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ZABAWY  LUDOWYCH  WESO£KÓW �
W  �WIETLE  WYBRANYCH  ZJAWISK

POLSKIEJ  KOMEDII  PLEBEJSKIEJ  XVI  I  XVII  WIEKU*

Plebejscy prze�miewcy z upodobaniem oddawali siê maskaradzie, zmianom
kostiumu, licznym grom i zabawom organizowanym wbrew oficjalnie aprobowa-
nym warto�ciom, ku zadowoleniu i uciesze gawiedzi 1. W ludowych widowiskach
bra³a udzia³ � na prawach uczestnika � publiczno�æ, która w krytyce widzialnego
�wiata, nieustannym kreowaniu zabawy dostrzega³a usprawiedliwienie dla w³a-
snej dychotomii, zachowañ tyle¿ nagannych, co pozytywnych. Oczekiwa³a, ¿e do-
kona siê cud nawrócenia, ¿e ¿ebrak stanie siê mo¿nym, ten za� przyjmie rolê ple-
bejusza 2. Takie mo¿liwo�ci przemiany stwarza tylko teatr ludowy. Pozbawiony
sztywnych schematów i rygorów ograniczaj¹cych scenê oficjaln¹, odpowiada na
zapotrzebowanie spo³eczne poruszaniem spraw, którymi ¿yje ulica. Sta³ym atry-
butem tekstów komediowych, niejednokrotnie maj¹cych te¿ swój ¿ywot scenicz-
ny, by³a mistyfikacja, która zaciera³a wszelkie granice miêdzy �wiatem rzeczywi-
stym a fikcyjnym. W �wiecie plebejskim jednym z ornamentów towarzysz¹cych
rytualnym b¹d� okazjonalnym �piewom czy tañcom by³o �ukostiumowanie� po-
staci 3. Maska stanowi³a �ród³o zabawy, jej centralny punkt, zna³y j¹ i antyk, i kul-
tura ludowa �redniowiecza, wreszcie czasy renesansu i baroku. Wtedy jako pod-
stawowy element obyczaju i religii, a ponadto jako kreacja wolno�ci, nabiera³a

* Pojêcie �polska komedia plebejska� sta³o siê przedmiotem moich zainteresowañ badawczych
od chwili, gdy podj¹³em wysi³ek przeanalizowania zawarto�ci merytorycznej komedii zebranych
pracowicie przez K. B a d e c k i e g o  (Polska komedia ryba³towska. Lwów 1931), które wcze�niej
nie spotka³y siê jednak z g³êbszym zainteresowaniem ze strony historyków literatury. O kategorii
komediowej pisa³em w kilku rozprawach, m.in. w artykule Wokó³ terminu �komedia plebejska� (�Li-
teraturoznawstwo� 2007, nr 1) oraz w pracy habilitacyjnej Polska komedia plebejska XVI i XVII
wieku. Zarys monograficzny (£ód� 2008). Twórczo�æ skupiona wokó³ zjawiska staropolskich kome-
dii ludowych wysz³a ze �rodowiska ko�cielnego b¹d� szkolnego i w literaturze przedmiotu obros³a
szeregiem podobnych sobie okre�leñ, jak komedia ryba³towska, plebejska, mieszczañska, rzadziej
frantowska. W celu ujednolicenia rozproszonej terminologii wprowadzi³em do�æ ogóln¹ nazwê dla
ca³ej grupy utworów, zjednoczonych wspóln¹ koncepcj¹ �wiata oraz ideologi¹.

1 Zob. B. G e r e m e k, �wiat �opery ¿ebraczej�. Warszawa 1989, s. 131.
2 Zob. S. G r z e s z c z u k, B³azeñskie zwierciad³o. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI

i XVII wieku. Kraków 1970, s. 123.
3 Zob. H. D z i e c h c i ñ s k a, Literatura a zabawa. Warszawa 1981, s. 67.



6 PIOTR  PIRECKI

cech prowokacyjnie parenetycznych, staj¹c siê �ród³em wielu antywzorców lu-
dycznych zachowañ. Maska uczestniczy³a w tworzeniu ca³kiem nowego �wiata,
w którym nastêpowa³o zrównanie sfery codziennego ¿ycia z okoliczno�ciami na-
tury towarzyskiej: biesiadami, jarmarcznymi widowiskami oraz wydarzeniami oka-
zjonalnymi. Ryba³ci udanie transformowali pojêcia przypisywane ludzkim pre-
dyspozycjom i zdolno�ciom � jako pierwsi uto¿samiali ideê homo faber (cz³owiek
twórczy) z kategori¹ homo ludens (cz³owiek bawi¹cy siê), któr¹ ju¿ od �rednio-
wiecza odnoszono do �rodowisk plebejskich. Uznanie sfery homo faber za w³a�ci-
wo�æ przynale¿n¹ ryba³tom trzeba ujmowaæ w szerszym kontek�cie zjawisk: nie-
ustannej drwiny z bli¿szego i dalszego otoczenia, postrzegania rzeczywisto�ci w ka-
tegoriach dysonansu i dystansu oraz kreowania odrêbnego, autonomicznego �wiata
bêd¹cego jawn¹ b¹d� ukryt¹ krytyk¹ doczesno�ci.

W dobie staropolskiej termin �zabawa� mia³ cztery g³ówne znaczenia: �za-
trudnienie�, �zajmowanie siê�, �zabawianie� oraz �rozrywka�; obowi¹zywa³y te¿ inne
okre�lenia, jak �krotochwila�, �zebranie towarzyskie�, �wieczór�, �bal� � oczy-
wi�cie wywiedziony z plebejskiego ducha 4. Nie wszystkie interesuj¹ czytelnika
w jednakowym stopniu, lecz dwa z nich maj¹ cechy wspólne, ich egzemplifikacje
bowiem odnale�æ mo¿na w komediach plebejskich. Uderza przy tym bogata pale-
ta staropolskich sformu³owañ na okre�lenie jednego zjawiska i wieloznaczno�æ
samego terminu. Przywo³ane tutaj znaczenia odsy³aj¹ do kwestii zasadniczej �
czym jest w �rodowisku plebejskim zabawa, jakie ma funkcje i z jakich sk³ada siê
elementów. Staropolska praktyka przekonuje jednoznacznie, ¿e zabawa by³a sta-
³ym atrybutem ka¿dego karnawa³u.

£atwo zauwa¿yæ, jak dalece termin �zabawa� w znaczeniu plebejskiej roz-
rywki odnosi³ siê do zadañ stoj¹cych przed ówczesn¹ sztuk¹ mimetyczn¹. Antonio
Minturno ju¿ w dobie renesansu pisa³, ¿e obowi¹zkiem poety jest wzruszaæ, w rów-
nym stopniu cieszyæ tym, co przyjemne, dostarczaæ przyjemno�ci 5. Nie tylko pol-
scy twórcy przyjmowali za Horacym jako obowi¹zuj¹ce zasady docere i delecta-
re, które w tej samej mierze co �rodowisko szlacheckie porusza³y autorów plebej-
skich. Zna³a je publiczno�æ widowisk ludowych, oczekuj¹ca �miechu, i to �miechu
wolnego, zwykle nie skrêpowanego celami utylitarnymi. Z antycznego i staropol-
skiego rozumienia pojêcia �zabawy� autorzy wybierali zw³aszcza drugi z cz³o-
nów, czyli przyjemno�æ. Starali siê zachowaæ idealn¹ harmoniê miêdzy fabu³¹ a we-
wnêtrznym kszta³tem utworu, w sposób umiejêtny wpisywali siê w poetykê deco-
rum i imitatio, nie zawsze przy tym u�wiadamiaj¹c sobie inne cechy gatunkowe
dramatu. Tekst literacki w pewnych sytuacjach dostarcza³ atrakcyjnej rozrywki
jako element spektaklu lub rytualnych zachowañ, w³¹czony w ramy widowiska
karnawa³owego, niekiedy maskarady zwi¹zanej z karnawalizacj¹ ¿ycia, czyli cza-
sem �ci�le okre�lonym � miêdzy Nowym Rokiem a Wielkim Postem. Michai³ Bach-
tin pisa³ wprost o masce zwi¹zanej z powszechnie akceptowan¹ rado�ci¹, z odrzu-
ceniem �biernej to¿samo�ci�, z metamorfoz¹ i naruszeniem naturalnych granic,
tak¿e ludzkiego tabu, w masce bowiem uwidacznia siê najg³êbsza istota groteski 6,
której immanentn¹ cech¹ jest zmiana lub odmiana stroju, w sensie dos³ownym

4 Zob. ibidem, s. 120.
5 Zob. ibidem, s. 122.
6 M. B a c h t i n, Twórczo�æ Franciszka Rabelais�go a kultura ludowa �redniowiecza i rene-

sansu. T³um. A. A. G o r e n i o w i e. Warszawa 1975, s. 77.
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i metaforycznym. Przebieranie siê to sta³y atrybut zapustów. Przywdziewano sza-
ty ¯ydów, Cyganów, dziadów, nawet w³adców. Sprzyja³a temu tak¿e awangardo-
wa, ¿ywio³owa re¿yseria, inscenizacja, dalej ludyczno�æ, która wtedy g³êboko wni-
ka³a w ¿ycie spo³eczne 7.

Maskaradowa b³azenada

Maskaradowa zabawa w �kogo� innego� wytwarza³a komunikatywne sposo-
by porozumienia, pos³uguj¹c siê mimetycznymi �rodkami przekazu. Percepcji
�przebrania� stale towarzyszy przekonanie o tymczasowo�ci, o iluzyjnym �wie-
cie, jak w teatrze rozpadaj¹cym siê na czê�ci. �miech karnawa³owy jest uniwer-
salny, nastawiony na wszystko i na wszystkich, postrzegany w kategoriach ambi-
walencji � neguje i aprobuje, grzebie i odradza. �wiêta bêd¹ce karnawa³em stano-
wi¹ wyraz specyficznego jêzyka jarmarczno-familiarnego, w którym znajduje siê
miejsce na blisko�æ, serdeczno�æ i poufa³o�æ 8. Niekiedy bywa tak, ¿e �zabawy
¿artowne� sygnalizuj¹ w³¹czenie we wspóln¹ tajemnicê, gdy oba rodzaje ludowe-
go komizmu � sytuacyjny i s³owny � uczestnicz¹ na prawach kontrastu w rado-
snym kreowaniu wydarzeñ wraz z osobami bior¹cymi w nich udzia³ 9. Tak jest
w istocie. W Tragedyi ¿ebraczej nie ma rzeczy niemo¿liwych, maskarada staje siê
sposobem na ¿ycie i odpowiedzi¹ na niesprawiedliwo�æ losu. Reakcj¹ na z³o jest
wiêc skuteczna organizacja zdolna chroniæ grupowe interesy � w tym przypadku
cechu �¿ebraczego�. Europejscy ¿ebracy, jak pisa³ Bronis³aw Geremek, stowarzy-
szali siê w tzw. �dziedziñce cudów�. Zaludniali je oszu�ci i z³odzieje, w³óczêdzy
i tragarze, czego znakomit¹ ilustracj¹ jest w³a�nie renesansowy utwór. W ka¿dym
z opisów ¿ebraczego �wiata widaæ daleko id¹c¹ specjalizacjê. Obowi¹zuje podzia³
na z³odziei, ¿ebraków, kuglarzy, których profesja jest szko³¹ wszelkiej niegodzi-
wo�ci: �bo s¹ zdolni do podpaleñ, pope³niania zdrad, szpiegowania, kradzie¿y,
rabunku� 10, a tak¿e usposobieni do ³otrostwa, gdy¿ �Cudze ¿ony namawiaj¹ / I ³o-
trostw sie dopuszczaj¹� (T 89, w. 869�870) 11. We wszystkich opisach profesji
¿ebraczej widoczne jest szczególne po³¹czenie komicznych rysów zbiorowo�ci
jako takiej z oszustwem i prac¹ na niby. �rodowisko plebejskie wytwarza specy-
ficzne, sobie tylko w³a�ciwe narzêdzia, techniki i sposoby dzia³ania, jak¿e odmienne
od wszystkiego, co dotychczas znane. Nie ka¿dy z ¿ebraków oszukuje mistyfiku-
j¹c w³asne kalectwo, niektórzy faktycznie s¹ u³omni, i to nieodwracalnie:

