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W 2015 roku obchodzimy setną 

rocznicę połączenia Podgórza i Krakowa. 

Zanim jednak prawa część Wisły stała się 

dzielnicą królewskiego miasta i na stałe 

wrosła w jego krajobraz, była doskonale 

prosperującym wolnym miastem, co 

jeszcze i dzisiaj znajduje odbicie w jej 

charakterze. To właśnie tu, w Podgórzu, 

przyszedł na świat człowiek, który dziś jest 

postacią nieco zapomnianą, a na 

przełomie XIX i XX wieku intensywnie 

uczestniczył w życiu społecznym, 

kulturalnym i politycznym kraju. Był poetą, 

publicystą, satyrykiem, dramatopisarzem, 

działaczem politycz-nym, eseistą, 

zajmował się krytyką literacką. I chociaż 

poglądy zmieniał jak rękawiczki a meandry jego myśli mogłyby ściągnąć na manowce 

niejednego domorosłego filozofa, trudno zaprzeczać, że jego wkład w kulturę 

ówczesnej Polski był ogromny.  

Adolf Nowaczyński urodził się 9 stycznia 1876 roku a już w 1898 napytał sobie 

biedy okrzykiem „Vive l’anarchie!” [„Niech żyje anarchia!”], po zabójstwie cesarzowej 

austriackiej, Elżbiety, co zmusiło go do salwowania się ucieczką do Monachium. 

Jego ojca zaś do publicznego wyparcia się syna, celem zachowania posady 

państwowej sędziego, czego ten drugi nigdy mu nie wybaczył. Wyjazd do 

Monachium dał młodemu buntownikowi, oprócz przydomku Neuwert [w tłumaczeniu 

„nowa wartość”], którym posługiwał się w pracy artystycznej, również zaawansowaną 

gruźlicę. Po powrocie do kraju jeździł więc w lecznicze podróże m.in. do 

Zakopanego, gdzie poznał Brata Alberta Chmielowskiego i Stanisława 

Fotografia Adolfa Nowaczyńskiego w domenie 
publicznej 
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Wyspiańskiego. Obydwaj panowie stanowili dla niego swego rodzaju wzór, 

a Wyspiański był ponoć jedynym artystą, o którym zacięty pamflecista Nowaczyński 

nie wyrzekł nigdy złego słowa.  

Buntownicza postawa młodego Adolfa wynikała zapewne z przebywania 

w kręgach krakowskiej cyganerii, którą współtworzył aktywnie, m.in. sprowadzając do 

Krakowa, wcześniej tego pamiętnego roku, który przyniósł mu czasowe wygnanie, 

Smutnego Szatana, Stanisława Przybyszewskiego. Autor Confiteora zasiał 

młodopolski ferment w środowisku konserwatywnego do szpiku kości Krakowa końca 

XIX wieku. Jego śliczna żona, Dagny Juel Przybyszewska, jak prawdziwa femme 

fatale, łamała serca młodych artystów, m.in. Tadeusza Żeleńskiego, późniejszego 

„Boya”, z którym bohater niniejszego artykułu zetknął się jeszcze wiele razy.  

Nieprzypadkowo wspominam tutaj piewcę „Sztuki dla Sztuki” – Przybyszewski 

został redaktorem „Życia”, w którym to piśmie zadebiutował Nowaczyński jako 

recenzent. Zanim los zmusił Adolfa do porzucenia beztroskiej roli „Dziecka Szatana”, 

z całą otoczką tajemniczości, grozy i legendy unoszącej się wokół „Przybysza”, 

w kawiarni teatralnej Ferdyndanda Turlińskiego powstało mocne środowisko 

literacko-artystyczne, nazwane „Paonem” od wiersza Maeterlincka o białych, 

nonszalanckich pawiach.  

