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Obraz małżeństwa w utworach
Bartłomieja Paprockiego
Nauka Rozmaitych Filozofów,
około obierania żony i Stav manželský
Instytucja małżeństwa – temat odwieczny, z biegiem lat uzupełniany i modyfikowany stał się problemem szczególnie eksponowanym i rozważanym przez
ludzi renesansu. Na początku wieku XVI rozgorzała kampania wokół wartości
i znaczenia związków małżeńskich, tym bardziej żywa, że równolegle polemiści
reformacyjni rozważali zagadnienie zakonów i celibatu księży1. Toczyły się także
zaciekłe spory teologiczne wokół problemu płci, w których trakcie rozpatrywano
kwestie związane z rolą męża i żony w rodzinie. Poglądy uczonych kształtowały mentalność społeczną i wpływały na stosunki międzyludzkie, przejmowała je
także literatura piękna2.
Problematykę małżeństwa, zagadnienia nieustająco aktualnego niejednokrotnie podejmował Bartłomiej Paprocki, pisarz nazywany autorem dwóch literatur3
w związku ze swoją działalnością w Polsce i na emigracji w Czechach.
Paprocki urodził się około 1543 roku w Paprockiej Woli, w dawnej ziemi
dobrzyńskiej, stanowiącej obecnie część Mazowsza. Jego biografowie zgodnie
podają, że studiował w Akademii Krakowskiej, mimo iż brak tam jakichkolwiek
informacji o jego immatrykulacji. Otrzymawszy po ojcu dwie wioski: Paprocką Wolę i Gogoły, postanowił pomnożyć majątek oraz podnieść swoją pozycję
1

Por. H. Dziechcińska, Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001,
s. 32–33.
2 Por. M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, Warszawa
2006, s. 115–140.
3 Por. E. Petrů, Autor dvou literatur – Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle, [w:]
B. Paprocký, O válce turecké a jiné příběhy, Praha 1982, s. 7–22.
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społeczną przez małżeństwo ze znacznie starszą od siebie bogatą wdową Jadwigą Kossobudzką, kasztelanką Sierpską4. Jak podaje Żegota Pauli: „Swarliwa
i podeszła już w latach połowica zaczęła przewodzić nad młodym małżonkiem,
i wyrzucając mu zbyt często nierówność majątkową, skłoniła wreszcie do tego, iż
dla uniknięcia cierpkiego w domu pożycia, postanowił wszystko porzucić i udać
się za granicę”5. Po opuszczeniu domu Paprocki przebywał na dworze Andrzeja Tarnowskiego, sekretarza królewskiego, któremu towarzyszył w poselstwie
do Konstantynopola. Do Paprockiej Woli wrócił w 1572 roku, po śmierci żony.
W tym też czasie osiągnął godność podczaszego ziemi dobrzyńskiej. W czasie
bezkrólewia w 1587 roku Paprocki był poplecznikiem Zborowskich i zwolennikiem arcyksięcia austriackiego Maksymiliana jako kandydata do tronu polskiego.
Paszkwilem zwalczał głównego przeciwnika tej opcji: Jana Zamoyskiego, a ataki
swe zawarł w napisanej prozą broszurze z 1587 roku Upominek albo przestroga
zacnemu narodowi polskiemu i wszelkim stanom księstwa litewskiego najmilejszy
sługa i brat na to interregnum oddaje, a także w wierszowanym utworze z 1588
roku Pamięć nierządu w Polsce przez dwie fakcye uczynionego w roku 1587, którego skutki co dalej to gorsze, a ku wielkiej się skazie Rzeczypospolitej zaczęły. Po
bitwie pod Byczyną, a tym samym zwycięstwie partii Zygmunta Wazy, Paprocki
schronił się na Morawy, gdzie przebywał na dworach morawskich wielmożów,
a następnie w gościnie u biskupa Stanislava Pavlovskiego. Paprocki poświęcał
się tam pisarstwu i badaniom genealogicznym. Po śmierci biskupa pisarz obrał
za miejsce swego pobytu Czechy, w dalszym ciągu zajmując się pracą literacką.
Z długoletniej tułaczki Paprocki powrócił do ojczyzny po śmierci Jana Zamoyskiego około 1610 roku. Ostatnie lata swojego życia spędził w opactwach w Wąchocku i Lądzie. Zmarł we Lwowie w 1614 roku6.
Celem niniejszych rozważań jest przedstawienie obrazu małżeństwa wyłaniającego się z utworów Bartłomieja Paprockiego Nauka Rozmaitych Filozofów,
około obierania żony, jako też młodzieńcom jedni radzą drudzy też odradzają się
ożenić, rozpowiadając im rozmaite przyczyny do tego7 wydana w roku 1590 oraz
Stav manželský ku příkladů a naučení mladým manželům sepsaný 8 z roku 1601.
Czeskie dzieło stanowi przekład, a właściwie daleko posuniętą przeróbkę
utworu polskiego, która pod względem formy oraz wyrażonych w niej sensów
4

