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Oświadczenie kierującego pracą 

Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że 

spełnia ona warunki do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. 

 

 

 

 

Data                                                   Podpis kierującego pracą 

 

 

Oświadczenie autora pracy 

 

Świadoma odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa  

została napisana przez mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny 

z obowiązującymi przepisami. 

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur 

związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. 

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją 

elektroniczną.  
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Streszczenie 

Rynek Główny w Krakowie od zawsze pełnił wiele różnych funkcji i gromadził ludzi. 

W mojej pracy skupiłam się na aspekcie związku tego miejsca z działalnością ulicznych 

artystów i sprzedawców. Praca jest wynikiem badań etnograficznych – obserwacji i rozmów 

prowadzonych z krakowskimi przedsiębiorcami. Ukazuje, jakie znaczenie dla pracujących na 

Rynku osób mają: tradycja, historia, sztuka, kontakt z ludźmi, odpowiedzialność. Tematem 

rozważań pracy są również takie zagadnienia, jak: sprzedawanie marzeń, sztuka życia, 

marketing, sposób osiągania celu, misja i wizja prowadzonej działalności, a także poczucie 

wspólnoty. 

 

 

Słowa kluczowe 

etnografia, organizacja, tradycja, kultura, sztuka, teatr, Rynek Główny, historia, 

odpowiedzialność, Kraków 

 

 

Dziedzina pracy 

04000 Biznes i zarządzanie 

 

 

 

 

Tytuł pracy w języku angielskim 

Dream Sellers: Ethnography of the street artists’ and the traders’ activity on Cracow 

Market Square 
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Dziękuję Pani Profesor Monice Kosterze za okazywany na każdym kroku entuzjazm, 

życzliwość i pomoc. Współpraca z Panią to czysta przyjemność! 

 

Dziękuję również wszystkim tym, dzięki którym powstała ta praca – moim rozmówcom, 

których mogłam wysłuchać, jak również tym, którzy poświęcili swój czas i cierpliwość na to, 

żeby wysłuchać mnie. 

 

 

Marta  
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Stwierdzenie „życie jest dziełem sztuki” nie jest postulatem ani napomnieniem 

(w rodzaju „staraj się tworzyć swoje życie zgodnie z zasadami piękna, 

harmonii, proporcji i równowagi, tak jak malarz stara się tworzyć obraz, a 

muzyk kompozycję”), lecz stwierdzeniem faktu. Życie nie może nie być dziełem 

sztuki, jeśli jest życiem człowieka – istoty obdarzonej wolą i wolnością wyboru 

(Bauman, 2009, s. 97). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1. Żywa rzeźba – Dama z gronostajem. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 
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„Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś  

Nie miał w sobie takiej siły i  

Może to ten deszcz 

Może przez tą mgłę 

Może to mój nastrój 

Ale w każdej twarzy ciągle 

Widzę Cię 

 

W uśmiechach turystów Rynek tonie znów  

Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz  

Na Gołębiej Twój  

Płaszcz zaczepił mnie  

W wystawowym oknie  

W autobusie 

W tłumie gdzieś 

 

Widzę Cię 

(…) 

 

Kraków hejnał gra  

Tak wita mnie  

Patrzy na mnie jakby wiedział, że  

Wracam po to, by  

Choć na kilka chwil  

Zamknąć oczy i  

Móc uwierzyć, że 

 

Znów widzę Cię” 

 

„Kraków” 

 Myslovitz, 1999 r. 
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STRUKTURA PRACY 

 Moja praca dyplomowa jest pracą o charakterze badawczym, dlatego zaczyna się 

wstępem, wprowadzającym w tematykę badań. Zamieściłam w nim tło przeprowadzonych 

badań oraz sformułowałam problem badawczy, który chciałam rozwiązać. Dalej, w części 

opisowej, zarysowałam kontekst Rynku Głównego, a także przedstawiłam teorie z literatury 

dotyczącej przede wszystkim zarządzania oraz etnografii. Znajduje się tu również opis 

metody badawczej, którą wykorzystałam do zbierania oraz opracowywania materiałów. 

Przeważającą część pracy stanowi część empiryczna, złożona z cytatów wypowiedzi 

moich rozmówców – ulicznych artystów i sprzedawców z krakowskiego Rynku Głównego. 

Zaczynam w niej od przedstawienia terenu badawczego, a także zarysowania portretów 

respondentów. Część empiryczna składa się z podrozdziałów, które dzielą na grupy poruszane 

przeze mnie w trakcie przeprowadzania wywiadów zagadnienia. Wiele z nich jest również 

wynikiem prowadzonych przeze mnie obserwacji. W dużym stopniu zawarłam w empirii 

fragmenty oryginalnych wypowiedzi rozmówców, ponieważ słowa, które spontanicznie 

padały jako odpowiedzi na moje pytania, najdosadniej oddawały intencje rozmówców i to, co 

chcieli przekazać. 

Praca zakończona jest podsumowaniem całości, a także bibliografią, z której 

zaczerpnęłam cytowane fragmenty, oraz które były dla mnie największą inspiracją w czasie 

jej pisania. 
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WSTĘP 

 

 
Fot.2. Widok z tarasu widokowego w Sukiennicach na południowo-wschodnią część Rynku. 

M.K. Połeć, lipiec 2012. 

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU BADAWCZEGO 

Temat mojej pracy dotyczy wpływu przestrzeni miejskiej, jaką jest Rynek Główny w 

Krakowie, na prowadzenie działalności gospodarczej przez ulicznych artystów i 

sprzedawców. Problemem badawczym jest związek twórczości artystów, a także działalności 

sprzedawców z konkretnym obszarem przestrzeni miejskiej, jakim jest krakowski Rynek. 

Tworząc ten projekt, chciałam się dowiedzieć, jaki wpływ na charakter prowadzonej 

działalności ma to miejsce, jaki jest stosunek artystów do miejsca pracy, a także czemu 

właśnie Rynek Główny stał się ich przestrzenią działania oraz sceną, skupiającą widownię. 

TŁO PRACY 

 Jako badaczka i autorka pomysłu na zbadanie wybranego problemu etnograficznego, 

jestem zobowiązana do wytłumaczenia się z mojego terenu badawczego. Wybrałam 

krakowski Rynek, ponieważ jestem związana z Krakowem od wielu lat. Darzę go wielką 
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sympatią, wiąże się z miłymi dla mnie wspomnieniami. Jednak zaczynając badania, przez 

pewien, niedługi okres czasu, czułam się nieswojo, choć powinnam czuć się jak u siebie. Ten 

niepokój wiązał się głównie z tym, że w przeciwieństwie do moich wcześniejszych pobytów 

w tym miejscu, tym razem miałam konkretny, odmienny od każdego poprzedniego cel i 

byłam w nowej roli. Pomyślność moich badań zależała od rzeczy, na które nie miałam 

wpływu – zaufania ludzi, ich otwartości i życzliwości. 

Badania etnograficzne, jako badania jakościowe, często spotykają się z 

niezrozumieniem ze strony zwolenników badań ilościowych. Mnie także nieraz było dane 

wysłuchiwać wielu gaszących uwag, czy też ogólnej krytyki, wynikającej z nieznajomości 

istoty etnografii. Nie zdołały one jednak zgasić mojego entuzjazmu, który rósł z każdym 

dniem pobytu w terenie. Badania etnograficzne nie są czymś łatwym, co może robić każdy. 

Wywiady wymagają wiele skupienia, koncentracji na rozmówcach i ich problemach, empatii, 

wytrwałości i konsekwencji. Z biegiem czasu, gdy relacje pomiędzy badaczem a badanymi 

ulegają zmianie i stają się bliższe, polegają głównie na wzajemnym wsparciu, oddawaniu 

sobie drobnych przysług. 

Dla mnie najważniejszym elementem moich badań był czas, który musiałam 

poświęcić, głównie na prowadzenie obserwacji. Czasu oraz cierpliwości wymagało 

wyczekiwanie na właściwy moment, wypracowanie relacji i dbanie o zaufanie, którym mnie 

obdarzono. Żeby dobrze poznać teren, musiałam być w nim o różnych porach dnia, w 

odmiennych okolicznościach, jak również w podobnych, by dostrzec powtarzające się 

schematy. Dlatego też największy nacisk ze wszystkich części składowych 

przeprowadzonych badań, kładę na poświęcony na nie czas. Bez niego nic by nie wyszło – 

prawdziwa etnografia nie jest czymś, co może udać się w tydzień. 

Nie jestem w stanie wyrazić słowami całej wdzięczności, jaką jestem winna mojemu 

terenowi. Jak wspomniałam wyżej, Kraków od zawsze był miejscem bliskim mojemu sercu, 

mogłabym nawet rzec, że jest częścią mojej tożsamości. To, jak bardzo mój stosunek do tego 

miasta uległ zmianie na lepsze, co wcześniej wydawało mi się już nawet niemożliwe, okazało 

się dla mnie wielkim zaskoczeniem. Dlatego też chciałabym podkreślić, jak wielkie znaczenie 

miało dla mnie, jako badaczki, niezwykle ciepłe przyjęcie przez ulicznych sprzedawców i 

artystów. Dzięki ich otwartości i życzliwości mogłam czuć się na Rynku swobodnie, zupełnie 

jak u siebie. Przez ponad miesięczny okres mojego pobytu w Krakowie bez cienia 

wątpliwości mogę przyznać, że stał się moim domem. 
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Wielkim zaskoczeniem było dla mnie to, że robiąc wywiady, nie spotkałam się z ani 

jedną odmową, co w badaniach prowadzonych przeze mnie wcześniej w ramach Etnologii 

było praktycznie czymś niemożliwym. Sami rozmówcy wielokrotnie poświęcali mi swój czas 

w trakcie pracy, co na początku wywoływało we mnie pewne zakłopotanie, ponieważ nie 

płaciłam nikomu za udzielane mi wywiady. Co więcej, okazywali mi szczere zainteresowanie 

moją pracą licencjacką i chęć pomocy w szukaniu kolejnych rozmówców. 

Moja pierwsza rozmówczyni – Kwiaciarka – na zakończenie rozmowy obdarowała 

mnie bukiecikiem, który był dla mnie symbolem tego, że ludzie stąd chcą, żebym jako osoba 

przyjezdna dobrze się tu czuła. Taki drobny, choć ogromnie miły akcent w pierwszym dniu 

badań dał mi wiele entuzjazmu na kolejne dni. Aktorzy zapoznawali mnie ze swoimi 

kolegami – mniej więcej po trzech dniach mojego pobytu, pracujący na Rynku ludzie w 

większości o mnie słyszeli, a wkrótce potem już znali mnie osobiście. Nieformalny obieg 

informacji, nakręcony przez moich rozmówców, ogromnie ułatwił mi badania i sprawił, że w 

pewnym sensie prowadziły się same. 

Otwartość ludzi na Rynku, ich mentalność, która mnie osobiście urzekła, pozwoliła mi 

nawiązać z rozmówcami ciepłe relacje, z niektórymi nawet bliskie – koleżeńskie i 

przyjacielskie. Te ostatnie w większości odnoszą się do młodych ludzi – studentów 

pracujących na Rynku, głównie w rolach osób roznoszących ulotki. Oni byli dla mnie 

największym wsparciem, dzieliliśmy się wzajemnie swoimi smutkami i utrzymywaliśmy ze 

sobą kontakt nawet już po moim powrocie do domu. 

Pod koniec pierwszej części badań moi rozmówcy dopytywali, kiedy wrócę na Rynek. 

Od wielu z nich dostałam drobne upominki, wpisali mi się na pamiątkę do książeczki z 

krakowskimi legendami, robili wspólne zdjęcia i niektórzy naprawdę się wzruszali, okazując 

smutek z powodu mojego odjazdu. Muszę przyznać, że dla mnie ten czas rozstania był 

prawdopodobnie najcięższy w porównaniu z nimi wszystkimi, bo zwielokrotniony 

wdzięcznością wobec tych wszystkich osób. 

Z biegiem czasu badani zapominali o mojej roli i celu, w którym przyjechałam do 

Krakowa. Sami mówili mi o rzeczach, które wcześniej, w czasie wywiadów, woleli pomijać. 

Traktowali mnie właśnie jak jedną z nich, zanikła między nami pewna granica. Mimo różnicy 

wieku, w większości przypadków od razu przechodziliśmy na ty, co pozwalało mi czuć się 
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dosyć swobodnie w kontaktach z ludźmi, których dopiero co poznałam, chociaż wielu z nich 

już mnie znało z relacji moich wcześniejszych rozmówców. 

Ponieważ od dziecka interesowałam się sztuką i zawsze lubiłam Kraków, robiąc 

badania, miałam swojego rodzaju pretekst do przeprowadzenia wielu rozmów z ludźmi, 

których podziwiałam, oraz na tematy, które ogromnie mnie ciekawiły. Patrząc z perspektywy 

czasu mam pełną świadomość tego, że gdyby nie moje badania, prawdopodobnie nie 

miałabym okazji spędzić w Krakowie tak wiele czasu, ani tym bardziej poznać tych 

wyjątkowych ludzi, którzy zechcieli mi pokazać swój Rynek – ten, który mają w swoich 

myślach i wspomnieniach. 

Najbardziej wyrazisty powód mojego zachwytu Rynkiem można wytłumaczyć tym, że 

prowadziłam nie tylko obserwacje nieuczestniczące – te w zasadzie mogłam prowadzić 

jedynie na początku, gdy byłam jeszcze anonimowa i nie rzucałam się w oczy. To był czas, 

gdy mogłam swobodnie i bez celu spacerować po Rynku Głównym, robiąc zdjęcia, biorąc 

ulotki od roznoszących je osób, zagadywać sklepikarzy, karmić gołębie. Później bycie 

niewidoczną udało mi się już tylko kilka razy, gdy znajdowałam się w jakimś zacisznym 

zakątku Rynku, np. na tarasie widokowym Sukiennic, obserwując wszystko z góry. 

Z biegiem czasu obserwacja nieuczestnicząca zamieniła się w uczestniczącą – co 

prawda nie stałam się uliczną artystką, nie wyciągnęłam gitary i nie śpiewałam, dostając za to 

pieniądze. Jednak wiele razy stawałam się jakby częścią zespołu – pomagałam artystom w 

przygotowaniach do pracy, niejednokrotnie robiłam na prośbę przechodniów zdjęcia, np. z 

żywymi rzeźbami. Pomagałam kwiaciarkom w ustawianiu koszy z kwiatami, byłam 

wysłanniczką Róży w drobnych sprawach, zaś mimom robiłam za sztuczny tłum. Cieszyli się 

z mojej obecności mówiąc, że przynoszę im szczęście i przyciągam ludzi, co nazywali 

„efektem ciągu” (Anioł). Oglądając po raz setny prace rysownika, otwierałam blejtramy, 

pokazując prace innym. Ludzie z Rynku korzystali z mojej obecności – w każdej chwili 

mogłam popilnować ich rzeczy, czy też służyć za łącznik między nimi. 

Z jednej strony, stałam się osobą wtajemniczoną w tajniki ich zawodów, poznałam ich 

pracę od środka, lepiej ją rozumiałam i przez to też bardziej doceniałam. Muszę przyznać, że 

wiele kwestii, które uznawałam za coś oczywistego w ich pracy, po rozmowach i 

obserwacjach zmuszało mnie do myślenia i zmiany stosunku do nich. Z drugiej strony, nadal 

należałam do widowni artystów, czy też klientów ulicznych sprzedawców. Zapominając o roli 
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badaczki, sama czułam się jak turystka – śmiałam się, patrząc na mimów, robiłam sobie 

zdjęcia z żywymi rzeźbami, wysyłałam przyjaciołom pocztówki z pozdrowieniami. 

Spędzałam na Rynku wakacje i mogłam zapomnieć o obowiązkach oraz problemach, 

które miałam, zanim przyjechałam do Krakowa. Przebywałam na Rynku jako badaczka, ale 

też świetnie się tam bawiłam – rozmawiałam z interesującymi ludźmi, czułam atmosferę tego 

miejsca. Tym sposobem zadanie, które miałam wykonać, stało się dla mnie wielkim źródłem 

przeżyć, a później pięknych wspomnień – gdy po powrocie do domu myślałam o spędzonym 

w Krakowie czasie, jak o najlepszych wakacjach w moim życiu. 

 

 
Fot.3. Pamiątkowe zdjęcie z ulicznym artystą. M.K. Połeć, sierpień 2012. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

RYNEK 

 

„I.  

Allegro  

Zapytajcie Artura,  

daję słowo: nie kłamię,  

ale było jak ulał  

sześć słów w tym telegramie:  

ZACZAROWANA DOROŻKA  

ZACZAROWANY DOROŻKARZ  

ZACZAROWANY KOŃ.” 

„Zaczarowana dorożka” 

Konstanty Ildefons Gałczyński, 1948 r. 

 

Fot.4. Przejeżdżająca dorożka i przechodzący Kosynier. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 
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 Tak zaczyna się wiersz Gałczyńskiego, który opisał pewien wieczór, spędzony ze 

swoim przyjacielem na krakowskim Rynku. Jak przystało na magiczne miasto i pisarza z 

wielką wyobraźnią, przydarzyły mu się niesamowite rzeczy – dorożka wraz z dorożkarzem 

okazały się zaczarowane, zaś anegdotka o zaczarowanej dorożce stała się w Krakowie bardzo 

popularna. Nie można pominąć faktu, że przejażdżki dorożką należały do jednej z ulubionych 

rozrywek pisarza na krakowskim Rynku. Choć od napisania przez niego utworu w 1948 r. 

minęło już ponad pół wieku, z powodzeniem mógłby korzystać z ulubionych przejażdżek po 

Rynku nawet dziś. 

Miasto, które nie ma swych niezwykłych, magicznych miejsc, łatwo ginie w 

pamięci. Turyści zapominają o nim szybciej niż pociąg czy samolot zawiozą ich 

do domów. Krakowowi z pewnością to nie grozi. Może poszczycić się solidną 

listą zabytków, które koniecznie trzeba odwiedzić, oferuje coraz więcej nowych 

imprez; ma również takie punkty na mapie, do których podąża się z dreszczem 

na plecach i świadomością, że takie rzeczy przydarzyć się mogą tylko w 

mieście zaczarowanej dorożki, wawelskiego smoka i Sukiennic (Michalec, 

2009, s. 15). 

Rynek Główny wydał mi się niezwykle ciekawym terenem badawczym, ponieważ 

sam Kraków, zarówno przez Polaków, jak i obcokrajowców, uznawany jest za kulturalną 

stolicę Polski, miasto konserwatywne, wielokulturowe, głęboko zakorzenione w kulturze, w 

którym współczesność miesza się z tradycją. Rynek to miejsce pełne zabytków i śladów 

minionych czasów, które dawniej spełniało wiele funkcji: administracyjną, sądowniczą, 

handlową, sakralną, społeczną czy kulturalną. 

Podążając tropem miejsca centralnego, natrafić można na koncepcję osi kosmicznej, 

której twórcą jest Eliade (2003). Rynek Główny, kwadratowy plac o obszarze 200x200 

metrów, wytyczony w 1257 roku – łączący  Bramę Floriańską z Wawelem, obejmuje zarówno 

obiekty sakralne, jak Kościół św. Wojciecha czy Kościół Mariacki, pomnik wieszcza Adama 

Mickiewicza, czy też Sukiennice, do dziś pełniące swoją handlową rolę – jest obszarem, w 

którym zbiegają się różne sfery życia; łączy to, co przyziemne z tym, co wzniosłe; jest 

miejscem uświęconym, otaczanym szacunkiem i legendami. O Rynku jako miejscu 

centralnym mówi chociażby samo miasto, poprzez układ ulic zbiegających się w punkcie, 

który jest celem dla poruszających się tymi ulicami ludzi. 
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Fot.5. Stoisko z regionalnymi pamiątkami w Sukiennicach. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 

Jak bardzo dla mieszkańców Krakowa Rynek jest miejscem wyjątkowym, świadczą 

chociażby liczne legendy, wciąż opowiadane przez ludzi. Jeśli o jakimś miejscu opowiada się 

legendy, musi być ktoś, kto nadal w nie wierzy. Dane miejsce istnieje w świadomości ludzi 

jako pewna nieoczywistość, coś nieprzewidywalnego, magicznego, niejednoznacznego. 

Uliczni artyści, ze względu na miejsce i charakter działalności stworzyli organizację, która nie 

była czymś stałym i niezmiennym. Ciągle zmieniająca się sytuacja w warunkach niepewności 

popycha ludzi, których łączy dany cel, do współdziałania: 

O wiele bardziej jest przydatne widzenie płynne, dynamiczne, skoncentrowane 

na procesach – czyli na tym, co ludzie robią. Tak widziane organizacje są 

czymś, co się dzieje, gdy ludzie wspólnie działają (Kostera, 2003, s. 68). 

Reakcje publiczności, będące wynikiem obejrzenia występu artystycznego, 

przejażdżki dorożką lub świadomości uczestniczenia w czymś ludowym, tutejszym, często są 

trudne do przewidzenia. Zarówno w pracy aktora, jak i kwiaciarki czy rysownika, efekt 

końcowy jest zaskakujący dla samego twórcy, dlatego też praca ta jest obarczona dużym 

ryzykiem. Ponieważ autor improwizuje, polega tylko na sobie – nie na maszynie, lecz na 

człowieku – daje się ponieść chwili, nie postępuje według określonych procedur i zasad. Jest 
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to praca w dużych warunkach niepewności, która wymaga zupełnie odmiennego sposobu 

radzenia sobie, gdy ma się świadomość, że jest to też, a raczej przede wszystkim, sposób na 

zarobienie pieniędzy. 

Tym, co najbardziej mnie intrygowało w działalności ulicznych artystów i 

sprzedawców, był fakt, że odbiorcy, nawet jeśli dostają coś materialnego, to w zdecydowanej 

większości wynoszą rzeczy niematerialne, a nawet abstrakcyjne – jak uczucia, wspomnienia, 

emocje, doznania. Według Daga Bjorkegrena (1992; cytowany w: Kostera i Śliwa, 2010, s. 

203) przedsięwzięcia artystyczne mogą być przedstawiane jako organizacje komercyjnie 

wykorzystujące pewien rodzaj doznania zwany sztuką. Działalność ta wiąże się z wysoką 

niepewnością towarzyszącą wprowadzeniu produktu na rynek oraz ograniczoną możliwością 

kontroli, tak nad własną organizacją, jak i nad warunkami otoczenia. 

