
Many things can be said about Krakow’s literary 
credentials. It is, of course, the city of Nobel 

Prize winning poets such as Wisława Szymborska 
and Czesław Miłosz; in 2013, it gained the status of 
UNESCO City of Literature; it also hosts major literary 
festivals such as the Miłosz Festival and Conrad Fes‑
tival. Still, Krakow’s most fascinating aspect seems 
to lie in its representations in various literary works. 
Many years ago, Professor Kazimierz Wyka declared 
that there are only two cities in Poland with proper 
urban tales: Warsaw with Bolesław Prus’s The Doll 
and Łódź with Władysław Reymont’s The Promised 
Land. Does Krakow have a similar narrative, tow‑
ering over all others? Or perhaps does its strength 
lie in having a whole corpus of miscellaneous texts?

It seems that Krakow’s dominant literary image 
is that of being the centre of artistic life, a favourite 
spot of the local bohemians. We owe it to the Przy‑
byszewskis, Dagny and Stanisław, who surrounded 
themselves with artists associated with the Young 
Poland movement, as well as to a café named Jama 
Michalika (Michalik’s Den) with its Zielony Balon‑
ik (Green Baloon) literary cabaret. After the Second 
World War, a similar role was performed by Piwnica 
pod Baranami (The Cellar under the Rams) and cur‑
rently by clubs like Vis‑à‑vis, Piękny Pies (Beautiful 
dog) and the circle which formed around the poet 
and performer Marcin Świetlicki. But Krakow is 
much more than fog over cafés and vapours of ab‑
sinth; it is also a city of avant‑garde artists, which 
we often forget about. Many of them started their 
careers here – these were not only the Formists and 
members of Krakow’s avant‑garde movement, but 
also Futurists with their controversial poetry eve‑
nings. At one time, they organised a performance in 
the Main Square, which consisted of eight people 
dragging a piano, while a pianist used the instru‑
ment to make bizarre sounds. This avant‑garde tra‑
dition found its continuation in the actions under‑
taken by the New Wave, which started here in Kra‑
kow. Interestingly, the magazine Student – which 
was associated with the  movement, and which, 
at  the time, employed Jerzy Pilch – had its head‑
quarters in the Ravens House. Today, this tradition 
is continued by the Ha!Awangarda Festival, Zenon 
Fajfer and the  Liberature movement, as well as 

O związkach Krakowa z literaturą można powie‑
dzieć wiele. Kraków to rzecz jasna miasto no‑

blistów: Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza, 
ale także od 2013 roku Miasto Literatury UNESCO, 
miasto dużych festiwali literackich: Miłosz Festival 
i Conrad Festival. Ale wydaje się, że szczególnie in‑
teresujący jest obraz tego miasta w literaturze. Wiele 
lat temu profesor Kazimierz Wyka stwierdził, że je‑
dynie dwa polskie miasta mają swoją powieść miej‑
ską – Warszawa z Lalką Bolesława Prusa i Łódź z Zie-
mią obiecaną Władysława Reymonta. Czy Kraków ma 
taki swój tekst, który dominowałby nad wszystkimi 
innymi? A może jego siła tkwi w tym, że jest to róż‑
norodny korpus tekstów?

Prawdopodobnie najmocniejszym literackim wi‑
zerunkiem miasta jest Kraków jako centrum życia ar‑
tystycznego, mekka cyganerii. Zawdzięczamy to mał‑
żeństwu Dagny i Stanisława Przybyszewskich, którzy 
właśnie tu stworzyli pierwszą młodopolską bohemę, 
a także Jamie Michalika i działającemu tam kabare‑
towi Zielony Balonik. A po drugiej wojnie światowej 
Piwnicy pod Baranami, wreszcie innym, już współ‑
czesnym klubom: Vis‑à‑Vis czy Pięknemu Psu i śro‑
dowisku skupionemu wokół Marcina Świet lickiego. 
Kraków to jednak nie tylko mgła kawiarni i opary ab‑
syntu, ale miasto przede wszystkim awangardowe, 
o czym często się zapomina. Tutaj zaczynało wielu
awangardowych twórców – nie tylko formiści, nie
tylko awangarda krakowska, ale także futuryści, któ‑
rzy krakowskie mieszczaństwo gorszyli poezjo‑wie‑
czorami. To oni zorganizowali na Rynku performans, 
podczas którego zaprzęgli ośmiu ludzi do ciągnięcia 
fortepianu, z którego pianista wydobywał niezrozu‑
miałe dźwięki. Awangardowa tradycja miasta znala‑
zła kontynuację w działalności Nowej Fali, która za‑
czynała właśnie w Krakowie. Notabene czasopismo 

„Student” – organ prasowy ruchu, w którym pracował 
między innymi Jerzy Pilch – mieściło się w kamie‑
nicy „Pod Kruki”. Dziś tę linię podtrzymuje festiwal 
Ha!Awangarda, Zenon Fajfer i Liberatura, wreszcie
grupa cyberpoetów Rozdzielczość Chleba.

Obok miasta bohemy i miasta awangardy Kraków 
postrzegany jest jako miejsce pamięci traumatycznej, 
a zwłaszcza doświadczenia Holokaustu. To obraz 
dominujący w literaturze obcojęzycznej, poczyna‑
jąc od Rozejmu Prima Leviego, który opisuje swój 

••
Blok na os. Kalinowym, 
lata 60./70. XX w.

Building in the Kalinowe estate, 
1960s/1970s

54 HERITO  nr 27 (2 / 2017) Kraków i świat / Kraków and the World



the Rozdzielczość Chleba (Bread resolution) cyber‑
poetic collective.