Por. J. Padło, A. Piątkiewicz, Polski słownik biograficzny, t. XXV, Wrocław 1980, s. 177–

178.
5 Ż. Pauli, Wiadomość o życiu i pismach Bartłomieja Paprockiego, [w:] B. Paprocki. Herby
rycerstwa polskiego na pięcioro ksiąg rozdzielone, Warszawa 1982, s. 2.
6 Por. J. Padło, A. Piątkiewicz, op. cit., s. 178.
7 B. Paprocki, Nauka Rozmaitych Philozophow, około obierania żony, jako też młodzieńcom
jedni radzą drudzy też odradzają się ożenić, rozpowiadając im rozmaite przyczyny do tego, krótkim
wierszem z Łacińskiego języka na Polski pilnie zebrana, Kraków 1602. Wszystkie przykłady występujące w niniejszym artykule pochodzą z tego wydania.
8 B. Paprocký, Stav manželský ku příkladů a naučení mladým manželům sepsaný, Praha 1601.
Wszystkie przykłady występujące w niniejszym artykule pochodzą z tego wydania.
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znacznie odbiega od oryginału. Nie należy jednak dziwić się temu, wziąwszy pod
uwagę, iż w okresie renesansu granica między przekładem, parafrazą, naśladownictwem a dziełem oryginalnym była płynna i nieistotna9.
Nauka Rozmaitych Filozofów to satyra ludowa, na którą składają się rymowane wiersze złożone z ośmiu wersów o trzynastu sylabach, z kolei dzieło
czeskie napisane jest prozą stylizowaną na traktat teologiczny. Inny gatunek literacki, w którym jest realizowany każdy utwór, w dużej mierze determinuje podejście autora do omawianej tematyki. Nauka jest utworem lekkim, zabawnym
o zabarwieniu żartobliwym. Paprocki, powołując się na starożytnych myślicieli,
jak: Arystoteles, Platon, Sokrates, Diogenes i in., podaje rady dotyczące wybierania żony i wyraża opinie na temat związku małżeńskiego. Autor przedstawia małżeństwo jako instytucję przysparzającą mężczyznom wielu problemów, z których
najważniejszym jest utrata wolności: Takież i wy radzę wam, miejcie to w baczeniu, Coście teraz wolnemi, strzeżcie być w więzieniu”; Toć mnie Solon zabrania
bym się nie ożeniał, Abym wielkich kłopotów na się częstych nie miał. Zdaniem
Paprockiego, białogłowa to zguba dla męża, a więc najlepiej się jej pozbyć: Jeden mówił, iże ma drzewko w sadu doma, figowe, na którym się obiesiła żona,
Drugi mu rzekł: proszę cię, daj mi różdżek z niego, Niechaj ich też zaniosę do
sadu swojego, Ow aby ta gałązka, tak fortunna była, Żeby też taki pogrzeb, mojej
uczyniła. Pisarz kilkakrotnie przywołuje popularny stereotyp Ksantypy, złośliwej
żony Sokratesa. Ponadto wymienia wady żon: łakomstwo, chytrość, kłótliwość,
ciekawość czy lenistwo, i odpowiednio porównuje kobiety do świni, lisicy, jadowitego psa, osła, konia oraz małpy, np. Ubrukawszy się sprośnie, tylko je a pije,
A tak jako w karmniku sprośne bydło tyje; A ta nie umie już rzecz, i słowa dobrego, Swaru dość zawsze będzie, chociaż i bez winy, Też jak pies czasem szczeka,
bez przyczyny. Tylko ten mąż ma szczęście, którego żona pochodzi od pracowitej
pszczółki, ale jak zaznacza Paprocki, zaledwie jedna na tysiąc jest naprawdę godna chwały. Pisarz zaleca mężom stosowanie kar cielesnych, jako jedynego sposobu na ujarzmienie tych bestii, co je niewiastami zową, jak nazywa kobiety: Nad
Lekarstwy lekarstwa, już temu wierz każdy, Nie masz na nie, jeno kij, gdy ją kropi
zawżdy; Jeno kij te receptę miej na nie za pasem, Będzieli warcholiła pogłaskaj
jej czasem.
Inne spojrzenie na związek małżeński prezentuje Paprocki w utworze Stav
manželský. Występują tu wyłącznie refleksje na temat małżeństwa jako sakramentu, uzupełnione cytatami z Biblii jako najbardziej wiarygodnego źródła
etycznego. Większość przykładów jest w języku łacińskim. Paprocki przytacza
też słowa Ojców Kościoła: św. Augustyna, św. Hieronima, św. Krzysztofa i in.
Autor mówi o obowiązkach i cechach małżonków, które są traktowane jako pochodna świętości związku i pozostają ważną częścią etyki chrześcijańskiej, nie
krytykuje kobiet, nawet twierdzi, że: [...] více jest dobrých a poctivých panen
9