Nonszalancja cechowała całe to środowisko, które już wkrótce miało założyć 

pierwszy literacko-artystyczny kabaret w Polsce – „Zielony Balonik”. Tu niemałą rolę 

odegrało krakowskie pismo satyryczne, „Liberum Veto”, z którym Nowaczyński 

związał się w 1903 roku. Adolf ukuł również termin „cabaretiasis”, którym określił 

nagminne powstawanie nowych scenek kabaretowych, wywołane popularnością 

„Zielonego Balonika” i jego szopek. Sam Nowaczyński udzielał się jako autor jeszcze 

w krakowskich „Figlikach” i warszawskim „Momusie”. Jest on także autorem znanego 

reportażu o poczynaniach krakowskich kabareciarzy, Igraszki Zielonego Balonika, 

w warszawskim „Świecie”.  

Początkowa fascynacja młodopolszczyzną ustąpiła miejsca sympatiom 

pozytywistycznym. Zachowując przywiązanie do Piłsudskiego, nie omieszkał wytykać 

mu jego błędów politycznych w najbardziej zjadliwych słowach. Uprawiał słowną 

ekwilibrystykę. Stanisław Cat-Mackiewicz pisał, że Nowaczyński nadawał słowom 

nowy wyraz: Kraków stawał się „Pokrakowem”, Warszawa – „Parszawą”, 
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a wspomniany wyżej Komendant Piłsudski „Komediantem Piłsudskim”. Czy dzisiaj 

obelgi potrafią być równie inteligentne?  

Miał autor Małpiego zwierciadła słabość do wygłaszania kontrowersyjnych 

opinii. Po zabójstwie prezydenta Narutowicza został aresztowany za artykuł broniący 

zabójcy. Tym donośniej zabrzmiała jego opinia o Żydach, których obwiniał 

o największe szkody w kraju. Nic dziwnego, że oddalił się znacznie od bliskiego mu 

niegdyś Boya. Nie mniej przyczyniła się tutaj także krytyka radykalnych poglądów 

autora Słówek w kwestii duchowieństwa czy kontroli urodzeń, które Nowaczyński 

określał mianem „boyszewizmu”. 

Wyraźny antysemityzm nie przeszkodził mu jednak w podróży do Palestyny, 

która stała się tematem serii reportaży, publikowanych na łamach „Kroniki Polski 

i Świata” w 1938 roku. Podczas II Wojny Światowej publikował w podziemnej prasie 

i wspierał ubogich pisarzy. Po kilkukrotnym aresztowaniu przez okupantów zmarł 

w Warszawie w 1944 roku, gdzie został pochowany.  

W Podgórzu Adolf spędził pierwsze sześć lat życia – najpierw przy ulicy 

Wielickiej, tuż przy granicy z Płaszowem, później przy Rynku Podgórskim. Potem 

wracał często do Krakowa, ale Podgórze odwiedził jeszcze tylko jeden raz, w 1908 

roku, kiedy to wydrukował w miejscowej drukarni jubileuszowe wydanie swoich 

„Figlików sowizdrzalskich”. Dedykacja dla rodzinnego miasta w tym właśnie tomiku 

jest jedną z dwóch literackich wzmianek w jego dorobku. Drugi raz miasto 

dzieciństwa wspomniał w eseju „Podgórze”, zamieszczonym w jednej z jego 

ostatnich książek, „Słowa, słowa, słowa”.  

Co jednak warto zapamiętać w związku z Nowaczyńskim, to że potrafił 

posługiwać się polszczyzną w niezwykle wyrafinowany sposób. Wszystko, co pisał 

było bardzo wysmakowane językowo, a jego złośliwości były pełne humoru 

i inteligencji. Pozostawił po sobie dużo więcej, niż grywaną często sztukę Wielki 

Fryderyk, z którą też jest najczęściej kojarzony. Ja sama jego osobę znam głównie 

poprzez jego kontakty ze światem kabaretu i kilka esejów. Warto jednak sięgnąć po 

inne pozycje autorstwa tego skomplikowanego literata, co polecam i sama 

zamierzam uczynić w najbliższej przyszłości. 

 

KONIEC 

 


