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O „MĘŻU I ŻONIE„ 

(. „) treść więcej złośliwa, aniżeli dowcipna, stoi na 
ostatnim krańcu przyzwoitości, tak że co chwila zda 
się opadać już ostatnia zasłona, kryjąca nagość roz
pusty. 

LESZEK DUNIN-BORKOWSKI 

Dziennik Mód Paryskich nr 25 1844 

Czy dużo napisał Fredro komedii tak ładnych jak 
Mąż i żona? Nie napisał żadnej tak mało budującej, 
to pewna; ale tak doskonale zbudowanych, tak głę
boko i tak wykwintnie komicznych znajdzie się ni e
wiele między jego najwyższymi nawet. 

STANISŁAW TARNOWSKI 

Komedie Aleksandra hr. Fredry. 1876 

O ile chodzi o etykę Fredry, to dziełem jego najbar
dziej moralnie podejrzanem lub niezdecydowanem 
wydaje się dotychczas jeszcze Mąż i żona. ( ... ) 
Pierwotnie kończył poeta sztukę właściwie tylko dla 
publiczności i kończył w jej guście, tj. w rozumieniu 
publiczności „pomyślnie". ( ... ) Dlaczego poeta zmie
nił to zakończenie? Zdaje się, że motywem głównym 
była obawa, żeby mu w tern rozczulającem zakończe
n-iu nie dopatrzono się solidarności z moralnością 
przedstawionych postaci. 

EUGENIUSZ KUCHARSKI 

Fredro a komedie obca, 1921 

Komedia ta, jedno z najwyższych, ale i najosobliw
szych, najzuchwalszych osiągnięć literackich młodego 
autora, to jaskrawy reflektor rzucony na rozkład wiel
komiejskiego pożycia małżeńskiego. („.) Kontredans 
rozpusty. 

STANISŁAW PIGON 

Spuścizna literacka Aleksandra Fredry, 1954 

(„.) fabuła komedii domagała się od pisarza nieby
wałej inwencji w prowadzeniu psychologicznej intrygi, 
w kazuistycznej wynalazczości motywów rządzących 
postaciami. Prawie do samego końca Męża ; żony 
Fredro zmuszony był podtrzymać kruchą budowlę 
pozorów, złożoną z wzajemnej niewiadomości o po
stępkach partnerów i partnerek. Dopiero w dwu 
ostatnich scenach w sposób raptowny, ale już wcześ
niej oczekiwany przez widza, autor burzy ów domek 
z kart. Burząc, stanął twórca przed koniecznością 
Jakiegoś rozwiązania i zakończenia swego „kontre-

Mi/ujmy i żartujmy, 
Żartujmy i miłujmy, 
Lecz pobożnie, uczciwie, 
A co czyste, właściwie 

DANIEL NABOROWSKI 



dansu rozpusty" We wszelkich wydaniach za życia 
pisarza i w dawniejszych realizacjach scenicznych 
posiada Mąż i żona zakończenie pióra Fredry: oby
dwaj panowie całą winę zrzucają na Justysię; ma ona 
zostać oddaną do klasztoru; w trójkącie Elwira -
Wacław - Alfred wszystko zapewne pozostanie po 
dawnemu. Zakończenie zatem wręcz cyniczne w swo
jej wymowie, a oskarżycielskie wobec środowiska 
wydającego i podtrzymującego takie trójkąty. 
W pośmiertnym wydaniu dzieł Fredry (1880) zakoń
czenie to zostało wyszlachetnione i pozbawione 
żądła , a jednocześnie skłamane od strony prawdopo
dobieństwa psychologicznego. Poszlaki wskazują, że 
zmiany tej dokonał samowolnie syn pisarza, Jan 
Aleksander. 

KAZIMIERZ WYKA 

uleralura kra/OWil w okresie romantyzmu 
1831 - 1863, ł. 1, 1975 

Albo się grubo mylę, albo to jest epilog ślubów pa
nieńskich i wart byłby napisania, gdyby ... go Fredro 
nie był napisał sam. 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI 

Obrachunki fredrowsk ie. 1934 

Dobroduszność i pogodnosc iego komedii bywa po
zorna. Jakiż np. ciąg dalszy ślubów panieńskich? Oto 
Mąż i żona, bo jeszcze przed upływem roku znudzi 
Aniela Gustawa, a Albin Klarę „ . 