Por. W. Borowy, Dawni teoretycy tłumaczeń, [w:] O sztuce tłumaczenia, red. M. Rusinek,
Wrocław 1955, s. 24.
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a vdov, kteréž k tomu jsou náchylné, aby podle vůle Božské s Manželi svými živy
byli. Mężowie zaś mają zachowywać się w stosunku do swoich żon tak, aby z ich
dobrego postępowania żony mogły czerpać wzory, ponadto nie powinni być zbyt
srodzy w stosunku do swoich małżonek: Potřebí jest manželu tak se chovati
k manželce, aby ona ve všem měla dobrý příklad z něho a z dobrých mravů jeho;
Manželové tolikež nemají velmi přítře a vostře manželky své chovat. Odnośnie do
wad kobiet pisarz nadmienia jedynie, że: teprve po veseli pozná jedenkaždý, čeho
se jí nedostavá. Paprocki mówi także o nierozerwalności związku małżeńskiego
i kolejny raz przywołuje słowa z Pisma Świętego: Což Bůh vespolek sloučí, to
rozloučit žádný nemá, Lukáš také Evangelista v rozdílu šestnáctém mluví, kdo
opustí ženu svou a jinou sobě vezme cuzoloží, a kdo také opuštěnou vezme, též
cuzoloží. Poza tym ostrzega mężczyzn przed grzechem i karą za niego: Šetřte se
Muži, nechť vás neoklamá tento Svět a krátká rozkoš jeho, vězte v jaký stav vstupujete, není od člověka, ale od samého Pána Boha nařízený, jak se v něm nenáležitě chovat budeš, těžce trestan budeš...
Stav manželský powiela liczne treści zawarte uprzednio w Nauce Rozmaitych
Filozofów, różna jest jednak forma ich przekazu. Żartobliwy ton pobrzmiewający
w satyrze został w utworze czeskim zastąpiony retorycznym patosem.
Paprocki, w zgodzie z XVI- i XVII-wiecznymi poglądami na temat małżeństwa, przy wyborze żony radzi kierować się zaletami panny: cnotliwością,
skromnością, posłuszeństwem, pracowitością. Były to cechy, które miały pomagać jej w wypełnianiu obowiązków żony. Jej rola w małżeństwie i rodzinie winna
była polegać na rodzeniu dzieci i sprawnym zarządzaniu domem10: Bo się barzo
bogaci, już temu wierz każdy, Gdy cnotliwą żoneczkę ma w swym domu zawżdy;
A tak i tobie radzę póki to masz w mocy, Patrz statecznej, daj pokoj tej, co buczno
kroczy; Když to tak pán spravit ráčí, že dá někomu dobrého přirození ženu z kosti
stvořenou, veliký mu poklad dá, předrahý a přerozkošný.
W obu utworach pisarz podejmuje wątek rodzicielskiego powołania męża
i żony, który łączy z aspektem patriotycznym i spełnieniem się w roli społecznej: Mówiąc: przecz nic nie myślisz, a nie masz na pieczy, Abyś był pożyteczny
Pospolitej rzeczy; Czemu się nie ożenisz, by synowie byli, Coby mężnie Ojczyzny
i wiernie bronili; [...] dáva dítky rozkošné, které jeho potěšují [...] že vlasti své
milé někdy ku požitku moci býti budou.
Jako wiek odpowiedni do zawarcia związku małżeńskiego Paprocki wymienia 35 rok życia mężczyzny i 18 kobiety: żeby pięć a trzydzieści osiemnaście
kołysał, mládenci, kdy bude 35. let a panně osmnácte.
Tematu współżycia seksualnego w Nauce Rozmaitych Filozofów Paprocki nie
rozwija, sugeruje jedynie kierowanie się w tej mierze nauką Kościoła: Nie mielibyśmy wszyscy kłopotu wielkiego, Ale iż tego pragnie chęć ciała naszego, Którą
Bóg zrozumiawszy rozkazał każdemu, By był zawsze w zakonie a posłuszny jemu,
Przetoż trzeba w tym słuchać Boga najwyższego, A we wszystkim wypełniać rozka10

