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Maria Prussak 

Pieśń Wawelu 

Zamek Katedra, Wisła pod Zamkiem - całe wzgórze wawelskie na 
wiele sposobów wypełnia biografię i twórczość Stanisława Wyspiań -
kiego. To miejsce przyciągało jak magnes i dawało oparcie inspiro
wało i prowadziło wyobraźnię malarza i poety. Można w nie było 
wpisać wszystko, i najdawniej zą przeszłość, i dzisiejszą n· ewolę, 
i projekt wewnętrznie wolnego społeczeństwa pr zy złości. Równie 
dobrze ogarniało ono świat Biblii i antyku prehistoryczną Polskę 
i wielką tradycję Piastów i Jagiellonów, spętaną niewolą polityczną 
i ciężarem historii współczesność poety jak i podstawowe pytania 
dotyczące ludzkiej egzystencji i ludzkich prz znaczeń. I tam wła ' -
nie, na Wawelu, trzeba było się z tym u porać. On, górujący nad 
miastem, nió ł własną intensywną treść, która nadawała rang 
wszystkiemu, co pojawiło się w jego obrębie, w jakim' sensie narzu
cał ton rozmowy. Bo Wyspiaii ki z dziełami sztuki i architektury 
przede wszy tkim rozmawiał , wsłuchiwał si w ich głos. I widział , j k 
w murach Kat dry spotykają się Kazimierz Wielki z Mat jką, święty 
tanisław z Wernyhorą, i jak drżą anioły zgarbione pod trumną 

świętego. 

Toteż znaczna większa" ć jego utworów lit rackich i ogromna część 
dzieł plastyczny h wiąże ię tematycznie z tym miejscem - od de
biutanckiej Legendy po nieukończon go pisanego na łożu śmierci 
Zygmunta Augusta. Polska współczesna , przedstawiona w teatrze 
Wyzwolenia ,tak jak ją widzim współcześnie dokoła", cała zmieściła 
się w Katedrze Wawelskiej. I to Waw I ma na my'1i Wy piański , kie
dy czyta Szekspirowskiego Hamleta zastanawiaj ąc ię: „W j kiej to 
galerii »zwykł się był prze hadzać<( królewi z Hamlet! - »Biedny 
chłopiec z książką w ręku«. 
Widzicie go: jak idzie z książką w ręku w tej górnej galerii król ws
kiego pałacu Jagiellonów. 

Widzicie go: jak około północy przychodzi ku strażnikom, gdzie cze
ka go przyjaciel Horacy na terasach Wawelu około Lubranki, w blis
kości części Kazimierzowskiej zamku, i tam duch występuje!. .. " 
We wszystko to mógł poeta wpatrywać się na Wawelu jedynie siłą 
wyobraźni, wchodząc do mrocznej, pokrytej kurzem Katedry, space
rując dookoła wzgórza, studiując dawne plany i ryciny, szkicując de
tale architektoniczne, malując pejzaże. Bo sam Zamek, przeznaczo
ny przez Austriaków na koszary, był dla Polaków niedostępny. Wy
jątkowym wydarzeniem otwierającym na chwilę zamkowe podwoje 
mogła być wystawa dziewięćdziesięciu czterech obrazów Matejki, 
pokazanych z okazji dwudziestopięciolecia jego działalności artys
tycznej w dwu salach Zamku na Wawelu w roku 1883, kiedy Wys
piański miał lat czternaście. W połowie lat osiemdziesiątych władze 
Galicji zaczęły podejmować starania, które miały doprowadzić do 
przeniesienia koszar i renowacji Wawelu. W 1886 roku architekt Sła
womir Odrzywolski otrzymał polecenie sporządzenia zdjęć i zbada
nia stanu budowli. W tym samym czasie siedemnastoletni Wyspiań
ski sam z siebie szkicuje widok na Kurzą Stopkę i wieżę Zygmuntows
ką, ozdobne detale architektoniczne. Od samego początku zuje się 
uczestnikiem tego planu, w końcu jako uznany malarz i dramatopi
sarz, członek wielu różnych gremiów, bierze udział w dyskusjach na 
temat przeznaczenia i przyszłego kształtu Wawelu. 
Ale Zamek był wciąż niedostępny, nawet wówczas, kiedy na pewno 
było wiadomo, że wojsko go opuści, i przygotowywano już projekty 
jego przyszłej odbudowy. Nic nie było możliwe bez zgody władz 
wojskowych. Żeby uświadomić sobie dramatyzm tej sytuacji, wys
tarczy uważnie wczytać się w lakoniczne zapiski Raptularza Wys
piańskiego jeszcze z 1904 roku: „4 listopada. Uzyskanie pozwolenia 
rysowania w Zamku w Komendzie wojskowej. 5 listopada. Rysuję 
Kurzą Stopkę od zewnątrz. Zwiedziłem część dolną więzienną Zam
ku. 7 listopada. Rysuję skarbiec, drzwi w kaplicy więźniów, sienie 
wjazdowe, odrzwia archiwum." Kiedy Wyspiański uzyskał już zgodę 
Komendy wojskowej, z drobiazgową pedanterią i samozaparciem 
starał się utrwalić zabytkowe szczegóły, niezbędne w pracy przy
szłych konserwatorów. Równocześnie razem z architektem Władys

ławem Ekielskim szkicował projekty zabudowy wzgórza wawelskie
go, które miało stać się polskim Akropolem, przestrzenią wolności 

