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Dwa oblicza kultury XVI wieku

W powszechnej œwiadomoœci utrwali³a
siê wizja XVI wieku jako okresu dominacji
klasycyzmu renesansowego i zwi¹zanego
z nim idea³u piêkna. Estetyka odrodzeniowa
opiera³a siê na s³awieniu harmonii, porz¹dku,
prostoty i doskona³oœci. Towarzyszy³a temu
nowa wizja cz³owieka. Cia³o ludzkie sta³o siê
synonimem doskona³oœci. Zbudowane wed³ug
œciœle ustalonych kanonów i proporcji by³o
swoistym mikrokosmosem, symbolem si³
rz¹dz¹cych wszechœwiatem, które zosta³y
okie³znane. Pojawi³o siê równie¿ pojêcie
nagoœci pozytywnej, która mia³a symbolizowaæ
ods³aniaj¹ce siê prawdê, mêstwo i cnotê.
Wczeœniejsza epoka wi¹za³a nagoœæ z cierpie-
niem fizycznym (Chrystus, mêczennicy),
poni¿eniem (Hiob) i pogañstwem (pos¹gi
bóstw antycznych).

Renesansowy idea³ cz³owieczego
piêkna znalaz³ odzwierciedlenie g³ównie
w sztukach plastycznych. Ale czy by³ to jedyny
wzór estetyczny tej epoki? Czy cia³o ludzkie
by³o przedstawiane tylko w zgodzie z klasycz-
nym kanonem piêkna? Nieustannie zapomina
siê o drugim obliczu epoki odrodzenia
zwi¹zanym z ludow¹ kultur¹ œmiechu, której
szczególnym przejawem by³o widowisko
karnawa³owe.

W literaturze przedmiotu dominuj¹ dwa
stanowiska badawcze na temat genezy karna-
wa³u. Pierwsze, tradycyjne i nieco utopijne,
zapocz¹tkowa³ Michai³ Bachtin. •róde³
karnawa³u upatrywa³ on w pogañskich kultach
p³odnoœci, staro¿ytnych Bachanaliach i Satur-
naliach. Wed³ug Bachtina w spo³eczeñstwach
pierwotnych istnia³a jednoœæ kultur powagi
i œmiechu. Wraz z rozwojem pañstwowoœci
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i utrwalaniem siê podzia³ów spo³ecznych
jednoœæ ta nie by³a ju¿ mo¿liwa, dlatego
powsta³a kultura nieoficjalna ze skompliko-
wanymi rytua³ami i specyficznym jêzykiem
pe³nym wyzwisk, zaklêæ i kl¹tw. Widowisko
karnawa³owe mia³o byæ szczytem kultury
nieoficjalnej. Przestawa³y w nim obowi¹zywaæ
jakiekolwiek zasady i podzia³y spo³eczne,
realizowa³a siê niemal idea „z³otego wieku”.
Ca³e spo³eczeñstwo odrywa³o siê na jakiœ czas
od swoich obowi¹zków, zapomina³o o uprze-
dzeniach i dawa³o siê ponieœæ œwi¹tecznej
atmosferze. Karnawa³ by³ œwiêtem œmiechu –
radosnego, a jednoczeœnie szydz¹cego
i wyœmiewaj¹cego, w karnawale nie by³o
podzia³u na aktora i widza, od karnawa³u nie
da³o siê uciec... Zmienia³a siê ca³a rzeczy-
wistoœæ 1.

 Drugie stanowisko badawcze, obecnie
bardziej popularne, wychodzi od etymologii
s³owa karnawa³. £aciñski termin carnisprivium
oznacza zabieg maj¹cy na celu wykreœlenie
miêsa z jad³ospisu na okres postu (podobnie
ludowe Carne vale!, czyli „¯egnaj, miêso!”),
co oznacza, ¿e sam karnawa³ narodzi³ siê
w œredniowieczu wraz z adaptacj¹ spo³eczn¹
ograniczeñ roku liturgicznego. Wielki Post by³
czasem zakazów i ograniczeñ, przede
wszystkim kulinarnych, dlatego przed jego
nastaniem folgowano jedzeniu i piciu.
Narodzi³a siê idea wspólnego jedzenia, która
pocz¹tkowo ogranicza³a siê tylko do sfery
rodzinnej, jednak wraz z rozwojem miast
i spo³eczeñstwa miejskiego znacznie rozsze-
rzy³a swój zasiêg. Najpierw towarzyszy³y jej
niewielkie biesiady, póŸniej dosz³y taniec
i muzyka, a¿ wreszcie œwiêtowanie nabra³o
cech widowiska. Do XIV wieku wszystko to
mia³o pod³o¿e czysto ekonomiczne. Poniewa¿

1 M. Bachtin, Twórczoœæ Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa œredniowiecza i renesansu, Kraków
1975.
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w czasie Wielkiego Postu rzeŸnicy tracili Ÿród³o
dochodów, podczas karnawa³u mieli specjalne
przywileje i odgrywali znacz¹c¹ rolê
w widowisku. Powszechnym zjawiskiem by³o
obnoszenie po mieœcie gigantycznych kie³bas.
W Królewcu w 1601 roku jedn¹ z nich nios³y
a¿ 103 osoby naraz! Z czasem do rzeŸników
do³¹czyli te¿ piekarze, poniewa¿ pojawi³ siê
zakaz spo¿ywania jajek i t³ustych wypieków
(st¹d aby pozbyæ siê domowych zapasów,
piek³o siê du¿o p¹czków, faworków, wafli,
naleœników). Niestety kur nie da³o siê
powstrzymaæ od znoszenia jajek, dlatego
trzeba by³o je zdziesi¹tkowaæ (!). Wszelkie
daniny sp³aca³o siê w kurach, jedzono je
w sposób masowy.

Do XIV wieku w³aœciwie niewiele siê
zmienia³o w obchodach karnawa³u, jednak
w XV wieku spraw¹ zacz¹³ siê interesowaæ
Koœció³. Teologowie dostrzegli dualizm Postu
i karnawa³u – czasu wyrzeczeñ i czasu
nieumiarkowania, twierdzili, ¿e sam szatan
wchodzi do gry, miesza szyki i buduje civitas
diaboli. Zmiana stanowiska Koœcio³a nie
pozosta³a bez wp³ywu na spo³eczne postrze-
ganie karnawa³u. Doœæ paradoksalnie religijne
zakazy i wyrzuty sumienia podnieca³y ludow¹
wyobraŸniê. Do barwnych parad do³¹czy³y
z czasem przedstawienia s¹du nad karna-
wa³em, spalania jego kuk³y czy walki z postem.
Równie¿ karnawa³owe rekwizyty nabra³y
szerszych konotacji – dwuznacznych i czêsto
obscenicznych. Miêso kojarzono z tym, co
grzeszne i cielesne, olbrzymie kie³basy nabra³y
symboliki fallicznej, wykszta³ci³ siê te¿
specyficzny jêzyk pe³en komizmu, wyzwisk
i sproœnych okreœleñ. WyraŸne przejœcie do
cielesnoœci nie wyra¿a³o siê jedynie w nowej
symbolice i jêzyku. Erotyczne gry, dwuznaczne
gesty i rozpusta by³y na porz¹dku dziennym.
Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e Koœció³ jeszcze
bardziej potêpia³ karnawa³owe obrzêdy, ale nie
zdo³a³o to powstrzymaæ zachodz¹cych
przemian2 .

