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Pojêcie deus ridens – boga œmiej¹-cego siê – sformu³owa³ prawdopodobniejako pierwszy Platon. W Prawach filozof tenprzedstawi³ bogów zabawiaj¹cych siê losa-mi ludzi-marionetek. Bogowie ci wybieraj¹dla ludzi role zgodne z naturami ich duszi ka¿¹ im odgrywaæ te role na scenie ¿ycia.W ten sposób ka¿dy cz³owiek staje siê dlabogów zabawk¹ i igraszk¹, ci¹gle obserwo-wan¹ i nieustannie œmieszn¹. Ten w³aœniePlatoñski obraz œwiata, zmuszaj¹cy dopytañ o wolnoœæ i sens ¿ycia, to punktwyjœcia dla póŸniejszych modyfikacji. Stoicydodali do niego œwiadomoœæ ludzkiegopo³o¿enia i próbê przeciwstawienia bogomw³asnej gry – gry o zachowanie statecznoœcii dystansu, Plotyn wprowadzi³ zaœ mo¿li-woœæ autonomicznego, dobrego lub z³egoodegrania roli i, w konsekwencji, odebraniezas³u¿onej czci albo kary. Metaforêpowtarza³o wielu antycznych myœlicieli,a równolegle podobnie interpretowa³y œwiatniektóre teksty biblijne: opowieœæ o ¿yciuHioba jako wyniku zak³adu Boga i szatanaoraz psalmy przedstawiaj¹ce Bogaœmiej¹cego siê z ludzkich buntów i planów.W póŸniejszych czasach jeszcze œw. Augu-styn ostrzega³ przed pokus¹ prze¿yciaziemskiej komedii bez Boga, a w XII wiekuJan z Salisbury zwróci³ uwagê na granie nieswoich ról – na grê ludzi przed ludŸmi.W renesansie koncepcjê tê powtórzyli Luter,Erazm i Palingeniusz, ponownie zwracaj¹cuwagê na œmiesznoœæ œwiata, fa³sz ludzii osobê patrz¹cego siê Boga. Równie¿wtedy coraz czêœciej zaczêto siê
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odwo³ywaæ do innej nazwy tego toposu – dotheatrum mundi; has³o “teatr œwiata”pozwala³o bowiem na zauwa¿anie kolej-nych podobieñstw miêdzy elementamiœwiata i toposu oraz na wykorzystanies³ownictwa zwi¹zanego z teatrem dookreœlenia sytuacji cz³owieka w œwiecie.Te kolejne interpretacje metafory teatruœwiata czêsto jednak zwraca³y uwagê nainne ju¿ aspekty porównania ni¿ postaæœmiej¹cego siê Boga. Co jednak istotne,nawet wtedy topos ten odrzuca³ mo¿liwoœæsamodzielnej rezygnacji z gry przedkoñcem przedstawienia i pyta³ o miejscecz³owieka i prawa moralne w tak ukazanymœwiecie1.Metafora teatru œwiata znana by³atak¿e i w Polsce, a Jan Kochanowski jestuznawany za twórcê polskiej nazwy tegotoposu2 , która to pojawia siê w dwóch jegotekstach: w Pieœni XXIV z Ksi¹g pierwszych,w której pisze on, ¿e: Dziwnie to prawdyblisko,/ ¯e cz³ek – Bo¿e igrzysko3 , oraz wefraszce 76. z Ksi¹g Trzecich, zatytu³owanejw³aœnie: Cz³owiek Bo¿e igrzysko. Obrazœwiata-zabawki bo¿ej, choæ nie nazwanyw ten sposób, wykorzystuje jednaki wczeœniej parafrazuj¹cy PalingeniuszaMiko³aj Rej4.U obu twórców przedstawienieomawianego toposu obejmuje dwa jegopodstawowe sk³adniki: patrz¹cegoi œmiej¹cego siê Boga oraz przedmiotœmiechu – ¿ycie cz³owieka na ziemi. Miko³ajRej pisze o ludziach, ¿e ty b³azenki, gdy poœwiatu chodz¹,/ Jako ma³py taki œmiech
1 I. S³awiñska, Œwiat jako spektakl [w:] eadem, Moja gorzka europejska ojczyzna, Warszawa 1988.
2 J. Pelc, Wstêp [w:] J. Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wroc³aw 1991.
3 J. Kochanowski, Dzie³a polskie, oprac. J. Krzy¿anowski, Warszawa 1980, s. 253. (Pieœni I, 24)
4 M. Rej, Wizerunk w³asny ¿ywota cz³owieka poczciwego, oprac. W. Kuraszkiewicz, cz. I, Wroc³aw

1971.
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w niebie œwiêtym p³odz¹5 , a o Bogu, ¿e Panjedno z daleka poœmiewa siê z tego/ A nietrzeba mu iœcie b³azenka lepszego/ Patrz¹c6.Analogicznie Jan Kochanowski pyta, cokiedy tak m¹drze cz³owiek pocz¹³ sobie,/¯eby siê Bóg nie musia³ jego œmiaæosobie?7 I dalej: U Boga ka¿dy b³azen8, SamBóg wie przysz³e rzeczy, a œmieje siêz nieba9 oraz, zwracaj¹c siê do Boga,wierzê, ¿e tam na niebie masz miêsopustprawy/ Patrz¹c na rozmaite œwiata tegosprawy10. Co jednak ciekawe, ka¿dy z tychcytatów, zawieraj¹cych polskie renesan-sowe wersje omawianego toposu, zdaje siêuwypuklaæ nie tyle aspekt patrzenia siêBoga – i tym samym widowiskowoœæ czyteatralnoœæ ¿ycia (zreszt¹ i same wyra¿eniaœciœle zwi¹zane z teatrem pojawiaj¹ siêsporadycznie i ograniczaj¹ siê do “³¹dek”,“maszkary” i “komedii”) – ile raczej elementBo¿ego œmiechu. Ludzie w widzianym w tensposób œwiecie przypominaj¹ nie aktorów,ale b³aznów, dzieci i szaleñców – osobyniedojrza³e i niepowa¿ne. Co wiêcej, u Rejaœwiat-b³azen kugluje z ludŸmi11, a u Kocha-nowskiego Fortuna z nami igra jakoz dzieæmi12 ; cz³owiek staje siê wiêc nie tylkoprzedmiotem zabawy Boga i œwiata, alei, czêœciowym przynajmniej, podmiotem tejczynnoœci, najczêœciej kojarzonej w³aœniez dzieæmi. Taki cz³owiek nie maœwiadomoœci gry i nie odczuwa dychotomiimiêdzy prawdziwym “ja” a odgrywan¹osob¹, nie wystêpuje te¿ przesuniêcieczasu pomiêdzy czasem widza a czasemwydarzeñ z przedstawienia, bo wszystkodzieje siê jakby “na ¿ywo”. Tak ukazywane¿ycie nie jest typow¹ sytuacj¹ teatraln¹13,ale raczej zabaw¹ ma³ych dzieci, któr¹ Bóg