w kraju pozbawionym politycznej niepodległości. I ostatecznie jego 



udział w odbudowie Wawelu ograniczył się do tego tylko - do narad, 
projektów i rysunków, z których kilka, jak na ironię, przedrukowano 
później w cudzych pracach. Poeta był na kuracji w alpejskiej miejs
cowości Bad-Hall, kiedy ostatecznie bez rozgłosu wyprowadzono 
wojsko i 7 ierpnia 1905 roku przekazano Zamek delegacji Wydzia
łu Krajowego. W liś cie do Adama Chmiela skwitował to zdła,vionym 
zdaniem „Więc Wawel - już - " i dodał wiersz rozp zynając się sło 
wami niemieckiej komendy wojskowej: „Hab acht! - Marschieren, 
Zug marsch! - Idą - stęp miarowy ... ". Sam Wawel w tym wierszu wo
łał: „Otom je t w lny, w lny, w lny, wolny". 
Listy pisane w młodo " i do przyj aciół p "wiadczają ogromną emoc
jonalną wi ź poety z Wawelem - "ni o nim zwi dzając Chartres, tęs
kni za nim w Paryżu. Zaraz po powr cie do Krakowa, 20 paździer
nika 1892 roku, informuj Mehoft ra, który został we Francji: „Wa
wel prześliczny, widok z wieży zegar wej na miasto i Wisłę czarują
cy w kolorach". Już następnego dnia, w kolejnym liście do MehofD -
ra pojawi się motyw, który później będzie stale wracał. To potęga 
Wawelu, przeciwstawienie małości Krakowa, jest przeciwwagą dla 
przykrości i upokorzeń doznawanych od miasta. Na razie to jeszcze 
tylko melancholia bardzo młodego człowieka: „W Krakowie mi nies
kończenie smutno, tak że nie mogę miejsca znaleźć , gdzie by iść, 
gdzie by siedzieć, ani co robić mogę , ani czytać. Jeden tylko Wawel 
i okolica nad Wisłą co by mię ciągnęła ciągle, więc też tam wciąż sie
dzę i ani mogę gdzie stamtąd odej ść, bo mi wszędzie gdzie indziej 
smutno bardzo." Ale tak będzie zaw ze - Kraków i Wawel to dwie zu
pełnie różne przestrzenie, jednak tylko on dostrzega tę różnicę z taką 
wyrazistością. I tylko on przestrzell. Wawelu uczyni po latach boha
terem dramatu. Równo rok po napisaniu przytoczonego wyżej listu 
do Mehoffera - znowu w Paryżu - tęsknota sprowokuje Wyspiańs
kiego do zapisania w liście z 20 października 1893 roku karcących 
uwag pod adresem zostającego w Krakowie Karola Maszkowskiego: 
„Jak pomyślę, że wy tam wciąż żyjecie życiem, jak was widziałem ro
ku zeszłego i że od tego czasu żaden z was nie tylko nie patrzył z gó
ry na Paryż ze szczytu kolumny 14 Lipca na placu Bastylii, ale że 
żadnemu na myśl nie przyszło iść na Wawel i przyjrzeć się »jesieni« 
z okna wieży zygmuntowskiej. - Proszę cię idź mi zaraz na wieżę.- " . 
Iść na Wawel, posiedzieć chwilę przed Katedrą, popatrzeć na stare 
okruchy rzeźb, te zdania będą wracać w listach i raptularzu aż do 

końca , dopóki choroba nie pozbawi artysty i tej możliwości, pozosta
wiając już wyłącznie pamięć i wyobraźnię . 

Nie tylko rysowanie Zamku wymagało uzy kania zgody odpowied
nich władz. Kiedy 25 czerwca 1895 r ku uroczy t m nab żeństwem 

rozpoczęto prac remont we w Katedrze, ustawiono rusztowania 
i w grudniu tego roku przystąpiono do badania " ian prezbiterium, 
W spiański w napięciu śledził przebieg wydarzeń i na gorąco dzielił 

się wrażeniami z przebywającym w Warszawie Lu janem Rydlem. 
Żeby tudiować zczegóły polichromii, p znawać odkrycia, jaki h 
dokonywano przy kazji prac remontowy h , potrzebn było pozwo
lenie Sławomira Odrzywolskiego. W końcu w styczniu 1896 roku za
proszony przez konserwatora Wyspiański sam chodzi po rusztowa
niach i pełen emocji ogląda nakładające ię na siebie war twy gotyc
kich i barokowych fre ków odsłanianych w prezbiterium . Zni zczo
n postacie n m lowane przed wiekami pod samym sklepieniem 
ożywają w jego relacji: „po obu stronach wnętrza wielkie, olbrzymie 
postacie anielic i aniołów, silny h barczystych, tęgich chłopów 

o wcale konwencjonalnych twarzach , ale o gębach silnych, zamaszy
stych wyrazach głowy to »charakterowe«, piękni młodzieńcy. Trzy
mają n rz dzia m ki - każdy in y przedmiot w ręk h. - Je tj den 
z chu tą Weroniki o rysa h twarzy kabi cej , prawie Włoszki. ' To 
fragment listu z 22 stycznia 1 96 roku. o fra ncuskich doświadcze

niach i tudiach nad katedrami gotyckimi Wyspiański czuje i ę naj
lepiej przygotowan do pracy przy renowacji Katedry - jak mało kto 
w Krak wie rozumie i czuje goty ką ar hitektur . Ma wła ne zdani , 
ale nie eh e ujawniać go zbyt zybko, żeby nie z · a zić Odrzywol ki -
go. 31 stycznia pisze do Rydla z de p ra ką pewnością: „nie chcę go 
sobie zrazi ' niczym w postępowaniu, bo się boję, żeby pot m kate
dra nie dostała się w jakie niewła 'ci we ręce. Nie mam z ś c do sie
bie ani na hwilę wątpliwo ' ci, ale ufam i wierzę , że rze z sama do 
mnie przyjdzi ż j ą samą do mn ie przyciągnie". Nie przyszł a. 

Konflikt mi dzy konserwatystą Odrzyw lskim korzystaj ącym z go
towych zablonów dekoracyjnych a pełnymi rozmachu wizjami 
Wyspiańskieg był nie do uniknięcia i pozbawił go zans ni e tylko na 
pracę przy r now cji K tedry na Waw lu, al i przy odn wianiu po
lichromii k J i ław Bie zu. Wydaw y listów do Rydla cytowany wy
żej fragm nt uzupełnili sarkastyczni dziś brzmią ym kom ntarzem 
ze znajdując go się w Arch iwum Katedry Dziennika budowy: „Po-



