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JAN KOCHANOWSKI 

Z GRECKIEGO 

Ani w mlodej rozkoszy , ani w starej widzę; 
Owej prosto żałuję, a tej się zaś wstydzę. 
Złe niedoszłe, ale też zle przestałe grona, 
Najlepsze, gdy dojrzeją; także też i żona. 

JAN KOCHANOWSKI 

DO DZIEWKI 

Nie u ciekaj przede mną, dziewko urodziwa, 
Z twoją rumianą twarzą moja broda siwa 
Zgodzi się znamieni cie; patrz, gdy wieniec wiją, 
Ze pospoli cie sadzą przy różej leliją. 

N i e uciekaj przede mną, dziewko u rodziwa, 
Serceć Jeszcze nie stare, chocia br oda siwa, 
Choć u mnie broda siwa, jeszczem nie zganiony, 
Czosnek ma głowę białą, a ogon zielony. 

Nie uciekaj, ma rada; wszak w i esz: im kot starszy 
T ym, 1JOSpolicie mówią, ogon jego twardszy; 
I dąb, choć mieścy przeschnie, choć list na nim plowy, 
Przedsię stoi potężnie, bo ma korzeń zdrowy. 

JAN KOCHANOWSKI 

DO HANNY 

Na placu masz dyjament, w sercu twardy krzemień, 
Pierścień mi, Hanno, dajesz, już i serce przemień! 

c!JLuby '.J>anieńskiv 
cz y Li 

strategia {, taktyka 

w mil ości 

N ie kochaj ją tak poddanie, 
A wzajemną ci się stanie! 
Nie daj władać, rządzić sobą, 
A rząd tobie sam a przyzna! 
Nie nudź płaczem i żałobą, 
A zwyciężysz jak mężczyzna. 

Ten krótki fragment wypowiedzi Gustawa, 
niechaj nam posłuży jako motto. Nie trzeba na
wet uważnego czytania by zauważyć, że cy tat 
ten ma charakter ... instruktażu, po wprowadze
niu k tórego w życie Albin zdobędzie miłość 
Klar y . Gusta w proponuje przecież ni m niej, ni 
więcej, a jedynie zmianę strategii i taktyki 
w miłosnych praktykach Albina. 
„śluby panieńskie czyli magnetyzm serca" -

ten drugi tytuł ulega j akby zapomnieniu, sta
je się znany gronu „specjalistów od literatury". 
Tytuł pierwszy dotyczy wprost fabuły utworu; 
ten drugi daje nam głębszy wgląd w temat 



N a małym świecie, co się wielkim mieni, 
Gdzie każdy trwożnie po śliskiej przestrzeni 
Jakby na szczudłach i w przyłbicy chodzi, 
Tam, czym są ludzie, niechaj nikt nie bada; 
Ale - gdzie człowiek mało pozór ceni, 
Przybranym kształtem nie chce i nie zwodzi, 
Gdzie więcej wola niż rozum nim włada, 
Tam chwytaj pęzel, w zór stoi gotowy. 

akt I, se. 4 

Nim się odezwiesz, pomyśl pierwej nieco, 
Bo często słowa jakby z worka lecą, 
Ale sensu w nich ... no! - tego tam nie ma. 

akt I, se. 4 

Ach! możnaż kochać i nie płakać razem! 

akt I, se. 4 

Znam dobrze mężczyzn, ten ród krokodyli, 
Co się tak czai, tak układa snadnie, 
By zyskać ufność i zdradzić po chwili. 

akt I, SC. 7 

sztuki - może nawet bardziej nam bliski, 
współczesny. Pisząc swe znakomite studium 
„Komedie Aleksandra Fredry", Mieczysław 
Inglot zwrócił uwagę na fakt, że spuścizna 
autora „Zemsty" nie została przebadana w pers
pektywie takiej kategorii jak „gra", wywodzą
cej się z teorii gier, wprowadzonej niedawno do 
badań nad kulturą. 