obserwuje i w której byæ mo¿e tak¿ei uczestniczy. Obraz toposu deus ridensu Kochanowskiego i Reja wydaje siê zatemnadawaæ do analizy poprzez porównywaniekolejnych cech œwiata z tego toposuz odpowiadaj¹cymi im (lub nie) cechamicharakterystycznymi zabawy. W analizie tejpos³u¿ê siê definicj¹ zabawy stworzon¹przez Johanna Huizingê14, wed³ug któregojednym z rodzajów zabawy jest tak¿e teatr,co dodatkowo potwierdza, ¿e taki sposóbrozumowania nie powinien byæ sprzecznyz najczêœciej spotykan¹ interpretacj¹toposu, w której ¿ycie jest sztuk¹ teatraln¹.Byæ mo¿e jednak ujêcie ¿ycia jako zabawypomo¿e w zrozu-mieniu rozk³adu ról w tejboskiej czy ludzkiej grze, w odnalezieniuprzyczyn œmiesznoœci i, wreszcie, w ocenietakiej wizji œwiata.Jednymi z bardziej charaktery-stycznych cech zabawy jako takiej s¹ jejodrêbnoœæ i ograniczonoœæ. Zabawa toczysiê tylko w ustalonym miejscu i trwa tylkoprzez okreœlony czas. Co wiêcej, czas tenmo¿e zostaæ niespodziewanie ograniczony,np. poprzez przerwanie gry przez rodzicówbawi¹cych siê dzieci, co automatycznieoznacza powrót uczestników gry do normal-nego œwiata, do rzeczywistoœci, w której¿adne przyjête w zabawie umowy ju¿ nieobowi¹zuj¹. Twórcy renesansu potwier-dzaj¹, ¿e równie¿ i zabawa ¿ycia nie trwawszêdzie: bo tylko na ziemi, i musi siêskoñczyæ wraz ze œmierci¹: decyzj¹ Boga.Dlatego te¿ Miko³aj Rej porównuje ¿yciecz³owieka do bañki i pêcherza, które ³atwozniszczyæ i po których nic nie zostaje15,a Jan Kochanowski podkreœla niespodzie-wane i niezale¿ne od nas nadejœcie œmierci,
5 Ibidem, s. 390.
6 Ibidem, s. 741.
7 J. Kochanowski, op. cit., s. 217. (Fraszki III, 76)
8 Ibidem, s. 252. (Pieœni I, 24)
9 Ibidem, s. 236. (Pieœni I, 9)
10 Ibidem, s. 157. (Fraszki I, 101)
11 M. Rej, op. cit., s. 458-461.
12 J. Kochanowski, op. cit., s. 546. (Fragmenta XV)
13 Sytuacjê teatraln¹ charakteryzuje J. Limon [w:] ibidem, Trzy teatry: scena, telewizja, radio, Gdañsk

2003.
14 J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako Ÿród³o kultury, prze³. M. Kurecka i W. Wirpsza, Warszawa

1985.
15 M. Rej, op. cit., s. 393.
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w Epitafium Kosowi zwracaj¹c siê dozmar³ego s³owami: W ten grób twe cia³ow³o¿yli/ Którzy weseli wczora z tob¹ byli16.Co jednak wa¿ne, w momencie œmierci nietylko ¿ycie zostaje przerwane, ale tak¿e –i to dopiero wtedy – wszelkie igranie z cz³o-wiekiem i wyœmiewanie go. Kochanowskiwe fraszce o œmierci wyraŸnie ka¿eob³udnemu œwiatu szydziæ z innych, kiedyon sam doszed³ ju¿ do portu17, zaœw ³aciñskim Nagrobku Kretkowskie-mu18przypuszcza, ¿e tytu³owy bohater trafi³po œmierci na Olimp, gdzie sam œmieje siêteraz z bogami z ludzkich nadziei i trosk .Ludzi mo¿na bowiem wyœmiewaæ tylkodopóki ¿yj¹ na ziemi, a najbardziej tra-gicznie podkreœla to fraszka (I,3) O ¿ywocieludzkim, potwierdzaj¹ca, ¿e ludzie jakoprzedmiot œmiechu i zabawy istniej¹ tylkoprzez jakiœ czas, bo potem, Naœmiawszy siênam i naszym porz¹dkom,/ Wemkn¹ nasw mieszek, jako czyni¹ ³¹tkom19. Œmieræ –koniec zabawy – nie tylko nadchodziniespodziewanie, ale tak¿e odbierawszelkie w³aœciwoœci nabrane w zabawie –lalki schowane do worka nie s¹ ju¿postaciami granymi w przedstawieniu,z ich imionami, charakterem i strojami,a stanowi¹ jedynie bezosobowe marionetki.Na ziemi nic tak naprawdê nie jest nasze –tak jak i w wizji œwiata-gospody: jedno doczasu sobie po¿yczamy20  niektóre stroje,tytu³y i bogactwa. Cz³owiek jest “Bo¿ymigrzyskiem” tylko, dopóki uczestniczyw zabawie, a wiêc jedynie w czasie swojegoziemskiego ¿ycia.Kolejnym elementem definicjizabawy jest pojawienie siê zwi¹zanych

z gr¹ uczuæ napiêcia i przyjemnoœci –wystêpuj¹cych wszak i w ziemskim ¿yciu.Wiêkszoœæ doczesnych dóbr wydaje siêludziom wyj¹tkowo cenna i przyjemna,a zarazem trudna do zdobycia, skoro du¿¹czêœæ czasu poœwiêcaj¹ na walkê o tedobra, a zabiegom tym towarzyszy napiê-cie, wywo³ane rywalizacj¹ i niespodzie-wanymi odmianami fortuny. Ludziewalcz¹cy o tytu³y i bogactwa podobni s¹wrêcz do dzieci, które bij¹ siê o cackai zabawki, licz¹c, ¿e dadz¹ im oneszczêœcie. Ju¿ Rej w Wizerunku pisze,¿e marny œwiat na tym sie zasadzi³,/ A jakodzieci czaczkiem, tak nas wszytki zdradzi³,/I¿ jedno, co siê b³yszczy, to za tym biegamy,/A i¿ tam wewn¹trz brudno, nic na to niedbamy21. Podobnie, choæ mo¿e bardziejdobrotliwie 22, Jan Kochanowski zauwa¿a,¿e zaledwie Bóg wyrzuci coœ ludziom, to my,jako dzieci,/ w taki treter, ¿e z sob¹wyniesiem i œmieci 23. Czasami jednak dlazdobycia doczesnych bogactw ludzie nawetsiê zabijaj¹24 , a ow¹ zdobycz nieraz szybkotrac¹, gdy¿ co jeden zgromadzi³,/ To drugiwnet rozciska25. Du¿e emocje wywo³ujezawsze utrata przychylnoœci fortuny, którazmienia siê tak ³atwo jak role z zabawy¿aków, najpierw bogato przebieranych,a potem bitych - Nie pomo¿e sobie wiêccudzym ³añcuchem: / Dopiruczko krolem by³,a ju¿ wierci brzuchem26. Szczególnieniebezpieczne jest zatem przyzwyczajeniesiê do powodzenia, bo kiedy cz³owiekzhardzieje,/ Gdy mu siê dobrze dzieje;/ (...)kiedy go Fortuna omyli,/ Wnet g³owê zwiesii powagê zmyli27. Tak wiêc w wiêkszoœciprzypadków zabawa w ziemskie ¿ycie

