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Od les gOguettes dO kabaretów,  
czyli o zależnościach między francuską i polską 

piosenką kabaretową w latach 1881–1911
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Wprowadzenie

Integralną częścią historii polskich kabaretów jest przeświadczenie o ich zależno-
ści od estetyki paryskich nadscenek. W artykule Tęsknota za Chat Noir i Mirliton. 
Wokół legendy paryskich kabaretów (Ignaczak 2016: 280, 308) postulowałam 
potrzebę dokładniejszego zbadania tego zagadnienia ze względu na brak prze-
konujących argumentów, które potwierdzałyby silną organiczną więź Zielonego 
Balonika, Figlików, Momusa, Sfinksa, Mirażu czy Qui Pro Quo z kabaretami 
Montmartre’u. 

Wydaje się konieczne prześledzenie procesu zmian jakim podlegały środowi-
skowe uwarunkowania decydujące o artystycznym kształcie twórczości paryskich 
i polskich kabaretów, by możliwe było wskazanie miejsc wspólnych, ale też różnic.

Każde środowisko — przekonywali Deleuze i Guattari — rządzi się kodem, który 
znamionuje okresowa powtarzalność, każdy kod jednak jest nieustannie przekodo-
wywany i przenoszony. Przekodowywanie i przenoszenie jest sposobem, w jaki pewne 
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środowisko służy za podstawę innemu środowisku, albo na odwrót osadza się w innym 
środowisku, rozprasza się w nim bądź rozbudowuje. (Deleuze, Guattari 2015: 380)

Autorzy Tysiąca plateau proponują, by uważnie badać te czynniki, które decy-
dują o  terytorializacji środowiska, o powtarzalności rytmu danego miejsca oraz 
jego zmianie. W przypadku kabaretów pojawianie się i  znikanie repetycyjności 
możliwe jest do opisania na poziomie rytualizacji przebiegu kabaretowych zdarzeń1 
oraz w obszarze refreniczności form słowno-muzycznych. Można założyć, że próba 
przeniesienia wzorca kabaretowego z Paryża do Warszawy czy Krakowa stworzyła 
w nowym środowisku konieczność ponownego doboru środków słowno-muzycz-
nych, wyeliminowania lub wyłączenia tych elementów performatyki kabaretowej, 
które w polskich realiach nie spełniały oczekiwanej funkcji.

W jakim więc stopniu pejzaż słowno-muzyczny pierwszych paryskich kaba-
retów był podobny do krajobrazu melicznego polskich kabaretów początku 
XX  wieku? Z  jakich rytmów charakterystycznych dla kabaretów Montmar-
tre’u zrezygnowano świadomie bądź nieświadomie w krakowskich i warszawskich 
teatrzykach kabaretowych tamtego czasu? Jaki był mechanizm przekodowywania 
estetyki kabaretowej? Co zadecydowało o tym, że z biegiem czasu owa manifesto-
wana więź polskich kabaretów z paryskim pierwowzorem rozluźniała się w prak-
tyce scenicznej? Z  jakich powodów pragnienie Tadeusza Boya-Żeleńskiego, by 
przeszczepić nadsekwańską tradycję piosenki do polskich kabaretów, okazało się 
niemożliwe do spełnienia? Czy można potwierdzić prawdziwość twierdzenia, że 
„Po Francji odziedziczyliśmy piosenkę” (Mościcki 2008: 20) kabaretową? Uzyska-
nie odpowiedzi na powyższe pytania będzie możliwe tylko wówczas, gdy w owym 
porównawczym zestawieniu nie ograniczymy się do literaturoznawczej kompara-
tystyki, a włączymy do badań perspektywę socjologiczną, pozwalającą odsłonić 
specyfikę obiegu piosenki w tych dwu interesujących nas kręgach kulturowych. 
Pierwszym ważnym zadaniem jest przywrócenie pełnej wiedzy o  swoistości 
i złożoności społecznej cyrkulacji meliki francuskiej — wiedzy wypartej z kultury 
polskiej przez mityczny konstrukt, który powielany przez lata zastygł w stereotypie. 

Wśród nielicznych polskich artystów i publicystów zainteresowanych wielo-
stronnym poznaniem tego zjawiska, można wyróżnić trzy frakcje: miłośników 
estetyki paryskich kabaretów, takich jak Boy czy Leon Schiller, zabiegających 
o przeszczepienie owej tradycji pieśniarstwa na polski grunt (Karwacka 1982: 133); 
sceptyków, takich jak Jan Lorentowicz, który podziwiał wysiłek autora Słówek, 
ale wątpił, by kabaretowa śpiewka zyskała kulturową trwałość i powszechną siłę 
oddziaływania (Lorentowicz 1924: 1–2); wreszcie przeciwników podobnych 

1 Zagadnienie to opisałam szczegółowo w artykule: Tęsknota za Chat Noir i Mirliton. Wokół 
legendy paryskich kabaretów (Ignaczak 2016: 279–308).
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Miriamowi, który miał świadomość, że w drodze przez Europę francuska chan-
son filtrowana była przez estetykę niemieckich tingel-tangli i do Polski dotarła 
w zwulgaryzowanej postaci (Przesmycki 1966: 114–117). Niezależnie jednak od 
opinii na temat możliwej roli nadsekwańskiego wzorca w kształtowaniu europej-
skiej kultury, większość odwiedzających na początku XX wieku stolicę Francji 
Polaków chciała zbliżyć się do tajemnicy paryskiej piosenki, będącej „jednym 
z nieprzerwanych oddechów takiego jak Paryż olbrzyma” (Lorentowicz 1924: 1), 
„zakończeniem każdej bezwarunkowo sprawy” i  konieczną pointą paryskiego 
życia (Makuszyński 1909: 6).