I on ¿ebrakiem byæ mo¿e
Ochromia³ym ni¿ my sro¿ej. [T 86, w. 729�730]

Ci za�, którzy udaj¹ i b³aznuj¹, zak³adaj¹ umowne maski i przyjmuj¹ role zwy-
kle niedostêpne pozosta³ym. W tym odwróceniu ustalonego porz¹dku tkwi pier-

  7 D z i e c h c i ñ s k a  (op. cit., s. 77) nazywa to �parateatrem� w formie widowisk publicz-
nych, ol�niewaj¹cych przepychem i kostiumami, ale tak¿e skromno�ci¹.

  8 Zob. B a c h t i n, op. cit., s. 63.
  9 Zob. D z i e c h c i ñ s k a, op. cit., s. 85.
10 Zob. G e r e m e k, op. cit., s. 135�136.
11 Skrót T odsy³a do wyd.: Teatr polskiego renesansu. Antologia. Oprac. J. L e w a ñ s k i. War-

szawa 1988. Liczba po skrócie wskazuje stronicê. Ponadto stosujê skróty: D = Dramaty staropolskie.
Oprac. J. L e w a ñ s k i. T. 3�4. Warszawa 1961 (tu pierwsza liczba po skrócie oznacza tom, nastêp-
na � stronicê). � P = Polska komedia ryba³towska. Oprac. K. B a d e c k i. Lwów 1931.
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wiastek ludowej niezwyk³o�ci przemiany. Gdy Wójt zaczyna poszczególnym po-
staciom przekazywaæ zadania, wówczas nie ma w¹tpliwo�ci co do karnawa³owe-
go pochodzenia widowiska rozgrywanego w karczmie:

B¹d� ty swatem, Parzycho�cie,
Inszych ludzi k temu spro�cie.

Ty za�, Szczud³o, b¹d� starost¹,
Niech mamy chwilê radosn¹. [T 68, w. 73�76]

Ka¿da �chwila radosna� musi wype³niæ siê natychmiast, a zatem w czasie ostat-
nich akordów miêsopustnych. Ta chêæ nasycenia siê zabaw¹ dokonuje siê w trak-
cie ¿ywio³owego uczestniczenia w wyimaginowanym weselu, którego zapowied�
tkwi w s³owach Wójta, niejako re¿ysera ca³ego spektaklu:

Bo wszytkiemu wszêdy ja sam
Nie nastarczê, nie wydo³am,

By�my dobrze dokonali
To, w co�my siê ninie wdali.

A ty, panie gospodarzu �
Niech siê nam gody udarz¹! [T 69, w. 81�86]

¯ebracy zas³uguj¹ na miano grupy profesjonalnie przygotowanej do wykony-
wania swojego quasi-zawodu. Kuglarskimi sztuczkami potrafi¹ okpiæ postronne-
go obserwatora i dziêki wrodzonemu sprytowi zdobyæ �rodki na ¿ycie. Kupiec
nawet podejrzewa, ¿e plebejusze s¹ w trwa³ej komitywie z diab³em, poniewa¿ z ka-
lectwa czyni¹ zawód, a wiele przypad³o�ci fizycznych to tylko zmy�lenie. Oszu-
kanie czujnego Kupca staje siê bardzo trudne, je�li w ogóle mo¿liwe:

K u p i e c

Spójrz na tych ¿ebraków, proszê,
Co niecnie zbieraj¹ grosze,

W jakieæ siê wdali wyk³ady!
Diabe³ im udzieli³ rady.

Snad� by mnie chcieli u³owiæ,
Na ¿ebraninê namówiæ,

Bym tak samo ludzi zwodzi³,
Krad³, mordowa³, ogniem szkodzi³,

[.  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Aleæ by ich nie poznali,

P³aszcze dziwnie po³atali,
Obwi¹zuj¹c rêce, nogi,

Zwodz¹ ¿ebraniem lud mnogi, [T 75�76, w. 335�348]

Kupiec dekonspiruje sprytnych ¿ebraków, a przypisuj¹c im diabelskie moce,
sugestywnie przerysowuje demoniczne si³y, które sprawuj¹ nad nimi pieczê.

Tragedyja ¿ebracza udowadnia, ¿e dzie³o wyros³o wprost z plebejskich regu³,
acz nie zapisanych, z chwilowej potrzeby ¿ycia maskarad¹. Jej fundamentem by³
spo³eczny autentyzm, odnosz¹cy siê tak¿e wprost do wszystkich omawianych utwo-
rów. Jednym z wyró¿ników stawa³o siê czerpanie inspiracji z rzeczywisto�ci po-
zaliterackiej. Autentyzm wprowadza³ do literatury tematykê i problemy z ¿ycia
ludzi prostych: ch³opów, ryba³tów, drobnych mieszczan, ¿ebraków i w³óczêgów.
Z ¿ebrakami czy szerzej, z w³óczêgami, ³¹czy³a siê przynale¿no�æ do jednolitej
intelektualnie, duchowo i towarzysko grupy, gdzie ró¿nica miêdzy tym, co ryba³-
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towskie, a tym, co nieryba³towskie, schodzi³a na dalszy plan 12. Te same czynniki
decyduj¹ o wspólnym udziale i wspólnych do�wiadczeniach, gdy w prologu otwiera
siê nasycona ludowym autentyzmem przestrzeñ zabawy, wrêcz ludowego �wyg³u-
pu� dla zabicia czasu:

Wszytko zuchwa³e ¿ebraki,
Zgromadzone jako szpaki.

Przezpiecznie tam poczynali,
Nikogo siê nie wstydali.

Nabo¿eñstwo porzucili,
Godowali, dobrze pili. [T 66, w. 5�10]

W utworze zabawa mieni siê wieloma odcieniami i przybiera ró¿ne formy. ¯e-
bracy doskonale wpisuj¹ siê w rytm ¿ycia spo³ecznego, tyle ¿e wy³¹cznie w³asnego.
Wzorem szlachty w okresie karnawa³u korzystaj¹ z uciech, jakie stwarza czas miê-
sopustu. Tym plebejskim zabawom stara siê przeciwstawiæ Kupiec, którego ¿ebra-
cy wprowadzaj¹ w stan niepewno�ci i zaskoczenia, poni¿aj¹c jego godno�æ. Pod-
czas satyrowych czy bachicznych �wi¹t w dobie antyku obierano za przedmiot kpin
jedn¹ z osób, której kosztem dokazywano. Podobnie w karnawale. ̄ ebracy uczest-
nicz¹ w zabawie kosztem osamotnionego Kupca � na nim skupiaj¹ siê niewybred-
ne drwiny i ¿arty, on tak¿e poznaje bezpo�redni smak w¹tpliwej �go�ciny�:

P a r z y c h o s t

We� mu jakich stoczków nalej,
Niech dzi� jeszcze jedzie dalej.

Mo¿esz mu te¿ kwasu przydaæ,
Nie bêdzie z odej�ciem zwlekaæ. [T 69, w. 107�110]

Gdy plebejusze dokazuj¹ kosztem Kupca, w niedu¿ej od nich odleg³o�ci od-
bywa siê ludowy obrzêd weselnych oczepin. Czas maskaradowej metamorfozy
najbardziej sprzyja wszelkim mistyfikacjom i zniekszta³ceniom ustalonego porz¹d-
ku. W niewyszukany sposób raduj¹ siê przedstawiciele nizin spo³ecznych � to jed-
na z niewielu radosnych chwil, dlatego tak bardzo eksponowana:

P a r z y c h o s t

Czas poczynaæ, panie m³ody,
Skacz¹ nogi na te gody.

Panny z kwiecia wieñce wij¹,
M³odzi skacz¹, starzy pij¹.

Na ciê wiêc taniec przychodzi,
Taæ siê tobie panna godzi. [T 70, w. 111�116]

Czas zabawy nie ma formalnych granic � brak wyra�nego pocz¹tku i chwili
koñca, a samemu obrzêdowi wesela towarzyszy �piew, podkre�laj¹cy wszelk¹
weso³o�æ, najwa¿niejsz¹ i najczê�ciej spotykan¹ formê ekspresji obyczajowej:

Hej, g¹dku, graj, ma mi³a, haj,
A ty, szynkarzu, piwa daj! [T 70, w. 117�118]

To zapowied� wydarzeñ, które nast¹pi¹ nieco pó�niej, gdy b³azenada stanie
siê zwiastunem ludowego panowania nad �wiatem. Plebejusze s¹ �wietnymi akto-

12 Zob. G r z e s z c z u k, op. cit., s. 97.
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rami, z wielk¹ pomys³owo�ci¹ uczestnicz¹ w dekomponowaniu rzeczywisto�ci,
której s¹ integraln¹ cz¹stk¹ i któr¹ zmieniaj¹ wed³ug swoich regu³; tu nawet mi-
³o�æ odarta jest ze znamion uczciwo�ci i staje siê rzadk¹ w naszej literaturze sce-
niczn¹ kreacj¹ po¿¹dania cielesnego:

Tamten jak b³azen kugluje,
Ów za� sie z bab¹ mi³uje,

A ra�niej ni¿ zdrowi skacz¹,
Cisn¹wszy torbê ¿ebracz¹. [T 70, w. 135�138]