Dla nas g³ównym przedmiotem zaintere-
sowania jest przejœcie do cielesnoœci w wido-
wisku karnawa³owym. W tej pracy zastano-
wimy siê, w jaki sposób motyw cia³a
funkcjonowa³ w krêgu kultury karnawa³owej XVI

wieku. Spróbujemy stworzyæ tak¿e model
bohatera karnawa³owego i zanalizowaæ jego
ró¿ne wcielenia, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê
na obraz cia³a i motyw maski œciœle z nim
powi¹zany.

Bohater w masce

Widzenie obrazowe jest charaktery-
styczne dla wieków œrednich. Koœcielna krytyka
i wszelkie zarzuty wobec karnawa³u s¹ zatem
interpretowane w sposób dos³owny.
W korowodach pojawiaj¹ siê ró¿ne negatywne
i karykaturalne postacie – diab³y, potwory,
niezdary, stare baby, niewierni (Turcy, ¯ydzi,
Murzyni), kuglarze, kar³y, itd. Aby nadaæ tym
istotom wiêcej realizmu, w XV wieku rozwija
siê produkcja masek i kostiumów. Zjawisko to
poci¹ga za sob¹ g³êbokie zmiany ideowe.
Zak³adaj¹c maskê, cz³owiek traci³ swoj¹
to¿samoœæ, na moment stawa³ siê kimœ innym.
Motyw metamorfozy w powi¹zaniu z wszech-
obecn¹ cielesnoœci¹ i nietypowym jêzykiem
wp³yn¹³ na powstanie szczególnej wizji œwiata
na opak – charakterystycznej dla karnawa³u.

Idea zmiany i motyw maski przyczyni³y
siê do ukszta³towania nowego typu bohatera.
Z jednej strony by³ on postaci¹ zdeformowan¹,
w pewien sposób niedoskona³¹ fizycznie,
z drugiej jednak wykazywa³ siê szczególn¹
inteligencj¹, potrafi³ zakpiæ z niejednego
spo³ecznego autorytetu, a jednoczeœnie
pozostaæ szlachetny i uczciwy. Bohater
w masce to zawsze istota anormalna,
sprzeczna z obowi¹zuj¹cymi kanonami piêkna,
odbiegaj¹ca od wszelkich zasad. Postacie
takie pojawiaj¹ siê w tradycji europejskiej od
staro¿ytnoœci. W zamierzch³ych czasach, gdy
na jakieœ miasto spada³y klêski, spoœród
mieszkañców wybierano kogoœ najbardziej
zdeformowanego, zabierano w miejsce
odosobnione, karmiono, a póŸniej siedem razy
uderzano go ga³êŸmi w genitalia, spalano na
stosie i wrzucano jego szcz¹tki do morza. Taka
przera¿aj¹ca ofiara mia³a z jednej strony
zapewniæ spokój i szczêœcie, z drugiej zaœ
umo¿liwiæ istocie z nizin awansowaæ w hie-
rarchii spo³ecznej 3. Mamy wiêc do czynienia
z pewnym archetypem – traktowaniem

2 W. Mezger, Obyczaje karnawa³owe i filozofia b³azeñstwa, „Dialog” 2001, nr 3.
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brzydoty, deformacji i odstêpstwa od normy
jako czegoœ gorszego i pozbawionego
wartoœci. W ikonografii europejskiej brzydot¹
epatuj¹ zawsze bohaterowie negatywni – np.
Tersytes z Iliady, oprawcy Chrystusa, demo-
ny, potêpione dusze. Estetyka karnawa³owa
ca³kowicie zrywa z t¹ tradycj¹.  Bohater w mas-
ce nieustannie próbuje udowodniæ, ¿e wygl¹d
to nie wszystko, ¿e wszelkie normy spo³eczne
i ludzkie wyobra¿enia to iluzja. Odwracaj¹c
œwiat na opak, w sposób widoczny  realizuje
karnawa³ow¹ ideê zmiany, zrównuje wszyst-
kich ludzi i demaskuje ró¿norakie formy fa³szu.

XVI-wieczna literatura powstaj¹ca
w krêgu kultury karnawa³owej obficie czerpie
z europejskiej tradycji, ale jednoczeœnie
przetwarza j¹ i w pewien sposób degraduje.
Bohater w masce staje siê pewn¹ hybryd¹
sprzeczn¹ w swojej konstrukcji. W polskim
piœmiennictwie renesansowym pojawiaj¹ siê
trzy modelowe postacie tego typu i wspó³istnie-
j¹ trzy tradycje – staro¿ytna reprezentowana
przez Ezopa, œredniowieczna (Marcho³t) i XVI-
wieczna (Sowizdrza³). Poniewa¿ zajmujemy
siê w tej pracy motywem cia³a, przyjrzyjmy siê
dwóm pierwszym bohaterom i ich grotesko-
wym wyobra¿eniom. (W przypadku Sowizdrza-
³a brakuje interesuj¹cych nas opisów).

Wed³ug tradycji Ezop ¿y³ w VI wieku
p.n.e. we Frygii4. By³ on cz³owiekiem niezwykle
brzydkim, ale zarazem m¹drym i szlachetnym.
Nic wiêc dziwnego, ¿e doskonale pasowa³ do
karnawa³owego œwiata na opak. Wydany
w 1522 roku ¯ywot Ezopa Fryga autorstwa
Biernata z Lublina przedstawia w humorys-
tyczny sposób historiê ¿ycia bohatera. Ju¿ na
wstêpie zwraca uwagê groteskowy i hiper-
boliczny opis wygl¹du Ezopa:

G³owê te¿ mia³ barzo siln¹,
Oczy wpad³e, barwê czarn¹,
Krótkiej szyje, d³ugoczelusty,
Czarnozêby, z wielkimi usty,
Szeroki, niskiego wzrostu,
Wielkich nóg, mi¹¿szego ³ystu,

Z ty³u niezmiernie garbaty,
A z przodu lepak brzuchaty”5 .