Na piosenki — do Paryża

Od roku 1900, gdy Tadeusz Boy-Żeleński po raz pierwszy odwiedził Paryż, 
w czasie każdego kolejnego pobytu w tym mieście pierwsze kroki kierował zawsze 
na Montmartre — „na piosenki” (Boy 1958, t. 16: 140) kabaretowe, które były 
dla niego swoistym pulsem chwili, pozwalały rozpoznać aktualne zamiłowania 
i uprzedzenia paryżan. Autor Słówek miał przy tym melancholijną świadomość, 
że prawda piosenki kryje się w  jej przemijalności, nietrwałości i  jednoczesnej 
możliwości ponownego odnalezienia sensu w nowej reinterpretacji dostosowanej 
stylem do potrzeb teraźniejszości. Nie ufał formowaniu się poglądów na temat 
kabaretowej piosenki na podstawie incydentalnych doświadczeń. Te ostatnie 
prowadziły najczęściej do utrwalania mitu paryskich kabaretów, jak miało to 
miejsce w  felietonie Kornela Makuszyńskiego2, albo do rozczarowującej wery-
fikacji legendy, co przydarzyło się Gabrieli Zapolskiej, gdy w  roku 1889, za 
namową Charles’a  Auberta, wybrała się do Le Mirliton, by posłuchać śpiewu 
słynnego nadsekwańskiego apasza — Aristide’a  Bruanta. Tak zwierzała się ze 
swych oczekiwań w Listach paryskich:

Przez całą drogę z teatru Château d’Eau na bulwar Rochechuarta, przy którym mieści 
się Cabaret du Mirliton, myślałam o tym poecie bruku, śpiewaku obdartusów i nędza-
rzy, zanurzającym swe dłonie w całą masę łachmanów, stanowiących podstawę Paryża 
i wyciągającym z tryumfalną pieśnią najstraszliwszy łachman smutku i niedoli, i z łach-
manem tym jak z całunem idącym naprzód, niby wiodąc defiladę gueux słaniających się 
przed widmem nędzy–reginy. I wszystko tam jest w tych pieśniach Bruanta, ta korupcja 
i zgnilizna proletariatu, gnieżdżącego się jak masa skłębionego robactwa w cuchnących 
pasażach przedmieść zarogatkowych, płacz nieprawych i opuszczonych jak szczenięta 
dzieci, jęk znieważonej dziewczyny, szept zgłodniałej kobiety, blask migających 
noży, tęsknota serdeczna zamkniętej za kratą nędzarki, szczęk zębów zmarzniętego 

2 Na opublikowany felieton Kornela Makuszyńskiego Kabaret paryski (Makuszyński 1909: 
6–7) powołują się często historycy teatru, chcąc przekonać czytelników o magii pierwszego pary-
skiego kabaretu Chat Noir — por. Ignaczak 2016: 301.
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żebraka — słowem całe nieszczęście tych, którzy niewinni a wiecznie głodni do trum-
ny się kładą, którzy od Montmartre’u aż do Glaciery idą zbitym szeregiem doskonale 
wyćwiczonego legionu — wiecznie gotowego do apelu zbrodni, z nerwami tańczącemi 
ciągłą sarabandę, z kurczem pustego żołądka, z próżnią w mózgu i czerwoną płachtą 
przed przesyconym absyntem wzrokiem. Bruant — to śpiewak tych, którym Republika 
nie dała nic, prócz ciągłych na murach napisów, głoszących jak dzwon pusty: równość 
i braterstwo — a w istocie dozwalających tylko użyć tej równości na zimnych płytach 
Morgi, lub w zielonych, tłustych falach Sekwany. Bruant śpiewa nędzę i jak kochanek 
wierny ten blady, cuchnący szkielet wciąż za sobą wiedzie. Łańcuchem pieśni skuł się 
z nędzą tą szarą na wieki […]. (Zapolska 1892: 135–136)

Stworzonego na podstawie znajomości tekstów, wyimaginowanego pieśnia-
rza Zapolska nie odnalazła w Le Mirliton. Uderzyła ją panująca tam „nieokre-
ślona atmosfera przygniatającego ogłupienia”: „Kelnerzy roznosili boki, stukali 
spodkami, goście krzyczeli, wyli, pluli, wymyślali”, a Bruant, nie zważając na to, 
„śpiewał ciągle z przymkniętemi oczami” (Zapolska 1892: 135–136). Zapolska 
nie skrywała przed czytelnikami „Przeglądu Tygodniowego” przykrości, jaką 
wywołał w  niej widok tego oferującego „komizm zdetronizowanego talentu” 
„pajaca przebranego w  strój ordynarny i  nieartystyczny” (Zapolska 1892: 
135–136), który po występie sprzedawał zebranym papierowe fleciki i wiszące na 
ścianach obrazy, gdy równocześnie kelner obchodził klientów, zbierając datki do 
podsuwanej im ostentacyjnie miseczki. Wydaje się, że Zapolska nie wychwyciła 
persyflażowych tonów w Bruantowskich piosenkach, nie uznała, by zachowanie 
gospodarza było przekonującą formą artystycznej prowokacji — odebrała owo 
zdarzenie wprost jako frymarczenie cudzą nędzą.

Boy nie mógłby wdać się z Zapolską w dyskusję na temat interpretacji stylu 
Bruantowskiego pieśniarstwa, ponieważ kabarety paryskie poznawał znacznie 
później, gdy Le Chat Noir i Le Mirliton pozostały już tylko w legendzie. Cieka-
wiła go też, przeciwnie niż Zapolską, nie mityczna wyjątkowość piosenki kabare-
towej, ale jej organiczna swoistość, specyfika. Dlatego gdy przyjeżdżał do Paryża, 
niespokojnie krążył po Montmartrze, zaglądając do: Le Grillon i Les Noctambu-
les, Les Quat’z’Arts, La Bôite à Fursy, La Lune Rousse, Le Lapin Agile, zachłan-
nie poszukując w pieśniarskiej miniaturze i jej scenicznym wykonaniu takiego 
rozbudzenia emocji, z którego wyrasta potrzeba powtórzenia owego doświadcze-
nia (Boy 1958, t. 16: 82–88). Niejednokrotnie odczuwał rozczarowanie ekshu-
mowaniem dawnego repertuaru (Boy 1958, t. 16: 86), rozumiał jednak, że dla 
ocalenia żywotności utworów słowno-muzycznych potrzebne jest odnalezienie 
dla nich właściwej współczesności tonacji i stylistyki. Intuicyjnie też przeczuwał, 
że siła oddziaływania paryskiej piosenki ma swoje źródło w muzycznej tradycji 
kultury francuskiej, w której ten gatunek jest „jedną z elementarnych potrzeb 
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egzystencji, artykułem spożywczym tak ważnym i niezbędnym jak wino i mąka” 
(Boy 2004: 149). Warto więc spenetrować historyczne źródła, by zrozumieć, 
na czym polegał rytm krwiobiegu pieśniarstwa francuskiego i w jakim zakresie 
twórcy pierwszych polskich kabaretów mogli wykorzystywać jego specyfikę.

