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Proza Juliusza kadena‑Bandrowskiego 
(1885–1944) ma z oczywistych wzglę‑

dów wyraźne zabarwienie krakowskie – 
po 1898 roku los uczynił kraków mia‑
stem młodości autora. mógł zatem kaden 
przesiąknąć atmosferą krakowa przełomu 
XiX i XX wieku, polskich aten1, polskiego 
Piemontu, duchowej stolicy narodu, ma‑
tecznika kultury narodowej. różnorodne 
literackie reprezentacje miasta i cracovia‑
nistyczne prace utrwalają taki właśnie zmi‑
tologizowany obraz grodu pod wawelem. 
czy przestrzenne opisy w kadenowskich 
miniaturach prozatorskich powielają te 
skonwencjonalizowane clichés?

zaprezentowane przez autora w cy‑
klach Miasto mojej matki (1925) i W cie-
niu zapomnianej olszyny (1926) układy 
przestrzenne pozwalają stworzyć mapę 
miasta, środkowoeuropejskiego, gali‑
cyjskiego krakowa początku XX wieku. 
obydwa zbiory prozatorskie są zapisem 
wspomnień z dzieciństwa, a sam autor 
umiejscawia je w obrębie literatury dla 
dzieci i młodzieży. opowiadania prócz 
topografii krakowa łączy narrator –Ju‑
liusz, który patrzy na świat z perspektywy 
dziecka, i Juliusz dorosły, który wraca do 
wspomnień i miejsc dzieciństwa z ogrom‑
nym sentymentem. konsekwencją tego 
powrotu do arkadii dzieciństwa jest idea‑
lizacja przestrzeni z nim związanej – kra‑
kowa, i to głównie w obrębie rynku, choć 
także małego rynku czy parku krakow‑
skiego (obecnie park Jordana). centrum 
młodzieńczego świata stanowi mieszka‑
nie rodziców w kamienicy montelupich, 
zwanej też kamienicą włoską, gdzie ka‑
den‑Bandrowski mieszkał z rodzicami. 
kamienica włoska to gotycki budynek 
przebudowany w XVi wieku na zlecenie 
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rodziny montelupich2. Dom przy rynku 
Głównym 7 uważany jest za pierwszą sie‑
dzibę poczty polskiej, skąd w XVi wypra‑
wiano połączenia pocztowe do wenecji. 
Do sieni wchodzi się przez portal z łaciń‑
ską sentencją: Tecum habita („niech z tobą 
mieszka”). Drugi portal – prowadzący na 
podwórze – ozdobiony jest płaskorzeźbą 
świętego Floriana tak przez kadena wspo‑
minaną w Tajemniczym przyjacielu (1925): 
„miała [kamienica] za patrona rzeźbę św. 
Floriana, polewającego w sieni kubełkiem 
podobiznę domu z ulepionymi na dachu 
płomieniami”3. Po wielu latach, kiedy au‑
tor wróci do krakowa, właśnie ten relief 
powita go w progach rodzinnego domu, 
zamieszkałego już wtedy przez obcych lu‑
dzi, i wywoła lawinę wspomnień o subiek‑
cie zimlerze, który w sklepie norymber‑
skim na parterze kamienicy sprzedawał 
nici, o starym służącym Tomaszu, który 
odprowadzał Juliusza i jego braci na ma‑
ły rynek, o rodzicach pijących kawę przy 
oknie wychodzącym na rynek, o niedo‑
cenianych za młodu rodzinnych pamiąt‑
kach. z umiłowaniem każdego szczegółu 
i nostalgią do domowników opisał kaden 
swój krakowski dom, konstatując: „w koń‑
cu przyszła kiedyś taka jesień i ciemny, 
głuchy dzień, w którym wszystko sprze‑
dać trzeba było – i nasz fortepian, i meble, 
i nawet pozłacaną pamiątkę młodości”4. 

Pisarz dwudziestolecia międzywojen‑
nego utrwalił widoki miast swojego dzie‑
ciństwa i wczesnej młodości – krakowa 
i lwowa. Dwa wspomniane zbiory proza‑
torskie stanowią całość autobiograficznych 
wspomnień, należy je odczytywać i jako 
opowieść o dzieciństwie. opowieść tę ot‑
wiera mgliste wspomnienie przeprowadz‑
ki z rzeszowa do krakowa i pierwsze wra‑

