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Czy jest inne polskie miasto, które by tak obrosło symboliką i legendą? Stwo-
rzony w XIX wieku mit Krakowa – „świętego miasta Polaków” – i dziś stanowi 
nie tylko kanon narodowej tradycji, ale i determinuje obraz dawnej stolicy Pol-
ski. Serce tego mitu bije na Wawelu. Dźwięk dzwonu Zygmunta towarzyszył też 
wielkim narodowym manifestacjom, jakimi już na początku XIX wieku stały się 
pogrzeby Tadeusza Kościuszki i księcia Józefa Poniatowskiego. Królewska kate-
dra przekształca się wówczas w narodowy Panteon – miejsce spoczynku nie tylko 
koronowanych w niej władców, ale i bohaterskich wodzów oraz przepowiadają-
cych zmartwychwstanie Polski poetów-wieszczów. 

Rozpoczęta jeszcze w epoce romantyzmu mitotologizacja i sakralizacja Wa-
welu jako Ołtarza Ojczyzny, a później polskiej Akropolis dała początek spektaku-
larnej reinterpretacji przeszłości, która zdominować miała życie całego miasta na 
przełomie XIX i XX wieku. Kraków, polska Mekka, „relikwiarz narodowych pa-
miątek”, przekształcał się stopniowo w „Muzeum Polski”. Zadecydowała o tym 
nie tylko wielka przeszłość miasta, ów swoisty balast dziedzictwa, ale i splot wy-
padków politycznych, który w drugiej połowie XIX wieku uczynił z Galicji – au-
striackiej części ziem polskich – polski Piemont. 

Swobody, jakimi tylko tutaj cieszyć się mogli wówczas Polacy, sprzyjały nie 
tylko rozwojowi pielgrzymstwa narodowego, ale i kreacji swoistego „przemysłu 
historycznego”. Jego fi larami, a raczej ikonami, stają się wówczas już nie tylko 
Wawel, ale i Rynek z Sukiennicami i Kościołem Mariackim, Brama Floriańska 
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z Barbakanem, Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego z Biblioteką i po-
mnikiem Kopernika, kopiec Kościuszki usypany na wzgórzu za miastem. 

Kraków drugiej połowy XIX wieku zamienia się więc stopniowo w wielką 
historyczną scenografi ę do rozmowy o Polsce. „Rozmowa” ta przybiera zarów-
no formę wielkich patriotycznych manifestacji: obchodów rocznicowych i kolej-
nych narodowych pogrzebów, jak i historiozofi cznych kreacji malarskich Jana 
Matejki, które do dzisiaj kształtują świadomość historyczną Polaków. Fenomen 
Matejki – malarza organicznie zrośniętego ze specyfi czną atmosferą ówczesnego 
Krakowa – najlepiej też ilustruje tę wyjątkową eksplozję kultu przeszłości pod 
Wawelem, a także długie trwanie stworzonego wówczas mitu Krakowa – miasta-
-symbolu integrującego wszystkich Polaków. 

W połowie XIX wieku ten „relikwiarz narodowych pamiątek” był jednocześ-
nie postrzegany przez wielu (zwłaszcza obcokrajowców) jako „widmo miasta” 
czy też – jak to dosadniej ujął przejeżdżający wówczas przez Kraków Balzak 
– „trup stolicy”. Przyjezdnych uderzała zapaść cywilizacyjna i skala degradacji 
miasta, zagarniętego w 1846 roku przez Austrię. Z perspektywy Wiednia Kraków 
był przede wszystkim peryferyjnie położonym punktem strategicznym na lewym 
brzegu Wisły. W krótkim czasie zamieniony też został w nadgraniczną twierdzę 
i obóz wojskowy. Symbolem austriackiej obecności nad Wisłą stało się prze-
kształcenie Wawelu w cytadelę, z której już w 1848 roku obca artyleria zbombar-
dowała miasto. Ta swoista profanacja „świętej góry Polaków” wyznaczyła też oś 
dla trwającej do 1918 roku dwoistości i dwuznaczności myślenia o galicyjskim 
Krakowie – mimo zasadniczej zmiany, jaką przynieść miały w stosunkach polsko-
-austriackich już lata sześćdziesiąte XIX wieku.