niedziałek, dnia 23 marca 1896 roku - Wykonane zostały przez artys
tę malarza p. Wyspiańskiego notatki z figury Chrystusa w oknie 
sklepiennym Nr I i z 6-ciu kluczy sklepiennych w prezbiterium". 
I na tym skończył się udział malarza Wyspiańskiego w konserwacji 
Katedry. Potem były już tylko coraz bardziej gwałtowne spory z Od
rzywolskim. Gorączkowo pielęgnowane nadzieje obróciły się w roz
paczliwe fiasko. Nie dziwią więc powtarzające się w listach dowody 
rosnącego rozgoryczenia i poszukiwania inspiracji twórczych z dala 
od Wawelu. 13 maja tegoż roku Wyspiański stanowczo oświadczał 
przyjacielowi: „Bądź przekonany, że przeciwności zaostrzają tylko 
mój apetyt do rozwoju, do działalno ~ci niezależnej własnej, z którą 
mam zamiar maszerowa , wy ok p nad głowami Ekielskich i Od
rzywolskich. Siedzę dniami całymi na Bielanach rysują ro 'liny, łażę 
po Panieńskich Skałach, nad Wisłą, po Krzemionkach, widzę i dos
trzegam, co to za świat olbrzymi i jak mało z niego się wie." O odna
wianej Katedrze nie przestał jednak myśle ' , jeszcze w 1899 roku 
szkicował projekt hełmu wieży Zygmuntowskiej, a zaraz potem za
czął rysować witraże do okien prezbiterium, prócz czterech karto
nów wykonanych pastelami zachowało się jedenaście projektów 
ołówkowych. Rysował je konspiracyjnie. Jak wspominał Julian No
wak: „w obawie, że kierownictwo robót restauracyjnych w Katedrze 
Wawelskiej nie da wymiarów na okna, do których miały być zamó
wione witraże, lub też nie pozwoli ich wziąć drogą legalną we dnie, 
bo w sferach mających naówczas Katedrę we władaniu wiał wiatr ar
tystyczny przeciwny sztuce Wyspiańskiego - pomiary okien zostały 
zdjęte w nocy, bez wiedzy i zezwolenia zarządu." 
Nie ma więc żadnego interpretacyjnego naddatku w tym, że wszyst
kie wawelskie wątki, tak mocno obecne w biografii artysty, układają 
się dziś w ciąg symbolicznych wydarzeń. Maksymalnie zobiektywizo
wany Kalendarz życia i twórczości Stanisława Wyspimzskiego sym
boliczność tę wydobywa i utrwala. W roku 1869, w pierwszym roku 
życia poety, oprócz dat urodzenia (15 stycznia) i chrztu (7 lutego) 
notuje jeszcze tylko trzy wydarzenia - 27 czerwca otwarcie sarkofa
gu Kazimierza Wielkiego w Katedrze na Wawelu, 7 lipca przełożenie 
szczątków królewskich do nowej trumny i 8 lipca powtórny pogrzeb 
króla. N otu je słusznie, bo te właśnie zdarzenia odezwą się później 
w twórczości Wyspiańskiego zwielokrotnionym echem - w rapso
dzie zatytułowanym Kazimierz Wielki i w cyklu niezwykłych witra-

ży projektowanych dla od:aawianej Katedry. Projekty czterech 
okien, przedstawiające Kazimierza Wielkiego, Świętego Stanisława, 
Wandę i Henryka Pobożnego pod Legnicą, istniejące tylko w formie 
pasteli, od razu wystawiano w wiei u polskich miastach i za granicą. 
Przetwarzały one wizję rozkładających się ciał, wypełniających znaj
dujące się w Katedrze grobowce i zmuszały do namysłu nad rolą na
rodowej nekropolii w społeczności, która stamtąd czerpie swoje na
dzieje i siły życiowe. Najlepszym komentarzem do nich może być 
obraz goty kiej katedry odtwarzany w rapsodzie Bolesław Śmiały: 

Na skale Kościół-katedra, biskupia; 
kamień do różnych przyciosany garbów 
biały: - - a w światłach nocy twarz się trupia 
patrzała z okien wąskich i wyszczarbów; 
jak gdy się włos i ubiór zeskorupia 
prastary, jakby Sezam klętych skarbów: 
Wid-truchło - tak jawiła się twarz sroga 
w kamieniach, które miały rysy Boga ... 

Ale w niepublikowanych za życia zapiskach z tego samego czasu, ze
branych pod tytułem Requiem, istnieje też inny komentarz, dyna
miczny, zapowiadający napięcie, z którego \vydobędzie się po trzech 
latach Akropolis. W 1901 roku poeta naszkicował taki obraz wyła
niający się ze snu: „Tumba grobowcowa - kostnica - w starym koś
ciele, katedrze - - - - mury zarosłe pajęczynami, reszty figur, reszty 
ołtarzów, reszty śpiewów - reszty muzyk - echa wewnętrzne. Wy
próchnienie ciał, wysuszenie aż do szkieletów - rozpryśnięcie się 

szkieletów - grom - - świątynia się wali, zawali - groza, przebudze
nie się." W rapsodach i witrażach usiłował ich twórca uchwycić ta
jemnicę najważniejszą - podwójności istnienia podporządkowanego 
teraźniejszości i wieczności, przechodzenia życia w śmierć i śmierci 
w życie; tajemnicę nieko11czącej się przemiany - śmierci zmartwych
wstającej do życia i życia obracającego się w proch. 
Nie wszystko w tej biografii jest symboliczne. Wyspiański nie uro
dził się pod Wawelem, choć z tym miejscem wiążą się najwcześniej
sze wspomnienia z dzieciństwa, utrwalone w ogłoszonym już po je
go śmierci fragmencie wiersza, zaczynającym się od słów: 



U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, 
wielką izbę białą wysklepioną, 

żyjącą figur zmarłych wielkim tłumem. 