Apart from its being perceived as a bohemian, 
avant‑garde city, Krakow is also associated with 
traumatic memory, especially that of the Holocaust. 
This image prevails in foreign literary works, for in‑
stance in Primo Levi’s The Truce, where the writer 
describes his arrival in Krakow after the liberation 
of Auschwitz, as well as William Styron’s Sophie’s 
Choice and Thomas Keneally’s Schindler’s Ark. Cu‑
riously, Krakow emerges in literary works as a place 
of idyllic childhood mingled with such severe trau‑
ma: such imagery can be found, among others, in 
Roma Ligocka’s The Girl in the Red Coat, Miriam Aka‑
via’s writings (My Own Vineyard, among others) and 
Joanna Olczak‑Ronikier’s childhood memoirs enti‑
tled Wtedy (Then).

Krakow is also a bastion of Polish identity. This 
image is represented in the  works of Stanisław 
Wyspiański, who called Wawel Castle the  Polish 
Acropolis, but also in the letters of Joseph Conrad, 
not to mention legends and children’s literature fea‑
turing the Wawel Dragon, knights turned into pigeons 
and Princess Wanda who refuses to marry a German 
knight.

Finally, in recent years, Krakow has started ap‑
pearing in literature in a new role: that of a crime 
scene. Suffice it to mention the crime novels penned by 
Jacek Dehnel, Piotr Tarczyński, Hanna Sokołowska, 
Małgorzata and Michał Kuźmiński and, last but not 
least, Gaja Grzegorzewska. It is also the setting of, for 
example, Wit Szostak’s Krakow Trilogy – a cycle of 
partly fantasy, partly magical realism novels – or, as 
in Zośka Papużanka’s case, modern novels concerned 
with various social and personal themes.

Krakow’s literary image is also influenced by 
other readings, urban narrative traditions and local 
mythologies. At the same time, similarly to other 
cities described in European literature, it is a real, 
tangible place with a unique topography. Ever since 
the spatial turn in literature and the humanities, tex‑
tual landscapes have become more material. This is, 
of course, linked with the growing popularity of cer‑
tain genres, such as crime novels and other popular 
fiction genres which by definition require particu‑
lar, detailed settings. As a result, imagined and real 

przyjazd do Krakowa po wyzwoleniu Auschwitz, 
po Wybór Zofii Williama Styrona i Listę Schindle-
ra Thomasa Keneally’ego. Ale co interesujące, nie‑
mal równocześnie pojawia się obraz Krakowa jako 
miejsca dzieciństwa, który łączy idyllę z traumą: tak 
przedstawia miasto Roma Ligocka w Dziewczynce 
w czerwonym płaszczyku, Miriam Akavia między in‑
nymi w Mojej winnicy czy Joanna Olczak‑Ronikier 
we wspomnieniach z dzieciństwa zatytułowanych 
Wtedy.

Kraków to także matecznik polskości. Ten obraz 
znamy od Stanisława Wyspiańskiego, który Wawel 
nazwał polską Akropolis, ale także z listów Josepha 
Conrada oraz legend i literatury dziecięcej i młodzie‑
żowej: smok wawelski, rycerze zamienieni w gołębie 
czy Wanda, która nie chciała Niemca.

I w końcu Kraków w ostatnich latach pojawia 
się w literaturze coraz częściej w kontekstach, w ja‑
kich wcześniej nie występował: jako sceneria zbrod‑
ni. Za przykład niech posłużą powieści kryminalne 
Jacka Dehnela i Piotra Tarczyńskiego, Hanny Soko‑
łowskiej, Małgorzaty i Michała Kuźmińskich i oczy‑
wiście Gai Grzegorzewskiej. Kraków jest także bo‑
haterem trylogii krakowskiej Wita Szostaka – cyklu 
powieści rozpiętych między fantastyką a realizmem 
magicznym, czy jak w przypadku Zośki Papużan‑
ki – nowoczesnej powieści społecznej i obyczajowej.

Na literacki obraz Krakowa wpływają inne lek‑
tury, tradycje pisania o mieście i krakowska mitolo‑
gia. Równocześnie Kraków, jak wiele innych miast 
w literaturze europejskiej, jest bardzo konkretnym 
miastem, z właściwą sobie topografią. Po zwrocie 
przestrzennym w literaturze i humanistyce teksto‑
we miejsca stają się coraz bardziej konkretne, zmate‑
rializowane. Oczywiście ma to związek z rosnącą po‑
pularnością pewnych gatunków, takich jak powieść 
kryminalna czy obyczajowa, które ze swojej natury 
domagają się tego, by rozgrywać się miejscach wy‑
raźnie określonych. Wyobrażona i realna topografia 
Krakowa współegzystują i nieraz czytelnicy mogą 
podążać śladami bohaterów.

Czy Kraków jako metropolia środkowoeuropej‑
ska dzieli z innymi miastami tego regionu jakiś ze‑
staw właściwości, które czynią je szczególnie inte‑
resującymi dla literatury albo refleksji teoretycznej? 
W zachodnioeuropejskim piśmiennictwie zwykło się 
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topographies coexist and readers are invited to fol‑
low the routes of their favourite characters.

Finally, the question should be asked if Krakow 
shares any special qualities with other Central Eu‑
ropean metropolises, which could make it especial‑
ly interesting for writers and theoreticians. West‑
ern literature usually represents Central European 
capitals as magical, mysterious, surrealist places. Is 
this trend reconcilable with Krakow as it is today? 
•  Robert Kusek, Aleksandra Szczepan

przedstawiać środkowoeuropejskie stolice jako ma‑
giczne, surrealistyczne, tajemnicze. Czy ten trend jest 
do pogodzenia z tym, co dzisiaj Kraków reprezentu‑
je jako miasto? •  Robert Kusek, Aleksandra Szczepan

56 HERITO  nr 27 (2 / 2017) Kraków i świat / Kraków and the World




