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Chociaż kabaret stanowi odrębną gałąź sztuki scenicznej (czy też raczej 

estradowej) i przez lata wypracował własne formy przekazu, jest on wypadkową 

wielu ścieżek działania, wielu artystów, w wielu dziedzinach sztuki. Poprzez aktora 

i zaczerpnięte ze sceny formy dramatyczne (chociażby monologi) odwołuje się do 

teatru, przez użycie tekstu nawiązuje do tradycji literackich, często zapożyczając 

poetykę konkretnych gatunków, przejaskrawianie rzeczywistości zawdzięcza m.in. 

związkom z karykaturą i innymi sztukami plastycznymi, związek ze światem 

publicystyki pozwala mu na komentowanie rzeczywistości z dziennikarskim 

zacięciem, zaś najwdzięczniejszy przejaw tego komentatorstwa, piosenka 

kabaretowa, wydaje się mieć powiązania z folklorem danego środowiska, 

rozumianym jako dusza, esencja lokalnej społeczności (kraju, miasta, dzielnicy…). 

Przede wszystkim jednak kabaret ma zapewniać mądrą rozrywkę, budzić wesołość, 

ale nie na siłę, nie za wszelką cenę. Jeśli porównalibyśmy sztukę kabaretową do 

używek, kabaret nie powinien być „opium dla mas”, ale raczej kofeiną zawartą 

w wyselekcjonowanych ziarnach kawy dla smakoszy. Oczywiście i najlepszą kawę 

można przedawkować, dlatego nie powinniśmy kierować się jedynie wyborem 

selekcjonera, choć profesjonalista z doświadczeniem z pewnością jest w stanie 

wskazać nam najlepsze jego zdaniem produkty. 

Zanim jednak kabaret na stałe zagościł w świadomości Polaków, musiały 

istnieć inne sposoby na rozładowanie napięcia społecznego za pomocą obosiecznej 

szabli humoru. Prześledźmy w skrócie historię form satyry i komizmu, które 

doprowadziły nas do dnia dzisiejszego. 

Śmiech od wieków był jednym z najskuteczniejszych mechanizmów 

obronnych. Zarówno dobroduszny humor, jak i ostra satyra, ironiczne przymrużenie 

oka, czy groteskowe przejaskrawienia – dodawały otuchy i budowały mur ochronny, 

dobroczynny dla psychiki zwłaszcza w trudnych momentach historii. Odpowiednio 

użyty komizm stanowił i nadal stanowi broń wysokiego rażenia. 
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Mimo, że termin „katharsis” – „oczyszczenie’, odnosi się głównie do celów, 

jakim służyć miały starogreckie tragedie, równie dobrze można go przyporządkować 

do działania drugiego gatunku dramatycznego – komedii. Nic tak przecież nie 

oczyszcza atmosfery jak szczery, czasem nawet może nieco gorzki śmiech. To 

w starożytnej Grecji rodziły się pierwsze założenia profesjonalnej sztuki 

rozśmieszania. Tam powstawały satyry polityczne i społeczne, adaptujące na 

potrzeby sceny mity i życie codzienne, tam zrodził się komizm sytuacyjny, 

wykorzystany jako element sztuki i podstawy nowożytnego pisarstwa komediowego, 

w tym średniowiecznej farsy i renesansowej commedii dell’arte. Starożytna Grecja to 

także początek innych gatunków literackich, których zadaniem było inteligentne 

rozerwanie czytelnika: przede wszystkim anakreontyków (które przerodziły się we 

fraszki), limeryków oraz pieśni. 

Średniowiecze, a zwłaszcza to w kraju Piastów i Jagiellonów, nie pamięta już 

tych wszystkich radosnych korowodów na cześć Bachusa, tragosów i komosów, 

które stały się kamieniami węgielnymi nowożytnego dramatu. Teatr pierwszych 

wieków tej wcale nie tak ciemnej epoki, ograniczał się do liturgicznych inscenizacji, 

które w zasadzie stanowiły część mszy (najpopularniejsze było nawiedzenie grobu 

Chrystusa przez trzy Marie w czasie Wielkanocy), a pierwszym wątkiem komicznym 

było potknięcie się św. Piotra, który chciał wyprzedzić św. Jana. Wtedy jeszcze nie 

używano słowa „teatr” w odniesieniu do tych inscenizacji – nazywano je „grami” (łac. 

ludus). Tutaj po raz pierwszy w sferę sztuk scenicznych wkracza Kraków, który i dla 

rozwoju kabaretu ma przecież ogromne znaczenie, a pierwsze Nawiedzenie zagrano 

prawdopodobnie w połowie XIII wieku na Wawelu. Ważne jest także to, że z czasem 

owe przedstawienia zyskały oprawę plastyczną – pojawił się więc związek teatru ze 

sztukami plastycznymi (bogato rzeźbione sarkofagi, figury Chrystusa z ruchomymi 

rękami, malowana tkanina okrywająca grób). Powoli powracano do zdobyczy kultury 

grecko-rzymskiej, jeszcze nie mając o tym pojęcia. 

W epoce średniowiecza na uwagę zasługują także interludia, które stanowiły 

krótkie przerywniki satyryczno-obyczajowe, czasem o charakterze farsy, w misteriach 

pasyjnych, bożonarodzeniowych, lub hagiograficznych (poświęconych konkretnym 

świętym), a z czasem zaczęły żyć własnym życiem. Nie zachowało się zbyt wiele 

tekstów źródłowych z tego okresu, a najstarsze znane misterium polskie zostało 

spisane w 1580 roku. Te widowiska zaczęły być grywane poza kościołami – najpierw 



 

HISTORYCZNIE [FELIETONY] 

na schodach, potem na placach miejskich, więc pewnie i na krakowskim rynku. 

Cieszyły się taką popularnością, że już wtedy zaczęto tworzyć je w językach 

ludowych, pozostawiając łacinę w obrzędach mszalnych. Tak sacrum coraz bardziej 

ustępowało miejsca profanum, co najlepiej oddają moralitety, które koncentrowały się 

już na postaci zwykłego człowieka – Everymana, Każdego. 
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