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3. Kraków z nutką dekadencji – Nonszalancki Paw  

 

Data dodania: 22.05.2015 r. 

Autorka: Paulina Jarząbek 

 

Fragment płótna z Paonu, wystawa Muzeum Narodowego „Zawsze Młoda Polska” z 

2014 roku, fot. Paulina Jarząbek 

 

Kraków przełomu wieków. Na początku XIX wieku zburzono mury miejskie, 

ocalając jedynie fragment z Bramą Floriańską (broniący Barbakanu ksiądz 

Radwański argumentował, że po zburzeniu muru wiatr będzie podwiewał spódnice 

pobożnym paniom, zmierzającym do pobliskiego Kościoła Mariackiego). Poszerzyło 

to nieco perspektywę i tereny Krakowa, ale nadal była to raczej niewielka mieścina. 

Ośrodek życia kulturalnego przeniósł się do Lwowa – stolicy Galicji. Niepowodzenia 

kolejnych powstań sprawiły, że rósł konserwatywny tok myślenia, nowości witano 

z zaciekawieniem, ale nie zawsze chętnie. Nastroje wahały się od matejkowskiego, 
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skupionego na historii przebrzmiałych zwycięstw polskości, poglądu na sprawę 

narodową, do źle pojętego patriotyzmu asymilacyjnego, niemal życzliwego wobec 

zaborcy austriackiego – „Stańczyków”. Dwa oblicza królewskiego błazna: jedno 

sprzyjające hurra-wyzwoleńczym ideom romantycznym, może i zgodnie z intencjami 

pierwotnego właściciela wizerunku, ale zdecydowanie bez jego ostrej, satyrycznej 

ironii; drugie – zupełnie przeinaczające stańczykową spuściznę. 

Ostoją tych drugich był dziennik „Czas” – konserwatywne czasopismo 

promujące pogląd, który można streścić jako „lepiej już było – skupmy się na 

przeszłości, żyjmy w teraźniejszości”. Nie wszyscy współpracownicy pisma byli 

zamknięci na nowe idee, ale głos większości robił swoje. Wielu związanych z nim 

dziennikarzy przyczyniło się zresztą i do krzewienia kabaretowego szału w tym 

mieście, o czym później. 

Na drugim biegunie znalazło się pismo „Życie”, które stało się punktem 

zbiorczym wszelkich nowatorskich rozwiązań w świecie sztuki i literatury. To tutaj 

Artur Górski opublikował cykl artykułów „Młoda Polska”, tworząc w ten sposób nazwę 

epoki. Czasopismo to, wydawane od 1897 do 1900 roku, od 1898 roku przyciągnęło 

do Krakowa owianego aurą tajemniczości Smutnego Szatana – Stanisława 

Przybyszewskiego, który objął stanowisko redaktora naczelnego. Przed jego 

przybyciem funkcję tę pełnił Wilhelm Feldman, krytyk literatury, którego atakowano 

później w Zielonym Baloniku za nieprzychylne traktowanie modernistycznych wizji 

młodopolskich twórców. 

Tymczasem jednak Stanisław Przybyszewski przybył do tego nieco 

zaściankowego miasta prosto z Berlina, gdzie już szalały nietzscheańskie idee 

nihilizmu i nadczłowieczeństwa oraz cyganeria artystyczna, do której należał. Na 

miejscu przywitało go grono zaaferowanych polskich literatów, zafascynowanych 

zapewne aurą tajemniczości unoszącą się wokół jego postaci i całkiem sporą 

popularnością jego niemieckojęzycznej twórczości. Wkrótce też zaczął się przy nim 

gromadzić „fanklub” rodzimych artystów, których podziw pracował na jego wizerunek 

i legendę. Umysły rozpalało jego hasło „sztuki dla sztuki”, a serca – młoda, norweska 

żona – Dagny Juel-Przybyszewska, prawdziwa femme fatale, marzenie i koszmar 

każdego, rasowego artysty tego okresu. Spore zamieszanie wywołał jego manifest 

artystyczny z 1899 roku, opublikowany w „Życiu” – Confiteor. 
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Towarzystwo zaczęło przenosić się z salonów do kawiarni. Przybyszewski stał 

się doskonałym pretekstem do zgromadzenia braci artystycznej w lokalu Ferdynanda 

Turlińskiego – „Kawiarni i Restauracji Teatralnej”, nazwanej tak nieprzypadkowo, 

gdyż znajdowała się naprzeciw Teatru Miejskiego (dziś im. Juliusza Słowackiego). 

Nieopodal swoją siedzibę miał wspomniany „Czas”, oraz Akademia Sztuk Pięknych, 

nie brakowało więc chętnych na intelektualno-rozrywkowe pogawędki w oparach 

kawiarnianych aromatów. 