16 J. Kochanowski, op. cit., s. 140. (Fraszki I, 31)
17 Ibidem, s. 154. (Fraszki I, 82)
18 J. Kochanowski, Z ³aciñska œpiewa S³owian Muza, prze³. L. Staff, Warszawa 1982, s. 157.
19 J. Kochanowski, Dzie³a..., op. cit., s. 134. (Fraszki I, 3)
20 M. Rej, op. cit., s. 462.
21 M. Rej, op. cit., s. 230.
22 Z. Szmydtowa, Erazm z Rotterdamu a Kochanowski [w:] eadem, W krêgu renesansu i romantyzmu,

Warszawa 1979, s. 198.
23 J. Kochanowski, op. cit., s. 157. (Fraszki I, 101)
24 M. Rej, op. cit., s. 390.
25 J. Kochanowski, op. cit., s. 253. (Pieœni I, 24)
26 M. Rej, op. cit., s. 458.
27 J. Kochanowski, op. cit., s. 265. (Pieœni II, 9)
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z jego przyjemnoœciami anga¿uje sporo –jeœli nie wiêkszoœæ – si³, odczuæ i myœli.Kolejnym warunkiem zaistnieniazabawy, której uczestnikiem mia³by byæcz³owiek, jest swoboda dzia³ania i wolnoœæpodejmowania decyzji. Œwiat zewnêtrzny,rzecz jasna, zawsze w jakimœ stopniuingeruje w ¿ycie cz³owieka, bo choæbyuwarunkowania natury, Bóg wyznaczaj¹cygodzinê œmierci i “rzucaj¹cy” nam swojedary, zmienna fortuna, a mo¿e i Opatrznoœæwp³ywaj¹ na losy ludzi. Nale¿y jednakzapytaæ, czy w ramach tych ograniczeñ,pomimo zewnêtrznych wp³ywów, pozostajejakieœ pole dla wolnoœci cz³owieka,czy ziemskie ¿ycie ludzi faktycznie jestzabaw¹ cz³owieka, czy tylko zabawk¹ Boga.Miko³aj Rej przyznaje, ¿e Nie najdziesz takszczêsnego na œwiecie cz³owieka,/ Co by odwszech przypadków mia³ byæ wolenzaw¿dy28, na pocz¹tku swojego ¯ywotacz³owieka poczciwego daje jednak¿eludziom liczne rady, a miêdzy innymiwskazówkê, by nie daæ siê nosiæ wiatrom,a p³yn¹æ do portu, w którym jest s³awai cnota29 . Gdzie indziej z kolei nawo³uje,¿eby m¹drze szafowaæ Boskimi dara-mi30oraz aby stan¹æ mocno przy cnocie31.Choæ wiêc wyraŸnie dostrzega wp³ywyczynników zewnêtrznych, uwa¿a, ¿e cz³o-wiekowi pozostawiono mo¿liwoœæ podej-mowania decyzji. Decyzj¹ tak¹ mo¿e byænawet zdanie siê na los i wyroki fortuny,jak np. robi¹ pieszczoszki paniej fortuny,którzy siê ubiegaj¹,/ kto ma pirwej w tankuposkoczyæ, losy miec¹, kto ma/ jutrowieczerz¹ sprawiæ32. Tak wiêc to, jak cz³o-

wiek spêdzi swoje ¿ycie, czy da siê zwieœæz³udnemu œwiatu i na ile zaanga¿uje siêw b³ah¹ zabawê, zale¿y tylko od niego.Analogicznie pisze Jan Kochanowski, któryzauwa¿a, ¿e Wszystko na œwicie idzieswym pêdem/ (...) A co z przyczyny wiecznejzstêpuje,/ Tego  i sam Bóg nierad hamuje33.Co wiêcej, poza prawami narzuconymprzez naturê, na cz³owieka wp³ywa te¿ Bóg,który ludzi ró¿nymi sprawami zabawi³34i którego Opatrznoœæ ujawnia siêw przeznaczeniu, którego narzêdziem jestFortuna35. Mimo to jednak, Bóg œwiadkiemsprawy twojej36 – mówi Kochanowskiustami Satyra, gdy¿ pewne decyzje zale¿¹tylko od cz³owieka i nawet po œwiadomymzdaniu siê na wyroki losu i gry (np. poprzezdecyzjê: niechaj fortuna poka¿e37) cz³owiekmo¿e wci¹¿ ingerowaæ w swój los, czegodowodzi z kolei poemat Szachy. Co wiêcej,ca³a fraszka Do gór i lasów38 jest swegorodzaju dowodem autokreacji, bêd¹cspisem ról, w które wci¹gu ¿ycia wcieli³ siêpoeta – sam, z w³asnej woli.Nie jest to jednak ca³oœæ rozmyœlañKochanowskiego na temat wolnoœcicz³owieka w œwiecie. W Pieœni IX z Ksi¹gPierwszych, pojawia siê zdanie, mówi¹ce,¿e œmiertelnego nie minie,/ Co z przejŸ-rzenia Pañskiego od wieku mu p³ynie39,które to mo¿e ponowiæ w¹tpliwoœci w kwe-stii swobody ludzi. Jednak¿e KrzysztofMrowcewicz w swojej rozprawie Czemuwolnoœæ mamy? t³umaczy znaczenie owegoBoskiego “przejŸrzenia” po prostu jakowgl¹d Boga na przysz³oœæ i przesz³oœæcz³owieka, jako Bosk¹ znajomoœæ
28 M. Rej, op. cit., s. 418.
29 M. Rej, ¯ywot cz³owieka poczciwego, oprac. J. Krzy¿anowski, t. I, Wroc³aw 2003, Ks. I, Dedykacja,

