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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Pamięć i zdolność zapominania 
Słuchając radiowego reportażu z miejscowości zniszczonej przez trąbę powietrzną idę 
Grodzką w stronę Poselskiej. Mijam po lewej kościół dominikanów, po prawej pałac 
Wielopolskich, zwany magistratem oraz kościół franciszkanów. Lubię tę część Krakowa bo 
piękna, ale również dlatego, że długie lata tu właśnie mieszkałam. Stąd biegałam do 
Nowodworka, gdzie lekcje zaczynały się o godzinie 7 rano. Na szczęście nie codziennie: nie 
znosiłam tego porannego wstawania, zwłaszcza w zimie. 

Od tamtej pory w Śródmieściu odnowiono wiele kamienic, przy okazji niszcząc sporo 
historycznych detali, wspaniale restaurując większość. Jednak stary Kraków, z którego nie 
bez przyczyny jesteśmy dumni, niekoniecznie cały jest tak stary jak nam się wydaje. Bo w 
1850 roku ścisłe centrum miasta strawił pożar. Trauma musiała być ogromna, skoro 
wspominało się to w krakowskich domach – jako katastrofę – jeszcze ponad wiek później. 
Babcia czasem opowiadała o wielkiej pożodze, choć sama urodziła się 50 lat po niej. 

18 lipca, dokładnie 161 lat temu, zaczęło się palić przy Krupniczej. Po wysuszonych 
lipcowym słońcem drewnianych dachach ogień rozprzestrzenił się w mgnieniu oka. Spłonęły 
Wiślna, Gołębia, Bracka, Stolarska, część Rynku Głównego i Małego Rynku, pałac 
Wielopolskich i pałac Biskupi z bezcennym muzeum zwanym Gabinetem Historycznym, 
kościoły franciszkanów, dominikanów, św. Norberta i św. Józefa, także Grodzka w górę od 
Poselskiej oraz wiele innych zabudowań i fragmentów ulic. U dominikanów pożar strawił 
m.in. XVI–wieczne stalle, dzwonnicę przed kościołem, wspaniałą bibliotekę liczącą 16 
tysięcy ksiąg i starodruków. Podobnie u franciszkanów. Zresztą wszędzie gdzie dotarł ogień, 
spaliło się więcej niż ocalało. Ściany, dachy, sklepy, księgi, obrazy, nagrobki, meble i sprzęty. 

W "Pamiętnikach krakowskiej rodziny Louisów” czytamy: 

"Dostawszy się z mozołem i ze strachem na plac WW. Świętych – aż tu dopiero 
najokropniejszy i serce rozdzierający czekał nas widok! Naokoło, gdziekolwiek oko sięgało, 
wszystko w jednym, i to tak okropnym stanęło ogniu! (...) Tłum ludzi, którzy oprócz życia nic 
więcej uratować nie zdołali, biegający z krzykiem i rozczochranymi włosami, i 
rozkrzyżowanymi rękoma, tu i ówdzie z okien dolatujące przeraźliwe głosy rozpaczy, 
wołające ratunku, te dymy dławiące, ten żar piekący od ognia, ten zgiełk, ten chaos – 
wszystko to tworzyło obraz, na widok którego rozum człowieka się mieszał, a serce pękało!”. 

Strat nie sposób tu wyliczać. Ale warto wiedzieć, że niektóre zaskakujące rozwiązania 
architektoniczne powstały potem. Choćby dziwaczny ołtarz kościoła św. Trójcy, który tak nie 
przystaje do epoki. 



Trudno wyobrazić sobie moje miasto w zgliszczach. A tak właśnie wyglądało centrum 
Krakowa po feralnej dacie 18 lipca 1850 roku. 

Na szczęście ludzie posiadają nie tylko pamięć, ale również zdolność zapominania. 
Zapomnieliśmy o tamtej krakowskiej pożodze. Gdy jednak słyszę, że "nie od razu Kraków 
zbudowano” to wiem, że nie od razu go też odbudowano. Ale przecież odbudowano. 

 