Kilka lat temu ukazała się u nas książka 
dr Miroslava Plzaka „Strategia i taktyka w mi
łości". Została wykupiona wręcz błyskawicznie, 
i była sprzedawana, jak zwykle w takich sy
tuacjach, spod lady. Nawet obecnie trudno ją 
otrzymać w blibliotekach - „zagubiona" lub 
„w czytaniu" - to najczęstsza odpowiedź gdy 
o nią pytamy. Wydaje się (to chyba 70- 80% 
wypadków), że ze względu na tytuł ewentualny 
czytelnik przypuszcza, iż będzie to podręcznik 
erotologii. W takim wypadku jednak spotyka 

l 

JAN KOCHANOWSKI 

NA MŁODOśC 

:, ~ ' 

Jak oby też r ok bez wiosny mieć chcieli 
Którzy chcq, żeby młodzi nie szaleli. 

go rozczarowanie. Znakomity psychiatra i naj
wybitniejszy w Czechosłowacji specjalista od 
problemów małżeńskich napisał bowiem książ
kę o miłości jako grze, nawiązując właśnie do 
teorii gier, współczesnej koncepcji naukowej, 
bardzo pomocnej w rozwiązywaniu wielu za
gadnień praktycznych. Owe pojęcia „strategia" 
i „taktyka", wywodzące się z wojskowości, zo
stały przyswojone przez cybernetykę, by stam
tąd przejść do teorii stosunków międzyludzkich. 

„Śluby panieńskie" to komedia miłości, napi
sana zgodnie z zasadami tego gatunku. Miłość 
stanowi tu główny temat, jej narodziny tworzą 
akcję sztuki. Ale zauważmy, że miłość ta, choć 
niewątpliwie autentyczna pod koniec utworu, 
jest jednak w dużej mierze wywalczona przez 
Gustawa przy pomocy doskonale zaplanowanej 
gry. A trzeba powiedzieć, że przeszkody jakie 
ma on do zwalczenia wcale nie są tak małego 



Nie wiesz, jak twarde jest serce mężczyzny, 
Jak prędko rany umie ściągać w blizny, 
Blizny, co potem stają mu się chwałą. 
Nic ich próżności nie zbije, nie skarci, 
Im więcej przeszkód, tym więcej uparci. 
Łaj, gardź, nienawidź - oni w nienawiści, 
Gniewie i wzgardzie mają swe korzyści, 
Tak że nareszcie czasem z nas niejedna, 
Tracąc cierpliwość, tracąc głowę, biedna, 
Znudzona walką, ze wszech stron ściśnięta, 
Musi pokochać, by pozbyć natręta. 

akt I, se. 7 

Lecz com czytała, pamiętam dokładnie: 
„Ze miłość gorsza nad wszelką przygodę, 
Ze, masz się kochać, wolisz skoczyć w wodę". 

akt I, SC. 7 

kalibru - programowa niechęć do mężczyzn 
zostaje przecież przypieczętowana w zajemnym 
ślubowaniem wierności przedsięwziętemu po
stanowieniu i dziewczęta stają się dla siebie 
kontrolerami uczuciowych poczynań. Nie trze
ba mówić o ile łatwiej jest zrezygnować z po
stanowienia, które jest jedy nie naszym włas
nym. To, że jesteśmy niewierni samym sobie 
zawsze jakoś łatwiej nam przed sobą wytłu
maczyć, niż zdradę w spólnych ideałów. W ta
kiej sytuacji nasz bohater ma do pokonania 
nie jedną, ale dwie kobiety, musi bowiem spo
wodować i zmianę postanowienia Klary, by 
Anieli nie powstrzymywała wierność złożonym 
ślubom. 

Miłość Gucia daleka jest od wzor ów miłości 
romantycznej: tę r eprezen tuje Aniela, gdyż 
mamy prawo wierzyć, że jej uczucie do Gu
s tawa jest niejako spontaniczne, bowiem w grze 

WACŁAW POTOCKI 

MIŁOSC MIŁOSC RODZI 

Niechaj nikt guseł, niechaj nikt czarów nie szuka, 
Fraszka i egzorcyzm. Jest na miiość sztuka, 

Jest fortel. Choć odmienna, choć tak bardzo plocha, 
Kto pragnie być kochanym, niechaj sam 

wprzód kocha. 
A że częstokroć serce językowi przeczy, 

Niechaj kocha nie w slowach, ale w samej rzeczy. 

