


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
dac ę Nowoczesna Polska.

IGNACY KRASICKI
,  

Małżeństwo
„Chcesz się żenić, winszu ę, ale nie zazdroszczę,

To więc, co potem poznasz, a co cię ǳiś troszczę,
Ja opowiem: Ów Adam, ów na pierwszy człowiek, Małżeństwo, Żona
Zasnął; gdy się obuǳił, za otwarciem powiek
Postrzegł”. „Co?” „Oto Ewę, dobro nieskończone,
Bóg wy ął mu kość z boku i zrobił z nie żonę.
Gdybyć to tak i teraz. Próżne korowodów
Byłyby nasze stadła, a stąd mnie rozwodów.
Ale się świat zestarzał. Adamowe wnuki,
Porzuciwszy ǳiadowskie poczciwe nauki,
Niby to rozumnie si, źli męże, złe żony.
A nasz wiek osiemnasty, niby oświecony,
A w same rzeczy głupi, cóż zrobił? Złe stadła¹: Małżeństwo, Mąż, Żona
Jegomość nadto dobry, e mość zbyt roz adła,
A kiedy e mość dobra, egomość ak ęǳa.
Jak ma być dobre pasmo, gdy zepsuta przęǳa?
Cóż więc est stan małżeński? Rzecz w opisie trudna,
Rzecz z edne strony wǳięczna, z drugie strony nudna,
Konieczna ednak. Muszą być żony i męże;
Jarzmo est: tych zysk, miłość tamtych kiedy sprzęże,
Muszą dźwigać. Chcesz i ty, odwaga nie lada;
Ale że dosyć liczna kompanów gromada,
Iǳiesz śmiało. — Poczeka , nie będę a bawił²,
Kto wie, może dla ciebie los się ułaskawił,
Może za nader szczęsną wyroków spuścizną
Bęǳie tobie lekarstwem, co drugim trucizną.
Możeś eden z tysiąca, ale liczbę zmnie szę —
Choćby też i fałszywe, niech będą grzecznie sze
Wyrazy mo e rady: szanu my płeć piękną. —
Jakaż est two a Filis?” „Niech wszystkie uklękną!” Miłość, Rycerz
„Toś amant³, siądź więc na koń, a u ąwszy pikę,
Nowy Roland, głoś światu two ą Angielikę⁴.
Ścina karły, olbrzymy, smoki, czarownice,
Niech zna każdy, nad two ą iż oblubienicę
Pięknie sze w świecie nie masz. Tak romanse każą,
Ale nie rozum zdrowy. Ten, pod swo ą strażą,
Jeśli chcesz, by cię trzymał, posłucha , co raǳi:
Uwaga w każdym ǳiele nigdy nie zawaǳi.
Więc zdatna i w miłości — namyśl się, mó bracie,

¹stadło — małżeństwo. [przypis edytorski]
²bawić — zwlekać. [przypis redakcy ny]
³Toś amant — kochanek; żartobliwa aluz a do fantastycznych poematów rycerskich. [przypis redakcy ny]
⁴Roland, Angelika — to bohaterowie ednego z na słynnie szych poematów rycerskich, Orlanda szalonego

(), wielkiego poety włoskiego — Ariosta. [przypis redakcy ny]
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Lepsza przykrość przed stratą niźli żal po stracie. Piękne two e powaby, lecz to zwierzch- Kobieta
ne wǳięki;
To, co wewnątrz, istotne, więc dobre poręki
Trzeba na to, co wewnątrz; wǳięczna, hoża, ładna,
Ale mylą pozory, a piękna płeć zdradna.
Prze ǳie rozkosz, nastąpi sytość po użyciu, Żona
Znikną wǳięki, a w dalszym natenczas pożyciu,
Jeśli węzły wza emne nie wzmocni szacunek,
Nastąpi umartwienie, nudność i asunek.
Dopieroż kiedy e mość, coć się w serce wkradła,
Stanie się pode rzliwa i przykra, i z adła,
Kiedy się co ǳień z nowym humorem popisze
I coraz inne w domu u źrzysz towarzysze,
Kiedy w zwięzłych przymówkach do serca przegryzie,
A to, co ci przyniosła w swo e intercyzie,
Stokroć na ǳień wymówi; odpowieǳieć trudno,

Bić — niegrzecznie, zamilczeć — i przykro, i nudno⁵. O święty Sokratesie! tak cię Filozof, Święty, Mąż
Erazm mienił⁶,
Nie byłbyś nigdy świętym, gdybyś się nie żenił.
Zyskałeś uwielbienie, zyskał świątobliwość;
Któż cię świętym uczynił? — Małżeńska cierpliwość.

