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Mapy 
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Dom pod 
Globusem 
i Sala 
Mehoffera

Jednym z najsilniej kojarzonych z lite‑
raturą miejsc w krakowie jest obecnie 

Dom pod Globusem, usytuowany na rogu 
ulicy Basztowej i Długiej. modernistyczny 
gmach z charakterystycznym zwieńcze‑
niem wieży wita przyjezdnych, kierują‑
cych się z dworca przez rynek klepar‑
ski do centrum miasta. w powszechnej 
świadomości budynek funkcjonuje jako 
siedziba wydawnictwa literackiego, a co 
za tym idzie – miejsce licznych imprez 
kulturalnych oraz spotkań z wybitnymi 
polskimi i zagranicznymi pisarzami w re‑
prezentacyjnej sali mehoffera. w rzeczy‑
wistości literackie koneksje budynku przy 
ul. Długiej 1, choć intensywne, są stosun‑
kowo niedawne, sięgają lat 70. ubiegłego 
wieku. Prawdziwie ciekawe są dzieje te‑
go miejsca sprzed epoki wydawnictwa 
literackiego. Budowa siedziby krakow‑
skiej izby Handlowej i Przemysłowej za‑
angażowała najwybitniejszych architek‑
tów i artystów miejskich. ich niepozba‑
wiona dramaturgii współpraca stworzyła 
barwny wycinek historii młodopolskiego 
krakowa i doprowadziła do wzniesienia 
jednego z najciekawszych obiektów mo‑
dernistycznych w kraju – przykładu pol‑
skiej sztuki stosowanej i architektonicznej 
realizacji idei Gesamtkunstwerk. 

Nowy kraków
wzniesienie nowej siedziby izby Handlo‑
wej i Przemysłowej związane było z reali‑
zowanym na przełomie XiX i XX wieku 
szerokim projektem reorganizacji cen‑
trum administracyjno‑usługowego kra‑
kowa. na terenie średniowiecznej granicy 
między miastem a kleparzem utworzono 
wówczas monumentalny plac (nazwany 
później placem matejki), a wokół niego Fo
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wzniesiono imponujące budynki: szko‑
ły miejskiej, dyrekcji kolei, szkoły sztuk 
Pięknych. wzdłuż ulicy Basztowej i Plant 
powstały m.in. siedziba starostwa i Teatr 
miejski im. słowackiego, w okolicy prze‑
widywano także wzniesienie nowego ra‑
tusza. Życzeniem izby było, by jej gmach 

„dostrojony został architektonicznie do 
otoczenia, aby miał charakter monumen‑
talny […]”1. wykonanie projektu budyn‑
ku zostało powierzone architektom Ta‑
deuszowi stryjeńskiemu i Franciszkowi 
mączyńskiemu. Budowa trwała zaledwie 
dwa lata, od 1904 do 1906 roku.

Wyspiański i Mehoffer
w 1905 roku w historii Domu pod Globu‑
sem pojawił się pierwszy literacki akcent – 
wystrój wnętrza powstającego budynku 
zgodził się zaprojektować stanisław wy‑
spiański. komitet Budowy cieszył się, że 
pozyskał do współpracy doświadczonego 
i uznanego wykonawcę. sam zaintereso‑
wany wydawał się nie wykazywać więk‑
szego entuzjazmu. w notatce wyspiań‑
skiego z 30 czerwca 1905 roku czytamy: 

„około 12‑tej przychodzą Benis i mączyń‑
ski, po czym jadę z nimi do budującego 
się domu »izby Handlowej«. nic mi się 
nie podoba, prócz widoku z okien”2. mi‑
mo wszystko artysta zabrał się do inten‑
sywnej pracy nad zleceniem, przerwanej 
konfliktem ideologicznym. komitet ocze‑
kiwał od wyspiańskiego umieszczenia 
w sali obrad popiersia cesarza Franciszka 
Józefa, lub choćby uwzględnienia w de‑
koracji wolnego miejsca na dostawienie 
wizerunku, który mógłby zostać wykona‑
ny przez innego twórcę. Polecenie stało 
w sprzeczności z zasadami, jakim hoł‑
dował wyspiański – nie mógł przyczy‑

niać się do gloryfikacji władcy zaborczego 
państwa. artysta argumentował, że „nie 
uznaje Franciszka Józefa jako moment 
dekoracyjny”3, a ostatecznie zrezygnował 
z prac dekoracyjnych z powodu rzeczy‑
wiście złego stanu zdrowia. 