I już w tych trzech pierwszych linijkach, obok Wawelu, pojawił się 
drugi kluczowy motyw jego twórczości: napierające zewsząd postaci 
ożywające pod uważnym spojrzeniem - najpierw dziecka, później 
młodego malarza zwiedzającego naj łynniejsze francuskie katedry 
gotyckie, w koficu dramatopisarza. Patrzy on na otaczający go świat 
jak na wypełnioną tajemnicą przestrzeń, którą trzeba rozpozna(, 
która czeka na odpowiedź. Ta przestrzeń żyje, przemawia własnym 
językiem. Ni dy nie je t oczywista i j dn znaczna. 
Może kusić i straszy ' - jak katedra w Chartres, we wrotach której 
młody podróżnik prz żywa dramat Kordiana stojącego na progu 
car kiej -ypialni. Bryła katedry czę , ci ej onieśmiela, budzi zachwyt, 
w zmieniającym ię świetle dnia odsłania swoje różnorodne oblicza , 
brzmi wieloma dźwiękami jak wielogłosowy chór, jak orkiestra sym
foniczna, z której słońce wydobywa najróżnorodniejsze tony. Trzeba 
spojrzeć w twarz rzeźbie, postaciom na gobelinie, bohaterom przesz
łości, żeby próbować rozpoznać zagadkę człowieka, całe bogactwo 
jego losu, unieruchomione w jednym geście. Spojrzenie penetruje 
zakamarki budowli, zatrzymuje się na szczegółach, wydobywa ich 
ukryte sensy, wpisaną w nie pamięć wieków. Od wczesnej młodości 
Wyspiański reaguje tak samo na potęgę gotyckiej katedry - to bar
dzo znamienny rys jego osobowości. Swoją najważniejszą podróż od
bywał w 1890 roku, kiedy miał lat dwadzieścia jeden. I już wtedy go
rączkowo notował, dramatyzował wszystkie swoje refleksje. Na przy
kład takie, kolejne już spotkanie z katedrą w Reims, zapisane w liście 
do Rydla z 3 lipca 1890: „Nad wieczorem słońce znów wyjrzało i za
jaśniała znowu katedra w pełni blasków na tle czarnych uciekających 
chmur. - Klęknąłem przed nią jak przed posągiem przeszłości. - Pa
trząc na nią widzi się, że to wołanie ludów spragnionych boga i do
pominających się boga - wołanie żarliwe, gorące, rozpaczne. - Żądza 
dowiedzenia się i zbadania zagadki życia - pytanie rzucone wiekom 
»CO jutro«. - Jęk beznadziejny, ponury za każdym gasnącym słoń
cem." 
Nigdy nie było łatwo sprostać temu penetrującemu spojrzeniu. Nie 
trzeba było wielkich zabytków, pomników przeszłości, żeby Wys-

piański czuł się osaczony niepojętymi figurami, narzucającymi swo
ją obecność. W tej perspektywie zaskakuje niedrukowany za jego ży
cia wiersz, zaczynający się od lakonicznego westchnienia: „Hej, las 
rymanowski za mgłą, I a mnie dzisiaj jechać do Krakowa". Zdumie
wa tym bardziej, że - następującą zaraz po wstępnych wersach -
dramatyczną wizję historii i swojej rozpaczy poeta wpisał do pamięt
nika małej dziewczynki. Warto wczytać się w nią uważnie, bo niewy
kluczone, że również i z tej rozpaczy powstał później dramat Kate
dry Wawelskiej - Akropolis: 

Jeden mi się podobał ten las, jako ściana 
stał przede mną posępny, dumny, tajemniczy, 
była weń uroczystość set-letnia chowana, 
milczał, a mnie zdawało się, że pieśnią krzyczy. 
Że tam stały w stal zbroic rycerze zakute, 
ślepcy, króle i giermki, i lirni, i dziady, 
że kniaź Kiejstut, gdy swoją poimał Birutę, 
tak mnogie może wodził w orszaku gromady -
Czemuż stoją i patrzą, i za mną się wleką, 
Chór tajemny, ponury, przeszłości przeklętej, 
czego chcą - ?! - Boże - czegoż łzy po twarzy cieką -
ja nie rozumiem ich - nie jestem święty. 

Z bardzo rozmaitych wątków i emocji zrodziło się więc Akropolis -
jeden z wielu dramatów Wyspiańskiego, których akcja toczy się na 
Wawelu. Jeden z wielu, lecz odmienny, osobliwy, bo bohaterem 
utworu stała się sama Katedra, a nie związane z nią historyczne oso
bistości. Znów „pieśnią krzyczą" ożywające posągi i postacie z gobe
linów. Ich pieśń tym razem poeta stara się zrozumieć i układa ją 
w swoisty wielkanocny chorał, który odmieni oblicze Katedry i obli
cze ziemi. Chciałby odmienić. Z wierszy i dialogów buduje Wyspiafi
ski własny model Katedry Wawelskiej i wypełnia go swoim rozumie
niem świata. Dramat Akropolis pozostał poetycką wizją, tylko pro
jektem widowiska, pośpiesznie odrzuconym przez dyrektora Teatru 
Miejskiego w Krakowie. Nie można przewidzieć, czym stałoby się 
Akropolis w teatrze, czym byłaby premiera tego utworu, gdyby 
przygotował ją sam poeta, jak poradziłby sobie z wszystkimi trudnoś
ciami i zagadkami tekstu. 



Akropolis również wpisało się w fatalizm biografii Wyspiańskiego -
twórcy pełnych rozmachu projektów, blokowanych przez osoby, od 
których zależało ich urzeczywistnienie. Dziś, z zaprawionym gory
czą zdumieniem, widzimy, ile energii, ile pracy, ile nadziei wkładał 
Wyspiański w plany kolejnych dzieł, które zostały tylko na papierze. 
Z tym większą siłą brzmi dramatyzm uwag pojawiających się w lis
tach i w raptularzu. Choćby takich, jak ironiczny komentarz do pos
tępowania konserwatorów przygotowujących się do prac renowacyj
nych w Zamku, zapisany 14 sierpnia 1905 roku w liście do Adama 
Chmiela: „Czy może Ducha jakiego szukacie? Czy też antidotum na 
ducha? Bawcie się, ale możecie też zamiast tego iść na spacer." 
I przecież nie da się spokojnie czytać ostatnich zdań, jakie 14 lipca 
1907 roku, kilka miesięcy przed śmiercią, napisał Wyspiański na te
mat Wawelu, też w liście do Adama Chmiela: „Skoro Pan ten Wawe
lik przygotowuje, to i niezadługo patrzeć, aż tu gotów będzie" i da
lej: „Cóż pan Tomkowicz powiedział na rysuneczki moje ze zamku? 
Czy się przydadzą?". „Wawelik" to publikacja Chmiela Wawel. Mate
riały archiwalne do budowy Zamku, która ukazała się w 1913 roku. 
„Rysuneczki" się przydały. Stanisław Tomkowicz w wydanej w 1907 
roku pracy Wawel. Tom I. Zabudowania Wawelu i ich dzieje zamieś
cił trzy rysunki Wyspiańskiego. 