Cia³o Ezopa pozbawione jest wszelkich
proporcji. Jest on niski, a jednoczeœnie ma
wielk¹ g³owê i bardzo grube nogi. Ju¿ samo to
sytuuje postaæ w opozycji do klasycznego
idea³u piêkna dominuj¹cego w renesansie.
D³uga szczêka i czarne zêby nadaj¹ Ezopowi
odra¿aj¹cy wygl¹d, przypomina on jakieœ
zniekszta³cone zwierzê. Ciemna barwa skóry
równie¿ nie mieœci³a siê w obowi¹zuj¹cych
ówczeœnie kanonach i by³a znakiem przynale¿-
noœci do najni¿szej warstwy spo³ecznej. Jakby
tego by³o ma³o, Ezop jest garbaty i ma wielki
brzuch. Na pierwszy rzut oka jest to zatem
postaæ upoœledzona i zdeformowana, tym-
czasem w estetyce karnawa³owej jest odwrot-
nie. Wszelkie nieregularnoœci w wygl¹dzie
i odstaj¹ce elementy oznaczaj¹ tymczasowoœæ
formy, jej nieukszta³towanie i podatnoœæ na
zmianê. Metamorfoza to sta³y motyw tej
kultury. Wszystko, co siê porusza i rozmna¿a,
realizuje ideê przemiany 6 . Opis wygl¹du
Ezopa to pewien ci¹g wyliczeñ. Taka forma
jêzykowa to znak przejœcia od widowiska do
dzie³a literackiego. XVI-wieczna kultura ludowa
tkwi korzeniami w œredniowieczu i charaktery-
zuje j¹ widzenie obrazowe, dlatego opis musi
byæ precyzyjny, aby móg³ oddzia³ywaæ na
wyobraŸniê odbiorcy W przypadku Ezopa
w³aœciwie trudno sobie wyobraziæ jego wygl¹d,
wizja bohatera staje siê bardzo nienaturalna.
Byæ mo¿e ci¹g wyliczeñ to czysta konwencja
literacka. Sam wygl¹d postaci nie jest istotny,
liczy siê ogólna idea groteskowej maski, jak¹
staje siê cia³o. Czy¿by opis wygl¹du Ezopa
mia³ charakter wy³¹cznie symboliczny?
Spróbujemy siê nad tym zastanowiæ. Ludzie,
którzy go spotykaj¹, oceniaj¹ go tylko na
podstawie cech zewnêtrznych i automatycznie
przekreœlaj¹. Nawet taki mêdrzec jak Ksantus
nie potrafi pocz¹tkowo dostrzec w nim ¿adnej
wartoœci. Ezop natomiast nieustannie
podkreœla, ¿e:

3 J. E. Cirlot, S³ownik symboli., Kraków 2006, s.85.
4 J. Ziomek, Renesans, Warszawa 2002, s.138.
5 Wszystkie cytaty z ¯ywota Ezopa Fryga z wydania: Biernat z Lublina, ¯ywot Ezopa Fryga , Kraków

2003.
6 M. Bachtin, op. cit.,  s.85-87.
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Kto chce cz³owieka baczyæ,
Nie trzeba na krasê patrzyæ;
Bacz cnotê i obyczaje,
Któr¹æ dobry umys³ daje.

W wielu sytuacjach bohater wykazuje
siê niezwyk³ym sprytem i inteligencj¹, potrafi
rozwi¹zaæ najbardziej z³o¿one problemy
i sprowadziæ na ziemiê niejednego mêdrca.
Z drugiej strony zaœ potworny wygl¹d sprzyja
miotaniu wyzwisk i p³ataniu figli, a nikogo
z bohaterów coœ takiego nie dziwi. To pozwala
nam s¹dziæ, ¿e wygl¹d Ezopa pe³ni funkcjê
maski. Dawa³a ona wolnoœæ mówienia nawet
najbardziej ordynarnych czy heretyckich
sformu³owañ, szczególnie gdy wizerunek, który
przedstawia³a, odnosi³ siê do sfery grzesznoœci,
a to, co brzydkie i zdeformowane, w³aœnie do
niej nale¿a³o. Bez w¹tpienia Ezop jest postaci¹
sprzeczn¹, o czym przekonuj¹ nas jego
wypowiedzi. A¿ taki rozdŸwiêk ideowy i styli-
styczny w wypowiedzi jednego cz³owieka jest
czymœ nienaturalnym, dlatego nale¿y przyj¹æ,
¿e czêœæ jest nieprawdziwa lub udawana.
Koñcowa treœæ utworu potwierdza hipotezê, ¿e
to wygl¹d jest elementem pozornym.
Prawdziwa natura Ezopa w pe³ni siê objawia –
staje siê on mêdrcem, o którego zabiegaj¹
w³adcy Bliskiego Wschodu. Nikt ju¿ nie zwraca
uwagi na jego wygl¹d, zupe³nie jakby maska
przesta³a istnieæ. S³uszne wydaje siê przyjêcie
twierdzenia, ¿e wygl¹d Ezopa jest czymœ
symbolicznym.

Bohater funkcjonuje w atmosferze
œmiechu. P³ata figle swemu panu, uczonemu
Ksantusowi, które polegaj¹ g³ównie na
dos³ownym wykonywaniu poleceñ. Gdy ma
ugotowaæ soczewicê, gotuje jedno ziarno, gdy
ma zanieœæ ko³acz „powolnej” pana, daje go
„psiczce”. Wszystko to prowadzi do komicz-
nych nieporozumieñ, które maj¹ na celu
nape³niæ wszystkich œmiechem. Wygl¹d Ezopa
spe³niaj¹cy rolê symbolicznej maski staje siê
równie¿ narzêdziem satyry spo³ecznej.

Szczególnie wyœmiany zosta³ idea³ uczonego
mêdrca. Ksantus to tak naprawdê cz³owiek
ograniczony intelektualnie, niezwykle chciwy,
sk³onny do pijañstwa i podejmowania niem¹d-
rych decyzji. Bezpodstawnie gardzi brzydot¹,
a gdy nie potrafi sobie poradziæ ze sprytnym
Ezopem, za wszelk¹ cenê chce go „ubiæ”.
Autorytet intelektualny z pewnoœci¹ nie stosuje
si³y. WyraŸnie mamy do czynienia z odwró-
ceniem porz¹dku panuj¹cego na œwiecie. Ezop
pokazuje, jak relatywne s¹ wszystkie wartoœci,
w które wierzymy. Œwiat jest niezwykle zak³a-
many, pe³en g³upoty i absurdów. Z³amanie
wszelkich konwencji za pomoc¹ maski
pomaga odwróciæ istniej¹cy porz¹dek i odna-
leŸæ prawdziwe wartoœci – cnotê, uczciwoœæ,
szlachetnoœæ. Ezop ostatecznie przegrywa
i ginie doœæ haniebn¹ œmierci¹, jednak udaje
mu siê choæ czêœciowo odmieniæ oblicze
œwiata.

