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W 1900 roku do Paryża przybywa Tadeusz Boy-Żeleński, będący jednym 

z głównych twórców „Zielonego Balonika” (od drugiego sezonu). Na Montmartrze 

mógł zetknąć się już tylko z legendą „Czarnego Kota” i chociaż sam twierdził, że 

inspiracje do twórczości zielonobalonikowej czerpał bezpośrednio z francuskich 

źródeł, bardziej prawdopodobne wydają się austriacko-niemieckie korzenie polskiego 

kabaretu. Zwłaszcza w kontekście wpływów zaborców na kulturę galicyjską, oraz 

kontaktów bohemy artystycznej Krakowa z cyganerią Berlina i Monachium (w tym 

także legendy Stanisława Przybyszewskiego). Dowodem na to mogą być np. 

zachowane zaproszenia Zielonego Balonika na spotkania z artystami monachijskiego 

kabaretu „Jedenastu Katów”. 

Wśród kabaretów berlińskich, tych bardziej ambitnych, nie czysto rewiowych, 

warto wymienić dwa, które jako pierwsze aspirowały do wyższego poziomu, dbając 

o jakość tekstu – przynajmniej na początku. Były to „Buntes Theater” – Ernsta 

Wolzogena („Kolorowy Teatr”, założony w 7 stycznia 1901 roku), oraz „Schall und 

Rauch” Maxa Reinhardta („Głos i Dym”, założony w 23 stycznia 1901 roku). 

„Kolorowy Teatr” nazywał siebie überbrettlem – nadscenką, w założeniu mając 

być czymś bardziej ambitnym od zwykłej scenki. Jego powstanie było poprzedzone 

wydaniem książki Otto Bierbauma, Deutche Chansons, z tekstami zebranych 

piosenek niemieckich. Ta książka obudziła ogólną tęsknotę za ożywieniem 

tradycyjnych tekstów na estradzie, w stylu montmartrowskich kabaretów. Nic więc 

dziwnego w tym, że w repertuarze „Buntes Theater” znalazły się teksty o tematyce 

obyczajowej, często o charakterze prowokacyjnym, krytykujące filisterstwo obywateli, 

konwenanse i moralność społeczeństwa. Wszystko to jednak w eleganckiej, para-

teatralnej formie, okraszonej sporą dawką erotyzmu. Z uwagi na skomplikowaną 

sytuację polityczną kraju, zarzucano jednak twórcom brak ambitniejszej satyry, co oni 

sami tłumaczyli zaostrzoną cenzurą. Założyciel tego pierwszego niemieckiego 

kabaretu nastawił się jednak na zysk, bo od początku otwierał swe podwoje dla 
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publiczności, i w krótkim czasie obniżył standardy tracąc literacki charakter 

przedsięwzięcia. W 1902 roku kabaret przestał działać. 

Drugi berliński kabaret, „Schall und Rauch”, wprowadził na estradę 

profesjonalnych aktorów a główną jego cechą było wystawianie nie tylko satyr, ale 

i licznych parodii popularnych sztuk teatralnych, także współczesnego mu teatru 

niemieckiego. 

Kabaret „Jedenastu Katów” nie był więc pierwszym kabaretem 

niemieckojęzycznym. Jednak to właśnie on stanowi najbardziej charakterystyczny 

przykład tej gałęzi niemieckiej sztuki estradowej. „Elf Scharfrichter” powstał 

14 kwietnia 1901 roku i przetrwał do 1903 roku, chociaż jeszcze później zdarzały się 

wystąpienia poszczególnych członków zespołu. 

Zanim powstał kabaret „Jedenastu Katów”, jego twórcy współpracowali 

z pismem satyrycznym Simplicissimus (założonym w 1896 roku), publikującym m.in. 

grafiki i karykatury. Powstanie kabaretu wiąże się z zaostrzeniem cenzury politycznej 

i obyczajowej (także przez wpływy kościelne) w 1900 roku, ograniczającej mocno 

swobodę obywateli. Albert Langen i Frank Wedekind po wizycie na Montmartrze 

długo nosili się z zamiarem założenia podobnej placówki, wzrost cenzury był 

ostatecznym impulsem, który ich do tego skłonił. W składzie członków kabaretu 

znalazła się elita literacka kraju, oprócz założycieli m.in. Otto Bierbaum. Więcej 

jednak było malarzy i przedstawicieli innych zawodów, np. dziennikarz Marc Henry. 