Les goguettes, czyli czego Polacy nie wiedzą  
o franuskiej piosence kabaretowej

Zanim XIX-wieczny paryski kabaret artystyczny uczynił z piosenki spoiwo wysta-
wianych tam programów — operujących niebywałym bogactwem form: takich 
jak opowieści swawolne, historie nasycone czarnym humorem albo komizmem 
funeralnym, powiastki, których zakończenie należało do czytającego, enigmatyczne 
anegdoty o ambiwalentnym zakończeniu (por. Pillet 1992: 48) — funkcjonowała 
ona w  niebywale dynamicznym, zorganizowanym społecznym obiegu, jakiego 
w Polsce nie zaznaliśmy i którego w gruncie rzeczy do dzisiaj nie znamy. 

Tradycję francuskich towarzystw śpiewających cechuje zadziwiająca histo-
ryczna ciągłość i dynamika, przy paradoksalnej efemeryczności poszczególnych 
grup. Pierwszą znaną kompanią śpiewającą była ta stworzona w roku 1323 przez 
siedmiu tuluzyjskich trubadurów spotykających się w miejskim ogrodzie, by recy-
tować i śpiewać swoje kompozycje (Duboul 1901, t. 1: 19; por. Nisard 1867). 
Nie była to jeszcze grupa działająca na zasadach późniejszych les goguettes, ale już 
w niej zaznacza się cecha charakterystyczna dla późniejszych stowarzyszeń śpie-
wających — były to nieformalne spotkania aranżowane w przestrzeni publicznej 
z pobudek całkowicie bezinteresownych. 

Jak objaśnia Lionel Richard, w starym słowie gogue ‘wesołość, żart’ — zawiera 
się podstawowy cel organizowania takich rozśpiewanych spotkań — pragnienie 
wywołania dobrego humoru zebranego towarzystwa (Richard 1991: 24). Nazwa 
la goguette będzie używana w  kilku zakresach znaczeniowych: jako wskazanie 
wesołego nastroju wspólnotowej zabawy, nazwa towarzystw śpiewających, 
mających epikurejski i libertyński charakter, termin odnoszony do konkretnych 
spotkań śpiewających, organizowanych zgodnie z zasadami danego towarzystwa3, 
oraz kategoria gatunkowa pozwalająca zaklasyfikować konkretne piosenki, 
uznane za reprezentatywny repertuar dla spotkań śpiewających danej grupy4. 

Od roku 1729, gdy powstało towarzystwo La Société du Caveau, uznawane 
za prototyp la goguette, w niezwykle szybkim tempie zaczęło przybywać zgroma-

3 Sposoby organizowania les goguettes w różnych okresach historycznych opisywane były 
wielokrotnie — patrz Paris chantant 1845; Imbert 1873; Imbert 1880: 42.

4 Większość repertuaru śpiewanego w  czasie les goguettes należała do pamięci oralnej, 
piosenki tego typu zyskiwały życie poprzez kolejne ośpiewanie. Nie znaczy to jednak, że nie 
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dzeń, dzięki inwencji których ta praktyka świętowania zyskała tak różnorodną 
postać. W  latach 1818–1900, wśród towarzystw organizowanych przeważnie 
w miastach i na przedmieściach, przytrafiały się les goguettes całkowicie apoli-
tyczne, kultywujące repertuar anakreontyczny, bachiczny, ale też takie, które 
wykorzystywały kolejne spotkania dla zamanifestowania poglądów antymonar-
chistycznych, anarchistycznych5. 

Każde, liczące nie więcej niż 20 osób6, stowarzyszenie tego typu tworzyło 
również własne reguły spotkań i rytuały potrzebne dla podkreślenia pożądanych 
cech owej śpiewającej zbiorowości. Większość z  nich sięgała po typowe dla 
goguette rozwiązania: śpiewano dobrze znane piosenki i  dla uporządkowania 
wieczoru wyznaczano prezydenta (maître goguettier) takiego zgromadzenia, który 
zapisywał i  porządkował kolejność wspólnie wykonywanych utworów, trzy-
krotnym klaśnięciem witał śpiewaków, zbierał z sali propozycje wyrazów, które 
miały być wykorzystane w powstającej ad hoc piosence. Zróżnicowanie takich 
towarzystw wyrażało się już w samych nazwach — jedne wskazywały na miej-
sce, w którym odbywały się spotkania (Société du Caveau7, Caveau moderne, 
Caveau Lyonnais, Caveau de la République), inne — zwłaszcza te o satyrycznym 
profilu — korzystały z ezopowego kostiumu (np. La Ménagerie, Les Animeaux, 
La goguette des Insectes), który miał z  jednej strony eksponować zwierzęcość 
instynktów rządzących życiem ludzkim w pozornie tylko cywilizowanym świecie, 
z drugiej — pozwalał na alegoryczne wyrażenie krytyki społecznej (Paris chantant 
1845: 27–28). Według Julesa Vinçarda les goguettes były pierwszym etapem 
rozwoju „inteligencji popularnej” (Trihoreau 2010: 46).

Ponieważ praktyka tworzenia amatorskich grup śpiewających stała się 
powszechna, stowarzyszenia takie szukały przyjaznych miejsc w  przestrzeni 
publicznej, w których można byłoby w sposób nieskrępowany współbiesiadować 
i śpiewać. Piwnice, tawerny, kawiarnie i kabarety w naturalny sposób stopniowo 

drukowano ich w odrębnych zbiorach — np. Chansons nationales, nouvelles et autres 1826: 330; La 
goguette chansonnier de table et de société 1834; La Goguette ancienne et moderne, choix de chansons 
nationales, guerrières, bachiques, philosophiques, joyeuses et populaires 1865.

5 Gaetano Manfredonia szczegółowo analizuje sytuację les goguettes w latach 20. XIX wieku 
(porównuje twórczość Pierre-Jeana Bérangera z pieśniarstwem Émile’a Debraux) — patrz Manfre-
donia 1997: 28–35.

6 Towarzystwa takie mogły mieć charakter mieszany (mężczyźni, kobiety i  dzieci), ale 
nierzadko założyciele uciekali się do formy wykluczenia — powstawały wówczas grupy wyłącznie 
kobiece, męskie albo środowiskowe (tylko artyści, tylko prawnicy).

