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4. Zielony Balonik radości krakowskiej cyganerii 

 

Data dodania: 09.09.2015 r. 

Autorka: Paulina Jarząbek 

 

Fragment wnętrza Jamy Michalika z lalkami z zielonobalonikowej Szopki (fot. P. 

Jarząbek) 

 

Stanisław Przybyszewski i zawiązany wokół jego osoby „Paon”, zdają się być 

dla polskiego Kabaretu tym, czym dla paryskiego „Chat Noir” był „Klub Hydropatów”. 

Zasiali w umysłach konserwatywnych Krakowian ziarno pragnienia wolności 

duchowej, artystycznego wyzwolenia. 

Pierwszy polski kabaret powstał w 1905 roku. Tadeusz Żeleński doszukuje się 

w jego genezie brzmień Montmartru, a dokładniej bezpośrednich powiązań 
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z osławionym kabaretem Paryża. Zgoda – pewne podobieństwa można wskazać. 

Jednak w 1896 roku pierwszy kabaret literacki świata przestaje istnieć, Salis umiera 

w 1897 roku. Kiedy w 1900 roku Tadeusz Boy-Żeleński, jeden z głównych autorów 

„Zielonego Balonika” (od drugiego sezonu), przyjeżdża do Paryża na stypendium 

naukowe, na Montmartrze spotka się już tylko z legendą tego przedsięwzięcia. Mimo 

swoich zapewnień, Boy nie mógł więc przenieść bezpośrednio francuskiego wzorca 

na estradę krakowskiego „Zielonego Balonika”. Bardziej prawdopodobne wydaje się, 

że polski kabaret czerpał z wzorców austriackich i niemieckich, które wówczas, w 

czasach zaborów, musiały być bliższe tamtejszej bohemie (czego dowodem są 

chociażby balonikowe zaproszenia na spotkania z artystami monachijskiego kabaretu 

„Jedenastu Katów”). Mimo to „Zielony Balonik”, powstały prawdopodobnie głównie 

z inicjatywy brata Tadeusza, Edwarda Żeleńskiego, oraz Jana Augusta 

Kisielewskiego, który mógł widzieć jeszcze prawdziwy kabaret francuski 

(przypuszcza się, że obraźliwy sposób witania publiczności za pomocą litanii 

epitetów przejął z konferansjerki Aristida Bruant), w dużej mierze był tworem 

oryginalnym. 

Odnajdziemy jednak wiele wspólnych punktów w tych dwóch kabaretach – 

przede wszystkim obydwa narodziły się w środowisku artystycznym, przy sporym 

wsparciu malarzy, rzeźbiarzy, rysowników, oraz intelektualistów. W powstaniu 

„Balonika” sztuki plastyczne odegrały niemałą rolę. Cała sala w „Jamie Michalika” 

zapełniona były dziełami spotykających się tam artystów. Ważne były kontakty 

z prasą. „Zielony Balonik” wyrósł wokół satyrycznego czasopisma artystycznego – 

„Liberum Veto”. W pierwszym polskim Kabarecie obowiązywał zamknięty, elitarny 

charakter spotkań, choć i tu pojawiła się w końcu publiczność spoza stałego grona 

sympatyków. Dużą rolę odegrała tutaj chęć zabawy na wysokim poziomie. 

Korzystano także obficie z oprawy muzycznej, a także wprowadzono konferansjera. 

Preferowano też bliski kontakt z widownią (estrada zamiast sceny) i spontaniczność 

przedstawień (każdy mógł się zaprezentować). Program skomponowany był 

z szeregu niewielkich scenek, wierszy czy wreszcie coraz popularniejszych piosenek 

z dobrymi literacko tekstami. To wszystko miało bardzo paryski charakter, 

upodabniało polski Kabaret do „Chat Noir”. 

„Zielony Balonik” nie miał jednak ambicji politycznych, co nie znaczy, że jego 

twórcy byli obojętni na sytuację kraju – Kabaret miał być odskocznią od 
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rzeczywistości. Skupiono się więc na sprawach dotyczących środowiska artystów, 

krytykując głównie zbyt sztywne i pełne hipokryzji postawy mieszczaństwa. 

Oczywiście wiele zachowanych tekstów posiada konotacje polityczne, zwłaszcza w 

tak popularnych „Szopkach Krakowskich”, raczej lokalnych niż dotyczących sprawy 

polskiej. Jednak to właśnie ten lokalny koloryt był jednym z czynników, które pomogły 

niegdyś królewskiemu miastu Krakowowi wydobyć się z marazmu prowincjonalności, 

pobudzając środowisko intelektualistów do działania, choćby tylko pod pierzynką 

kabaretowej rozrywki. Przedstawienia „Zielonego Balonika” wywoływały dyskusje 

wśród krytyków i ciekawość wśród tych, którzy nie dostąpili zaszczytu otrzymania 

jednego z oryginalnie zdobionych zaproszeń na tę intelektualną orgię. 