Zwrot Austrii w kierunku liberalizmu i polityczny kompromis polskiego zie-
miaństwa z cesarzem Franciszkiem Józefem I stworzyły nieoczekiwaną szansę dla 
Krakowa. To „miasto grobowe”, miasto bez perspektyw, staje się szybko w wa-
runkach autonomii galicyjskiej nie tylko duchową stolicą narodu, ale wchodzi też 
na drogę modernizacji. Choć pozbawione klasycznych wówczas mechanizmów 
urbanizacji w postaci industrializacji, przechodzi charakterystyczne zmiany, któ-
rych gwarantem staje się stworzony w 1866 roku nowoczesny samorząd. Pierwsi 
prezydenci Krakowa: Józef Dietl i Mikołaj Zyblikiewicz, byli nie tylko autorami 
nowej wizji miasta, ale zaczęli skutecznie zmieniać jego obraz. Wizytówką no-
wego oblicza Krakowa stał się odrestaurowany gmach Sukiennic, który uroczy-
ście otwarto w 1879 roku. Ten Pałac Handlu przekształcony teraz w Świątynię 
Muz przeznaczono – nie przypadkiem – na siedzibę założonego przez miasto 
pierwszego polskiego Muzeum Narodowego. Sukiennice szybko więc stały się 
zarówno pomnikiem pietyzmu wobec dziedzictwa, jak i szczególnego poczucia 
misji Krakowa wobec Polski. Samorząd miejski świadomie pełnił tutaj funkcję 
substytutu nieistniejącego państwa polskiego, realizując na miarę swych skrom-
nych możliwości ambitny program przekształcenia Krakowa w duchową stoli-
cę narodu. Kolejnym kamieniem milowym na tej drodze stał się monumentalny 
gmach nowego Teatru Miejskiego otwarty w 1893 roku. Dumny napis „Kraków 
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narodowej sztuce”, umieszczony na jego frontonie, nie pozostawiał wątpliwości 
co do intencji fundatorów. 

Kraków schyłku XIX wieku był więc niewątpliwie dla Polaków ze wszystkich 
zaborów oazą wolności. Tu można było napawać się polskością. Tu działały pol-
skie instytucje kulturalne i naukowe o znaczeniu ponadzaborowym, m.in. prze-
żywający ponowny rozkwit Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych 
(jedyna polska uczelnia artystyczna) czy Akademia Umiejętności. To tutaj – bo 
na pewno nie w Warszawie, Wilnie i Poznaniu – Polacy ze wszystkich zaborów 
fundować mogli pomniki narodowych bohaterów: Jadwigi i Jagiełły, Rejtana, 
Kościuszki, Mickiewicza... Tu sprowadzano z Kresów i emigracji najważniejsze 
kolekcje dzieł sztuki, przekształcając je w publiczne instytucje, jak choćby w przy-
padku Muzeum Czartoryskich czy Muzeum Hutten-Czapskich. Tu wreszcie roz-
wijało się polskie życie artystyczne, polska prasa, polska książka i polska szkoła... 

Przybysze zza kordonu epatowali się tą dla nich egzotyczną atmosferą polsko-
ści, lecz przede wszystkim szokowała ich atmosfera Krakowa – miasta magnatów, 
hofratów i prałatów... Ówczesny Kraków był bowiem także oazą spóźnionego 
feudalizmu i jedynym w swoim rodzaju w Europie „osiedlem arystokratycznym”. 
W 1880 roku w niewielkim stosunkowo mieście mieszkało ponad 200 rodzin zie-
miańskich, posiadających majątki położone nierzadko bardzo daleko od Krakowa 
i Galicji, w Kongresówce, na Kresach i w zaborze pruskim. Stanisław Estreicher 
trafnie napisał przed laty, iż: „Kraków jest matecznikiem Polski, do którego przy-
bywają na starość wielkie lwy, orły, niedźwiedzie (choć czasem i lamparty), by 
tu złożyć swe kości”. Kraków stał się wówczas miastem nobliwym i wygodnym 
do życia. Jego atrakcyjność podnosił rozwój instytucji naukowych i kulturalnych. 
Wyjątkową pozycję ziemiaństwa w Krakowie umacniał wreszcie monopol poli-
tyczny, jaki ciągle jeszcze utrzymywali w Galicji konserwatywni stańczycy. 

Kraków końca wieku XIX stał się w istocie próbą świadomego wykorzystania 
dziedzictwa przeszłości do stopniowego podnoszenia się z upadku. Miasto u pro-
gu autonomii podsumowywało całą swoją dotychczasową przeszłość, reinterpre-
towało ją i świadomie adaptowało do swego współczesnego i przyszłego trwania. 
Nie było drugiego takiego w całej środkowej Europie, które by tak głęboko poj-
mowało swoją przeszłość i było na niej tak mocno skoncentrowane.

