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Mam ten nawyk, że zawsze staram się wpobra:dć sobie fizjono
mię twórcy, w chwlll gdy pisał dany utwór. Począwszy od wieku 
autora. Uważam to za bardzo pożytecznv nałóg. Historycy literatury 
mający skłonność do abstrakcyjnego widzenia nawet wówczas, gdy 
są zbrojni w daty, zapominają najczęściej o wieku, a przynajmniej 
nie widzą go plastvcznie. ŚwiadOlJlOŚĆ ta zawadzałaby im może, gd;y 
przy3tępują na klęczkach do młokosa, z którym nie chcieliby zapew
ne ani gadać, gdvby go spotkali żvwym. Otóż autor „Męża i żony" 
był po trosze w tym położeniu, komedia jego, wystawiona w r. 1822 
powstała gdzieś w r. 1820 lub 1821; wyszła spod pióra człowieka 

może dwudziestokilkoletniego, w każdym razie mniej niż trzydziesto
letniego. ów Fredro, który ją pisał, bliski był datą lekkomyślnych 
czasów, kiedy to, wedle wyrażenia znajomej mu lwowskiej matrony, 
„fredrv chodziły na głowach", kledv (mówiła owa dobra pani) 
„trzeba się było chować przed nimi, bo i z ołtarza byliby zdjęli, 

a do tego jeszcze 1 takle wiersze pisali, że nawet starszym uszy 
trzeszczały". To była atmosfera sławnych karnawałów lwowskich, 
lwowskiego świata, hulaszczego, rozamorowanego, trochę cynicznego, 
którego eks-kapitan Fredro był wówczas raczej wesołym obserwa
torem niż surowvm sędzią. 

Tadeusz Żeleński-Boy 
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Gdybyśmy przyjęli, że komedia ta uro
dziła się z natchnienia molierowskich an
tymałżeńskich pamfletów, trzeba nam po
dziwiać, jak Fredro umiał wzbogac;ć ten 
odwieczny temat. W dawnej komedii mąż 
- często, jak już wspomniałem, przemycony 
pod nazwą opiekuna - jest zwykle stary, 
a zawsze pocieszny i wstrętny: nie dziw, 
że młoda poświęca go dla innego. Tutaj 
mąż jest to - jak Almaviva - człowiek mło

dy; wyleniały troszeczkę lew salonowy, 
który może się podobać i podoba się pono 
wszystkim z wyjątkiem własnej żony. Dla
czego? - bo jest mężem. I gdy w dawnych 
komediach mąż - staruch nieodmiennie za
kochany jest w młódce, tutaj mąż jest głę
boko obojętny na urok kobiety, za którą 
by może szalał, gdyby była żoną - cudzą. 

Drugie, bardziej jeszcze zdobywcze od
krycie Fredry, to zdewaluowanie romansu; 
odbrązowienie - aby użyć utartego już sło
wa - kochanka. Romans światowy również 
mało ma tu wspólnego z miłością jak mał
żeństwo; zrodzony z konwenansu, nudy 
i próżności, staje się, po wyczerpaniu pier
wszych słodyczy, niby drugim małżeństwem, 
z wszystkimi jego utrapieniami a bez jego 
wygoa: przymus, niewoia, konieczność pi
sania listów - w owej nieszczęsnej, bezte
lefonowej epoce - ukrywania się, schadzek, 
prawienta czułości„. W tym wypadku pier
wszy odczuwa ten ciężar mężczyzna; ale 
gdyby Alfred był wierny, może on by zno
wu zaciężył Elwirze? Zważmy dawniejszą 
komedię; nigdzie nie zdemaskowano w ten 
sposób „zakazanej miłości", choćby dlatego 
że obyczaj nie pozwalał pokazać jej na sce
nie. Sądzę, że ta komedia Fredry wystawio
na w swoim czasie we Francji byłaby i tam 
czymś bardzo śmiałym, gorszono by się 

nią co najmniej tak, jak później „Paryżan
ką" Becque'a. 