s. 4-5.
30 M. Rej, Wizerunk..., op. cit., s. 245.
31 M. Rej, ¯ywot..., op. cit., s. 112.
32 Ibidem, s. 90-91.
33 J. Kochanowski, op. cit., s. 555. (Fragmenta XXVI)
34 Ibidem, s. 116. (Marsza³ek)
35 K. Mrowcewicz, Czemu wolnoœæ mamy? Antynomie wolnoœci w poezji Jana Kochanowskiego iMiko³aja Sêpa-Szarzyñskiego, Wroc³aw 1987.
36 J. Kochanowski, op. cit., s. 66. (Satyr albo dziki m¹¿)
37 Ibidem, s. 99. (Szachy)
38 Ibidem, s. 192. (Fraszki III, 1)
39 Ibidem, s. 236. (Pieœni I, 9)
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przysz³ych ludzkich decyzji, wci¹¿ pozo-stawiaj¹c¹ przecie¿ ka¿de “teraz” w na-szych rêkach40. Je¿eli faktycznie jest topoprawna interpretacja, to niepokoi (jeœlichodzi o wizjê wolnoœci) ju¿ tylko jeden,wspominany zreszt¹ utwór O ¿ywocieludzkim (I,3), otwieraj¹cy ca³y zbiór fraszeki zawieraj¹cy stwierdzenie, ¿e Naœmiawszysiê nam i naszym porz¹dkom/ Wemkn¹ nasw mieszek jako czyni¹ ³¹tkom41.Sformu³owanie to bowiem automatycznienasuwa skojarzenia z teatrem kukie³kowym,w którym cz³owiek mia³by byæ tylkoprzedmiotem zabawy, a o wolnoœci niemo¿e byæ mowy. Jerzy Ziomek w³aœniew ten sposób rozumie ukazane we fraszce¿ycie ludzi, okreœlaj¹c je jako teatr mario-netek, smutny i œmieszny, ma³y i bezradny42,wspominany ju¿ Krzysztof Mrowcewiczwidzi w tym utworze podkreœleniedeterminizmu43, a Janusz Pelc wyraŸneodwo³anie do platoñskich “marionetek”44.Interpretacja pozostaje jednak spraw¹otwart¹, byæ mo¿e fraszka ta podkreœla poprostu, jak pisze Alina Nowicka-Je¿owa,skurczenie siê komediantów theatri mundido ma³ych kukie³ek45, do niewielkichb³azenków, do niedojrza³ych  i g³upich dzieci,które nie s¹ nawet zwyk³ymi aktorami. Wartojednak zauwa¿yæ, ¿e analizowane sformu-³owanie Kochanowskiego porównuje wizjêœmierci ³¹tek i ludzi, podobieñstwo ichpoœmiertnego trafienia do worka i utratyjakiegokolwiek znaczenia, nie zestawiajednak samego ¿ycia kukie³ek i ludzi. ¯ywotcz³owieka koñczy siê równie tragicznie jakistnienie marionetek (a wszystkie wymie-

niane we fraszce ziemskie wartoœci gin¹ jakpolna trawa), nic jednak nie mówi, ¿e dopókito ludzkie ¿ycie trwa, jest równie¿ kierowanez góry46. Prawdopodobnie pewne wahaniamog¹ jeszcze pozostaæ w kontekœcieTrenu XI47, w którym Kochanowski w¹tpiw ludzkie poznanie, pisz¹c, ¿e Sny lekkie,sny p³oche nas bawi¹. Wydaje siê jednak,¿e nawet je¿eli ludzka wola oparta jest nab³êdnych, z³udnych przes³ankach, wci¹¿pozostaje ona woln¹ wol¹. Niew¹tpliwiejednak, o ile  w utworach Miko³aja Rejacz³owiek na pewno pozostaje podmiotemzabawy – do której co najwy¿ej przy³¹cza siêBóg czy Fortuna – o tyle kluczowa fraszkaKochanowskiego oraz Treny bior¹ poduwagê wizjê ¿ycia ludzkiego jako zabawkiBoga. Pytania o wielkoœæ pola dla wolnoœcidzia³añ cz³owieka bardzo mocno splataj¹ siêz kolejnym sk³adnikiem ka¿dej zabawy –z jej regu³ami gry. Ustalenie zasad bawieniasiê niew¹tpliwie wymaga jednak doprecy-zowania tego, na czym polega gra i ktobierze w niej udzia³. Wydaje siê, ¿e ¿yciejako grê mo¿na rozumieæ na kilka sposobów– pocz¹wszy od walki o doczesne dobrai bogactwa, o tytu³y, które po zabawie niemaj¹ ju¿ znaczenia, ale uprzyjemniaj¹ czasbawienia siê, po g³êbiej rozumian¹ grê o jaknajlepsze prze¿ycie danego czasu – czy tona sposób stoicki, czy zgodnie z Augusty-nowsk¹ rad¹ odgrywania swej roli razemz Bogiem. Analizowane utwory Rejai Kochanowskiego niew¹tpliwie doradzaj¹ tebardziej przemyœlane rozumienia gry ¿ycia,a ich rady d¹¿¹ do stworzenia regu³ ³¹cz¹-

40 K. Mrowcewicz, op. cit.
41 J. Kochanowski, op. cit., s. 134. (Fraszki I, 3)
42 J. Ziomek, Renesans, Warszawa 1998, s. 288.
43 K. Mrowcewicz, op. cit., s. 135.
44 Przypis J. Pelca [w:] Jan Kochanowski, Fraszki, oprac. J. Pelc, Wroc³aw 1991, s. 5.
45 A. Nowicka-Je¿owa, “U Boga ka¿dy b³azen” [w:] Jan Kochanowski. 1584-1984. Epoka - twórczoœæ- recepcja, red. B. Otwinowska i J. Pelc, t. I, Lublin 1989, s. 432.
46 Chyba w³aœnie taka i tylko taka wymowa tego porównania by³a powodem, dla którego w nie tak

