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Ważniejsze daty z życia i twórczości 

Adolfa Nowaczyńskiego 

Stanisław Wyspiański: P ortret Adolfa Nowaczyńskiego 

9.1.1876 e W Podgórzu koło Krakowa urodził 
się Adolf Nowaczyński. W Krakowie 
ukończył szkolę średnią i rozpoczął stu
dia na wydziale filozoficznym. Na sku
tek skandalu, jaki wywołał wiwatując 
publicznie na cześć anarchii po zamor
dowaniu cesarzowej Elżbiety, musi 
opuścić Kraków; wyjeżdża na dalsze 
studia do Monachium, skąd wysyła do 
pism krakowskich pod pseudonimem 
Neuwert felietony - korespondencje 
z wystaw malarskich wymyślonych 
przez niego wraz z nazwiskami i twór
czością „recenzowanych" malarzy. 



1897 

1902 

1903 

1904 

1904 

e Debiutuje jako kryty!{ i !elietonista 
w redagowanym przez Przybyszewskie
go Zyciu Krakowskim. 
Współpracuje z Glosem oraz z krakow
skimi pismami postępowymi Naprzód, 
Krytyka i satyrycznym Liberum Veto. 

e Wydaje Malpie Zwierciadlo - zbiór 
ciętych pamfletów na zatęchłą, zaścian
kową atmosferę Krakowa. 
Twórczość dramatyczną rozpoczyna 
przeróbką sceniczną noweli Marii Ko
nopnickiej Miłosierdzie gminy. 

e Wydaje zbiór kąśliwych aforyzmów 
Facecje so1L"izdrzalskie godzące w znane 
mu, bo z nich się wywodził, filisterskie' 
środowiska urzędników galicyjskich 
i kawiarnianej cyganerii - Marnego fi
listrów rodu nienawidzą szczerze wszy
scy. Ta zwarta nieskończenie falanga 
czerwonych, tu:ardych karków, epuzer
skich, wychudłych szkap kieratowych, 
przywiązanych pensją do stalka, a bie
dą do glupoty, hotelarzy i restaurato
rów, ekselencji aptekarzy, kobiet-sa
mic, prowincjonalnych polityków, libe
ralnych zacofa1iców ( ... ) ta rosnąca mi
lionowa hydra, ta olbrzymia tama zale
gająca w poprzek rwącego strumienia 
ludzkiej myśli, ten bierny a niepokona
ny nieprzv}aciel idei i ideałów, nieugię
ty wróg wolności i piękna, ci Perso
wie, którzy rządzą Atenami i Ateńczy
kami, to jest to co należy wygłodzić 
i zniszczyć ... 

A.N. 

e Wychodzi następny tom satyr Sko
topaski sowizdrzalskie, w swej formie 
oparte na barokowych włoskich „motti", 
którymi popisywano się na dworze Me-
dyceuszów. · 
Można je przecież zmodernizować· i 
uprzystępnić dla społeczeństwa, które 
przechodzi fazę stajni augiaszowej, 
a przepelnione jest arcyśmiesznością. 
Malpie zwierciadło, Facecje i Skotopas
ki niezmiernie złośliwe pamflety, nie 
oszczędzające nikogo, przyczyniły Adol
fowi Nowaczyńskiemu wielu wrogów. 
Najefektywniejszą zemstą ludzi wyjąt
kowych - jest przebaczenie. 

A.N. 

e Adolf Nowaczyński przeprowadza 
się do Warszawy, gdzie zbliża się do 
Narodowej Demokracji. 
Pisze dramat historyczny Smocze gniaz
do, który jest próbą rehabilitacji głoś
nego warchoła XVU w. „diabla" Stad
nickiego. 
Rzetelny, czysty twórca musi stać do 
swego bohatera w stosunku prawym, 
bezkompromisowym: miłości lub nie
nawiści jeżeli jest letni w uczuciach 
swoich, czy obojętny, dzieło jego godne 
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1905 

1906 

1908 

1909 

1910 

1911 

jest wykreślenia z literatury szanowa
nej, gdyż jest w zasadzie poronionym 
kabotyństwem, nie zaś serdeczną fikcją. 

A. N. 

e Wydaje Siedem dramatów jednoak
towych - utwór satyryczny. - Pisze 
zabawny utwór dramatyczny Wizeru 
nek Mikolaja Reja z Naglowic pod 
wpływem i prze ci w wydanej \\" tym 
samym roku monografii Mikołaja Reja 
Brucknera. Co się tam natrząsać z te
go, że się jegomość Rej „potykał", skoro 
się ino rozważy, że on pierwszy wszedł 
na ten wyboisty, kamienisty gościniec 
polskiego pisania, na którym dziś nam 
się jedzie, jak z bicza trzasł i po stole." 

