej. Dzieła, któreby odpowia
dały tym wyżynom, nie powstają na zamówie



— 41ł —

nie, lecz rodzą się z natchnienia wielkiego ar
tysty. Nasza rzeźba dzisiejsza takich dzieł mo
numentalnych nie wydaje. Jeszcze dziś u nas, 
podobnie zresztą jak i zagranicą, niesłychanie 
rzadko bywają zrozumiane zadania prawdziwej 
sztuki monumentalnej. Zaś żądza stawiania po
mników wybucha od czasu do czasu i darzy nas 
tworem, którego przyjdzie się wstydzić przy
szłym pokoleniom.

Od wszelkich tego rodzaju pomnikowych wy
robów, chronić musimy nietylko Rynek, lecz i 
inne place śródmieścia i bacznie pilnować, by się 
tu nigdzie nie wdarły pretensyonalne ozdoby 
współczesne.

Nie znaczy to jednak: zajmowanie a priori 
negatywnego stanowiska względem wszelkiej 
sztuki nowoczesnej. Gorące pragnienie podnie
sienia jej poziomu do wielkich wyżyn sztuki 
dawnych wieków, winno ożywiać wszystkich mi
łośników Krakowa, gdyż wtedy tylko nie będzie 
już tak często przychodziło do tych przykrych 
kolizyj, jakie dziś mają miejsce między preten
syami ogółu, a postulatami prawdziwej sztuki 
i kultury.

Pomyślniejsze w tej dziedzinie stosunki przyj
dą właśnie przy rozbudzeniu powszechniejszego 
i gorętszego kultu dla życia i rozwoju sztuki 
dokoła nas. Jedynie bowiem, kto rozkwitające i ro
snące piękno zdoła odczuć i witać z radością 
ten i wartość dawnych zabytków zawsze do
strzedz i uszanować potrafi. Dziełom nowej, 
współczesnej sztuki przyznaliśmy pewne prawa 
i w starem śródmieściu, w tej myśli, że będą 
rozniecać i krzewić umiłowanie do piękna, że 
dawne piękno oceniając, w dalszym ciągu je roz
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winą - i w tej nadziei, że przy silniejszem po
parciu dotychczas rozwiniętych w tym kierun
ku usiłowań — marzenie to choć w części prze
obrazi się w rzeczywistość czynów.

Na razie jednak trudno się oprzeć głębokiemu 
smutkowi wobec dowodów, jak sprawy artysty
cznie najdonioślejsze najniewłaściwszy przybie
rają obrót, tak, że coraz dalej idące szpecenie 
i banalizowanie Śródmieścia wydać się już musi 
nieuchronne. Cóż dopiero mówić o rzeczach sto
sunkowo mniejszej wagi — choć w walce o pię
kno mających swe również ważne znaczenie, jak 
o tem, że domy w śródmieściu nie powinny stać 
otworem tak już bez żadnych tam i ograniczeń — 
dla tej panoszącej się brzydoty i barbarzyństwa, 
jakiemi są tak często szyldy i witryny sklepo
we. Z jakąż bezwzględnością wdzierają się one 
nieraz między linie architektury, cenne nieraz 
szczegóły psując i kalecząc. Dość wspomnieć 
fakt, który zaszedł niedawno, że piękny portal 
barokowy jednego z najstarszych domów w Ryn
ku t. zw. „Kamienicy hetmańskiej“ zniszczono 
bezpowrotnie, że celem rozszerzenia okna skle
powego po prawej stronie portalu, odrąbano bez 
ceremonii część kapitelu i przepołowiono pila
ster od góry do dołu. Albo taki fakt drugi z dni 
ostatnich, że na arkadach Sukiennic maluje się 
w krzykliwych barwach szpetne fortepiany dla 
celów reklamy hałaśliwej.

O ile wobec tego tłoczącego się naporu arty
stycznie ujemnych objawów, zdołamy urzeczy
wistnić przeprowadzenie owych dwóch we wstę
pie postawionych postulatów, dwóch naszych 
względem piękna i tradycyi Krakowa świętych 
obowiązków: przechowania z pietyzmem wszyst
kiego, co istotnie wielkiego i artystycznie cen
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nego zostawiła nam przeszłość - i dalszego 
mnożenia tego cywilizacyjnego dorobku — zale
ży od większego stopnia zainteresowania się te
mi sprawami u naszego społeczeństwa i większej 
o nie troski, niźli to miało miejsce dotych
czas.
