Innym bohaterem krêgu kultury karna-
wa³owej jest Marcho³t, postaæ z biblijnej
literatury apokryficznej. By³a to karykaturalna
istota wiod¹ca spory z królem Salomonem,
p³ataj¹ca mu figle i dziêki sprytowi wychodz¹ca
ca³o z opresji. Ju¿ w XII wieku znany by³ traktat
opowiadaj¹cy o perypetiach Marcho³ta,
natomiast w 1514 roku rozpowszechni³a siê
wersja nowo¿ytna, któr¹ przerobi³ Jan
z Koszyczek i wyda³ w jêzyku polskim
(Rozmowy, które mia³ król Salomon m¹dry
z Marcho³tem grubym a sproœnym)7 . Marcho³t
jest niski i gruby, ma wielk¹ g³owê i szerokie,
pomarszczone czo³o. Oprócz tego obwis³e
uszy i wargi, garbaty nos, krótkie i okr¹g³e nogi.
Uwagê zwracaj¹ tak¿e cechy zwierzêce
Marcho³ta, który ma koŸl¹ brodê, wargê
„niejako u wa³acha” i „oblicze jakoby u os³a”.8

Kozio³ symbolizuje ofiarê ³¹czon¹ niekiedy
z diab³em, wtórnie tak¿e nosiciela z³a, osio³
natomiast pokorê, cierpliwoœæ i odwagê, ale
w znaczeniu potocznym upór i g³upotê9 . ¯ona
Marcho³ta, „barzo straœliwa i g³upia”, ma nogi
„kosmate jakoby u niedŸwiedzia”. Takie porów-

7 J. Ziomek, op. cit., s.144-145.
8 Wszystkie cytaty z Rozmów z wydania: Jan z Koszyczek, Rozmowy, które mia³ król Salomon m¹dry z

Marcho³tem grubym a sproœnym, (w:) Proza polska wczesnego renesansu: 1510-1550, oprac.
Juliusz Krzy¿anowski, Warszawa 1954.

9 J. E. Cirlot, op. cit.,  s.295-296



mishellanea w internecie nr 4Widowisko karnawa³owe...

nanie podkreœla odra¿aj¹cy wygl¹d Powaliszki,
ale tak¿e wprowadza motyw karnawa³owego
niedŸwiedzia. W widowisku XV- i XVI-
wiecznym przebieranie siê za zwierzêta by³o
czymœ powszechnym. Szczególn¹ popular-
noœci¹ cieszy³ siê strój niedŸwiedzia. Zwierzê
to by³o symbolem sprzecznoœci. Oswojone
stawa³o siê zabawk¹ cyrkow¹, poœmiewiskiem,
w realnym œwiecie natomiast stanowi³o
powa¿ne zagro¿enie dla cz³owieka. Polowanie
na niedŸwiedzie by³o ulubion¹ rozrywk¹ panów
feudalnych (szczególnie w Niemczech),
dlatego zabraniano ch³opom zabijaæ te
zwierzêta. Zakaz ten by³ bardzo krzywdz¹cy,
poniewa¿ niedŸwiedzie wyrz¹dza³y znaczne
szkody w gospodarstwach. Nic wiêc dziwnego,
¿e sta³y siê równie¿ symbolami znienawidzo-
nego œwiata panów, a przywdzianie stroju
niedŸwiedzia w widowisku by³o kpin¹ i z zagro-
¿enia, i z hierarchii spo³ecznej10 . Ca³y opis
¿ony Marcho³ta nadaje jej charakter anty-
kobiety – ma brodê, krzaczaste nogi, „brwi
ostre a smrodliwe jakoby na grzbiecie
u wieprza”. Nie ma w niej ¿adnego elementu,
który mo¿na by uznaæ za piêkny. Warto te¿
wspomnieæ, ¿e wieprz symbolizuje nieczystoœæ
pragnieñ, degradacjê wartoœci i amoralnoœæ11 .

Wydawa³oby siê, ¿e Marcho³t i Powa-
liszka niczym siê nie ró¿ni¹, ich zewnêtrzny
wygl¹d jest tak samo odra¿aj¹cy, jednak
w przeciwieñstwie do swego mê¿a Powaliszka
nie udziela siê w dyskusji. Nawet raz nie
zabiera g³osu, to Marcho³t przedstawia jej
genealogiê. Inne postacie kobiece w Rozmo-
wach  ukazane zosta³y w jeszcze bardziej
negatywnym œwietle. Marcho³t jest zwolen-
nikiem pogl¹du, ¿e potrafi¹ one byæ niewdziê-
czne i k³amliwe, co udaje mu siê udowodniæ
(podstêpnie co prawda, ale chodzi nam o samo
przes³anie). Sk¹d taka jednostronna wizja
kobiety? Byæ mo¿e powsta³a ona z odwrócenia
renesansowych idea³ów – piêkno cia³a
zamienia siê w brzydotê, czystoœæ uczuæ
w podstêpnoœæ i zak³amanie, mi³oœæ duchowa

w seksualnoœæ. Negatywna postaæ kobieca to
sta³y element karnawa³owego œwiata na opak
(wystarczy wspomnieæ np. ¿onê Ksanta
z ¯ywota Ezopa Fryga).

Kiedy ju¿ groteskowa para ma³¿eñska
staje przed królem Salomonem, ten od razu
pyta ich o „rodzaj” – œwiadczy to o tym,
¿e pochodzenie jest dla niego bardzo wa¿ne.
Po tym, jak przytacza Marcho³towi swoj¹
genealogiê, s³yszy nastêpuj¹c¹:

Ja jestem ze dwunaœcie rodzajów
ch³opskich: Ch³optas porodzi³ Gruczo³a,
Gruczo³ porodzi³ Rudka, Rudek porodzi³
Rzygulca, a Rzygulec porodzi³ Kudmieja,
Kudmiej porodzi³ Mózgowca, Mózgowiec
porodzi³ £ypia, £yp porodzi³ Potyra³ê,
Potyra³a porodzi³ Kuchtê, Kuchta
porodzi³ Trzêsiogona, Trzêsiogon
porodzi³ Opio³kê, Opio³ka porodzi³
Warcho³a, a Warcho³ porodzi³ Marcho³ta,
a ja jestem Marcho³t.

OdpowiedŸ Marcho³ta jest œwiadectwem
jego dystansu wobec samego siebie, ale tak¿e
kpin¹ z uznawania pochodzenia jako czegoœ
istotnego. Imiona protoplastów Marcho³ta s¹
niezwykle humorystyczne, podobnie jak
prababek Powaliszki, która jest „ze dwunaœcie
rodzajów kurewskich” (Kudlicha, Pomyja,
Wardêga, Przepo³udnica, Wieszczyca,
Le¿uchna, Niewtyczka, Chwycicha, Mêdry-
ga³a, Suwalanka, Nasiemk³a – czêœæ tych
imion to przezwiska krakowskich ulicznic).
Dialog pomiêdzy Salomonem i Marcho³tem
sk³ada siê z sentencji. Król reprezentuje
tradycyjny system wartoœci, który zostaje
zdegradowany i oœmieszony w odpowiedziach
Marcho³ta:

Salomon: Nie jest prawdziwy przyjaciel,
który nied³ugo trwa w przyjacielstwie.
Marcho³t: Nied³ugo siê gówno burzy,
które w cielêcej dupie burzy.

10 Norbert Schindler, Karnawa³ Koœció³ i œwiat na opak. O funkcji kultury œmiechu w XVI wieku, (w:)
idem, Ludzie proœci, ludzie niepokorni... Kultura ludowa w pocz¹tkach dziejów nowo¿ytnych,
Warszawa 2002, s.200-209.

