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W królewskim mieście Złotego Wieku, Krakowie, w pierwszej wersji słynnej 

kamienicy Pod Baranami przesiadywali Mikołaj Rey (1505-1569) i Jan Kochanowski 

(1530-1584), a świat kręcił się wokół królewskiego dworu. XVI wiek jest pierwszym 

przystankiem na naszej historycznej trasie polskości. Właśnie wtedy kształtuje się 

idea stawiająca w centrum rozwoju kultury język narodowy coraz bardziej 

świadomych swej tożsamości Polaków. To o nich Rey pisał: „A niechaj narodowie 

wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”. Miał oczywiście na 

myśli zerwanie z manierą pisania po łacinie, którą uważał za „gęsi język” ze względu 

na jego wymowę. Wraz z rozwojem języka polskiego pojawiają się i polskie teksty 

literackie, zapożyczające swoje formy i treści z wcześniejszych epok, jednak już 

powoli koncentrujące się na sprawie narodowej. Polski kształtuje się już od końca 

XIII wieku, ale dopiero w renesansie zaczyna brzmieć pełniej w satyrach, fraszkach, 

pamfletach, a ludowe mądrości formują się w pieśni, przypominające coraz bardziej 

znane nam utwory stroficzne. Przykładem takiego literackiego komentarza jest zbiór 

fraszek Mikołaja Reja, opublikowany w piątej części drugiego wydania Zwierzyńca 

(1574) jako Przypowieści przypadłe inaczej Figliki albo rozlicznych ludzi przypadki 

dworskie, znany pod skrótową nazwą Figliki (później wykorzystaną jako nazwa 

jednego z kabaretów literackich). 

Zanim jednak ucichło zachodnie „gęganie”, wystawiano w oryginale, w nurcie 

teatru uniwersyteckiego, sztuki Plauta i Terencjusza, podziwiając ich stylistykę 

i retorykę, z czasem dostrzegając także walory komiczne. Nazywany teatrem 

humanistów, ten rodzaj sztuki dramatycznej wywodzący się z pogańskiej tradycji 

rzymskiej, wprowadził w wyższe kręgi tematykę świecką i fantastyczną, czerpiąc 

z dawnych mitów i własnych doświadczeń życiowych. W Polsce rozpowszechniony 

przez akademickich entuzjastów Antyku, teatr ten cieszył się dużym uznaniem, 

zwłaszcza w kręgu Zygmunta I. Równocześnie w XVI wieku w polskiej sztuce 

komediowej pojawiły się wpływy włoskie (comedia dell’arte), w której spontaniczność 

łączono ze znakomitą grą aktorów i wyrazistym, typowym charakterem postaci, oraz 
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angielskie, gdzie gest, mimika (brak masek), ruch i tekst uzupełniały się, tworząc 

nowy, dramatyczny sposób gry. Zygmunt III i Władysław IV sprowadzali na dwór 

aktorów z obydwu tych kręgów kulturowych. Pierwszym polskojęzycznym 

komediopisarzem był Piotr Ciekliński, a jego pierwszą sztuką przeróbka komedii 

Plauta – Potrójny (ok. 1595). 

Głównymi bohaterami drukowanych utworów komediowych z elementami farsy 

stali się Pleban, Kantor i Klecha (nauczyciele szkoły parafialnej). Teksty te 

zapisywano w formie dialogów i tak też często określano, być może część z nich 

należy traktować jako drukowane satyry. Czasem studenci wystawiający takie scenki 

prosili o datek – sztuki zaczynają być grane za pieniądze. 

W początkach XVII wieku do klechy dołącza żak, nazywany popularnie 

rybałtem. W większych parafiach jest pomocnikiem nauczyciela, w mniejszych może 

pełnić rolę klechy oraz kantora (nauczyciela śpiewu). Te układy społeczne 

w środowisku szkolnym powodują wzrost popularności komedii nazywanych drwiąco 

rybałtowskimi, będącymi w istocie satyrą społeczną całej społeczności ukazanej w tle 

akcji. Najbardziej znanym cyklem takich komedii jest seria sztuk o Albertusie – 

wiejskim nauczycielu: Wyprawa plebańska (1590), Albertus z wojny (1596), Komedia 

rybałtowska nowa (ok. 1615) i zaginiona dziś część czwarta cyklu, Albertus rotmistrz. 

Inną gałęzią komediopisarstwa świeckiego jest teatr szlachecki, w pełni 

amatorski, nowoczesny, w języku polskim, okolicznościowy, podejmujący wątki 

miłosne i celnie komentujący rzeczywistość. Mimo, że autorami byli szlachcice, 

zauważali oni np. przywary wychwalanych zwykle dzielnych husarzy – ich pijaństwo, 

złodziejstwo, pogardę dla plebsu. Taką tematykę podejmuje np. Z chłopa król, sztuka 

napisana przez autora podpisującego się jako Piotr Baryka, wystawiana około 

1633 roku. 

To także moment historycznie ważny dla rozwoju polskiego dziennikarstwa – 

w 1661 roku w Krakowie zostaje wydana pierwsza polska gazeta periodyczna – 

Merkuriusz. Pierwsze zdanie w tym wydawnictwie doskonale streszcza założenia 

dobrej satyry: „Ten jest, że tak rzekę, jedyny pokarm dowcipu ludzkiego, umieć 

i wiedzieć jak najwięcej: tym się karmi, tym się cieszy, tym się kontentuje.” 

Rozwój satyry i komizmu w Polsce zmierza więc w kierunku lokalnego 

myślenia, komentowania otaczającej rzeczywistości, czerpiąc z bogactwa form 

oferowanych przez kontakty z zagranicą. Zyskuje przy tym coraz większy dostęp do 
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źródeł kultury europejskiej i światowej. A stąd już tylko krok do kabaretowego 

prze(d)stawienia świata. 
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