Zabawy w przebieranie siê i w chwilow¹ zamianê to¿samo�ci by³y wyrazem
jedno�ci plebejskiego towarzystwa, pe³ni³y funkcje groteskowe i deskrypcyjne �
dziêki nim udawa³o siê odnale�æ prawdziw¹ fascynacjê ludu �wiatem paradoksu,
deformacji i konceptycznego o�mieszania, którego znamieniem jest parodia.
Zw³aszcza w nowej ca³kiem sytuacji, gdy �ukostiumowanie� sz³o w parze z ma-
skaradow¹ zamian¹ ról i gdy �wiat zosta³ ju¿ wcze�niej wywrócony do góry noga-
mi � zgodnie z intencj¹ plebejuszy. Tytu³owy bohater komedii Szo³tys z klech¹
wbrew logice i w³asnym umiejêtno�ciom zostaje wypromowany na zarz¹dcê szko³y,
mimo ¿e nie ma ku temu ¿adnych kwalifikacji:

P a n
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Pod� ze mn¹ Matu³, bêdziesz szko³ê rz¹dzi³;
Ale patrz na to pilno, ¿eby� w czym nie zb³¹dzi³.
Widzê, ¿e� ty m¹dry ch³op, ³acno w to ugodzisz;
Tuszê, ¿e i ³acin¹ prêdziuchno dogodzisz. [T 470, w. 129�132]

Szo³tys z klech¹ to jedna z najbardziej dowcipnych komedii staropolskich.
Udowadnia star¹ prawdê, ¿e po¿ywk¹ maskaradowego komizmu jest �wiat �na
niby�. W konwencji �na niby� mie�ci siê pomys³ Pana, aby têpaka uczyniæ dyrek-
torem szko³y (sk¹din¹d �wietny, nie maj¹cy swego odpowiednika w polskiej i w eu-
ropejskiej dramaturgii), �na niby� te¿ jest pro�ba Matu³a, aby Klecha nauczy³ go
�tatarskiego jêzyka�, oraz Klesze oczekiwanie rewan¿u ze strony ch³opa. Jedno-
cze�nie zaskakuje �o�wiecony� realizm zabawy w ukrycie to¿samo�ci:

K l e c h a
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ]
Jedno te¿ ty mnie naucz rzemies³a swojego.
Chcia³bym siê w m³oæbê wprawiæ i w insze roboty,
Które wiêc gospodarzom zadaj¹ k³opoty;
Poka¿ mi, co w nim umiesz, barzoæ podziêkujê. [T 472, w. 172�175]

�miech, jak wiadomo, ma zwi¹zek z rytua³em, ze �wiêtem. Znakomita w swej
prostocie jest rada doktora, ¿eby skutecznie nauczyæ Szo³tysa ³aciny. Sam zamiar
nauki to kapitalny pomys³, odbijaj¹ siê w nim bowiem wszelkie chwyty plebej-
skie, które posi³kuj¹ siê specyfik¹ sytuacji spo³ecznych w Polsce. Parodia umie-
jêtnie wyszydza skromne wykszta³cenie osób odpowiedzialnych za stan rodzimej
edukacji. Krytyka widzialnego �wiata jest nad wyraz subtelna i delikatna, ograni-
cza siê do zarysowania absurdalno�ci tak pojêtej instytucji szko³y, któr¹ ma obj¹æ
we w³adanie nieuk Szo³tys:

               S z o ³ t y s

Proszê, naucz miê dobrze po ³acinie mówiæ, [T 474, w. 217]
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                          D o k t o r

Chceszli, bracie, ³acinê co najprêdzej poj¹æ,
Strze¿y-¿ siê z t¹ recept¹, by� siê mia³ w czym potkn¹æ. [T 474, w. 225�226]

Kwintesencj¹ maskaradowej rozrywki jest plebejska recepta, o�mieszaj¹ca
w parodystycznym wykrzywieniu mo¿liwo�ci intelektualne Matu³a, bêd¹ca kary-
katur¹ rad dawanych ludziom w rozmaitych kalendarzach:

                 D o k t o r
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]

                              RECEPTA

We�miesz zawsze po ranu smalcu dêbowego
Funt jeden albo cztery z ogrodu lesznego;
Tym¿eæ boki niech ma¿¹ i grzbiet dobrze zetr¹,
A¿ 〈ci〉 go spieni¹, myj¹c, barzo dobrze westr¹.
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Pójmiesz ³acinê rych³o, obiecuje tobie. [T 474, w. 227�237]

Plebejscy autorzy pe³nymi gar�ciami czerpi¹ pomys³y z karnawa³owego mo-
tywu przebieranki, z ró¿nym zreszt¹ skutkiem. Mo¿na nawet przyj¹æ do�æ oczy-
wist¹ tezê, ¿e je�li dla poetów barokowych toposy o g n i a, l o d u  i   � n i e g u 13 s¹
najbardziej znacz¹ce i rozpowszechnione, to w przypadku pisarzy plebejskich tê
funkcjê wype³nia zmiana szat jednych na drugie, zarówno dos³owna, jak i metafo-
ryczna, zaklêta w niespodziance i w nieoczekiwanym zdegradowaniu ustalonego
porz¹dku spo³ecznego. Im g³êbiej komediowy �wiat plebejuszy zapuszcza siê w ba-
rok, tym czê�ciej zaskakuje i tym odwa¿niej porusza sprawy skrzêtnie omijane
przez oficjaln¹ literaturê. Jak chocia¿by w Wyprawie ¿ydowskiej na wojnê komiczna
parodia ¯ydów, którym znudzi³ siê handel i �liffa� (P 127, w. 12) i którzy dla zdo-
bycia nowych wra¿eñ postanawiaj¹ poznaæ �insze rzemios³a� (P 127, w. 13). To
zaledwie pocz¹tek niespodziewanych zwrotów sytuacji. Zaskoczenie wywo³uje
tak radykalna przemiana, wyraz karnawa³owego �buntu� przeciw ogó³owi nie¿y-
dowskiego pochodzenia:

Aby nas ludzie tak nie hañbili,
Chrze�cijanie wiêcej nie szydzili.

Bo nas wszyscy wa¿¹ sobie lekce,
Lada czasem ¿aczek po ³bu ³ekce. [P 127, w. 17�20]

Aby zdobyæ przychylno�æ, nale¿y odrzuciæ kupiectwo, a w jego miejsce na³o-
¿yæ zupe³nie now¹ i obc¹ ¯ydom maskê, która zapewni im szacunek s¹siadów,
a nawet króla. To ¿o³nierka, zrazu równie prosta i nieskomplikowana co poprzed-
nia profesja, lecz zdecydowanie lepsza, bo gwarantuj¹ca powszechn¹ s³awê:

Udajmy siê na sprawy rycerskie,
Miejmy miedzy sob¹ ludzie ¿o³nierskie;

Którebychmy na wojnê wyprawili,
Aby�my sie królowi przys³u¿yli,

Nie bior¹c pieniêdzy na sw¹ szkodê,
Aby mia³ ka¿dy s³uszn¹ nagrodê.

13 Zob. A. V i n c e n z, wstêp w zb.: Helikon sarmacki. W¹tki i tematy polskiej poezji baroko-
wej. Wybór tekstów i komentarze ... Oprac. tekstów i bibliografii M. M a l i c k i. Wroc³aw 1989,
s. LXIX. BN I 259.
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I s³awy zatym dobrej poprawiem,
Gdy wiê�niów z r¹k tatarskich wybawiem.

Wybierzmy¿ miedzy sob¹ hetmana,
Którego by�my mieli za pana. [P 128, w. 37�46]

Wybór hetmana nawi¹zuje do maskaradowej tradycji obierania b³azeñskich
przywódców, którym nadawano ró¿ne tytu³y i godno�ci. Kto wie, czy czasami ple-
bejusze nie pod¹¿ali szlakiem przetartym przez szlacheckich prze�miewców i iro-
nistów skupionych wokó³ Rzeczpospolitej Babiñskiej 14. Rzecz nader prawdopo-
dobna i tym bardziej godna podkre�lenia, ¿e tam w³a�nie zainicjowano nadawanie
pseudobohaterskich tytu³ów, parodiuj¹c rozbudowan¹ pompatyczno�æ dworskie-
go i królewskiego ceremonia³u. Plebejska rzeczywisto�æ �na wspak� z nadawa-
niem wojskowych stopni i stanowisk jest w istocie ¿artobliw¹ kontynuacj¹ zabaw
podjêtych przez szlachtê:

Rotmistrze, pu³kowniki naznaczy
Wed³ug wolej swej, tak jako raczy;

Którzy by byli do tego podobni,
W wojennych sprawach byli sposobni. [P 128, w. 49�52]

¯art plebejski nabiera wyrazisto�ci. Taka racjonalnie nie do wyt³umaczenia
metamorfoza wi¹¿e siê z postaw¹ plebejskiego dystansowania siê wobec rzeczy-
wisto�ci, wykpiwania tego, co jest, jednocze�nie wskazuje, ¿e w �wiecie nie obo-
wi¹zuj¹ ¿adne regu³y, ¿e wszystko i wszyscy podlegaj¹ przemianie. Radosny
u�miech wywo³uje nieporadno�æ, z jak¹ Morduchaj, Boruchaj czy pospólstwo ¿y-
dowskiego pochodzenia zamierzaj¹ zrealizowaæ projekt, a w konsekwencji osi¹g-
n¹æ cel powszechnej w�ród nich przebieranki:

                  S z m o l

Wszystkich nas, mo³ojców, jest przebranych
O�mset cz³owieka, zbrojno ubranych.

Inszych tych nie rachujem podlejszych,
Jeno tych co do boju celniejszych. [P 129, w. 91�94]

Wszystkie wydarzenia inicjowane sprzeciwem ¯ydów odbywaj¹ siê w atmo-
sferze skandalu i s¹ umowne. W ostateczno�ci ¯ydzi rezygnuj¹ z karnawa³owej
mistyfikacji, odrzucaj¹ ¿o³nierski chleb i powracaj¹ do miast, do kupiectwa i do
handlu, gdy mija czas powszechnego �wiêtowania:

¯ydowie do Krakowa wrócili,
�lacheckie rynsztunki potracili. [P 135, w. 289�290]

Wiele sugestii zwi¹zanych z zabaw¹ plebejusze zawdziêczaj¹ bogatej tradycji
literackiej i kulturowej. Pozornie nie widaæ wiêkszych zbie¿no�ci � anonimowi
autorzy sztuk uciekaj¹ od dystynkcji stworzonych przez innych. Jednak europej-
ski obieg literatury ¿ebraczej w XVI i w XVII w. by³ na tyle powszechny, ¿e pod-
stawowe dzie³a s¹ im znane i wykorzystywane jako �ród³a inspiracji i polemik.
Zatem je�li w Petroniuszowym Satyrykonie czy w dziele Apulejusza Z³oty osio³

14 Zob. J. Ta z b i r, Rzeczpospolita Babiñska w legendzie literackiej. �Przegl¹d Humanistycz-
ny� 1972, z. 3. � P. B u c h w a l d - P e l c o w a, Francuskie i niemieckie echa staropolskiego Babi-
na. W zb.: Literatura staropolska i jej zwi¹zki europejskie. Red. J. Pelc. Wroc³aw 1973, s. 47.
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znalaz³y siê opisy ¿ebraczych zawodów i pope³nianych przez wêdrowców � En-
kolpiona, Ascylta i Lucjusza � licznych oszustw 15, to ludowi prze�miewcy przyj-
muj¹ klasyczne wzorce jako znaki ogólnej postawy ludowego bohatera, ale w istocie
poszukuj¹ w³asnych rozwi¹zañ. Wyra�nie o tym mówi Student z Komedyi o Miê-
sopu�cie, który uczenie argumentuje, ¿e miêsopust wywodzi siê w prostej linii
z rzymskich saturnaliów.