Da my ednak, iż two a nie w Ksantypów⁷ rzęǳie,
Dobra, cicha, powolna, wstrzemięźliwa bęǳie;
Pokorna ak dewotka, wstydliwa ak mniszka,
Jednym słowem, ak owa w teatrach Agniészka.
A wiesz, co się z Agnieszki oblubieńcem stało?
Wielu się na pozorach płonnych oszukało:
O Arnol nie trudno. Aleś ty szczęśliwy;
Wierzę, że two e pozór szczery i prawǳiwy.
Dobry towar, a a go, choćbym mógł, nie kupię.
Wiesz dlaczego? Agnieszki⁸, kiedy nie złe — głupie”.
„Tym lepie ”. „Owszem, gorze , grubo taki błąǳi,
Który głupstwo przymiotem dla żony być sąǳi.
Na lepie środek obrać; dumne animuszem,
Umie ą mądre kornet czynić kapeluszem⁹.
Niech bęǳie oświecona, rozum nie zawaǳi, Żona
Ale rozum powolny, co powinność raǳi,
Rozum, co zna podległość — może to niegrzecznie —
Przecież żony podległe muszą być koniecznie”.

⁵Z niedokończone satyry, które tematem est zły mąż w różnych odmianach, cytu emy dla uzupełnienia
charakterystyk agment: Paweł wzdychał, podchlebiał, ustawnie się truǳił, / Więc amant letkowiernych ro-
ǳiców ułuǳił, / Zyskał żonę, z nią posag, bo na niego goǳił. / Amant miły; skoro mąż, akby się odroǳił; /
Serce w żywych zapałach po weselu skrzepło: / Kiedy e mości zimno, egomości ciepło; / Je mość w prawo, on
w lewo, mówi, każe cisze ; / Milczy e mość, egomość zły, że e nie słyszy. / Czyta; po co czytanie, ustawicznie
pyta. / Rzuca książkę, ten ła e, że księgi nie czyta; / Wesoła — nie do gustu płochość egomości; / Źle, kiedy
goście w domu, źle znowu bez gości; / Zgoła źle czyli sieǳi, stoi, czy się ruszy. / Anna, pełna przymiotów
i ciała, i duszy, / Trafiła na Andrze a, czego sobie życzył. / Skoro bogaty wnusek zważył i przeliczył, / Zamknął
go, a z nim serce miłosne z przymusu, / Nie towarzysz małżonki, ale stróż lamusu. / Sam sobie sługa, ku-
charz, szafarz, podstarości, / A wynęǳniała małżonka i w nieǳielę pości. [!] / Sporych trzosów posagu niesyty
pożytkiem, / Co dla drugich potrzebą ścisłą, dla nie zbytkiem, / Więc uboga w bogactwie, wiek swó trawi
w nęǳy. [przypis redakcy ny]

⁶tak cię Erazm mienił… — w rozmowie Convivium religiosum pisze Erazm z Rotterdamu: „ledwo się wstrzy-
mać mogę, iżbym nie rzekł: Święty Sokratesie, módl się za nami”. [przypis redakcy ny]

⁷Ksantypa — żona Sokratesa, według tradyc i kobieta swarliwa i niezgodna. [przypis redakcy ny]
⁸Agnieszka, Arnolf — bohaterowie komedii Moliera L’Ecole des femmes (Szkoła żon, ), grywane współ-

cześnie w teatrze narodowym. Arnolf, opiekun Agnieszki usiłu e wychować ą sobie na głupią i uległą żonę.
Agnieszka okazu e się ednak tylko pozornie potulna, wywoǳi bowiem Arnolfa w pole i zosta e żoną młodego
Horacego. [przypis redakcy ny]

⁹Umieją… kornet czynić kapeluszem — modą ówczesną kobiety nosiły kornety, roǳa wysokich czepców,
kapelusze natomiast spotykało się tylko u mężczyzn. [przypis redakcy ny]
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„To się lepie nie żenić”. „Czyż kupiec ymarczyć¹⁰
Nie powinien dlatego, gdy zysk wydostarczyć¹¹
W ednym handlu nie może? W innym zysku szuka.
Złe stadło, nieszczęśliwe — dla drugich nauka,
Zła małżonka — treść nęǳy, lecz kiedy poczciwa,
W dwó nasób szczęścia, pociech natenczas przybywa.
Jedno słowo — los życia; nieznośny po stracie,
Na szczęśliwszy, gdy z zyskiem; żeńże się, mó bracie!”

¹⁰frymarczyć — handlować, kupczyć. [przypis redakcy ny]
¹¹wydostarczyć — wystarczyć. [przypis redakcy ny]
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