11 J. E. Cirlot, op. cit., s.448.
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To, co wznios³e, zostaje przeniesione
w dó³ materialno-cielesny reprezentowany
przez wstydliwe czêœci cia³a i czynnoœci
fizjologiczne. W widowisku karnawa³owym
wszystkie obsceniczne okreœlenia oœmiesza³y
system norm spo³ecznych i etycznych, ale
zarazem go uœmierca³y i odnawia³y. Realizo-
wa³a siê w ten sposób idea zmiany12 .
Za pomoc¹ œrodków jêzykowych Marcho³t kpi
z autorytetu, degraduje jego przekonania
i wprowadza karnawa³ow¹ atmosferê œmiechu.
Umo¿liwia mu to maska, jak¹ jest groteskowy
i zdeformowany wygl¹d zewnêtrzny. Salomon
w koñcu przegrywa w pojedynku na s³owa,
Marcho³t tymczasem zaczyna p³ataæ mu figle.
Podobnie jak Ezop dos³ownie wykonuje
polecenia i przez to œci¹ga na siebie gniew
króla. Gdy Salomon ostrzega, ¿e nie chce mu
ju¿ nigdy zajrzeæ w oczy, zmuszony jest
ogl¹daæ „rzyæ” figlarza. W³adca nie potrafi
intelektualnie zatriumfowaæ nad Marcho³tem,
jego system wartoœci ponosi klêskê, autorytet
jest podwa¿ony.  Aby siê pozbyæ k³opotliwego
przeciwnika, wykorzystuje swoj¹ w³adzê
i skazuje go na œmieræ. Jednak i tym razem
nie odnosi zwyciêstwa – Marcho³t b³aga, aby
mia³ mo¿liwoœæ wyboru drzewa, na którym
zawiœnie, a potem tak d³ugo nie mo¿e siê
zdecydowaæ, ¿e zniechêceni s³udzy Salomona
wypuszczaj¹ go na wolnoœæ. W ten sposób
koñczy siê historia figlarza.

Marcho³t to osoba niezwykle pomy-
s³owa, zawsze potrafi¹ca udowodniæ swoje
racje. Udane podstêpy œwiadcz¹ o jego
nieprzeciêtnej inteligencji. Na pewno jest mniej
szlachetny ni¿ Ezop. Motywem jego dzia³ania
s¹ przede wszystkim ¿arty, tak¿e d¹¿enie do
oœmieszenia autorytetu w osobie króla
Salomona. Ludowa m¹droœæ triumfuje nad
biblijn¹, równie¿ osoba z nizin spo³ecznych
(w dodatku odra¿aj¹ca) udowadnia swoj¹
wy¿szoœæ nad w³adc¹. Swoiste odwrócenie
porz¹dku to typowa realizacja motywu œwiata
na opak. Rozmowy Jana z Koszyczek stanowi¹
chyba najlepszy przyk³ad literatury polskiej
powstaj¹cej w krêgu obyczajowoœci karna-
wa³owej i doskonale oddaj¹cej jej istotê.

Ezop, Marcho³t i Sowizdrza³ repre-
zentuj¹ nowy typ bohatera, który ukszta³towa³
siê w XVI wieku. Ka¿dy z nich jest odsuniêty
od reszty spo³eczeñstwa, w pewien sposób
upoœledzony, musi tak¿e udowodniæ, ¿e pocho-
dzenie i wygl¹d zewnêtrzny nie s¹ miar¹
wartoœci cz³owieka. Spryt i inteligencja
bohaterów pomagaj¹ osi¹gn¹æ zamierzone
cele, ale powszechnie cenieni ludzie
z wy¿szych warstw spo³ecznych reprezentuj¹
inny system wartoœci i stoj¹ na przeszkodzie
do ich realizacji. Poniewa¿ tak siê dzieje,
bohater musi do³o¿yæ wszelkich starañ, aby
jego racje zosta³y uznane. Wykorzystuje swoje
przymioty intelektualne i demaskuje przejawy
fa³szu, pokazuje tak¿e, ¿e spo³eczne autorytety
nie zawsze s¹ godne naœladowania. Wszyst-
kim jego poczynaniom towarzyszy atmosfera
œmiechu. Bohater prezentuje m¹droœæ ludow¹,
która pozbawiona jest patosu i filozoficznych
dociekañ, przez co jest zrozumia³a dla
wszystkich i ³atwo uznawana. Najprostsze
wartoœci wygrywaj¹ i dziêki temu stereotypowa
wizja œwiata propagowana przez najwy¿sze
warstwy spo³eczne ulega rozk³adowi. Poniewa¿
taki sam cel przyœwieca³ widowisku, mo¿emy
œmia³o nazwaæ nowy typ postaci literackiej
bohaterem karnawa³owym. Termin literatura
sowizdrzalska nie oddaje najg³êbszej istoty
nowego piœmiennictwa. Ezop, Marcho³t
i Sowizdrza³ wprowadzaj¹ do realnego œwiata
elementy widowiska karnawa³owego. Umo¿li-
wia im to przybranie stroju, w którym sumuj¹
siê odra¿aj¹cy wygl¹d, niski status spo³eczny,
ró¿ne przejawy anormalnoœci i niezgodnoœci
z powszechnym systemem przekonañ, o czym
ju¿ wczeœniej by³a mowa. Poza wygl¹dem i po-
chodzeniem jest jeszcze jeden bardzo wa¿ny
sk³adnik negatywnego wizerunku bohatera
karnawa³owego – etykieta b³azeñstwa.

Karnawa³owe b³azeñstwo

Chrzeœcijañskie œredniowiecze traktuje
b³azna jako najwiêkszego grzesznika, który nie
wierzy w Boga, nieustannie bluŸni, kwestionuje
powszechnie przyjête normy i sieje zgorszenie.

12 M. Bachtin, op. cit.,  s.76-78.
13 W. Mezger, op. cit.
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W XV wieku, gdy Koœció³ zaczyna krytykowaæ
karnawa³, postaæ b³azna bardzo pasuje do
widowiska. Stroje diab³a stopniowo zastêpuj¹
rekwizyty b³azeñskie (czapka z oœlimi uszami,
dzwoneczki, lisie ogony, kogucie czuby,
skórzane kie³basy 13), wszystkie negatywne
postacie z widowiska okreœla siê mianem
b³azna. Pod koniec XV wieku stereotypowy
przeœmiewca z ilustracji staje siê mistrzem
ceremonii. Po jakimœ czasie przyjmuje on
tak¿e stanowisko antykoœcielne, co prowadzi
do ostrych parodii. Nic wiêc dziwnego, ¿e Koœ-
ció³ uznaje b³azna za podstawowego nosiciela
z³a i stawia go na równi z diab³em. Maska
b³azna by³a bardzo popularna, poniewa¿ jej
za³o¿enie pozwala³o bezkarnie kwestionowaæ
powszechnie obowi¹zuj¹ce normy wyzna-
czane przez znienawidzone struktury
spo³eczne, pañstwowe i koœcielne.