W sumie ”jedenastu katów” społecznego zniewolenia, konwenansów i fałszywej 

moralności, później wspomaganych przez rozmaitych artystów estrady, jak słynna 

Maria Delvard – femme fatale, której szczupła, wydłużona sylwetka stała się wręcz 

symbolem kabaretu, zaraz obok jedenastu katowskich masek, pręgierza i czaszki 

zdobiących wnętrze ciasnego lokalu przy Turkenstrasse 28 w Monachium. 

Pierwsze spektakle kabaretu były mocno improwizowane – widzowie mogli 

włączać się do wystąpień na estradzie, co, jak pokazała historia, było cechą 

powszechną wśród tych świątyń duchowej rozpusty. To monachijskie środowisko 

ekscentrycznych wolnomyślicieli skupiło się wokół założonego w 1896 roku pisma 

satyrycznego Simplicissimus, w którym swoje prace publikowali zdolni graficy 

i karykaturzyści, tworzący później programy i plakaty dla „Jedenastu Katów”. W 1900 

roku zaostrzono cenzurę polityczną i obyczajową – wtedy też podjęto decyzję 
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o założeniu kabaretu. Prowodyrami byli Albert Langen i Frank Wedekind, którzy 

obserwowali podobne placówki podczas wizyty na paryskim Montmartrze. 

Z obawy przed cenzurą bywalcy lokalu przy Turkenstrasse byli poddawani 

ścisłej selekcji. Do szczęśliwców, mogących uczestniczyć (w poniedziałki, środy i 

soboty) w tych niemal misteryjnych pokazach kunsztu literackiego i aktorskiego, 

wystosowywano specjalne zaproszenia – spotkania miały więc charakter zamknięty. 

By jeszcze bardziej ograniczyć niepożądanych gości, wymyślono sprytny trick 

organizatorski – wstęp był wolny, natomiast wywindowano opłatę za szatnię (2 marki 

99 fenigów). 

Jedną z głównych cech „Elf Scharfrichter” był jego zdecydowany, polityczny 

charakter. Tutaj Frank Wedekind, protestując przeciw wszechobecnej cenzurze, 

wykonywał swoje społecznie zaangażowane pieśni, pełniąc równocześnie rolę 

konferansjera – twarzy kabaretu. Obok tego niezwykle nośnego gatunku, jakim jest 

piosenka, prezentowano na małej estradzie np. parodie współczesnych dramatów. 

Społeczno-polityczne zawirowania ze strony państwa, Kościoła i lokalnej 

społeczności dostarczały materiału na cotygodniowe zmiany programu, co oznaczało 

co tydzień wystawianie premiery. 

Oprócz tych artystyczno-literackich tworów pojawiały się oczywiście i na 

niemieckich ziemiach odpowiedniki rewiowego „Moulin Rouge” i cafe chantants: 

tingel-tangle czy variétés, zawierające przegląd rozmaitych różności estradowych – 

od niewyszukanych kupletów o żołnierzach, po taneczne akrobacje skąpo ubranych 

dziewcząt. Takie lokale powstawały od lat siedemdziesiątych XIX wieku głównie 

w Berlinie i innych większych miastach. Choć wykorzystywały kabaretowe środki 

przekazu, nie były jeszcze wykształconymi typowymi kabaretowymi estradami, raczej 

ich zalążkiem, który później wydał owoc w postaci wyżej wymienionych instytucji. 

Wkrótce i w grodzie Kraka, na polskiej, choć chwilowo przywłaszczonej przez 

zaborcę austriackiego, ziemi, miał się pojawić podobny, elitarny twór, otoczony 

nimbem legendy. Musimy jednak jeszcze na chwilę cofnąć się do dekadenckiego 

Krakowa, gdzie w pewnej kawiarni na przeciw Teatru Miejskiego im. Juliusza 

Słowackiego zaczęły twórczo paktować Dzieci Smutnego Szatana. 
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