Badanie organizacji jako kultury, czyli czerpanie z antropologii kultury, jest też 

coraz bardziej powszechne i daje przede wszystkim możliwość skupienia się na 

ludzkiej stronie organizacji. Umożliwia ono spojrzenie na działania ludzkie 

poprzez pryzmat nadawania rzeczywistości sensu. Najlepiej sprawdza się do 

badania postaw, motywacji i wartości ludzkich, choć z powodzeniem może być 

zastosowane do badań wszelkich aspektów organizacji. W efekcie takich badań 

postawy, motywacje i wartości będą na pierwszym planie, natomiast pozostałe 

elementy organizacji staną się środkami i przedmiotami, którymi posługują się 

uczestnicy (Kostera i Śliwa, 2010, s. 248). 

Badając organizację i skupiając się na ludziach, którzy ją tworzą, dane statystyczne 

schodzą na drugi plan. Nie da się za ich pomocą odzwierciedlić czynników ludzkich – takich 

jak uczucia, zachowania, myśli i pragnienia – a one również, jeśli nie w głównej mierze, mają 

wpływ na funkcjonowanie ludzi w organizacji. Wynikiem badań ma być coś, czego nie 

odzwierciedlają liczby – sposób działania i myślenia o organizacji; cele, które chce się 

osiągnąć; rozważania nad drogami, które do nich prowadziły do tej pory, a także wybór tych, 

które mają prowadzić do osiągnięcia kolejnych. 

Według Pawła Krzyworzeki (2008; cytowany w: Kostera i Śliwa, 20120, s. 249) 

„etnografię się robi, czyli prowadzi się konkretne badania w terenie, myśli się etnograficznie, 

czyli przyjmuje się postawę umożliwiającą dostrzeżenie interesujących procesów, a także 

pisze, czyli efektem badań tego typu jest tekst zwany etnografią”. Etnografia jest więc 
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pisanym świadectwem wszystkiego tego, czego doświadczyło się w terenie – jest zapisaną 

opowieścią terenu: 

Organizacje, opowiadając o sobie, używają specyficznej formy przekazu 

zbliżonej do autobiografii. Opowiedziana tożsamość jest zazwyczaj 

apologetyczna, usprawiedliwiająca i wyjaśniająca jej bohatera. Jej celem jest 

uzyskanie akceptacji słuchaczy poprzez przedstawienie działań organizacji 

jako racjonalnych, sensownych oraz rozsądnych. Prezentowana jest przed 

publicznością, jaką stanowią interesariusze organizacji. Opowieść 

tożsamościowa jest procesem ciągłym, nie jest nigdy konkludowana – dopóki 

organizacja trwa, opowiadana jest i reinterpretowana wciąż na nowo. Jeśli 

organizacja upada, to zazwyczaj nikt nie ma potrzeby „dopowiedzenia” jej 

historii do końca i ustaje ona, porzucona po prostu w pewnym momencie jako 

„dzieło w trakcie tworzenia” (Kostera i Śliwa, 2010, s. 256). 

Do zrozumienia wszystkiego tego, co miało miejsce na Rynku Głównym, 

wykorzystałam opis gęsty Geertza. Same obserwacje stworzyły dla mnie coś, co Clifford 

Geertz nazywa opisem rzadkim – jedynie zdarzenie i zawartość, którą mogłam z niego 

odczytać. Do opisu gęstego brakowało mi intencji uczestników zdarzenia oraz znaczeń, które 

nie tylko sami nadawali, ale również odbierali (Geertz, 2003, s. 38). Przy zrozumieniu 

zjawiska nie liczy się sam fakt, lecz przede wszystkim interpretacje faktu dokonane przez 

wszystkich tych, którzy są jego obserwatorami czy też uczestnikami zdarzenia. 

Wierząc, za Maxem Weberem, że człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w 

sieciach znaczeń, które sam utkał, pojmuję kulturę jako owe sieci, których 

analiza nie jest zatem nauką eksperymentalną poszukującą praw, lecz nauką 

interpretatywną poszukującą znaczenia (Geertz, 2003, s. 36). 

Znaczeniem jest interpretacja wynikająca ze zdarzenia, intencji autora oraz odbioru tej 

intencji wraz ze znaczeniem nadanym przez jego pozostałych uczestników. Ponieważ to 

człowiek mówi o świecie – żeby wejść w kontakt ze zjawiskiem kulturowym, trzeba wejść w 

kontakt z ludźmi, którzy je tworzą. Opisem gęstym jest więc sieć znaczeń, obejmująca i 

wiążąca ze sobą interpretacje wszystkich uczestników zdarzenia. 

 W przypadku przeprowadzonych przeze mnie badań, na opis gęsty złożyło się wiele 

elementów. Pierwszym z nich był sam fakt – obecność ludzi pracujących na Rynku Głównym 
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w Krakowie. Wiązał się z nim drugi, który dotyczył wszystkiego tego, co robili w czasie 

swojej pracy – w jaki sposób, w jakim celu i z jakiej przyczyny. Obejmował on intencje 

aktorów społecznych, ich cele, wartości, zachowania. Kolejnym elementem był sens, jaki 

nadawali swoim czynnościom, a także czynnościom wykonywanym przez innych ludzi. Mam 

tu na myśli ich punkt widzenia – sposób, w jaki odbierali wszystko, co się działo. Chciałam 

poznać zdania moich rozmówców na różne tematy i spróbować zrozumieć, dlaczego były one 

właśnie takie. Na ostatni zaś etap tworzenia opisu gęstego złożył się mój odbiór powyżej 

wymienionych elementów, łączących je w jedną, spójną całość – w przenikające się sieci 

znaczeń. 

OPIS METODOLOGII BADAŃ 

Badania, trwające około miesiąca, zostały przeprowadzone w okresie wakacyjnym – 

na przełomie lipca i sierpnia oraz pod koniec września 2012 roku. Momenty te różniły się 

zarówno ilością samych artystów i sprzedawców, jak również ludzi, których można było 

spotkać na Rynku. Po zajętym okresie wakacyjnym mój pobyt w Krakowie uświadomił mi, że 

choć na Rynku Głównym zawsze jest dużo ludzi, nie można było porównywać ich liczby do 

tej z upalnego przełomu lipca i sierpnia. Był to moment szczytowy, biorąc pod uwagę 

przebywających tam turystów. Podział badań na dwa różne okresy pozwolił mi porównać je 

ze sobą i skonfrontować z opiniami samych krakowskich przedsiębiorców. 

Nie wszystkie fakty, jakie interesują nauki społeczne są możliwe do ustalenia 

poprzez obserwację. Poprzez obserwację nie można np. poznać wyobrażeń, 

uczuć, motywacji, zamiarów, przekonań itp. stanów psychicznych ludzi. Nie 

można również osiągnąć na tej drodze danych dotyczących przeszłych 

zachowań lub intymnych przeżyć badanych osób (Sztumski, 1984, s. 131). 

Na potrzeby przeprowadzonych badań jakościowych wykorzystałam metodę 

etnograficzną, tj. wywiady oraz obserwacje – zarówno nieuczestniczące, jak i uczestniczące. 

Za pomocą wywiadów, w których rozmówcy mogli poruszać dowolne tematy, mogłam się 

dowiedzieć, co oni sami uważają za rzeczy ważniejsze i więcej znaczące z ich punktu 

widzenia. Będąc w terenie i poruszając różne zagadnienia, do ich wyjaśniania nieraz 

korzystali z performatywności i przedstawiania – zamiast słów, mogli używać demonstracji 

zdarzeń lub zachowań, co znacznie ułatwiało mi zrozumienie sensu tych zjawisk oraz 

interpretację ich przekazu. 
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To, o czym badani mówili mi w czasie rozmów, mogłam zauważyć, na bieżąco 

śledząc wydarzenia – miałam okazję zaobserwować potwierdzenie ich słów w tym, co działo 

się na Rynku. Byłam również obserwatorem uczestniczącym – stawałam się kimś z zespołu, 

asystentką, pomocą – zarówno w czynnościach drobnych, jak i w większych przysługach. 

Wtedy nie tylko miałam możliwość zobaczenia, jak to jest – wtedy już mogłam po prostu to 

poczuć. Stałam się kimś na miarę łącznika i mediatora między moimi rozmówcami – 

wytworzyła się między nami relacja, będąca wynikiem zaufania, jakim zostałam obdarzona: 

Osoba prowadząca badania omawianego typu powinna być nie tylko dobrze 

przygotowana w zakresie znajomości metod badawczych i umiejętności 

posługiwania się nimi, ale również powinna posiadać zdolność łatwego 

nawiązywania kontaktu z ludźmi i szybkiej adaptacji do danych warunków 

środowiskowych. Każdy badający, wchodząc w obce środowisko, powinien 

dysponować również przekonywającymi racjami, uzasadniającymi jego 

obecność wśród danych ludzi. Jeżeli nie może występować jako np. etnolog czy 

socjolog, który prowadzi badania, to wówczas musi przypisać sobie taką rolę, 

która będzie zarówno wysoce prawdopodobna, jak też możliwa do przyjęcia 

dla badanych, w tym znaczeniu, że nie będzie wywoływała u nich zgorszenia, 

nieufności, niechęci itp. uczuć lub wrogich postaw (Sztumski, 1984, s. 109). 

Respondenci wiedzieli, że jestem kimś, na kim mogą polegać i kto chętnie im pomoże. 

Spodziewali się mojej obecności na Rynku, przyzwyczaili się do niej i po pewnym czasie 

przestali zwracać na mnie uwagę. Wpisałam się w krajobraz – tak jak wpisani w niego byli 

ludzie, pojawiający się na Rynku codziennie. Chociaż na początku byłam zupełnie obcą 

osobą, artyści i sprzedawcy powitali mnie bardzo miło, jednak traktowali z pewnym 

dystansem. Z czasem granica ta zacierała się coraz bardziej – dzięki temu rozmowy stawały 

się bardziej swobodne, a przede wszystkim otwarte i szczere. Moi rozmówcy sami zaczynali 

poruszać tematy, o których z pewnością nie zdecydowaliby się powiedzieć komuś zupełnie 

obcemu, kim byłam na początku. 

Czasami problemy z uzyskaniem dostępu do informatorów przesądzają, kto 

zostanie objęty badaniami, a kto znajdzie się poza ich zasięgiem. Zazwyczaj 

jednak istnieje grupa potencjalnych respondentów i badacz musi odpowiedzieć 

na pytanie, ile przeprowadzić wywiadów i kogo wybrać do rozmowy. Tego typu 

decyzji nie podejmuje się raz i na zawsze. W praktyce etnograficznej badacz 
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nieustannie staje przed takimi dylematami (Hammersley i Atkinson, 

1995/2000, s. 143). 

Dobierając respondentów, świadomie szukałam kogoś, z kim znajdę wspólny język i z 

kim uda mi się wypracować relację, budzącą zaufanie u rozmówcy. Wstępne rozeznanie 

wśród potencjalnych badanych pozwalało mi przygotować się do rozmów z nimi i 

odpowiednio nastawić – wiedzieć, w jaki sposób się do nich zwracać, żeby rozmowa była 

przystępna i nieskrępowana. Jest rzeczą oczywistą, że wielokrotnie w czasie wywiadów 

przyszło mi wysłuchiwać poglądów, z którymi osobiście się nie zgadzałam – była to jednak 

idealna okazja do podjęcia próby zrozumienia czyjegoś odmiennego zdania. Przeprowadzając 

rozmowy na Rynku czułam się bezpiecznie, ponieważ był to neutralny grunt dla nas 

wszystkich. 

Znaczną część informacji udało mi się zebrać dzięki sporządzanym na bieżąco 

notatkom terenowym – siedząc na ławce, pod pomnikiem Mickiewicza, w cieniu pod 

Kościołem Mariackim czy Sukiennicami. Muszę przyznać, że pamięć jest bardzo ulotna. 

Czytając notatki sprzed kilku dni byłam zaskoczona, jak wiele ważnych szczegółów mogłoby 

mi umknąć. W terenie notowałam też nowe zagadnienia, które chciałam poruszać w dalszych 

rozmowach – budziły się one do życia dzięki obserwacjom lub krótkim rozmowom, których 

czasami po prostu nie miałam możliwości utrwalić za pomocą nagrania. Notatki pomagały mi 

odnajdywać się w rynkowej rzeczywistości i pamiętać o rzeczach ważnych dla moich 

rozmówców, którzy byli zaskoczeni tym, że mam wyjątkowo dobrą pamięć. 

 Najbardziej pracochłonną i zniechęcającą częścią opracowywania danych jest coś, co 

je właśnie umożliwia – mam tu na myśli transkrypcję wywiadów. Wielokrotnie słuchałam 

rozmów z nagrań, ale często sens tego, co moi rozmówcy chcieli mi przekazać, naprawdę 

docierał do mnie dopiero wtedy, gdy te słowa istniały już na ekranie mojego komputera. 

Transkrypcja jest tą częścią pracy, o której jak najszybciej chce się zapomnieć – dlatego chcę 

podkreślić, że dopiero słowa, które mogłam zobaczyć, a nie tylko usłyszeć, potrafiły mnie 

uderzyć swoim przekazem. W trakcie przepisywania wywiadów narodziło się w mojej głowie 

bardzo wiele pomysłów na wygląd części empirycznej – to właśnie wtedy praca w pewnym 

zarysie zaistniała już w moich myślach. 
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CZĘŚĆ EMPIRYCZNA 

PORTRETY ROZMÓWCÓW 

Zbierając materiały, korzystałam z przedstawionej w bibliografii literatury, źródeł 

internetowych, obserwacji i przede wszystkim z rozmów, które przeprowadziłam z ulicznymi 

artystami oraz sprzedawcami. Należą do nich: Kwiaciarka, Rysownik, Hejnalista, żywa 

rzeźba – Anioł, uliczni aktorzy: Tatar oraz Szlachcic, Dorożkarka, kramarka Róża, Iluzjonista 

i Muzyk. Wybrałam ich na moich rozmówców, ponieważ wydali mi się wyróżniającymi na tle 

pozostałych. Oprócz nich, zapoznałam się również z wieloma innymi ludźmi z Rynku, jednak 

to wyżej wymienionym poświęciłam najwięcej czasu z mojego pobytu w terenie i właśnie oni 

stali się głównymi bohaterami mojej pracy. 

Na Rynku było 9 stoisk kwiaciarek, 10 rysowników, 7 hejnalistów (we wrześniu 

doszedł etat dla ósmego), dorożki. Wśród ulicznych aktorów spotkałam ludzi odgrywających: 

Husarza, Tatara, Szlachcica, Kosyniera, Wróżkę oraz mimów, z których najbardziej zapadł mi 

w pamięć srebrny mim, żonglującymi kręglami oraz mim-cień, który chodził za ludźmi, 

parodiując ich sposób poruszania się. Widywałam żywe rzeźby, które przedstawiały: Damę z 

gronostajem, Śmierć, Pisarza Grodzkiego, Anioła Serafina, Złotą kobietę z katarynką, 

Dżokera z filmu Batman oraz Gandalfa z Władcy Pierścieni. Spotykałam ludzi lewitujących 

w powietrzu oraz człowieka, który jeździł na monocyklu, żonglując nożami i jabłkiem, które 

gryzł w powietrzu. 

Koło południa przez pomnikiem Mickiewicza występował sopranista, później zjawiali 

się chłopcy tańczący breakdance. Widywałam muzyków: pod Kościołem Mariackim 

spotykałam trio akordeonistów, na ulicach przyległych do Rynku grywały skrzypaczki, pod 

Sukiennicami występowały śpiewaczki z Litwy. Zjawiały się osoby malujące obrazy sprejem, 

mężczyzna siedzący na bruku i podbijający głową oraz nogami piłeczkę, a także teatrzyk 

lalkowy. Widziałam również trójkę obcokrajowców, przebranych za lalkę, kataryniarza i 

śpiewaka, którzy urządzali żywy teatr lalek – poruszali się niczym figurki z pozytywki, w 

akompaniamencie bajkowej melodii z dzwoneczkami. 

Poznałam ludzi roznoszących ulotki, w tym 3 dziewczyny przebrane za cukierki, które 

pracowały w fabryce ręcznie robionych karmelków. Na Rynku byli też ludzie sprzedający 

krakowskie precle, kramarka z ceramicznymi gwizdkami w kształcie ptaków, pan handlujący 

monetami i medalionami, a także 5 kramów z turystycznymi pamiątkami. W czasie mojego 



23 
 

pobytu na Rynku byłam świadkiem wielu imprez: koncertów, wystaw kulturalnych, czy 

takich wydarzeń jak zjazd fanów motocykli lub okolicznościowe parady. 

* 

Moją pierwszą rozmówczynią była Kwiaciarka. Zostałam do niej odesłana przez jej 

koleżankę z sąsiedniego stoiska, ponieważ pracowała na Rynku najdłużej ze wszystkich. 

Okazała się niezwykle wdzięczną rozmówczynią. Po szczegółowym pokazie bukietów i 

kwiatów oraz omówieniu ich symboliki, sama poczułam się jak ekspert w tej dziedzinie. 

Miałam wrażenie, że chciała mnie miło powitać na krakowskim Rynku, nie tylko jako osobę 

przyjezdną, ale przede wszystkim jak kogoś, kto wykazał zainteresowanie sprawami 

rynkowych przedsiębiorców. W dniu naszej rozmowy udała się na spotkanie do urzędu miasta 

w sprawie dopływu wody i prądu do stoiska, co było odzwierciedleniem bieżących 

problemów krakowskich kwiaciarek. 

Rysownik wydał mi się człowiekiem skromnym, pokornym i szczerym. Nie chciał być 

nagrany na dyktafon, jednak to zastrzeżenie nie zniechęciło mnie ani trochę, ponieważ był 

bardzo otwartym i życzliwym rozmówcą. Opowiadał mi nie tylko o pracy, swojej przeszłości, 

czy technikach rysunku, ale poznałam również jego piękną historię miłosną. Jego ideałami w 

życiu, podobnie jak w miłości i pracy, były wierność sobie, konsekwencja i szczerość wobec 

samego siebie.  

Wybrałam go na rozmówcę spośród pozostałych rysowników, ponieważ oglądając ich 

prace, to właśnie on zrywał się z krzesła, aby mi je zaprezentować – wyraźnie było widać, że 

zainteresowanie przechodniów go ożywia. Choć większość jego prac przedstawiała rysunki 

węglem o tematyce przyrodniczej, jak również pastele zainspirowane dziełami 

Wyspiańskiego, moje zainteresowanie przykuły impresje ze słońcem zachodzącym nad wodą. 

W aparycji Rysownika było coś, co mówiło mi, że ma coś wspólnego z morzem i moje 

przeczucie zaskoczyło mnie samą, gdy okazało się prawdziwe, bowiem Rysownik pochodzi 

znad Morza Bałtyckiego. 

Tematyka prac powiedziała mi o jego ideałach i wrażliwości wszystko to, co potem 

sam potwierdził w opowiedzianej mi historii. Przewagę prac przedstawiających pejzaże 

przyrodnicze oraz dzikie zwierzęta, wytłumaczył wychowaniem na wsi, gdzie nieustannie 

obcował z naturą. Bardzo lubił krakowskie gołębie – przynosił dla nich ziarnka i opiekował 

się jednym, który był chory. Twierdził, że choć mają małe móżdżki, szybko się uczą – chory 
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gołąbek rozpoznawał Rysownika i codziennie przychodził właśnie do niego. Rysownik 

przyznał, że dla niego Rynek bez gołębi byłby pusty. 

 

Fot.6. Hejnalista po zagraniu hejnału na szczycie Wieży Mariackiej. M.K. Połeć, lipiec 2012. 

Hejnalista był człowiekiem, z którym rozmowa wydała mi się sprawą honoru. Było to 

pewnego rodzaju wyzwanie, ponieważ choć też pracuje na Rynku, to na wysokości 81 

metrów – był więc swego rodzaju rozmówcą mniej dostępnym od pozostałych, którego poza 

wywiadem mogłam tylko obserwować co godzinę w jednym z okienek Wieży. Byłam z siebie 

strasznie dumna, gdy udało mi się z nim umówić na rozmowę o 8 rano i po pokonaniu 239 

schodów, czyli dotarciu na 18 piętro, mogłam chwilę odsapnąć, wysłuchując hejnału granego 

na cztery strony świata. Przypadek sprawił, że mój Hejnalista, jako jeden z siedmiu, okazał 

się prawdziwym kontynuatorem tradycji – hejnał grał już jego ojciec i dziadek. Mówił, że 

jako chłopiec spędzał dużo czasu na Wieży, odwiedzając tatę w pracy podczas 24-godzinnej 

służby i nieraz samemu zdarzało mu się zagrać hejnał. 

W czasie rozmowy Hejnalista cały czas podkreślał solidarność z kolegami (na moje 

pytania odpowiadał najczęściej używając formy: my), jak również, że nie czuje się nikim 

wyjątkowym, chociaż podkreślał, że takich hejnalistów – grających hejnał co godzinę – jest 



25 
 

tylko siedmiu na świecie. Z drugiej strony, nie umniejszał znaczenia hejnału dla Krakowa i 

jego mieszkańców, a także turystów. Przed wywiadem sama skorzystałam z możliwości 

zwiedzenia Wieży, co miałam w planach już w ubiegłym roku w ramach atrakcji 

turystycznych. Kupiłam na pamiątkę pocztówki z pieczątką i podpisem Hejnalisty. Miałam 

okazję wysłuchać licznych pytań turystów, skierowanych do niego i pomyślałam, że na czas 

zwiedzania Wieży bycie hejnalistą schodzi na drugi plan, na pierwszy zaś wysuwa się rola 

przewodnika po Wieży Mariackiej. 

 

Fot.7. Żywa rzeźba – Anioł Serafin. M.K. Połeć, sierpień 2012. 

Anioła wybrałam na rozmówcę głównie ze względu na jego spektakularny strój i miłe 

usposobienie, dzięki którym ludzie po prostu do niego lgnęli. Sam potem przyznał, że nieraz 

ma z tym problem – gdy osaczą go wycieczki szkolne i nie może pracować, póki nie odejdą. 