Krzysztof Czyżewski 

W Katedrze Wawelskiej 

Jest swoistym paradoksem, że tak wizyjny, poetycki utwór, jak Akro
polis Stanisława Wyspiańskiego, osadzony jest niezwykle mocno 
w realiach konkretnego miejsca. Scenerią dramatu jest bowiem Wa
wel i Katedra Krakowska, zaś bohaterami ożywione figury i obrazy 
wypełniające wawelską świątynię. Warto więc przyjrzeć się uważnie 
miejscu akcji i pierwowzorom głównych postaci, którym Wyspiański 
nadał poetycką i dramatyczną moc. 
Większa część Akropolis rozgrywa się w obrębie kościoła katedralne
go, jedynie akt drugi ukazany został na murach obronnych otacza
jących zamkowe wzgórze. Tak więc, zasadniczym tłem akcji są ścia
ny gotyckiej budowli wzniesionej w latach 1346-1364 staraniem ko
lejnych biskupów krakowskich (Nankera, Jan Grota, Bodzanty) przy 
udziale króla Kazimierza Wielkiego. Katedra jest kościołem trójna
wowym, bazylikowym (a więc z nawą główną wyższą od bocznych), 
z długim prostokątnym prezbiterium otoczonym obejściem (ambi
tem) oraz z nawą poprzeczną (transeptem) nadającymi jej w planie 
krzyżowy kształt. 

Dramat zawiązuje się w centralnym punkcie kościoła, a więc na 
skrzyżowaniu nawy głównej i prezbiterium z transeptem.Jest to nie 
tylko środek topograficzny, ale i symboliczny, bowiem tutaj wznosi 
się ołtarz św. Stanisława, biskupa krakowskiego, który w 1079 roku 
poniósł męczeńską śmierć z ręki króla Bolesława Śmiałego. Tak jak 
kult Stanisława jako głównego patrona Polski odegrał trudną do 
przecenienia rolę w dziejach narodu i państwa, tak jego grób pełnił 
doniosłą rolę jako miejsce modlitw błagalnych w okresach zagroże
nia i klęsk oraz dziękczynienia w czasach pomyślności i z okazji mi
litarnych triumfów. Trzeba przypomnieć, że przy stanisławowym oł
tarzu zawisły liczne trofea wojenne, między innymi chorągwie krzy
żackie zdobyte pod Grunwaldem i chorągiew turecka wzięta pod 
Wiedniem. Obecny wspaniały, wczesnobarokowy kopułowy balda-



chim z marmuru i złoconego brązu, nakrywający miejsce spoczynku 
świętych relikwii, powstał z fundacji biskupa Marcina Szyszkowskie
go w latach 1626-1629. 
Uwaga Wyspiańskiego skupiła się jednak nie na architektonicznej 
oprawie, a na srebrnym relikwiarzu stojącym pod baldachimem na 
marmurowym postumencie. Ów relikwiarz ma postać okazałej trum
ny wspartej na ramionach aniołów. Na bokach widnieją epizody 
z życia i męczeńska śmierć św. Stanisława oraz cudowne interwen
cje dokonane przez niego już po śmierci . Na wieku trumny dwa 
aniołki prezentują insygnia biskupie. To niezwykle okazałe dzieło 
barokowego złotnictwa powstało w latach 1669-1671 dzięki zapisowi 
testamentowemu biskupa Piotra Gembickiego. Jego wykonanie po
wierzono złotnikom gdańskim - Piotrowi van der Rennen i Piotrowi 
Rhodemu II, natomiast medaliony na bokach wykonał w Augsburgu 
Iacob lager I lub II. 
W pierwszym akcie dramatu zasadniczą rolę powierzył autor czte
rem aniołom podtrzymującym relikwiarz św. Stanisława. Akcja po
wraca znowu na środek Katedry w finale, kiedy to trumna świętego 
zostaje roztrzaskana przez rydwan Apollina. Sceną ostatniego aktu 
jest główna oś Katedry, która bierze początek przy głównym wejściu 
od zachodu, przecina transept z konfesją św. Stanisława i kończy się 
ołtarzem głównym przy wschodniej ścianie prezbiterium. Bohatera
mi tego aktu uczynił Wyspiański dwie ożywione, drewniane, w całoś
ci złocone figury - Dawida ze szczytu organów na chórze zawieszo
nym ponad portalem wejściowym, oraz Chrystusa Salwatora (Zba
wiciela) ze zwieńczenia nastawy ołtarza głównego. 
Rzeźba starotestamentowego króla, nazywanego w Akropolis Har
fiarzem, stanowi część wykonanej przez Józefa Ublakera dekoracji 
rzeźbiarskiej barokowo-klasycystycznego prospektu organów wznie
sionych w latach 1786-1788, dzięki zapisowi testamentowemu bisku
pa Kajetana Sołtyka. Z kolei statua Salwatora pochodzi z około 1649 
roku, kiedy biskup Piotr Gembicki ufundował wczesnobarokowe re
tabulum zaprojektowane przez Giovanniego Battistę Gisleniego. 
Trzeba zaznaczyć, że obecna nastawa ołtarzowa jest rekonstrukcją 
z 1900 roku, jednakże z użyciem oryginalnych rzeźb ornamental
nych i figuralnych oraz obrazu. Postać Zbawiciela świata triumfuje 
nad śmiercią i Szatanem, którego oznacza wąż oplatający kulę 

wszechświata . 

Poza wielką kodą - finałem, którego sceną jest cała przestrzeń ko
ścioła między wejściem a ołtarzem, pozostałe wydarzenia umieścił 
Wyspiański w bocznych nawach, po których błądzą aniołowie (akt I) 
i gdzie spotykają dziwne postacie określone jako Niewiasta i Amor 
z pomnika Ankwicza, Pani z pomnika Skotnickiego, Tempus, Klio 
i Panna z monumentu Sołtyka, w końcu Posąg Włodzimierza Potoc
kiego (Włodzimierz). 
Poeta wprowadził na scenę postacie z tych pomników katedralnych, 
które zazwyczaj nie były przedmiotem zczególnego zainter sowa
nia zwiedzających. Mało tego, na początku XX wieku dyskutowano 
sprawę ich usunięcia , jako nie odpowiadających powadze Katedry -
Panteonu narodowego - lub ze względu na wątpliwą wartość arty
styczną. I tak, spotykamy wraz z aniołami alegoryczne postacie 
z wielkiego nagrobka biskupa Kajetana Sołtyka (zm. 1788) , wznie
sionego około 1790 roku w kapli y Świętokrzy kiej. Projektant, 
prawdopodobnie k . Sebastian Si rakowski, wzorował się na kompo
zycji pomnika kard. Lorenza Imperiali w rzymskim kościele an 
Agostino, autorstwa Domenica Guidiego. Tempus (Chronos, Czas) 
w wawelskim monumencie zamyka wieko symbolicznego sark fagu, 
z którego ulatuje ku górze herbowy Orzeł Sołtyków - umożliwia mu 
to Fama (Sława), która przeciwstawiając się Czasowi unosi pokrywę 
trumny. Wymienione przez Wyspiańskiego Klio i Panna to dwie nie
wiasty ukazane jako płaczki. Ich atrybuty nie pozwalają na jedno
znaczne rozpoznanie - być może są one personifikacjami Historii 
i Prawdy. 
Z dwóch klasycystycznych pomników zaczerpnął poeta konwencjo
nalne postacie płaczek oraz geniusza śmierci. Pierwszy, to nagrobek 
hrabiego Stanisława Ankwicza, ufundowany przez jego żonę Kone
gundę, wykuty przez Francesca Pozziego we Florencji, ustawiony 
w Katedrze w roku 1843. W tekście dramatu znajdujemy także od
niesienie do zdobiącego cokół nagrobka reliefu, który przedstawia 
alegoryczną scenę żniw o wydźwięku eschatologicznym. Mowa jest 
też o złamanej kolumnie symbolizującej przemijanie czasu i nie
uchronną śmierć. Drugi pomnik wzniosła w 1811 roku Elżbieta Skot
nicka ku czci swego męża Michała. Ten typowy dla okresu klasycyz
m u monument jest autorską repliką nagrobka wykonanego przez 
Stefana Ricciego do słynnego kościoła Santa Croce we Florencji. 
W końcu, szczególną uwagę należy poświęcić figurze hrabiego Wło-