A. N. 

e P owstaje krotochwila Jegomość pan 
Rej w Babinie i kolejny dramat histo
ryczny Starościc ukarany, próba obrony 
Kajetana Węgierskiego. 
- Adolf Nowaczyński odby\\'a podróż 
do Anglii . 

e Wydaje kolejny zbiór pamfletów 
Figliki sowizdrzalskie. Tyl ko moi pano
wie krytycy i recenzenci nie bierzcie 
mojej satyry zbyt serio, bo wtedy mo
glibyście i siebie wziąć na serio, na 
i ja siebie ... a to już byłoby, prawdzi 
wą, bezprzykładną satyrą. 

A. N. 

e Pisze dramat historyczny Car samo
zwaniec i wydaje zbiór esejów Co cza
sy niosą. 

• P owstaje dramat WIELKI FRYDE
RYK. 
Jest to sztuka wypływająca już z nurtu 
głoszonej przez Nowaczyńskiego po po
wrocie z Anglii ideologii trzeźwości 
i rozsądku politycznego, widzenia losów 
naszego narodu jako konsekwencji wy
paczonej przez nas samych myśli poli
tycznej, niedołężnych postanowień, 
zdradzieckiej obłudy, tępej zatwardzia
łej pychy i lekkomyślnego bohaterstwa. 
Najwygodniejszy patriotyzm, to być 
chronicznie dumnym ze swego narodu. 

A. N. 

e Bóg wojny dramat historyczny bę
dący jakby złośliwym schwytaniem Na
poleona na gorącym uczynku oszuki
wania Polaków. 
Adolf Nowaczyński wydaje wierszowa
ny zbiór pamfletów Meandry, a w nim 
słynny wiersz atakujący szkodliwość 
tradycji romantycznej zatytułowany 
Gwiżdżę na waszą romantyczną trójcę. 
Wzywa w nim naród, by położył kres 
tej „orciów pankracji" . 
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1912 e Rozprawia się z bohemą poprzed
niego pokolenia w komedii Cyganeria 
warszawska. 

1913 e Kolejny dramat Nowe Ateny. 

1916 e Pod pseudonimem Halbama wysta
wił bardzo ostrą i odważną Szopkę po
lityczną. Był prekursorem innych sław
nych „szopkarzy" - m.in. Lechonia, 
Słonimskiego i Tuwima. 

19H:::::-1922 e W czasie I wojny światowej zwal
czał koncepcję współpracy z państwami 
centralnymi gromadząc źródła prasowe, 
demaskujące politykę niemiecką. Opu
blikowane zostały w dwóch zbiorach: 

1921 e ·Mocarstwo anonimowe. 

1922 e Dokumenty historyczne z czasów 
wojny europejskiej dotyczące lat 1914-
-1915. 

1926 e Dramat historyczny Komendant Pa
ryża - kontrowersyjne i niebanalne 
ujęcie problemu Komuny Paryskiej 
i roli Jarosława Dąbrowskiego. 

1928 e Pisze pamflet Wilhelm Imperator 
i satyryczną komedię Wojna wojnie, 
będącą parafrazą dwóch komedii Ary
stofanesa Chmury i Ptaki. 

1929 e Dramat Wiosna Narodów - utwór 
o silnych elementach farsowych doty
czący Wiosny Ludów. 

1930 e Wyspiański - esej o Wyspiańskim w 
tomie Pamflety, w którym Nowaczyński 
daje wyraz swemu bezgranicznemu 
uwielbieniu dla sylwetki twórczej Wy
spiańskiego. 

1931 e Nowaczyński pisze dramat historio
zoficzny O żonach zlych i dobrych. 

1936 e Powstaje ostatni dramat historyczny, 
głęboko humanistyczny Cezar i czlo
wiek, dotyczący życia Mikołaja Koper
nika i Cezara Borgii. 

1937 e Esej Brat Albert 
Chmielowskim. 

o Adamie 

1939 e Nowaczyński pisze powieść Mlodość 
Chopina. 

1939-1944 e Ostatnie lata życia spędził Nowa
czyński w okupowanej Warszawie. Był 
dwukrotnie więziony na Pawiaku. Zaj
mował się działalnością charytatywną 
na rzecz kolegów - pisarzy i ich ro
dzin. 

9.VII.1944 e Adolf Nowaczyński umiera w War
szawie. 
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