prowadzonej pr zez niego zajmu je ona pozycję 
gracza naiwnego. Według dr Plziika „w roman
tycznym stosunku uczuciowym nie powinno się 
w ogóle rozumować z pukntu widzenia jakiejś 
teorii gry, jak również nie należy starać się 
o jakąś taktykę ani strategię; miłość roman
tyczną człowiek powinien przeżyć żywiołowo 
i bez żadnej premedytacji". Rozróżnia on po
nadto jeszcze dwa inne rodzaje miłości: rywa
lizującą i współpracującą. Ta pier wsza to 
wstępna faza wybor u partnera do trwałego 
stosunku uczuciowego, gdzie często ulega się 
hazardowemu czynnikowi gry, wybierając prze
miennie st rategie życzliwe i nieżyczliwe; dru
ga zaistnieje wówczas, gdy partnerzy odkryją, 
że trwałość zapewnia im wybór str a tegii obu
stronnej życzliwości. 
Powiedzieliśmy już wcześniej, że Aniela jest 

w układzie prowadzonej przez Gustawa gr y 



Kto z wesołości do głupstwa przechodzi, 
Może rozśmieszyć - sobie tylko szkodzi; 
Lecz kiedy głupstwem chce zabawić kogo, 
Krzywdzi go wtenczas i złą idzie drogą. 

akt II, se. 3 

Panna - nie - panna, któż wgląda tak ściśle. 

akt II, se. 3 

Bo rnyśli jak woda - im ciaśniej, tym wyżej. 

akt II, se. 3 

I czegóż męska przebiegłość zastrasza? 
Niech straszy raczej własna słabość nasza, 
Bo kto nie zechce, ten tylko nie przyzna, 
Że do zwalczania nie trudny - mężczyzna. 
Ufaj mu szczerze, a w postaci męża 
Ujrzysz zwinnego, zjadliwego węża. 
Oprzyj się woli, chciej mieć własne zdanie -
Lwem rozdrażnionym, tygrysem się stanie. 
Ale znaleźć wtór do jego piosneczki, 
Jak zwyciężona wychodzi z każdej sprzeczki, 
W jego rozumu kręć się zawsze kole, 
A na jedwabiu wywiedziesz go w pole. 

akt. II, se. 6 

tzw. graczem naiwnym. Określenie to zwykle 
każe nam myśleć, że człowiek naiwny to czło
wiek oszukiwany. Inaczej jednak wygląda to 
w terminologii strategii gier. Gucio, będący 
w stadium miłości rywalizującej, obiera strate
gię jed~ostronnie wymuszającą współpracę, 
a strategia ta należy do grupy strategii życzli
w y ch. W tym wypadku polega ona na progra
mowaniu, a raczej ćwiczeniu partnera w spo
sobach postępowania, które powinny zaowoco
wać z jego str ony stosunkiem uczuciowym lub 
też do tego stosunku wprowadzić przyjaciel
ską atmosferę. Dr Plzak pisze: „Programować" 
gracza, czyli ćwiczyć go w sposobach postępo
wania narzucających współpracę, znaczy więc 
tyle, co uczyć go przezwyciężać własną „nie
ufność" i własne „pokusy". Działanie Gucia 
w stosunku do Anieli jest wręcz wzorcowym 
przykładem takiego programowania - progra-

IGNACY KRASICKI 

NIE MOZNA 

(KOMPLEMENT PRZESŁANY WIELKIEJ DAMIE) 

Ignacy ::: imienia, Krasicki ,: nazwiska, 
Swą panią najpokorniej za kolanko ściska. 
Scisnąlby i wyżej„. może za kolano„ 

Jednak, na nies:::częście, nam to :::akazno. 
Zres:::ią, jam ksiąd:::, a pani pobożna: 

Nie można! 

mowania wynikającego ze świadomego i celo
wego działania, nie wykluczającego jednakże 
czystego skąd inąd uczucia. 
Wióćmy na chwilę do sprawy magnetyzmu 

owej popularnej podówczas teorii Franciszk~ 
Mesmera, mówiącej o duchowej sile czy też flu
idzie mogącym w tajemny, mistyczny sposób 
oddziaływać na inne istoty ludzkie. Jak mówi 
Gu cio: 

„Magnetyzm , mówią, jest to wolna władza, 
Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 
J cżeli zatem mam zaradne siły 
Ogień swój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczegóż miałbym w pięknej , młodej 

duszy, 
Czyste j jak śnieżek, co świeżo przypruszy, 
Przez silną wolę, pałające tętna, 
Własnego czucia nie wycisnąć piętna! 

