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Wstęp

Szmonces – ten specyficzny genre kabaretowy – jak go określił 
Kazimierz Krukowski (Mała antologia kabaretu, Warszawa 1982, 
s. 187), narodził się w teatrzykach wiedeńskich na początku ubie-
głego stulecia, skąd następnie przywędrował do Polski. Za twórcę 
gatunku uznaje się Fritza Grünbauma, aktora kabaretowego 
i konferansjera, który wykreował postać Żyda źle mówiącego 
po niemiecku. Na gruncie polskim jego naśladowcą był Ludwik 
Urstein, zwany żartobliwie Pikusiem. Notabene obaj panowie 
byli do siebie bardzo podobni. Szmoncesowy debiut L. Ursteina 
nastąpił w warszawskim kabarecie Miraż, gdzie aktor występował 
regularnie w tzw. monologach przy telefonie, stając się w ciągu 
zaledwie paru tygodni ulubieńcem publiczności. Schemat mo-
nologów oparty był na fikcyjnych rozmowach telefonicznych 
z narzeczoną, Micią, której Pikuś opowiadał o najnowszych 
wydarzeniach i skandalikach z życia warszawskiej socjety, przed-
stawiał anegdoty polityczne i żartobliwe zagadki.

Początkowo nieco sztampowy i  mało finezyjny szmonces 
w  dwudziestoleciu międzywojennym przeżywał prawdziwy 
rozkwit, ciesząc się ogromną popularnością zarówno wśród 
odbiorców wyznania mojżeszowego, jak i nieżydowskiej części 
publiczności. Dostarczycielami tekstów szmoncesowych byli 
m.in. Julian Tuwim, Marian Hemar, Konrad Tom (właśc. 
Runowiecki), Andrzej Włast (Gustaw Baumritter), Antoni 
Słonimski, Jerzy Jurandot, Emanuel Schlechter. Jedni wstydzili 
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się swojej kabaretowej twórczości i pisali pod pseudonimami, dla 
innych była ona drogą do nobilitacji i popularności. Niewielką 
przesadą będzie stwierdzenie, że obecność szmoncesu gwaran-
towała powodzenie przedstawienia kabaretowego: jeśli składały 
się na nie teksty dość przeciętne, ale pojawiał się między nimi 
jeden dobry szmonces, program uznawano za udany. Ponieważ 
przedwojenne teatrzyki rozrywkowe nieustannie zmagały się 
z kłopotami finansowymi, wiodąc często krótki, efemeryczny 
żywot, dyrektorzy artystyczni – zwłaszcza podrzędnych rewii 
i kabaretów – wprowadzali szmonces do repertuaru jako gwa-
rancję powodzenia programu. Nie zawsze mogąc jednak liczyć 
na uznanych autorów (niektórzy z nich, jak Julian Tuwim czy 
Marian Hemar, podpisywali umowy na wyłączność z określo-
nym kabaretem), skazywali się na korzystanie z usług twórców, 
którzy opierali siłę komiczną swoich tekstów niemal wyłącznie 
na tzw. żydłaczeniu i rubaszności. Prezentowane w tej postaci 
szmoncesy były na ogół formą złośliwego naśmiewania się 
z Żydów. Stąd prawdopodobnie wzięła się późniejsza negatywna 
opinia o szmoncesie jako żarcie prymitywnym, antysemickim.

Traktowanie szmoncesu w  kategoriach gwaranta sukcesu 
kabaretowego prowadziło niekiedy do „nadużyć”, np. zbytniego 
nasycenia programu tą formą dowcipu. Jak donosiła przedwo-
jenna prasa, w rewii Morskiego Oka zatytułowanej Wesoła podróż 
Kazimierz Krukowski oparł całą konferansjerkę na szmoncesie, 
co zostało dość krytycznie ocenione przez recenzentów, w tym 
przez Tadeusza Boya-Żeleńskiego, który uznał taki zabieg za 
nużący, osłabiający siłę komiczną innych „numerów”.