Tym, co go wyróżniało, były trzy pary skrzydeł, jakie mają anioły zwane Serafinami 

Królewskimi. Wśród krakowskich żywych rzeźb Anioł był dla mnie po prostu 

bezkonkurencyjny i po niekończącym się oglądaniu zamieszania wokół jego postaci, 

postanowiłam się ujawnić i powiedzieć, w jakim celu przyszłam. Anioł okazał się niezwykle 

entuzjastycznym człowiekiem, przez co nie mogłam się powstrzymać, by nie powiedzieć mu, 
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jak wielkie zrobił na mnie wrażenie. Mój rozmówca poczuł się wyróżniony, że wybrałam do 

mojej pracy właśnie jego. Anioł stał się moim najbliższym respondentem – nie tylko świetnie 

się rozumieliśmy, ale mieliśmy podobne poglądy na życie oraz stosunek do wielu spraw. 

 

Fot.8. Zdjęcie na pamiątkę, czyli Szlachcic porywający dziewczynę i celujący do jej 

narzeczonego. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 

Szlachcic, leniwie włóczący się po Rynku, budził powszechny zachwyt nie tylko 

wśród miłośników historii oraz kobiet, które szarmancko całował w rękę, ale chyba przede 

wszystkim wśród zagranicznych wycieczek. Potrafił wypatrzeć nadciągającą grupkę turystów, 

zaczepiając ich, dając każdemu czapkę, strzelbę i szablę, zagarniając ich wszystkich razem i 

kreując idealną sytuację do zrobienia świetnych zdjęć. Dbał o szczegóły i dla stworzenia 

klimatu epoki kazał chować przed obiektywem XXI-wieczne gadżety. Uliczny aktor należał 

do grupy rekonstrukcyjnej XVII-wiecznej szlachty i miał szlacheckie pochodzenie (warunek 

członkostwa). Wyraźnie było widać, że wybór stroju nie był przypadkowy i pasjonowało go 

to, co robił. Gdy na niego patrzyłam, miałam wrażenie, jakby rzeczywiście w naszych czasach 

zabłąkał się mężczyzna sprzed czterech wieków. Miał bardzo pięknie wykonany strój, wiernie 

odzwierciedlający szlachecką modę. 
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Sam Szlachcic był zaczepny i niecierpliwy, miał potężną posturę i błękitne, 

zawadiackie spojrzenie. Rozmowa z nim nie była zbyt płynna, lecz przerywana jego 

szorstkimi uwagami i nieustannym obracaniem moich, jak mi się wydawało, poważnych i 

rozsądnych pytań w żart. Zamiast z pasją opowiedzieć mi o swoim stroju, odesłał mnie do 

Wikipedii i z niecierpliwością pytał, ile jeszcze pytań mi zostało. Choć w czasie wywiadu z 

nim byłam lekko zirytowana i nawet rozczarowana, z upływem kolejnych dni mój rozmówca 

się rozkręcał. Najwięcej jednak dowiedziałam się o nim z obserwacji – okazał się osobą 

towarzyską, miał bardzo wielu znajomych, którzy odwiedzali go w czasie pracy. Wiedział 

wiele o ludziach z Rynku, znał wszystkie plotki i zapoznał mnie z Muzykiem. 

Szlachcic miał ciekawe poczucie humoru – lubił żartami komentować bieżącą 

sytuację, czy też najnowsze historie swoich znajomych, o których systematycznie 

dowiadywał się z ich kont na portalach społecznościowych. Potrafił odbić kawalerowi pannę 

młodą, idącą w białej sukni do Kościoła Mariackiego, wymachując przy tym szablą. 

Zaczepiał małe dzieci, grzmiąc z tubalnym nakazem: „przywitaj się!”. Sam o sobie mówił, że 

jest szydercą. Z czasem przyzwyczaiłam się do jego irytujących uwag, które wydały mi się 

już nieodłączne od jego wizerunku, podobnie jak zakręcone wąsy i ciężkie kroki, którymi 

przemierzał Rynek. Jak skomentował pewien przechodzień: „koleś jest zawodowy!”. 

Mój kolejny rozmówca znalazł mnie sam – był nim drugi uliczny aktor, czyli Tatar. W 

czasie wykonywania hejnału odgrywał na Placu Mariackim inscenizację, podczas której 

ożywiał legendę, oddając strzał w momencie, gdy hejnał się urywał. Tatar okazał się kolegą 

Szlachcica i to za jego namową zaczął pracować na Rynku. Był najbardziej wybuchowym ze 

wszystkich moich rozmówców, chociaż gdy znajdowałam się w pobliżu, rzadko wybuchał 

złością, za to często narzekał i do znudzenia powtarzał wymyślane przez siebie slogany. 

Tatar to prawdziwy pasjonat aktorstwa – dużo opowiadał o tym, jak zmieniło jego 

życie na lepsze, a dla urozmaicenia rozmowy lub zapełnienia pauz, często wybuchał 

teatralnym śmiechem. Również żył zjazdami grup rekonstrukcyjnych i z dumą podkreślał, że 

ma mongolskie korzenie. Wykazywał duże zainteresowanie moją pracą i w wolnych chwilach 

zawsze mogłam sobie z nim uciąć pogawędkę, być może dlatego, że nie był aż tak oblegany 

jak Szlachcic. Osobiście byłam pod dużym wrażeniem wykonywanej przez niego inscenizacji 

i nieraz zaczynałam dzień etnografii na Rynku Głównym właśnie od obejrzenia jego pokazu, 

słuchając hejnału oraz pozdrawiając hejnalistę. 
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Fot.9. Inscenizacja aktora ulicznego – Tatara. M.K. Połeć, sierpień 2012. 

 

Fot.10. Róża i jej kram z ceramicznymi ptakami. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 
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Kolejną rozmówczynią była robiąca wiele zamieszania o nic Róża. Róża miała swój 

kram z ceramicznymi gwizdkami-ptakami oraz pocztówkami. Od święta poszerzała 

asortyment o styropianowe pacynki-Smoki Wawelskie, drewniane pukawki i aluminiowe 

galaktyki. Choć Róża nie miała wiele wspólnego z aktorstwem i ze sztuką łączyły ją głównie 

występy w regionalnym zespole pieśni i tańca, patrząc na nią, mogłam oglądać prawdziwe 

przedstawienia. Była niezwykle energiczna, panoszyła się po Rynku, przemieszczając się ze 

swoim wózkiem w co chwilę inne miejsce, w którym coś się działo. Uwagę przyciągał nie 

tylko jej kolorowy strój, ale również bezpośredni sposób zwracania się do klientów, a także 

padające co jakiś czas wulgarne odzywki, których czasem zwyczajnie nie mogłam już 

słuchać. 

 

Fot.11. Chłopiec zaciekawiony lewitacją. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 

Iluzjonista był pogodnym i bezpośrednim człowiekiem. W czasie rozmowy stał bardzo 

blisko mnie, ale odebrałam to raczej jako czynnik wpływający na swobodę konwersacji, a nie 

jej dyskomfort. Iluzjonista i Iluzjonistka tworzyli pod Kościołem Mariackim niezwykle 

spektakularną lewitację, która zazwyczaj zaczynała się późnym popołudniem i trwała do 

wieczora. Zdecydowanie widok człowieka siedzącego w powietrzu mógł wprawić w 
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zdumienie i ja sama tak się czułam, gdy zobaczyłam ich sztuczkę po raz pierwszy. 

Wykonywanie lewitacji okazało się pracą zespołową – nie tylko z tego względu, że druga 

osoba potrzebna jest do przygotowania i pomocy osobie lewitującej, ale również po to, żeby 

przeganiać natrętnych ludzi, którzy zaintrygowani tym widokiem potrafili blisko podejść i 

próbować przeszkodzić artystom w pracy. 

Muzyka spotkałam na Rynku z gitarą, gdy przyszedł w odwiedziny do Szlachcica. Był 

dla mnie respondentem przełomowym, ponieważ aktualnie na Rynku już nie pracuje. 

Rozmowa z nim była dla mnie idealną okazją do zrozumienia, jak to się stało, że zakończył 

swoją uliczną karierę i na razie nie widzi możliwości powrotu do niej. Jednak pod koniec 

wywiadu nasza rozmowa, początkowo konkretna i w zdecydowanym tonie, zmieniła się w 

refleksyjną. Zupełnie jak byśmy wspominali stare, dobre czasy, siedząc pod pomnikiem 

Mickiewicza i z poczuciem ulotności każdej chwili smętnie patrząc na słoneczny, wygasający 

popołudniem Rynek. Muzyk okazał się socjologiem z wykształcenia, zajmującym się 

audytami personalnymi – znaleźliśmy więc wspólny socjologiczny język. Historia Muzyka 

utworzyła pewną opozycję do wszystkich wcześniejszych wypowiedzi moich pozostałych 

informatorów. 

 

Fot.12. Dorożka w czasie postoju na płycie Rynku. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 
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Moją ostatnią rozmówczynią była Dorożkarka. Miałam prawdziwe szczęście, że udało 

mi się z nią porozmawiać, ponieważ dorożki sprzed Sukiennic znikały w mgnieniu oka i jako 

atrakcja turystyczna cieszyły się zdecydowanie największym zainteresowaniem. Dorożkarka 

okazała się studentką prawa i miłośniczką koni – w czasie naszej rozmowy większą uwagę 

przywiązywała do koni niż do samego Rynku, którym była już znudzona. Dorożkarze mieli 

na Rynku Głównym swoje miejsce postoju, ale podczas przejażdżki przemieszczali się po 

całym Starym Mieście. Moi artyści nie znali się z nimi zbyt dobrze i widywali ich głównie 

wtedy, gdy pospiesznie przejeżdżali obok. 

CO RYNEK MA ZE SCENY, A LUDZIE NA NIM Z TEATRU, CZYLI DLACZEGO 

RYNEK TO PRZEDSTAWIENIE, KTÓRE ZACZYNA HEJNALISTA O 9 RANO 

 „To jest teatr. 

A teatr jest po to, 

żeby wszystko było inne niż dotąd. 

Żeby iść do domu 

w zamyśleniu, 

w zachwycie…” 

 

 „Księżyc w misce” 

Joanna Kulmowa, 1998 r. 

 Rynek, który poznałam, wydał mi się spektaklem, którego pierwszy akt rozpoczyna 

hejnalista, grając na trąbce o 9 rano. Właśnie w tej chwili, po 9 uderzeniach dzwonu, którego 

odgłosy dochodziły z Wieży Mariackiej, plac budził się do życia. Strumienie fontanny na 

kształt paryskiej piramidy przed Luwrem wzbijały się do góry, szumiąca woda ożywiała 

Rynek tym odgłosem. Przylatywały gołębie, sennie krążąc po placu. Z krat wentylacyjnych z 

Muzeum Podziemnego, które znajduje się pod powierzchnią Rynku, ziało ciepłe powietrze i 

cichy warkot wentylatorów. Od tej pory zaczynało się zjawiać coraz więcej powolnie 

spacerujących ludzi, których sposób poruszania się podsumował jeden z moich rozmówców: 

„swojego rodzaju luz i swoboda wizualna” (Iluzjonista). 

W czasie pobytu na Rynku niejednokrotnie czułam się w jak na scenie – jakbym brała 

udział w jakimś przedstawieniu. Jedni artyści odchodzili, zjawiali się następni, cały czas coś 

się działo. Nawet pozorna nonszalancja i pewien artystyczny nieład, który panował na płycie 

Rynku, sprawiając wrażenie dynamiki i ciągłego ruchu, okazał się obmyślany. Jak się 
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dowiedziałam od Rysownika, układ stoisk i miejsca występów artystów nie są wybrane 

przypadkowo – ich rozlokowaniem zajmuje się planista Krakowa. To za jego sprawą 

większość swojego czasu spędzałam na południowo-zachodniej stronie Rynku – bo właśnie ta 

część jest częścią przeznaczoną dla grup sprzedawców, a także występów pojedynczych 

artystów. Druga część, północno-wschodnia, oddzielona Sukiennicami, obejmuje miejsce na 

scenę i budki z kramami, które rozkładane są przy okazji świąt lub imprez organizowanych na 

Rynku. 

Miasto to przestrzeń, w której jest pomieszane i „poukrywane” to, co istnieje 

„teraz” i co było „kiedyś”. Warstwy kulturowe, nakładające się na siebie, 

tworzą szczególną strukturę materialną i świadomościową. Nie wszystko co 

było dawniej, trwa nadal, stopniowo zastępowane nowym jest „wymazywane” 

z tkanki materialnej, choć nie zawsze z pamięci społecznej, dzięki czemu staje 

się mitem o przeszłości – niematerialną przestrzenią kulturową i społeczną 

miasta (Bukowska-Floreńska, 2000, s. 11). 

 

Fot.13. Widownia ulicznego aktora – Szlachcica. M.K. Połeć, lipiec 2012. 
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Odwołując się do najpopularniejszej krakowskiej legendy o hejnaliście, została ona 

ożywiona poprzez inscenizację, podczas której uliczny aktor w stroju Tatara strzelał do 

strażaka wykonującego hejnał. Występ wykonywał co godzinę na Placu Mariackim, gdzie za 

każdym razem hejnał grany był po raz ostatni. Gdy hejnalista kończył grać, Tatar naprężał łuk 

i wypuszczał strzałę. Teatralne wątki nieustannie przewijały się w wypowiedziach moich 

rozmówców: 

Wszystko. Wszystko ma swój klimat. My rozmawiamy, widzisz artystę 

ulicznego, w oddali słyszysz muzykę. Rynek jest swego... swego rodzaju 

ewenementem na skalę światową, ja myślę. No i polska gościnność też. 

(Szlachcic) 

Hejnalista, jako muzyk, uważał, że dla niego każdy hejnał jest jak mini koncert. 

Ważny był dla niego kontakt z publicznością zebraną na płycie Rynku Głównego, której po 

każdym wykonaniu machał, zanim zamknął okienko Wieży. Hejnał jest chyba najbardziej 

charakterystyczną melodią dla Krakowa, spopularyzowaną przez Polskie Radio, które 

codziennie w południe transmituje na żywo jego wykonanie na antenie Programu Pierwszego: 

Sygnał grany na cztery strony świata oznajmia każdą godzinę, a przerywany 

jest na tej samej nucie, na której jego granie przerwała przed prawie 800 laty 

tatarska strzała. A zrazu grany jest w stronę Wawelu – na chwałę króla, potem 

hejnalista zwraca się w stronę Wieży Ratuszowej – czcząc rajców, następnie 

gra w stronę Bramy Floriańskiej – witając przybywających gości, na koniec 

zwraca się ku Małemu Rynkowi – grając dla kupców i mieszkańców (Iwański, 

2006, s. 16). 

Hejnalista śmiał się, że pierwotnie zawód hejnalisty, który jest strażakiem, miał 

powiadamiać miasto o zagrożeniu pożarem, dziś ma już zupełnie inną rolę. Mimo wszystko 

nazywa się go strażnikiem miasta. Będąc na Rynku, wiele razy obserwowałam, gdy w czasie 

pełnej godziny (nie tylko w południe), ludzie na placu zamierali, patrząc w górę. Gdy słychać 

było charakterystyczne urwanie melodii, kończące hejnał, hejnalista wyciągał dłoń i machał. 

Wzbijała się burza oklasków, po czym ludzie również machali w jego stronę, razem z 

kończącym inscenizację Tatarem, który chwilę wcześniej miał oddać strzał. 

Artyści, uzasadniając wybór miejsca pracy twierdzili, że jeśli mieliby pracować w 

Krakowie, to tylko na Rynku Głównym. Potwierdzali, że praca gdzie indziej pewnie byłaby 



34 
 

możliwa, ale dla nich osobiście nie była do wyobrażenia. Jeden z badanych łącznie w ciągu 

dnia poświęcał na dojazdy 5 godzin. Tłumaczył, że ten wysiłek był tego warty, gdyż Kraków 

jest miastem wyjątkowym, turystycznym na światową skalę. W klimacie tego miejsca jest 

coś, co sprawia, że jest ono jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne. Jego największą zaletą 

jest to, że tworzą go zwykli ludzie, którzy są na Rynku, przez co zawsze istnieje pewna 

nieprzewidywalność. Na Rynku nie ma żadnej rutyny – chociaż co godzinę grany jest hejnał i 

co jakiś czas słychać charakterystyczny stukot dorożek, jak mówi Anioł: 

Tutaj nie ma dnia podobnego do dnia, tu się zawsze dzieje coś nowego. (Anioł) 

Anioł, tak jak i Szlachcic, w swoich wypowiedziach zasypywał mnie magiczną 

odsłoną Krakowa, ale tak naprawdę nie do końca potrafił mi wyjaśnić, co takiego magicznego 

jest w tej magii. W opowieściach często wracał do swoich wspomnień z dzieciństwa. Gdy 

pewnego wieczoru przeszłam się z Aniołem po Rynku, w akompaniamencie hejnału 

wybuchnął nagle: 

Kurde, uwielbiam to miasto! Tutaj, to wszystko: tutaj, Rynek, hejnał, że tu oni 

siedzą, tego... tego gołąbka, który się w ogóle mnie nie boi, tylko po prostu 

ucieka, bo... bo tak! Tu jest świetnie po prostu! To... oczywiście, to jest inaczej, 

nie? To jest inaczej, niż jak ja byłem dzieckiem. Tutaj... nie jest ta magia, jaka 

była, ale jest inna magia, nie? Jest coś innego i nadal się tutaj czuje, że to jest 

jakieś wyjątkowe miejsce – nie jest tak, że to jest takie powszechne już dla mnie 

miejsce. Ono jest inaczej magiczne, ale jednak jest nadal magiczne. Ma swój 

taki inny urok, coś... coś innego. Znalazłem coś nowego tutaj, w tym miejscu. 

(Anioł) 

Zapytałam Anioła, czy w Krakowie czuje się jak u siebie w domu. Zastanowił się 

dłuższą chwilę, zanim odpowiedział mi, że czuje się raczej jak organizator imprezy – 

odpowiedzialny za dobrą zabawę gości, którzy tutaj przyjechali i za jak najlepsze 

wspomnienia, które chciałby, żeby z tego miejsca zabrali ze sobą: 

W jakimś sensie... to jest taki... to jest mój Kraków, mój Rynek, mój Kościół 

Mariacki i moje... mój... mój metr... mój metr kwadratowy podłogi. No. I to nie 

jest kwestia tylko tego, że go wynajmuję, nie? (Anioł) 
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Uliczni artyści i sprzedawcy z krakowskiego Rynku są ludźmi Krakowa na dobre i na 

złe. Jeśli ktoś pracował na ulicy w innym mieście, nie trwało długo, nim powrócił do 

Krakowa, aby zostać tu na stałe. Jeśli chciał pracować w Krakowie, to mogło być tylko jedno 

miejsce: 

W innych miejscach? Tak, no wtedy, i teraz gdybym miał zagrać, to też bym 

grał tutaj gdzieś, a nie... a nie gdzieś np. w Nowej Hucie czy... czy na 

Prokocimiu. (Muzyk) 

Iluzjonista wspominał o innych miejscach, w których pracował: Promenada w 

Świnoujściu, niemieckie wybrzeże Bałtyku, Krakowskie Przedmieście w Warszawie. 

Poprosiłam, żeby porównał  pracę w byłej stolicy Polski z aktualną i powiedział, jak mu się 

pracowało w Warszawie: 

Wiesz co, z jednej strony dobrze, bo jako że... jako że ludzie nas... ludzie nas 

nie znają, że tak powiem... Tak jak tutaj, nas część ludzi już zna, siłą rzeczy, 

przez rok czasu, nie? No to tam, tam nawet... nawet ci, którzy biegli do 

tramwaju byli zainteresowani tym, co robimy i w sumie... w sumie było... było, 

że tak powiem, ze strony finansowej miło, natomiast sama Warszawa jakoś tak 

nienajlepiej mi się kojarzy. I nie mogę powiedzieć, że bym chciał tam pojechać, 

coś... coś robić, nie? (Iluzjonista) 

Anioł sam mówił, że ludzie często zapominają, iż tylko odgrywa Anioła – proszą go o 

modlitwy, rozmawiają z nim o Bogu. Pewien mężczyzna za każdym razem, gdy przechodził 

obok Anioła, dziękował mu za to, że pomógł mu się nawrócić. Znalazłam również 

potwierdzenie wizerunku Rynku jako obszaru sfery sakralnej – nawiązując np. do Kościoła 

Mariackiego. Anioł twierdził: 

Ja bardzo lubię stać przed Kościołem Mariackim właśnie, ogólnie. Ja tam... 

ludzie stoją na Grodzkiej, na Floriańskiej, pod Sukiennicami, a ja sobie 

upatrzyłem ten Kościół Mariacki z tego względu, że jestem tym Aniołem i 

właśnie... Duży Kościół, duży Anioł i jakoś to mi tak właśnie współgra, tak mi 

się wydaje, że to też jakoś tak tworzy klimat, no. (Anioł) 

Muzyk uważał, że każdy artysta, wybierając swoje ulubione miejsce na Rynku, w 

którym chce występować, tym wyborem ustanawia to miejsce jako swoje. I wie, że od tej 
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pory jest to jego przestrzeń, na której spotyka się on – jako artysta – i jego widownia. Dany 

obszar staje się jakby sceną: 

Każdy ma jakieś tam swoje... swoje miejsca i swój taki mały... mały teatr, małą 

scenę – o nawiązaniu do teatru – no to może wyjść i występować. I być przez 

chwilę aktorem na swojej małej scenie! (Muzyk) 

Okazuje się, że niektórych Rynek może też znudzić, który to wniosek wyciągnęłam z 

rozmowy z Dorożkarką: 

Szczerze, z racji tego, że jestem z Krakowa, to mnie tutaj już... nic mi tutaj nie 

tworzy jakiejś świetnej atmosfery itd., bo dla mnie to jest na tyle codzienność, 

że naprawdę no... (śmiech) już nie zwracam uwagi na to wszystko. Wszystkie 

zabytki, które są tutaj najciekawsze, to już... to już tam byłam, zwiedziłam, 

wszystko o tym wiem, jeszcze tutaj nieraz, jak opowiadam klientom itd., to... to 

wiadomo, że czytałam parę... parę przewodników, tak więc... no dla mnie to 

jest naprawdę zwykła codzienność. Klimat... jak... no jak w rodzinnym mieście! 

Dokładnie, dokładnie. Już nawet takie... tutaj tacy, co się zachwycają tym 

nocnym życiem Krakowa, tymi klubami, tym wszystkim... Dla nas to jest już... 

