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■ KRAKKÓ ÉVSZÁZADOKON KERESZTÜL 
Lengyelország politikai központja volt: a 
királyi vár a lengyel uralkodók központi 
rezidenciájául, a mellette álló püspöki szé-
kesegyház pedig a királyok koronázási és 
temetkezési helyéül szolgált. 1609-ben az 
ország fővárosa Varsó lett, ennek ellenére 
később is, különösen az 1795-tól 1918-ig 
tartó feldaraboltság idején Krakkó maradt a 
nemzet jelképes fővárosa. Talán nem túlzás 
azt állítani, hogy történelmi, kulturális és 
spirituális értelemben ma is Krakkó Lengyel-
ország fővárosa, elég ha a Wawelre mint 
a lengyel történelmi emlékek egyedülálló 
tárházára, a ma is tekintélyes Jagelló Egye-
temre vagy akár Krakkónak a lengyel jazz 
zenében és filmművészetben játszott szere-
pére gondolunk.  

■ A 750 EZER LAKOSÚ VÁROS ma is őrzi 
a középkor meseszerű hangulatát, a gazdag 
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első nap
Az egész délelőttöt szenteljük a főtér látniva-
lóira, különösen a Posztócsarnokra és a Má-
ria-templomra, sétálgassunk céltalanul az óvá-
ros patinás utcáin, közben azonban ügyeljünk 
arra, hogy 11.50-kor a Mária-templom főol-
tárának megnyitásánál jelen legyünk. Ebédre 
kóstoljuk meg a hagyományos lengyel konyha 
valamelyik remekét a Polskie Smakiban. Dél-
után tegyünk egy nagy sétát Kazimierzbe, jár-
juk végig a művészeti galériákkal teli utcákat, 
tekintsük meg a Régi zsinagógát, a Remuh 
zsinagógát és a régi temetőt. Este menjünk el 
egy klezmer koncertre, majd együnk egy igazi 
kazimierz-i sólettet a Once upon a time nevű 
vendéglőben.

második nap 
A délelőttöt az egyetemi negyed látnivalóival, 
mindenekelőtt a Collegium Maius kiállításával 

Mit csináljunk Krakkóban?



 A LEGNAGYOBB 
 ÉLMÉNYEK

❶ Veit Stoss remekműve, a világ legnagyobb 
gótikus szárnyasoltára a Mária-templom-
ban » 31. old.

❷ Séta a középkori angol egyetemekre em-
lékeztető, évszázadoks kincsekkel teli Col-
legium Maius-ban » 61. old.

❸ Szent Hedvig carrarai márványból faragott 
szarkofágja a waweli székesegyházban » 
90. old. 

❹ Szarlotka vanília fagylalttal Krakkó legbájo-
sabb kávézójában, a Camelotban » 122. old.

❺ Egy este Krakkó leghangulatosabb jazz klub-
jában, a Harris Piano Jazz Barban » 116. old.
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Történelmi képtár
A Posztócsarnok emeleti szintjén látható 
kiállítás (Galeria Sztuki; https://mnk.pl, k: 
10.00-19.00, sz-v: 10.00-18.00, 28/17/1 zl) 
mindössze négy terme a 19. századi len-
gyel festészet legjavát mutatja be. A kor-
szak művészei a lengyel nemzeti öntudat 
megerősítése céljából előszeretettel készí-
tettek történelmi tablóképeket, különösen 
a két ellenséges szomszéd nép, a németek 
és az oroszok elleni történelmi sikerekről. 
Ilyen például Jan Matejkó (» Matejko-ház) 
Porosz tiszteletadás (Hołd Pruski) című fest-
ménye, amely a Német Lovagrend utolsó 
nagymesterét, Hohenzollern Albertet je-
leníti meg, aki 1525-ben hűbéresküt tett 
Öreg Zsigmond lengyel király előtt, míg a 
Kościuszko Racławicénél (Kościuszko pod 
Racławicami) címet viselő képe az 1794-es 
orosz- és poroszellenes felkelés első nagy 
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Nagy Kázmérról készült legrégibb szobrot 
(1380). Az első kincstár terem „kincsei” 
között lelhető fel az egyetem három, 15. 
századi jogara és egy 1510-ből szárma-
zó, rézből készült földgömb, amelyen a 
világon először van feltüntetve az ameri-
kai kontinens. A második kincstárterem 
kuriózumai között keressük meg azt a 

kopernikusz-terem, collegium maius
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jazz
Krakkó a lengyel jazz 
„fővárosa”, egy hosz-
szú hétvégéből nem 
maradhat ki az óváros 
valamelyik patinás 

jazzkocsmája. A kitűnő hangulatú Har-
ris Piano Jazz Barban (B2 Rynek Głowny 
28, http://harris.krakow.pl) és a valamivel 
csendesebb, visszafogottabb Jazz Club 
U Muniakában (B2 Floriańska 3.) minden 
este van koncert, legtöbbször jazz. A 
Harrisban vacsorázni is lehet.

kabaré
A legkultikusabb krakkói szórakozóhely 
a Kosos-ház pincéjében működő Piwni-
ca Pod Baranami (B2 Rynek Głowny 27, 
www.piwnicapodbaranami.pl), ahol jazz-

ZENÉLŐ 
KRAKKÓ


