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Matras

Jednym z ważniejszych krakowskich 
(ale i światowych!) miejsc literackich 

jest kamienica kromerowska przy rynku 
Głównym 23, w której mieści się najstarsza 
księgarnia w europie. Historia tego skle‑
pu z książkami sięga XVii wieku i two‑
rzy uniwersalną opowieść o ruchu księ‑
garskim, osadzoną w kontekście dziejów 
Polski i krakowa. zupełnie współcześnie 
mieszczący się pod tym adresem salon 
matras kontynuuje tradycje miejsca, peł‑
niąc funkcję nie tylko księgarni, ale tak‑
że prężnie działającej instytucji kultury.

Z ręki do ręki
w 1610 roku Franciszek Jakub mercenich 
(pochodzący z kolonii krakowski kupiec) 
otworzył w czternastowiecznym budynku, 
jak opisują źródła: „sklep na ulicę otwo‑
rzysty, w któ rym księgi przedaje”1. Dzię‑
ki niemu krakowianie zyskali dostęp do 
światowych publikacji, sprowadzanych 
głównie z międzynarodowych targów od‑
bywających się w tamtym czasie we Frank‑
furcie nad menem. wobec rychłej śmier‑
ci bibliopoli w 1613 roku interes przejęli 
Burchard kuick oraz antoni Hierat, który 
prowadził księgarnię do 1625 roku. Póź‑
niej budynek przez niemal dwa stulecia 
służył innym celom, aż do roku 1872, kie‑
dy działalność księgarską wznowił w nim 
władysław Jaworski, przenosząc na ry‑
nek księgarnię walerego wielogłowskie‑
go, znajdującą się wcześniej na roku ulic 
Świętej anny i wiślnej. choć interesu nie 
prowadził długo, ukształtował istniejący 
do dziś charakter miejsca, prowadząc tu 
salon literacki. w 1875 roku spadkobiercy 
wielogłowskiego sprzedali sklep spółce 
Gustawa Gebethnera i augusta wolffa. 
Pod tym szyldem księgarnia działała aż 
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do 1950 roku, silnie utrwalając się w świa‑
domości krakusów. nawet gdy księgar‑
nię upaństwowiono i przemianowano 
na Przedsiębiorstwo Państwowe „Dom 
książki”; nawet gdy tuż po przełomie ‘89 
lokal przejął zbigniew suszczyński, a na‑
stępnie sieć matras – starsi krakowianie 
cały czas kupowali i kupują książki u Ge‑
bethnera i wolffa.

Złoty okres księgarstwa
Doskonale zarządzana firma i wysokiej 
jakości asortyment to tylko połowa suk‑
cesu spółki Gebethner i wolff. Jej dzia‑
łalność przypadła na okres silnego zapo‑
trzebowania i zainteresowania książkami 
w Polsce. we wspomnieniach krakowian 
księgarnia funkcjonuje jako niezobowią‑
zujące miejsce systematycznych spotkań 
miejskiej elity intelektualnej. Doktor alek‑
sander słapa, dyrektor księgarni Gebeth‑
nera w latach 1918–1950, wśród regular‑
nych bywalców miejsca wymienia m.in. 
sekretarza generalnego akademii umie‑
jętności – Bolesława ulanowskiego, rek‑
tora i tłumacza sofoklesa – kazimierza 
morawskiego, adama chmiela – znane‑
go historyka krakowa, redaktora „cza‑
su” rudolfa starzewskiego, władysława 
Prokescha z „nowej reformy”, redak tora 
„krytyki” wilhelma Feldmana, pisarza 
artura Gruszeckiego, dyrektora Drukar‑
ni uniwersyteckiej Jó zefa Filipowskiego.

spokój księgarskiego życia zakłócały 
jednak co pewien czas przykre wydarze‑
nia. Do takich bez wątpienia należy zali‑
czyć historię Ferdynanda Świerczowskie‑
go – zięcia właściciela księgarni, zatrud‑
nionego w niej buchaltera. zamieszkały 
przy ul. krupniczej 19 Świerczowski miał 
zwyczaj wieczornych przechadzek do ka‑

mienicy kromerowskiej, by – wzywany 
poczuciem obowiązku – sprawdzać ra‑
chunki po całym dniu obrotu. 1 paździer‑
nika 1913 roku wyruszył na swój ostatni 
spacer – został zamordowany na tle ra‑
bunkowym w pobliżu bocznego wejścia 
do budynku. Śledztwo wykazało, że inicja‑
torem zabójstwa, dokonanego ostatecznie 
przez cztery osoby, był Jan Godula – były 
pracownik księgarni, zwolniony za noto‑
ryczne kradzieże książek. 

mniej tragiczne w skutkach, ale rów‑
nież dramatyczne wydarzenia dotknęły 
salon książkowy w czasie ii wojny świa‑
towej. Hitlerowcy mianowali wówczas 
własnego zarządcę księgarni i urządzili 
polowanie na zakazane książki. szczęś‑
liwie, nielegalne w tych okolicznościach 
pozycje zostały na czas ukryte w budynku 
przy ul. krowoderskiej 31 oraz w warsza‑
wie przy ul. Targowej 58. 