odleg³ych Kochanowskiemu czasach (XVII w.) J. B. Zimorowic bardzo podobnie pisa³, ¿e œmieræ wywrócina nice/ Wiatrem nadziane nasze fantazyje,/ Wszystkich nas w pud³o jak ³¹tki pokryje [w:] idem, Sielankinowe ruskie, oprac. L. Szczerbicka-Œlêk, Wroc³aw 1999, s. 95. Tak te¿ odbiera ten fragment (jako “bliski
czarnoleskiego komentarz do akcentów przekonania o równoœci ludzi w obliczu œmierci”) K. P³achciñska
[w:] eadem, Bart³omiej i Szymon Zimorowicowie na tle epoki, Wroc³aw 1988, s. 48.
47 J. Kochanowski, op. cit., s. 569. (Treny XI)
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cych chrzeœcijañskie i stoicko-horacjañskiepodejœcie do ziemskiej egzystencji. Autorzys¹ jednak œwiadomi tego, ¿e dla wieluwygranie ¿ycia równa siê tylko prostemuzdobyciu doczesnych dóbr. Miko³aj Rejprzypomina wiêc, ¿e Kto jedno, jako trawywó³, œwiata u¿ywa/ A ka¿dego postêpkurozumem nie rz¹dzi/ Mnima, by szed³goœciñcem, a on barzo b³¹dzi48. Prostazabawa mo¿e wiêc zwodziæ, a sposobemna dobre ¿ycie jest kierowanie siê rozumemi zdecydowana podejrzliwoœæ wobec fortuny,³atwiejsza dziêki temu, ¿e cnota, rozuma fortuna daleko roznymi goœciñcy od siebieci¹gn¹, tak¿e im te¿ roznego staraniai roznych gospod potrzeba49. Obok rozumuwa¿ne jest jednak tak¿e zaufanie Bogu,którego Rej porównuje do czasem ³aj¹cegoi surowego, ale wychowuj¹cego nas Ojca50,którego przeciwieñstwo to macocha fortuna,stroj¹ca dzieci, dogadzaj¹ca im, a potemzostawiaj¹ca je “na lodzie”. Rej ponowniewiêc wprost porównuje ludzi do dzieci, osóbjeszcze nie ca³kiem powa¿nych, potrze-buj¹cych wskazówek i obserwuj¹cych ichwychowawców. Podobne regu³y ¿ycia –zgodne z cnot¹ i rozumem – propaguje JanKochanowski, wzywaj¹c do wziêcia przedsiê myœli godnych siebie, do dzia³ania dladobra wspólnego i s³u¿enia poczciwejs³awie51, która trwa póŸniej przez pokole-nia 52. Godzenie siê z losem, umiarkowanekorzystanie z dóbr (daæ gotowemu/Up³ywaæ, podobno to barzo szalonemu53)i kierowanie siê rozumem maj¹ byæ zasada-mi najlepszej gry, zapewne tak¿e w po³¹-czeniu z zaufaniem Bogu, bo przecie¿ Si³aBóg mo¿e wywróciæ w godzinie;/ A kto mukolwiek ufa, nie zaginie54.Jednak¿e i w tej kwestii fraszkaO ¿ywocie ludzkim zdaje siê podwa¿aæ

jasn¹ wizjê, gdy¿ wed³ug niej i s³awa, i cnotaprzemin¹, a Tren XI dodaje jeszcze nascenê jakiegoœ nowego uczestnika gry –“nieznajomego wroga”, który miesza ludzkierzeczy55. Zasady gry staj¹ siê wiêc niejasne.Nie wiadomo, jakie postêpowanie przynie-sie lepsze efekty w grze, co wiêcej, wielewskazuje na to, ¿e ¿adne zachowanie niemo¿e pomóc, kiedy wszystko jest “fraszk¹”i nawet pobo¿noœæ nikogo nie ratuje. Wydajesiê, ¿e cz³owiek wcale nie musi stawaæ siêmarionetk¹, by jego ¿ycie by³o tragiczne –wystarczy, ¿e wszelkie przes³anki, którymisiê kieruje jego wolna wola, s¹ u³ud¹ oraz¿e bez znaczenia tak naprawdê jest to,co robi. Wed³ug Reja oraz czêœci utworówKochanowskiego w ¿yciu-grze œwiat zwodzicz³owieka poch³oniêtego liczeniem naszczêœcie i zyski, jednak trzymanie siêzasad pozwala na zachowanie œwiado-moœci zabawy i wygranie ¿ycia. Jedna(ale kluczowa) fraszka oraz Trenystwierdzaj¹, ¿e gra nie ma ¿adnych zasad.Œwiat zwodzi tak¿e tych, którzy staraj¹ siêprzestrzegaæ regu³ i zachowaæ œwiadomoœæ.Ponownie stopieñ niezale¿noœci wydarzeñod postêpowania cz³owieka zmusza dozapytania, czy to wci¹¿ jest zabawacz³owieka, czy ju¿ zabawa cz³owiekiem.Najgorsze jest jednak to, ¿e w utworach tychnie wiadomo nawet, kto mia³by bawiæ siêludŸmi. Nie ma jednego demiurga, a tylkojacyœ “oni”, “nieznajomy wróg”, chaos.Kwestia regu³ gry doprowadzi³azatem poœrednio do pytania o bezintere-sownoœæ – czy te¿ o istnienie jakichkolwiekkorzyœci wynikaj¹cych z zabawy-¿ycia – bowci¹¿ nie wiadomo, co oznacza³oby owo“wygranie ¿ycia” z optymistycznej inter-pretacji toposu. Choæ teoretycznie zabawapowinna byæ ca³kowicie bezinteresowna,

48 M. Rej, Wizerunk w³asny ¿ywota cz³owieka poczciwego [w:] Wybór pism, wybór i oprac. J. Œlaski,
Warszawa 1979, s. 70.
49 M. Rej, ¯ywot..., op. cit., s. 88.
50 Ibidem, t. II.
51 J. Kochanowski, op. cit., s. 275. (Pieœni II, 19)
52 Ibidem, s. 546-547. (Fragmenta XV)
53 Ibidem, s. 219. (Fraszki III, 81)
54 Ibidem, s. 265. (Pieœni II, 9)
55 Ibidem, s. 569. (Treny XI)
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a jedynie dawaæ przyjemnoœæ w czasieuczestniczenia w niej, to przecie¿ w rzeczy-wistych grach bywa tak, ¿e przynosz¹ onejakieœ skutki przekraczaj¹ce czas zabawy.W przypadku ¿ycia i Rej, i Kochanowskijednoznacznie przypominaj¹, ¿e ¿adnedobra materialne ani tytu³y zdobyte tutaj,w zabawie pojmowanej jako rywalizacja, niebêd¹ mia³y ¿adnego wp³ywu na czas poœmierci. Obaj twórcy licz¹ jednak na s³awêwynikaj¹c¹ z cnót i z dobrej gry, jak gdybymieli nadziejê na otrzymanie Plotynowejnagrody za dobrze odegran¹ rolê. U Kocha-nowskiego – katolika – zwi¹zane jest tododatkowo z wizj¹ ¿ycia po œmierci – jegoSatyr przypomina, ¿e tak jak Bóg oceniziemskie postêpowanie, Tak siê i ty nakoniec musisz cieszyæ z tego56. Tym bar-dziej przera¿a wiêc widoczne w Trenachi fraszce (I,3) zw¹tpienie poety, jego stwier-dzenie, ¿e nie doœæ, ¿e wszystko jest bezznaczenia tu, na ziemi, to zapewne tak¿ei po œmierci. Wydaje siê wrêcz, ¿e taknaprawdê to nie pytanie o stopieñ wolnoœcicz³owieka, o to, na ile jesteœmy mario-netkami, najbardziej niepokoi w tychutworach i w tej wizji œwiata, ale raczejpytanie o porz¹dek œwiata, o to, czy istniejesfera Jedynego Boga, który choæby i œmiejesiê, i szydzi z ludzi – jak starotestamentowyBóg z Psalmu 2 parafrazowanego przezKochanowskiego – ale który mo¿e daæszczêœcie temu, kto w Nim sw¹ nadziejêpo³o¿y³57. Dla obu autorów podstaw¹ dlapogodnego spojrzenia na œwiat jest wiêc –paradoksalnie – przekonanie, ¿e cz³owiekjest Bo¿ym igrzyskiem – ¿e mo¿e ufaæ,i¿ mimo bycia œmiesznym i g³upim maszansê na zbawienie, a na œwiecie panuj¹jakieœ zasady. Natomiast samo rozumienie¿ycia jako ca³kowicie bezinteresownejzabawy mo¿liwe jest w przypadku pomi-jaj¹cych kwestiê s³awy stwierdzeniachkalwina Reja oraz najtragiczniejszych teks-tach Kochanowskiego, w których niepewne