Mecenasem i odbiorcą tego zwrotu ku przeszłości tworzonego przez Kraków 
i w Krakowie w drugiej połowie XIX wieku miało stać się głównie polskie zie-
miaństwo. Liberalno-spiskowy Kraków końca lat czterdziestych „z niedawnego 
ogniska konspiratorów” zamieniał się stopniowo już w latach pięćdziesiątych 
„w wielki salon arystokratyczny”, a nieco później w gniazdo stańczyków i głów-
ny ośrodek neosarmatyzmu. Przenoszące się licznie do Krakowa z różnych części 
ziem polskich i z emigracji rodziny szlacheckie stanowiły w 1869 roku już około 
10% ogółu mieszkańców miasta.

Przede wszystkim jednak wzrost zainteresowania Krakowem ze strony szlach-
ty wynikał z nowej sytuacji, w jakiej znalazły się ziemie polskie oraz polska spra-
wa narodowa po upadku powstania styczniowego i u progu autonomii galicyj-
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skiej. Na gruncie tej sytuacji rodziła się w konserwatywno-ziemiańskich kręgach 
nowa koncepcja polityczna, w której Kraków miał znaleźć swe szczególne miej-
sce. Dawna stolica Polski stała się bowiem po 1863 roku jedynym – obok Lwowa 
– dużym polskim miastem, w którym mogło się rozwijać w sposób nieskrępo-
wany życie narodowe. Przy tym siłą swojej tradycji i dziedzictwa kulturowego 
był Kraków miejscem wyjątkowym i wręcz predestynowanym do stworzenia 
głównego ośrodka myśli konserwatywnej. Zwycięstwo ideologii konserwatywnej 
stańczyków i odrodzenie kultury sarmackiej determinować miały rozwój miasta 
w drugiej połowie XIX wieku.

Sięgnięcie do szeroko pojętej tradycji narodowej, którą najpełniej i najgłę-
biej symbolizował Kraków, stało się dla stańczyków narzędziem do uprawomoc-
nienia istniejącego status quo i obrony starych wartości. Tradycja w różnych jej 
aspektach, stanowiąca „środowisko naturalne” konserwatysty, i konserwatywna 
„potrzeba historii” mogły najpełniej realizować się właśnie u stóp Wawelu. Je-
den z głównych ideologów krakowskiego konserwatyzmu, Stanisław Tarnowski, 
pisał: „Żaden naród nie może mieć materialnej siły bez świadomości siebie, bez 
treści i istoty duchowej, którą wyrabia jego historia”. Naturalny zwrot konserwa-
tystów ku przeszłości – jako warunek sine qua non konserwatyzmu – implikował 
kult dla nagromadzonego w Krakowie dziedzictwa historycznego, wyzwalał po-
szukiwanie nowych symbolicznych treści. Na tym gruncie dokonywał się będzie 
w drugiej połowie XIX wieku proces swoistej muzealizacji Krakowa, prowadzo-
ny świadomie przez polską szlachtę. Kraków stał się też wówczas miejscem piel-
grzymkowym. Do „serca Polski” peregrynowały rzesze Polaków ze wszystkich 
zaborów oraz z emigracji.

Mecenatem szlachty objęta została też działalność wielu artystów, w tym 
twórczość Jana Matejki. Jego malarstwo stawało się organiczną częścią Krakowa, 
jako miasta spotęgowanego i przenikającego się na różnych poziomach history-
zmu. Sam malarz stał się nie tylko produktem, ale i producentem tej wyjątkowej 
sytuacji. Symboliczną kulminacją tego przenikania stało się niewątpliwie ofi aro-
wanie Matejce przez Radę Miasta Krakowa berła jako znaku panowania w dzie-
dzinie sztuki. Odbierając je 29 października 1878 roku z rąk Mikołaja Zyblikie-
wicza, dał równocześnie dowód, że swoją misję traktował nie tylko w wymiarze 
czysto artystycznym, ale przede wszystkim jako interreksa – spadkobiercy całej 
przeszłości swego narodu w walce o jego niepodległość. 