dzimierza Potockiego, poniewaz 1est to jedno z najwybitniejszych 
dzieł pomnikowych okresu klasycyzmu w skali europejskiej. Jego rea
lizację zleciła Tekla z Sanguszków Potocka najsłynniejszemu ówczes
nemu rzeźbiarzowi - osiadłemu w Rzymie Duńczykowi Bertelowi 
Thorvaldsenowi. Po kilkuletniej pracy artysta przesłał w 1830 roku 
gotową rzeźbę do Krakowa. Wzbudziła ona tutaj powszechny zach
wyt ze względu na estetyczną doskonałość, krytykowana była nato
miast za nieodpowiedni świętemu miejscu sposób przedstawienia 
żołnierza napol ń kiego jako półnagiego starożytnego herosa. 
Szczególne miejsce w dziele Wyspiańskiego znalazły ukazane w akcie 
II i III epizody wojny trojańskiej i dziejów biblijnego Jakuba. Źródłem 
inspiracji były w tym wypadku gobeliny używane do dekoracji wnę
trza Katedry. Seria przedstawiająca wojnę trojań ką liczy iem ta
pi erii i je t dziełem niezidentyfikowanego warsztatu holenderskie
go (prawdopodobnie w Delft) z około 1630 roku. Do Katedry trafiła 
w 1703 roku jako dar testamentowy kanonika Kacpra Cieńskiego. 
Historia Jakuba pierwotnie składała się z ośmiu gobelinów, zachowa
ło się siedem. Ta szczególnie cenna seria powstała około 1650 roku 
w bruks lskiej pracowni Jacoba van Zeunena. Na Wawel trafiła na 
mocy zapisu biskupa Jana Małachowskiego z 1694 roku. W przypad
ku opowiadania o starotestamentowym patriarsze Wyspiański znako
micie wyzyskał jako miejsce akcji schody prowadzące do Katedry od 
zachodu. Niezwykle sugestywnie jawią się one w scenie snu Jakuba 
jako drabina, po której wstępują i zstępują aniołowie. Co ciekawe, 
w czasie, gdy poeta pisał Akropolis, nie widział gobelinów na ścia
nach kościoła, ponieważ zdjęto je w 1900 roku w związku z restaura
cją Katedry i rozwieszono dopiero w roku 1909. W czasie pracy nad 
dramatem musiał więc korzystać z opracowania ks. Ignacego Pol
kowskiego, opublikowanego w 25 egzemplarzach w 1880 roku. 
W tekście dramatu znajdujemy także liczne odniesienia do innych 
elementów wyposażenia Katedry. Jeden z aniołów w I akcie mówi 
o słynnym gotyckim krucyfiksie z końca XIV wieku, pomalowanym 
na czarno i zawieszonym w późnobarokowym ołtarzu na tle srebrnej 
blachy, przysłoniętym czarnym tiulem. Według tradycji przed tym 
wizerunkiem Ukrzyżowanego miała doznać wizji mistycznej święta 
Jad wiga królowa. Anioł wspomina nadto o zawieszonym u stóp 
Chrystusa strzemieniu Kara Mustafy, przysłanym do Katedry przez 
Jana III Sobieskiego jako wotum za zwycięstwo pod Wiedniem. 

W dialogu dzwonów w drugim akcie pojawiają się imiona dwóch 
dzwonów katedralnych: słynnego „Zygmunta" z 1520 roku, fundacji 
Zygmunta I Starego oraz „Kardynała" fundacji kard. Zbigniewa Oleś
nickiego z 1455 roku. „Zygmunt" powraca w finale. W końcu, wielo
krotnie pojawia się katedralny zegar, który wyznacza upływ czasu 
i współtworzy nastrój. 
Wyspiański napisał Aropolis w momencie szczególnym, a mianowi
cie w okresie szeroko zakrojonych prac restauracyjnych w Katedrze 
Wawelskiej podjętych z inicjatywy kard. Albina Dunajewskiego 
w 1890 roku, kontynuowanych następnie pod patronatem kard. Ja
na Puzyny do roku 1905. Warto pamiętać, że ta wzorcowa pod 
względem konserwatorskim odnowa wiązała sk ze znacznymi prze
kształceniami, zmieniającymi wygląd Katedry w stosunku do stanu 
z wieku XIX. W tym czasie wprowadzono również, utrzymane w sty
lu secesyjnym, dzieła współczesnych artystów takich jak Józef Me
hoffer cz Włodzimierz Tetmajer. Także Wyspiański zaangażował 
się w dzieło restauracji, projektując wspaniałe, wizjonerskie witraże 
do prezbiterium. 
Ze względu jednak na zbyt awangardowy, odbiegający od akademic
kich gustów charakter, projekty odrzucono i pozostały jedynie na 
papierze. 



wybrane pojęcia i postaci 

Akropolis (z greckiego: „górne miasto"), położony na wzgórzu układ urbani
styczny z budowlami ujętymi w warowne mury. Wawel od dawna kojarzony 
był z Akropolem ateńskim. Wyspiański, wbrew tradycji widzącej w nim mu
zeum-cmentarzysko pamięci narodowej, silni zaakcentował moment prze
miany i odnowy. Bohaterowie Akropolis, obywatele „górnego miasta" i zara
zem ,,oj zyzny'', tworzą społeczność, której powołan iem jest wolność i nowe 
życie. 

