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Błazen prawdę ci powie … i to prosto w oczy! 
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To, że w logo pierwszej PAKI nad słynnym gestem Kozakiewicza znalazła się 

błazeńska czapka, było jasnym przekazem na temat intencji powstającego właśnie 

Przeglądu Autorskich Kabaretów Amatorskich. PAKA chciała zmuszać do myślenia 

poprzez śmiech. Błazen był pierwszym, prawdziwym satyrykiem, który nie bał się 

wyrażania własnych myśli. Dla PAKI szczególnie bliski stał się wizerunek Stańczyka 

– tego zamyślonego z obrazów Matejki, utrwalonego w mniej lub bardziej 

prawdopodobnych anegdotach dworskich, opisanego przez Wyspiańskiego 

w „Weselu”. Historia instytucji błazna sięga czasów starożytnych. Już wtedy zaczął 

się tworzyć podział na błazna dworskiego, szlachetnego, błazna-filozofa 

(nazywanego morosophem), który posiadał wolność mówienia prawdy w zabawny 

sposób, oraz zwykłego rozśmieszacza, klowna z pomalowaną twarzą, bufona, błazna 

cyrkowego, sowizdrzała, arlekina, którego zadaniem było tylko dostarczanie rozrywki. 

Do tej pory myli się przedstawicieli tych dwóch nurtów, nazywając błazenadą każde 

niemądre zachowanie i każdą próbę wywołania śmiechu, nawet tego niewybrednego. 

Taki podział można zastosować również wobec twórczości kabaretowej. 

Prawdopodobnie pierwsi błaźni pojawili się w Persji i Egipcie, następnie 

w Grecji i Rzymie, a z ich usług korzystali najwięksi władcy: Filip Macedoński, 

Aleksander Wielki, Atylla, czy Tamerlan. Nawet Kaligula posiadał błazna. 

W starożytnej Europie pierwsze wzmianki o błaznach-niewolnikach, którzy prawili 

swym władcom morały, pojawiają się w komediach Plauta. Do Europy Zachodniej 

moda na błaznów dworskich trafiła poprzez wyprawy krzyżowe, a głównym 

ośrodkiem tej mody stała się Francja, od XIV wieku. Francuscy królowie chętnie 

wysłuchiwali porad postaci ubranych w szachowy strój, czapkę z uszami 

i dzwoneczkami, dzierżących pozłacane, drewniane berło. Cenili sobie tych 

inteligentnych zabawiaczy za ich prawdomówność i szczerość wyróżniającą ich 

spośród tłumu chcących się im przypodobać dworzan. Pozycja błazna była 

niezachwiana aż do rządów absolutnych Ludwika XIV, któremu nie podobał się 
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otwarty sposób krytyki jego polityki przez ostatniego prawdziwego przedstawiciela tej 

profesji, L’Angely. 

Złota era błaznów przypada na lata osiemdziesiąte XV wieku i I poł. XVI 

wieku. Wtedy to żyło trzech wielkich reprezentantów tego szlachetnego zawodu: Will 

Summers w Anglii, Triboulet we Francji i Stańczyk w Polsce. Pierwsze wzmianki 

o błaznach w naszym kraju są dosyć niejasne, jak zresztą cała dokumentacja 

dotycząca tego zawodu. Wiemy, że w kronice Wincetego Kadłubka występuje ksiądz 

przebrany za błazna, który w charakterze szpiega zostaje wysłany na front bitwy pod 

Mozgawą, zresztą przez biskupa Pełka. Istnieją też wzmianki o tym, że kilku błaznów 

znajdowało się na dworze Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. 

O najsłynniejszym polskim błaźnie wiemy niewiele, chociaż jego legenda żyje 

własnym życiem. Na pewno wiadomo, że służył radą trzem Jagiellonom, a być może 

nawet czterem: Aleksandrowi Jagiellończykowi, Zygmuntowi Staremu, Zygmuntowi II 

Augustowi i Janowi Olbrachtowi. Zygmunt August nie przepadał za nim zbytnio, za to 

Zygmunt Stary bardzo go sobie cenił – po śmierci władcy nazywano Stańczyka 

„błaznem starego króla”. Był bardzo dobrze wykształcony, posiadał erudycyjną 

wiedzę, o czym świadczą różne zapiski, np. w księdze skarbowej z 1543, w której 

poleca się wypłacić cztery floreny „Stańczikowi Sapienti”, czyli „Mędrcowi”, 

„Mądremu”. Przejawiał niezwykłą jak na swoją pozycję skromność i nieprzekupność, 

jego majątek był niewielki, przez co określano go także jako „osobliwego”. 

Cechowała go duża odwaga – Rey w swoim „Zwierzyńcu” określa go jako „zażartego 

rycerza prawdy”. Był również patriotą trzeźwo patrzącym na sytuację polityczną kraju. 