Obchody matejkowskiego 1878 roku potwierdziły, iż sam artysta stawał się 
swoistą narodową instytucją, a na pewno stał się instytucją w Krakowie. Rok 
1878 był również rokiem ukończenia przez Matejkę jego może najważniejszej 
wizji historycznej, wielkiego płótna Bitwa pod Grunwaldem. Obraz ten zapre-
zentowany ofi cjalnie publiczności w salach krakowskiego Magistratu spotkał 
się z entuzjastycznym przyjęciem przez Polaków ze wszystkich zaborów i miał 
również ogromne znaczenie w propagowaniu kultu zwycięstwa polskiego pod 
Grunwaldem. Co charakterystyczne, ten z ducha antygermański obraz powstał 
wyraźnie dzięki inspiracji niemieckim malarstwem historycznym.



Kraków a polski mit narodowy na przełomie XIX i XX wieku 335

W 1904 roku Stanisław Wyspiański, przy udziale architekta Władysława 
Ekielskiego, przystąpił do tworzenia niezwykle śmiałej koncepcji tzw. Akropolis, 
przekształcenia urbanistycznego wzgórza wawelskiego w centralny punkt pol-
skiego życia politycznego i kulturalnego. Była to propozycja na wskroś wizjo-
nerska. Stała się hasłem do podjęcia zamierzeń o dużym rozmachu urbanistycz-
nym. Kilka lat później – w roku 1911 – rzeźbiarz Wacław Szymanowski wystąpił 
z projektem umieszczenia na Wawelu monumentalnego Pochodu na Wawel. Ta 
wielka historiozofi czna kompozycja, inspirowana wizjami Jana Matejki i Stani-
sława Wyspiańskiego, składała się z ponad czterdziestu monumentalnych postaci 
wielkich polskich królów i narodowych bohaterów, prowadzonych przez kobiecą 
postać symbolizującą Fatum. Pomysł ten wywołał niezwykle żywą dyskusję i re-
akcje w prasie polskiej i obcej. 

Zarówno wizja Akropolis Wyspiańskiego, jak i monumentalna kompozycja 
Szymanowskiego nie zostały zrealizowane. Realizacji doczekał się natomiast 
w tym czasie pomysł ustawienia w Krakowie pomnika Grunwaldzkiego. Jego od-
słonięcie w pięćsetlecie bitwy stać się miało nie tylko wielką manifestacją patrio-
tyczną, ale stanowić znakomite podsumowanie roli wypełnianej przez Kraków 
wobec narodu polskiego w przededniu wybuchu I wojny światowej.

Obchody od samego początku planowano jako wielką manifestację narodową 
Polaków ze wszystkich zaborów, zwróconą przede wszystkim przeciw ekspansji 
germańskiej. W programie przewidywano wiele różnego rodzaju wydarzeń, m.in. 
tzw. Dioramę Grunwaldzką przedstawiającą ostatni etap bitwy, otwartą w specjal-
nie na ten cel wzniesionym w centrum miasta budynku. Niepowodzeniem skoń-
czyły się plany sprowadzenia z Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warsza-
wie obrazu Jana Matejki Bitwa pod Grunwaldem.

Nieoczekiwanie najważniejszą kwestią, na trwałe związaną z obchodami 
grunwaldzkimi 1910 roku, stała się sprawa pomnika Władysława Jagiełły funda-
cji wielkiego polskiego pianisty i kompozytora Ignacego Paderewskiego. Pade-
rewski od wielu lat nosił się z zamiarem ufundowania pomnika Grunwaldzkiego, 
sprawę tę jednak utrzymywał w tajemnicy. Na początku 1909 roku powierzył 
wykonanie pomnika Antoniemu Wiwulskiemu, młodemu i nieznanemu szerzej 
polskiemu artyście – urodzonemu w Rosji i wychowanemu na Litwie – mieszka-
jącemu w Paryżu; w dalszym ciągu jednak Paderewski pragnął uniknąć rozgłosu.

22 kwietnia 1910 roku uroczyście położono kamień węgielny pod pomnik 
i wmurowano akt fundacyjny. W akcie tym napisano m.in.: 

„Pomnik ten stawia własnym kosztem Ignacy Paderewski, ofi arowując go miastu Krako-
wowi w pięćsetną rocznicę zwycięstwa odniesionego przez wojska polsko-litewskie nad 
Krzyżakami pod Grunwaldem 15 lipca 1410 r. – więc stawia go PRAOJCOM NA CHWA-
ŁĘ, BRACIOM NA OTUCHĘ [...] oby ten pomnik budził bezustannie wspomnienie owych 
wielkich tradycji dziejowych, którym naród polski winien nade wszystko pozostać wier-
nym, jeśli ma byt swój zachować i polepszyć...”.