Por. M. Bogucka, op. cit., s. 96.
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zanie jego. W dziele Stav manželský pisarz zaleca młodym małżonkom zachowywanie wstrzemięźliwości i powściągliwości dopóki veseli konce svého nevezme.
Następnie powtarza za św. Tobiaszem, że czart ma moc nad tymi, którzy w stan
małżeński wstępują, aby zadość uczynić swemu pożądaniu. Noc poślubna zdaniem pisarza powinna być poprzedzona trzydniową modlitwą. Paprocki nawiązuje
tym samym do poglądów teologów, według których każde współżycie seksualne
było grzeszne, choć w przypadku małżeństwa był to grzech lekki. Człowiek mądry powinien kochać swoją żonę z rozsądku, a nie z namiętnością. Często odmawiano przyjmowania komunii po nocy, w której spełniano obowiązki małżeńskie,
a nadużywanie seksu w małżeństwie bywało ganione niemal jak prostytucja11.
W XVI i XVII wieku w kwestii wyboru żony uroda białogłowy nie miała
większego znaczenia, wręcz przeciwnie – niewieście urodziwej bardziej groziło,
że zagustuje w strojach, w lenistwie i niegospodarności12. Paprocki w Nauce
Rozmaitych Filozofów twierdzi: [...] iż każdy głupie w tym poczyna, Kto sobie
tylko żonę oczyma obiera. Radzi ponadto, żeby szukać takiej kobiety, która by:
swoją pięknością gości nie jednała. Z kolei w wersji czeskiej pisarz mówi, że
mąż: musí vždy pilně patřit na její obličej, její pěknost a krásu vychvalovat, nebo
jestliže na jinou vzhlídneš se domnivati bude, že ji nemiluješ.
W obu dziełach Paprocki przestrzega mężczyzn, aby nie kierowali się bogactwem kandydatki na żonę. W Nauce Rozmaitych Filozofów pisarz zwraca
uwagę, że należy szukać kobiety wywodzącej się z podobnego stanu społecznego:
Pojmijże sobie równą stanem majętnością, A tak już zawsze będziesz w zgodzie
z jej miłością. Stav manželský zawiera nawet krytykę tych, co: více vychledavájí po manželkách peněz a statků, nežli poctivých mravů a ctného chování i pochwałę tych, którzy: se na chování ctné rodičův vyptávají, ponieważ jak twierdzi:
Taková bude dcera jaká jest matka.
Paprocki rozpatruje także problem wierności żon i ich całkowitego podporządkowania mężowi. W satyrze Nauka Rozmaitych Filozofów czyni to w sposób żartobliwy: Dawając tu naukę, abyś pojął żonę, Ale by tak chodziła, na którą
chcesz stronę, natomiast w utworze Stav manželský przytacza słowa św. Pawła
z Listu do Efezjan: Muž jest hlavou ženy. Ženy poddané býti mají ve všem Mužům
svým. Potřeba jednékaždé ženě, aby se proti manželi svému netoliko čistotně, ale
i uctivě ve všem a poníženě chovala... Ponadto nawiązuje do grzechu pierworodnego: Pro ten tedy hřích Evy první Matky vaši, všechny musíte býti poddané manželům vaším. Przekonania Paprockiego o wyższości męża nad żoną były zgodne
z poglądami renesansowych teologów, według których kobieta to twór niedoskonały, ułomny, rezultat błędu Natury. Ewa została stworzona z żebra Adama, co
dowodzi niższości tej kreacji13.
11

