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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Zamieniamy perły na szklane paciorki 
Na ten spacer najlepiej wybrać słoneczny dzień o znakomitej widoczności. Nie wolno się spieszyć, 
trzeba zapomnieć o powszednich sprawach, uważnie obserwować i wytworzyć w sobie całkiem 
świeże spojrzenie. Jakbyśmy znaleźli się w Krakowie pierwszy raz od lat.  

Zacznijmy od dworca. Idąc z peronów, widzimy, jak krzyczy tandetą wiecznie brudne plastikowe 
zadaszenie nad chodnikiem: biedna imitacja żeliwnej konstrukcji. W kontekście szlachetnej bryły 
starego dworca to istne barbarzyństwo. Pod stopami dziury, a po prawej gigantyczna betonowa ściana 
Galerii Krakowskiej - z bałaganem pudeł zaopatrzenia. Na dworcu niechlujstwo i chaos ogłoszeń. 
Niedomyte podłogi i ściany: krzywo wiszą jakieś kartki i absurdalne plazmy. Po wyjściu na zewnątrz 
widzimy Galerię Krakowską - symbol zawiedzionych nadziei, niedotrzymanych obietnic i 
pogrzebanych złudzeń.  

Zdjęte ze względów bezpieczeństwa szyby (były zresztą kwintesencją kiczu w estetyce dyskoteki) 
odsłoniły lichotę koncepcji, a raczej jej braku. Przecież to barak z pustaków, bez pojęcia sklecony 
najtańszą metodą i wstawiony w prestiżowe miejsce. Jakim cudem kilkaset metrów od Rynku powstało 
coś równie szkaradnego? Nie wyszło obiecywane Nowe Miasto, ale dlaczego supermarketowi nie 
narzucono jakiegoś wybitnego architekta? Żyła złota płynącego z wynajmu 260 sklepów starczyłaby 
na realizację wizji najbardziej wymagającego architekta-artysty. Zamiast tego mamy budę. Na 
dziesięciolecia.  

Kontynuujmy spacer w dowolnym kierunku. Oglądajmy Kraków oczami turystów. Dokądkolwiek 
skierujemy kroki, wszędzie niemiłe zaskoczenia.  

W obrębie Plant powstał hotel lichej sieci. W cudownym miejscu wstawiono architektoniczny banał, 
który mógłby z biedą tłumaczyć się na przedmieściu. Budynek nowej Opery budzi zażenowanie. 
Podobnie jak hotele obok Wawelu i naprzeciw Wawelu. Podobnie jak niezliczone nadbudówki.  

W ciągu 20 lat w centrum Krakowa nie powstało nic pięknego. Nic artystycznie wartościowego. Wśród 
nowych realizacji króluje bylejakość, estetyka biedy lub pretensjonalnego zacofania.  

Masowo znikają cenne detale architektoniczne wymieniane na plastikowe okna, styropiany, najgorszej 
jakości "modernizację". Kamienne portale i stare bramy znikają, wyparte przez chałę plastikowych i 
metalowych witryn. Nawet stare bruki zamieniono na przemysłową kostkę. Szumne i nadęte pomniki 
szpecą place. Same place planuje się upstrzyć pseudostylową galanterią małej architektury. Rynek z 
niby-ludowymi straganami przypomina trzecio- światowy bazar.  

Magiczny Kraków przestaje istnieć, kurczy się do maleńkich enklaw, paru zaułków, kilku podwórek. 
Królewskie miasto traci styl i mit. Było perłą Europy Środkowej. My perły zamieniamy na szklane 
paciorki. 
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