ALEKSANDER BRUCKNER 

O Fredrze . 1923 

W karierze literackiej Fredry jest sporo rzeczy zdu
miewających: ale ta komedia, której elegancji, dowci
pu i .. „ cynizmu" mogłyby pozazdrościć bulwary pa
ryskie wraz z czterdziestoma członkami Akademii -

ta komedia powstała w r. 1821 na głuchym Podkar
paciu, w języku, w którym pisał ksiądz Skarga - to 
Jest rzecz może najbardziej zdumiewająca. 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI 

ObrAr;hunki fredrowskie. 1934 

Są ludzie, których zdemoralizować może 

nawet literatura dziecięca 

ANTONI CZECHOW 



O LWOWSKICH 
OBYCZAJACH 

Swiat niewieśc: rzucił się w odmęt szalonej swa
woli. Damy przyjmowały i odprawiały kochanków jak 
lokajów. Mężowie szukali odwetu i znachodzili go 
z wielką łatwością . Rozpusta doszła do tego stopnia, 
że miłość w wyższych i najwyższych kołach towa
rzystwa stała się artykułem targowym, zatrudnieniem, 
któremu mężczyźni zawdzięczali utrzymanie i jaką 
taką fortunkę na starość. Dość było być młodym 
i przystojnym chłopcem, aby znaleźć szczęście we 
Lwowie. 

Co dzień bawiono się po swojemu w domach lub 
publicznie. W zapusty był codziennie „birgebal" (Bur
gerball), co dzień piknik, w kontrakty co dzień reduta 
W domach prywatnych hulano swoją drogą - a hu
lanki te już nie były wybrykiem serdecznej ochoty, 
ale bachanaliami, orgiami rozpusty. Być Laidą, było 
dla każdej lekkomyślnej kobiety paragrafem mody. 
Nie mieć jak tylko jednego kochanka to było upośle
dzenie - nie mieć żadnego to sromota! W zapusty 
bawiono się głośno - w wielki post po cichu Scha
dzano się w kościele, aby się znaleźć poza kościo
łem. Panie wychodząc z progów kościelnych zapra
szały na postne wieczorki. Posługując się głośną 
i osławioną wówczas formułą lwowską - zapraszały 
na grzanki .. 

Zadanie swe właściwe, zadanie zapiecka dla tchó
rzów, swobodnego kąta dla zbiegów spod narodowe
go sztandaru, dla maruderów i tak zwanych „spokoj
nych ludzi", karczmy hucznej dla birbanckiej gawie
Qzi. szulerni dla ma!;lnacików, lesbijskiej swiątyni mi-

/ości dla pięknych i rozkosznych pań salonowych -
spełnił Lwów wybornie, a wszyscy, którzy go w ta
kiej odwiedzili myśli, opuszczali go z żalem i najmil
szymi wspomnieniami. 

WŁADYSŁAW ŁOZINSKI 
„Pierwsi Galicjanie" 



Honoriusz Balzac 

KATECHIZM MAŁŻEŃSKI 
z 1830 roku 

Małżeństwo jest umiejętnością. 
Mężczyzna nie powinien się żenić, jeżeli nie zna 

anatomii i nie sekcjonował przynajmniej jednych 
zwłok kobiecych. 

Pierwsza noc małżeństwa stanowi o jego losie. 
Kobietę, której odjęto wolną wolę. pozbawiono 

możności i zasługi poświęcenia się. 
W miłości - nie mówiąc nawet o jej stronie du

chowej - kobieta jest jak instrument muzyczny, który 
odsłania swe tajniki tylko temu, kto umie biegle nim 
władać. 

Nawet tam, gdzie nie ma instynktownej odrazy, 
istnieje w duszy kobiety jakieś uczucie, które prędzej 
czy później odepchnie ją od rozkoszy nie płynącej 
z serca 
Własny interes męża, zarówno jak jego punkt ho

noru, nie powinny mu pozwolić na żadną pieszczotę, 
zanim potrafi obudzić w żonie jej pragnienie. 