7 Tradycja spotkań w paryskich piwnicach wymaga odrębnego opisu, więc wyłączam to 
zagadnienie z niniejszego artykuły, wskazując tylko możliwość porównawczego ujęcia tej francuskiej 
kulturowej tradycji w odniesieniu do polskich doświadczeń, które wydają się nawiązywać do owej 
formuły (np. Piwnica pod Baranami) — patrz Paris et ses quartiers, Chansons par les membres du 
caveau 1883; Avenel 1890; Lugnier 1913; Level 1988.
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przejmowały funkcje owych towarzystw, które pod wpływem nadmiernego poli-
cyjnego nadzoru stopniowo wygaszały swą działalność.

W  paryskich kabaretach przełomu lat 80. i  90. XIX wieku wielokrotnie 
organizowano autentyczne les goguettes, przypominając o pokrewieństwie celów 
stawianych sobie przez kabarety i  towarzystwa śpiewające. W 1883 roku Jules 
Jouy zorganizował w Cabaret des Assassins bankiet o takim właśnie charakterze 
pod szyldem La Soupe et le Boeuf  (Herbert 1967: 88).

W roku 1892 kilkakrotnie zapraszano na les goguettes do kabaretu Le Chat 
Noir (spotkanie, któremu przewodniczył Horace Valbel zostało utrwalone 
na rysunku Alfreda Le Petit — patrz Valbel 1885–1905: 79). Za wybitnego 
goguettiera uchodził właściciel kabaretu Le Mirliton, Aristide Bruant (Valbel 
1885–1905: 66).

Z  tradycji zwierzęcych goguettes można wywieść nazwy wielu kabare-
tów: Le Chat Noir (‘Czarny Kot’), Le Chien Noir (‘Czarny Pies’), Le Grillon 
(‘Świerszcz’), L’Âne Rouge (‘Rudy Osioł’), Les Éléphants (‘Słonie’). Wydaje się 
też, że tak lubiana w kabaretach aluzyjna, ezopowa gra dwuznacznością również 
stąd czerpała inspirację8. Poza tym les goguettes i kabarety łączyła także struktu-
ralna labilność, wyjątkowa łatwość do przekształcania się i unicestwiania, z czego 
wynikała też niebywała ruchliwość, wielostronna aktywność tych, którzy tworzyli 
tego typu artystyczne programy. Wreszcie z owego amatorskiego muzykowania 
goguettierów wyrosła niewątpliwie niezwykła postać fin de siècle’owego chan-
sonniera. Ten wielostronny obieg piosenki francuskiej znika najczęściej z  pola 
widzenia polskich badaczy form kabaretowych, a  przecież to osmoza różnych 
poziomów życia muzycznego we Francji, polegająca na przenoszeniu repertuaru 
ulicznego do les goguettes, stamtąd do les cafés chantants i  les cafés-concerts, 
a  potem do kabaretów, organizujących les goguettes, zadecydowały o  tym, że 
w przekonaniu Francuzów cała literatura zaczyna się od piosenek (Herbert 1967: 
9). Ta wielowiekowa tradycja upowszechniania pieśni jako gatunku kulturowo 
uprzywilejowanego była niemożliwa do odtworzenia w  niestabilnych geopoli-
tycznie i społecznie polskich warunkach.

8 Znamienne, że rysownicy ilustrujący działalność chansonnierów kabaretowych często 
sięgali po alegoryczność w portretach artystów kabaretowych — np. na rysunkach Alfreda Le Petit, 
włączonych do kroniki Horace’a Valbela, przedstawiane twarze przypominają ptasie bądź zwierzęce 
głowy. Ptasi wizerunek samego Valbela (Valbel 1885–1905: XX) znajdujemy więc w Przedmowie, 
małpia karykatura Pierre’a Trimouillata towarzyszy charakterystyce jego działalności kabaretowej 
(37), Jean Varney zyskuje oblicze pumy (73), Victor Meusy — papugi (157), a Rodolphe Salis 
zostaje Orłem Montmartre’u (61).
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Chansonnierzy z Montmartre’u a polscy twórcy kabaretowych piosenek

Powracający regularnie do kabaretów paryskich Tadeusz Boy-Żeleński wielo-
krotnie zadawał sobie pytanie: na czym polega nieopisywalność fenomenu 
nadsekwańskiej chanson? Nie mógł przy tym nadziwić się, że „Ta sama prawie 
publiczność słuchała wciąż tych samych piosenek, które umiała na pamięć, 
śpiewanych przez ludzi, których zasoby wokalne były nader wątpliwe.” (Boy 1958, 
t. 16: 83). A jednak wracano, by posłuchać ich po raz kolejny.

Niepowtarzalną dyspozycją paryskich artystów kabaretowych była ich 
gotowość do łączenia różnych funkcji: autora tekstu, muzyki i wykonawcy. Ta 
właściwość mieści się w  nazwie chansonnier ‘szansonista’, w  polskiej kulturze 
odnoszonej przede wszystkim do osoby śpiewającej na scenie i to raczej miernie. 
Jeśli zajrzymy do stworzonej przez jednego z poetów Montmartre’u, Leona de 
Bercy, kroniki Montmartre et ses chansons: poètes et chansonniers / Montmartre 
i jego piosenki: poeci i chansonnierzy (de Bercy 1902) oraz pracy Horacego Valbela 
charakteryzującego channsonierów La Butte (Valbel 1885–1905), to odsłoni się 
przed nami niebywała rozmaitość ukierunkowań tematycznych i stylistycznych 
utworów paryskich pieśniarzy kabaretowych.

Młodziutki Mac Nab (de Bercy 1902: 7) pisał piosenki inspirowane twór-
czością Baudelaire’a i Poego, czarując słuchaczy makabryczną elegijnością, czego 
zapowiedzią jest początek choćby takiej strofy:

Un jeune homme venait de se prendre 
Dans la forêt de Saint Germain
[Pewien młody człowiek właśnie powiesił się 
W lesie Saint Germain]. (Boy 2004: 151)

a  oprócz tego składał reklamowe kuplety przeznaczone dla fabryki produ-
kującej piecyki grzewcze; Hector Ganier (de Bercy 1902: 8–9) specjalizował 
się w  „odświeżaniu” starych prowincjonalnych piosenek; mający niebanalnie 
brzmiący głos Hector Sombre (de Bercy 1902: 10–11) trwonił go, dostoso-
wując styl wykonania do marnych utworów, byle tylko zaspokoić oczekiwania 
publiczności; René Ponsard, podobnie jak Aristide Bruant, Jean Richepin czy 
Jehan Rictus, pisząc w języku argot, mieszał szyderstwo z sentymentalną słodyczą 
(de Bercy 1902: 11); Vincent Hyspa, egzotycznie ubrany w tureckie pantalony 
i perski surdut, śpiewał „stłumionym głosem” piosenki parodystyczne w tonacji 
burleskowej (de Bercy 1902: 84–87); Paul Paillette, o  twarzy rabelaisowskiego 
proboszcza, niezmiennie prowokował hasłami anarchistycznymi (de Bercy 1902: 
91–95); akompaniując sobie na pianinie, Léon Xanrof wykonywał swego Fiakra 
w duecie z  papugą — amazonką (de Bercy 1902: 91–95; Valbel 1885–1905: 
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34, 36); Georges Fragerolle własne kompozycje podawał wibrującym, metalicz-
nym białym głosem (de Bercy 1902: 41–44), a Antoine Brun czarował ciepłym, 
przejmującym, niskim brzmieniem, zaskarbiając przychylność publiczności 
romansami: Fou, Amor, Nos Démons, czy Ma Promise (Valbel 1885–1905: 
126–127); konkurencją dla tego ostatniego był śpiewający równie głębokim 
barytonem Marcel Legay, który zanim stał się chansonnierem Czarnego Kota, 
dał się poznać mieszkańcom Montmartre’u jako uliczny śpiewak, akompaniujący 
sobie na harmonii (de Bercy 1902: 19–30; por. Poole 1994; Bertrand 2015).

To zestawienie, potwierdzające, że istotnie Le Chat Noir „dławił się od talen-
tów” (Boy 1964a, t. 21: 220), nie jest pełne, ale daje wyobrażenie o  tym, co 
wyeliminowała polska legenda. Nie znalazł się w niej również „śpiewający nikłym 
suchotniczym głosikiem” (Boy 1958: 82) Paul Delmet (de Bercy 1902: 68–72; 
por. Valbel 1885–1905: 199–205), autor rzewnych, sentymentalnych melodii do 
wierszy Henri Bernarda, Théodore’a Botrela (de Bercy 1902: 180–185; por. Valbel 
1885–1905: 217–229), Armanda Silvestre’a. Jednak to walory jego muzyki 
wykorzystywane były najczęściej przez twórców polskiego kabaretu. Tadeusz Boy-
-Żeleński do melodii piosenki Petit chagrin9 stworzył w roku 1907 zielonobaloni-
kową persyflażową Piosenkę przekonywującą (Boy 2004: 195–197; por. Adrjański 
1997: 220), melodię Les petit pavés przydał piosence Kaprys (Boy 2004: 87–88), 
prymką Exil d’amour posłużył się w  dwugłosie filozoficznym Piosenki megalo-
mana (Boy 2004: 89–90), natomiast na kanwie melodycznej Envoi de fleurs10 
zbudował Piosenkę sentymentalną, której nie trzeba brać zanadto serio (Boy 2004: 
184–185), a znów do programu Momusa w roku 1909 włączono jego Piosenkę 
wzruszającą (Boy 2004: 209–211; por. Adrjański 1997: 221–222) do melodii 
Fleurs et pansées11. Podobnie kontrafakturowo wykorzystał melodię Delmeta 
Lucjan Konarski w  piosence: Czy kochasz mnie?  — wykonywaną w  kabarecie 
Momus w 1911 roku (Karwacka 1982: 70, 150)12. Na tej samej zasadzie zwią-

 9 Słowa do piosenki Petit chagrin / Smuteczek napisał Maurice Vaucaire — patrz Chansons 
de Paul Delmet b.d: 14–20.

10 Słowa piosenki — Henri Bernard.
11 Piosenka opublikowana w zbiorze: Vingt chansons d’amour et de bohême par Paul Delmet 

1907 [Ta violette. Parisienne, Berceuse d’amour, Chanson du matelot, A tes yeux, Tu me disais!, A la 
chanson méchante, vous le savez bien!, Fleurs et pensées, Noël d’amour, Ce que j’aime, Chanson de folle. 
Quand tu s’ras grand [...], Les Becs salés, Mon aimée, Le Vieux prunier, L’Amour à travers les âges, 
Chemin fleuri].

12 Wydaje się, że za Boyem autorka podaje słynny Biały pokoik Konarskiego jako piosenkę do 
muzyki Delmeta; a może badaczka niewłaściwie zinterpretowała słowa publicysty Stefana Krzywo-
szewskiego, który charakteryzując repertuar Momusa („Świat” 1909) napisał, że piosenka ta „senty-
mentem najlepsze utwory Delmeta” przypomina (?) — patrz Rudzki, red. 1957: 159; przypisanie 
przez Boya Białego pokoiku Delmetowi próbował dementować Arnold Szyfman w artykule Momus 
warszawski (Rudzki, red. 1957: 146) — por. Adrjański 1997: 222.
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zano muzykę Leona Xanrofa z  momusową piosenką Wspomnienie autorstwa 
Leona Choromańskiego (Karwacka 1982: 130) .

Jaką funkcję pełniła piosenka w Le Chat Noir i Le Mirliton? Była niewąt-
pliwie kroniką środowiskową i żywym „komentarzem egzystencji we wszystkich 
jej przejawach”13. Między innymi służyła rejestrowaniu kabaretowego życia 
w  śpiewanych scenkach rodzajowych i  portretach. W  wierszowanych nuco-
nych komplementach celował Gaston Sécot, to przedstawiając Delmeta jako 
pieśniarza o wybornym głosie, to zachwalając Trimbouillete’a jako twórcę „bez 
skazy”, podkreślając u Xaviera Privas ciekawe połączenie drapieżnego wykonania 
z elegancją opowieści miłosnych, w Georges’u Tiercy’m dostrzegając zaś „profe-
sora mimiki” (de Bercy 1902: 18–19). Obok zwięzłych charakterystyk propo-
nowano też bardziej szczegółowe a uszczypliwe wizerunki, podobne temu, który 
miał być odpowiedzią na wzniosłość soliloquiów Jehana Rictusa, a wyszedł spod 
pióra spółki: Theodor Botrel, Dominik Bonnaud i Numa Blés. W zapropono-
wanej przez nich autoprezentacji sceniczny Rictus przeciwstawiał się tym, którzy 
ośmielali się nazywać go „Jésus Christ dentiste” (de Bercy 1902: 175).