Katedra, krzesło liturgicznie, z którego w chrze cijaństwie tarożytnym bis
kup nauczał wiary, z czasem nazwa przeniesiona na kości ~ ł biskupi. W cza-
ach nowożytny h katedra to macierzysta świątynia diecezji, kościelnej jed

nostki administracyjnej, podlegającej jury dykcj i biskupa. Katedra Wawel
ska jest też grobowcem królów polskim Panteonem, i no i znaczenie księgi 
dziejów narodu. W Akropolis Wyspiański przywraca jej znaczenie klu zowe
go dla idei chrześcijańskiej miejsca przeistoczenia duchm ego. 
Paschał, wielka świ ca symbolizująca Chry tusa jako , wiatłość świata. Naz
wa pochodzi od „paschy", gdyż wokół tej 'wiec odbywa ię uroczy ta litur
gia paschalna w Wielką Sobote. Paschału używa się ponadto podczas liturgii 
chrzcielnej. 

część trojańska 

Spis postaci aktu II obejmuje władcę Troi Priama oraz jego rodzin~: synów, 
czyli pierworodnego Hektora oraz Parysa (Aleksandra), córki: obdarzoną 
przez Apolla proroczymi zdolnościami Kasandrę oraz Poliksenę, żonę - kró
lową Hekubę, synową Andromakę - żonę Hektora, a także Helenę - porwa
ną przez Parysa żonę Menelausa. 
Ave (z łaciny: „witaj" lub „ bądź pozdrowiona"), w języku polskim tradycyj
nie „zdrowaś'', pierwsze słowo modlitwy zwiastowania. Po nim następuje 
w tekście słowo „wierzę" (łacińskie „credo"), czyli pi rwsze słowo wyznania 
wiary. 
Jutrznia, tutaj sygnał dzwonu na rozpoczęcie ostatniej godziny nocnego czu
wania przed świtem, które jest cząstką liturgii całodobowego czuwania mod
litewnego w Kościele katolickim. Potem następuje wezwanie do zapalenia 
gromnic oraz hasło: „Stawcie świece na ołtarze" na znak nadejścia świtu. 
Skamander, rzeka trojańska, w jej dolinie toczą się epizody wojny trojań
skiej. Wyspiański utożsamia ją z Wisłą. 
Skejski donżon, skejska brama prowadziła u Homera z Troi na równinę. Wys
piański utożsamił to miejsce z nasypem obronnym u stóp wawelskiej wieży 
zegarowej (donżon to baszta) i sąsiadującą z nim bramą na wzgórze. 



Zbigniew, mniejszy dzwon z wieży Zygmuntowskiej, ufundowany przez kar
dynała Zbigniewa Oleśnickiego. 
Zygmunt, wielki dzwon ufundowany przez Zygmunta I, obecny w legendach, 
na obrazach (Matejko) i w utworach literackich (Wesele Wyspiańskiego). z ka
tedralnej wieży Zygmuntowskiej towarz zył wielkim wydarzeniom historycz
nym, tradycyjnie też nabożeństwu rezurekcyjnemu w Katedrze Wawelskiej. 

część biblijna 

Anioł (greckie angelos: „posłanie ') , istota duchowa podporządkowana Bo
gu, która przekazuje Jego słowa , służy jako posłanie czuwa nad ludem Bo
ż m, bywa wyk naw ą wyroku Boż go. 
Apokalipsa (z greckiego: „objawienie ') . Apokalipsa św. Jana to ostatnia księ
ga Nowego Te tamentu, w któr j św. an opisuj wizje przyszło ' i otrzyma
ne od Chr tusa. Obrazy Apokalipsy dot czą k nfliktu między Stwórcą 
a zbuntowaną Bestią chaosu, zaś we współczesnym autorowi planie - relacji 
mi dzy naśladowcami Jezusa a cesarstwem rzymskim. Apokałip a wyraża 
myśl, że rzeczywistość , a także życie chrześcijańskie charakteryzują się kon
fliktem i zmaganiem, ż śmierć jest tylko etapem w tym zmaganiu, nie zaś 
końcem. Historycznie Apokalipsę św. Jana interpretowano na różne i dal -
kie od siebie sposoby. 
Baranek Boży, tytuł, który wg Ewangelii św. Jana Jan Chrzciciel odniósł do 
Jezusa. Według tej samej Ewangelii Jezus umiera po południu, przed rozpo
częciem święta Paschy, kiedy zabijano baranki paschalne, służące jako prze
błagalna ofiara. W Apokalipsie Janowej Baranek pojawia się wielokrotnie ja
ko synonim imienia Jezus. 
Bethel (z hebrajskiego: „dom Boży"), miejsce, w którym biblijny Jakub 
w drodze do Aramu spędził noc i miał tam sen, w którym ujrzał Boga i anio
ły. Potem zbudował tam sanktuarium. Obecnie Betel, miasto leżące na pół
noc od Jerozolimy. 
Betlejem (hebrajskie bet Lechem czyli „dom chleba''), miasto w pobliżu Jero
zolimy. Niedaleko znajduje się tradycyjne miejsce grobu Racheli. W Starym 
Testamencie związane jest przede wszyskim z królem Dawidem jako jego 
miejsce rodzinne i miejsce namaszczenia go na króla. Ewangelie uważają Be
tlejem za miejsce narodzin Jezusa. 
Błogosławieństwo, akt upewniający, że Bóg stanie po stronie błogosławione
go i nagrodzi go w czasach zbawienia, czyli swego ostatecznego panowania. 
W Starym Testamencie także patriarchowie przed śmiercią udzielają go ca
łemu ludowi lub najstarszemu synowi. Ewangeliści wymieniają błogosła
wieństwa, które Chrystus skierował do ludzi (np. w Ewangelii Mateusza: 
„Błogosławieni ubodzy w duchu") 