(śmiech) przeżytek. (Dorożkarka) 

Iluzjonista stwierdził, że jego samego w tej pracy spotkało wiele zaskoczeń – a więc 

zaskoczony może być nie tylko widz, ale również ten, kto na Rynku występuje. Mówił mi o 

reakcjach ludzi na ich występy: 

No, znaczy, wiesz co? Zaskakujące były jakieś takie, nie wiem, momenty 

gdzie... gdzie, wiesz, jakby zdziwiona kobieta idzie i wrzuca nam stówę do 

skrzynki, nie? Aż człowiek... i to jest, wiesz, to było zadziwiające, no. Znaczy, 

wiesz co, no stówa to tylko pieniądz, natomiast tak akuratnie mi się 

przypomniała taka historia, kiedy zaczynaliśmy i faktycznie ta stówa wpadła – 

jaka to była radość, nie? Że... że... że w chwilę można zarobić stówę! 

Natomiast zdumiewające są kontakty z ludźmi i to, co... to, jakie ludzie mają 

wyobrażenia na temat tego, co... co się tu dzieje, bo np. słyszałem, że... 

Iluzjonistka jest sztuczna, a ja mam, wiesz, pilota w ręce i nią steruję. Dzieci 

też różne... różne fajne historie wymyślają, że np. pani zrobiła sobie operację 

na dwie... operację plastyczną na dwie niewidzialne nogi (śmiech). No bo 
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wiesz, lansują... lansują tezy, że ona... że ona na czymś siedzi i jej... pod nią jest 

coś niewidzialnego. No nie wiem, ja nie widziałem w życiu nic niewidzialnego, 

w związku z czym, wiesz, no to... to mnie zawsze zdumiewa, że tak powiem. 

(Iluzjonista) 

Zamieszanie wokół lewitacji bawiło również Anioła, który zazwyczaj stał nieopodal, 

skąd doskonale mógł je obserwować: 

A niektórzy... ja słyszałem raz kobietę, że ona mówi: „no, bo wiesz, bo jak tak 

się z całej siły, wszystkimi mięśniami napniesz, to możesz się przez jakiś czas 

utrzymać!” (śmiech). (Anioł) 

Jak jest za kulisami Rynku pokazał mi Anioł, któremu towarzyszyłam w czasie 

porannego przygotowania do występu. Z każdą kolejną chwilą i czynnością – zmontowaniem 

skrzydeł, założeniem stroju, nałożeniem na twarz podkładu i pomalowaniem jej przed lustrem 

miedzianą farbą do ciała (miedź wydawała mu się fajnym, cieplutkim kolorem), wzięciem 

skrzydeł na ramiona i dołączeniem wszystkich drobnych elementów (miecz, klucz, 

chorągiew), które stworzyły idealną całość, widziałam, jak zaczyna wchodzić w rolę. Zwrócił 

mi uwagę, że w momencie, gdy maluje twarz, ludzie zaczynają się gapić. Te ostatnie chwile 

przygotowań pomagały mu wejść w odgrywaną postać. Byłam ciekawa, czy czuje coś w 

rodzaju oczekiwania przed wejściem na scenę: 

Tak, tak, tak. Ja właśnie coś takiego czuję, wiesz? Ja lubię właśnie, jak ludzie 

się patrzą się na mnie, kiedy ja się przebieram. Bo to już jest takie 

zainteresowanie. (Anioł) 

Anioł opowiadał mi o swoich poprzednich anielskich kreacjach. Omówił mi wszystkie 

elementy swojego stroju, a także etapy jego powstawania. Okazał się pedantem, 

szczególarzem. Nie chciał przesadzić z ozdobami, ale dążył też do uniknięcia wrażenia, że 

jego strój jest prosty. Potrafił poprawiać szczegóły aż do osiągnięcia pożądanego efektu – 

niepokoiły go tekturowe skrzydła, które wygięły się od wiatru i stały się niesymetryczne. 

Razem zastanawialiśmy się, jak można zabezpieczyć je przed deszczem czy śniegiem. 

Śmiałam się, że najlepsze pomysły przychodzą w zupełnie niespodziewanych momentach, 

czy też podczas nocy iluminacji i Anioł przyznał, że ma coś podobnego. Jego pomysły na 

początku mają tylko ogólny zarys, ale z czasem zupełnie przypadkiem w jego głowie 

pojawiają się szczegóły, aż w pewnym momencie powstaje całość. 



38 
 

Anioł musiał wykazać się wielką pomysłowością i wyobraźnią w tworzeniu stroju – 

większość elementów okazała się rzeczami ze śmietnika – czymś, co już się nie nadawało do 

użytku. Na strój złożyły się między innymi: stare spodnie od garnituru ze studniówki, 

fragmenty kominka i kabiny prysznicowej, czerwona marynarka, o której powiedział: 

W sumie nawet nie wiem, skąd się wzięła w naszej szafie? Że to jest takie 

bezguście, ja nie wiem... (śmiech). (Anioł) 

a także: kij teleskopowy – do zrobienia chorągwi, piłka koszykowa – do nakrycia głowy, 

torebka mamy – do trzymania karteczek, plastikowy kubeł jako podest, pióra kaczek i pawi 

jako ozdoby, gąbki, spinacze biurowe, mnóstwo kleju oraz sztylet, który miał wartość 

sentymentalną (pamiątka, którą dostał od taty). Przyznał, że od tamtej pory, gdy robił strój, 

mama zaczęła ukrywać przed nim torebki. 

Najważniejszym etapem w przygotowaniu do występu było założenie skrzydeł – Anioł 

przyznał, że kiedyś przez nieuwagę właśnie w trakcie ich zakładania skrzydła mu pękły, 

dlatego teraz zawsze dokłada szczególnych starań, żeby wszystko poszło ok. Samo 

przykręcanie 3 par skrzydeł do stelaża trwało najdłużej ze wszystkich czynności, ale były to 

wymogi czysto techniczne. Po około 40 minutach przygotowań zrobił ze mnie swoje lustro, 

zapytał, jak wygląda, i słysząc pozytywną odpowiedź odrzekł: 

Dobra. I idziemy tworzyć magię. (Anioł) 

LEGENDY, CZYLI JAK TO SIĘ ZACZĘŁO I JAK TO SIĘ SKOŃCZY 

Moi rozmówcy mówiąc o swojej pracy, wielokrotnie odwoływali się do legend i 

historii tego miejsca – jego handlowej oraz rozrywkowej przeszłości. Najdłużej pracujący na 

Rynku, pamiętali to, co działo się tutaj nawet w latach 70 XX wieku – do tej grupy należą 

Róża i Kwiaciarka. Uliczni artyści na pytanie o swoje miejsce pracy odpowiadali mi 

rozmarzonym głosem: 

Bo to najpiękniejsze miejsce w Krakowie… Kraków wszak magiczne miasto... 

wszystko się może zdarzyć. (Szlachcic) 

 Ja myślę... ja myślę, że... ciekawi ludzie, których się spotyka. Ciekawe miejsca, 

nie? To tworzy atmosferę. (Tatar) 
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Mówiono mi nie tylko o powszechnie znanych legendach i ich związku z tym, że 

ludzie ciągną na Rynek. Słyszałam również o osobistych legendach moich rozmówców – np. 

rodzinnie wykonywanym zawodzie, który zmusza do kontynuowania tradycji, jak w 

przypadku Kwiaciarki i Hejnalisty, czy też o bajkowych wspomnieniach Anioła, który jako 

dziecko był zafascynowany krakowskim Rynkiem oraz występującymi na nim mimami i 

iluzjonistami, których podziwiał, gdy tylko po cichu marzył o zostaniu aktorem. Pewien z 

ulicznych aktorów wcześniej występował przebrany za Smoka Wawelskiego, ponieważ 

postać ta wiąże się z jego nazwiskiem. Nawiązując do osobistej legendy, przypomniał mi się 

zwrot z Alchemika: „podążanie za Własną Legendą” (Coelho, 1995, s. 38), który miał 

znaczyć ni mniej, ni więcej, jak właśnie spełnianie swoich marzeń: 

Wiadomo, legenda jest legendą, każdy ją zna i może nas wiązać z legendą. 

Drugie to jest, że jesteśmy strażakami z tego względu, że ta Wieża kiedyś miała 

za zadanie obserwację Krakowa przeciw ogniom. Z tego względu siedział tutaj 

strażak, jeżeli zobaczył gdzieś ogień w Krakowie, grał na alarm - strażacy... i 

wywieszał chorągiew, w którą stronę mniej więcej się odbywał pożar. Strażacy, 

patrząc na Wieżę i słysząc alarm, wiedzieli mniej więcej, w którą stronę się 

udać do Krakowa, skrócić ten czas dojazdu do... do pożaru. Dlatego też 

strażacy objęli tutaj... pożarni... objęli tutaj to miejsce i tutaj dalej urzędujemy. 

(Hejnalista) 

W czasie zwiedzania Wieży Mariackiej pewna starsza pani zapytała go o dalsze 

kontynuowanie tradycji w jego rodzinie. Hejnalista ma na razie tylko córkę, a żadna kobieta 

do tej pory nie grała hejnału. W odpowiedzi na pytanie o to, czy chciałby, aby rodzinna 

tradycja była kontynuowana, usłyszałam: 

Znaczy, wiadomo, że byłoby miło i... i to by było jakieś coś, już też, jeżeli by 

było czwarte pokolenie, ale... czemu mam kogoś, oczywiście, jeżeli był syn albo 

kogoś, zmuszać po prostu do tej pracy, no? Różni ludzie są i różne potrzeby 

mają, może ktoś będzie chciał coś innego robić, więc... więc czemu ma 

wykonywać pracę, którą nie będzie lubiał potem całe życie? (Hejnalista) 

Kwiaciarka uczyła się sztuki robienia bukietów od swojej matki, która miała tutaj 

stoisko i chociaż wymarzyła sobie inną przyszłość, kontynuowanie tego zajęcia wydało jej się 

czymś naturalnym – w pewnym sensie powinnością, obowiązkiem rodzinnym. Największy 

ruch na Rynku jest w sezonie – w czasie wakacji, w weekendy oraz przy okazji świąt. 



40 
 

Kwiaciarka wspominała ciężki okres zimowy, gdy ze względu na zbyt niską temperaturę 

stoisko było zamknięte i zwyczajnie brakowało jej Rynku: 

Ale powiem Pani szczerze – mówię, że to traktuję jako pracę, ale jak... jak... jak 

nie stałam w styczniu, od połowy stycznia i cały luty, bo były takie okropne 

mrozy po 20 stopni, to już mi się przykrzyło za Rynkiem! (Kwiaciarka) 

Teraz nie wyobraża sobie życia bez Rynku, jednak decyzja o pracy tutaj wcale nie 

była dla niej łatwa: 

Kocham dom, kocham... kocham... kochałam wychowywać moje dzieci. Całe 

życie chciałam być albo nauczycielką, albo przedszkolanką. Tak mi się życie 

potoczyło, że akurat objęłam to stoisko po mojej mamie. Ale to nie był szczyt 

moich marzeń. Ja chciałam coś innego. No ale tak... tak się ciągnie to już... 

kilkadziesiąt lat. (Kwiaciarka) 

Dorożkarka od dziecka pasjonowała się końmi. O początkach swojej pracy na Rynku 

Głównym mówiła tak: 

To znaczy, no... ja tutaj ani nie znalazłam ogłoszenia, ani nie byłam pytać. Po 

prostu razem z koleżankami... jedna z moich koleżanek tutaj pracowała... 

pracuje od kilku lat i tym sposobem kiedyś na zastępstwo ja się tutaj dostałam, 

i wiadomo, że... no spodobało mi się i jakoś tak... no dopytywałam, czy mogę 

przyjść jeszcze raz, następny i kolejny, no i później się wkręciłam na tyle, że 

jestem do tej pory. (Dorożkarka) 

Dorożkarka zdawała sobie sprawę, że jest to dla niej praca przejściowa – praca 

sezonowa, jako dogodna dla studentki, która chce sobie dorobić. Studiuje prawo i raczej z nim 

chce wiązać karierę zawodową, jednak nie chciałaby się rozstawać z końmi jako swoim 

hobby. Mówiła też, że dorożki na krakowskim Rynku to już niemal tradycja i próbowała 

sobie przypomnieć, kiedy tak właściwie to się zaczęło: 

Kiedy to było? No ja nie... nie pamiętam. Nawet, wiesz, sprawdzałam to kiedyś 

dokładnie, w których to było latach, ale już nie pamiętam. Była jedna dorożka 

chyba na samym początku, z jednym koniem. A poza tym, tutaj ogólnie Kraków, 

to jest takie miasto na tyle klimatyczne, jeśli... jeśli... że jeżeli się cofniemy do 

tej historii i sobie przypomnimy, jak to tutaj było, to te konie były obecne chyba 
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od bardzo, bardzo dawna, i ja sobie nieraz tutaj nawet wyobrażałam, jak one 

jeździły... gdzieś tam, jak jeżdżono nimi na Wawel Drogą Królewską itd. Więc 

ja myślę, że pod tym względem po pierwsze: jest ta frajda, jest atrakcja dla 

turystów, a po drugie: ja sobie nie wyobrażam, jak by ten Kraków wyglądał 

bez koni. Nawet nie chodzi o to, że ja bym tu... czy bym tu dalej pracowała, czy 

nie, ale jest takie coś, że te konie jednak... no kojarzy się Kraków z tymi końmi 

na Rynku, prawda? (Dorożkarka) 

Ci, którzy nie mieli na Rynku tradycji rodzinnej, którą mogliby kontynuować, trafili 

do tego miejsca przypadkowo. Muzyk opowiadał o początku zupełnie zwyczajnie: 

Nie miałem obaw. Znajomy też grał na Rynku i często przychodziłem, 

patrzyłem jak on gra, to się dosiadałem, no i tak jakoś sam się... wdrożyłem. 

(Muzyk) 

Również Iluzjonista, który przyjechał do Krakowa z rodzinnego Wrocławia, nie trafił 

na Rynek od razu jako uliczny artysta. Początkowo pracował przy remoncie Sukiennic i 

budowie Muzeum Podziemnego: 

Od... od początku badań do zeszłego roku... no pracowałem przy... przy 

obsłudze tych wykopalisk jako... najpierw jako rysownik, później... później całą 

taką obsługę graficzną robiłem, przedsięwzięcia... a później jeszcze różne inne 

sztuczki archeologiczne (śmiech). No ale jako... jako że temat się skończył, a 

zarobi zaczęły spadać, to sytuacja przestała być rozwojowa. (Iluzjonista) 

Zapytałam go dalej, dlaczego postanowił związać się z Krakowem i z Rynkiem na 

dłużej, a także jak w ogóle wpadł na ten pomysł, by poszukać tu dla siebie jakiegoś innego 

zajęcia: 

No siłą rzeczy tak, bo to wiesz co... Bo Rynek jest fajnym takim centralnym 

punktem. Ja tu wiele razy siedziałem... mieliśmy wielkie biuro w Sukiennicach. 

Mieliśmy takie cztery... cztery te... cztery podcienia, tylko że z tamtej strony 

[pokazuje mi je]. I wiele razy siedziałem, wiesz co, na progu tego biura, 

patrząc, jak ludzie chodzą, myśląc sobie: „kurczę, jakie to fajne miejsce, ten 

Rynek!” Jak to fajnie można sobie siedzieć, wiesz, i żyć komfortowo. Mi się... 

mi się Rynek od zawsze podobał, tym bardziej, że... no związałem się z nim, 



42 
 

wiesz co, od momentu, kiedy przyjechałem z... z mojego rodzinnego miasta, 

czyli z Wrocławia. (Iluzjonista) 

Anioła do pracy na ulicy zainspirował jego kolega, który wracając z wakacji musiał w 

Krakowie czekać trzy godziny na pociąg. Ponieważ miał przy sobie gitarę, poszedł w tym 

czasie zagrać na Rynku i potem zdumiony opowiedział mu, jak wiele zarobił w tak krótkim 

czasie. Zachęcony tą historią Anioł wybrał się na Rynek na zwiady, jakie żywe rzeźby tu są i 

pomysł na postać przyszedł mu do głowy od razu, gdy tylko zobaczył Diabła. Tłumaczył mi 

potem, jak praca ulicznego aktora wiąże się ze szkołą aktorską, którą ukończył, oraz teologią, 

którą studiuje: 

Ja jakby łączę te moje dwie profesje – to doświadczenie aktorskie, aktorsko-

teatralne, bo to niewątpliwie jest bardzo potrzebne w tej pracy – bo wiem, jak 

operować z widzem, jak dogadać się z widzem, jak działać na emocjach itd., 

itd. I też jak samemu się wczuć w to wszystko, wcielić się w inną postać. Nie 

obciążać mojego sumienia tylko sumienie postaci, którą gram, nie? A z drugiej 

strony jestem tym Aniołem, dlatego to właśnie jest ta teologia. Tak samo ten 

przekaz, ta cała magia, to jakby zmienianie świata, małego mikrokosmosu na 

lepszy, dla jednej osoby. (Anioł) 

Tatar, który na początku był mimem – średniowiecznym mnichem, przyznał, że jego 

poprzednia postać była tylko dążeniem do postaci, którą jest obecnie. Sam zaprojektował 

swój strój, wiernie z historycznym obrazem XIV-wiecznego Tatara. Żeby na niego zarobić, 

musiał odkładać pieniądze i rezygnować z innych rzeczy, ponieważ elementy stroju, 

wymagające codziennej konserwacji, były nie tylko niezwykle precyzyjnie wykonane, ale 

również bardzo drogie: 

Tak więc.... tak więc zacząłem tak szukać pomysłów, no i... Szlachcic mówi: „a 

weź, zrób... poszukaj sobie jakiegoś tematu, aktor jesteś, to sobie poradzisz...”. 

Mówię: „no dobra, okej”, nie? Tak szukałem, miało być to, miało być tamto... 

ale potem jednak wyszło na to, że gdzieś tam te korzenie są, nie? Więcej wiem 

na temat właśnie takich rycerzy, wojowników, tak więc warto się nad tym 

zatrzymać i warto to zacząć... to tworzyć, nie? I tak powoli, powoli, pojedynczo 

kupując jakieś rzeczy. Trwało to kilka miesięcy, nie jeden, nie? Chyba z... sześć 

miesięcy trwało zanim... część tego stroju miałem. W Polsce jest bardzo dużo 

ludzi, którzy robią tego typu rzeczy, tak więc po prostu szukałem w Internecie 
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wytwórców, no i nie tylko, bo jeździłem na różnego rodzaju imprezy 

średniowieczne czyli takie, gdzie przyjeżdżają też wytwórcy, no i tak po kolei, 

nie? Najpierw szabla, potem taki znany tutaj człowiek od szabel itd. zrobił mi... 

dorobił mi do tej szabli pochwę... tak więc tu... pierwszy był pasek i ta kaletka, 

nie? A potem powoli reszta. A potem poznałem ludzi, którzy robią takie rzeczy i 

zamówiłem wszystko naraz. Tak więc... i to już nie był mały wydatek, nie? Tak, 

można... można sobie popatrzeć na mnie i pomyśleć: „no dobra, no gość się 

przebrał”, nie? Tylko często nie wiedzą, ile to kosztowało... ile pracy 

kosztowało i ile kosztowało to pieniędzy, nie? Bo tak w sumie już teraz, w tym 

momencie mam na sobie... i to, co jeszcze mam w domu, to jest jakieś 6 tysięcy 

złotych. Więcej, niż samochód, którym jeżdżę (śmiech). Nie? (Tatar) 

 Rysownik przyznał, że początek pracy na Rynku nie był łatwy – dopiero po miesiącu 

udało mu się sprzedać pierwszą pracę. Mówił, że gdyby nie determinacja i zawziętość, na 

pewno by zrezygnował. Wytrwałość opłaciła się, a satysfakcja z tego, że w końcu ktoś go 

docenił, była ogromna. Rysownik powiedział, że razem z kolegami pod koniec dnia urządzali 

między sobą podsumowanie sprzedanych prac, co odzwierciedlało pewną rywalizację. Nie 

mogli jednak konkurować ze sobą bezpośrednio, ponieważ każdy z nich tworzył w zupełnie 

innym stylu, czy też wybierał odmienną tematykę. 