Rozkosz w miłości wypływa ze skojarzenia uczucia 
1 zmysłów: stąd można śmiało twierdzić, iż upojenie 
miłosne jest niejako ucieleśnioną ideą. 

Idee kombinują się w nieskończoność, to samo za
tem winno być rozkoszą. 

Jak nie ma na drzewie dwóch listków zupełnie do 
siebie podobnych, tak samo w życiu ludzkim nie ma 
dwóch jednakowych chwil rozkoszy 

Skoro jeden moment rozkoszy róZny jest od dru
giego, mężczyzna może być zawsze szczęśliwy z jed
ną i tą samą kobietą. 
Odczuć subtelnie każdy odcień rozkoszy, umieć go 

rozwinąć, dać mu nowy styl i oryginalny wyraz -
oto geniusz mężczyzny w małżeństwie. 

Między dwiema istotami, których nie łączy miłość, 
sztuka ta jest rozpustą; ale pieszczoty zrodzone 
z miłości nigdy_nie są wyuzdaniem. 

Najczystsza kobieta może być zarazem najwraż-
1 iwszą w rozkoszy. 

Najcnotliwsza kobieta może być bezświadomie nie
skromną. 

W chwili gdy rozkosz łączy ze sobą dwoje istot, 
zasypiają wszystkie konwencje. Sytuacja ta kryje 
w sobie zdradzieckie rafy, o które rozbił się niejeden 
statek małżeński. Biada mężowi, który choć raz jeden 
zapomni, że istnieje wstydliwość, niezależna od ze
wnętrznych osłon. Miłość małżeńska musi umieć 
w porę oczy otwierać i zamykać. 

Nie częstość lub gwałtowność uderzeń jest siłą, 
lecz celność. 
Umieć pragnienie obudzić, podsycić, rozwinąć, spo

tęgować, podrażnić i zaspokoić - oto cały poemat. 

Z wieczora miłość- radość, 
a po ranu- zdrowie 

DANIEL NABOROWSKI 
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Skala rozkoszy postępuje od dystychu do strofy, 
od strofy do sonetu, od sonetu do ballady, od ballady 
do ody, od ody do kantaty, od kantaty do dytyrambu. 
Mąż . który zaczyna od dytyrambu , jest osłem . 

Każda noc powinna mieć swoje menu. 
W małżeństwie powinno się walczyć bezustannie 

przeciw potworowi, który pożera wszystko: przyzwy
czajeniu. 

Kto nie potrafi wyczuć różnicy dwóch po sobie 
następujących nocy rozkoszy. ten ożenił się zbyt 
wcześnie. 
Być kochankiem łatwiej jest niż być mężem, tak 

samo jak trudniej jest być zawsze zajmującym w roz
mowie niż powiedzieć od czasu do czasu coś miłego . 
Mężowi nie wolno pierwszemu zasypiać ani ostat

niemu się budzić . 
Mężczyzna, który przestępuje próq gotowalni swo

jej żony, jest albo filozofem, albo głupcem. 
Mąż będący chodzącą doskonałośc i ą jest człowie-

kiem zgubionyn:i. 
Kobieta zamężna Jest niewolnicą , którą trzeba 

umieć posadzić na tronie . 
Mężczyzna wówczas dopiero może się chlubić, iż 

zna swoją żonę i że potrafi dać jej szczęście, jeżeli 
widzi ją często u swoich kolan. 