W twórczości pierwszych polskich kabaretów: Zielonego Balonika, Figlików 
czy Momusa nie brakuje podobnych śpiewanych portretów, w większości sytu-
acyjnych. Takim utworem była parodiująca Kanconę Dyla Sowizdrzała, autorstwa 
Nowaczyńskiego, piosenka komentująca powstanie Figlików (1907), a odnosząca 
się do działań dwu ważnych dla życia teatralnego postaci: Arnolda Szyfmana 
i  Ludwika Solskiego14. Słynne były też kuplety Noskowskiego zatytułowane 
Nie widział kto Karola Frycza gdzie?, w których autor dworował z niesłowności 
i braku punktualności świetnego zielonobalonikowego scenografa15. Nie sposób 
jednak udowodnić, że owa analogia wynika z bezpośredniego wpływu paryskich 
kabaretów.

Oprócz piosenek rejestrujących kabaretową codzienność, Montmartre śpie-
wał, co przewidywalne, o  miłości i  miłostkach. Skala odcieni nastrojów tego 
typu utworów była nader bogata: od tonacji czysto sentymentalnej kompo-
zycji Delmeta, przez zmysłowość piosenek Montoi (de Bercy 1902: 96–102), 
o którego tekstach pisano, że nie ma w nich niczego poza kwiatami, perfumami, 
wietrzykiem, błękitem nieba, westchnieniami i  pocałunkami, ale kwiaty są 
odurzające, a  pocałunki namiętnie bolesne (Valbel 1885–1905: 114); przez 

13 Stwierdzenie Borisa Viana — cyt. za: Dutheil Pessin, 2004: 27 (tłumaczenie L.I.). 
14 Balladę o Kasztelanie i Sowizdrzale, autorstwa Boya i Nowaczyńskiego, odśpiewał Teofil 

Trzciński w Drugiej Szopce Zielonego Balonika — patrz Karwacka 1982: 60; por. Kuchtówna 2004: 
93–94.

15 Linia melodyczna piosenki pochodziła z przeboju Antona Ronachera, dyrektora wiedeń-
skiego teatru Varieté Haben Sie den kleinen Kohn nicht gesehen? — patrz Kuchtówna 2004: 89–91.
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frywolność kupletów w rodzaju: „Kiedy król Grecji po swawoli opuszcza buduar 
damy z półświatka, nie warto ścielić łóżka — król Leopold przychodzi zaraz po 
nim”16; po gorzką, złą, melodramatyczną miłość przedstawioną choćby w Sercu 
matki Richepine’a17.

Obok chanson d’amour występowała chanson sociale. Piosenkami atako-
wano niesprawiedliwości systemu i  historii, wykorzystując do tego wszystkie 
rejestry stylistyczne: od sentymentalnego, przez melodramatyczny, satyryczny, 
po odmianę — którą Catherine Dutheil Pessin (zgadzając się w tym względzie 
z André Velterem) uzna za najbardziej oryginalną i charakterystyczną dla kaba-
retów XIX wieku — operującą makabrycznym humorem, będącym środkiem 
frenetycznego ośmieszania (Dutheil Pessin 2004: 33; por. Velter 1996: 11). 
Według diagnozy A. Veltera, wisielczy śmiech i  obelga słowna były ucieczką 
przed strachem wyzwolonym i  spotęgowanym przez zdarzenia Komuny Pary-
skiej, były sposobem na przetworzenie egzystencjalnych lęków (Velter 1996: 11). 
Przykładem kontestującego autora, którego Léon de Bercy nazwał „królem 
pieśniarzy”, był Jules Jouy. Ten współpracownik paryskich gazet socjalistycznych 
chętnie wykorzystywał formę piosenki jako pamflet społeczno-polityczny, czego 
przykładem może być, dedykowana Emilowi Zoli, piosenka La Terre (‘Ziemia’), 
czy inna, zatytułowana La Veuve (w argot: ‘Szubienica’), będąca przejmującym 
wystąpieniem przeciwko karze śmierci (Dutheil Pessin 2004: 33).

Takiej powagi i pasji we wskazywaniu mankamentów systemu, czy manifesto-
waniu anarchistycznych poglądów, jakie zaprezentują artyści Le Chat Noir i Le 
Mirliton (wymieńmy tu: Paillette’a czy Rictusa), nie znajdziemy w piosenkach 
pierwszych polskich kabaretów.

Ale też od tego rodzaju otwartych rozliczeń uchylał się nie kto inny jak 
Aristide Bruant. Niegdyś butnie rzucający w  tłum słowa: „Jam republikanin, 
socjalista, / zwolennik skrajnej lewicy, / Rewolucjonista, anarchista” (cyt. za: 
Appignanesi 1990: 34) stopniowo przyjął poglądy konserwatywne, tonując 

16 Quand le roi de Grèce après une fredaine
 Quitte le boudoir d’une demi-mondaine,
 Ça ne vaut pas la peine de refaire le lit — 
 Le roi Léopold arrive après lui…
Piosenkę śpiewano „na starą operową nutę” o inc. „T’en souviens-tu, quand t’étais prince 

de Galles” („Pamiętasz, jak byłeś księciem Galii”), która to melodia znana była Polakom w czasach 
międzywojnia za sprawą połączenia jej z niemieckim tekstem Tysiąc walecznych — patrz Boy 
1965: 165.

17 Ta stylizowana na bretońską balladę piosenka powstała w 1883 roku, a stanowi finał powie-
ści Jeana Richepina La Glu, muzykę napisał do niej Charles Gounod (była też wersja dramatur-
giczna tej historii) — patrz Richepin 1881: 344–345. Piosenkę tę wykonywano też w repertuarze 
Le Chat Noir, ale z muzyką Georgesa Fragerolle’a. Utwór ten do swojego repertuaru włączyła Yvette 
Guilbert — patrz Oberthür 2007: 164, 166.
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swoje kabaretowe wystąpienia. Nie oznacza to jednak, że ballady śpiewane przez 
gospodarza Le Mirliton nie odsłaniały rewersu La Belle Ėpoque, przekonywała 
Louise Rypko-Schub. Badaczka analizując pojawiające się w piosenkach Bruanta 
motywy tematyczne, łącznie z językowym kształtem utworów, doszła do wnio-
sku, że przy wszelkich uproszczeniach wynikających ze skrótowości prowadzącej 
do stereotypizacji obrazu, piosenki Bruanta są — jak zalecał Zola — dokumen-
tacyjną opowieścią o tych, którzy w sposób niezawiniony zostali wykluczeni ze 
społeczeństwa (Rypko Schub 1976: 196). Jest to zaproszenie do świata — co 
doceniali także polscy artyści, tacy jak Adolf Nowaczyński — „tych bez ogniska 
domowego, bez spokoju, bez szczęścia, bez etyki mieszczańskiej, tych spoza solid-
nego obywatelskiego parkanu, tych żyjących z dnia na dzień wykolejeńców, fili-
strów próżniactwa, stoików bulwarowych, alkoholików” (cyt. za Kiec 2004: 9). 
Catherin Dutheil Pessin podkreślała, że są to bohaterowie, w których nigdy nie 
dojrzeje oczyszczający bunt. Dlatego otoczeni są sentymentalnym autorskim 
współczuciem, które będzie podstawą słowno-muzycznego mitu środowiska 
szumowin społecznych (Dutheil Pessin 2004: 36).

