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Zastanawialiście się, kiedy i gdzie powstał kabaret? W jakich okolicznościach 

zaistniał? Te dwa pytania bardzo mnie nurtowały, więc postanowiłam dotrzeć do 

źródeł początków kabaretu i zaprezentować Wam moje osiągnięcie. 

Zdecydowałyśmy stworzyć cykl artykułów na ten temat, ponieważ zagadnienie to jest 

tak obszerne, że nie ma możliwości opowiedzieć wszystkiego w jednej rozprawie. 

Otóż, początkowo nazwa „kabaret” [fr. cabaret] nie znaczyła tego co dziś 

rozumiemy pod tym pojęciem, czyli rozrywki, występów scenicznych, sztuki, itd. 

Znaczyła ona lokal, który gromadził wieczorową porą świat artystów. Do kabaretu 

przychodziło się, aby oderwać się od życia codziennego. Według słów Witolda Filera: 

„(…) kabaret to miejsce, w którym publiczność musi odżywić się nie tylko sztuką. 

Przymus z pozoru narzucony kabaretowi przez restauratorów, w istocie wymyślony 

przez samych artystów. Wymyślony całkiem perfidnie. Artyści wykorzystywali stan 

rozleniwienia widzów, by im nawymyślać, bądź spróbować ich nawrócić. Zaś 

rozleniwieniu sprzyjała właśnie atmosfera knajpki, flaszka wina, kufel piwa.” Pierwszy 

taki lokal został otwarty 18 listopada 1881 roku, w Paryżu, w dzielnicy Montmartre, 

która ówcześnie znajdowała się na przedmieściach miasta i słynęła z przestępczości, 

prostytucji i bezrobotnych. Pomysłodawcą był, jak nietrudno się domyśleć, artysta, 

Rodolphe Salis. Imprezy w nowo powstałym lokalu odbywały się pod nazwą ,,cabaret 

artistique”, w późniejszym okresie termin ten zastąpił ,,Chat Noir”, czyli ,,Czarny Kot”, 

który był zaczerpnięty z utworów Edgara Allana Poe i był symbolem sztuki. 

Wstępne spotkania tego kabaretu artystyczno-literackiego miały charakter 

zamknięty i skromny, przychodzili do niego głównie znajomi i przyjaciele Salisa. 

Jednak po paru miesiącach ,,Czarny Kot” zdobył rozgłos i stał się najbardziej 

obleganym klubem w Paryżu. Widowiska, jakie można było tam zobaczyć, pierwotnie 

miały charakter ciągły i były improwizowane. Nasuwa się w tym miejscu wniosek, że 

kabaret powstał z improwizacji, kto by pomyślał… Jakie wówczas przeważały formy? 

Co zaskakujące, nie były to improwizowane scenki czy skecze, a piosenki! Tak! 
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Piosenki, które dziś w kabarecie zajmują marginalną pozycję, a przecież to od nich 

wszystko się zaczęło! Utwory poruszały aktualne problemy społeczno-polityczne. 

Głównym ich twórcą i wykonawcą był charyzmatyczny artysta ulicy – Aristide Bruant, 

który po zamknięciu „Chat Noir” stworzył własny kabaret, „Le Mirliton”. Innym 

sposobem krytykowania i ośmieszania władzy było posługiwanie się absurdem, który 

kontrastował z poukładanym i spokojnym życiem ludzi wyższych sfer. Niekiedy satyra 

przybierała formę obelg, które uderzały także w bardziej zamożną publiczność. 

I znów tutaj da się zauważyć, że ta forma mogła dać podwaliny do powstania Stand-

up’u. Jak to się wszystko zgrabnie łączy i daje nam całościowy zarys tego, co 

współcześnie nazywamy kabaretem! 

Rok później, czyli w 1882 roku, Salis postanowił wydawać czasopismo, pod 

tym samym tytułem. W 1885 roku ,,Czarny Kot” zmienił siedzibę, ponieważ tak jak już 

wspominałam, okolica nie była zbyt ,,przyjazna”. Jak przystało na kabaret 

i środowisko artystów, lokal, w znaczeniu dosłownym, przeniósł się: w nocy, idąc 

rozśpiewanym korowodem, artyści i goście przenieśli całe wyposażenie lokalu na 

ulicę Victor Masse. Przez kolejne lata ,,Czarny Kot” był jednym z najpopularniejszych 

i najważniejszych lokali kabaretowych w Paryżu, a jego sukces był przyczyną 

przemiany dzielnicy Montmartre z niebezpiecznej, na dzielnicę bohemy. W krótkim 

czasie rejon ten stał się także centrum artystycznym Francji. ,,Czarny Kot” został 

zamknięty w 1896 roku z przyczyn finansowych. 

Kolejnym kabaretem, tym razem o charakterze rewiowym, założonym przez 

Josepha Ollera, w 1889 roku, był ,,Moulin Rouge”, czyli ,,Czerwony Młyn”, 

usytuowany w dzielnicy czerwonych latarni, niedaleko Montmartre. Przyciągał on 

uwagę swoim wyglądem, bowiem imitował młyn na dachu. Odgrywano w nim, 

w przeciwieństwie do ,,Czarnego Kota”, scenki taneczne, w których występowali 

zarówno tancerze, jak i tancerki. Prezentowały się one zazwyczaj topless, ozdobione 

piórami i biżuterią, natomiast tancerze byli ubrani w barwne stroje. Wiele sensacji 

i kontrowersji wokół ,,Czerwonego Młyna”, wywołał plakat go promujący, na którym 

widoczna była bielizna i nogi tancerki. A jak powszechnie wiadomo, w tamtych 

czasach było to wręcz niedopuszczalne. Namalował go Henri de Toulouse-Lautrec 

i to właśnie dzięki niemu (i plakatowi), lokal zyskał popularność. Symbolem 

rozpoznawczym ,,Czerwonego Młyna” jest kankan. 
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Czas na podsumowanie tej części. Kabaret XIX-wieczny oznaczał lokal, 

w którym występowali artyści, wykonywali oni podczas improwizowanych wieczorów 

piosenki i scenki, posługiwali się także absurdem, często wzbogaconym o obelgi. 

Pierwszym klasycznym kabaretem artystyczno-literackim na świecie jest francuski 

„Chat Noir” – ,,Czarny Kot”, który powstał w 1881 roku, na przedmieściach Paryża na 

Montmartre, zakończył swoją działalność w 1896 roku. Następnym popularnym 

kabaretem francuskim, zaraz po ,,Chat Noir”, jest ,,Czerwony Młyn”, założony w 1891 

roku, w dzielnicy czerwonych latarni, która znajdowała się także na przedmieściach 

Paryża. Przybrał on formę taneczną, był kabaretem o charakterze rewiowym, 

zawdzięczamy mu znajomość tańca ,,cancan”. 

Wyżej przedstawiony zarys historii kabaretu ukazuje nam, że ,,dawny kabaret” 

znacznie różni się od tego kabaretu, który my współcześnie znamy. Jakie były jego 

dalsze losy, jak się kształtował i zmieniał, już niebawem. 
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