Trzecie odkrycie Fredry to odnowienie 
subretki. Subretka w dawnej komedii to 
zaufana powiernica i sojuszniczka pani. Je
żeli u Beaumarchais'ego staje się nieomal 
jej rywalką, to bez swojej woli i winy. Tu
taj - jest pełną, zwycięską rywalką, i to 
podwójnie. Mąż i kochanek - obaj znudzeni 
panią a szalejący za pokojówką, to pomysł 
który zdumiewa SW'S'm zuchwalstwem, na 
owe czasy zwłaszcza: rozumiemy, że nie 
t'S'lko „kwoki" mogły się zgorszyć. Czym 
czaruje tych mężczyzn Justysia? Ponoć tym, 
że z nią mogą być sobą - to znaczy po tro-

Wydać s:ię wzniosłym lub śmiesznym - oto wybór, do którego doprowa
dza nas pożądanie. 

Kochanek posiada wszystkie zalety i wady, których brak mężowi. 

Wszystki1e mizdrzenia kobiece znajdą zawsze uznanie w oczach kochanka; 
gdzie mąż wzrusza ramionami, kochnek tonie w zachwycie. 

Rozumn~' mąż nigdy nie zdradza podejrzenia, iż żona ma kochanka. 

Nie jest żadną zemstą pochwycić żonę wraz z jej kochankiem i zabić ich, 
splecionych uściskiem. To największe dobrodziejstwo, jakie im można wyś
wiadczyć. 

Nikt nie zdoła tak dobrze pomścić męża, jak kochanek. 

Umieć p ~agnienie obudzić, podsycić, rozwinąć, spotęgować, podrażnić i za
spokoić - oto cały poemat. 

Honoriusz Balzak 

FIZJOLOGIJ~ MAŁŻEŃSTWA 
Przełożył Tadeusz Żeleński-Boy 

sze chamami, jakimi są w gruncie; że w 
stosunku do niej nie ma nic wymuszonego, 
a równocześnie, że aby ją naprawdę roz
kochać, trzeba by się zdobyć bodaj na wię
cej wysiłku. Oczarować Elwirę może Alfred 
sentymentalnym frazesem i banialukami w 
listach, których nawet sam nie pisze; ale 
sercu tej Justysi trzeba by rzetelniejszej 
monety. Elwira, skrępowana konwenansem, 
ma szczupły wybór i ograniczoną jego moż
ność; Justysia, mimo swej zależności, jest 
wolna jak ptak i jak ptak nieujęta. Justysia 
wreszcie przynosi to odkr'S'cie, że w miłoś
ci różnice społeczne się kończą i że w pew
nym momencie nie ma pani i służącej, są 

tylko dwie kobiety. To wszystko jes'l bar
dzo śmiałe. 

Tadeusz Żeleński-Boy 

OBRACHUNKI FREDROWSKIE 

Przypomnijcie sobie „Fi"zjologię małżeń

stwa" Balzaka: toż ta komedia Fredr'S' jest 
jakby żywą projekcją ironicznej wiedzy 
francuskiego „doktora spraw małżeńskich", 
ilustracją do owych rozdziałów, podzielo
nych niby to wielce poważnie na paragrafy: 
Mąż - Kochanek - Pokojówka - Korespon
dencja„. Otóż, „Fizjologia małżeństwa" wy
szła w r. 1830 w Paryżu i wywołała wiele 
krzyku; Komedia Fredry urodziła się w r.1821 
gdzieś w Jatwięgach czy Bieńkowej Wiszni. 
W karierze literackiej Fredry jest sporo 
rzeczy zdumiewających, ale ta komedia, 
której elegancji, dowcipu i„. cynizmu mo
głyby pozazdrościć bulwary paryskie wraz 
z czterdziestoma członkami Akademii, ta 
komedia - powstała w r. 1821 na głuchym 
Podkar paciu, w języku, w któr'S'm pisał 

ksiądz Skarga - to jest rzecz może najbar
dziej zdumiewająca. 

Tadeusz Żeleński-Boy 
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