Muzyk, który z powściągliwym rozrzewnieniem opowiadał mi o swojej dawnej pracy 

na ulicy, na moje pytanie o opłacalność zajęcia wybuchnął: 

Jak najbardziej! Teraz, na ulicy bym zarobił więcej niż zarabiam, pracując na 

etacie. Także różne, różne... różne, nie tylko... wrzucali nie tylko pieniądze, 

papierosy, jakieś... róże nawet się zdarzały! (śmiech). (Muzyk) 

Gdy zaczynałam drążyć czemu już tu nie pracuje, najpierw wybuchnął śmiechem, a 

potem szybko skończył temat: 

Wiesz, jakoś tak... nie wiem (śmiech). Po prostu. No już.... już stwierdziłem, że 

trzeba się troszeczkę, że tam powiem, ustatkować. Normalna praca, składki, 

itd., także... (Muzyk) 

Pod koniec rozmowy udało mi się wyciągnąć z niego wytłumaczenie, które wydało mi 

się bardzo rozsądne i uzasadnione w jego sytuacji, ale z drugiej strony było też ogromnie 

przygnębiające. Muzyk uważał, że wykonując poważny zawód, musi dbać o reputację i 
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uważać na to, co robi po pracy w miejscach publicznych. Jego zdaniem gra na ulicy mogłaby 

zostać źle odebrana przez ludzi, którzy tego nie rozumieją i biorą za nieodpowiedzialne 

zajęcie. Puścił wodze wyobraźni i zaczął się zastanawiać, jak by to było, gdyby wrócił na 

Rynek. W czasie naszej rozmowy oboje jednak wiedzieliśmy, że w jego sytuacji nie jest to 

możliwe i ostatnie zdanie Muzyka na długo pozostanie jedynie tęsknotą za dawnymi czasami, 

które minęły i już nie wrócą: 

Chodzi o to, że... no... część ludzi może takie granie na ulicy odbierać jakoś 

negatywnie, nie wiem. Nie rozumieć, że jest to sztuka i sprowadzać to do 

jakiejś... A ja w tym momencie, no tak jak mówię, współpracuję z dużymi 

firmami i nie mogę sobie też pozwolić, że... że tutaj w... o godzinie 16 jestem na 

zebraniu z dyrektorem personalnym i omawiam mu strategię roszad w firmie 

po audycie personalnym, a on o 19 mnie widzi z gitarą, prawda? I... i później w 

poniedziałek znowu przychodzę i ja muszę mieć wizerunek po prostu już 

osoby... no ustatkowanej. No myślisz, że jeżeli ja... po prostu, no. Tak, taką 

podjąłem decyzję. Być może... być może... nie mówię, że kiedyś tutaj sobie nie... 

nie wrócę... (Muzyk) 

TEREN, CZYLI LUDZIE 

 O kontakcie z widownią i klientami jako najważniejszej rzeczy w tej pracy słyszałam 

zawsze i od każdego. Nic dziwnego – nie bez przyczyny mówi się: „klient nasz pan” 

(Kwiaciarka), a praca tych ludzi bez odbiorców nie miałaby sensu. Z moich obserwacji 

wynikało też, że uliczni artyści po prostu przyciągają ludzi – poprzez swoją otwartość i 

zwracające uwagę kreacje. Na Rynku występują dla ludzi i ludzie o tym wiedzą – dlatego też 

przechodnie na pewno są bardziej skłonni zaczepić ich, niż kogokolwiek innego, zwłaszcza 

gdy komuś jest smutno i czuje się samotny. Spotkanie z ulicznym artystą potrafi poprawić 

komuś nastrój i być źródłem radosnych wspomnień. Nie można więc pominąć znaczenia 

obecności widowni i klientów: 

 Zdarzało się czasami, że grałem, a ktoś śpiewał. Ja mówiłem: „nie znam słów, 

zaśpiewasz?” – „zaśpiewam”. No i ja wtedy grałem, a przechodzień sam 

śpiewał. I był jeszcze bardziej ucieszony, bo... no bo mógł się zabawić, 

pośpiewać i w ogóle. (Muzyk) 
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Pytałam Iluzjonistę o zainteresowanie ludzi ich sztuczką. W odpowiedzi, najpierw 

kazał mi się rozejrzeć dookoła, a potem powiedział: 

Plus minus, plus minus, prawie zawsze stoi wianuszek. Może nie w zimie, 

natomiast no ludzie... ludzie są zainteresowani. No wiedziałem, że jak 

wyjdziemy z tego rodzaju sztuczką na Rynek, to... to nie będzie pudła, nie? No 

zdarza się tak, niektórzy stoją po 40 minut. Zdarza się tak, niektórzy 

przychodzą po kilka razy, jak nie widzą naszych przerw... że jak, jak... kiedy 

ona skończy? Jak ona to robi? (śmiech). Zamiast... zamiast, wiesz co... no 

przyjechali do Krakowa i zamiast iść gdzieś, latać po mieście, to się... to się po 

prostu gapią... gapią, aż się skończy. (Iluzjonista) 

Chociaż pani Róża jest już na emeryturze, przychodzi na Rynek głównie ze względu 

na kontakt z ludźmi – mówiła, że na Rynku czuje, że żyje:  

Słuchoj, ja się wyśpię, pojem se, przyjdę sobie na krakowski Rynek w południe i 

tak pobędę 2-3 godziny, pogodom z ludziami. Spotkom się ze znajomymi, bo jo 

już jestem stara, mam 73 lata, już mi nie potrzeba, bo już mam całą copkę. 

Mam tyle, że sama nie wiem, ile. A już mało jem, bo już stary człowiek, to już... 

to już... taki jok ja, to już na odstrzał idzie. Tylko że ja się trzymom, bo na 

krakowskim Rynku jestem wychowana i żyję tym Rynkiem i dlatego mam 

energię. No nie śmiej się, Marta... No to jo Ci prowdę godam. (Róża) 

W trakcie badań nieraz byłam rozbawiona obserwując Anioła i ludzi, którzy wracali 

do niego po jakimś czasie. Spośród wszystkich żywych rzeźb to on był najbardziej oblegany, 

a ludzie, którzy do niego podchodzili i tempo, w jakim to robili, przynosiły mi na myśl 

produkcję taśmową Forda. Często jednak okazywało się, że ci, z którymi ciepło się witał, 

wcale nie byli jego dobrymi znajomymi, ale po prostu przypadkowymi osobami, które już 

kiedyś spotkał w czasie tej pracy. Zdumiało mnie jego gorliwe zapewnienie, że pamięta te 

osoby przez tak długi czas: 

Ale... wiesz co, nie wiem... ja już nie... zawsze miałem jakąś pamięć do twarzy, 

ale też... staram się też traktować ludzi indywidualnie. Ja np. jak przychodzą 

do mnie ludzie w tym roku, którzy byli u mnie w zeszłym roku, to ja wiem, że 

oni u mnie byli. Może niekoniecznie pamiętam ich imion i, powiedzmy, sytuacji, 

ale... Ale... po prostu wiem, że u mnie byli w zeszłym roku i jakoś tam kojarzę 
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sytuację, jak to było, nie wiem... Tak, zapamiętuję twarze. Zapamiętuję twarze 

ludzi. (Anioł) 

Anioł swoim strojem i zachowaniem wzbudzał zachwyt naprawdę wielu osób. Było 

widać, że pasjonuje go to, co robi. Mnie samą zarażał entuzjazmem i nieraz ciężko było mi 

oderwać oczy od tych wszystkich zabawnych rzeczy, które miały miejsce na Rynku z jego 

udziałem. Sam jego widok potrafił poprawić komuś humor, nie wspominając o bezpośrednim 

kontakcie z nim – nie czułam się na Rynku jakoś szczególnie zasmucona czy nieszczęśliwa, 

ale po każdej rozmowie z Aniołem odchodziłam jak po wizycie u lekarza ludzkich dusz. 

Niezwykle bawiły mnie momenty, w których dawał dzieciom karteczki ze złotymi myślami: 

Że się droczę z tą rączką – dać, nie dać? Musisz złapać... No tak, właśnie. 

Wtedy też dziecko zaczyna się śmiać, tak? To jest właśnie... z tego 

przerażonego dziecka: „nie, mamo, bo ja się boję!”, robi się dziecko, które 

właśnie promieniuje radością. I ja wiem w tym momencie, że to dziecko będzie 

miało jakieś miłe wspomnienia z tego Krakowa, nie? (Anioł) 

Kwiaciarka uważała, że ludzie lubią kupować kwiaty na Rynku, ponieważ relacje 

między kupującymi a sprzedającymi są zupełnie inne niż w zwykłej kwiaciarni. Mówiła o 

tym, że bardzo lubi kontakt z ludźmi – szczególnie tymi, którzy przychodzą do niej od dawna 

i są stałymi klientami: 

E, no pewnie! Pożartujemy, pogadamy, oczywiście! Zawsze klienci mówią, że 

na Rynek to jest fajnie przyjść, bo można pogadać, pożartować, się pośmiać. 

Do kwiaciarni wejdzie, to szybko kupuje i wychodzi. A tutaj można i 

porozmawiać, i pożartować... (Kwiaciarka) 

O kontakcie z ludźmi najmniej pozytywnie mówili Tatar i Iluzjonista – głównie 

dlatego, że im najbardziej zapadały w pamięć niewłaściwe zachowania widowni, które 

potrafiły zirytować, przeszkodzić w pracy i zepsuć humor na cały dzień. Podobnie uważała 

Róża ze swoimi wulgarnymi odzywkami, które uzasadniała stwierdzeniem, że na Rynku 

trzeba być twardym. Na moje drążące temat pytania irytowała się, odkrzykując, że już tyle 

czasu siedzę na Rynku i jeszcze nie wiem, jak tu jest. 

Trzymasz... znaczy, trzymasz... łapiesz energię od ludzi przez jakiś tam czas, 

jest dobrze, dobrze, dobrze, a przyjdzie jeden pierdolnięty i nagle się okazuje, 

że wiesz, nie jest dobrze, no. (Iluzjonista) 
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Ciężko odebrać słowa Anioła jako narzekanie, ale przyznawał, że zdarzają się 

sytuacje, że nawet nie ma okazji zrobić czegoś więcej – komuś czegoś powiedzieć, zrobić 

czegoś śmiesznego, czy nawet dać karteczki ze złotą myślą: 

Czasami... czasami nie potrafię jakoś z ludźmi wejść w interakcję, bo ludzie są 

już nastawieni po prostu na jedno. Wiesz, zrobić zdjęcie, uciec, nie? I po prostu 

to jest tak, że ja czasem nawet nie mam szansy... (Anioł) 

Jednak negatywnych odczuć względem widowni i klientów było zdecydowanie mniej 

niż tych pozytywnych. Nawet pragmatyczny Muzyk rozentuzjazmował się wspomnieniami: 

Dużo fajnych ludzi się poznało...  z różnymi ludźmi się grało... Np. nie wiem, z 

synem Ryśka Riedla z Dżemu... tutaj kiedyś, na Grodzkiej, także też... Nie, no 

podszedł wtedy akurat do mnie i... właśnie w ten raz go nie poznałem, nie? I 

mówi że tak hardkorowego wykonania „Wehikułu czasu” nie słyszał, nie? I 

zaczął śpiewać, nie? Po czym... identyczna barwa głosu jak Rysiek. Przedstawił 

się i okazało się, że to akurat Sebastian Riedel. Także... także fajna akcja. 

Zbyszek Wodecki kiedyś coś wrzucił... Pani Anna Dymna. I tyle z takich... 

znanych bardziej. (Muzyk) 

Iluzjonista irytował się niewłaściwymi zachowaniami widowni, ale bawiły go 

pozytywne reakcje. Gdy z nim rozmawiałam i przez godzinę razem obserwowaliśmy 

lewitującą Iluzjonistkę oraz ludzi dookoła, co jakiś czas kazał mi spojrzeć na tłum i tych, 

którzy z niego występowali przed siebie. Sam kilka razy zostawił mnie na chwilę, żeby 

odgonić natrętne osoby. Mówił mi, że ludzie potrafią kłaść się na ziemi pod lewitującą osobą, 

zaś pijani Anglicy upodobali sobie siadanie na kolanach. Ten wątek opowieści skwitował 

następująco: 

No. Wywracamy facetów w garniturach... Nie, nie tylko dzieci... Tam nieraz 

dziadkowie się kładą pod spodem... (śmiech). (Iluzjonista) 

LUDZIE Z RYNKU JAKO ZNAJOMI Z PRACY, CZY JEDNA WIELKA RODZINA 

Między ludźmi pracującymi na Rynku występowała wzajemna sympatia. Wielokrotnie 

byłam świadkiem tego, jak życzliwie się do siebie odnosili i oddawali sobie nawzajem drobne 

przysługi, co potwierdzało ich przyjacielskie stosunki. Anioł opowiedział mi, jak pewnego 

razu zniszczył mu się kostium, w którym występował. Już miał wracać do domu, gdy inni 
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aktorzy, dla których był potencjalną konkurencją, z własnej, nieprzymuszonej woli dołożyli 

wspólnych starań, by naprawić mu ten kostium, czego sam nie byłby w stanie zrobić: 

Ja się bałem, że tutaj będzie konkurencja. Albo jeżeli chodzi od tej strony 

zawodowej – że tutaj każdy będzie próbował wygryźć każdego, że jak będę 

nowy, to będą mówili: „idź stąd!”, coś tam, coś tam. Okazuje się, że tutaj na 

Rynku to jest jedna wielka grupa tak naprawdę. Taka społeczność się tutaj 

stworzyła. Że nie tylko między nami, żywymi rzeźbami, ale tutaj też są tancerze, 

powiedzmy ci, którzy grają na akordeonach. I ogólnie no... dorożkarze, 

kwiaciarze, my tutaj się wszyscy znamy, wszyscy się lubimy i sobie nawzajem 

jakoś pomagamy. My się trzymamy razem, nie? I tutaj każdy pomaga każdemu. 

Jesteśmy ze sobą na ty, mówimy sobie po imieniu i o! Pewnie gdybym nie był... 

gdybym mieszkał w Krakowie, to bym chodził z nimi na imprezy. (Anioł) 

Najlepszym przykładem trwałości znajomości nawiązanych na Rynku był właśnie 

Muzyk, którego spotkałam pod pomnikiem Mickiewicza, gdy przyszedł spotkać się ze 

Szlachcicem: 

No tak, np. właśnie z... Szlachcica, no to tam znam gdzieś, nie wiem, 10 lat, 

prawda? Tak jak grałem. Trwa do dzisiaj. Dużo takich znajomości trwa do 

dzisiaj. Ale nie, no wszyscy właśnie co... co grali, to już teraz nie ma tych ludzi. 

Powykruszali się, natomiast spotykamy się w innych okolicznościach, prawda? 

(Muzyk) 

Kwiaciarka mówiła, że siłą rzeczy musi się znać z innymi ludźmi pracującymi na 

Rynku – w końcu niektórzy z nich spędzają ze sobą nawet 15 godzin dziennie! W jej opinii 

ludzie z Rynku jak najbardziej są jedną wielką rodziną. Po wymienieniu wszystkich osób, z 

którymi się zna i podkreślając, z którymi szczególnie lubi, podsumowała: 

No. Raz jest sympatycznie, raz mniej. Raz są jakieś utarczki... ale jak wszędzie, 

jak w każdej rodzinie. (Kwiaciarka) 

Krakowscy artyści doceniali siebie wzajemnie, nawet jeśli chodziło o bezpośrednią 

konkurencję. Mówili mi o oryginalnych osobowościach, które można spotkać na Rynku. 

Róża, migrująca po placu ze swoim kramem na kółkach, nie przypadkiem w czasie występów 

sopranisty podchodziła bliżej, opierając ręce na biodrach i relacjonując mi, że taki śpiew to 
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dar od Boga. Najczęściej przywoływaną przez artystów postacią był mim Biała Dama, który 

nie występuje na Rynku już od około 5 lat: 

Była tu kiedyś... a nie wiem, co się z nią stało... Biała Dama. Pod Mariackim. 

No była śmieszna. Była specyficzna. I miała naprawdę... twarz z gumy.  

Właśnie, właśnie... to była pani, nie wiem, cała wymalowana na biało, miała 

usta jak z plasteliny, potrafiła... nie wiem, dyktafon tego nie zarysuje, ale tutaj 

dać... [i demonstruje] część ust tu, tu i robiła takie dziwne miny, nie? 

Przebrana za takiego jakby ducha, stała pod kościołem. To gdzieś jeszcze, 

jakbyś sobie wygooglowała, to pewnie „Biała Dama – Mariacki – Kraków” 

czy coś, to to pewnie jeszcze gdzieś... byś ją znalazła. Może jakieś filmiki... To 

były właśnie te czasy, że wtedy komórka nie miała aparatu itd., więc dużo 

rzeczy umknęło. Teraz już wiesz, dobrych grajków itd. ludzie nagrywają, 

wrzucają na... na Youtube, a wtedy... I sława, i sława! I ludzie tam bisują... 

minusy, minusy dają. „Ale geje”, albo coś, nie? Więc może dobrze, że wtedy... 

wtedy, jak ja grałem, nie... nie było... (Muzyk) 

Pomiędzy ludźmi pracującymi na Rynku istniały też różnice zdań. Anioł z Tatarem 

prowadzili cichy konflikt, który dotyczył ich stosunku do widowni – ludzi, którzy robią im 

zdjęcia. Tatar oburzał się, gdy ktoś chciał mu zrobić zdjęcie i nie płacił mu za to. Podkreślał 

rolę uczciwości i tego, że jest aktorem, a niektórzy traktują go „jak dekorację” (Tatar). 

Potrafił zwymyślać kogoś, kto zrobi mu zdjęcie po kryjomu, a nawet wulgarnie pokazać, co o 

tej osobie myśli. Za niektórymi ludźmi chodził i robił im zdjęcia swoim aparatem w telefonie 

komórkowym. Twierdził, że trzeba jasno wyrażać swój sprzeciw, jeśli chce się być dobrze 

traktowanym. Odmienny pogląd prezentował Anioł, który uważał, że postawa Tatara szkodzi 

im wszystkim – jako społeczności artystów na Rynku – gdyż ludzie mają skłonność do 

generalizowania i źle potraktowani przez jednego wybuchowego aktora, zrażą się i do reszty. 

Do konfliktów między artystami, które dotyczyły głównie konkurentów, nawiązał 

Muzyk. Tłumaczył, że między ludźmi z Rynku, którzy siłą rzeczy są znajomymi, nie ma 

sporów ani ostrych kłótni. Jedyne, co się zdarza, to nieporozumienia – gdy na Rynek 

przyjeżdża ktoś spoza Krakowa i jeszcze nie zna panujących tu reguł: 

Wiesz, ja tutaj... ludzie przykładowo podchodzili, jak coś grali, to ja... 

wybierałem... inne, inne miejsca. Tak, żeby po prostu też nie robić sobie na siłę 

konkurencji. Bo jeżeli co kawałek by był jakiś artysta, no to męczące też dla 
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przechodnia. Poza tym, przeszkadzalibyśmy sobie na wzajem. To... to jest 

właśnie to, że tutaj nie potrzeba urzędników, tylko zdrowy rozsądek i... i ludzie 

sami są w stanie... się domyślić i... a jeżeli nie, to inny grający jest w stanie 

wyperswadować drugiemu propozycję... no, zmianę miejsca. Jeżeli nie jesteś u 

siebie, to nikt nie szuka agresji, no bo też nie wie, czego się może spodziewać. 

(Muzyk) 

O relacjach w pracy opowiedział mi też Szlachcic, który spośród wszystkich moich 

rozmówców wydał mi się najbardziej towarzyskim człowiekiem, mającym bardzo wielu 

znajomych. Potwierdzeniem byli na pewno inni artyści, których zna z Rynku, choć już tu nie 

pracują: 

Tak. Znaczy... przyjaźń, dużo powiedziane, no. Znamy się, po prostu. Wiemy, 

jak mamy na imiona i mniej więcej... i mniej więcej... a, i wiemy, skąd jesteśmy, 

no. I hierarchię swoją też znamy w szeregu. Z pracy, to dużo powiedziane, no. 

Z Rynku, znajomi z Rynku. W miejscu, gdzie mamy wspólne za... wspólny... 

wspólny cel, tak? Na zarobienie jakiegoś pieniążka. (Szlachcic) 

 Krakowski Hejnalista ze względu na miejsce pracy, a także godziny, w których służbę 

kończy i zaczyna, bezpośredni kontakt z innymi ma nieco utrudniony: 

Znaczy, paru ludzi... wiadomo, że mimochodem się pozna paru ludzi tutaj... 

tutaj żyjących na Rynku i... i... i zawsze jak się idzie, no to te: „cześć”, czy tam 

„dzień dobry” się powie, nie? Także ten... ale jakoś tak żebym miał jakichś 

bliskich znajomych tutaj, to... to nie wiem, może ktoś ma, ja nie mam. Także 

znajomych mamy i ten... Nie jesteśmy tak znowu rozpoznawani też na Rynku 

czy gdzieś, żeby... żeby białe łoże, a to... że... Po drugie, my siedzimy tutaj od 7 

do następnego dnia do 7, więc... więc ten okres mam małą styczność z innymi 

ludźmi, ponieważ no 7 rano, 8 no... to się tak schodzi, wychodzi i... nie mamy ze 

sobą takiej styczności, żeby... żeby z kimś tam gadać, siedzieć. Teraz dopiero 

może, faktycznie, jak jest to zwiedzanie i... Wieża otwarta, to... to mamy 

większą tą styczność z tymi ludźmi, nawet z Rynku, bo nieraz ktoś wejdzie dla 

ciekawości i zawsze coś się tam – „a bo ja tutaj pracuję” i tego. To już 

bardziej ludzi coś tam znamy. (Hejnalista) 
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 O tym, jak bardzo lubianą postacią był Anioł, powiedziały mi reakcje ludzi, gdy 

wróciłam na Rynek we wrześniu. Podczas mojej miesięcznej nieobecności ukradziono mu 

strój, dlatego była to pierwsza informacja, która do mnie docierała od każdej osoby, z którą 

się witałam. Wielokrotnie obserwowałam żal z powodu braku Anioła i smutek spowodowany 

tym, co się wydarzyło. Ludzie naprawdę się przejęli tą sytuacją. Z zaciekawieniem 

zastanawiali się, jak będzie wyglądać nowy strój i czekali na jego powrót, który w czasie 

mojego pobytu jednak nie nastąpił. Podobne reakcje, pełne współczucia, wywołał kiepski stan 

jednego z kwiaciarzy, którego pobito nocą na dworcu kolejowym. 

MARKETING, CZYLI CZY DZIEŁO CHWALI ARTYSTĘ, CZY ARTYSTA DZIEŁO 

 O sztuczkach marketingowych, wykorzystywanych przez moich rozmówców, 

dowiedziałam się dosyć późno. Nie należały one do spraw, z których od początku chcieliby 

mi się zwierzać. Jednak szybko zaintrygowało mnie, czemu Szlachcic codziennie, chwilę po 

przyjściu na Rynek, miał już w kubku na pieniądze dychę. Tłumaczył mi potem, że ma ona 

pełnić rolę sugestywną, jaką stawką czułby się najbardziej doceniony. Wielokrotnie byłam 

świadkiem, jak oddawał ludziom monety o nominałach 1 grosz i 10 groszy, mówiąc, że takich 

nie przyjmuje – nawet gdy ktoś mu mówił, że to na szczęście. Anioł, pytany przez ludzi, ile 

pieniędzy mają mu wrzucić za zdjęcie, odpowiadał, że według uznania, ale z zastrzeżeniem, 

że nie lubi miedziaków. 

 Również z Rysownikiem prowadziłam dyskusję o tym, że sztuka sztuką, ale jego 

dzieła są też po prostu produktem na sprzedaż. Mówił mi, że żaden z rysowników nie ma 

zamieszczonych na swoich pracach cen, ponieważ jest to kwestia umowna, a zainteresowany 

klient zawsze może o cenę zapytać. Ważny był zaś dla niego sposób prezentacji prac i 

martwił się, że czarne tło, na którym wisiały, było już odrobinę zniszczone i trzeba je 

wymienić na nowe, bo ludzie zwracają uwagę na takie szczegóły jak oprawa. Kolor tła dla 

prac wynikał również z zarządzenia planisty Krakowa. 

Róża odziedziczyła stoisko z ceramicznymi ptakami-gwizdkami po bliskim 

znajomym. Była na Rynku niezwykle barwną postacią. Rzucała się w oczy, panosząc się, 

mówiąc małopolską gwarą i spoufalając się z klientami. Jej slogan reklamowy zawierał 

odwołanie do krakowskich zabytków, które wskazywała ręką, demonstrując użycie ptaków i 

silnie gestykulując: 
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Ja ptaszki bardzo lubię, one są wypalane z gliny, ceramiczne. Ta... ta... ta 

rodzina już robi 183 lata. One gwizdają, gdy wlewasz wody – ćwierkają, 

wypalane są do 1000 stopni tak jak cegła. I jak cegła na Kościół Mariacki ma 

703 lata, że przeżyje mnie i Ciebie, Ty, co nagrywosz – jak Tobie na imię? 