jest istnienie jednego Boga i zasadkieruj¹cych œwiatem.Ostatnim elementem definicji zaba-wy jest wg Huizingi œwiadomoœæ tymcza-sowoœci gry, poczucie swego rodzajuni¿szoœci wzglêdem realnego ¿ycia. Choætaka zabawa wydaje siê najrozs¹dniejsza –i jest konieczna w sytuacjach takich, jak teatrczy zawody sportowe – to autor Homoludens ma przecie¿ œwiadomoœæ, ¿e ludzienieraz zapominaj¹ siê w tym, co robi¹,anga¿uj¹ siê tak bardzo, ¿e nie tylko wydajeim siê, ¿e zabawa jest realnym ¿yciem,ale te¿ nie chc¹ s³uchaæ nikogo, kto mówiim prawdê, kto ujawnia umownoœæ sytuacji.Takimi doradcami, próbuj¹cymi przypom-nieæ o prawdzie, s¹ w³aœnie w przypadkuzabawy-¿ycia Kochanowski i Rej,a wszyscy, którzy przestaj¹ polegaæ narozumie, którzy zapominaj¹ o przemija-j¹cym charakterze ¿ycia, staj¹ siê podobnido dzieci, szaleñców czy g³upców, boprzecie¿ to istot¹ b³azeñstwa jest (...)postawa impulsywnej i nierozumnejpodleg³oœci ¿¹dzom58. Wydaje siê, ¿e w³a-œnie taka utrata œwiadomoœci, niekierowaniesiê rozumem, zapomnienie siê w ¿yciu,wywo³uj¹ œmiesznoœæ ludzi, w du¿ymstopniu widoczn¹ nawet na ziemi. Cz³owiekjest zatem Bo¿¹ igraszk¹ przede wszystkimdlatego, ¿e zachowuje siê œmiesznie –jak ma³e dziecko czy b³azen.Rej pisze o dzieciach: gdy jeszczeowi przyrodzeni b³azenkowie a owy dzia-teczki (...) kugluj¹, jaka to jest rozkosz  a jakapociecha!59, zwracaj¹c tym samym uwagêna pozytywny odbiór zabawy dzieci oraz ichpodobieñstwo do b³aznów, Kochanowskiz kolei broni m³odych ludzi (starszych ju¿jednak od Rejowych dzieci), we fraszceNa m³odoœæ pisz¹c, ¿e Jakoby te¿ rok bezwiosny mieæ chcieli,/ Którzy chc¹, ¿ebym³odzi nie szaleli60 . Szaleñstwo – a zatemi œmiesznoœæ – s¹ wiêc traktowane dobrot-liwie, jeœli dotycz¹ tylko pierwszej czêœci

56 Ibidem, s. 66. (Satyr albo dziki m¹¿)
57 Ibidem, s. 304. (Psalmy I, 2)
58 A. Nowicka-Je¿owa, op. cit., s. 430.
59 M. Rej, op. cit., s. 128.
60 J. Kochanowski, op. cit., s. 154. (Fraszki I, 82)
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ludzkiego ¿ycia. Podobnie jak o m³odoœciwypowiada siê Kochanowski na tematmi³oœci ludzkiej, mówi¹c np. “Gospodyniej”,¿e przez ni¹ chodzi ma³o nie tak jako wi³a61.Choæ jednak zakochany cz³owiek staje siêprawie ¿e b³aznem, to znacznie wiêkszymszaleñstwem jest wg poety próba przeciw-stawienia siê naturze mi³oœci i zachowaniapowagi62. To naturalne szaleñstwo du¿osurowiej ocenia natomiast Miko³aj Rej,pisz¹c np. o Wenus, która œwiat zb³aŸni³a,/A nie masz tego stanu, kogo nie zmami³a63.Rej równie ostro gani tak¿e rozkosz, jako tê,co “od³udza” ludzi od “krolowej cnoty”64, orazpijañstwo, które jest jak szaleñstwo“ogolonego wi³y”65. Kochanowski patrzyjednak i na tê kwestiê bardziej pob³a¿liwie,uto¿samiaj¹c ludzi zamroczonych winemz b³aznami, ale jednoczeœnie uznaj¹c,¿e takie szaleñstwo w okolicznoœciachbiesiady jest stosowne66. Zreszt¹ ca³¹ swoj¹twórczoœæ uwa¿a³ on za rodzaj szaleñs-twa67, które, sk¹din¹d, mog³o s³u¿yæ dopokazania wzglêdnoœci œwiata i jegoludycznej czy karnawa³owej wizji68. W takimabsurdalnym œwiecie s³awê mo¿e przecie¿zapewniæ nawet ci¹g³e b³aznowaniekrólewskiego weso³ka69, ukazanego zreszt¹pozytywnie – byæ mo¿e dlatego, ¿e dobrzespe³nia³ on swoj¹ rolê i pozostawa³ wolnyw swoich ¿artach. Co jednak istotne, nieka¿dy jest stañczykiem króla i nie w ka¿dejsytuacji b³azeñskie zachowanie mo¿e byædobrze przyjête – jeœli przekracza onopewne granice, mo¿e byæ ju¿ obserwowanez uœmiechem coraz dalszym dobrotliwoœci,a bli¿szym szyderstwa. Negatywnieprzyjmowana jest omawiana ju¿ pogoñ ludzi