Maskaradowemu szaleñstwu zawsze sprzyjaj¹ okoliczno�ci zewnêtrzne, gdy rytm
¿ycia cechowi �¿ebraczej braci� wyznacza czas odpustów, pielgrzymek, w koñcu
miêsopustu. A wszystko w atmosferze dobrej zabawy, okraszonej ¿artami i �mie-
chem. Zupe³nie jak w Peregrynacji dziadowskiej � je�li ryba³ci udaj¹ siê do Gniez-
na, to na odpust, je�li do Kalwarii, to ¿eby spróbowaæ �Kalwaryjej nowej� (D 3, 151,
w. 214). I nie w celu duchowego prze¿ycia misterium Mêki Pañskiej, ale dla �kroto-
filnej� uciechy w �wiecie uzale¿nionym od maskaradowych póz i min:

Kto siê robiæ nie uczy³, z m³odu wodzi³ dziady,
Teraz diab³a narobi, baby takim rady. [D 3, 145, w. 43�44]

Wêdrówka te¿ bywa zabaw¹. Ludowi bohaterowie zmierzaj¹ od wsi do wsi,
od miasta do miasta dla lepszego ¿ycia � lecz nie tylko. Gdy w koñcu odnajduj¹
swoje miejsce, wówczas zmieniaj¹ trwale topografiê miasta w osi wertykalnej:
ubodzy zajmuj¹ sutereny i wy¿sze piêtra 16. ¯ebracy zasiedlaj¹ �ca³e podwórce�
i kwarta³y ulic, które s¹ poza oficjaln¹ sieci¹ miasta, zatem �lepe uliczki i zau³ki 17.
Taki spo³eczny �izolacjonizm� sprzyja niekontrolowanej atmosferze zabawy,
o czym w Peregrynacji dziadowskiej mówi z satysfakcj¹ Che³pa (D 3, 145,
w. 41). Brak kontroli i mylne poczucie wolno�ci, bez rygorów i nakazów, kreuj¹
sztukê �dziadowania�, w mniemaniu plebejuszy pragmatyczny sposób na zebra-
nie sporej sumy pieniêdzy. A je�li przy tym pope³niaj¹ przestêpstwo, to takim �dro-
biazgiem� ludowi bohaterowie nie zaprz¹taj¹ sobie g³owy:

Puszkê wzi¹wszy szpitaln¹, w³o¿yæ j¹ na szyjê,
I ja sam takem czyni³, ba, i z tego ¿yjê.
Prosi³em gdzie na ko�ció³ abo na organy,
Powiadaj¹c, ¿e bêdzie grzeczny, malowany. [D 3, 146, w. 69�72]

�Malowany ko�ció³� to jak Ciekliñskiego �miasto malowane Lwowem�. Ple-
bejuszom ³atwo wystroiæ siê w kupieckie szaty, skoro nieobca im jest mistyfika-
cja, a do �wszetecznego procederu� u¿ywaj¹ ¿ebraczego kostura, sukmany, tak¿e
b³azeñskiej czapki. Przede wszystkim jednak trzeba dobrze k³amaæ, bo tylko wte-
dy zatryumfuje plebejski obyczaj oszukiwania naiwnych. Aby to osi¹gn¹æ, nale¿y
pokonaæ w³asny strach, szczególnie dotyczy to m³odych:

Gdy siê przed mo�ciwymi przytrafi byæ pany,
Trzeba, ¿eby nie dr¿a³o namniej pod kolany.
A zw³aszcza wam, panowie, pielgrzymowie m³odzi,
Trzeba umieæ dobrze ³gaæ, kto pielgrzymsk¹ chodzi. [D 3, 150, w. 183�186]

Brak jakichkolwiek autorytetów stanowi³ dowód si³y i niezale¿no�ci plebeju-

15 Zob. G e r e m e k, op. cit., s. 14.
16 Zob. ibidem, s. 135.
17 Wiêcej o wêdrówce plebejskiego �rodowiska piszê w rozprawie Ryba³t w drodze (�Napis�

2005, s. 22).
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szy, miarê ich satysfakcji i poczucia wolno�ci. ¯eby zadanie rozpoczête �³garsk¹�
sztuk¹ odpowiednio zakoñczyæ, trzeba poznaæ powszechnie praktykowane �na
konkurs� zasady �piewu liturgicznego:

Nie wadzi te¿ kantyczki jakiekolwiek miewaæ,
Gdy siê gdzie konkurs trafi, piosneczkê za�piewaæ. [D 3, 150, w. 189�190]

W �wiecie plebejskich relatywnych warto�ci, nie maj¹cych ¿adnego sta³ego
oparcia, op³aca siê zmy�laæ, opowiadaæ niestworzone historie, bo na koñcu i tak
czeka niespodziewana nagroda:

Bo kêdykolwiek przyjdziesz, powiesz co o Rzymie,
Bêdziesz mia³ piwa z gêbê i lecie, i zimie. [D 3, 151, w. 209�210]

S³usznie kojarzona z omówionym tu utworem Peregrynacja Maækowa zmie-
rza w parodiowaniu rzeczywisto�ci zdecydowanie dalej i porusza siê odwa¿niej
na granicy �mia³ego obrazoburstwa. Tym razem �dziadowska wêdrówka� stawia
przed sob¹ ca³kiem nowe zadanie � aby za pomoc¹ ¿artu zaaran¿owaæ sytuacjê,
w której nie�wiadomy podstêpu zostanie zaskoczony ci¹g³ym ¿onglowaniem
�gêb¹�, zdejmowaniem i zak³adaniem coraz to innych masek:

A wtym rzek³ do mnie g³uchy (bo miê starszym miedzy sob¹ uczynili): Panie, co� tu
szele�ci po tej chrze�linie niedaleko nas, a s³ycha³em, ze tu na tej pusczej s¹ zbojcy. Potym
rzek³ �lepy: Panie mój, i mnie siê cosi mignê³o przed oczyma. Aliæ nagi pocznie mówiæ: A nie
stocie¿, by nas jedno nie odarto. Wtym chromy krzykn¹³: Uciekajmy � i tak, porwawszy sie
wszyscy, uciekli ode mnie, a ja sam na po³y umar³y zosta³ od wielkiego strachu. [P 217,
w. 1051�1060]

Beztroska, z jak¹ plebejusz o�miesza autorytet Pisma �wiêtego, mo¿e zaska-
kiwaæ. Sama opowie�æ parodiuje patetyczny styl zw³aszcza nowszej jego czê�ci.
Karykaturowanie osi¹gnê³o w tym miejscu kulminacjê: quasi-bajkowa historia
o �lepym i kulawym stanowi doskona³y pretekst do naigrywania siê z nowotesta-
mentowej poetyki, do nadania jej heroikomicznej oprawy poprzez zderzenie te-
matyki czerpanej z Pisma �wiêtego z pospolitym stylem.

B³azeñskie parodiowanie Pisma �wiêtego sta³o siê jednym z wyznaczników
plebejskiego karnawa³u. Zanika wszelka cenzura, zarówno my�li, jak i obycza-
jów; puszczaniu oka do odbiorcy towarzyszy antynomiczny rozziew miêdzy do-
stojeñstwem a powag¹, miêdzy grotesk¹ a prowokacj¹. Zdeprecjonowaniu ulega
te¿ lekarska profesja. Czynno�ci tzw. doktora s¹ wyolbrzymione i o�mieszone,
skazane na publiczny os¹d i karykaturalne wynaturzenie. To kara za zbyt wielk¹,
przynajmniej oficjalnie, powagê zawodu i jego sankcjonowan¹ zwyczajem rytual-
no�æ: lekarskie dzia³ania bardziej przypominaj¹ niezrozumia³e i tajemnicze czyn-
no�ci znachorskie ni¿ diagnozy zgodne z wiedz¹ medyczn¹. Tym bardziej ¿e pro-
fesja ta pozostawia po sobie niesmak i wra¿enie ohydy, powiêkszone s³owami eks-
ploduj¹cymi brzydot¹:

I ucyni³ o mnie pilne staranie, mia³ niema³e pude³ko ma�ci owej, co ni¹ ptaki ³owi¹ na
rogalu, i mia³ tez kês wielkonocnej rado�ci w skorupce, tym miê nasmarowa³ w rynsztoku. [...]
i tak mi sie byo odzygnêo, aze w bzuchu mao zostao. [P 218, w. 1087�1094]

Komedia plebejska jest tylko jednym z gatunków, w którym pod p³aszczem
parodii, ¿artu i krotochwili kryje siê prawda o ludowym ¿yciu. Znamienny pod
tym wzglêdem prozatorski wstêp do Biesiad rozkosznych Baltyzera z Kaliskie-
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go Powiatu przynosi charakterystyczne dla tej literatury adynata i impossibilia,
ci¹gi sprzeczno�ci i szereg absurdów, co czyni utwór bliskim Peregrynacji Maæ-
kowej.

Kpina nie omija tak¿e zwyczajów �wi¹tecznych, które tylko pozornie nie maj¹
wiele wspólnego ze �wiatem maskaradowych przebieranek. Oczywi�cie, plebej-
ski �wiat na opak wykorzystuje wiêkszo�æ z wymienionych wcze�niej atrybutów
karnawa³u, niektórym nadaje jednak swoiste, niepowtarzalne piêtno i rodzime piêk-
no. Tak dzieje siê w Komedii o Wawrzku ze szko³y i do szko³y, w której m³odzie¿
¿akowska naigrawa siê z tradycji �wiêtowania wszelkich nadarzaj¹cych siê oka-
zji, a w i�cie kpiarski sposób szydzi z obchodów ��wiêtego Gaw³a�:

Zas³ychn¹³em, ¿e w szkole jest obyczaj taki,
Tkóry zawsze by³, jest i bêdzie miedzy ¿aki.

I¿e na �wiêty Gawe³ kury przynaszaj¹,
Tkórych na pojedynek pospo³u spuszczaj¹,

I tkórego kur ze wszech bêdzie namê¿niejszy,
Ten te¿, tkóry go przyniós³, bêdzie nazacniejszy [D 4, 507, w. 29�34] 18

�Na �wiêty Gawe³�, czyli 16 pa�dziernika, corocznie organizowano walki ko-
gutów, lecz plebejusze w sobie tylko w³a�ciwy sposób zniekszta³caj¹ przyjêty tra-
dycj¹ obyczaj, koguta bowiem zastêpuj¹ w starannie zaaran¿owanym pojedynku
g¹siorem, który w walce z kogutem � jak przekonuje wypowied� Wyrwy � wcale
nie stoi na straconej pozycji. W³a�ciciel zwyciêskiego ptaka mo¿e liczyæ na szcze-
gólny rodzaj �nazacniejszej� s³awy. Zwyczaj ten swoimi korzeniami siêga jeszcze
czasów przedrze�cijañskich, a jak wiadomo � kultura ludowa czerpie pe³nymi gar-
�ciami z rytua³ów pierwotnych, objêtych kulturowym i spo³ecznym tabu. Co praw-
da, mie�ci siê wy³¹cznie w przestrzeni zabawy paradoksami, wyolbrzymiaj¹cymi
przymioty ptaka kupionego przez Wyrwê:

              W y r w a

Nie mog³emci koguta dostaæ potê¿nego,
Alem g¹siora naby³ na wybór dobrego.