[odpowiadam]... i Martę przeżyje, i mnie, i moje dzieci, i Twoje dzieci, dopóki 

się nie rozleci. (Róża) 

Muzyk nie wybierał miejsc swoich wieczornych występów przypadkowo – najczęściej 

były rozlokowane w pobliżu pubów, lubił też miejsce koło klubu jazzowego. Mówił, że w 

jego profesji miejsca gromadzące młodych ludzi, którzy często chodzili po Rynku pod 

wpływem alkoholu, były zawsze najlepszymi do gry: 

No bo skupisko ludzi, dużo turystów, dużo pubów. Tak jak mówię, 

podchmielony turysta jest bardziej hojny. (Muzyk) 

Mówił mi też dalej o tym, że miał stałych klientów: 

A zdarzało się, zdarzało się. Tutaj, jak grałem na Floriańskiej, na przeciwko 

Jazz Clubu, tam właśnie często ci sami klienci byli, wychodzili, zagadywali, 

wrzucali, także zdarzało się, że byli... byli... byli ci sami ludzie. (Muzyk) 

Zdumiewały mnie reakcje ludzi, którzy odbierali Anioła w taki sposób, jakby był nim 

naprawdę. Anioł mówił, że musi się dystansować od tej roli, jednak sposób, w jaki jest 

odbierany, świadczy o tym, że dobrze odgrywa swoją rolę i jest wiarygodny, a więc ta 

sytuacja ma też swoje dobre strony: 

Ale tak, oni mnie... bardzo często odbierają jako właśnie... jako... jako moją 

postać, a nie jako... nie jako mnie prywatnie, no i dobrze, bardzo dobrze, bo 

przez to mam właśnie ten...ten... ten do nich przystęp, nie? Bo jako Anioł, to... 

Anioł... Anioł, i ogólnie, wysoki jestem, nie? W sensie że... to też jest jakaś 

psychologia, nie? Że ktoś, kto mówi do Ciebie z wysoka, Ty go bardziej jakoś 

słuchasz, rozumiesz? Wiesz, o co mi chodzi, nie? I właśnie też... właśnie z tymi 

karteczkami... To się wszystko, wiesz, zbiega w jedną fajną całość, nie? Ja się 

cieszę z tego, że to jakoś... mogę... mogę do ludzi dotrzeć właśnie w ten sposób 

też. (Anioł) 
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Anioł tłumaczył mi, jak ludzie z widowni wzajemnie oddziałują sami na siebie i 

powodują, że swoim zainteresowaniem mogą wzbudzić zainteresowanie innych. Wyjaśniło 

mi to, czemu nigdy nie miał nic przeciwko, gdy stałam koło niego w czasie jego pracy. Nieraz 

nawet sam mnie wołał, żebym podeszła bliżej – tak, byśmy mogli swobodnie rozmawiać. 

Śmiał się, że stojąc obok przynoszę mu szczęście, jednak moja obecność musiała też ośmielać 

innych ludzi i również ich zachęcać do zbliżenia się do Anioła: 

Że jest coś... jest też coś takiego, jak efekt ciągu, nie? Że... jak mamy wokół 

siebie jakiś tłum, powiedzmy tam z 15 osób i się na nas patrzą, to jest takie 

napięcie, się tworzy, nie? I po prostu w którą stronę to pójdzie... w tą stronę 

pójdzie tłum. Jeżeli, powiedzmy, ktoś pierwszy wrzuci, powiedzmy... wrzuci 

tutaj kasę i zaczynam... zaczynam coś robić, to potem cały tłum zaczyna, wiesz, 

przychodzić i też jakoś wchodzić w tą interakcję. A jeżeli powiedzmy ten... ten 

tłum przełamie... to napięcie w tłumie przełamie to, że jakaś osoba odejdzie 

stąd, to ten zaczyna się powoli... [dmucha jak w pyłek] rozmywać... (Anioł) 

Anioł przyznawał, że jego grupą docelową były głównie dzieci – dlatego też 

najczęściej pojawiał się na Rynku wtedy, gdy dzieci miały wolne: w weekendy, wakacje, ferie 

czy święta. Nawet w trakcie naszego wywiadu zaciekawione dzieci podchodziły bliżej, żeby 

mu się przyjrzeć. Anioł wtedy za każdym razem przerywał swoją wypowiedź, żeby się z nimi 

przywitać i uścisnąć im dłonie. Opowiadał mi, jak bardzo lubi w swojej pracy kontakt z nimi: 

Bo dzieci mają w sobie coś takiego, że one muszą się przekonać do mnie. I ja 

często obserwuję coś takiego, że jak dziecko się mnie boi – chowa się za 

spódnicą mamy, za nogami taty. Tata mówi: „idź, idź! Zobacz, co się stanie! 

Zobacz, co się stanie”, ale on: „nie, nie, nieeee”. Ale w końcu następuje ten 

moment, kiedy się to dziecko przełamuje – robi krok, drugi, trzeci, czwarty, 

piąty, szósty, wrzuca i stoi, i patrzy: i teraz mnie nie zabij! No i wtedy ja wiem, 

że muszę z tym dzieckiem bardzo delikatnie postępować, nie mogę robić 

żadnych gwałtownych ruchów, itd, itd. Ja mam coś takiego... ja pracuje na 

karteczkach. Ja daję ludziom, którzy do mnie przychodzą, takie złote myśli – 

jakieś rady, złote myśli. I kiedy dziecko właśnie widzi, że ja wyciągam coś do 

niego, że chcę mu coś dać, to to dziecko już jest moje – bo ono w tym momencie 

już wie, że ja nie mam żadnych złych zamiarów ani nie chcę go skrzywdzić. 

(Anioł) 
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Fot.14. Anioł wręczający dziecku karteczkę ze złotą myślą. M.K. Połeć, sierpień 2012. 

Na pytanie, kiedy na Rynku jest największy ruch i największa widownia, nieraz 

padały różne odpowiedzi: 

Tu nie można uogólniać. To... trafiało się i tak, i tak. I... i wieczorami, czasami 

nawet o godzinie 11 rozłożyłem gitarę i... i zebrało się tam... krąg osób i... To 

zależy od strzała po prostu. Od tego, co... Czasami przyjedzie jakiś pociąg z... 

z... nie wiem, z... gdzieś znad morza. Idzie masa turystów młodych, jakichś tam, 

nie wiem, studenci sobie przyjechali i... i wtedy też, nagle się tworzy zbiór ludzi 

i... Wiesz co? To jest to, że jeżeli się już zbiera te 5-10 osób, zaraz uzbiera się 

więcej, bo... bo ludzie inni przychodzą, z zaciekawienia stają itd., więc dobrze 

było nawet sztuczny tłum robić (śmiech). (Muzyk) 

Iluzjonista wyróżnił kategorię odbiorców ich sztuki, którą nazwał „niedzielną 

widownią” (Iluzjonista). Charakteryzowała się ona tym, że była zupełnie nieprzychylna i 

niezainteresowana tym, co robią artyści: 
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Np. widownia niedzielna jest typowo niedzielna – tak jakby się z kościoła 

zerwali, nie są... nie są zupełnie jakby, że tak powiem, chętni... chętni do... do 

tego, żeby zrozumieć, że to jest swego rodzaju praca i uhonorować to choćby... 

choćby 10 groszami za zdjęcie. Bo my w zasadzie... my robimy to dla nich, nie? 

I tak powinno być. No robię zdjęcie, choć... choć wygłupiają się tutaj, to... to... 

to zapłacę im to 10 groszy, choćby po to, żeby to uhonorować, nie? 

(Iluzjonista) 

Kwiaciarka opowiadała mi o konkurencji – chodziło o młode dziewczyny, chodzące 

po Rynku z koszami czerwonych róż, które specjalnie podchodziły do par i proponowały 

zakup róży. W ten sposób chłopak czuł się zakłopotany, jeśli odmawiał, dlatego też 

najczęściej tę różę dla swojej towarzyszki kupował. Kwiaciarka skomentowała tę sytuację 

następująco: 

Okropna, okropna! Ale... ale powiem... już raz, to tak się wkurzyłam, że 

przyszedł do mnie klient i kupował u mnie róże. U mnie tą różę kupił za 8 zł, a 

on tak: „a dlaczego u pani tak tanio?”. „No bo u mnie zawsze jest po tyle, 

proszę pana”. „A ja kupiłem za 20”. A ja mówię: „Bo jak pan jest głupi, to se 

pan kupił za 20” (śmiech). (Kwiaciarka) 

Opisując atmosferę tego miejsca, artyści mówili o ludziach, których się tu spotyka – o 

tym, z jak wielu części świata tutaj trafiają. Niewielu moich rozmówców swobodnie 

posługiwało się językami obcymi – są jednak inne sposoby porozumiewania się, które nie 

wymagają słów, jak mimika i gesty. Zaczepny Szlachcic zagarniał przechodniów, witając się 

z nimi i zapraszając do zdjęcia. Znał podstawowe słówka w różnych językach, które 

wystarczały do odbycia krótkiej rozmowy, w czasie której popisywał się polską gościnnością. 

Hejnalista i Szlachcic zwrócili uwagę, że miastu i Rynkowi przydałaby się lepsza 

reklama, ponieważ ich zdaniem z roku na rok przyjeżdża coraz mniej turystów: 

Ci, którzy tutaj przyjeżdżają to... to się zachwycają, bo nie sądzili, że jest tak 

pięknie, więc nigdzie było o tym nie nagłośnione, że jest tak ładnie. Od 7 lat 

regularnie jest coraz mniejsza liczba turystów. Może związana z kryzysem, 

może z tym, że nie ma promocji... nie ma promocji miasta, tzn. miasto nasze nie 

jest promowane. Nie wiem. (Szlachcic) 
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Anioł, który pracował na Rynku od roku, zapytany, czy Rynek Główny potrzebuje 

reklamy, stwierdził: 

Jeżeli ktokolwiek był chociaż raz na Rynku, to mi się wydaje, że tutaj 

kiedykolwiek w życiu jeszcze wróci. Jeżeli tutaj ktoś nie był na Rynku, to mi się 

wydaje że ludzie, którzy byli na Rynku, tą reklamę zrobią sami. Bo oni tu byli, 

przeżyli to wszystko, także nie potrzebujemy się jakoś reklamować w mediach 

czy na pocztówkach. Tylko właśnie mi się wydaje, że to takie żywe 

doświadczenie, przekazane dalej, robi swoje, nie? (Anioł). 

MISJA I WIZJA, CZYLI JAK JEST I JAK BYĆ POWINNO 

O tym, że praca ulicznych artystów nie jest sztuką dla sztuki, ale raczej pracą 

połączoną ze sztuką,  lub też „sztuką połączoną z pracą” (Szlachcic), przekonałam się bardzo 

szybko. Szlachcica bolało to, że niektórzy ludzie nie doceniali pracy, którą wykonywał. 

Gdyby łatwo było go urazić, albo brał do siebie wszystkie negatywne uwagi, które słyszał, już 

dawno by nie pracował na ulicy – znowu potwierdziło się, że trzeba mieć dużo dystansu do 

wszystkiego, co się słyszy. Zrozumiałam, że to dla niego ważne, dlatego pozwoliłam mu się 

wygadać: 

Np. nie wiem, przyjdzie taki, który od razu na dzień dobry nie pochwali Ci 

stroju, jaki masz, tylko od razu zajrzy do... ile kto zarobił i ocenia: „o, ile 

kasy!” albo „o, jak słabo!” i tak dalej... A... a nie pochwali strojów, jakie 

mamy, bo zainwestowaliśmy w ten strój itd. Dla nich się liczy to, co jest 

wewnątrz, a nie na zewnątrz, że tak powiem. (Szlachcic) 

Również Hejnalista mówił mi o tym, co w jego pracy jest ciężkie. Pominął już fakt, że 

siedzenie w Wieży bywało nudne i męczące, bo to kwestia przyzwyczajenia. Zaznaczył, że w 

czasie służby hejnalistów zazwyczaj jest dwóch i w towarzystwie zawsze jest raźniej. Jednak 

w czasie zwiedzania Wieży oprócz grania hejnału, Hejnaliście dochodzi ważny obowiązek, 

jakim jest pilnowanie Wieży i w pewnym sensie odgrywanie roli przewodnika dla 

zwiedzających: 

Znaczy warunki – warunki z tego względu, że... że... może warunki takie... bytu 

tutaj, to dla nas nie ma różnicy, tylko tak... widzimy że w lecie, teraz będzie 

gdzieś... tak jak dzisiejszy dzień, pewnie 35 [stopni], to tutaj będzie 25-26 

stopni, jak nie więcej, no a w zimie znowu mamy tutaj gdzieś koło 14-15 stopni, 
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także te różnice temperatur... Wiadomo, też jak się otwiera okno w zimie, też 

jesteśmy narażeni na wiatry, na te mrozy i na to wszystko... No i tyle, warunki. 

Najgorsze są warunki tutaj... reszta to... te klimatyczne, oczywiście, nie bytu. 

(Hejnalista) 

Poza sezonem wakacyjnym, jego praca wygląda nieco inaczej. Byłam ciekawa, czy 

czasem nie bywa nudno, ponieważ nadal przerażała mnie wizja siedzenia przez okrągłą dobę 

w niewielkim pomieszczeniu na wysokości 81 metrów nad Rynkiem: 

Nie, my jesteśmy już tak... weszliśmy w... w całość tej naszej służby, także dla 

nas to już jest normalne. Mamy zagrać co godzinę i... wiadomo, że w tym 

czasie, co między godzinami, no to zawsze coś robimy sobie, jak... nawet i 

gotujemy obiady, bo siedzimy tutaj te... te, tak jak wspomniałem, 24 godziny, 

także sobie zawsze może ugotujemy jakiego... we dwójkę jak jesteśmy, to 

ugotujemy obiad. To zejdzie zawsze tam od rana, zawsze... ugotujemy te 

ziemniaki, to wszystko, no to tam zejdzie... później, po południu coś też zawsze 

tam sobie tam... nie wiem, niektórzy piszą nuty, mają też orkiestry, prowadzą, 

także też... też mają jakieś zajęcia... Każdy... każdy z nas zawsze... zawsze... 

albo trąbkę coś przeglądnie, albo ten... no jest zawsze czas, no i na wieczór, no 

po prostu się odpoczywa... człowiek... no tak jak dzisiaj też zwiedzanie mamy, 

no to... to... to też nam ten czas ubywa, bo mamy zajęcie cały dzień. (Hejnalista) 

Kwiaciarka mówiła o tym, że w swojej pracy naprawdę trzeba znać się na rzeczy. 

Niejeden już zaczynał pracować na Rynku i szybko musiał zrezygnować, bo praca okazała się 

o wiele cięższa, niż mogło się wydawać: 

Dla mnie to jest całe życie, proszę Panią. Ale... i... i tutaj dużo ludzi już 

zaczynało i... i potem po 2, po 3 miesiącach plajtowało i odchodzili. Po prostu, 

jak nie umieją... jak nie umieją zadbać o te kwiatki... Przychodzi taki i myśli, że 

Rynek to jest pępek świata! I on... on... on chce pracować, bo jemu się wydaje, 

że jak on kupi to, to, to, to, i jeszcze... jeszcze, przede wszystkim, trzeba się znać 

na tym! Żeby pojechać na giełdę i kupić – bo to nie jest tak prosto – kupić. 

Ogrodnicy też do końca nie są uczciwi, żeby Pani wszystko sprzedać super. Oni 

też chcą wypchać ten towar! (śmiech). Prawda? (Kwiaciarka) 
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Tatar miał też zastrzeżenia co do uczciwości miasta względem jego pracy. Uważał, że 

skoro część jego zarobku idzie dla miasta, to miasto powinno mu zagwarantować obecność 

straży miejskiej, która będzie pilnować, czy osoba robiąca mu zdjęcie, płaci za nie. Mówił, że 

wtedy byłoby uczciwie, a tak ma wrażenie, że robi darmową inscenizację dla miasta, 

ożywiając legendę. Sam też uważał, że ludzie przychodzą głównie po to, żeby go zobaczyć. 

Wykazywał się pewnym przewrażliwieniem i obsesją na punkcie aparatów fotograficznych, 

dlatego na nic zdawały się moje tłumaczenia, że skoro stoi pod Kościołem Mariackim, to 

bardziej prawdopodobne jest, że ktoś chce po prostu uwiecznić zabytek, a nie właśnie jego 

samego: 

Ja się nie boję tego, co mówię. Ja żyję... uważam, że żyję w wolnym kraju, 

podejmuję wolne decyzje, ale to nie jest tak, że to... i żyję uczciwie, ale ktoś 

inny jest wobec mnie nieuczciwy i tyle, i tak uważam, bo... a poza tym, tak. 

Jeśli, jeśli już tak, jeśli ja płacę temu miastu, to dlaczego tu nie ma strażnika 

jakiegoś, który mówi, że ja płacę, kurczę, i że mi się należy płacenie, tak? Jeśli 

chcą zdjęcie... Dlaczego żaden strażnik nie zwróci uwagi, nie? Takiemu, który 

robi mi za darmo... Przecież on mnie okrada... (Tatar) 

Tatar przyznał, że jako uliczny aktor na Rynku czuje się jak na scenie i tak jak aktor w 

teatrze – chciałby być doceniany przez widownię. Uważał, że ludzie na Rynku zdarzają się 

różni i nie zawsze traktują go tak, jak powinien być traktowany. Powiedział mi, jak by chciał, 

aby go odbierano i co się dla niego liczy w tej pracy najbardziej: 

Uczciwość ludzka. Tak, to się dla mnie liczy. Jeśli są fajni ludzie, którzy 

rozumieją to, że ja jestem aktorem i że to ja tworzę zabawę, a nie że jestem dla 

nich zabawką, to jest fajnie. Bo ja jestem... bo to ja jestem aktorem, tak? To ja 

tworzę tą pracę, ja tworzę te wszystkie pozycje do zdjęć, tak? To jest moje 

myślenie, to jest... To ja to tworzę, tak? Tak więc jeśli spotykam ludzi, którzy 

rozumieją to, nie? Że to ja tworzę zabawę, a nie że jestem dla nich zabawką, no 

to jest super, nie? Jeśli są ludzie, którzy traktują mnie jako zabawkę tylko i 

robią sobie zdjęcie, żeby mnie wziąć, no to takich ludzi po prostu nie lubię, 

Najzwyczajniej w świecie, po prostu nie lubię. I mam do tego prawo, nie? 

(Tatar) 

W dniu mojej rozmowy z Kwiaciarką zrobiłyśmy w jej czasie przerwę, podczas której 

wraz z koleżanką udała się do urzędu miasta z postulatami o zapewnienie bieżącej wody oraz 
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prądu w ich miejscu pracy. Po powrocie zrelacjonowała mi, jak by sobie wymarzyła pracę na 

Rynku: 

Żeby to było stoisko stałe, z jakimś prądem, żebym ja sobie mogła... Nawet już 

niech ta woda będzie gdziekolwiek. Niech będzie jedno ujęcie na te 10 stoisk, 

bo nas jest 10 tutaj, na Rynku. Niech to będzie tylko jedno ujęcie, ale niech 

będzie ta woda. I żebym ja sobie wzięła, proszę Panią, włączyła klimatyzację, 

przekręciła klucz i pojechała do domu w wieczór. O niczym innym nie 

marzyłabym! Ja tak bym sobie wymarzyła. Bo tu naprawdę jest ciężki kawałek 

chleba. To jest naprawdę... tu się trzeba urobić jak nie wiem. Samo to, że Pani 

stoi na... albo na tym zimnie, albo na tym upale, te 15 godzin. To już 

wystarczająco dużo. (Kwiaciarka) 

Rozmówcy podkreślali, że choć ich praca może wydawać się łatwa i przyjemna, jest 

taka tylko pozornie. Rysownik, który w życiu pracował ciężko przy budowie okrętów 

twierdził, że dopiero ta praca okazała się naprawdę ciężka. Mówił, że wkłada w nią tyle serca, 

zaangażowania i wysiłku, a ludzie rzadko kiedy potrafią to docenić. Tak samo twierdzili 

artyści, dla których największym problemem są warunki fizyczne – noszenie ciężkich strojów 

przy wysokich temperaturach – oraz atmosferyczne – ze względu na nieprzewidywalność 

pogody, ponieważ ich praca na Rynku jest pracą pod gołym niebem. Wyraźnie widać to w 

wypowiedzi Szlachcica, gdy zapytałam go jak często i jak długo pracuje: 

Różnie. Zależy, czy jestem zmęczony – w sensie takim, czy słońce za dużo nie 

grzeje, czy mrozu dużego nie ma, czy ludzie są, czy w ogóle zanosi się na 

deszcz... Jak zanosi się na deszcz, to w ogóle się nie pracuje, wiadomo, itd. Od 

czynników atmosferycznych bardzo to zależy, albo ludzkich, że po prostu już się 

jest zmęczonym. (Szlachcic) 

Hejnalista był jedyną osobą spośród moich rozmówców, która miała stały czas pracy. 

Początkowo byłam zaskoczona, próbując wyobrazić sobie dobę spędzoną w Wieży, jednak 

dla Hejnalisty ta perspektywa wcale nie była przerażająca: 

Czas pracy? Dla nas odpowiedni jest, ponieważ mamy te 24 [h] i 48 wolnego, 

także... także nie narzekamy. Każdy strażak tak pracuje w Polsce. Czemu mamy 

narzekać? Jest dobrze. Każdy z nas się wciąga też w pracę. No wiadomo, że... 

jeżeli przyszedłem tu... tu na początku, to byłem młody i... i te siedzenie... do 
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tego siedzenia musiałem się  przyzwyczaić, to... to na pewno, bo człowieka tu 

roznosiło, jak i ten, co nie wie, co ze sobą zrobić... A teraz wiadomo, że już 

przychodzę na tą zmianę i... człowiek się tu jakoś tak tu wycisza powoli... i... 

odpocznie sobie, jak i... od tego wszystkiego, co tam się dzieje na dole, tu się 

zamyka, tu jest troszkę inny świat i... no teraz, przy zwiedzaniu, może nie, ale... 

ale tak, jak jest normalny dzień, no to też jesteśmy tak przyzwyczajeni, że po 

prostu zamykamy tą naszą klapę i jesteśmy odcięci, odpoczywamy sobie. 