Oprócz wymienionych wyżej osób, Tadeusza Boya-Żeleńskiego (lekarz 

z wykształcenia), Edwarda Żeleńskiego (urzędnik), Jana Augusta Kisielewskiego 

(założyciel pisma „Liberum Veto”, pierwszy konferansjer, dramatopisarz), grono 

zielonobalonikowych artystów tworzyli między innymi: Adolf Nowaczyński (tekściarz, 

dziennikarz konserwatywnego „Czasu”), Witold Noskowski (pianista, redaktor 

„Czasu”), Stanisław Sierosławski („Stasinek”, konferansjer „Balonika”, prywatnie 

korektor „Czasu”). Zadziwiające, jak wiele z tych nazwisk związanych było 

z konserwatywną myślą społeczną i polityczną oraz podzielającym te poglądy 

pismem. Rudolf Starzewski, redaktor naczelny „Czasu”, z wykształcenia prawnik, był 

jednym z największych sympatyków wesołej gromadki, a przy okazji obiektem parodii 

i satyr. Żadna „Szopka Krakowska” nie mogła obyć się bez jego postaci. 

Z kabaretem współpracowali także Zenon Pruszyńki (litograf, cierpliwie 

powielający liczne zaproszenia i inne grafiki twórców „Balonika”), Feliks Manggha-

Jasieński (zbieracz dzieł sztuki dalekowschodniej, ten od krakowskiego muzeum 

z japońskimi artefaktami), Józef Albin Herbaczewski (student Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, poeta z Suwalszczyzny), Leon Schiller (w czasach balonikowych 

gimnazjalista, później reżyser i krytyk teatralny), Juliusz Osterwa (wtedy młody aktor), 

Edward Leszczyński (początkujący poeta). Teofil Trzciński (wtedy student polonistyki 

i historii, później reżyser teatralny) był gwiazdą kabaretu, potrafił zaśpiewać 

wszystko, także udając głos kogoś innego. 

A prawdziwy prym wiedli artyści plastycy: Karol Frycz, Kazimierz Sichulski, 

Witold Wojtkiewicz, Henryk Szczygliński, Ludwik Puget i wielu innych. Za Tomaszem 

Weissem wymienię jeszcze inne nazwiska: Rzecki, Kuczborski, Filipkiewicz, Kunzek, 
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Piotrowski, bracia Czajkowscy, Rychter, Żelechowski, Samlicki, Puget. Do stałych 

bywalców wieczorów kabaretowych należał również malarz Jan Stanisławski. Nie bez 

znaczenia jest także bliskość Akademii Sztuk Pięknych i Teatru im. Juliusza 

Słowackiego. To ci artyści tworzyli zaproszenia, grafiki prezentowane w trakcie 

kabaretowych programów, robili kukiełki do szopek, a i samą szopkę też zrobili. To 

przy ich „stoliku malarskim” zaczęła się wielka przygoda z polskim Kabaretem, która 

trwa do dzisiaj. To wreszcie oni ozdobili freskami i obrazami ściany lokalu Jana 

Apolinarego Michalika, lwowskiego cukiernika, który przy ul. Floriańskiej otworzył 

swoją cukiernię. Boy-Żeleński pisał (Nowa Pieśń o Rydzu): 

 

Miał se Michalik cukiernię, 

Kupczył w niej trzeźwo i wiernie, 

Kawusia, ciastka i pączki, 

Zapłata z rączki do rączki. […] 

W pobliżu świątynia stała sztuk, 

Stamtąd się zakradł najpierwszy wróg, 

Malaria lokal obsiadła, 

Iżby w nim piła i jadła. […] 

„Hej, chłopak, wiśniówki dawać w cwał!” 

Wygolił dwanaście tak jak stał 

I mówi: „Ciasteczka i trunek 

Zapisz pan na mój rachunek”. 

Przez dwa tygodnie już co dzień 

Jadł i pił obcy przychodzień; 

Wreszcie Michalik nieśmiało 

Należność podaje całą. 

„Czterdzieści sześć koron! Eh, to nic, 

Dodaj pan te cztery, bierz ten kicz; 

Przylepisz go se do ściany, 

Będziesz miał lokal ubrany”. […] 

I od tej chwili codziennie już 

Lał się spirytus z ogromnych kruż; 
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Michalik patrzy i patrzy, 

A mur ma coraz pstrokatszy. 

Co potem jeszcze się działo, 

Gadać by trzeba niemało, 

Dość, że ta buda od dawna 

Już w całej Polsce jest sławna. 

