
A gdyby się okazało, że na egzaminie ustnej trzeba przeanalizować fraszkę Jana 

Kochanowskiego O żywocie ludzkim (Fraszki I 3), jak się do tego zabierzecie? Podpowiada – 

subtelnie i fachowo – dr Agnieszka Czechowicz z Instytutu Filologii Polskiej KUL: 

 

1. Główna myśl utworu (tzw. teza interpretacyjna). Fraszka O żywocie ludzkim ukazuje życie 

człowieka jako teatr marności, a wszelkie, podejmowane przez ludzi zabiegi o możliwe do 

pozyskania na świecie dobra, jako pozbawione wartości, ze względu na ich przemijalność  

i znikomość. 

 

2. Podmiot liryczny. „Ja” liryczne fraszki O żywocie ludzkim identyfikuje się z ludzką 

zbiorowością – to liryczne „my”. Perspektywa wspólnoty niweluje indywidualizm, zaciera różnice  

i czyni niepotrzebną wszelką wyjątkowość.  

 

3. Typ liryki. Tekst reprezentuje refleksyjno-filozoficzną odmianę wypowiedzi lirycznej: monolog 

podmiotu skoncentrowany jest wokół zagadnienia wartości ludzkiego życia, o czym świadczy sam 

tytuł utworu. Diagnoza, jaką słyszymy, nie brzmi optymistycznie: na świecie nie ma nic trwałego,  

a wszystkie starania ludzi to błahostki, których puentą jest śmierć. 

 

4. Styl wypowiedzi lirycznej. Pesymistyczne konkluzje, z jakich utkany został wiersz, 

wypowiadane są bez nadmiaru uczuć, z pełnym spokoju dystansem podmiotu. Ta dyscyplina 

emocjonalna jest charakterystyczna dla poezji renesansowej. 

 

5. Środki artystycznego wyrazu. Fraszka (epigramat) Kochanowskiego reprezentuje poetykę 

klasyczną, ta zaś unikała artystycznej ostentacji. W wierszu nie znajdziemy wyrafinowanych 

środków stylistycznych czy retorycznych – ta prostota, a nawet pewna surowość wyrazu pomaga 

skupić się odbiorcy na rozważanym w tekście głównym problemie i z tym problemem koresponduje. 

Myśl o nieistotnej wartości ludzkiego życia i marności ludzkich wysiłków znajduje bowiem 

dopełnienie w prostocie stylistyki wiersza, w jego regularnym, pozbawionym przerzutni toku. 

Inicjalna anafora (fraszki to wszystko... fraszki to wszystko...) wprowadza pierwszy wanitatywny 

(czyli marnościowy) motyw utworu – fraszkę właśnie, czyli błahostkę, z którą zrównana została 

wszelka intelektualna (myślemy) i moralna (czyniemy) aktywność człowieka. Trzykrotne 

powtórzenie w wierszu słowa „wszytko” podkreśla „marnościowe” zrównanie każdej wartości, bez 

wyróżniania czegokolwiek. Dla wyrażenia poczucia znikomości rzeczy ziemskich Kochanowski 

sięgnął do języka Psalmów biblijnych (Ps. 37, 58, 90, 103, 129), z których zaczerpnął porównanie 

nietrwałości życia i spraw świata do trawy polnej.  

 

6. Toposy. Utwór ukazuje człowieka jako igraszkę anonimowych sił. Podmiot liryczny ich nie 

nazywa, jednak widzimy, że siły te (Bóg? Natura? Fortuna?) są od człowieka znacznie potężniejsze, 

a w ich ręku znajdują się ludzkie losy. To wielcy widzowie ludzkich dramatów. Ludzie nie znajdują 

u nich dla siebie współczucia – są w ich oczach jak śmieszne kukiełki, które na chwilę pojawiają się 

scenie świata angażując własne życie w coś, co za chwilę skończy się jak teatralny spektakl. 

Widzimy więc, że w krótkiej fraszce Kochanowski aktualizuje dwa ważne toposy europejskiej 

literatury – Deus ridens (Bóg śmiejący się z człowieka) i theatrum mundi (teatr świata). 

 

7. Konteksty. Ludzkie życie jako marność ukazywali chętnie także poeci baroku. Przykładem może 

być wiersz Daniela Naborowskiego Krótkość żywota. Dla Mikołaja Sępa Szarzyńskiego (Sonet I) 

dobra ziemskie były niestałymi cieniami, a zabiegi o nie szkodziły człowiekowi odwodząc jego 

pragnienia od prawdziwego źródła szczęścia ludzkiego, czyli Boga. Topos Deus ridens pojawia się 

także w innych utworach Kochanowskiego – np. we fraszce Człowiek boże igrzysko. Topos 

theatrum mundi znajdował aktualizację w dramatach Szekspira i Calderona, w barokowym 

poemacie Hieronima Morsztyna Światowa rozkosz, czy w końcu w pozytywistycznej powieści 

Bolesława Prusa – Lalka. 



 Tematyka wanitatywna była też niezmiernie częsta w europejskiej ikonografii. Myśl  

o marności rzeczy i znikomości ich widzialnej postaci wyrażały między innymi martwe natury 

(Pieter Boel, Willem van Aelst) z ich rekwizytami w postaci obfitości pokarmów, owoców, sprzętów, 

pozostałości uczt, atrybutów władzy i ziemskiego powodzenia zestawionych z gasnącymi świecami, 

zegarem, czaszką, obecnością chtonicznych (czyli kojarzonych z ziemią, grobem i zniszczeniem 

ciała) zwierząt. Wanitatywną wymowę ma także słynny obraz Hansa Holbeina Ambasadorowie  

z obecnym w jego centrum anamorficznym (czyli mającym kształt wymagający specjalnego 

odtworzenia) wizerunkiem ludzkiej czaszki. 

 Wymowa fraszki O żywocie ludzkim Kochanowskiego przywodzi też na myśl obraz Piotra 

Bruegla starszego Zabawy dziecięce. Ukazane na nim bawiące się dzieci oglądane są z dystansu jak 

aktorzy na wielkiej scenie. Te dzieci to w istocie miniaturowi dorośli, których wysiłki, starania  

i dramaty pomniejszone zostały do rozmiarów niepoważnych gier, niemających celu, śmiesznych  

i nieprowadzących donikąd. 

 

8. O żywocie ludzkim jako fraszka. Siłę liryczną wiersza wzmacnia napięcie zachodzące między 

ważką problematyką utworu a tytułem zbiorku, z którego on pochodzi. Fraszki jako całość to zbiór 

rymów „lekkich”. „Rymy głupie, rymy nieobaczne” - zwracał się poeta do swych wierszy w innym 

utworze należącym do tego zbioru (Do swych rymów II 76). W analizowanym przez nas tekście 

„fraszka” jest otwierającym monolog liryczny słowem-kluczem, którego wymowę wzmacnia 

jeszcze inicjalna pozycja i anaforyczne powtórzenie. 

 

9. Problematyka utworu w kontekście idei epoki. Wanitatywna refleksja liryczna epigramatu 

Kochanowskiego ukazuje nam mniej znane oblicze kultury renesansowej. Odrodzenie postrzegamy 

jako epokę przenikniętą optymistycznymi ideami humanizmu afirmującego godność człowieka, 

jego indywidualność, możliwość autokreacji i wartość dokonań. Fraszka O żywocie ludzkim 

aktualizuje idee, które staną się na nowo żywe w kulturze następnej epoki – baroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