(Hejnalista) 

Jak twierdzili badani, widać różnicę między odbiorcami dzisiejszymi i dawnymi. 

Rysownik tłumaczył brak zainteresowania sztuką tym, że stała się ona elitarna, niedostępna, 

pochowana w muzeach i przez to nieprzychylna ludziom. Mówił, że „sztuka powinna wyjść 

na ulicę” (Rysownik). Sama byłam świadkiem, jak zrywał się z krzesełka, by otworzyć 

blejtramy i po prostu pokazać wszystkie swoje dzieła tym, którzy wykazywali 

zainteresowanie nimi. 

Kwiaciarka – podobnie – uważała, że popyt na jej usługi jest mniejszy, ponieważ dziś 

jest inna kultura – dawniej kwiaty kupowało się zawsze, nawet bez okazji, chociaż 

paradoksalnie wybór kwiatów był mniejszy. Dziś jest mnóstwo nowych odmian, a chętnych 

na kupowanie kwiatów brak – jedynie na szczególne okazje. Mniejszą ilość klientów 

tłumaczyła też tym, że ruch samochodowy na Rynku jest ograniczony i w ciągu dnia można 

się tu dostać wyłącznie na pieszo. 

Hejnalista opowiedział mi o zagrożeniach, z którymi musi zmagać się w swojej pracy. 

Żeby nie było zbyt groźnie, w przedstawionej historii dorzucił jak zwykle dozę swojego 

humoru: 

Hmmm... Znaczy, raz turysta spadł ze schodów, to na pewno... to znaczy, to 

było niebezpieczne dla nas, ponieważ my tam nie... a w całej historii bodajże 

trzy razy Wieża się zapaliła, także... Od pioruna. Znaczy, to tylko tam, 

wiadomo, że no... nawet taka jest anegdota, że jeden pożar to strażak własną 

sikawką ugasił, taki wielki był. Yyyyy... a tak, to... no to nie mamy jakichś tam, 

żeby było to jakoś tam, sytuacje, czy coś tam, nie ma szans. Nie, spokojnie, na 

razie mamy bardzo kulturalnych zwiedzających, chociaż nieraz coś się zdarzy... 

Nie no, ktoś wyłazi na górze, dopiero się otrząśnie, że ma lęk wysokości, czy 
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coś w tym stylu... Trzeba chodzić, sprowadzać, także... także jest dosyć wesoło. 

(Hejnalista) 

O niezrozumieniu ze strony innych, którzy nie pochwalają dorożek na Rynku i chętnie 

by ich się pozbyli, opowiadała mi Dorożkarka: 

Konie są, no nie wiem, narażone na to słońce, że stoją, prawda? Z tym, że tak... 

No tacy ludzie, po pierwsze, albo się na koniach nie znają, albo nie wiedzą, jak 

to wygląda od drugiej strony – czy my, nie wiem, oni sobie myślą, że my te 

konie maltretujemy i tutaj wyjeździmy. I te konie wyglądają, jak wyglądają, są 

naprawdę zadbane. Muszą być zadbane, żeby się tak prezentowały! One 

odpoczywają co drugi dzień. Konie się wymienia, czyli to nie jest tak, że ta 

sama para koni chodzi nawet co drugi dzień. Są karmione, odżywiane bardzo 

dobrze i jeżeli konie by miały zniknąć z Rynku, to połowa z nich pójdzie 

automatycznie... ludzie sobie chyba sprawy nie zdają... no na rzeź. No bo jaki 

jest interes w tym, żeby konie utrzymywać, kiedy nie będzie z tego zysku? Nie 

każdego stać po prostu, żeby sobie dwa konie utrzymać. Tak więc ja też tak 

myślałam, jeszcze... kiedy mnie tutaj nie było, że te konie faktycznie są, nie 

wiem, przemęczane itd., że stoją na tym słońcu... Ale koń to jest zwierzę 

stworzone do pracy i tak samo, jak jeździmy na koniach sportowych, to one 

muszą chodzić, żeby dobrze funkcjonowały, bo od razu puchną nogi, kiedy koń 

stoi, itd. Więc to jest skomplikowana sprawa, ale ja naprawdę... nasze konie w 

100% są... są... są bardzo... bardzo o nie dbamy, natomiast inne konie, z tego, 

co wiem, też. Były przypadki, owszem, że tam koń się przewrócił, itd., ale to... 

ale to nie wiem dokładnie, dlaczego. Nie znam... wydaje mi się, że nie tyle ze 

zmęczenia, co... też.... też trzeba uważać na to, że jak się wyjeżdża koniem w 

sezonie po raz pierwszy i on stał te pół roku, to też od razu koń nie będzie 

przygotowany i przyzwyczajony do tego, żeby np. chodzić tam kilka tych 

okrążeń, tylko trzeba wszystko stopniowo. Natomiast konie są też badane, one 

muszą mieć zgodę, musi być zgoda na to, żeby te konie mogły stacjonować na 

Rynku. Więc wszystko się ze sobą tutaj wiąże. (Dorożkarka) 

Tytuł misjonarza Rynku bezsprzecznie przyznałam Aniołowi. On najbardziej ze 

wszystkich traktował swoją pracę jako pewnego rodzaju misję, zadanie do wykonania, w 
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którym skupia się na innych ludziach. Sam się śmiał, że powtarza mi to tak często, jakby 

należał do jakiejś sekty. Mówił mi o tym, jak jego osoba wiąże się z rolą, którą odgrywa: 

To jest... ona ma dużo... ona ma dużo ze mnie samego, tak jak... jak mówiłem 

na początku sprzecznie – że ja... ja tą pracę jakoś traktuję bardzo jako... jako 

bardzo określoną formę działania swojego... swojej, powiedzmy, misji, 

chociaż... chociaż nie jestem... nie czuję się, nie czuję się jakimś wybrańcem, 

ale nie trzeba być wybrańcem, żeby misję mieć. Rozumiesz, o co mi chodzi, 

tak? No. No, że po prostu... że ona... ja czerpię z tego, ale owszem, też jakoś... 

to jest tylko czerpanie, to nie jest tak, że... że to jestem ja. To jest ktoś inny niż 

ja prywatnie i ja się oczywiście muszę od tego... muszę się od tego 

dystansować, bo inaczej bym zwariował, nie? Na tym polega praca aktora, że... 

że on musi się od tego dystansować, od... musi odcinać: jestem ja i postać, to 

musi być jasno rozgraniczone, bo inaczej to człowiek zwariuje. (Anioł) 

Zapytałam Szlachcica o znaczenie kontaktu z ludźmi i jego odpowiedź powiedziała mi 

wszystko o jego misji: 

Ogromne! Uwielbiam rozmawiać z ludźmi. Dzień dobry! [zwraca się do 

przechodzącego dziecka] A dziewczynki to już nie mówią dzień dobry, no nie? 

Muchy w nosie! Ja taki jestem trochę szyderca. Uczę kultury. Powiedziałem: 

„dzień dobry”, to odpowiada się też, prawda? (Szlachcic) 

Anioł, mówiąc o pracy na ulicy podkreślał, że nie chce być w niej bierny – nie tylko 

chce ośmielać dzieci i otwierać je na świat, ale przede wszystkim otwierać ludzi na 

odmienność: 

No właśnie, jak to powiedzieć... chcę ludzi jakoś zatrzymać. Troszeczkę 

wytworzyć jakiś taki... przez te, powiedzmy, minutę, dwie, wytworzyć jakiś inny 

świat wokół siebie, i tą osobę jakoś wciągnąć do tego. To znaczy, wiadomo, że 

Kraków sam w sobie jest jakoś magiczny, ale jeżeli damy... im więcej takich 

punktów zapalnych tej magii będzie, po prostu to będzie bardziej 

promieniowało. Ja to nazywam... To znaczy ja to wiem, ja to znam z mojego 

doświadczenia, kiedy ja byłem dzieckiem i przychodziłem do mimów, to jakoś 

ładowało te moje akumulatory takiej pozytywnej energii. Ja po prostu chcę to 

właśnie też dalej przekazywać ludziom, nie? No, tu mam te złote myśli i to też 
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jakoś zostaje na dłużej. Nie, jak ktoś później też na to spojrzy... Tak, ktoś na to 

spojrzy i automatycznie może jakoś mu się tam włączy ta magia w głowie, z 

powrotem. (Anioł) 

KTO POWINIEN DECYDOWAĆ O TYM, CZY SZTUKA JEST SZTUKĄ I CZY NA 

RYNKU TRZEBA TRZYMAĆ POZIOM 

W marcu 2012 roku praca ulicznych artystów uległa pewnej zmianie, która jest 

wynikiem nowych regulacji wprowadzonych przez władze miasta Krakowa. Każdy artysta 

musi stanąć przed specjalną komisją, aby otrzymać pozwolenie na występy na Rynku. 

Przyczyną tej decyzji miała być troska o trzymanie odpowiedniego poziomu występów na 

Rynku, wywołała ona jednak wiele kontrowersji. Sytuację przedstawił mi Anioł: 

To jest... musimy mieć pozwolenie na to, od tego roku. To jest tak, że stajemy 

przed komisja artystyczną Krakowa i oni nas oceniają pod względem właśnie i 

stroju, i jakość energii, którą dajemy, i tego w ogóle, co robimy. Stoimy przed 

komisją i robimy to, co na co dzień tutaj robimy. Komisja to ocenia i na tej 

podstawie wydaje albo pozwolenie, albo negację, nie? No i to wygląda w ten 

sposób, że ja właśnie mam tutaj wynajęte miejsce na Rynku, za które ja płacę. 

(Anioł) 

Niektórzy mieszkańcy odebrali nowe prawo jako pewną formę cenzury, kiedy przecież 

wątpliwi artyści powinni sami zostać wyeliminowani zasadą wolnego rynku, poprzez reakcje 

publiczności. Sami zainteresowani wypowiadali się na ten temat ironicznie: 

Zaszczycony jestem, że Urząd Miasta dał mi... pozwolił mi pracować na 

mieście (Szlachcic). 

Powyżej opisana sytuacja daje artystom świadomość, że na Rynku Głównym mogą 

występować jedynie najlepsi. Mim mówił mi o odpowiedzialności za swoją pracę, również ze 

względu na miejsce, w którym występuje: 

Ale ogólnie no... nie może sobie pozwolić na... takie fachowe słowo – na 

prywatę jakąś, nie? On jest w postaci, on musi być w tej postaci i trzymać 

poziom, nie? On tutaj teraz jest... się zajmuje, znaczy... teraz patetycznie 

powiem – on teraz zajmuje się w jakiś sposób sztuką i on po prostu nie może 

sobie pozwolić na jakieś właśnie... prywatne interesy, nie? Rozumiesz, nie? 

Tak, tak, trzymajmy poziom, nie? Po prostu trzymajmy poziom! (Anioł) 
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Również hejnalista, którego nie obowiązywało uzyskanie zezwolenia, czuł powagę 

wykonywanego zawodu: 

Każdy z nas musi czuć odpowiedzialność, ponieważ my... my, tak można 

powiedzieć, rządzimy trochę czasem w Krakowie... (Hejnalista) 

Przyłączyli się do niego artyści: 

Natomiast grając... grając na Rynku... tak, czułem... wiedziałem, gdzie jestem. 

Wiedziałem, że jest to miejsce ważne dla wielu osób... (Muzyk) 

Oczywiście, każdy z nas jest odpowiedzialny za... za miejsce. A czy mam presję, 

żeby ładnie wyglądać... Myślę, że sam Rynek weryfikuje – gdy ktoś ma fajny 

strój, to ludzie podejdą. (Szlachcic) 

Zastanawiałam się z Dorożkarką, czy praca na Rynku bywa niebezpieczna: 

Niebezpieczna... no wiadomo, że do konia się nie podchodzi. Niektórzy tego... 

nie wiem... nie wiedzą, czy nie przestrzegają... podchodzą, dotykają konia tutaj 

po zadzie. To już dzieci się uczy, że nie wolno. Ja staram się jak mogę mówić, 

żeby nie podchodzili, żeby nie dotykali. Jeden koń, który jest łagodny, to mogą 

sobie go tam... głaskać, prawda, z przodu. No i trzeba uważać, konia słuchać. 

Mają... są kłute na tyle, że jak idą to też ludzie się odsuwają, my się staramy 

jak możemy, żeby tu wszystkich omijać, bo wiadomo, no jest tutaj też tych ludzi, 

ale nie... ja... ja się nie spotkałam tutaj z przypadkiem, żeby koń jakąś krzywdę 

komuś wyrządził osobiście. (Dorożkarka) 

Reakcje widowni mają dla artystów bardzo duże znaczenie – to one liczą się dla 

performerów, bo ci ludzie są na Rynku, patrzą, uczestniczą w tym, co oni tworzą. Ludzie 

obecni na Rynku to żywy współudział ich twórczości i dowód na to, że oni sami najlepiej są 

w stanie ocenić, co im się podoba, a co nie. Muzyk był zupełnie zdegustowany myślą o tym, 

że dzisiaj głos ludzi został oddany jakiejś komisji, która być może nawet nie pokazuje się na 

Rynku, tylko siedzi w urzędzie debatując, komu wydać pozwolenie, a komu nie. Jego 

zdaniem to widownia ma największe prawo do oceniania artystów. Ulica rządzi się swoimi 

prawami i to właśnie ludziom należy pozwolić samym decydować o tym, czego chcą słuchać: 

Cały czas patrzę, co się dzieje, wiesz. Jak… jak ludzie reagują, jedni przejdą, 

wrzucą. Inni tam, też zdarzy się, że ktoś się tam obruszy, nie? „Wziąłbyś się za 
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pracę!”, czy coś. Zdarzały się też takie, wiesz, opinie. Tak, ale to sporadycznie, 

nie? Do tego zawsze na luzie podchodziło się. (Muzyk) 

Ludzie z Rynku jednogłośnie się zgadzali co do tego, że tu trzeba trzymać poziom, bo 

to miejsce zobowiązuje. Inni twierdzili, że dobry artysta musi trzymać poziom zawsze, 

niezależnie od miejsca, w którym występuje – bo to jego występy świadczą o nim jako 

artyście, a nie tylko miejsce, w którym występuje: 

Jeżeli grałem np. nie wiem... słyszałem, że siada mi gardło np., bo choroba czy 

coś, to zwijałem się. Nigdy nie kaleczyłem. Jeżeli nie byłem w stanie grać na 

minimum 80% swoich możliwości, to się zwijałem. Ponieważ no... ludzie mnie 

widzą, widzą moją twarz i... nie chciałem sobie robić złej opinii. Tak, i później 

co? Nie, jak ktoś się będzie śmiał, nie... Fu! E, rzuci mi piątkę i powie: „weź, 

no idź już, nie śpiewaj!” Nie, jeżeli nie byłem w formie, po prostu nie grałem. 

(Muzyk) 

Intrygowało mnie, dlaczego w Krakowie do tej pory nie było żadnej hejnalistki. 

Hejnalista również wyraził zdziwienie, ponieważ nie ma żadnych formalnych przeszkód. 

Stwierdził, że coraz więcej kobiet pracuje teraz w straży pożarnej, więc może ta sytuacja też 

się wkrótce zmieni. Na moje pytanie o parytet odpowiedział: 

Tutaj nie ma problemu – jeżeli jakaś znalazłaby się kobieta, która gra na 

trąbce i chce grać tutaj, na górze, to... to nie ma problemu. Może przyjść, 

zgłosić się na casting, jak będzie miejsce wolne. Na razie tylko sami... sami... 

sami mężczyźni się zgłosili, może dlatego, że... Znaczy, to wygląda tak, że jest 

ogłoszenie do gazety, że jest nowe miejsce. Później trzeba się zgłosić na... 

Najpierw trzeba zdać na strażaka, a później zdać u pana profesora muzyki grę 

na trąbce, także no... jest dosyć dużo... dużo, dużo... No i jeszcze przejść 

psychotesty plus... plus badania. Też nie jest tak znowu prosto tutaj się dostać. 

(Hejnalista) 

Zastanawiałam się, dlaczego spośród wszystkich żywych rzeźb i mimów to właśnie 

Anioł przyciągał do siebie tłumy. Mogłam to wytłumaczyć spektakularnym strojem, jednak to 

nie wyjaśniało wszystkiego – entuzjastycznych reakcji i spontanicznych interakcji, które 

nawiązywał z ludźmi. Po rozwikłanie tej zagadki zwróciłam się do niego samego i 

otrzymałam iście aktorskie uzasadnienie: 
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Żeby to było prawdziwe, tak? Kurde, nie wiem, jak to nazwać... Ja muszę 

wiedzieć, że... że ktoś to przeżywa, a nie tylko odgrywa. Rozumiesz to? O to 

chodzi. Że to nie jest tylko... powiem coś do kamery czy na deskach, powiem 

coś po prostu... to może być naturalne, w sensie że to nie brzmi... nie słychać 

tego, że to jest jakaś recytacja, czy coś takiego, ale to będzie płaskie, bo w tym 

nie ma żadnego... w tym nie ma treści, nie? A kiedy ja widzę, że ktoś to 

przeżywa, że ktoś to... nad tym myśli, że w trakcie tego, co mówi, to myśli i 

przeżywa to, to to jest to, tak naprawdę. Ta istota tego całego aktorstwa. Bo 

aktorstwo to jest takie coś, jakbyś... sam sobie... sama sobie jesteś 

instrumentem i sama sobie grasz. W tym trzeba pociągnąć za odpowiednie 

struny. No i właśnie podziwiam ludzi, którzy potrafią właśnie pociągać za 

właściwe struny. (Anioł) 

Iluzjonista, jak przystało na zdeklarowanego anarchistę, podważył sens regulacji pracy 

ulicznych artystów przez miasto i uznał je za zbędne. Jego wypowiedź przyniosła mi na myśl 

darwinowską teorię przetrwania, według której na Rynku powinni pozostać najlepsi: 

Nie, Rynek... Rynek sam się broni. Tak samo, jak bronią się ludzie, którzy na 

nim pracują. Całkiem niedawno był... była wielka tam chryja związana z tym, 

że nagle jakby miasto postanowiło weryfikować artystów ulicznych, nie? I 

pozwolenia na jakieś komisje, którym nota bene pewnie... no może nie „my, 

podatnicy”, bo nie jestem podatnikiem, no ale poniekąd... poniekąd my 

utrzymujemy tych ludzi. A działa to tak, że jeśli ktoś jest słaby i... i coś mu się 

wydaje, to się nie obroni, jeśli... jeśli ktoś zarabia, to się obroni, nie? No i tak 

to działa. To... to chyba proste i naturalne, że tak powiem. Po prostu dla nas 

jest to śmieszne, bo... Znaczy, ja Ci powiem inaczej jeszcze. Są miasta, które 

borykają się, że tak powiem, z problemem ludzi pracujących na ulicy, ale 

często są to np. Rumunki, którzy... którzy mają, wiesz co, stroje prosto z... ze 

sklepu zabawkarskiego i stoją co... co 10-15 metrów w takich samych strojach. 

No i wtedy... wtedy jest sens to weryfikować i coś z tym robić, nie? A tutaj nie 

ma tego problemu. (Iluzjonista) 

SPRZEDAWCY MARZEŃ, KTÓRZY NIE CHCĄ SPRZEDAĆ SWOICH MARZEŃ 

W rozmowach poruszałam zagadnienie Rynku jako sceny, na tle której badani 

odgrywają swoje role. Dyskutowaliśmy o tym, czy w pewnym sensie uważają siebie za 
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sprzedawców marzeń. Anioł uważał, że magiczny klimat Krakowa tworzył on sam, wraz z 

ludźmi, którzy do niego przychodzili, na podstawie wzajemnej interakcji. Mówił o swojej 

pracy jako misji, podczas której chciał dzielić się z ludźmi dobrem, pokazywać im lepszy 

świat i spowodować, by choć na chwilę mogli zapomnieć o swoich problemach i poczuć 

magię. Ludzie, którzy do niego podchodzili, dostawali na pamiątkę karteczki ze złotymi 

myślami (miał dwie wersje językowe – dla Polaków i obcokrajowców). Mi dał karteczkę z 

napisem: „Bądź sobą! Wszyscy inni są już zajęci ” i mimowolnie się uśmiechnęłam, 

czytając.  

Tatar przyznał, że jego praca i przygoda z grupami rekonstrukcyjnymi jest 

spełnieniem dziecięcych marzeń. Od zawsze interesował się historią i jest dumny z tego, że 

jego praca ściśle wiąże się z jego zainteresowaniami i może robić coś, co jest częścią jego 

pasji: 

To tak, to jest... to wyszło z oczytania. Ja jestem oczytany, zafascynowany 

trylogią sienkiewiczowską. Historia to był mój konik w szkole, tak więc 

wróciłem no... tak, niedaleko pada jabłko, tak? Bo tą trylogię kilkanaście razy 

przeczytałem, ile razy obejrzałem, to nie wiem, od momentu, kiedy się pojawiła. 

Tak więc, tak więc, jakby no... no to jest taki powrót do... do zamiłowania z 

dzieciństwa, gdy już wtedy robiłem łuki i próbowałem strzelać, tak? (Tatar) 

Kwiaciarka opowiadała mi o ważnych uroczystościach, w których brała udział. 

Mówiła, że ma 3 zdjęcia z papieżem i dla niej to były najważniejsze spotkania w tej pracy. Co 

roku w Wigilię Bożego Narodzenia kwiaciarki składają wieńce pod pomnikiem Adama 

Mickiewicza.  Ponieważ ze wszystkich kwiaciarzy pracuje na Rynku najdłużej, przypada jej 

zaszczytna rola witania w regionalnym stroju i z bukietem kwiatów gości na Rynku: 

Bo oni robią sobie spacer po Rynku. Tzn. zależy, kto przyjeżdża. Bo jak 

przyjechała para Japońska, to Rynek był ogrodzony, także oni bardzo 

obstawiali Rynek. Ale jak ktoś taki przyjeżdża, co nie boją się bezpieczeństwa, 

to... to raczej nie zamykają, tylko oni sobie robią spacer – bo Sukiennice, 

Kościół Mariacki, no to krakowskie kwiaciarki... zresztą wszystkich gości 

witamy na Rynku. (Kwiaciarka) 

Kwiaciarka mówiła, że sprzedaje kwiaty, ale ludzie kupują coś więcej – w pewnym 

sensie jakieś wyjątkowe, niezapomniane przeżycia. Opowiadała o oświadczynach, gdy para 
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przyjechała pod stoisko dorożką i chłopak kupił dla wybranki bukiet czerwonych róż. 