Ezop i Marcho³t czêsto s¹ nazywani
b³aznami (wi³ami). Funkcjonowanie w takim
schemacie to sk³adnik groteskowej maski,
dziêki której karnawa³owe idee mog¹ zostaæ
wprowadzone do realnej rzeczywistoœci. Warto
tak¿e wspomnieæ, ¿e zgodnie z tradycj¹ b³azen
zawiera w sobie jakiœ element anormalnoœci,
znajduje siê na uboczu spo³eczeñstwa i czêsto
pe³ni funkcjê antykróla 14 . Marcho³t, który
dyskutuje z królem Salomonem, staje siê
groteskowym odbiciem w³adcy, czyli spe³nia
tê sama rolê, co b³azen. Doskonale widaæ, jak
elementy widowiska karnawa³owego prze-
nikaj¹ do piœmiennictwa.

Wspó³czeœnie mo¿e siê to wydawaæ
dziwne, ale w œwiadomoœci ludzi XVI wieku
b³azen i diabe³ to bardzo pokrewne postacie.
Obaj s¹ grzesznikami i weso³ymi nosicielami
nieoficjalnego œwiatopogl¹du15 , œwiata na
opak. I diabe³, i b³azen to istoty anormalne.
Pras³owiañskie *èàtb ‘z³y duch, diabe³’ jest
prawdopodobnie imies³owem od *èerti ‘ci¹æ’,
jego pierwotnym znaczeniem jest wiêc obciêty,
czyli okaleczony (o czym œwiadczy tak¿e
gwarowe ,kusy”). Diabe³ sytuuje siê w gronie
istot funkcjonuj¹cych poza spo³eczeñstwem,
nic wiêc dziwnego, ¿e staje siê jedn¹

z czo³owych postaci widowiska. Pomimo tego,
¿e w XVI wieku to b³azen jest najwa¿niejszym
uczestnikiem korowodu karnawa³owego,
przyjrzyjmy siê groteskowym obrazom diab³a
w sztukach plastycznych.

Postaæ ta pojawia siê g³ównie w ikono-
grafii renesansu pó³nocnoeuropejskiego –
przede wszystkim w Niemczech i Nider-
landach. Sztuka tego obszaru ma dydaktyczny
charakter, czêsto pos³uguje siê alegoriami
i symbolami. Wzorce w³oskie s¹ adaptowane
bardzo powoli, g³ównie ze wzglêdu na trwa³oœæ
tradycji lokalnych. Malarstwo niemieckie
i niderlandzkie póŸnego œredniowiecza nasta-
wione by³o na szczegó³owe odtwarzanie
rzeczywistoœci. Poniewa¿ jest to sztuka miej-
ska, przenikaj¹ do niej motywy karnawa³owe,
które odnajdujemy przede wszystkim
w twórczoœci Hieronima Boscha i Petera
Breughela starszego.

Hieronim Bosch (ok.1450-1516) to jeden
z najbardziej zagadkowych twórców w historii
sztuki. Nie posiadamy zbyt wielu informacji na
temat jego ¿ycia, dzie³a swe rzadko datowa³.
Pozostawi³ obrazy pe³ne zagadkowych i trud-
nych do rozwik³ania symboli, w zwi¹zku z czym
bardzo ciê¿ko je zinterpretowaæ. Czy s¹
œwiadectwem halucynacji artysty, efektem
dzia³añ jego podœwiadomych lêków czy mo¿e
zapisem wizji sennych? Trudno odpowiedzieæ
na to pytanie, uderza jednak podobieñstwo
pomiêdzy dzie³ami Hieronima Boscha i XX-
wiecznych surrealistów. W ka¿dym razie nie
ulega w¹tpliwoœci, ¿e obrazy niderlandzkiego
artysty s¹ niezwykle oryginalne i maj¹ du¿¹
si³ê oddzia³ywania. Cechuj¹ siê one upiornym
realizmem. Groteskowe postacie, oddane
w naturalistyczny sposób i umieszczone na tle
ponurego pejza¿u, pora¿aj¹ nasz¹ wyobraŸniê.
Czarny humor towarzyszy satyrze spo³ecznej,
która jest wymierzona w ludzkie u³omnoœci
i g³upotê. Krytyka nie oszczêdza Koœcio³a, ale
i wszelkich ruchów heretyckich16 , co jest
œwiadectwem okresu przejœciowego pomiêdzy
póŸnoœredniowiecznym fermentem religijnym
i reformacj¹. Na obrazach religijnych Boscha

14 J. E. Cirlot, op. cit., s.85.
15 M. Bachtin, op. cit., s. 104-105.
16 Warto wspomnieæ, ¿e sam Bosch nale¿a³ do heretyckiego Bractwa Wolnego Ducha.
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pojawiaj¹ siê postacie diab³ów. Poniewa¿ s¹
to wyobra¿enia niezwykle groteskowe, przyj-
rzyjmy siê im dok³adniej.

Ogród rozkoszy ziemskich  (Prado,
Madryt) to najs³ynniejsze dzie³o Hieronima
Boscha. Centralna czêœæ tryptyku przedstawia
wizjê tysi¹cletniego królestwa, lewa – obraz
raju, prawa zaœ piek³a. W ujêciu Boscha jest
ono chaosem czterech ¿ywio³ów, mroczn¹
i zniszczon¹ przestrzeni¹ zape³nion¹ przez
karykaturalne demony, które przeœladuj¹
potêpione dusze. W centrum piek³a stoi dzi-
waczne monstrum – skrzy¿owanie cz³owieka
z drzewem. Stopy demona tkwi¹ w ³odzi, z nich
wyrastaj¹ pnie podudzi, staw przypomina
w po³owie ³okieæ, w po³owie kolano, a wy¿ej
przechodzi w bark, z którego wyrasta potê¿ne
jajo. Jest ono pêkniête i znajduje siê w nim
upiorna gospoda – karykaturalne przedpiekle,
które wita niczego nieœwiadomych przybyszów.
Tu¿ nad barkiem demona widzimy jego g³owê,
która odwraca siê w nasz¹ stronê – cera jest
ziemista, oczy utkwiona w martwym punkcie,
a po tarczy stanowi¹cej jej nakrycie spaceruj¹
przebierañcy. Drzewiasty demon znajduje siê
w mrocznej, skutej lodem przestrzeni, która
wraz z nim symbolizuje duchow¹ œmieræ
poœród piekielnej nocy17 . Groteskowy obraz
piek³a w dziele Boscha podzielony jest na kilka
stref, w których znajduj¹ siê ró¿ne demony.
Rycerza, który targn¹³ siê na Najœwiêtszy
Sakrament, przeœladuj¹ ¿ar³oczne bazyliszki.
Na chor¹gwi rodowej nieszczêœnika zamiast
herbu znajduje siê ilustracja z ropuch¹ –
zwierzêciem z otch³ani piekielnych18 . Miejsce
kaŸni mnichów naznaczone jest olbrzymi¹
dzwonnic¹ w kszta³cie koñskiej czaszki. Za
sznur poci¹ga diabe³ (zwierzê z rozwart¹
paszcz¹ przypominaj¹ce ma³pê) i zadaje ból
grzesznikowi, który jest uwiêziony w dzwonie.
Ciekawe jest tak¿e wyobra¿enie piek³a
muzykantów. Zgodnie z tradycj¹ butna muzyka
towarzyszy³a narodzinom Lucyfera i jego
zejœciu do czeluœci19 . W piekle to instrumenty
graj¹ na ludziach, a szalonym koncertem
kieruje demon-chórmistrz wysuwaj¹cy d³ugi