Ze wszystkich błazeństw 
największym błazeństwem jest małżeństwo 

PIERRE BEAUMARCHAIS 



Pewny obserwator narachował w mieśc i e naszym 
1992 małżeństw, które rozklasyfikował następującym 
sposobem: 

Pięćset małżeństw będących w otwar-
tej wojnie 500 
Trzysta dwadzieścia siedem zyiących 
w niezgodzie, lecz ukrywających się 
z tern przed światem 327 
Dwieście czterdzieści siedem. rozłą -
czonych 247 
Siedemset pięćdziesiąt trzy żyiących 
w obojętności 753 
Osiemdziesiąt ośm udających, że się 
kochają 88 
Pięćdziesiąt dwa tak ich. które są w 
mniemaniu, że się kochają 52 
Dwadzieścia cztery takich. które s ię 
kochają, lubo same temu nie wierzą 24 
Jedno, które się kocha, ma tego ty-
siączne dowody i jest szczęśliwe 

Ogół 1992 
„Wiadomości Brukowe", cyt. za z. Z\jgulskim 

„ Wspólnoto $miechu" 

proste Sarmatki 
są żony poczciwe i starowne matki 

IGNACY KRASICKI 



Hono,.riusz Balzac 

O KOCHANKU 
w 1830 roku 

Mówić o miłości znaczy oddawać się. 
U kochanka najpospolitsza żądza objawia się 

zawsze jako wybuch wzniosłego uwielbienia. 
Kochanek posiada wszystkie zalety i wady, któ

rych brak mężowi. 
Kochanek nie tylko daje wszystkiemu życie, ale 

także pozwala zapomnieć o życiu; mąż nie daje życia 
niczemu. 

Wszystkie mizdrzenia kobiece znaidują zawsze 
uznanie w oczach kochanka; gdzie mąż wzrusza ra
mionami, kochanek tonie w zachwycie. 

Kochanek samym zachowaniem się zdradza sto
pień, do którego doszedł z zamężną kobietą. 

Kobieta nie zawsze wie, czemu kocha. U mężczyz
ny rzadką jest rzeczą, aby nie miał jakiegoś interesu 
w miłości. Mąż powinien zawsze znależć tę kryjomą 
sprężynę, gdyż stanie się dlań ona dźwignią Archi
medesa. 

Rozumny mąż 111gdy otwarcie nie zdradza podeJ
rzenia, iż żona ma kochanka. 

Kochanek ulega wszystkim kaprysom kobiety; po
niewaź zaś nic nie szpeci mężczyzny w objęciach 
kochanki, może dla ujęcia jej użyć środków, które dla 
męża są odpychające. 

Kochanek uczy kobietę wszystkiego, co mąż przed 
nią ul~rywał. 

Wszystkie wzruszenia, jakie kobieta przynosi ko
chankowi, wracają do niej w drodze wymiany, i to 
o wiele silniejsze, wzbogacone zarówno tym, co dały . 
jak i tym, co otrzymały z powrotem To obrót handln-

' ' 

wy, kończący się nieuniknionym bankructwem męża. 
Kochanek mówi ·d,o kobiety tylko o tym, co może 

ją podnieść, gdy mąż, nawet kochający, nie może się 
wstrzymać od rad, które zawsze mają coś z przy
gany. 

U kochanka kobieta stoi zawsze na pie rwszym 
miejscu, przed nim samym: u męża przeciwnie 

Kochanek stara się być zawsze ujmującym. 
W chęci tej tkwi ziarnko przesady, od której blisko 
do śmieszności; mąż powinien umieć to wyzyskać. 

Gdy dopuszczono się gdzieś zbrodni, wówczas 
sędzia śledczy wie (z wyjątkiem, gdy chodzi o zbie
głego galernika, który popełnił mord w kaźni). że nie 



ma więcej niż pięć osób, które by można posądzić . 
Z tego założenia wychodzi, aby nakreślić plan dzia
łania. Mąż powinien rozumować jak ten sędzia: nie 
ma w towarzystwie ani trzech podejrzanych, gdy cho
dzi o wyszukanie kochanka żony . 

Kochanek ma zawsze słuszność. 

Kochanek kobiety zamężnej zbliża się i mówi w te 
słowa: „Droga pani, pani potrzebuje spokoju. Winna 
pani świecić przykładem dzieciom. Przysięgała pani 
dać szczęście mężowi, który pominąwszy niektóre 
usterki (a ja mam ich więcej od niego), zasługuje n"a 
twój szacunek. Otóż trzeba, abyś poświęciła dla mnie 
rodzinę, życie, ponieważ zauważyłem , że pani ma 
zgrabnci nóżkę. Niech się pan[ nie odważy na naj
lżejsze szemranie: każde słowo żalu będzie obrazą . 
którą pomszczę za pomocą kar surowszych niż te , 
którymi prawo ściga wiarołomne żony . Za cenę tych 
poświęceń przynoszę pani tyleż zgryzot, co radości'" . 
I, rzecz nie do wiary, kochanek triumfuje'··· Forma . 
jaką daje przemówieniu, okupuje wszystko . Mówi 
zawsze tylko jedno : „Kocham panią" . Kochanek jest 
heroldem, który głosi piękność, wdzięk, rozum ko
biety. A cóż głosi mąż? 