Boy z podziwem konstatował, że z piosenek Bruanta, takich jak Na ulicy, Na 
gościńcu, W Lasku w Vincennes można ułożyć swoisty atlas La Butte, bowiem ich 
autor, nie pomijając żadnej dzielnicy Paryża, utrwalał w nich „i szynk podmiejski, 
i więzienie, i szpital, i kolonie karne, i ostatni etap tych egzystencji — gilotynę” 
(Boy 1964a, t. 21: 220; por. Frey 2004).

Polscy artyści kabaretowi próbowali przybliżyć ten nurt piosenki społecznej 
najpierw publiczności Momusa (1909), włączając do programów parafrazy Leona 
Schillera: Starego żebraka Paula Delmeta i Nóż / Balladę o włóczędze Theodora 
Botrela (Karwacka 1982: 133); później w roku 1918 widzom kabaretu Miraż, 
dla którego z  kolei Julian Tuwim przygotował tłumaczenia piosenki Aristi-
de’a Bruanta Na szubienicy18 i ballady bretońskiej Jeana Richepine’a Serce matki19. 
Czyniąc to mieli jednak świadomość, że wszczepienie paryskiej piosenki in crudo 
do polskiego repertuaru kabaretowego byłoby krokiem fałszywym, ponieważ 
znalazłaby się ona wobec publiczności, dla której formy słowno-muzyczne nie 
potwierdzają jakości życia zbiorowego, jak ma to miejsce w kulturze francuskiej. 

18 Tekst wydrukowany w „Estradzie” 1918, nr 8 (Utwory Jana Wima i innych), s. 18–20; prze-
drukowany w: Groński 1994: 15–16.

19 Tekst opublikowany w  „Estradzie” 1918, s. 9–10; piosenka przypomniana w  czasie 
Koncertu dawnych utworów rozrywkowych z okazji 50-lecia ZAiKS-u w wykonaniu Hanki Skar-
żanki — patrz Głowacka, red. 1981: 40; włączona na stałe w krwiobieg teatralny jako element 
sztuki Witkacego Matka — prem. 20 VI 1970 r., Warszawa, Teatr Współczesny, reż. Erwin 
Axer — program teatralny:http://www.witkacologia.eu/teatr/Witkacy_na_scenach_polskich_2.
html#rok1970; archiwumhttp://www.e-teatr.pl/pl/programy/2013_11/52206/matka_teatr_wspol-
czesny_warszawa_1970.pdf [dostęp: 8.01.2017].
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Arnold Szyfman przekonywał — podobnie jak przed nim robił to Jan August 
Kisielewski (Kisielewski 1966: 120‒124), że ponieważ „dla nas piosenka nie jest 
chlebem powszednim” tak jak we Francji, dlatego polski kabaret powinien rozwi-
jać się przede wszystkim na rodzimym gruncie (Szyfman 1909: 51).

Jeśli więc korzystano w  kształtowaniu repertuaru kabaretowego ze wzorca 
Le Chat Noir i Le Mirliton, to najczęściej przetwarzając go parodystycznie, jak 
zrobił to Schiller w swoich miniaturach słowno-muzycznych: Brzydkiej kochance, 
Wiatr za szybami czy Piosence20.

Nawet wówczas, gdy w  kabaretach wykorzystywano środki obrazowania, 
które były typowe dla piosenki paryskiego fin de siècle’u, nawet gdy piosenką 
kabaretową przypominano o sprawach ostatecznych, jak choćby w naturalistycz-
nym Tańcu brzucha Bogusława Adamowicza: 

W trupie szpik wyżre śmierć, próchno zje kości.
Robak w stęchłym szkielecie stoczy wnętrzności. (Rudzki, red. 1957: 122);

czy w bachicznej strofie noir (Wiatr za szybami):

Co chcesz, świętoszku, sobie twierdź — 
My chlajmy do finału dramy, 
Aż gasząc światło krzyknie śmierć:
„Fajerant” — lokal zmykamy. (Rudzki, red. 1957: 120);

albo w wykorzystującym motyw danse macabre refrenie: „zasypie wam źrenice 
piach”, piosenki Władysława Nawrockiego, wzorowanej na utworze Marcela 
Legay21 (Karwacka 1982: 100), brzmią już one z pewnego dystansu narzuconego 
teatralną stylizacją, stając się melancholijną reprezentacją przeszłości pierwszych 
paryskich kabaretów, tak w historycznym, jak i mitycznym wymiarze. 

Podsumowanie

Wydaje się, że tylko pierwszych dziesięć lat XX wieku było czasem owych prak-
tycznych usiłowań, by pieśniarską tradycję kabaretu francuskiego wykorzystać 
w tworzeniu repertuaru polskich nadscenek. Już wówczas jednak można wska-
zać pewne interpretacyjne nieścisłości świadczące o  tym, że sporo racji kryje 

20 Ich obecność w repertuarze Momusa zarejestrowała Helena Karwacka (Karwacka 1982); 
teksty można znaleźć w: Rudzki, red. 1957: Wiatr za szybami 119–120; Brzydka kochanka / Brzy-
dula 169–170; Piosenka 170–171.