za dobrami, choæ wizja z fraszki (I,101) wci¹¿przypomina ciep³y uœmiech rodzicapatrz¹cego na dzieci. Zdecydowaniepejoratywnie ukazane s¹ jednak wszystkiepróby ziemskiego udawania i gry ludzi przedludŸmi. Jedyne elementy teatru œwiata – takrozwijane przez póŸniejsz¹ literaturê – s¹u Reja i Kochanowskiego w³aœciwie parodi¹teatru. Ludzie z Figlików myl¹ postaciz misterium pasyjnego z odgrywaj¹cymi ichrole aktorami, a wydarzenia nale¿¹ce doœwiata przedstawienia z realn¹, obsce-niczn¹ sytuacj¹ – co wyœmiewa Rejw utworze Co na krzy¿u ch³opy posra³70.W innym figliku ¿ona, maj¹ca obwieœciæmê¿owi trudn¹ prawdê, ka¿e mu ubraæmaskê, aby mê¿czyzna uzna³, ¿e to tekst domaski, a nie do niego71. Bohaterowie obufiglików myl¹ zatem grê i œwiat realny – i s¹przez to œmieszni. Co wiêcej, skoro nierozró¿niaj¹ oni ¿ycia i zabawy, tym bardziejzapewne nie odró¿ni¹ oni ziemskiej zabawyod rzeczywistoœci wy¿szej. Jan Kocha-nowski zwraca uwagê na inn¹ “teatraln¹”œmiesznoœæ ludzi – na stare kobiety, którenie godz¹ siê z prawami natury i próbuj¹udawaæ m³ode zalotnice. Nie da siê jednakukryæ pewnych rzeczy, stroje i zachowanienie pomog¹ ani Barbar ze , ani innej damie,której ³acno zliczysz pod oczyma karby;/Tego nie zetr¹ i weneckie farby72. I Rej,i Kochanowski najmocniej jednak krytykuj¹i wyszydzaj¹ pychê, która jest szczególnieœmieszna dla wszechmog¹cego Boga. Rejkreœli obraz zabawnego, pysznego,“darmohardego” ch³opa, na którego patrz¹cjest siê czemu i podziwowaæ, i poœmiaæ73,jeszcze ostrzej krytykuje jednak tych,
61 Ibidem, s. 150. (Fraszki I, 67)
62 Ibidem, s. 156. (Fraszki I, 94)
63 M. Rej, Wizerunk..., op. cit., s. 161.
64 Ibidem, s. 177.
65 Ibidem, s. 309.
66 A. Nowicka-Je¿owa, op. cit., s. 428.
67 J. Kochanowski, op. cit., s. 180. (Fraszki II 76)
68 J. Pelc, Wstêp [w:] J. Kochanowski, Fraszki, op. cit., s. XLV-XLVI.
69 J. Kochanowski, op. cit., s. 219. (Fraszki III, 81)
70 M. Rej, Figliki, wstêp J. Krzy¿anowski, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1974, s. 189.
71 Ibidem, s. 175.
72 J. Kochanowski, op. cit., s. 142, 248. (Fraszki I, 37; Pieœni I, 19)
73 M. Rej, ¯ywot..., op. cit., s. 202-203.
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co Chc¹ widzieæ wszytki sprawy, co Bógw swej skrytoœci/ Dziwnie z dawna postawi³w wielkiej tajemnoœci74. Równie negatywniepisze Kochanowski, który dumnegocz³owieka, nazywaj¹cego siê podobnymBogu i zaœlepionego mi³oœci¹ siebie okreœlapo prostu b³aznem75. Poeta powtarza, ¿em¹droœci œwiata nie da siê ogarn¹ærozumem: krótkie ludzkie lata;/ Goniæ w nichwielkie rzeczy,   a daæ gotowemu/ Up³ywaæ,podobno to barzo szalonemu76. Podobniepisze i w Trenach – jego upadek ze stopnim¹droœci wi¹¿e siê przecie¿ z tym,¿e Wspinamy siê do nieba, bo¿e tajemnice/Upatruj¹c; ale wzrok œmiertelnej Ÿrzenice/Têpy na to!77 K³adzenie nacisku na rozum,tak propagowane przez obu twórców,w niektórych sytuacjach mo¿e siê zatemprzerodziæ w pychê, a m¹droœæ ¿yciowa,umiejêtnoœæ dobrego ¿ycia, nie musi siêwi¹zaæ z prób¹ zrozumienia tajemnic Bogai œwiata, któr¹ to nasi twórcy krytykuj¹równie mocno jak Erazm z Rotterdamu78 .Cz³owiek jest wiêc œmiesznymuczestnikiem ziemskiej zabawy, dzieckiemi szaleñcem, chc¹cym niemo¿liwego.Czy w takiej sytuacji tu, na ziemi, mo¿naw ogóle dorosn¹æ i wyjœæ poza zabawê?Kochanowski w kilku utworach wyra¿anadziejê na wzniesienie siê ponad doczes-noœæ, na wzbicie siê w sferê Boga –Wiecznej Myœli – równoznaczne z doroœ-niêciem i m¹droœci¹. Ma on nadziejê, ¿e ówlot zapewni¹ mu rozum i Muzy, wsadzaj¹cepoetê nad ob³oki, sk¹d widzi ju¿ omylneludzkie nadzieje i b³êdy79. Treny przed-stawiaj¹ jednak zgo³a przeciwn¹ wizjê -próby takiego wzniesienia staj¹ siêprzyk³adem pychy, która musi siê skoñczyæbolesnym upadkiem. Przez ca³e ¿ycie