Fundator pomnika Ignacy Paderewski nie szczędził środków na powstanie 
tego dzieła. Koszt wzniesienia pomnika Grunwaldzkiego zamknął się kwotą oko-
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ło pół miliona koron. Wielokrotnie przewyższyła ona wydatki miasta poniesione 
na obchody grunwaldzkie. Same uroczystości trwały trzy dni, od 15 do 17 lipca. 
Wzięło w nich udział około 150 tys. gości. Obok licznych delegacji Polaków 
z Galicji, zaboru rosyjskiego i zaboru pruskiego oraz z emigracji, w tym z Ame-
ryki, swoich delegatów przysłały m.in.: Belgrad, Brno Morawskie, Lublana, Oło-
muniec, Praga i Zagrzeb.

Uroczystości miały charakter narodowo-patriotyczny i stały się przede wszyst-
kim manifestacją solidarności wobec antypolskiej polityki rządu berlińskiego. 
Duże znaczenie polityczne miał towarzyszący obchodom zlot „Sokoła” – parami-
litarnej organizacji narodowej. Kulminacją obchodów było jednak niewątpliwie 
odsłonięcie w dniu 15 lipca 1910 roku pomnika Grunwaldzkiego. Przekształciło 
się ono w wielką manifestację narodową Polaków ze wszystkich zaborów. Był to 
też dzień triumfu zarówno fundatora, jak i artysty. Dla Antoniego Wiwulskiego 
pomnik ten stał się dziełem życia (zmarły w styczniu 1919 roku artysta jest także 
autorem monumentalnych Trzech Krzyży, wzniesionych w 1915 roku na Górze 
Trzykrzyskiej w Wilnie).

Sam pomnik Grunwaldzki pozostał trwałą pamiątką wielkiej narodowej mani-
festacji i kolejnym narodowym sacrum, do którego pielgrzymowali Polacy przy-
bywający do Krakowa. Podobnie jak wcześniej obraz Jana Matejki, służył „po-
krzepieniu serc” i również jak obraz Matejki, ma też paradoksalnie swoje analogie 
w pomnikach stawianych germańskim bohaterom na terenie Niemiec. Stąd jego 
znaczenie rozpatrywać trzeba przede wszystkim w kontekście narodowym, a nie 
w wymiarze artystycznym. O jego sukcesie przesądza bowiem przede wszystkim 
treść. Toteż już w listopadzie 1939 roku pomnik Grunwaldzki został zniszczony 
przez hitlerowców. Jego obecny kształt to rekonstrukcja wykonana przez Mariana 
Koniecznego w 1976 roku.

Rozwój Krakowa na przełomie XIX i XX wieku opierał się na wielu sprzecz-
nościach. Systemową słabość gospodarczą miasta rekompensowało wyjątkowe 
znaczenie Krakowa dla Polaków. Funkcja duchowej stolicy narodu stała w opozy-
cji do funkcji nadgranicznej twierdzy i prowincjonalnego garnizonu obcej armii. 
Z punktu widzenia wielkiej, kosmopolitycznej metropolii, w jaką przekształcił się 
Wiedeń na przełomie XIX i XX wieku, Kraków był zaledwie peryferyjnym mia-
stem średniej wielkości. Z punktu widzenia polskiej racji stanu, choć ubogi, pełnił 
funkcję stolicy nieistniejącego państwa polskiego. Te i inne antynomie stanowią 
o fenomenie Krakowa i wyjątkowości jego sytuacji pod panowaniem austriackim. 
Lwów na przełomie XIX i XX wieku pełnił funkcję stolicy Galicji, największej 
austriackiej prowincji, Kraków zaś był przede wszystkim centralnym ośrodkiem 
integrującym polskie życie narodowe, szczególnie po stłumieniu w Królestwie 
rewolucji 1905 roku. U progu I wojny światowej tutaj skupiała się działalność 
najważniejszych ugrupowań niepodległościowych. Tutaj też działał Józef Piłsud-
ski, który w sierpniu 1914 roku na czele Kompanii Kadrowej wyruszył z Krako-
wa do walki o niepodległość – przeciw Rosji, lecz jeszcze u boku Austrii. Cztery 
lata później, 31 października 1918 roku, legioniści kierowali akcją rozbrajania 
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żołnierzy austriackich, a Kraków stał się pierwszym wielkim miastem Rzeczypo-
spolitej, w którym wybuchła wolność. 