 

Pięknie wychował sobie Stach Przybyszewski tych rozrabiaków! Nie było 

jednak wcale tak kolorowo, jak opisuje Boy w swoich wspomnieniach. Jan Michalik 

tolerował artystów dotąd, dopóki miał dzięki nim zysk i rozgłos. Był mimo wszystko 

człowiekiem interesu i zdarzało mu się pokłócić z niesfornymi kabareciarzami. 

Stanowczo zaprotestował na przykład, gdy Karol Frycz na swoim fresku 

prezentującym śniadanie, przykleił prawdziwe skorupki od jajek. Jedna z „Szopek” 

musiała odbyć się poza „Jamą”, bo doszło do konfliktu między jej twórcami, 

a właścicielem lokalu. Spektakl przeniesiono do „Hotelu pod Różą” i grano 

z powodzeniem wiele dni. Później nastąpił powrót do źródeł i do końca już „Zielony 

Balonik” unosił się nad kawiarnią Michalika. 

Kabaret znów objawił się publiczności jako miejsce, w którym rodzi się 

dyskusja i nieskrępowana zabawa. Do kabaretu przychodzono pobawić się z tymi, 

którzy myśleli o świecie podobnie. Ważny był niekomercyjny, nieinstytucjonalny, 

towarzyski charakter tych spotkań i oswojenie tego konkretnego miejsca na mapie 

ówczesnego Krakowa. 

Po krakowskiej grupie lekkoduchów pozostała garść wspomnień, trochę zdjęć, 

i skromna ilość tekstów. Wiele pamiątek zostało zniszczonych w czasie II Wojny 

Światowej, w mieszkaniu Boya w Warszawie, gdzie spłonęły razem z całą resztą. To, 

co ocalało, znajduje się w zbiorach muzealnych, miedzy innymi w Muzeum 

Narodowym w Krakowie. Jest tam trochę zaproszeń na kabaretowe spotkania, 

imiennych, zachęcających do przyjścia „po Papli”. Jest trochę lalek z „Szopek” i to, co 

zostało po „stoliku malarskim” w samej „Jamie Michalika”. Są polemiki i dyskusje 

z piękną, ale laurkową wizją Boya. Zostały też w Słówkach zachowane jego wiersze 

i piosenki, i to przez ten pryzmat dzisiaj właśnie możemy rzucić okiem na twórczość 

dla tej estrady. Tu i ówdzie jakieś fragmenty tekstów przewijają się we 

wspomnieniach, w urywkach cytatów z tamtych lat. 
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Witold Noskowski (Taper) pisywał zawzięcie z Żeleńskim teksty do 

satyrycznych szopek noworocznych – to z nich czerpią współczesne formy tej 

zabawy. Dwie z zielonobalonikowych „Szopek Krakowskich” (1911 i 1912 rok) zostały 

wydane drukiem i można znaleźć je także w wydaniach Słówek.Od zapomnienia 

ocalał też zbiorek wierszy Edwarda Leszczyńskiego, Kabaret Szalony, w którym 

autor pisał: 

 

O Jamo, Jamo! 

W przeszłość odpływasz, 

A wzrok porywasz 

Ku swoim bramom 

Zamknionym wkrótce. 

– Przy nowej wódce 

Będziesz tą samą? 

O Jamo, Jamo! 

 

W nawiązaniu do tamtego okresu działał w latach 1960-1991 kabaret „Jama 

Michalika”. Kawiarnia od czasu do czasu sięga po twórczość Boya-Żeleńskiego 

i organizuje wieczory kabaretowe, choć o zupełnie innym charakterze, niż tamte 

nieskrępowane zabawy krakowskiej bohemy. Z jednej ze wspomnianych wyżej 

„Szopek” pochodzą słowa, w których Boy skomentował wpływ „Balonika” na 

powstawanie innych kabaretów (Tryumfy „Polskiego Kabaretu”): 

 

Błysła Polsce najmłodszej 

Gwiazda dziś nowa: 

Wszędzie twórczość zakwita 

„Kabaretowa”. 

Gdzie się ruszysz, o rety! 

Wszystko śpiewa kuplety, 

Ciągnie dowcip za uszy 

Z żałosnej duszy. 
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Kabaret z końca XIX i początku XX wieku jest kontestatorem zastanej 

rzeczywistości, krytykuje i podważa panujące stosunki polityczne i społeczne, wyraża 

sprzeciw wobec ciasnoty umysłowej i stawia sobie za cel walkę z głupotą burżuazji 

za pomocą zgrabnej satyry. W latach dwudziestych XX wieku środek ciężkości 

polskiej twórczości kabaretowej przeniósł się do Warszawy. Wcześniej było jednak 

jeszcze kilka przystanków, o których warto pamiętać. 
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