jêzyk z ¿abiej paszczy. Uzale¿nionych od
hazardu przeœladuje szatañska policja, któr¹
dowodzi diabe³ o kaczym dziobie – na obrazie
podnosi on triumfalnie deskê do tryktraka
z trzema kostkami. Wreszcie w kompozycji
pojawia siê Satanas, król piekie³. Jest to
sinoniebieski bo¿ek o krogulczej twarzy,
po¿erca œwiata. G³owê ma przykryt¹ wielkim
garncem, a stopy zanurzone w dzbanie wina.
Widzimy, jak po³yka kolejnego grzesznika,
któremu dusza w formie stada kruków wylatuje
przez odbyt. Co ciekawe szatan jest niesa-
mowicie chudy, poniewa¿ to, co po¿era,
natychmiast zwraca. Z powodu nieustaj¹cej
biegunki okrutnie marznie, kuli siê z zimna.
Symbolizuje on marnotrawstwo i bezmyœln¹
przemianê materii. Poniewa¿ wszystkie
demony u Boscha to istoty zwierzêcopodobne,
mamy do czynienia ze swoistym odwróceniem
porz¹dku. Cz³owiek, który panuje nad œwiatem,
w piekle nêkany jest przez stworzenia ni¿sze
w hierarchii bytów.

Kompozycje Hieronima Boscha wywar³y
znacz¹cy wp³yw na wielu twórców, szczególnie
na Petera Breughela starszego, co widzimy
np. na obrazie Dulle Griet (Muzeum Mayer van
der Bergh). Dzie³o to przedstawia uzbrojon¹
wiedŸmê Dulle Griet, która w szale wpada do
otch³ani piekielnej, chc¹c j¹ zniszczyæ.
Wszêdzie biegaj¹ zdeformowane postacie
demonów, totalny chaos podkreœlaj¹ tak¿e
ogniste barwy i spiêtrzone linie. WiedŸma jest
bohaterk¹ negatywn¹, niezwykle brzydk¹
i wyraŸnie ob³¹kan¹. Symbolizuje ona z³o
natury ludzkiej20 .

Spójrzmy jeszcze na rycinê Rycerz,
œmieræ i diabe³ Albrechta Dürera (Luwr, Pary¿).
Dzie³o jest najprawdopodobniej aluzj¹ do
podstawowego obowi¹zku chrzeœcijanina,
jakim jest walka z grzechem i zwyciêstwo nad
nim. Rycerz, g³ówny bohater, nie zwraca uwagi
na diab³a i pozostawia go w tyle. Groteskowy
demon ma g³owê byka, oœle uszy, spiczasty
róg i dziwn¹ naroœl w formie korony. Jest
bardziej œmieszny ni¿ przera¿aj¹cy, nic wiêc
dziwnego, ¿e jeŸdziec dumnie zmierza przed

17 W. Fraenger, Hieronim Bosch, Warszawa 1999, s.45.
18 Ibidem, s.47-48.
19 Ibidem, s. 51.
20 Historia sztuki œwiata, Warszawa 2000, t. 4, s. 193.
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siebie. Miêdzy kopytami konia przebiega pies,
symbol wiernoœci, i pe³za salamandra, symbol
wytrwa³oœci w walce ze z³em21 . Rycerz ignoruje
tak¿e postaæ œmierci, która próbuje go prze-
straszyæ i uœwiadomiæ mu szybkoœæ up³ywu
czasu. Jedzie ona na koniu i mo¿na przy-
puszczaæ, ¿e przez to jest sta³¹ towarzyszk¹
rycerza. Czemu akurat œmieræ?

Przemijanie i œmieræ

W krêgu kultury karnawa³owej œmieræ
uznawano jako naturaln¹ kolej rzeczy – koniec,
ale i pocz¹tek czegoœ nowego. Gdy odcho-
dzimy z tego œwiata, przenosimy siê do innego,
czyli realizuje siê wielokrotnie ju¿ przywo-
³ywana idea zmiany. Samo przemijanie nie
by³o powodem do rozpaczy, wrêcz przeciwnie
– brzydota starzej¹cego siê cia³a sta³a siê
noœnikiem groteski. Przedstawienia kilku faz
¿ycia kobiety by³y popularnymi tematami
w XVI-wiecznym malarstwie. Równie¿ œrednio-
wieczny motyw tañca œmierci mo¿na wi¹zaæ
z kultur¹ karnawa³ow¹. Podobnie jak b³azen
œmieræ wiedzie wszystkich ludzi w tanecznym
korowodzie, podzia³y spo³eczne przestaj¹
wtedy obowi¹zywaæ. Nieco upiorna atmosfera
w zderzeniu z ludycznym charakterem wido-
wiska tworzy niezwyk³y efekt groteski.
Przyjrzyjmy siê zatem XVI-wiecznym wyobra-
¿eniom œmierci.

Wielka rolê w popularyzacji motywu
tañca œmierci odegra³ niemiecki artysta Hans
Holbein. Cykl rycin jego autorstwa nieco
modyfikuje motyw korowodu i zamienia go
w pojedyncze sceny. W ka¿dej z nich œmieræ
(przedstawiona jako koœciotrup) zaskakuje
niczego nieœwiadomych przedstawicieli
ró¿nych stanów, odrywa ich od codziennych
obowi¹zków i zabiera ze sob¹. Mnich z przera-
¿eniem ogl¹da siê za siebie, a potworny
szkielet ju¿ ci¹gnie go za kaptur i nie baczy
na protesty. Astronom wpatruj¹cy siê w swoje
narzêdzia, nie zauwa¿a œmierci, która podtyka
mu pod nos trupi¹ czaszkê. Starzec prowa-
dzony przez upiornego koœciotrupa ma przed
sob¹ g³êboki dó³, którego nie widzi, ma³y
ch³opiec bezskutecznie wyci¹ga rêce do swojej

matki, bo œmieræ ju¿ wyprowadza go z domu.
Przedstawienia te z jednej strony s¹ pe³ne
dramatyzmu, z drugiej zaœ komizmu. Mówi¹
o powa¿nym problemie przemijania z przymru-
¿eniem oka, przez co neutralizuj¹ lêk przed
œmierci¹.