Razem wziąwszy, miłość, jaką wzbudza lub jaką 
sama odczuwa mężatka , jest uczuciem najmniej za
szczytnym w świecie: u niej próżność , u kochanka 
egoizm. Kochanek zamężnej kobiety zaciąga wzglę
dem niej zbyt wielkie zobowiązania , aby się znalazło 
trzech ludzi w ciągu stulecia, którzy by raczyli ich 
dopełnić; winien by poświęcić koch~nce całe życi e. 
a zawsze ją prędzej czy później rzuca - oboje wie
dzą o tym i odkąd tylko istnieją społeczeństwa , ona 
była zawsze równie wspaniałomyślna, jak on nie 
wdzięczny. Wielka namiętność budzi niekiedy współ · 
czucie sędziów, którzy ją muszą potępić; ale gdzie 
spotkac;ie te prawdziwe i trwałe namiętności? Jakiejż 
siły trzeba mężowi, aby skutecznie walczyć z czło
wiekiem, którego urok każe kobiecie poddać się ta 
kim nieszczęściom! 

Jeżeli zdradziła cię żona, ciesz się, że zdra
dzi/a ciebie nie ojczyznę 

ANTONI CZECHOW 



USTAWY 
SENTYMENTALNEGO 
TOWARZYSTWA 

Czas JUŻ zrzucić Jarzmo. Nf! próżno mężczyźni sobie 
przywłaszczają wszystko, sobie tylko przyznają ta -
lenta, sobie zasługi, kiedy polor, oświecenie i zdol
ności płci naszej co dzień w i ęcej jaśnie Ją; kiedy zna
komite kobiety w każdym rodzaju chwały pierwsze 
trzymają miejsce. Społeczność składa się, tak jak 
sc::m człowiek, z duszy i ciała . My więc jesteśmy du
szą, oni tylko ciałem społeczeństw. Do nich przeto 
należą grube. ciężkie, mechaniczne i podlące roboty. 
do nas to wszystko, co znamionuje wyższe władze 
duszy, szczęśliwą lekkość mfśli, doskonałą czułość 
1 smak zupełny ( ... ). Z tego względu niżej podpisane 
jednoczą się w towarzystwo, którego zamiarem bę
dzie nie tylko wydarcie mężczyznom przywłaszczonej 
wyższości, ale i coraz mocniejsze doskonalenie płci 
własnej, a nade wszystko pięknych jej przymiotów. 
Potrzeba więc naprzód wytępić parafiaństwo i pro 
stactwo ; potrzeba rozkrzewić i, jeżeli można, upa· 
wszechnic wykwintność: zaprowadzić piękną l1tero
turę, i nie tak smak , jak wybór w czytaniu. czytanie 
takiem, które podnosi, gładzi i stroi umysł, które po
jęcia nie trudzi, a rozczula serca i najwyższą napawl1 
słodyczą (. .. ). Aby zaś niniejsze towarzystwo tyrn 
pewniej zamiaru swego dostąpić mogło, następujące 
sobie przypisuje organiczne prawa 
Art. I Towarzystwo nasze nazywać się będzie Sen

tymentalnym. - Zgoda. 
Art li Urzędniczki i przyjmowane na nowo członki 

wybierać się będzie większością głosów. -
• Zgoda. 