Twierdziła, że tylko tutaj zdarza się coś takiego. Na Rynku dzieją się zarówno rzeczy 

zwyczajne, jak również te najbardziej niecodzienne: 

Przychodzą tutaj chłopaki... chłopcy z dziewczynami, wieczorkiem. No to 

kupuje... kupuje tą różę. No to kupuje tą czerwoną. Zawsze... ta dziewczyna 

wyciąga rękę. Ja jej nigdy nie daję do ręki tego kwiatka, więc ja zawsze mówię: 

„to pan…”, a dopiero... No to ma Pani rację. No bo przecież to nie jest ode 

mnie, tylko od niego. No tutaj... tutaj się całują przy stoisku, symbolizuje to 

miłość. Proszę Panią, ja mam... robiłam bukiet z 20 róż i... i przyjechał facet 

dorożką, i zanosiłam do dorożki, a on się oświadczył dziewczynie w dorożce. 

(Kwiaciarka) 

Kwiaciarka oprowadziła mnie po swoim stoisku, opowiadając o różnych kwiatach, 

wskazując na odmiany i kolory, a także nawiązując do symboliki, którą ze sobą noszą: 

Róża jest królową kwiatów i najbardziej się róża sprzedaje. Proszę Panią... 

znaczy... Dzień Kobiet to jest tulipan. To przeważnie, chociaż róże też kupują. 

Ale przeważnie jest tulipan. Ale Walentynka to róża. A w ogóle, róża jest 

królową kwiatów, więc najbardziej się róża sprzedaje. A jaki kolor? No to 

zależy od kobiety, dla której się ją kupuje. Czy od mężczyzny. Bo jak to jest 

kobieta taka od serca, to się kupuje TYLKO czerwoną. (Kwiaciarka) 

Również rysownik potwierdzał, że sprzedając np. rysunek węglem przedstawiający 

krakowski Rynek, kupujący dostaje coś więcej. Zabiera część tej atmosfery ze sobą. Po 

pierwsze dlatego, że przedstawia on sam Kraków – miejsce, o którym mówią, że jest 

magiczne. Brzmi to nie tylko jak tani chwyt marketingowy – spędzając czas na Rynku, sama 

zaczynałam czuć tą wyjątkową atmosferę. Po drugie, bo jest sztuką, czymś niepowtarzalnym, 

ponieważ nie można zrobić dwóch identycznych rysunków – każdy, nawet najbardziej 

precyzyjny i dokładny, będzie się różnić, gdyż powstaje pod wpływem przemijającej chwili. 

Po trzecie, rysunek wykonany przez artystę jest czymś, co oddaje sam artysta – częścią jego 

talentu. Nieraz dostawał zamówienia od ludzi, którzy przynoszą mu zdjęcie przedstawiające 

jakieś miejsce w Krakowie. Twierdził, że ludzie chcą mieć wizerunek tego miejsca, 

przedstawiony okiem artysty. Narysowany ręcznie, oddający rzeczywistość – czego człowiek 

nie posiadający odpowiedniego wykształcenia i talentu nie byłby w stanie zrobić samemu – 

dlatego właśnie to kupuje. 



69 
 

 

Fot.15. Stoiska rysowników. M.K. Połeć, wrzesień 2012. 

Krakowska dorożka, jak się okazuje, potrafi zachwycić i zainspirować nie tylko 

poetów. Opowiadała mi o tym Dorożkarka: 

Wspomnienia... No tak, bo to... dokładnie, no nieraz są przypadki, że się ktoś 

komuś oświadcza tutaj w dorożce, też bardzo romantyczne. No to jest na 

pewno... na całe życie już. Nieraz jakimiś płatkami róż tam ozdobione z tyłu te 

siedzenia, wszystko. To akurat sama bym była naprawdę zachwycona czymś 

takim! Natomiast też... też mi się wydaje, że... to jest lepsze niż, nie wiem, zakup 

jakiejś pamiątki tutaj w Krakowie. Bo wspomnienia zostają, zdjęcia można 

porobić, a poza tym... no jest strasznie klimatycznie i każdy chyba, kto 

przyjeżdża tutaj do Krakowa, no... jedzie tą... Chciałby albo... albo jedzie tą, 

faktycznie, dorożką. Jak nie za pierwszym, to za drugim razem, bądź kolejnym. 

Tak mi się wydaje. Ja osobiście, no... jeśli by mnie było stać... (śmiech), a bym 

tutaj... Chociaż też jest... jest taka sprawa, że jak się przyjeżdża na wakacje czy 

gdzieś do innego miasta się jedzie, to jednak się bierze ten jakiś tam... jakieś te 

pieniądze, żeby sobie tutaj odpocząć i tutaj coś pozwiedzać, więc też bym 

zaliczała to do tej atrakcji turystycznej. (Dorożkarka) 
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Dalej mówiła też o tym, że jej zdaniem są turyści, którzy z wycieczek przywożą 

pamiątki, lecz są też tacy, którzy do domu zabierają ze sobą przede wszystkim wspomnienia z 

tego, co sami przeżyli. Przejażdżka dorożką jest przecież ulotną chwilą, która trwa i mija, nie 

pozostawiając po sobie niczego materialnego – jedynie przeżycia tego, co samemu można 

było doświadczyć i poczuć: 

Wolę, jak gdzieś jestem, w innym miejscu, wolę coś pozwiedzać, wolę coś 

zobaczyć niż kupować jakieś rzeczy materialne, które później gdzieś tam stoją 

na półce czy leżą itd. No to jest... jest... jest fajna... fajna okazja do tego, żeby 

coś przeżyć. (Dorożkarka) 

Hejnalista przyznał, że dzięki możliwości zwiedzania Wieży, ludzie mają większą 

możliwość poznania jego pracy. Nie muszą już sobie wyobrażać tego, jak wygląda granie 

hejnału, bo mogą to po prostu zobaczyć i potem te wspomnienia zabrać ze sobą. Dla niego 

samego, spotkania i rozmowy ze zwiedzającymi są urozmaiceniem jego pracy: 

Także jedno, że zobaczą, na czym polega nasza praca i zobaczą słuchacze np. 

radia albo coś, przynajmniej sobie to zobaczą i później, jak będą siedzieć na... 

przed radiem, będą wiedzieć... no jak pan hejnalista tutaj gra. I będą... mogą 

sobie to z powrotem wyobrazić. Jeszcze co... Będziemy tacy bardziej naoczni, a 

nie tylko osobni na górze, jak zamknięci. (Hejnalista) 

Po wejściu na Wieżę, byłam tak zmęczona, że zdołałam tylko zapytać, ile ma 

schodów, zanim padłam na krzesło, żeby odpocząć. Rozbawiło mnie potem, gdy Hejnalista 

opowiadał mi o najczęściej zadawanych pytaniach i odpowiedziach, które może podawać 

jeszcze przed usłyszeniem pytania: 

Najczęściej? „Gdzie jest pan hejnalista?” Bo niektórzy nas uważają za 

ochroniarzy. Naprawdę. To jest najczęściej… pytanie. Później, najczęściej 

pytanie: czy gramy tylko o 12 w południe? I to tyle, takie dwa pytania 

podstawowe. No i... o schody, trzecie – o schody. Ile, zawsze, schodów? 

(Hejnalista) 

Hejnalista przyznał, że zwiedzanie Wieży Mariackiej może być dla niektórych 

wielkim przeżyciem. Mieszkańcy Krakowa, którzy słyszą hejnał, mieszkając w pobliżu 

Rynku, potrafią się zaniepokoić, gdy go nie usłyszą (np. z powodu sygnału przejeżdżającej 

karetki, która zagłuszy dźwięk trąbki) i zadzwonić na straż z pytaniem, czy hejnaliście nic się 
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nie stało. Okazało się, że podejście ludzi zarówno do samego hejnału, jak i do pracy 

Hejnalisty, potrafi być bardzo emocjonalne: 

Jak osoby starsze przychodzą, albo coś, no to... no to faktycznie – jak 

przychodzą, mówią: „no, to wie pan co, dla mnie no to... ja jestem tu... no 

tutaj!”, no to wiadomo, że... tak jak nieraz się tu zdarzyło, że... że... że tu 

wychodzi pani i mówi: „no musiałam, no bo to by się nie obyło w ogóle bez 

tego, no i jestem w ogóle pod podziwem, że panowie coś takiego...” i ten, i ona 

też sama jest taka w przeżyciach, ale... Ale młodsi, tak jak mówię, młodszy 

wyjdzie, no to ma przeżycia, no bo jest na 18 piętrze i patrzy przez okno, 

także... no... także różne są odbiory... odbiory tej Wieży, jak i... jak i też te 

emocjonalne podejścia do... do Wieży. Wiadomo, że... że może zagraniczny 

człowiek też nie będzie miał takiego zainteresowania, choć nieraz zdarza się, że 

ma większe od Polaków, także... Zdarza się tak, że nieraz przychodzą i bardziej 

są pod podziwem tego, co my robimy niż Polak, który tutaj przyjdzie, bo... 

[kończy tonem znudzonego turysty] przyjdzie, popatrzy, mówi: „dobra... 

super”. (Hejnalista) 

Nie pyta, ile jest schodów, bo wie? (Marta) 

Właśnie, jeszcze o te... o schody, nim zejdzie. (Hejnalista)  

 

Iluzjonista stwierdził, że praca na ulicy jest czymś, co go kręci przede wszystkim ze 

względu na niezależność. W przeszłości wykonywał na Rynku inne zajęcia na ulicy: grał, 

rysował portrety, robił tatuaże henną. Mówił, że gościnnie razem z partnerką występowali w 

telewizji, ale ta przygoda nie skłoniła ich do zniknięcia z ulicy. Musiałam się upewnić, czy 

taka swoboda i niezależność na pewno są czymś fajnym, więc Iluzjonista wytłumaczył mi to 

dosyć dosadnie, nawiązując do swoich poglądów: 

Oczywiście. Rozmawiasz z człowiekiem, który w życiu nie zapłacił żadnego 

podatku (śmiech). Który... który nawet nie wie, jak wygląda jego numer NIP, a 

dowody to ma tylko jak mu wydadzą, dopóki mu się nie połamią, wiesz? 

Także... także wiesz, no, anarchia... (Iluzjonista) 

Wątek o sprzedawaniu marzeń najbardziej rozwinął Muzyk. W trakcie rozmowy 

razem wywnioskowaliśmy, że z jednej strony uliczni artyści są sprzedawcami marzeń, zaś z 

http://localhost:2300/file=C:/Users/Jacek/Desktop/KRAKÓW%20etnografia/Nagrania%20Kraków/Hejnalista%20Michał.WMAtime=2452700
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drugiej – nie mogą nimi być. Zależy, co właściwie ma się na myśli. Na sprzedawcę marzeń 

można spojrzeć z dwóch perspektyw: pierwsza, ze strony klienta – gdy ktoś może kupić lub 

dostać od artysty coś, co spełni jego marzenie, przywróci w pamięci jakieś wyjątkowe, 

niezapomniane przeżycia: 

No chyba rozumiem, o co Ci chodzi. Często jak gra się jakiś kawałek, osoba, 

która przechodzi, akurat ten kawałek, który w tej chwili gram, może się tej 

osobie kojarzyć z czymś naprawdę super, zajebistym i... wiesz... i już... już... już 

wtedy to potrafi nastroić komuś dobry dzień, wiesz. Nastroić komuś dobry 

humor na cały dzień. Że idziesz rano i słyszysz np., nie wiem, dobrze wykonaną 

piosenkę, przy której pierwszy raz się całowałaś, albo coś, nie wiem. Jakieś 

takie wspomnienia, idziesz i już. (Muzyk) 

Z drugiej strony, uliczny artysta nie jest sprzedawcą marzeń – gdy mówimy o jego 

marzeniach. Wykonując ten zawód, nie sprzedaje marzeń – nie sprzedaje swoich ideałów, 

pragnień, po prostu siebie. Pozostaje sobą, ze swoimi marzeniami, cokolwiek by mógł za nie 

dostać – woli tego nie mieć, niż stracić swoje marzenia: 

Sprzedawcy marzeń... zależy, czyich marzeń. Bo część muzyków wykonuje 

niekoniecznie muzykę, która do końca ich pasjonuje, ale po prostu jest na nią 

popyt i tworzą ją, żeby zarobić na „chleb” dobre pieniążki. Ten chleb w 

cudzysłowie. Więc... więc myślę, że to... to są wtedy sprzedawcy swoich 

marzeń, tworząc chałturkę, prawda? Rzecz, która jest płytka, często... no po 

prostu im się nawet... samym nie do końca podoba, ale robią to, no bo mają z 

tego bardzo duże pieniądze. Nie mi oceniać. Natomiast jest... jest masa ludzi, 

którzy są w niszy, a mogliby się wybić, a nie wybijają się, bo... bo nie chcą. Nie 

chcą się sprzedać. Mają jakieś tam... doszukują się w tym ideologii, nie chcą... 

nie chcą sprzedać siebie, swoich ideałów. (Muzyk) 

Wątek sprzedawców marzeń stał się inspiracją do dłuższej dyskusji również z 

Aniołem. Najpierw zastanawialiśmy się, czy artyści mogą też sprzedawać emocje: 

Ja bym bardziej powiedział, że ja bardziej rozbudzam emocje niż je sprzedaję. 

To jest coś, co jakoś można komuś... w kimś rozbudzić, nie? Tak samo, jak się 

mówi, że nie da się kupić miłości – mi się wydaje, że to się właśnie w tym 



73 
 

sensie... tak samo przekłada. Że można komuś tę miłość dać, albo rozbudzić, 

jakoś rozniecić, ale nigdy nie sprzedać. (Anioł) 

Jednak mówiąc o sprzedawaniu marzeń Anioł stwierdził, że jakaś wykreowana postać 

lub historia jak najbardziej może sprzedawać marzenia komuś, kto sam będzie chciał przeżyć 

i poczuć to, co go w tej historii urzekło: 

Ile razy słyszałaś, że ktoś patrzy na jakąś rolę, czy na... w ogóle na jakąś 

postać, nie? Albo, nie wiem, ogląda jakiś romantyczny film i sobie myśli: „też 

chcę taką... też chcę taką, TAKĄ miłość przeżyć!”. Ona tam nie jest prawdziwa 

– to jest wykreowany, sztuczny świat. I właśnie... To właśnie sprzedaje 

marzenia. Historia i w ogóle postać, te cechy tej postaci, nie? A nie sam 

człowiek. I też sprzedaje nie na zasadzie kupna-sprzedaży, tylko jakoś to... 

Jakoś kogoś uderza. I w ten sposób sprzedaje – że ktoś... że ktoś temu wierzy, 

czyli mówi się, że to „on to kupuje”. Rozumiesz, nie? Że... bo ktoś wierzy w to. 

I on to wtedy kupuje. Na takiej zasadzie sprzedaje. (Anioł) 

Muzyk powiedział mi, że jest pewien rodzaj muzyki, który w Krakowie zawsze 

znajdował swoich odbiorców. Grając wybrane kawałki, zawsze mógł mieć pewność, że 

wceluje nimi w grupę, która będzie je dobrze znała i wiązała z nimi miłe wspomnienia: 

Polska klasyka rockowa 80-90, te lata. No nie tylko, ale mówię, ogólnie... 

polskie... polskie szlagiery 80-90, nie? Takie klimaty. (Muzyk) 
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ZAKOŃCZENIE 

JAK PRZEZ ZŁY ŚRODEK DO OSIĄGNIĘCIA CELU, NIE ZGUBIĆ SAMEGO CELU, 

CZYLI DLACZEGO KONIEC JEST POCZĄTKIEM 

Kończąc zbieranie materiałów do pracy, zastanawiałam się, czy krakowski Rynek i 

uliczni artyści rzeczywiście są ze sobą nierozerwalnie związani, więc Anioł starał się mnie 

przekonać, że obecni tu ludzie stają się częścią przestrzeni: 

Wyobraź sobie teraz ten Rynek. Bez kwiaciarzy. Tego tutaj nie ma. Nie ma 

dorożkarzy, nie ma muzyków, których właśnie słyszymy tutaj. Nie ma Babci 

Maliny. Nie ma mimów. Co zostaje, nie? Mickiewicz… To oczywiście jest dużo, 

natomiast gołębie... też słyszałem, że były jakieś projekty, żeby je wybić. Także 

tutaj powoli wszystko zaczyna być zakazane, tak naprawdę, na Rynku. Tak, no 

właśnie, że nie będzie tych dorożkarzy, nie będzie tych żywych rzeźb, nie będzie 

tych... tych kwiaciarzy, nie będzie nieprzewidywalności, ten Rynek, mi się 

wydaje, stanie się opłakany. To będzie kolejny, fajny, bardzo ładny... 

architektoniczny, pusty Rynek. (Anioł) 

A chodzi o to, żeby żył? (Marta)  

Tak, no właśnie o to chodzi, żeby właśnie żyło tu to wszystko. (Anioł) 

 

* 

 

 Krakowski Rynek nieprzerwanie dawał mi w rozmowach, które prowadziłam, wiele 

inspiracji. Mogłam swobodnie poruszać rozmaite wątki i często okazywało się, że nawet 

pozornie nie mające związku, były jednak ściśle związane z tematem – pozwalały spojrzeć na 

niego od innej strony, poszerzając zakres, drążąc istotę i odkrywając nowe zagadnienia. O 

Rynku można by napisać jeszcze bardzo wiele i większość zapewne byłaby trafna. 

 To, czego nie można powiedzieć o Rynku Głównym, uświadomiła mi zasłyszana w 

przelocie wypowiedź pewnej kobiety, gdy szłam przez Rynek w mojej rodzinnej 

miejscowości. Było to niedługo po zakończeniu badań, gdy ciągle wracałam myślami do 

rozmów z moimi respondentami. Choć wakacje się skończyły, popołudnie tego dnia było 

ciepłe i pogodne. Nie wiadomo, czy w tych słowach, które mnie uderzyły, bardziej było 

słychać rozczarowanie, czy zaskoczenie: „Jaki ten Rynek jest pusty!”. W mojej rodzinnej 
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miejscowości nie ma ani Babci Maliny, ani ulicznych aktorów czy żywych rzeźb. Hejnału 

puszczanego z Wieży ratusza nie słyszałam już od czasów, gdy byłam dzieckiem i nawet nie 

mam pewności, czy był grany na żywo. Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek 

spotkała na Rynku ulicznego muzyka, o dorożkach i pomniku wieszcza nie wspominając. 

Rzeczywiście – choć w tym kontekście słowa te padły niezwykle trafnie, były też tymi, 

których w żadnym razie nie dałoby się odnieść do Krakowa. 

 Być może moje zachwyty nad krakowskim Rynkiem wynikają z faktu, że mnie 

osobiście urzekają piękne miejsca i otwartość ludzi. Niewykluczone, że artyści wywarli na 

mnie tak duży wpływ, ponieważ jestem wrażliwa na sztukę, zaś do innych uliczna twórczość 

może zupełnie nie trafiać. Myślę jednak, że tacy ludzie wybierają na miejsce wakacyjnego 

wypoczynku raczej egzotyczne wyspy, zamiast urokliwe miejsca z historią i duszą. Jeśli 

jednak trafiliby do Krakowa, ciężko byłoby mi uwierzyć, że spośród wszystkich ulicznych 

artystów i sprzedawców żaden nie sprawi, że oni również poczują magię. 

 

Fot.16. Pamiątkowe zdjęcie ludzi pracujących na Rynku. M.K. Połeć, sierpień 2012. 

* 
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Zastanawiało mnie, że koniec konwersacji z moimi rozmówcami i pożegnania z nimi 

nawiązywały do początków naszej znajomości. Często mówili mi o tym samym, jednak 

zupełnie inaczej. Odniosłam wrażenie, że opowiadając mi o swojej pracy, artyści w pewnym 

sensie odkrywali ją na nowo – jak gdyby przypominali sobie, dlaczego właściwie chcieli to 

robić. Na nowo odkrywali to, o czym przez natłok innych spraw mogli zapomnieć. Dla 

ulicznego artysty praca na Rynku jest swego rodzaju codziennością – czymś oczywistym, o 

czym raczej nie opowiada swoim znajomym, drążąc oraz wyczerpując temat, nawiązując do 

początków pracy i dochodząc do teraźniejszości poprzez retrospekcje wszystkiego, co działo 

się w tym czasie. Czasem trzeba opowiedzieć komuś jakąś historię tylko po to, żeby 

opowiedzieć ją samemu sobie. 

Najbardziej wzruszającą rozmowę przeprowadziłam na koniec z Aniołem, gdy mówił 

mi o znaczeniu aktorstwa w jego życiu. Kiedy opowiadał mi o swoich doświadczeniach, 

pomyślałam, że odnoszą się one nie tylko do jego szkoły, pracy, ale w ogóle życia – i 

słuchając go, miałam wrażenie, że były to słowa, w których każdy mógłby odnaleźć siebie: 

Żeby grać, żeby umieć właśnie na sobie grać, to trzeba się zaakceptować. 

Siebie takim, jakim jest. Szukać w sobie tego... to, co się ma, a nie tego, czego 

się w sobie nie ma. (Anioł) 

Trzeba odkryć siebie? (Marta) 

Na pewno, odkryć siebie. Odkryć i... pokochać siebie. Po prostu siebie 

pokochać. No. A jak kochasz siebie, to bez problemu będziesz mogła kochać 

wszystkich innych. Nie, to nie jest łatwe. To nie jest wcale... wcale nie było 

łatwe dla mnie. Wymagało pracy i czasu, i wszystkiego, jakiegoś poświęcenia. 

Ja w tej szkole więcej... W ogóle wszyscy... wszyscy myśmy tam, w tej szkole, 

więcej płakali niż się śmialiśmy, ale... ale to było tego warte i to było... to było 

coś, co się... no... Wszystkie piękne rzeczy, trudne, wartościowe i prawdziwe 

przechodzą przez jakiś płacz, mimo wszystko, mi się wydaje... przez jakiś ból, 

nie? Co Cię nie kosztuje, to jest nic nie warte tak naprawdę, nie? Rozumiesz, o 

co mi chodzi? W tym sensie. (Anioł) 
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