Magnetyzm staje się jednym z elementów 
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FRANCISZEK KARPINSKI 

PROŚBA DO MĘZATKI 

Od oczu twoich i białego czoła 
Równym gościńcem wiedziesz do miłości; 
Srodkiem dwóch kępin, gdzie kochania szkola, 
Pozwól, niech plynę pod brzeg szczęśliwości; 
Jeśli chcesz skarać za prawa zgwałcone, 
Niech, winowajca, w samym porcie tonę . 

strategii Gustawa, zmierzającego do zdobycia 
Anieli, jednakże jest tu potraktowany w spo
sób bardzo fizyczny, a przez samego Fredrę 
wykpiony. Wykorzystany przez Gustawa ma
gnetyzm to świadomość wagi oddziaływania 
pozasłownego, donżuańska wiedza o znaczeniu 
dotknięcia czy spojrzenia, subtelnej pieszczoty 
towarzyszącej miłosnemu wyznaniu, które 
częscieJ więcej znaczą od słów. Z całą pewnoś
cią strategia i taktyka Gucia należy do stra
tegii Don Juana (w odróżnieniu od strategii Ca
sanovy, dążącego jedynie do przyjemności ero
tycznej) polegającej na tym, by dziewczynę 

napierw rozkochać w sobie, dopiero wówczas 
uwieść i w dworny sposób porzucić. I mogli
byśmy tu Gucia potępiać za stosowanie oszu
kańczej strategii pozorującej przyjacielską 
współpracę, gdyby nie fakt, że w miarę pro
wadzenai gry zaczyna się w nim rodzić auten-

Niby wiekiem życie cz leka, 
Aby wzdychać mógł pół wieka! 

akt II, se. 8 

Żaden jeszcze mężczyzna nie umarł z miłości. 

akt II, se. 9 

Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 
Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 

akt III, se. 6 

Już czuję wilgoć, zbliża się fontanna! 

akt IV, se. 2 

Ach, obojętność naturę znieważa! 
Dusza, niezdolna wybrać, kochać inną, 
Zimną rachubą każde czucie zaćmi; 
Dla niej jest niczym - dla drugich być czynną, 
Dla niej łza - niema, ludzie - nie są braćmi. 
Lecz gdy miłością serce moje bije, 
Gdy powiem: „kocham" - wtenczas tylko żyję, 
Żyję szczęśliwy i w lubym zamęcie 
Świat do podziału pociągam w objęcia. 

akt IV, se. 3 

ty czne uczucie i że sam demaskuje wobec 
Anieli swą uwodzicielską taktykę: 

A ch , nie wierz zresztą t ej pieszczocie 
w zroku , 

Gdy z w olna sunąc spocznie w twoim oku, 
T ej drżącej dłoni , kiedy ciebie blisk a; 
Ni e wierz głosowi, co się w serce wciska, 
L ecz własne czucie niech się wiarą stanie. 

Wróćmy jeszcze na moment do owych ślu
bów, gdy obie panny decydują się „nienawi
dzić ród męski, nigdy nie być żoną". Te „anty
małżeńskie" przysięgi mają głębokie podłoże 
w obyczajowości XIX-wiecznej. Małżeństwo 
dla ówczesne j kobiety oznaczab zwykle nie
wiadomą, decyzję były podejmowane za nią 
i prak tycznie nie było od nich odwołania. Li
tera tura romansowa, tak chętnie czytana, a póź
niej i tworzona przez same kobiety, wskazy
wała, iż z tego przymusu można się jednak wy-



FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN 

PRAKTYKA 

Kto nie zna trosków, smutku i zgryzoty, 
Nudów, zazdrości, skarg, żalu, tęsknoty; 
Kto nie wie, co to łzy, wzdychania, jęki, 

Gniew, rozpacz, męki; 

Słowem: co to jest dla marnej słodyczy 
Tysiąc umartwień, tysiąc mieć goryczy: 
Wszystkiego mHość niańczy go płocha; 

Niech się zakocha. 

zwolić. Ukształtowana przez romansy w iedza 
o świecie (a świecie mężczyzn przede wszyst
kim, ukazanym zwykle w spos.ób daleki od ide
ału) zaczyna owocować buntem panien. Można 
powiedzieć, że mamy tu do czynienia z począt
kami emancypacji, której pokłosie zb ieramy 
my, mężczyźni, do tej pory, bowiem od tamtych 
czasów miłość stała się właściwie walką płci, 
czy też w tym kierunku idzie większość opisów 
tego uczucia, w obecnych publikacjach nauko
wych, paranaukowych czy w fikcji literackiej. 
Tym bar dziej pr zydatnym staje się też spojrze
nie na miłość pod kątem teorii gier i znajomość 
tej teorii „na życie". 

Nie zawsze jednak wygrywamy w tych wal
kach o miłość, choćby nawet najdoskonalej opa
nowali teorię. Jak na polu bitwy błędna strate
gia i taktyka przynosi klęskę, tak i dzieje się 
w zmaganiach partnerów toczących grę o wzbu-

„ 

Wierz mi - są dusze dla siebie stworzone. 
Niech je w przeciwną los potrąci stronę, 
One wbrew losom w tym lub tamtym świecie, 
Znajdą, przyciągną i złączą się przecie. 

akt IV , sc. 3 

Nienawidzić! Tak! - Każda plecie, baje, 
Ale nie tak łatwo, jak się zdaje, -
Z gniewu w nienawiść droga bardzo bliska, 
Kiedy dotknęła jaka czynność zdradna; 
Lecz kiedy czule kto nam rękę ściska, 
Jak mamę kocham, nie potrafi żadna. 

akt IV , sc. 3 

dzenie uczu cia. Nie ustrzegł się i takiej pomył
ki nasz Gucio. W początkowej fa zie odgrywanej 
pr zez siebie komedii przyjmuje on przecież po
stawę kochanka błagającego na kolanach 
o względy swej wybranki. Wybiera strategię, 
która w jego zbyt ufnym w swą przewagę mnie
maniu, ma przynieść nakładem najmniejszych 
kosztów pożądany skutek. Ta romansowa stra
tegia i jej zasady są jednak zbyt dobrze znane 
dziewczętom, by dały się wywieść w pole. „Po
konany bohater został zmuszony do refleksji. 
Dokonał starannej analizy psychologicznej syl
wetki Anieli. Odtworzył świat jej poglądów 
i uczuć. Jego postawa jako amanta uległa za
sadniczej modyfikacji. Gustaw - lekkomyślny 
trzpiot - zachowuje się jak wyrafinowany 
uwodziciel" (M. Inglot - „Komedie Aleksan
dra Fredry"). Według dr Plziika doświadczony 
Don Juan ma na podorędziu cały zestaw wier-



FRANCISZEK DIONIZY KNIAŹNIN 

MIŁOSC I WIERNOśC 

Co niegdyś z sobą pięknie się spoiły, 
Wierność i miłość rozdział uczyniły. 
J esl bowiem wierność podejrzana wszędzie. 
Gdziekolwiek miłość podejrzliwa będzie. 

nych sług, którzy mogą spełnić oczekiwania 
każdej kobiety. Owi słudzy to pewne rodzaje 
podosobowości, które jakby odłączają się od 
właściwej osobowości uwodziciela i są „mode
lem ideału wyśnionego przez dziewczynę, tzn. 
modelem, który on, mężczyzna, odgadł jako 
ideał wyśniony przez dziewczynę". 