Wierz¿e mi, twoja mi³o�æ, ¿eæ to rzecz tak du¿a,
¯e sam na pojedynku ka¿dej gêsi zdu¿a,

Osiêdzie j¹ jak orze³. A wiêcby kurowi
Nie mia³ zdo³aæ? [...] [D 4, 507�508, w. 37�42]

Plebejski ¿artobliwy koncept oparty na groteskowej zamianie ptaków dosko-
nale ³¹czy siê z Bachtinowskim terminem �realizm groteskowy�, a mo¿e nawet
z czym� wiêcej. Lepsze by³oby stwierdzenie o magicznej grotesce, gdy¿ s¹ spe³-
nione dwie podstawowe funkcje � mamy niemal ba�niowe odwrócenie ról (kogut
zast¹piony g¹siorem, dzielnym i potê¿nym �jako orze³�), groteskowa za� jest ab-
surdalno�æ ca³ej sytuacji. Aby spotêgowaæ ów wymiar groteskowej magii, poja-
wiaj¹ siê w¹tpliwo�ci co do p³ci ptaka � dylemat i�cie ryba³towski:

18 Przy okazji: wcze�niej wypowiedziano wiele s³ów na temat jarmarcznego handlu, bêd¹cego
pok³osiem �wiêta. To a¿ nazbyt czêsty topos w dawnej literaturze � pamiêtamy o lwowskich handla-
rzach w �Potrójnym� z Plauta Ciekliñskiego, pamiêtamy te¿ o podobnych sprawach opisanych przez
innych: M. Reja, W. Ro�dzieñskiego czy M. W i r z b i ê t ê  w poemacie dydaktycznym Gospodar-
stwo dla m³odych a nowotnych gospodarzów (Oprac. J. S o k o l s k i. Wroc³aw 1989). Na s. 67 Go-
spodarstwa znajduje siê uwaga o Ja�le jako miejscu dobrych zakupów, a przecie¿ to równie¿ teren
plebejskich peregrynacji.
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Gê�li owo czy g¹sior? Wszake�cie widzieli,
G¹sior, chyba ¿eby�cie rozumu nie mieli.

A w¿dy w miê ten baku³a swym rozumem wmówi³,
¯e nie g¹sior, ale gê�, i tak miê odprawi³. [D 4, 513, w. 131�134]

W³a�nie w konwencji drwiny z autorytetów i �wi¹t, g³ównie religijnych, zro-
dzi³a siê m.in. maskaradowa zabawa w Komedyi ryba³towskiej nowej. Trochê tu
inne ni¿ we wcze�niejszych komediach spojrzenie na ¿ycie i zabawê: niby rezulta-
ty te same, ale wzbogacone talentem autora, który porusza siê w �wiecie ludowe-
go �miechu z chirurgiczn¹ precyzj¹ i delikatno�ci¹. �miech stanowi najprostszy
i jednocze�nie najskuteczniejszy orê¿ w zmaganiach ze �wiatem � oczyszcza i od-
radza, symbolizuje brak towarzyskiej og³ady i dobrego wychowania. Zreszt¹ po
co dobre wychowanie, skoro celem ryba³tów jest prowokacja?

 Na obraz przedstawionej rzeczywisto�ci sk³adaj¹ siê ambiwalentny �miech,
wyraz wzglêdnych warto�ci ludzkiej kultury, oraz antytetyczno�æ, stoj¹ca na stra-
¿y dualistycznego porz¹dku �wiata. Zamys³em pijanych ¿o³nierzy jest wrêcz ba³-
wochwalcze i niewybredne strojenie ¿artów z religii katolickiej, a nawet z chrze-
�cijañskich zasad wiary. Konfederat mówi o przemianie wody w wino, niczym
Chrystus, gdy w Kanie Galilejskiej dokonuje przed aposto³ami cudu objawienia.
Obrazoburcza dla wiêkszo�ci, lecz nie dla ryba³tów, trawestacja Pisma �wiêtego
i Jezusowych cudów przypomina ³aciñsk¹ i �redniowieczn¹ literaturê �miechu,
a mianowicie Ucztê Cypriana, karnawa³ow¹ parodiê Nowego Testamentu:

Daj¿e piwa po wodzie, rozkoszny szynkarzu!
Kto wiedzia³ o jej mocy, ¿eby taka by³a,

Co by siê za krótki czas w piwo odmieni³a,
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
A tamten za� towarzysz, w gospodzie lubelskiej,

Piwo z wody czyni³, by w Kanie Galilejskiej. [T 519, w. 210�220]

Plebejska kultura �miechu dopuszcza istnienie tak k³opotliwych parodii, do-
brze odbieranych przez pospólstwo w czasie karnawa³u. Dziêki niej powstaje wra-
¿enie obcowania ze �wiatem wykolejonym, antytetycznym � pijacka zabawa
w karczmie wywo³uje skojarzenia, na które nikt inny poza ludowym �rodowiskiem
nie mia³by odwagi siê zdobyæ. Przedmiot ¿artów wydaje siê ca³kiem niestosowny,
mimo to ryba³ci �wietnie bawi¹ siê tzw. �powszechnikami� � warto�ciami dobrze
rozumianymi przez ogó³, gdy na pograniczu blu�nierstwa ³¹cz¹ realne sytuacje
z symbolik¹ Ewangelii. Groteskowy realizm ca³ej sytuacji polega na zestawieniu
dwóch pojêæ � piwa i wody. Podobnie by³o w �redniowiecznej Anglii: na czas
karnawa³u przygotowywano blu�niercze �feasts of fools� (co� z ducha ��wiêta
g³upców�), których kulminacjê stanowi³y parodie mszy �wiêtej 19.

Jednak parodia niekiedy obraca siê przeciw jej twórcy. Ryba³ci sami dochodz¹
do wniosku, ¿e plebejska deformacja powszechnie uznawanej �wiêto�ci jest nie-
stosowna, przekracza granice dobrego smaku i obra¿a uczucia religijne. Zatem
rych³o z niej rezygnuj¹. W rzeczywisto�ci pijackie zabawy s¹ niczym wiêcej ni¿
b³¹dzeniem w �wiecie pozornych zas³ug i warto�ci, o czym z przekonaniem mówi
Magister:

19 Zob. A. S k u b a c z e w s k a - P n i e w s k a, Teoria karnawalizacji literatury Michai³a Bach-
tina. W zb.: Teoria karnawalizacji. Konteksty i interpretacje. Red. A. Stoff, A. Skubaczewska-Pniew-
ska. Toruñ 2000, s. 15.
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Co mi za cudotwórca, i¿e siê go bano,
By ich wod¹ nie morzy³, piwa daæ kazano;

A do tego sam je pi³, Pan Chrystus za� z wody
Wino ludziom ubogim odmieni³ na gody. [T 519, w. 221�224]

Chrystus to sprzymierzeniec plebejskich zabaw, a nie ich przeciwnik. Prze-
cie¿ on równie¿ wywodzi siê z ubogiego �rodowiska. Fakty te potwierdzaj¹ s³usz-
no�æ tezy o pierwotnym, naturalnym wspó³istnieniu komicznych i powa¿nych
aspektów kultury, które to w³a�nie plebejusze utrwalaj¹ w swoich komediach.

Podobnie obserwacje odnosz¹ siê do popularnej sceny religijnej, jednego ze
�róde³ plebejskich inspiracji. Dialogus de resurrectione Domini nostri Jesu Chri-
sti (XVI w.) przekonuje o prawdziwo�ci tego twierdzenia � w s³owach Pi³ata skie-
rowanych do Judasza tkwi¹ zal¹¿ki przysz³ych konceptów ryba³towskich, a ich
fenomen opiera siê na pokazaniu wycinka �wiata w karykaturalnym wykrzywie-
niu z wymieszaniem konwencji � ewangelicznej powagi z odpustowym �miechem
oraz satyrycznego ¿artu z grotesk¹:

           P i ³ a t

Ja mnima³, by� po cielêta
Do wsi chodzi³ na te �wiêta,
〈I za pana kupi³ cielê
Na wielkanocn¹ niedzielê.〉
A to, co nosisz w tym miechu,
Czy to rze�nikiem do cechu? [T 150, w. 157�162]

Karnawa³ jest czasem szczególnego rodzaju � uroczystym �stawaniem siê�,
odrodzeniem przez wino i taniec, symbolem narodzin. Najczê�ciej to przenosze-
nie wznios³ych obrzêdów w plan materialny i cielesny, jak w Miêsopu�cie, abo
tragicocomaedii na dni miêsopustne. Sztuka najlepiej i najpe³niej spo�ród wszyst-
kich utworów realizuje karnawa³ow¹ uciechê i rado�æ. Ju¿ w prologu pojawia siê
wstêpna zapowied� dowodz¹ca, ¿e czas miêsopustu jest okresem wyj¹tkowego
rozlu�nienia obyczajów i liberalizmu o posmaku zgo³a libertyñskim (�bacchus mi
dzi� gospody zapisowaæ kaza³�, D 4, 47, w. 93), któremu sprzyja parodystyczne
naigrawanie siê z grzeczno�ciowych formu³ literatury wysokiej � sytuuj¹ca siê
pomiêdzy nisko�ci¹ bachicznego tematu a wysokim stylem:

S³u¿ba moja waszmo�ciom, ³askawi panowie,
Chcê pomóc dobrej my�li, ba, i piæ za zdrowie.
Barzom siê sfatygowa³, nie chce mi siê dalej,
Kto wesó³, wypij do mnie, a choæ z jednê nalej. [D 4, 44, w. 17�20]

Quasi-panegiryczny ton pierwszego wersu stoi w wyra�nej opozycji do tema-
tu. Sk¹din¹d s³usznie, skoro przedmiotem publicznej drwiny s¹ zabawy i zwycza-
je miêsopustne. Kostyra zdobywa siê na rzecz niezwyk³¹ � przeprowadza przegl¹d
grup plebejskich goszcz¹cych pod dachem karczmy. Sens takiego dzia³ania spro-
wadza siê do roz³adowania naros³ych w czasie bachanaliów emocji i napiêæ oraz
do modelowania umownych ról, mo¿liwych tylko w zabawie � gdy jedni s¹ pana-
mi, drudzy stanowi¹ obs³ugê ich hulanek i swawoli:

[...] Hej! hej! gospodyni
Dawaj! dawaj! co g³owê nam weso³¹ czyni.
Ka¿ sam daæ stó³, bo wnet¿e bêd¹ tu i drudzy,
Bakchusowi dworzanie, bêd¹ i ich s³udzy. [D 4, 45, w. 57�60]
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Kiedy autentyzm plebejski osi¹ga swoj¹ kulminacjê, wówczas realizm para-
doksalnie wspó³gra z absurdem i grotesk¹, staj¹c siê sk³adnikiem metody artystycz-
nej, elementem poetyki oraz wyrazem ideologii. Jak w Szkolnej mizeryi, gdy Kan-
tor z pogard¹ i kpin¹ wypowiada siê na temat lekarskich umiejêtno�ci Klechy: �nie
masz doktora / Nad ciebie uczeñszego, jakom s³ysza³ wczora� (D 3, 183, w. 19�
20), odnosz¹c siê do fa³szywych praktyk, domoros³y lekarz bowiem aplikuje cho-
rym �leda chwasty� (D 3, 183, w. 18). Odkrywanie lekarskich oszustw nieuczci-
wych znachorów mie�ci w ludowym opisie �wiata, w humorystycznym tworzeniu
i burzeniu jednocze�nie, w parodystycznej degradacji. Najlepsz¹ ilustracj¹ s¹ s³o-
wa samego Klechy, oburzonego insynuacjami Kantora:

Có¿ ty gadasz o chwastach, czyli to ¿artujesz?
Czyli te¿ tak ze mnie drwisz, jako pokazujesz?
Prawdaæ to, ¿e ja leczê i biedne niewiasty,
Lecz przeciê nie takimi, jak rozumiesz, chwasty. [D 3, 183, w. 21�24]

Mimo ¿e komedia g³êboko wnika w materiê konfliktów spo³ecznych, to jed-
nak w koñcowej czê�ci odwo³uje siê do istoty literatury i zadañ stoj¹cych przed
komedi¹: gatunek ten rzeczywisto�ci nie nazywa wprost, wy³¹cznie j¹ zabawnie
pseudonimuje i pos³uguje siê fikcj¹. Udanym ¿artem zdobywa poklask i wspina
siê wysoko ponad przeciêtno�æ, oczekuj¹c zrozumienia dla plebejskiej wersji �wiata
na opak:

Opak �wiat wywrócony opisowaæ bêdê.
Tam siê czego dobrego wkrótce doczytacie,
To, czego�my doznali, ³atwie domacacie. [D 3, 215�216, w. 781�783]

Kwintesencj¹ plebejskich prowokacji estetycznych s¹ wszelkiego rodzaju nie-
spodzianki, zwroty sytuacji, zabawne wydarzenia, w których nastêpuje niemal
natychmiastowa metamorfoza, równie szybka, co nieoczekiwana. Zupe³nie jak
w Uciechach lepszych i po¿yteczniejszych ani¿eli z Bacchusem i z Wener¹ � nie-
spodzianka kryje siê w tytule: anonim sugeruje, ¿e zabawy ludowe nie musz¹ ko-
rzystaæ z antycznych wzorców, wrêcz im siê przeciwstawiaj¹. A wiêc s¹ swojskie:
niejednokrotnie kojarz¹ siê z wystêpkami, choæ nie potêpianymi przez ogó³ ple-
bejskiej braci. Wykroczenia przeciw obowi¹zuj¹cemu prawu stanowi¹ o liberal-
nej �etykiecie�, która dopuszcza mo¿liwo�æ nadu¿ywania alkoholu, co w efekcie
prowadzi do bójki, jedynej metody rozwi¹zywania konfliktów. Maskaradowy �ta-
niec� ma niewiele wspólnego z huczn¹, acz przyjazn¹ zabaw¹, wiele za� z karna-
wa³owymi �zwidami wyobra�ni�, rozsnuwaj¹cymi niestworzone fantasmagorie:

¯e w taniec posz³y cepy z garkami drewniane,
I ¿e marzec ogoli³ brodê lazurow¹,
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
¯e wó³ z kopyta strzeli³, a koza rze�nika
Uprosi³a, by na niê nie ostrzy³ kozika, [P 630, w. 25�29]

W �wiecie pokawa³kowanym i w pe³ni zmistyfikowanym, gdzie dzieñ miesza
siê z noc¹, noc z dniem, ludzie z bohaterami przypowie�ci, a zabawa staje siê rytu-
a³em codziennego ¿ycia, nie ma ucieczki od przewrotnej rzeczywisto�ci, pe³nej nie-
spodzianek i dysharmonii:

Jacy� drabi przywlekli i tu przede drzwiami
Porzucili waszeci. Bo¿e! co to s³yszê!
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A ja z strachu do tego czasu ledwie dyszê.
Obaczysz waszeæ jutro, szaty pokalane,
Wierzê, ¿e by³y dwakroæ w prewecie nurzane. [P 633, w. 113�117]

Opisywana rzeczywisto�æ pora¿a i �mieszy. W �wiecie bez granic mo¿liwe s¹
odstêpstwa od przyjêtych zwyczajów: nale¿y �szaleæ, drugich potr¹caæ, pana z pa-
nem zwadziæ, / Sk³amaæ, ukra�æ� (P 631, w. 64�65) � wy³¹cznie dla w³asnej ko-
rzy�ci. ¯ebracze towarzystwo pastwi siê nad karykaturalnie o�mieszanym szlach-
cicem, który nieopatrznie powierza swój los pijaka plebejskiemu s³udze i tym sa-
mym skazuje siê na niewybredne ¿arty ze strony wydrwigrosza.

Gra w ko�ci i w karty, w szachy, warcaby i w s³owa

Niekiedy zdarza siê i tak (o czym przekonuje Tragedyja ¿ebracza), ¿e aproba-
ta dla cielesnych warto�ci wzmaga apetyt na prze¿ywanie rozkoszy, swoistych
afrodyzjaków zabawy, ¿e wtedy w³a�nie wzrasta chêæ do radosnego u¿ywania, bo
�po jedle igraæ siê chce� (T 80, w. 530). Atmosfera zabawy potêgowana jest tak¿e
i�cie hazardow¹ sytuacj¹: grami na pieni¹dze � w ko�ci i w karty. Budz¹ one wiel-
kie emocje, skoro gracze nie potrafi¹ okie³znaæ temperamentów, aby drugiemu nie
wyrz¹dziæ przykro�ci:

Pieni¹dz na stó³, ciska ko�ci,
Nie ¿a³uje we grze groszy.

Barzo ochotnie gra w karty
Rozeznaj¹c, ile warty,

Ile która w grze tej bierze. [T 71, w. 143�147]

Ten¿e rodzaj szulerskiej zabawy mia³ dosyæ d³ug¹ tradycjê w ca³ej ówczesnej
sztuce, a o popularno�ci gry w ko�ci i w karty �wiadcz¹ malarskie ryciny, zw³asz-
cza niderlandzkie, bêd¹ce materialn¹ ilustracj¹ w³a�nie plebejskich zabaw. S³ynna
rycina Murilla Ch³opcy graj¹cy w ko�ci (1650) pokazuje, jak wygl¹da³y hazardo-
we zabawy �rodowisk plebejskich: artysta z mistrzostwem odmalowa³ gamê zmien-
nych m³odzieñczych uczuæ � od zachwytu i fascynacji gr¹ do rozpaczy i zniechê-
cenia z powodu pora¿ki 20. Od entuzjazmu do poczucia klêski.

Skrajne stany emocjonalne buduj¹ wiê� miêdzy ewentualnymi uczestnikami
gry tak¿e w Wyprawie plebañskiej (1590), przemy�lnie ukryte w przestrodze Ple-
bana skierowanej do Albertusa:

Kozer¹ siê nie paraj ani ¿adnym zbytkiem,
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Z ¿o³nierzmi nie towarzysz, a zw³aszcza z hajduki; [T 509, w. 485�487]

Kozera to nic innego jak szulerska gra w karty, która nie powinna odci¹gaæ
Albertusa od wype³niania obowi¹zków takich, jak gromadzenie niezbêdnych do
wyprawy akcesoriów. Przy okazji instrumentarium gry ma wiele atrybutów, nie-
koniecznie materialnych, równie¿ o charakterze abstrakcyjnym. Tym razem s³o-
wo, kojarzone bliskoznacznie, sprzyja zabawnym, nawet groteskowym niespo-
dziankom:

20 Wiêcej na temat malarstwa w Niderlandach XVII w. w ksi¹¿ce K. E s t r e i c h e r a  Historia
sztuki w zarysie (Warszawa 1988, s. 466�470).
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            We n d e t a r z

Popiersienia i pochew nie potrzebujecie?

              P l e b a n

Co mu po samych pochwach? Có¿, czy szalejecie?
Z mieczem siê razem kupi¹.

            We n d e t a r z

                                            Nie mówiê o poszwy,
Ale o rzemieñ zadni, co go zow¹ pochwy. [T 497, w. 155�158]

Gra oparta na fonetycznej blisko�ci wyrazów doskonale mie�ci siê w ramach
plebejskiej groteski, gdzie s³owo jest przede wszystkim czynnikiem morfologicz-
nej zabawy w kontrast, nieporozumienie i niezrozumienie; nie odnosi siê wprost
do oznaczanych zjawisk, lecz wy³¹cznie je pseudonimuje.

W tej samej poetyce mieszcz¹ siê dalsze komedie � powsta³e na przeciêciu
kultur renesansu i baroku � które ³¹czy jedno: zabawa jako sposób na ¿ycie, jako
jedna z najskuteczniejszych metod konfrontacji ze �wiatem. Towarzyskie gry nie
s¹ li tylko wype³nieniem wolnych chwil, bo przecie¿ plebejusze maj¹ ich w nad-
miarze; ale staj¹ siê elementem egalitarnej rywalizacji, poprzez któr¹ trudno zdo-
byæ wy¿sz¹ pozycjê w �rodowisku. �Odwrócenie warto�ci� doskonale wpisuje siê
w ludowy paradygmat, gdy fascynacja tañcem stanowi osnowê dla zabaw bardziej
wyszukanych, sk³aniaj¹cych do aprobatywnej prezentacji umiejêtno�ci ozdobio-
nych ludycznym �miechem, o czym z nieskrêpowan¹ swobod¹ przekonuje Pod-
kanie Iannasa Knutla z Gregoriasem klech¹ (1598):

                            GREGORIAS

[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
By� jedno prawi³ zackom, a do tego bacnie
Pog³askuj po kabatkach chrze�cianek w karcmie.
[ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Potrafis, vel na skrzypkach zarzn¹æ dla swobody,
Wiêc zarzn¹æ; niech cum Jaga Staniek kês poskace,
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Pojdziesli z ch³opstwem w turma abo w ctery listy, [P 75, w. 122�130]

Zabawa �w turma abo w ctery listy� by³a popularn¹ w�ród ówczesnego ch³op-
stwa gr¹ w karty, któr¹ dla zabicia czasu organizowano w karczmie 21. Wtedy zani-
ka³y wszelkie bariery � �miech uwalnia³ od dogmatyzmu i napuszono�ci, zbytniej
nabo¿no�ci i mistyki. Gloryfikowa³ sytuacje odwrotne, gdy nadmierny patos � a mo-
¿e tylko patos pozorny? � stawa³ siê przedmiotem kpin i parodii 22. Dyskusja o po-
prawno�ci u¿ywanej przez Gregoriasa ³aciny (�latine contra grammaticam�) prze-
radza siê w bakalarsk¹ zabawê pe³n¹ wyszukanej, frantowskiej weso³o�ci. Nawet
gdy s¹ to tylko ostrze¿enia Gregoriasa, ¿e czas miêsopustu szybko siê koñczy
i zapowiada okres popielcowy:

                            GREGORIAS

[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Pod Murzyny na winie, venientes zacy

21 Zob. J. S. B y s t r o ñ, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI�XVIII. Wyd. 2. T. 2.
Warszawa 1960, s. 137.