żenia w nowym mieszkaniu: „stałem w ja‑
kimś podłużnym, wysokim pokoju. […] 
przy piecu, obok którego siedziała moja 
matka. […] w pokojach wyrastały całe 
góry sprzętów, odwróconych tylną stro‑
ną, niby obcych i zawstydzonych”5. Dalej 
autor roztacza przed czytelnikiem wizję 
dziecięcych zabaw, w której przedmioty 
codziennego użytku zmieniają się w naj‑
większe skarby, ożywają, stają się przyja‑
ciółmi. i tak dywan staje się bezbrzeżnym 
nilem, aksamitne krzesła tronami, malo‑
wany kufer kucharki Filipiny – skrzynią 
skarbów. narrator, usytuowany początko‑
wo na dywanie „pod morelowym fotelem”, 
przenosi nas z mieszczańskiej kamienicy 
do centrum miasta, gdzie dostrzegamy 
najbardziej ikoniczne elementy krakow‑
skiego pejzażu miejskiego: „wielkie masz‑
kary sukiennic, naprzeciw których miesz‑
kaliśmy w rynku”, „rozkwitający bez na 
krakowskich Plantach”, „jaskółki dookoła 
wieży mariackiej po niebie latające”, „stud‑
nie przy małym kościele św. wojciecha”, 
„kamienny lew, co stoi przy schodach ra‑
tusza”. zabytkowe obiekty, architektonicz‑
ne symbole krakowa – sukiennice, wa‑
wel, kościół mariacki – pełnią rolę em‑
blematów, stanowią punkty orientacyjne 
na mapie pamięci i przekonują o długim 
trwaniu zbiorowej pamięci oraz o ciągłości 
tożsamości. Miasto mojej matki prezentuje 
model miasta idealnego, arkadii dzieciń‑
stwa, „z wdzięków i dobroci wzniesionej, 
[…] nie w kamieniu czy też w granicie ani 
w kruszcu – lecz budowanej z cudownego 
drzewa ludzkiej wdzięczności”6. 

z kolei w pierwszym z opowiadań cy‑
klu W cieniu zapomnianej olszyny kaden‑
‑Bandrowski utrzymuje dziecięcą perspek‑
tywę patrzenia na świat, ale jego bohater 
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zdaje się nieco dojrzalszy, dostrzega za‑
tem inne elementy – na przykład uroczy‑
ste, patriotyczne momenty. Taką doniosłą 
chwilą dla miasta i dla całego narodu był 
powtórny pogrzeb adama mickiewicza – 
sprowadzenie jego zwłok na wawel w ro‑
ku 18907. kondukt pogrzebowy przeszedł 
Drogą królewską z dworca na wawel przez 
ul. Floriańską, wzdłuż rynku pod oknami 
kaden‑Bandrowskiego i dalej Grodzką na 
wawel. Taki widok roztaczał się przed pię‑
cioletnim autorem z okien domu: 

ludzi na rynek wysypało się bez końca. 
[…] chodzą, stoją, wiszą na latarniach, sie‑
dzą na wszystkich słupkach. […] słychać 
śpiew idący z daleka. […] sunie pochód. 
[…] – rok tysiąc osiemset dziewięćdziesiąty 
pierwszy8, mickiewicz wraca do kraju. […] 
Jadą banderie krakusów, chłopi z kosami, 
różne cechy, różni zakonnicy. idą szlach‑
cice w kontuszach. […] wylał się głos wa‑
welskiego zygmunta9. 

wydarzenia z 4 lipca 1890 roku do‑
pełniają literacką wizję polis opartą na 
symbolach tożsamości polskiej. 

wykreowana przez kadena rzeczywi‑
stość fabularna jest tak naprawdę wyciąg‑
niętymi z dzieciństwa wspomnieniami, 
powrotem do przeszłości, a osadza się 
w przestrzeni krakowa, nadając kolejną 
warstwę palimpsestowemu mitowi mia‑
sta. Dzięki miniaturom prozatorskim au‑
tora Generała Barcza możemy wędrować 
po tekście miasta, miasta, którego już nie 
ma, a o które sam autor zapytywał: „gdzie 
jesteś, śniegu owoczesny, i gdzie jesteście 
wy, sosnowe lasy pod sukiennicami”10? 
Tak pomyślane miejsce doświadczania 
pozwala wyartykułować tęsknotę w prze‑

strzeń, tworząc nostalgiczny konstrukt 
wyobrażeniowy. a wrażenia i wspomnie‑
nia przekuć w artystyczną reprezentację 
miasta, oddającą emocjonalny stosunek 
do krakowskich artefaktów.

czytając zbiór poświęconych matce 
krakowskich opowiadań Juliusza kade‑
na‑Bandrowskiego, nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że uchwycone w bezruchu mia‑
sto już nie istnieje, przemieniło się w sym‑
boliczno‑tekstową mapę układów, którą od‑
czytywać trzeba przez szkło powiększające. 
Tropienie poetyki miasta w krakowskim 
tekście kadena‑Bandrowskiego jest zada‑
niem dla koneserów, niemałą przyjemnoś‑
cią dla zwolenników turystyki fikcji, przy‑
godnych flâneurów spacerujących w czasie.
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