Po latach triumfu następowała stopniowa marginalizacja 
szmoncesu. Ogromna popularność tego gatunku doprowadziła 
bowiem do wyeksploatowania się tematyki i  formy. Zaczęto 
powielać rozwiązania kompozycyjne, więc żart stawał się prze-
widywalny i  tracił swą siłę komiczną. Wprawdzie pozytywną 
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reakcję budziły nadal dokonania autorów i  aktorów z  kręgu 
Qui Pro Quo, jednak coraz częściej pojawiały się także głosy 
krytyczne. Po 1926 roku nacjonaliści zaczęli wysuwać pod adre-
sem twórców kabaretowych oskarżenia o psucie („zażydzanie”) 
polskiej kultury. Sytuacja uległa jeszcze pogorszeniu w latach 30. 
XX w., wraz z dojściem Adolfa Hitlera do władzy. Kazimierz 
Krukowski wspomina ten okres następująco:

szmonces zaczął znikać i zszedł ze scen naszych teatrzyków 
w okresie rodzenia się, rozwoju i ustalania hitleryzmu, prze-
stał bowiem bawić, przestał być satyrą, a mógł mimo woli 
stać się tragiczną fotografią rzeczywistości. (Moja Warszawka, 
Warszawa 1957, s. 73)

Ostatecznie kres twórczości szmoncesowej położył wybuch 
wojny. Po 1939 roku szmonces jako gatunek kabaretowy zniknął 
w zasadzie bezpowrotnie wraz ze wspólną polsko-żydowską tra-
dycją dwudziestolecia. W drugiej połowie XX w. przypominano 
wprawdzie kilkakrotnie przedwojenne szmoncesy, m.in. w kaba-
recie Dudek, Teatrze Żydowskim, w różnych programach o cha-
rakterze rozrywkowym, lecz w zasadzie nie tworzono nowych 
tekstów. Jednym z powodów był fakt, że przed wojną literacka 
satyra żydowska nikogo nie raziła, po wojnie – już tak, ponieważ 
okupacja i Holokaust odcisnęły tragiczne piętno na narodzie 
żydowskim. Zniknęła również rzeczywistość koegzystencji pol-
sko-żydowskiej, z której szmonces wyrósł.

W historii twórczości rozrywkowej opisywany gatunek po-
strzega się jako przejaw tzw. humoru żydowskiego. Zdecydowało 
o tym kilka czynników. Po pierwsze – geneza szmoncesu. Sama 
nazwa ma źródłosłów hebrajski, w języku jidysz wyraz szmonce 
był używany w znaczeniu ‘błahostki, kawału, nonsensu’, okre-
ślano nim w kulturze ludowej tę odmianę dowcipu słownego, 
który przybierał formę krótkiej opowiastki zakończonej puentą 
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opartą na paradoksie. Ponieważ w  szmoncesach ujawniała się 
specyficzna „żydowska mądrość”, niektórzy badacze upatrywali 
genezę tego gatunku w opowieściach cadyków. Współcześnie 
w rodzimej tradycji szmoncesem sensu largo określa się wszelkiego 
rodzaju dowcipy tworzone w środowisku żydowskim, których 
bohaterami są przedstawiciele wyznania mojżeszowego; dowcipy 
o różnorodnej tematyce, nierzadko wykraczającej poza kulturę 
i tradycję żydowską (np. żarty polityczne powstałe w środowisku 
Żydów rosyjskich). W tym właśnie znaczeniu używany jest dziś 
termin szmonces, kiedy mówimy o opowiadaniu szmoncesów 
albo sypaniu szmoncesami. W kabarecie pierwszej połowy XX w. 
gatunek ten przeszedł jednak ciekawą ewolucję: od tekstów zło-
żonych z popularnych żartów i anegdot (por. Pikuś przy telefonie), 
a zatem szmoncesów w ich pierwotnym znaczeniu, do autono-
micznych, oryginalnych utworów w formie piosenek, monologów, 
jednoaktówek czy skeczy. Popularność tych ostatnich, opartych 
na dialogu dwóch Żydów, sprawiła, że na scenach kabareto-
wych dwudziestolecia międzywojennego triumf święciły duety 
szmoncesowe: Maks i Moryc (Konrad Tom i Ludwik Urstein 
lub Jerzy Boroński), Goldberg i Rapaport (Ludwik Lawiński 
i Kazimierz Krukowski), Cymes i Cures, dwóch Gwircmanów 
czy lwowska para Aprikosenkranz i Untenbaum (Mieczysław 
Monderer i Adolf Fleischer).