Górną część lokalu przy ulicy Szpitalnej 28 zajmowała sala restauracyjna, jadalna, na 

piętrze zaś znalazło się wnętrze kawiarni z bilardem, były także małe salki 

przeznaczone do gier hazardowych. Każdy stolik zaopatrzony był w lampę 

z kolorowym, witrażowym abażurem, wszędzie pełno było kwiatów. By przypodobać 

się licznym artystom i wykorzystać ich obecność, właściciel zawiesił na jednej ze 

ścian ogromne płótno, które wkrótce zaczęło pokrywać się rozmaitymi pejzażami, 

karykaturami oraz wierszowanymi polemikami i innymi krótkimi tekstami. Jeden 

z napisów, podpisany „J. Kotarbiński” (Józef Kotarbiński?) głosił np.: „Tylko męzkie 

niedołęstwo czyni kobietę demoniczną”, co Przybyszewski zreplikował: „A nawet 

prawda kobiety jest nieświadomym kłamstwem.” O samym płótnie można by pisać 

długo i ciekawie. Przeszło wiele, ale zachowało się do naszych czasów i dziś 

znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie (ostatnio dostępne dla 

zwiedzających na wystawie „Zawsze Młoda Polska”). 

Ta zabawa w doraźną publicystykę na ścianie, dokumentującą poczynania 

kawiarniane bohemy krakowskiej, trwała około roku (1897-1898). Później artystów 

znudziło epatowanie siłami twórczymi w tak odkryty, dostępny dla każdego klienta 

sposób i poprosili oni właściciela lokalu o udostępnienie osobnego pomieszczenia na 

ich potrzeby. Życzeniom ich stało się zadość – wkrótce też zaczęli się gromadzić 

w małej sali, gdzie zamiast jednego, wielkiego płótna leżały czyste arkusze papieru, 

które z upodobaniem zaczęto zapełniać rysunkami i akwarelami wieszanymi na 

ścianach. Szybko też powstała nazwa tej „Synagogi Szatana”, wymyślona przez 

samego mistrza ceremonii – „Pod nonszalanckim Paonem”, w skrócie – „Paon”, od 

wiersza Maeterlinka o białych, nonszalanckich pawiach. Godło stworzył Stanisław 

Wyspiański, malując niewielki obraz akwarelowy, przedstawiający wielobarwnego 

pawia z uniesioną nogą i rozłożystym ogonem, który zawisł nad drzwiami. W tej 

niedużej przestrzeni zmieścił się stół jadalny, stolik do gry w karty i pianino! 
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Tadeusz Żeleński, jako jeden z bywalców tego przybytku, wówczas jeszcze 

student medycyny, wspominał o ścieraniu się poglądów czterech „tyranków” – 

Stanisława Przybyszewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Jana Stanisławskiego 

(malarz) i Tadeusza Pawlikowskiego (reżyser, dyrektor Teatru Miejskiego), co 

powodowało nieco ciężką atmosferę tych nieformalnych zebrań. Sam Żeleński brał 

udział w iście gorszących dobrych mieszczan czynach, grając w bilard z Dagny 

Przybyszewską, do której miał słabość (i którą zresztą tej gry nauczył). Istotny przy 

tym był fakt nie samej gry, ale tego, że brała w niej udział kobieta (!), która przecież 

nie powinna bywać w takich miejscach (tak, tak – w kawiarniach). 

Ta aura tajemniczości spotkań za zamkniętymi drzwiami, niedopowiedzenie 

towarzyszące od początku przyjazdowi Stacha do Krakowa i ogólny wizerunek 

wyzwolonej Dagny, sprawiły, że całe to artystyczne towarzystwo zaczęto oskarżać o 

udział w czarnych mszach, orgiach itp., co tylko jeszcze bardziej zaogniło 

wyobrażenia porządnych mieszczek, zabiegających usilnie u swych mężów 

o składanie wizyt u Turlińskiego po premierach w teatrze. 

Czemu jednak wspominać o kawiarni artystycznej w tej skróconej wersji 

genezy kabaretu polskiego? Czy „Paon” był kabaretem? Nie. Przynajmniej nie 

formalnie. Nie miały jeszcze jak dotrzeć do Krakowa paryskie wzorce, a na 

niemieckie było jeszcze za wcześnie – kabaret dopiero kiełkował w Europie. 

Jednak w sensie intelektualnej rozrywki przy winie, artystycznych wyładowań 

i symbiozy sztuk wszelakich, zwłaszcza plastyki z literaturą i nieskończonych 

improwizacji, możemy tu mówić o pewnych cechach kabaretowego stylu bycia. Nie 

bez znaczenia jest oczywiście związek „Paon” z „Życiem” i przecieranie nowych 

ścieżek światopoglądowych. I najważniejsze – w „Paonie” bywali m.in. Tadeusz Boy-

Żeleński, Adolf Nowaczyński, Stasinek Sierosławki, którzy później, po zamknięciu 

lokalu i wzbogaceniu się o nowe doświadczenia, przenieśli się na ulicę Floriańską, by 

tam zamieszkać na dłużej w pewnej Jamie. 
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