Art. Ili Nie przyjmuje się do towarzystwa zadna oso
ba, która się zatrudnia brudnem gospodar
stwem; Jeździ na kontrakta dla interesów, po 
folwarkach się szasta lub odbywa drogi dla 
spraw jakich. Z tej przyczyny, gdyby której
kolwiek z członków dowiedziono, że była 
choć raz w spiżarni lub kuchni, że wie, wiele 
ma indycząt lub kurcząt, albo że słuchała 
ekonoma rachunków ma być oddalona na
tychmiast. Zatrudnienia albowiem takie przy
tępiają prawdziwą tkliwość i są przeciwne 
czystej sentymentalności. - Zgoda 
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Art. IV Żadna z członków nie powinna karmić dzieci , 
bo to psuje płeć delikatną i piękną kibić . 
Niewolniczą tę posługę należy zostawić chłop
kom . - Zgoda. 

Art. V Gdyby której z członków dowiedziono, że się 
daje rządzić mężowi lub cierpliwie znosi jego 
impertynencye, ma być oddalona natych
miast. - Brawo odezwały się wszystkie . 

Art. VI Nie będzie przyjęta żadna osoba nie umie
jąca po francusku i nie mówiąca najlepszym 
akcentem : a zate_m żadna nie przez Francuz
kę wychowana. Na dowód zaś , że jest w tym 
języku uczona, powinna każda przynieść wy
pisy przynajmniej z trzech sławnych roman
sów i swoje nad nimi uwagi, albo powinna 
sama napisać w tym języku romans lub opo
wieść sentymentalną; powinna opisać życie 
jakiej nieszczęśliwej ofiary czułości, lub uło
żyć kilka tkliwych listów m iłosnych . Takowe 
pisma służyć będą za materiał do roczników 
towarzystwa. a sekretarz powinien je ułożyć 
po polsku . 

Artykuł ten był prz~czyną wielu uwag i sporów. Aspa
zja albowiem zabrała głos i poprosiła towarzystwo 
o zastanowienie się nad tern : iż jakkolwiek nieszczę 

śliwa moda pisania po polsku upowszechniać się zda
je, wszelako nie wypada towarzystwu iść za tym be
zecnym zwyczajem. Na co ta polakerya? Któż nas, 
rzekła, . czytać będzie? Polacy dość piszą, ale ich 
nikt nie czyta, i wiemy, że książki ich butwieją po 
księgarniach albo idą u nas na papiloty: Czyż nie 
lepiej zjednać sobie sławę za granicą. Inaczej nikt 
o nas nie będzie wiedział, a w Paryżu nie przestaną 
nas mieć za barbarzyńców . 

„Wiadomości Brukowe", nr 115, z 15 lutego 1819 roku 
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Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więd
ną, a mężczyźni bez kobiet głupieją 

ANTONI CZECHOW 



Miłość fizyczna jest potrzebą, podobną do uczucia 
głodu, z tą różnicą, że człowiek jada stale, w miłości 
zaś apetyt jego nie jest ani tak ciągły, ani tak re
gularny. 
Kawał czarnego chleba i dzbanek wody starczą, 

by zaspokoić głód każdego człowieka; ale cywilizacja 
stworzyła wyrafinowania smakoszów. 

I miłość ma swój kawałek powszedniego chleba, 
ale ma i sztukę kochania. 

Łóżko - to całe małżeństwo. 

Toteż nie omieszkamy zająć się wyczerpująco tym 
cudownym tworem ludzkiego geniuszu, wynalazkiem, 
który winniśmy zapisać w naszej wdzięczności o wiele 
głębiej niż okręty, niż broń palną, krzesiwo, wozy na 
kołach, machiny parowe, wyżej nawet niż beczki i bu
telki. Zresztą, zastanowiwszy się trochę, można od
naleźć w łóżku coś z tego wszystkiego; ale jeśli się 
jeszcze pomyśli, że łóżko jest jakby naszym drugim 
ojcem, że najspokojniejsza i najczynniejsza cząstka 
nasżego życia upływa pod opiekuńczą osłoną jego 
opon - słów po prostu braknie, aby wyśpiewać jego 
pochwały. 

z „Fizjologli małżeńsłwa" Honoriusza Balzaca 

Dawna moda, a zwłaszcza dworska, tego 
uczy: 

Nie wadzi mieć do jednej kłódki kilka kluczy 
JAKUB TEODOR TREMBECKI 

Honoriusz Balzac 

O PSYCHOLOGII 
KOBIET I 0 ... 
w 1830 roku 

Można wszystko przypuszczać i wszystkiego się 
spodziewać ze strony zakochanej kobiety. . . . . 