Ten wierny sługa u Gucia, to Gucio jako 
nieszczęsny kochanek innej Anieli. Pokrewień
stwo sytuacji staje się elementem wzbudzają
cym współczucie, chęć niesienia pomocy, a co 
za tym idzie i uczucie ze strony Anieli. Tak jak 
ona nie chce się zgodzić by jej osobą dyspono
wano, wybierając jej męża bez pytania o uczu
cie, tak Gucio w swym scenariuszu tworzy sy
tuację niemożności połączenia się z ukochaną 
osobą z powodu zakazu opiekuna. Czyż może 
istnieć bliższy Anieli ideał, niż ten, który dąży 
do zrealizowania swej miłości bez względu na 

Nie wisz, jak miło, gdy czucia pieszczące 
Z godnym zapałem męska pierś wygłosi: 
To w uszach łechce, to coś w oczach parzy, 
To biegnie, biegnie jakby dreszcz po twarzy, 
To z twarzy w serce; to jak krople wrzące 
Z serca się w górę, w górę wznosi, 
I tak tu ściśnie, tak w gardle zadusi, 
Ze, koniec końców, westchnąć cię przymusi. 

akt IV, sc. 9 

Bo kto się kocha, rozsądnego człeka 
Za powiernika niech nigdy nie bierze. 
Radzi się, przyzna, że najświętsza rada, 
Ale tak zrobi, jak jemu wypada. 

akt V, sc. 1 

Brać przedsięwzięcie, co wiecznym nazwano 
A zmieniać w dobie; nienawidzić rano -
A kochać w wieczór; szkodzi niewinnemu 
A za godzinę chcieć pomagać temu - ' 
Ze to jest płochość, kto nie chce, to przyzna. 
I któż jej zdolny? - Pewnie nie mężczyzna! 

akt V, se. 3 

przeszkody. Krok od pokrewieństwa dusz do 
miłości jest już bardzo mały. 

Scenariusz Gucia dotyczący K lary jest fabu
larnie dużo bardziej skomplikowany. Właści
wie wpędza on ją w ramiona Albina, każąc te
mu pierwszemu zmienić taktykę, a więc wy
wołać zazdrość Klary (to uczucie też jest blis
kie miłości), z drugiej zaś strony strasząc ją 
matrymonialnymi zapędami starego Radosta. 
Co jak co, ale romansowy stereotyp bogatego 
starca kupującego sobie swym majątkiem 
zgodę rodzici>w czy opiekunów na poślubienie 
młodej dziewczyny, musiał podziałać na Klarę 
jak ostroga na konia. Natomiast zmiana taktyki 
Albina to jeden z doskonałych elementów stra
tegii miłosnej - wystarczy po okresie manife
stowania uczucia na pewien czas zaprzestać te
go, aby osoba, która dotychczas traktowała nas 
z pobłażaniem czy ze zniecierpliwieniem, oka-
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NIEGŁUPIA 

„Kiedy się lepiej zalecać - doktora 
Pytala panna - z rana czy z wieczora?" 

Doktor powiada: „Lepiej to osłodzi 
Wieczór, lecz zdrowiu nie tak rano szkodzi". 

„Uczynię - mówi - wedlug twego zdania: 
Wiec::ór dla smaku, dla zdrowia z zarania". 

zała zainteresowanie czy pewne zaniepoko
jenie. 

„Strategia i taktyka w miłości" jest w tej 
chwili książką praktycznie nie do zdobycia, ale 
myślę, że jeżeli komuś przyjdzie ochota na 
przeczy tanie „Ślubów panieńskich" pod ty m 
kątem, znajdzie tam jeszcze wiele elementów 
i niuansów gry miłosnej, nie w y m ienionych 
tutaj. Myślę, że w ielu mężczyznom ułatwi to 
bardziej zdobywanie kobiet, a kobietom rozpo
znaw anie niecnych, męskich tak tyk, niż prze
czytanie jakiegoś naukowego opracowania do
tyczącego psychologii kobiety i mężczyzny. 

J .A. 
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ELŻBIETA KRUSZKO 
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Brygadier 

RYSZARD ZAPRZAŁKA 

Oświetleniowiec 

TADEUSZ WIŚNIOWSKI 
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JAN NOWICKI 

Rekwizytor 

JANINA KOWAL 
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