Mniej więcej tyle można historycznie stwierdzić o Stańczyku. Według przypuszczeń 

urodził się w ok. 1480 roku i zmarł między 1556 a 1560 rokiem. Prawdopodobnie 

pochodził z Proszowic. Z racji tego, że znaczenie błaznów wraz z wiekami rosło i w 

pewnym momencie zaczęli nimi bywać ludzie szlachetnie urodzeni, istnieje spore 

prawdopodobieństwo, że Stańczyk był szlachcicem (taką tezę przedstawia np. 

Ignacy Kraszewski, czy Kazimierz Wójcicki). Co za tym idzie, mógł również być 

rycerzem. Nie jest do końca pewne, czy naprawdę nazywał się Stańczyk, czy była to 

tylko nazwa tej grupy zawodowej. Z całą pewnością był jednak niezwykle płodny 

intelektualnie i umiał wyrażać prawdę na temat zastanej rzeczywistości w prosty, ale 

nie prostacki sposób. 
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Do naszych czasów zachowało się kilka anegdot z jego udziałem, częściowo 

co prawda mocno ubarwionych przez Kraszewskiego, ale jeśli nawet nie są one do 

końca prawdziwe, to na pewno są bardzo prawdopodobne. Waldemar Łysiak 

przywołuje w swoim eseju „Prawo Błazna” m.in. dwie myśli streszczające stan 

polskiego społeczeństwa w ówczesnej Polsce. Pierwsza z nich dotyczy zachowania 

dworzan, nadskakujących królowi z każdej strony, którzy szukają tylko własnych 

korzyści. Kiedy Zygmuntowi Staremu przystawiano pijawki, Stańczyk skomentował to 

w ten sposób: „Oto najprawdziwsi dworzanie i p r z y j a c i e l e królów.” Drugi 

przypadek miał miejsce podczas uczty u poety Janickiego, gdzie błazen wyraził 

swoje zdanie na temat cudzoziemskich wpływów w kulturze polskiej, mówiąc: „Polacy 

jak tablica z wosku, na niej Niemiec, Francuz, Włoch, Hiszpan a Czech najwięcej, 

malują, co im się żywnie podoba, a nawet swoje języki w gębę im kładą!” O wartości 

tych przekazów świadczy ich aktualność dla współczesnej kultury. Takich 

uniwersalnych przesłań można odnaleźć więcej w historiach o Stańczyku. 

W naszej świadomości najmocniej zapisał się zapewne wizerunek błazna 

Zygmunta Starego z obrazu Jana Matejki z 1863 pt. „Stańczyk w czasie balu na 

dworze królowej Bony wobec straconego Smoleńska”. Ma on tam twarz malarza, 

zatroskaną, smutną, twarz sumienia narodu, patrioty, człowieka w śmiesznym stroju, 

którego mądrość przewyższa wszystkich, a którego nikt nie bierze na poważnie. 

Podobnie prezentuje się postać Stańczyka w „Weselu” Wyspiańskiego. Później 

w skutek błędnej interpretacji tej postaci, Michał Bobrzyński uczynił ze Stańczyka 

symbol pokornego, lojalnego poddania się polityce zaborców przez galicyjskie 

stronnictwo Stańczyków. Zielony Balonik postawił zaś na demitologizację tej postaci, 

szczególnie jej wcielenia z „Wesela”, gdzie postać błazna to równocześnie 

nawiązanie do Tadeusza Boya Żeleńskiego (którego zresztą błaznem nazywano). 

Później po figurę Stańczyka sięgano jeszcze wielokrotnie, w różnych 

dziedzinach sztuki, w kabarecie te przywołania mają jednak szczególnie mocną 

wymowę, ze względu na rolę żartu satyrycznego, który w tym przypadku pełnił 

funkcję broni. W latach 50. XX wieku warszawski kabaret Stańczyk bezpośrednio 

odwoływał się do postaci polskiego błazna. W czasach nam bliższych królewskiego 

wesołka cytowały w różnych formach m.in. kabarety DNO, Pod Wyrwigroszem, Smile 

wraz z Kabaretem Młodych Panów, czy Kabaret PS. 
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Nie powinniśmy zapominać, że Stańczyk był to przede wszystkim „pierwszy 

satyryk XVI wieku, uosobiona o p o z y c j a w błazeńskim stroju (…)” (Krzysztof 

Wójcicki). I to chyba jest najbardziej trafne podsumowanie najlepszych tradycji 

błazeńskich, które streszczają w sobie również jedne z ważniejszych założeń 

klasycznego kabaretu. 

 

Tekst oparto na eseju Waldemara Łysiaka, Sala XI Prawo Błazna, czyli Prawo 

Niemocy błazeńskim zwane, w: Waldemar Łysiak, MW (Muzeum Wyobraźni), 2004; 

oraz na własnej wiedzy.  

 

Skrócone dzieje Stańczyka przedstawił w piosence Kabaret Pętla – kliknijcie tutaj, by 

wysłuchać nagrania w serwisie YouTube. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EThzFmrbrlA