Postępowanie kobiety, która chce podeJSC męza, 
będzie prawie zawsze obmyślone, ale nigdy wyrozu
mowane. 

Kobieta posuwa się najczęściej Jak pchła. przez 
skoki i rzuty bez związku. Bądź na wysokość,. bą.dż 
też w głąb oddala się od pierwotnych zam1arow 
1 właśnie ten brak ciągłości stanowi jej siłę. 

W chwili gdy kobieta decyduje się złamać wiarę. 
mąż liczy się w jej rachunkach za wszystko lub za 
nic. Oto punkt wyjścia. 

Kobieta żyje głową, sercem lub namiętnością. 
Mąż powinien ocenić, czy przyczyna zamierzonej 

niewierności tkwi w próżności, w uczuciu czy w tem
peramencie. Temperament to choroba dostępna le
czeniu, uczucie przedstawia dla męża wiele widokow 
wygranej; próżność natomiast jest nieuleczalna. Ko
bieta żyjąca głową to najstraszniejsza z plag. Jedno
czy wady kobiety zmysłowej z błędami kobiety ~o
chaJącej, bez ich usprawiedliwienia. Jest bez l1tosc1, 
bez czucia, bez cnoty, bez płci. . 

Kobieta żyjąca głową będzie się starała wzbudzic 
w mężu obojętność; kobieta uczuciowa - nienawiść. 
zmysłowa - wstręt. , . 
Mąż nic nie ryzykuje udając, iż wierzy w wiernosc 

żony, i zachowując się cierpliwie i milcząco. Milcze
nie zwłaszcza zdumiewająco niepokoi kobiety. 



---

Tylko głupiec zdradza , iż wie o występnej namięt 
ności żony ; człowiek rozumny r intel igentny udaje . 
że nie wie o niczym. i to jest jedyna droga . Toteż po
wiad a ią. że wszyscy Francuzi są inteligentni 

Gdy kobieta przedtem gn u śna stan ie srę nagl e 
ruchliwa i czynna, gdy kobieta, która miała wstręt 
do nauk, zacznie się uczyć obcego języka ; słowem . 
każda zupełna przemiana w jej charakterze jest st2,
nowczym objawem. 

Gdy kobieta wymawia tylko dwa razy dziennie na
zwisko mężczyzny, można mieć jeszcze wątpliwości 
co do stosunku, jaki ich łączy; ale trzy? ... Oho! .. 

Kobieta , która pozwoli się przyłapać, warta jest 
swego losu. 

Kobieta bardzo szczęśliwa sercem un ika towCJ
rzystwa . 

Kobieta która ma kochanka, staje s i ę pobłażl iwa . 
Strzezci

0

e się kobiety, która mó":'i ? swojej cnocre . 
Nikt nie zdoła tak dobrze pomscic męza, iak ko-

chanek. 

Czemu to pani dajesz tę rzecz niejedne
mu, 

Której ślubilaś nie dać (krom męża) żad
nemu? 

JAKUB TEODOR TREMBECKI 



żadna inna cywilizacja nie usiłowała z równie naiw
nym przekonaniem skojarzyć małżeństwa z „miłoś · 
cią „ i oprzeć jednego na drugim. 

Terminy „miłość" i „ małżeństwo "' są praktycznie 
równoważne, jeśli się kocha, trzeba natychmiast się 
żenić, miłość powinna normalnie tryumfować nad 
wszelkimi przeszkodami, tak jak to codziennie ogląda 
się w kinie, czyta w romansach i komiksach . 

Romans pragnie „miłości dalekiej", którą sławili 
trubadurzy, małżeństwo miłości „bliskiej". 
Człowiek osaczony uniwersalną propagandą ro 

mansu chwyta pierwszą z brzegu sposobność, by za
kochać się ponownie. Jest w doskonały sposób logicz
ne, że po nowym zakochaniu decyduje się na rozwód , 
by w nowej miłości i w konsekwencji w nowym mał
żeństwie znależć nowe szczęście, trzy terminy: mi-

łość, małżeństwo, szczęście - stają się synonimami. 
W ten sposób leczy nudę przelotną gorączką on po 
raz drugi, ona po raz czwarty. 