Triumf œmierci, niezwyk³e dzie³o Petera
Breughela starszego (Prado, Madryt) ukazuje
obraz tragedii i przera¿enia wobec cwa³uj¹cych
legionów œmierci. Ca³y œwiat pada ofiar¹
inwazji koœciotrupów, szkielety rzucaj¹ siê na
ludzi i zadaj¹ im wszelkiego rodzaju tortury
(duszenie, podrzynanie gard³a, wieszanie,
topienie), bez wzglêdu na ich wiek, status
spo³eczny czy pe³nion¹ funkcjê pañstwow¹.
W lewej czêœci obrazu dwa szkielety bij¹
w dzwon i obwieszczaj¹ œwiatu nadejœcie jego
ostatniej godziny. Upada w³adza pañstwowa
w osobie króla, który na wpó³ martwy ci¹gniêty
jest przez œmieræ trzymaj¹c¹ w rêku klepsydrê.
¯ywe trupy rozniecaj¹ wszêdzie po¿ary,
a trybuna³ œmierci otaczaj¹cy krzy¿ przygl¹da
siê dzie³u zniszczenia. W kompozycji
Breughela nie brakuje elementów czarnego
humoru. Zamaskowany szkielet bawi siê bali¹
do ch³odzenia wina, a inny przygrywa na lutni
parze zakochanych. Ogólne przes³anie dzie³a
jest jednak bardzo pesymistyczne. G³êbia nar-
racyjna, ekspresyjne barwy i oryginalna kom-
pozycja daleka od sztuki w duchu renesansu
podkreœlaj¹ dramatyzm losu cz³owieka, na
którego znienacka spada katastrofa. Intencja
moralizatorska wsparta upiornym symbo-
lizmem przypomina dzie³a Boscha.

Przemijanie i œmieræ to sta³e motywy
tak¿e w twórczoœci Hansa Baldunga Griena,
malarza niemieckiego, któremu Albrecht Dürer
zapisa³ w testamencie kosmyk swych
w³osów22 . Trzy okresy ¿ycia i œmieræ (Prado,
Madryt) to groteskowa transpozycja wyobra-
¿enia trzech Gracji. Dzie³o œwiadczy o przywi¹-
zaniu autora do œredniowiecznej tradycji
alegoryczno-moralizatorskiej. Z okrutnym
pesymizmem Baldung Grien  przypomina
o nieub³aganym up³ywie ¿ycia, którego
kolejnymi etapami s¹ niemowlêctwo, m³odoœæ
i staroœæ. Postacie kobiece na tym obrazie
maj¹ twarze ponure i pe³ne lêku, byæ mo¿e

21 Ibidem, s. 302.
22 Ibidem, s.318.
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przed œmierci¹, która stoi tu¿ obok nich –
rozk³adaj¹cy siê trup w jednej rêce trzymaj¹cy
kosê, w drugiej zaœ klepsydrê (sta³e atrybuty).
U stóp starej kobiety spoczywa niemowlê. Jest
to nawi¹zanie do karnawa³owych wyobra¿eñ
brzemiennych staruch, które mia³y symboli-
zowaæ ci¹g³oœæ ¿ycia, umieranie i rodzenie siê
czegoœ nowego w jednym momencie23 .

Ewa, w¹¿ i œmieræ  (zbiory prywatne) to
inne dzie³o Baldunga Griena nale¿¹ce do cyklu
alegorii o ¿yciu i œmierci. Zmys³owe piêkno
kobiecego cia³a kontrastuje z odra¿aj¹c¹
postaci¹ œmierci (gnij¹ce zw³oki). Jedn¹ rêk¹
œmieræ chwyta Ewê, w drugiej zaœ trzyma
jab³ko. Ten zabieg kompozycyjny mo¿emy
powi¹zaæ z przekonaniem o narodzeniu siê
œmierci w chwili zerwania rajskiego owocu
przez pierwsz¹ kobietê. W tym specyficznym
obrazie zwraca uwagê nie tylko zespolenie
piêkna z brzydot¹ i u¿ycie ch³odnej, nierzeczy-
wistej gamy barwnej, lecz tak¿e sposób
przedstawienia Ewy. W ogóle nie reaguje ona
na obecnoœæ œmierci, z tajemniczym
uœmiechem i kokieteryjnie wypiêt¹ piersi¹
niszczy ona pierwotne szczêœcie, jest zatem
kolejn¹ negatywn¹ postaci¹ kobiec¹.

XVI-wieczne wyobra¿enia œmierci ³¹cz¹
w sobie pesymistyczne przekonanie o nieu-
chronnym up³ywie czasu z ludycznymi
elementami widowiska karnawa³owego i czar-
nym humorem. W ten sposób staj¹ siê
noœnikami groteski, która daje mo¿liwoœæ
budowania œwiata na opak, czêsto te¿
uœmierza ró¿nego rodzaju lêki.

Znaczenie karnawa³u w historii kultury

W du¿ym skrócie uda³o siê nam
przeœledziæ najwa¿niejsze motywy zwi¹zane
z karnawa³ow¹ kultur¹ œmiechu. Widowisko
by³o bez w¹tpienia bardzo wa¿nym elementem
roku liturgicznego, poch³ania³o ludzk¹ uwagê
i propagowa³o takie wartoœci, na które nie by³o
miejsca w realnym ¿yciu. Egalitaryzm, idea
zmiany, komizm i groteska to s³owa-klucze
doskonale oddaj¹ce istotê karnawa³u. Aby
idea³y widowiskowe mog³y siê dostaæ do realnej
rzeczywistoœci, wykszta³ci³ siê nowy typ
bohatera. Jego najwa¿niejszym atrybutem by³
groteskowy wygl¹d cia³a pe³ni¹cy rolê
karnawa³owej maski. Dziêki niemu mo¿na by³o
udowodniæ, ¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ jest to,
co znajduje siê we wnêtrzu cz³owieka, jego
przymioty duchowe, intelektualne. Bohater
karnawa³owy funkcjonuje w atmosferze
œmiechu, która s³u¿y budowaniu nowej
rzeczywistoœci – œwiata na opak.

Motyw groteskowego cia³a przenika³ do
wielu dziedzin kultury. Pe³ni³ funkcjê zarówno
ludyczn¹, jak i moralizatorsk¹, pomaga³ te¿
³agodziæ lêk przed szatanem i œmierci¹.
Brzydota sta³a siê now¹ kategoria estetyczn¹,
przestano j¹ wi¹zaæ jedynie ze z³em.
Wszechobecna cielesnoœæ tak naprawdê
stawia³a cz³owieka w centrum zainteresowañ,
a s³ownictwo zwi¹zane z do³em materialno-
cielesnym pomaga³o wprowadziæ w ¿ycie ideê
zmiany. Warto to podkreœliæ, poniewa¿ ma³o
kto zdaje sobie sprawê z tego, jak g³êbokie
przes³anie nios³a ludowa kultura œmiechu.

23 M. Bachtin, op. cit.,  s. 86.