Legenda Józefa Piłsudskiego i krakowskich Oleandrów stać się miała kolej-
nym rozdziałem polskiej mitologii narodowej. W szczególny sposób rozwijano ją 
w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie tylko trafi ała ona tutaj na wyjątkowo 
podatny grunt, ale i splatała się z wcześniejszą narodowo-patriotyczną symboliką 
Krakowa. Po 1918 roku Wawel stał się ofi cjalną siedzibą głowy państwa pol-
skiego. Przez cały okres międzywojenny prowadzono z dużym rozmachem prace 
konserwatorskie przy odnawianiu Zamku Królewskiego. Na mocy traktatu ry-
skiego z 1921 roku na Wawel wróciła z Rosji m.in. zrabowana jeszcze przez cary-
cę Katarzynę kolekcja 136 arrasów Zygmunta Augusta. Marszałek Piłsudski sam 
współtworzył nowy etap sakralizacji „świętej góry Polaków”. To z jego inicjaty-
wy w 1927 roku w królewskiej katedrze złożono szczątki narodowego wieszcza 
Juliusza Słowackiego. Wzorem czasu zaborów inscenizowano wielkie manifesta-
cje patriotyczne. W 1933 roku z udziałem Marszałka odbyły się na krakowskich 
Błoniach obchody 250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem. Dwa lata później ciało 
„ojca niepodległości” złożono w krypcie na Wawelu, wkrótce też usypano mu 
kopiec na Sowińcu. Ten ciągle odświeżany swoisty przemysł narodowy znalazł 
też swoje odbicie w nowej wizji urbanistycznej Krakowa.

Rok 1918 oznaczał zasadniczą zmianę układu na mapie osadniczej Europy 
Środkowej. Prowincjonalny ośrodek monarchii Habsburgów przekształca się 
w jedno z największych miast Drugiej Rzeczypospolitej i jej najważniejszy – obok 
Warszawy – ośrodek cywilizacyjny. Kraków u progu niepodległości ma za sobą 
wielkie obchody grunwaldzkie 1910 roku (które potwierdziły jego rolę polskiego 
Piemontu), formowanie legionów Piłsudskiego i epizod Oleandrów w sierpniu 
1914 roku, wreszcie rozbrajanie żołnierzy austriackich 31 października 1918 roku 
na Rynku Głównym. Mimo to okres międzywojenny to w historii miasta kontynu-
acja zarówno jego funkcji „matecznika Polski”, jak i stolicy Młodej Polski, a tak-
że narodziny nowej legendy: Oleandrów, Legionów i ich Komendanta – legendy 
niepodległości. Zmarły w maju 1935 roku marszałek Józef Piłsudski zostaje po-
chowany wśród królów i największych bohaterów na Wawelu, a wdzięczny naród 
sypie kolejny kopiec – kopiec Piłsudskiego. Pozostaje więc Kraków dalej mekką 
polskiego pielgrzymstwa narodowego. Miasto żyje też według tego samego tra-
dycyjnego kalendarza odmierzanego przez wielkie procesje w dzień św. Stanisła-
wa (patrona Krakowa) i w Boże Ciało, jak i przez zwyczaje ludowe: Rękawki, 
lajkonika czy wianków. 

Nie przypadkiem też w okolicach Błoń i Oleandrów rozsiadł się wówczas 
nowy Kraków, którego dumą stały się Aleje Trzech Wieszczów. Prestiżowa ar-
chitektura monumentalnych gmachów Muzeum Narodowego, Biblioteki Jagiel-
lońskiej, Akademii Górniczej, przemieszana z nową reprezentacyjną architekturą 
mieszkaniową z rozmachem zaprojektowanego bulwaru, potwierdzać miała za-
równo szczególne miejsce Krakowa w życiu kulturalnym i naukowym odrodzonej 
Polski, jak i jego ambicje powrotu do grona metropolii Europy Środkowej. Kapi-
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tałem międzywojennego Krakowa pozostawał jednak przede wszystkim zaklęty 
w jego murach romantyczny mit „królewskiego miasta”. Jego symbolem pozo-
stała też sylweta Wawelu i wież mariackich widziana z Błoń i kopca Kościuszki. 
Ta charakterystyczna sylweta metropolii oraz z takim pietyzmem przechowane 
dziedzictwo ponad tysiąca lat trwania Krakowa nad Wisłą decydują i dziś o sile 
i atrakcyjności miasta – Krakowa „serca Polski”.
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