Żydowski charakter szmoncesu ujawnił się także w jego te-
matyce. Słusznie twierdzi Joseph Telushkin, pisząc, że humor 
żydowski musi się oczywiście odnosić do Żydów, ale, co najważ-
niejsze, powinien oddawać żydowską wrażliwość:

Samo nadanie bohaterom żydowskich imion lub przypisa-
nie ich do żydowskich postaci nie czyni go [humoru – A.K.] 
żydowskim. Żydowska wrażliwość dotyczy takich tematów 
i wartości, które u Żydów cieszą się przesadnie wielkim zainte-
resowaniem. Antysemityzm, sukces finansowy, agresja słowna 
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oraz asymilacja są w życiu Żydów szczególnie ważne. (Humor 
żydowski, Warszawa 2010, s. 15)

Wymieniony przez Telushkina katalog tematów warto jeszcze – 
w kontekście omawianych dokonań szmoncesowych – uzupełnić 
o zagadnienia związane z codziennym życiem drobnomieszczań-
stwa i snobującego się odłamu przedwojennego społeczeństwa 
żydowskiego z jego śmiesznostkami. W tym ujęciu szmonces sta-
nowi punkt wyjścia do refleksji na temat kondycji człowieka. Pod 
maską żartu, a nierzadko i rubaszności kryje się uniwersalny spo-
sób mówienia o polityce, gospodarce, kulturze, patriarchalnym 
modelu rodziny i in. Szmoncesy okresu międzywojennego mają 
również pewien walor obrachunkowy. Przywoływanie w tekstach 
stereotypowego obrazu Żyda jest przejawem autoironii i dystansu 
twórców wobec skomplikowanej rzeczywistości polsko-żydow-
skiego współistnienia.

Wreszcie ostatnim ważnym czynnikiem decydującym o ży-
dowskim charakterze tekstów szmoncesowych jest ich język. 
Jadwiga Sawicka określa go jako „sztuczną konstrukcję zbudo-
waną na bazie autentycznej gwary Żydów, nieznających dobrze 
języka polskiego, stworzoną dla celów uogólnienia artystycznego” 
(Julian Tuwim, Warszawa 1986, s. 335). Na ten subkod składają się 
przede wszystkim modyfikacje postaci brzmieniowej i gramatycz-
nej wyrazów (w tym wahania w zakresie użycia samogłosek i-y, 
np. wyrzucać – wirzucać, kapytał – kapitał, spółgłosek miękkich 
i twardych, np. landszaft – łandszaft, dziąsłowych i środkowojęzy-
kowych, np. żelazo – zielazo, oraz zmiana rodzaju gramatycznego, 
np. tego przyjemności), wprowadzenie neologizmów (np. hocker), 
żartobliwe przejęzyczenia (np. samowar-wivr, Malczyk Jackowski), 
rozbijanie stałych połączeń wyrazowych (np. niewidoma kiszka), 
zestawianie słownictwa z różnych dziedzin i porządków kulturo-
wych (np. mistyka finansów), odbiegająca od normy składnia (np. 
Pan trzyma w mieszkaniu szczekający pies?), intonacja pytająca oraz 
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łączenie form polskich, francuskich i rosyjskich z jidysz. Panująca 
w okresie międzywojennym moda na szmonces sprawiła, że wi-
dzowie przedstawień kabaretowych chętnie odwoływali się do 
tej odmiany języka także w życiu codziennym. Prasa tego okresu 
przestrzegała przed „wypaczeniem języka polskiego”. W konse-
kwencji jesienią 1936 roku urzędowo ograniczono wystawianie 
szmoncesów w teatrzykach i kabaretach.

Niniejsza publikacja zawiera wybór szmoncesów, z których 
śmiali się serdecznie wszyscy bez wyjątku, bez względu na przy-
należność społeczną i narodową.