Ezaw, starszy syn Izaaka i Rebeki, brat J kuba. 
Izaak (z hebrajskiego: „dziecko śmiechu ' ), jeden z patriarchów Star go Tes
tamentu, yn Abrahama i Sary, ojcie Ezawa i Jakuba. 
Jakub (z hebrajskiego: „trzymający za pięt ' lub też „ten , któr zaj ął czyje' 
miej ce"). Jeden z patriarchów Starego Testamen u, syn Izaaka i Rebeki brat 
Ezawa. W wyniku tajemniczej walki z Aniołem otrzymał imię Izrael. 
Jeruzalem (pierw tna f rma h braj ka ]eruszalem , później ]eruszalajim) 
mi jsce domu Boga", czyli świątyni zbudowanej przez alomona, kilkakrot
nie urzonej i odbudowywanej, po zdobyciu prz z Rzymian w roku 70 oraz 
po upadku powstania Bar Kochby w r ku 136 zburzonej o tatecznie. Id al
ny obraz Jerozolimy pojawia się po raz pierwszy j uż w pismach proroków 
z okresu wygnania i po wygnaniu. Z czasem, w miare rozdźwięku między 
prorockim idealizmem a rzeczywistością, odróżniać zaczęto Jerozolimę 

ziemską i niebieską. W po kali psie św. Jana pojawia się już „Mia to święte -
Jeruzalem, z tepujące z nieba od Boga . d tego czasu „nowe Jeruzalem" jest 
dla chrześcijan ymbolem o tatecznej zbawczej mocy Boga. 
Koś iół, polsk zbitka dwóch terminów biblijnych: ekklesia, które znaczy 
„zgromadzenie, zeb r ni ' oraz naos ( świątynia'). ym drugim terminem 
Nowy Te tament nazywa niekiedy również wspólnotę wierzących w Chry -
tusa. igdy nie znaczał tam budy 1ku. 
Księga, w Biblii mówi ie ok iędze między inn mi w en ie mata orycznym: 
jest to przechowywana przez Bo a k ięga , zawierająca Jego plany i opis cier
pień ludu Bożego, a także pi ludzi sprawiedliwych, z którego zostaną wy
mazani nikczemni (, k ięga ży ia" . W K iędze Daniela księga oża' zawie
ra imiona i 1i szkań ów przy złego króle twa me -ja( -kiego. 
Laban (z hebr jski ego: „biały" lub , blady") , brat Rebeki, ojciec Racheli, wuj 
Jakuba. Wyma ł od Jakuba iedmiu lat pracy za Rachelę, by potem oddalić 
t rmin oddania mu młod zej córki na na tępne si dem lat. W Księdze Ro
dzaju przebiegł ść Labana jest środkiem użytym rzez Boga do realiza ji Je
go planu wab Jakuba i całeg ludu. 
Maranatha, wyraż nie aramej kie, być moż pochodzenia liturgicznego, tłu~ 
maczone formułą: „Pan przychodzi' (Maran - ata) lub 11Przyjd ź, Panie na z!" 
(Marana - ta). Jest to j dno z o tatnich słów Apokalipsy Janowej. 
Menora, hebraj ki słowo oznaczają e świecznik. ymbolizował niewidzial
ną obecność Bożą w Jego ziemskim przybytku . O tatni wiecznik świątynny 

z I wi ku p Chrystusi miał sied m ramion i trójn żną lub sch odl ową pod
stawę . Taki wła nie p jawi i na swoi h najstarszych dochowany h \vize
runkach, gdzie pełni funkcj najważniejszego ymbolu żydow kiego: ozna
cza światło i życi wi czn . 
Przymierze, pierwsze przymierze Boga i udu Bożego było zawarte na y
naju i odnowione prz z dwa kolejne przymierza Starego Tes amen u: 



z Abrahamem i Dawidem. Śmierć Jezusa z Nazaretu na krzyżu była zapo
czątkowaniem Nowego Przymierza, zawartego z uczniami Jezusa jako człon
kami ludu Nowego Przymierza. 
Rachela (hebrajskie ruah hel czyli „tchnienie Boga", również „owca"), młod
sza córka Labana, wuja Jakubowego, którą Jakub pokochał, wybrał za żonę 
i za którą służył Labanowi. W Księdze Jeremiasza Rachela jest personifikacją 
kraju i narodu jako oblubienicy Boga. 
Rebeka, żona Izaaka, matka Ezawa i Jakuba. 
Syjon, po raz pierwszy wymieniony w Drugiej Księdze Samuela jako twier
dza zdobyta przez Dawida i nazwana przez niego „Miastem Dawidowym". 
Później określenie Wzgórza Świątynnego w Jerozolimie, a nawet całego mia
sta, zwłaszcza w sensie poetyckim. W tekstach prorockich i w tradycji sym
bolizowało związek Boga z jego ludem. 
Świątynia, „dom Jahwe", budowla w Jerozolimie, stanowiła centrum życia 
religijnego w czasach biblijnych. Znaczenie jej jako „domu Boga" je t podsta
wowe, bowiem była czymś więcej niż budynkiem kultowym i miejscem mo
dlitwy. Po ostatecznym zniszczeniu przez wojska rzymskie nosiła odtąd zna
czenie symboliczne: zarówno Żydom, jak chrześcijanom jej pamięć i jej wy
obrażenie dawały siłę przetrwania. 
Tron, oprócz miejsca ziemski j władzy królewskiej oznacza w Biblii miejsce, 
na którym Bóg zasiada jako król ziemi i sędzia wszystkich narodów. Według 
Nowego Testamentu Jezus jako Mesjasz dziedziczy w sensie metaforycznym 
tron Dawida. 
Źródło, w Biblii pochodzące od Boga miejsce bezpieczeństwa i obfitości; wo
da symbolizowała również eschatologiczne błogosławieństwo. W Księdze Je
remiasza Bóg jest określany jako „miejsce żywej wody", w Ewangelii Janowej 
Jezus określenie to odniósł do siebie. 

na podstawie opracowania Akropolis Stanisława Wyspiańskiego w Bibliote
ce Narodowej, Ossolineum 1985 oraz Encyklopedii Biblijnej, Vocatio 1999 
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2. Święty Stanisław, 1901 (Muzeum Narodowe w Krakowie) 
3. Kazimierz Wielki, 1901 (Muzeum Narodowe w Krakowie) 
4. Zawisza Czarny, 1900 (Muzeum Narodowe w Warszawie) 
5. Kazimierz Wielki, 1899 (Muzeum Narodowe w Krakowie). 
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