22 Zob. B a c h t i n, op. cit., s. 145.
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Pocêli quator vocis dumê Zarnówskiego.
Tunc ego uno dici: �piewaj co innego,
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]
Bowiem tez ju¿ miêsopust tempus est finire.
Iam nunc est popielcum, post tempum salonum, [P 79, w. 263�268]

Zabawne sformu³owanie dotycz¹ce karczmy: zamiast rzeczownikiem plebej-
ski autor pos³u¿y³ siê zgrabn¹ peryfraz¹ �pod Murzyny na winie�, udowadniaj¹c,
¿e frantowskie �rodowisko potrafi wykazaæ siê niezwyk³ym darem inwencji s³o-
wotwórczej i wymy�la zwroty, które wchodz¹ do powszechnego obiegu i po la-
tach zas³uguj¹ na miano uzusu jêzykowego. To dar, który w istocie nigdy nie zani-
ka, wrêcz przeciwnie � ci¹gle wystêpuje w nowych konotacjach i konfrontacjach.
Szczególnie gdy przedmiotem plebejskich uciech jest �ród³os³ów ³aciñskiego wyra-
zu �aquavita�, który ma wed³ug ludowych trefnisiów do�æ niezwyk³¹ etymologiê.
Ujawnia siê nieskoñczony arsena³ inteligentnych pomys³ów sprowadzaj¹cych siê
do kpin z nadêtych i patetycznych wyk³adów akademickich, jak w Miêsopu�cie
abo tragicocomaedii:

Co jeno znaczyæ mo¿e s³owo: aquavita.
Nie wspominaj¹c przezwisk, których ma tak wiele,
¯e ich ¿aden nie zgadnie, na to ka¿ê �miele.
A naprzód, jesli jedno czy dwie, czy trzy s³owa
Trzeba wiedzieæ, bo ró¿na barzo bêdzie mowa.
Je�li jedno, �gorza³ka� naszy nazywaj¹, [D 4, 48, w. 102�107]

Towarzysz¹ca stale frantowskim ��tukom� muzyka zawsze jest zwiastunem
zabawy, stanowi¹c swoisty rodzaj zaproszenia. Taniec i �piew sprzyjaj¹ odrzuce-
niu wszelkich hierarchii, mobilizuj¹ do radosnego poczucia wiêzi spo³ecznej, któ-
rej wyró¿nikiem jest egalitaryzm. Zw³aszcza w�ród m³odzie¿y studenckiej � co
pokazuje Ryba³t stary wêdrowny � miêsopust stwarza dobr¹ okazjê do tañca, a gdy
jeszcze jest nim popularny drabant (po³¹czenie poloneza z mazurem), wówczas
zabawie towarzysz¹ ludowe przy�piewki decyduj¹ce o jej eklektycznym wyrafi-
nowaniu � stanowi¹ one po³¹czenie muzyki, �piewu, ruchu i mimikry:

P a t e r

Bo tu przedtym studentów trzydzie�ci mieszka³o,
Ch³op w ch³op, z których sie jeden nie ba³ i trzydziestu.

Pl¹sa³ dobrze drabant, i teraz nie masz kwestu,
Zaczym sie te¿ rozeszli, nie masz ich dwunastu. [P 511, w. 320�323]

Egalitaryzm ujawnia siê równie¿ w trakcie gier �w szachy, w karty, w warca-
by� � �et ad omnem forum�, co nie jest bez znaczenia. Zatem nie tylko insceniza-
cje teatralne odbywaj¹ siê na wolnym powietrzu, ale tak¿e pospolite gry i zabawy,
którym przypisywano raczej miejsce w karczmie ni¿ na szerokim rynku. To jedy-
nie dowodzi, ¿e zwyczaj uczestniczenia w rozrywkach umys³owych by³ w�ród
mieszczan i ludu do�æ powszechny. Zreszt¹ �rodowisko plebejskie ju¿ od zarania
dziejów znajdowa³o siê tam, gdzie toczy³o siê ¿ycie publiczne. W Pary¿u miejsca
te nazywano �wielkimi dziedziñcami cudów�, które sk³ada³y siê z placu znacznej
wielko�ci i �z ogromnego zau³ka, �mierdz¹cego, b³otnistego, o nieregularnych
kszta³tach, pozbawionego bruku�23 . Mo¿na domniemywaæ, ¿e nie inaczej wygl¹-
da³y polskie miasta.

23 G e r e m e k, op. cit., s. 133.
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Pewnym wzorem dla plebejskich zabaw s³owem s¹ okre�lenia stosowane przez
Marcina Bielskiego w moralitecie Komedyja Justyna i Konstancyjej (1557), acz-
kolwiek zbie¿no�æ jest dyskusyjna, a nawet nieco przypadkowa. Mierno�æ bardzo
plastycznie, z obrazowo�ci¹, której nie powstydziliby siê plebejscy wydrwigro-
sze, przedstawia skutki pijackiego rytua³u. Kolokwialnie brzmi wypowied� Mier-
no�ci skierowana do Bachusa � drastyczno�æ opisu miesza siê z deformowaniem
samej rzeczywisto�ci w sposób, którym w przysz³o�ci pos³u¿¹ siê plebejscy auto-
rzy: �pód� ode mnie, smrodzie, [...] le¿ [...] by wieprz w bar³ogu� 24. W innej sytu-
acji Praca formu³uje zrêczne przys³owie, które ¿ywo przypomina stosowan¹ pó�-
niej przez ryba³tów metodê parodystycznego opisu �wiata:

Im kto bardziej tuczy cia³o,
Tym bêdzie bardziej �mierdzia³o 25.

Jeszcze w innym ujêciu Praca deklaruje przekonanie o s³abo�ci ludzkiego cia-
³a i ducha, bliskie ludowej krytyce zdolno�ci cz³owieka:

Bo� pe³en wszech nieczysto�ci,
Psoty, biedy, p³aczu, z³o�ci 26.

Temu przekonaniu sprzyjaj¹ tak¿e atrybuty teatralne, jakimi s¹ re¿yseria, insce-
nizacja, dalej ludyczno�æ, która wtedy szczególnie g³êboko wnika w ¿ycie spo-
³eczne. Dziechciñska nazywa to �parateatrem� w formie widowisk publicznych,
ol�niewaj¹cych przepychem i kostiumami, a czasem skromno�ci¹ w wystawieniu
sztuk 27. �wiêta ludowe wytwarzaj¹ specyficzny jêzyk jarmarczno-familiarny, w któ-
rym jest miejsce na blisko�æ, serdeczno�æ i poufa³o�æ 28. Niekiedy jest tak, ¿e �za-
bawy ¿artowne� s¹ wyrazem wtajemniczenia, gdy komizm sytuacyjny i s³owny
buduje siê na zasadzie kontrastu i znajomo�ci osób bior¹cych udzia³ w weso³ym
wydarzeniu 29. Wiedza o �rodowisku ma niezbywalny walor w sytuacji dekompo-
zycji dowcipu i rozszyfrowania poukrywanych w nim znaczeñ. Wówczas tylko
kr¹g osób wtajemniczonych, nale¿¹cych do tej samej sfery �rodowiskowej i towa-
rzyskiej, potrafi w znakomitym stopniu zrozumieæ prezentowane tre�ci 30.

Plebejska vanitas 31

Jaka¿ to inna vanitas, jak bardzo ró¿na od tej z literatury ludycznej i powa¿-
nej. I dobrze, gdy¿ wzbogaca zakres uklasycznionej ju¿ nazwy i nadaje jej ca³-

24 M. B i e l s k i, Komedyja Justyna i Konstancyjej. Oprac. J. S t a r n a w s k i. Kraków 2001,
s. 43, w. 704�706.

25 Ibidem, s. 146, w. 209�210.
26 Ibidem, w. 221�222.
27 D z i e c h c i ñ s k a, op. cit., s. 77.
28 Zob. B a c h t i n, op. cit., s. 63.
29 Zob. D z i e c h c i ñ s k a, op. cit., s. 85.
30 Podobny problem poruszy³a M. W i c h o w a  w ksi¹¿ce Pisarstwo Jana Ostroroga (1565�

1622) (£ód� 1998, s. 314).
31 Rzecz zastanawiaj¹ca i wrêcz niebywa³a � ³aciñska formu³a �vanitas�, tak dobrze poznana

w polskiej literaturze powa¿nej, w³a�ciwie nigdy nie odnosi³a siê do ludowego krêgu XVII-wiecznej
sztuki. Tak jakby �marno�æ� dotyczy³a wy³¹cznie szlachty, a przemijanie nigdy nie by³o celem sa-
mym w sobie. Na temat idei przemijania, marno�ci, pisano wiele, jednak nie pod k¹tem plebejskiego
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kiem nowy sens. W �wiecie komedii plebejskich �marno�æ� jest wypadkow¹ tym-
czasowo�ci i rozpadu, przemijania wszystkiego i wszystkich w sytuacji nie osta-
tecznej, lecz wyj¹tkowej � karnawa³u, jarmarku i odpustu. Jest w istocie ucieczk¹
od �wiata i, paradoksalnie, jego po¿¹daniem w aspekcie materialnym, nigdy du-
chowym. Ucieczka prowadzi donik¹d, staje siê �ród³em fascynacji i poszukiwañ
wiod¹cych w stronê zabaw, które nie przynosz¹ ¿adnych rozwi¹zañ ani te¿ egzy-
stencjalnej ulgi. Zaledwie zwieñczaj¹ procesy, które �rodowisku plebejskiemu ja-
wi¹ siê jako manifestacje wolno�ci, wyra¿ane najlepiej przez ró¿ne funkcje zaba-
wy. St¹d w komediach odbijaj¹ siê w³a�ciwo�ci menippejskie, staj¹ce siê g³ów-
nym przeka�nikiem karnawa³owego odczucia �wiata. Niekiedy ra¿¹cy �realizm
spelunkowy� utworów nie wyklucza aury symbolicznej b¹d� groteskowej, osnutej
wokó³ wizji �wiata w okowach karnawa³u i przemijania, których esencj¹ jest gra
konwencjami, ironia, waloryzacja marginesu oraz ukierunkowanie na kontekst lu-
dyczny 32. Typowymi motywami dla satyry menippejskiej s¹ figury szaleñstwa w po-
³¹czeniu z marzycielstwem. Towarzysz¹ temu sny, wizje i skandale, liczne przejawy
ekscentryczno�ci w zachowaniu. To zbli¿a nurt menippejski do plebejuszy, gdy¿ do-
datkowo ¿ywi siê jêzykiem drwiny, sarkazmu i ludycznej weso³o�ci 33.