z prośbą o zaprojektowanie dekoracji 
sali posiedzeń izba zwróciła się do Józefa 
mehoffera, co było krokiem ryzykownym 
o tyle, że sławny już wówczas artysta miał 
niewielkie doświadczenie w architektu‑
rze wnętrz. efekty jego pracy nad wy‑
strojem Domu pod Globusem spotkały 
się z bardzo krytyczną oceną zlecenio‑
dawców. w czerwcu 1906 roku gotowe 
wnętrze, bez umeblowania i głównego 
obrazu, nie spodobało się do tego stop‑
nia, że oczekiwano, by mehoffer zrezyg‑
nował z pracy nad dziełem malarskim. 
w lipcu tego samego roku, po zamonto‑
waniu trybuny prezydialnej, narzekano 
na fatalną funkcjonalność pomieszcze‑
nia. wprowadzono korekty zaburzające 
koncepcję projektu mehoffera. w ogól‑
nym zamieszaniu sprawa obrazu zeszła na 
drugi plan i w chwili oficjalnego otwarcia 
brakowało go w sali posiedzeń. Ponieważ 
praca nie została jeszcze nikomu zlecona, 
a mehoffer namalował obraz mimo braku 
jakiejkolwiek umowy, postanowiono wy‑
korzystać dzieło malarza. umieszczenie 
obrazu w sali zebrań wywołało kolejną 
burzę. część komisji ostro krytykowała 
pracę, część bardzo ją chwaliła.

Sala Mehoffera
Pomieszczenie, którego dekoracja wy‑
wołała w swoim czasie tyle kontrowersji, 
obecnie zachwyca swoją wielobarwnością, 
rozmachem i umiejętnym połączeniem 
stylów obowiązujących w młodopolskiej 
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sztuce. uwagę odbiorcy przykuwa strop 
z malowidłem przedstawiającym węże wi‑
jące się wśród pawich piór – w projekcie 
mehoffera gra połyskujących łusek i tę‑
czowych pióropuszy musiała robić duże 
wrażenie. Główny element dekoracyjny, 
namalowany ostatecznie przez mehoffera 
obraz na płótnie pt. Poskromienie żywio-
łów, przedstawia ludzki Geniusz – sper‑
sonifikowany jako nagi młodzieniec, któ‑
ry poskramia żywioły reprezentowane 
przez cztery kobiety. Polichromie ścian 
inspirowane są sztuką ludową, motywy 
nawiązują swoim układem i kolorysty‑
ką do malowanych skrzyń krakowskich 
i małopolskich chałup. całości dopełniają 
miedziane lampy i kinkiety o roślinnych 
formach oraz wmontowane w półkoliste 
okna witraże. 

sala mehoffera nie jest udostępniana 
do zwiedzania. zobaczyć ją jednak nie 
jest trudno: wystarczy wziąć udział w or‑
ganizowanych tu przez wydawnictwo li‑
terackie debatach i spotkaniach.

Dom pod Globusem 
jako miejsce literackie

Po likwidacji izby Handlowej i Przemy‑
słowej budynek został w większości zajęty 
przez komitet Powiatowy PzPr w kra‑
kowie. w okresie od 1950 roku do lat 70. 
Dom pod Globusem stopniowo nisz‑
czał, a poszczególne ingerencje budow‑
lane wpłynęły niekorzystnie na jego stan. 
To wówczas zamalowano polichromię na 
ścianie sali posiedzeń i pozbawiono po‑
mieszczenie ruchomego wyposażenia 
(część mebli uratował prof. karol estrei‑
cher i do dziś znajdują się one m.in. w Pa‑
łacu sztuki oraz dworze matejki w krze‑
szowicach). w latach 1972–1975 budynek 

przeszedł w ręce wydawnictwa literackie‑
go – z inicjatywy dr. Jana skiby, ówczes‑
nego wiceprezydenta miasta. Przeprowa‑
dzony wówczas remont konserwatorski 
gmachu przywrócił jego dawną świetność. 
w latach 90. zaś, dzięki przedsiębiorczości 
ówczesnego dyrektora Bogdana rogatki, 
wydawnictwo zostało właścicielem nie‑
ruchomości. 

Tym samym miejsce na dobre zrosło 
się z literaturą. wl jest jedną z najlep‑
szych oficyn w kraju, jedynym w Polsce 
wydawcą dzieł Gombrowicza, instytu‑
cją, z którą związani byli m.in. krakow‑
scy nobliści. otworzona w 2006 roku na 
parterze budynku księgarnia pod Globu‑
sem to nie tylko miejsce, w którym kupić 
można książki, ale także żywa instytucja 
animująca krakowskie życie literackie. 
organizowane są tu warsztaty dla dzie‑
ci, spotkania z pisarzami i ważnymi oso‑
bowościami kultury, a wśród bywalców 
księgarni znaleźli się m.in. sławomir mro‑
żek, andrzej stasiuk, ks. adam Boniecki.

Malwina Mus
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