cz³owiek musi pozostaæ na ziemi, nara¿onyna igranie fortuny, przed któr¹ nie uchroniani stoicyzm, ani pobo¿noœæ, ci¹gle te¿zachowuje siê œmiesznie.Stwierdzenia te nie neguj¹ jednakwci¹¿ obecnej potrzeby zachowaniaœwiadomoœci zabawy i nieustannegopodejmowania prób przeciwstawienialosowi swojej w³asnej gry. Rej proponuje:si¹dŸ¿e na swobodzie,/ Wzi¹wszy ¿onkêpoczciw¹, bo w ka¿dej przygodzie/ Ju¿bêdziesz towarzysza mia³ zaw¿dywiernego80, a obaj autorzy daj¹ wszystkiecytowane ju¿ rady trzymania siê cnoty,rozumu i Boga. Wydaje siê jednak,¿e w obliczu zw¹tpienia z Trenów tylkojedno z rozwi¹zañ pozostaje nadal aktualne.Jest to drugi, obok m¹droœci, atrybut Boga,bardzo mocno podkreœlany w obrazachomawianego toposu. To œmiech –pozwalaj¹cy i na radoœæ w zabawie, i nazachowanie dystansu do tej zabawy, i nagorzk¹ ironiê, której Kochanowski nie tracinawet w Trenie IX. Co jednak wa¿ne,œmiech nie jest tylko przymiotem Boga,po który móg³by siêgaæ pyszny cz³owiek,lecz, jak stwierdza Panna III w PieœniŒwiêtojañskiej o Sobótce, jest to tak¿eatrybut cz³owieka, gdy¿ Sam ze wszytkiegostworzenia/ Cz³owiek ma œmiech z przy-rodzenia. Co wiêcej, Nie ma w swymszaleñstwie miary,/ Kto gardzi Pañskimidary81. Œmianie siê jest wiêc wrêczobowi¹zkiem, jest darem, który uwalnia odszaleñstwa, który pozwala nabraæ dystansudo zabawy i zachowaæ œwiadomoœæ,jest znamieniem ludzkiej godnoœci82.Te spostrze¿enia Kochanowskiego podzielazreszt¹ i Rej, kiedy pisze: Patrz, jako siêw poczciwym wszytko piêknie œmieje83.
74 M. Rej, Wizerunk..., op. cit., s. 390.
75 J. Kochanowski, op. cit., s. 217. (Fraszki III, 76)
76 Ibidem, s. 204. (Fraszki III, 32)
77 Ibidem, s. 569. (Treny XI)
78 Z. Szmydtowa, op. cit., s. 197.
79 J. Kochanowski, op. cit., s. 119. (Muza)
80 M. Rej, op. cit., s. 265.
81 J. Kochanowski, op. cit., s. 286. (Pieœñ Œwiêtojañska o Sobótce)
82 J. Pelc, “Sam ze wszytkiego stworzenia/ cz³owiek ma œmiech z przyrodzenia” [w:] Œmiech i ³zy wkulturze staropolskiej, red. A. Karpiñski, E. Lasociñska i M. Hanusiewicz , Warszawa 2003.
83 M. Rej, ¯ywot..., op. cit., s. 112.
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Ostatecznie nietrudno wiêc zau-wa¿yæ, ¿e pojawiaj¹cy siê w utworachMiko³aja Reja i Jana Kochanowskiego topos“cz³owieka – Bo¿ego igrzyska” niew¹tpliwienie jest tylko efektownym porównaniem czyte¿ samym nawi¹zaniem do któregoœz historycznych ujêæ metafory. Za ka¿dymrazem topos ten s³u¿y b¹dŸ to moralnemunapomnieniu, b¹dŸ refleksji nad obrazemœwiata i miejscem cz³owieka w œwiecie -pe³ni on wiêc bardzo wa¿n¹ rolê jako has³owywo³uj¹ce pewne skojarzenia etyczno-filozoficzne, ale i plastycznie obrazuj¹ceporuszane zagadnienie. Wizji œwiata ³¹czo-nej z tym toposem lub jego elementami,a zawartej w omawianych utworach, nie dasiê jednoznacznie oceniæ. U Miko³aja Rejaprzyjmuje ona zasadniczo postaæ Bogai Fortuny, bawi¹cych siê z cz³owiekiemi œmiej¹cych siê z niego, zw³aszcza, gdyzapomni on, czym jest ¿ycie. Kochanowskiczêœciowo kreœli podobn¹ wizjê –co oznacza, ¿e przy stosowaniu siê do regu³zabawy mo¿na stosunkowo dobrze prze¿yæziemski czas. Niektóre utwory zdaj¹ siêjednak podwa¿aæ taki obraz i porz¹dekœwiata, a ¿ycie jest w nich tragiczne nawetprzy zachowaniu œwiadomoœci tymczaso-woœci i z³udnoœci ¿ycia. Jedynym rozwi¹-zaniem uwalniaj¹cym od ciê¿aru takiego¿ycia staje siê wiêc atrybut Boga danyi cz³owiekowi, jakim jest wolny œmiech.Koñcz¹c, warto jeszcze zwróciæuwagê na zaskakuj¹ce podobieñstwo tema-tów poruszanych przez polskich twórcówrenesansu i przez malarza Pietera Bruegla,tworz¹cego w prawie tym samym czasie

w Niderlandach. Wczesne obrazy wielo-figurowe Bruegla, nazywane zreszt¹ przezJana Bia³ostockiego scenami z “teatru¿ycia”84, ukazuj¹ œwiat bliski “Bo¿emuigrzysku”. Zabawy dzieci z 1560 roku wprostinterpretowane s¹ jako ukazanie ludzkichszaleñstw i œmiesznostek , a dzieci zape³nia-j¹ce obraz maj¹ ostrzegaæ przed trwonie-niem ¿ycia jakby by³o ono zabaw ¹85. Walkakarnawa³u z postem, powsta³a rok wcze-œniej, prezentuje z kolei œwiat oœwiecanyprzez b³azna, walkê zabawy i pokuty.W obrazie tym ludzie s¹ rozbitymi na licznekolory i formy geometryczne “obcymi forma-mi”, pó³-istotami, postaciami z pograniczacz³owieczeñstwa – kalekami, œlepcami,szaleñcami i osobami bez wyrazu86. Podob-nie wiêc jak i u naszych twórców obecny jesttu cz³owiek nie w pe³ni rozumny, niesamo-dzielny, niedojrza³y i szalony, a chwilami –uproszczony i ograniczony konturem –mo¿e nawet bli¿szy wypchanej kukie³ce.Bruegel tymi dwoma obrazami zdaje siêwrêcz ilustrowaæ dwie fraszki Kochanow-skiego O ¿ywocie ludzkim – ludzi-dziecii ludzi niebezpiecznie podobnych ³¹tkom.Topos “cz³owiek Bo¿e igrzysko”mo¿na odnaleŸæ w literaturze i sztuceprawie ca³ej renesansowej Europy. Jestjednym z wielu przyk³adów jednoœcikulturalnej, jest has³em w podobny sposóbzmuszaj¹cym do refleksji nad ¿yciem, alejednoczeœnie – ró¿nie zinterpretowany –bywa obrazem zupe³nie ró¿nych wizji œwia-ta, co mo¿na zauwa¿yæ ju¿ na podstawiepolskich przyk³adów wykorzystania tegotoposu.

84 J. Bia³ostocki, Bruegel – pejza¿ysta, Poznañ 1956, s. 39.
85 P. i F. Roberts-Jones, Pieter Bruegel Starszy, prze³. I. Badowska, Warszawa 2000, s. 223-226.
86 J. Bia³ostocki, op. cit., s. 23.