¯ycie w swej istocie tajemnicze i nieznane, krótkie i znikome, pokazane na tle
hucznych obrzêdów weselnych ludu, w Dziewos³êbie dworskim miêsopustnym,
uciesznym, nabiera nowego sensu. Nastêpuje tu wykrzywienie i wyolbrzymienie
rytua³ów wziêtych z ¿ycia, gdy tañcom, �piewom i muzyce nieustannie towarzysz¹
refleksje o przemijaniu wyra¿ane na ludyczny sposób: poprzez bijatykê. Gdy my�l
staje siê znikoma, a s³owa przestaj¹ znaczyæ tyle co dawniej, wówczas przechodz¹
one w �piew, otwieraj¹c nowe wrota. Marsza³ek wraz ze �piewakiem �wnid¹ za
zas³onê, �piewaj¹c� (T 545), co stanowi ostatni z wyrazistych akordów miêsopust-
nych wydarzeñ: �Z którym by tych miêsopust móg³ za¿yæ wesela� (T 545, w. 90).

W tym samym niemal czasie powstaj¹ s³ynne Roksolanki, to jest Ruskie Panny
pióra Szymona Zimorowica, gdzie znacz¹ca rola przypada weselnemu Hymenowi
przybieraj¹cemu imiê Dziewos³êba � organizatora weselnego obrzêdu oraz staro-
sty. Zreszt¹ w obu utworach jest niemal ten sam zwyczaj ludowego �dziewos³¹-
bienia�, a wiêc wysy³ania swata zwanego marsza³kiem jako weselnego wodzireja.

Ale nie tylko i nie zawsze. W komedii plebejskiej ów weselny swat wyznacza
ka¿demu swoje miejsce: Skoczek w Dziewos³êbie dworskim bez jakiegokolwiek
wyrzutu wypomina Pochlebcy, i¿ �rok ca³y ³otruje� (T 546, w. 104), z kolei niewi-

¿ycia. Spo�ród najwa¿niejszych rozpraw warto przywo³aæ kilka, moim zdaniem, fundamentalnych:
J. B i a ³ o s t o c k i, �Vanitas�. Z dziejów obrazowania idei �marno�ci� i �przemijania� w poezji
i sztuce. W: Teoria i twórczo�æ. O tradycji i inwencji w teorii sztuki i ikonografii. Poznañ 1961. �
J. D o m a ñ s k i, Uwagi o �redniowiecznej i renesansowej �pogardzie �wiata� i �nêdzy cz³owieka�
(Lotariusz � Poggio Bracciolini � Erazm z Rotterdamu). �Odrodzenie i Reformacja w Polsce� t. 36
(1991), s. 47. � D. K ü n s t l e r - L a n g n e r, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego
baroku. Toruñ 1993 (tam szczegó³owa literatura przedmiotu). � J. P e l c, Barok � epoka przeci-
wieñstw. Warszawa 1993, rozdz. 3. � M. W i c h o w a, Idea pogardy �wiata i nêdzy cz³owieka w lite-
raturze polskiego baroku. W zb.: Literatura polskiego baroku w krêgu idei. Red. A. Nowicka-Je¿o-
wa [i in.]. Lublin 1995, s. 249�254. Z prac najnowszych: K. M r o w c e w i c z, Trivium poetów pol-
skich epoki baroku: klasycyzm � manieryzm � barok. Studia nad poezj¹ XVII stulecia. Warszawa
2005, s. 228�234.

32 Zob. A. S k u b a c z e w s k a - P n i e w s k a, Teoretycznoliterackie i �wiatopogl¹dowe �s¹-
siedztwa� teorii karnawalizacji literatury. W zb.: Teoria karnawalizacji, s. 55.

33 Zob. G e r e m e k, op. cit., s. 137.
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doczni ch³opcy wszczynaj¹ taki harmider, ¿e ostatecznie spotkanie koñczy siê znowu
pospolit¹ bijatyk¹, która z wolna przeistacza siê w zaloty. Ta b³azenada bez celu
i sensu ma niejako drugie dno, warstwê dotychczas skrzêtnie pomijan¹, kojarzon¹
z wizj¹ dalekiej jeszcze �mierci: �dyjabli �mierci na ratunek wyskocz¹; �mieræ
z kos¹� (T 557). Parodystyczna konwencja rych³ego koñca bardziej �mieszy, ni¿
przera¿a, ale tak¿e ostrzega przed jego blisko�ci¹ i nieuchronnym wyrokiem. Hu-
lanki nie pozostaj¹ bez echa, podobnie jak wesele � to w kulturze ludowej zwia-
stun ¿ycia, stoj¹cy w jednej w parze ze �mierci¹, zasymilowany z ni¹ do tego stop-
nia, ¿e groteskowy �wiat na opak jest rezultatem dziwnych zmagañ i odwiecznych
zapasów miêdzy nimi. Granica bowiem miêdzy sacrum a profanum ulega zatar-
ciu: wprawdzie �rodowisko plebejskie wspiera siê wzajemnie w codziennym tru-
dzie i docenia zdolno�ci poszczególnych osób, które swoim talentem pieczêtuj¹
indywidualne, jak¿e pospolite umiejêtno�ci (�tam bêd¹ piæ, skakaæ, tañcowaæ, zaloty
stroiæ�, T 548), ale zaraz za tym pod¹¿a zgo³a zaskakuj¹ca refleksja o ko�cielnej
celebrze jako weso³ym �wiêcie, zakoñczonym � jak w Ryba³cie starym wêdrow-
nym � pobytem wraz z kompanami w gospodzie:

Szed³em za� na Kazimierz, wszed³em do ko�cio³a,
Obaczy³em ryba³tów trzech, nie¿adnych zgo³a.

Przywita³em siê z nimi, grada³ z nimi �piewam,
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . ]
Potym, gdy po mszej by³o, szed³em do gospody,

Zaraz dali gorza³ki dostatkiem, jak wody. [P 502, w. 117�124]

Oto tradycja ludowa w pe³nym wymiarze udowadniaj¹ca star¹ prawdê, ¿e ry-
ba³ci traktowali rzeczywisto�æ z przymru¿eniem oka i z dystansem, ¿e mieli pe³n¹
�wiadomo�æ ¿ycia w stanie wewnêtrznej hibernacji � st¹d poczucie tymczasowo-
�ci i rozpadu, na które doskona³¹ odtrutk¹ jest zabawa. Na znikomo�æ �wiata re-
agowali wrêcz z alergiczn¹ niechêci¹ do jakiegokolwiek obowi¹zku i pracy, bêd¹-
cej �ród³em nierzadko egzystencjalnych konfliktów. Plebejsk¹ negacjê pracy i wy-
si³ku obrazuj¹ powinno�ci nauczyciela, które tylko frustruj¹ Janasa, bohatera
Colloquium Ianasa Knutla. Swoj¹ szansê postrzega on w zmianie zawodu � ma-
rzy o porzuceniu dotychczasowego zajêcia na rzecz prostego rzemios³a:

¯eæ mi przyjdzie odbie¿eæ te tu szkolne progi,
A udaæ sie w rzemios³o. [...]
[  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ]

Da³a mi sie dosyæ znaæ ta nieszczêsna szko³a.
Pamiêtasz on do³oman lazurowy stary,

Kabat, giermak makowy i kapelusz szary,
Nu¿ et duo caligas, z nich zamszowe jedne,

Drugie czarne p³ócienne i trzewiki biedne:
Tom to wszytko nieborak, ach, mój mi³y Bo¿e,

Przedaæ musia³ dla g³odu � szko³a nie wspomo¿e. [P 569, w. 18�34]

Janas próbuje uciec przed bied¹ stawiaj¹c siebie w sytuacji rozdarcia, niepew-
no�ci i niepokoju. W³a�ciwie nie ma dylematu, ale tak¿e wielkich chêci, aby zde-
cydowanie porzuciæ nie³askawy los i spróbowaæ go odmieniæ. Postawa Janasa
obrazuje stan �rodowiska chêtnie narzekaj¹cego na niesprawiedliwy podzia³ dóbr,
ale poza utyskiwaniem niewiele czyni¹cego, aby poprawiæ w³asne po³o¿enie. Ze
szlacheckiej apoteozy pracy nic nie pozostaje � znów ryba³ci rozmijaj¹ siê ca³ko-
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wicie z zaleceniami pracy godnej i wa¿nej, której tak wiele miejsca po�wiêcili
Miko³aj Rej, Jan Kochanowski, £ukasz Górnicki czy staropolski autor poradni-
ków z zakresu my�listwa, Jan Ostroróg. Oto prawdziwy wymiar plebejskiej vani-
tas, oczywi�cie w skrzywieniu i na opak.

Ostroroga z ludowymi pisarzami ³¹czy praktycyzm zadañ stawianych literatu-
rze, wywiedziony ze szko³y pisarskiej Erazma z Rotterdamu 34. Okazuje siê, ¿e
ryba³ci ca³kiem dobrze przyswoili sobie my�l twórcz¹ wielkiego rotterdamczyka.
W traktacie Ciceronianus s³awny humanista wykazuje wy¿szo�æ praktycznych za-
dañ literatury nad piêknem wys³owienia i kunsztowno�ci¹ stylu, gdy¿ celem sztu-
ki jest �dora�ne, szybkie oddzia³ywanie, zamierzony praktycyzm i skuteczno�æ
perswazji� 35. To niew¹tpliwie jeden z dwóch punktów stycznych z my�l¹ Erazmo-
w¹. Drugi poziom zale¿no�ci dotyczy dba³o�ci o po¿ytek czytelnika. Dla Erazma
po¿yteczno�æ równa siê pragmatyzmowi i takiemu sposobowi pisania, aby czytel-
nika trwale uwie�æ za po�rednictwem stylu 36.
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and making fun of gullible burghers to earn at their cost and �joyfully romp� while staging another
play at an improvised stage.

34 Zob. W i c h o w a, Pisarstwo Jana Ostroroga (1565�1622), s. 185�187.
35 E r a z m  z   R o t t e r d a m u, Ciceronianus, sive de optimo genere dicendi. Prze³. M. C y-

t o w s k a. W zb.: �ród³a wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. �redniowiecze � renesans �
barok. Oprac. M. C y t o w s k a, T. M i c h a ³ o w s k a. Warszawa 1999, s. 231.

36 W i c h o w a, Pisarstwo Jana Ostroroga (1565�1622), s. 162.