Próba rozwiązania kryzysu małżeństwa przy pomo
cy mierników moralnych , społecznych lub nauko
wych - jest zaprzeczeniem istotnej jego natury. Ta 
równowaga musi być osiągnięta między trwałością 
i ewolucyjną przemianą, między interesami gatunku 
i interesami ludzkiej jednostki. 

Fałszujemy etykę małżeństwa, jeśli z przyrzeczenia 
wiernośc i robimy problem, podczas gdy problemy 
wyłaniają się dopiero, gdy ową obietnicę uznaną ~~ 
absolutną traktujemy jako punkt wyjścia. Wiernosc 
nie potrzebuje uzasadnień rozumowych - lub też 
w ogóle jej nie ma. Dla ludzi bowiem bieżącego czasu 
wierność jest najmniej naturalną z cnót i najmniej 
korzystną dla „szczęścia". 

DENIS DE ROUGEMONT 
„M ił ość a świat kultury zachodniej" 

Nie dbaj na kpy, którzy etę krom oczy 
szkalują 

Kpy zawsze grzecznych ludzi nie bardzo 
miłują 

DANIEL NABOROWSKI 



Honoriusz Balzac 

O MAŁŻEŃSTWIE 
I O PERUCE 
w roku 1830 

Zauważyłem, iż mężczyźni postępują z małżeń 
stwem i jego niebezpieczeństwami podobnie jak z pe
ruką, i kto wie, czy następujące fazy myśli na temat 
peruki nie stanowią wprost formułki życia ludzkiego . 

Pierwszy okres: Ciekawym , czy też ja zacznę kiedy 
siwieć? 

Drugi okres : W każd) m razie, gdybym nawet nieco 
posiwiał, nie będę nigdy nosił peruki; Boże, cóż za 
wstrętna rzecz peruka! 

Pewnego poranka zabrzmi nad twoją głową młodo
ciany głosik, który tak często słyszałeś drgający lub, 
mniej już często, zdławiony miłością: 

- O! masz siwy włos! ... 
Trzeci okres: Czemuż by zresztą nie spróbować 

zgrabnej peruczki, której by nikt się nie domyślił? 
Jest pewna przyjemność w takim wyprowadzeniu 
wszystkich w pole; przy tym peruka trzyma głowę 
ciepło, chroni od reumatyzmów, itp. 

Czwarty okres: Peruka leży jak ulał, tak że łapią 
się na nią wszyscy, którzy cię nie znają. 

Zajmujesz się nią bezustannie, miłość własna zmie
nia cię każdego ranka w najbieglejszego z fryzjerów. 

Okres piąty: Peruka w zaniedbaniu. - Boże, cóż 
za nudziarstwo zdejmować ją co wieczór i co rano 
na nowo trefić i układać! 

Szósty okres: Peruka odsłania kilka siwych wło
sów, przekrzywia się na głowie, a bystre oko do
strzega nad karkiem białą linię, tworzącą kontrast 
z ciemniejszą barwą peruki, podwiniętej przez koł
nierz surdutu . 

Siódmy okres: Peruka podobna jest do wiechcia, 
a ty, z przeproszeniem, gwiżdżesz na swoją perukę' 

Jeśli nie masz miloścf, cóż jest, co ja czuję? 
Jeśli miłość jest, co to, przebóg, takowego? 
Jeśli dobra, skąd skutku nabywa tak złego? 
Jeśli zła, czemu sgbie mękę tak smakuję? 

FRANCES~"Ó "PETRARCA 



Zamieszczone fragmenty z „Fizjologii małżeństwa" przełożył 
T. Boy-Zeleński, a fragmenty ·"?: książki „Miłość a świat kultury 
zachodniej" Denisa de Rougemont przełożył L. Eustachowicz. 
Program Ilustrują qfsunki Pabla Picassa. 
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