21 H. Karwacka zwraca uwagę na to, że była to piosenka wykonywana w Momusie przez 
Alfreda Lubelskiego, a jej tekst i melodia szczepione były na motywach utworu Marcela Legay. 
Dzięki badaniom M.E. Poole nad twórczością tego montmartryjskiego artysty można ustalić, że 
naśladownictwo dotyczyło piosenki, do której słowa napisał Maurice Boukay, Le grand voyage ou Tu 
t’en iras les pied devant! (Poole 1994: 512).
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się w  ironicznym komentarzu Ryszarda Marka Grońskiego, który uważał, iż 
„przyznawanie się do wpływów francuskich złożyć trzeba na karb nie wygasłych 
snobizmów i prób uszlachetnienia genealogii poprzez znalezienie godnych ante-
natów” (Groński 1987: 20). Często bowiem porównania polskich wykonawców 
do paryskich artystów kabaretowych były raczej umowne. Momusowy pieśniarz 
Alfred Lubelski zestawiany był z Aristidem Bruantem, „mimo że styl i charakter 
uprawianego przez niego pieśniarstwa różnił się od francuskiego pieśniarza” 
(Karwacka 1987: 1822). Nie próbowano objaśniać, dlaczego w tak odmiennych 
stylistycznie artystkach jak Adolfina Zimajer23, Mary Mrozińska (Michalski 
2007:  210; por. Kiec 2004: 30; 2014: 53), czy później Hanka Ordonówna 
(Michalski 2007: 130, 142–143) widziano następczynie Yvette Guilbert24. 

Wielu z  tych, którzy rozsmakowali się w dawnej paryskiej stylistyce wyko-
nawczej, nie potrafiło się jednak pogodzić ze stopniowym, nieuchronnym 
przeobrażaniem się polskich nadscenek, tym bardziej dotkliwym, gdy sięgano po 
francuski repertuar. Boy pamiętający, że w Le Chat Noir „kult słowa sięgał tak 
daleko, iż w stylu ówczesnym wykluczano prawie mimikę; stojąc nieruchomo, 
z nieubłaganie poważną twarzą” (Boy 1963b, t. 20: 478), nie mógł przystać na to, 
co zobaczył na scenie Małego Qui Pro Quo w roku 1937. Towarzyszące wyko-
naniu francuskich piosenek „prysiudy” wydały mu się zaprzeczeniem estetyki 
pierwszych paryskich kabaretów, wzorca, którego — miał tę świadomość — nie 
można było już odzyskać (Boy 1970: 330).

Odczuwany przez Boya rozdźwięk między stylistyką dawnej paryskiej 
piosenki i  jej wykonaniem w polskich kabaretach czasów międzywojnia okazał 
się mniej istotny dla nieubłaganie komercjalizującej się publiczności. Dla niej 

22 To porównanie Lubelskiego z Bruantem przenosi do swojej pracy Dorota Fox (Fox 2007: 22).
23 D. Michalski uważał to porównanie za całkowicie chybione (Michalski 2007: 210).
24 Wydaje się, że szybciej zatarł się ślad pieśniarskich umiejętności Bruanta, pozostawiając 

w pamięci przede wszystkim wizerunek barwnie, ekscentrycznie ubranego artysty z plakatów 
Toulouse–Lautreca. Natomiast wspomnienia o kunszcie scenicznym Yvette Guilbert ożywały jesz-
cze w czasach powojennych. Choćby we wspomnieniach Bronisława Horowicza, który zapamiętał 
występ Madame w paryskiej Alhambrze, gdy ta „starsza pani, w skromnej domowej długiej sukni” 
zaprezentowała utwory właśnie z Le Chat Noir (m.in. Xanrofa, Donnaya) obok pieśni ludowych, 
ballad i kolęd. „Mogłem stwierdzić, jak trwałe były podstawy jej sztuki, jak bardzo muzykalność 
i poczucie smaku szły w niej w parze z kunsztem aktorskim” — wspominał Horowicz (Horowicz 
1974: 60).

Niezwykłej trwałości legendy tej pieśniarki — przekonuje C. Dutheil Pessin — należy 
upatrywać w tym, że porzuciła ona kabaret dla estrady wymuszającej zmianę stylu prezentowania 
piosenki. Przejąwszy repertuar krążący niegdyś w intymnej przestrzeni kabaretów, występowała 
z nim w cafés-concerts i music-hallach, wypracowując nowy kanon gestów i scenicznych rytu-
ałów zmieniających charakter słów dawnego kabaretowego repertuaru, który niegdyś odnosił się 
do realiów, a przywołany poza pierwotnym kontekstem, mógł być tylko elementem scenicznego 
imaginarium współczesności (Duthail Pessin 2004: 38).
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wzorzec paryski pozostał sentymentalnym mitycznym ornamentem programów 
kabaretowych, które nadal korzystały „z importowanych pomysłów i koncepcji” 
z  Paryża, przetwarzając jednak pożyczony materiał tak dalece, że w  rezultacie 
trudno było w  nim odnaleźć pierwotny estetyczny wzór. Przekonują o  tym 
wnioski R.M. Grońskiego odnoszące się do sposobu funkcjonowania polskich 
teatrzyków kabaretowych w dwudziestoleciu międzywojennym:

Poglądem bez pokrycia jest twierdzenie, jakoby kabaret polski zawdzięczał najwięcej 
nadscenkom paryskim. Te dostarczały co najwyżej motywów tematycznych. Z kaba-
retu francuskiego, a i to via Berlin i Wiedeń, przywędrował apasz, sentymentalny włó-
częga, panienka lekkiego prowadzenia o złotym serduszku […]. Największe nasilenie 
tłumaczeń i przeróbek z francuskiego przypada na okres Czarnego Kota i Mirażu, by 
później ustać niemal całkowicie. Były to bowiem refleksy kultury wyższej: pozostałości 
gustów i upodobań salonowej publiki, wśród której znajomość języka France’a była 
towarzyskim obowiązkiem. […] W programach pojawiały się od czasu do czasu mon-
taże francuskich piosenek. Zarówno dawnych jak i najnowszych. Nie oddziaływały 
one jednak znacząco na stylistykę polskiego kabaretu. Rodzaj interpretacji odbiegał 
całkowicie od paryskich pierwowzorów (Groński 1987: 18–19).
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(summary)

The article deals with the problem of the historical transformation of French and Polish 
cabaret songs at the turn of the 20th century and the consequent changes in relations 
between the two cultural circles. The work is focused not only on a comparative analysis 
of the text and music material from Parisian and Polish cabarets, but also takes into 
account the sociological context of their functioning. This allows the reader to understand 
similarities and differences in the creation and development of cabaret life in France and 
Poland. The article analyzes in detail a unique method used to disseminate songs in France 
(by the societies of singers called les goguettes, les cafés chantants, les cafés-concerts and 
cabarets) and the absence of such the phenomenon in Poland. It is shown that these 
cultural incompatibilities may be one of reasons for the gradual movement of Polish 
authors and artists away from the conventional and aesthetic style, adopted initially from 
the Parisian cabarets that were perceived as model ones in Europe (eg. Le Chat Noir or 
Le Mirliton).
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