Współczesna działalność 
„katedry książki”

sieć matras przejęła historyczną księgar‑
nię 16 maja 1998 roku. cztery lata później 
lokal został poddany gruntownemu re‑
montowi, obejmującemu fasadę i wnętrze 
kamienicy, który określił obecny wygląd 
salonu. matras dostosował księgarnię do 
światowych standardów, nie rezygnując 
przy tym z historycznych akcentów. re‑
gały, na których stoją książki, są wykona‑
ne z intarsjowanego drewna olchowego 
i pochodzą z okresu ii wojny światowej, 
gdy księgarnią zarządzali niemcy. 

z dużą pieczołowitością przygoto‑
wywane są wystawy na witrynie księgar‑
ni – jak imponujący plakat lub okładka. 
informują one o tym, co dzieje się we‑
wnątrz (np. o promocji książki, spotkaniu 
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z autorem) i zachęcają do udziału w wy‑
darzeniu. opracowywane przez wydaw‑
cę, księgarza i plastyka ekspozycje, oprócz 
podstawowej funkcji utylitarnej, stanowią 
również uciechę dla oka i są dynamicz‑
nym elementem dekoracyjnym przestrze‑
ni rynku. Jednym z autorów witrynowych 
instalacji jest robert urbański – artysta 
i przyjaciel matrasu. 

w ofercie księgarni znajduje się bli‑
sko 30000 pozycji z literatury pięknej, 
dziecięcej, historii, filozofii, prawa, in‑
formatyki, a także albumy, przewodni‑
ki i podręczniki. niektóre tytuły można 
tu kupić z autografami autorów. Pisarze 
odwiedzający księgarnię chętnie składa‑
ją nawet kilkadziesiąt nadprogramowych 
podpisów z myślą o wielbicielach, którzy 
nie zdołali dotrzeć na spotkanie autor‑
skie. Te zaś organizowane są w matrasie 
z dużą częstotliwością i stosowną oprawą. 
każdy gość przyjmowany jest wyjątko‑
wo i z pomysłem, np. podczas spotkania 
z autorką Czekolady Joanne Harris zgro‑
madzeni byli częstowani właśnie gorą‑
cą czekoladą. w kamienicy kromerow‑
skiej gościli już m.in. norman Davies, 
katarzyna Grochola, Gustaw Holoubek, 
michel Houellebecq, Paweł Huelle, woj‑
ciech Jagielski, Piotr kaczkowski, ryszard 
kapuściński, marek krajewski, stanisław 
lem, David morrell, sławomir mrożek, 
Jan nowicki, krzysztof Pieczyński, Jerzy 
Pilch, Tomasz raczek, andrzej sapkowski, 
andrzej stasiuk, Dorota Terakowska, wil‑
liam wharton, robert mcliam wilson, 
Janusz l. wiśniewski, a lista wszystkich 
nazwisk jest dużo dłuższa. Dla matra‑
su szczególnie ważne i nobilitujące było 
spotkanie z carlosem Fuentesem, który 
odwiedzając księgarnię 14 maja 2002 ro‑

ku, nazwał ją „katedrą książki”. większość 
znakomitych gości dało się uwiecznić na 
pamiątkowych fotografiach, które zdobią 
wnętrze matrasu, umożliwiając klientom 
spotkanie z nieobecnymi.

Tę samą funkcję pełnią znajdujące się 
w księgarni sale poświęcone noblistom – 
wisławie szymborskiej i czesławowi mi‑
łoszowi. Pierwsze pomieszczenie utrzy‑
mane jest w jasnych kolorach, z oryginal‑
nym, zabytkowym stropem z XiX wieku. 
w gablotkach znajdują się tu pamiątki 
oraz rzeczy osobiste poetki, podarowane 
przez Fundację wisławy szymborskiej: 
m.in. rękopisy, słynne wyklejanki, plu‑
szowa małpa i wiele książek. Druga sala 
jest bardziej nobliwa – ściany w kolorze 
wiśni, kanapa w stylu wiedeńskim z ramą 
z czarnego drewna i bordowym obiciem, 
a w to wszystko wkomponowane zdję‑
cia miłosza oraz jego rękopisy. właśnie 
w matrasie można obejrzeć także dyplo‑
my noblowskie obojga autorów. 

Malwina Mus

Przypisy
1 cyt. za: Bogdan Gancarz, Najstarsza księgarnia 

w Europie, http://kultura.wiara.pl/doc/579101.
najstarsza‑ksiegarnia‑w‑europie (data dostępu: 
12.10.2014). 
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