Por. M. Uliński, Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficzno-społecznej, Kraków 2001,

12

Por. J. Janáček, Białogłowy rozważnej żywot w czasie burzliwym, Warszawa 1982, s. 9.
Por. M. Bogucka, op. cit., s. 121.

s. 64.
13
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Osobny rozdział w obu swych utworach Paprocki poświęcił wdowom
i wdowcom. W Nauce Rozmaitych Filozofów pisarz odradza wdowcom powtórne
małżeństwo: Powiedział na Neptuna tak Boga Morskiego, iże się zawsze skarżył
na człowieka tego, Który raz po nieszczęsnej na morzu przygodzie, Ważył się być
po wtore na głębokiej wodzie, Także takiej śmiałości tego powiada być, Któryby
się też ważył drugi raz ożenić, Bo z czego cię fortuna wydźwignęła brachu, Nie
zapominaj nigdy radzę ci tego strachu. Czeska wersja nie zawiera rady, jedynie
pouczenie, że dopuszczalny jest ponowny związek małżeński: [...] ten každý neslušně sobě stěžuje na Neptuna Boha Mořského, kterýž jednou z Moře vystoupil,
a po druhé se na ně pustil, tak také ten kterému žena umře smí se podruhé oženiti,
a tá kteráž Manžela stratí, sobě jiného pojiti.
Paprocki nie potępia żon, jeżeli po stracie męża wychodzą po raz drugi za
mąż, ale w obu utworach podaje przykłady kobiet, które zachowują wierność
mężowi nawet po jego śmierci: A kieby od przyjaciół w tym gadana była, Przeczby o drugim mężu znowu nie myśliła, Ona się obróciwszy od wszystkich bezpiecznie rzekła: o tym nie myślę, ani go chcę wiecznie, Bo choć na Sergiusza
mego powiadają, Że żywego na świecie nigdy nie widają, Ale go serce moje
ustawicznie widzi, Prawdziwie go miłując wszystkimi się brzydzi. Przekład tego
fragmentu zawarł Paprocki w czeskim tekście: Valeria když se ji tázali proč po
svém umrlem Sergiušovi vdáti se nechce odpověděla, proto že můj Sergius ač
jiným umřel, ale mně živ bude, pokud já živa jsem.
Podsumowując, Bartłomiej Paprocki w utworach Nauka Rozmaitych Filozofów i Stav manželský prezentuje typowy renesansowy obraz małżeństwa z dominującą rolą męża, któremu żona ma być posłuszna, uległa i oddana we wszystkim.
W Nauce Rozmaitych Filozofów pisarz krytycznie odnosi się do instytucji
małżeństwa i do kobiet. Choć, jak sam mówi: Ja tu ani radzę, ni odradzam tobie,
podaje przykłady z życia małżeńskiego wzięte, które mają zniechęcić potencjalnych
kandydatów na mężów. W utworze tym prezentuje stereotypowy obraz żony, tradycyjny antyfeministyczny wzorzec mający swe źródła jeszcze w starym testamencie,
uzasadniający niższą pozycję kobiety w społeczeństwie. Znajomość biografii Paprockiego pozwala przypuszczać, że do wypracowania negatywnego poglądu pisarza na temat instytucji małżeństwa przyczyniło się jego cierpkie pożycie z żoną.
Stav manželský zawiera poważne rozważania o małżeństwie jako sakramencie, a kobieta przedstawiona jest w nim z szacunkiem. Ta wyraźna zmiana myślenia Paprockiego i jego stosunku do świata nastąpiła w wyniku oddziaływania na
niego środowiska emigracyjnego. Pisarz, przebywając na obczyźnie, obracał się
przede wszystkim w kręgach duchowieństwa i katolickiej szlachty. Jego główny protektor biskup Pavlovský był jedną z najsilniejszych czeskich osobowości
swoich czasów, jako pierwszy w Czechach wprowadzał w życie przy pomocy Towarzystwa Jezusowego postanowienia Soboru Trydenckiego. Pod wpływem Pavlovskiego twórczość Paprockiego wpisała się w nurt świadomego katolicyzmu14.
14

Por. K. Krejčí, Bartoloměj Paprocki z Hlohol a Paprocké Vůle, Praha 1941, s. 61–63.
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Warto też zaznaczyć, że życie czeskiej szlachty, z którą łączyły pisarza bliskie
kontakty, zaabsorbowanej wojnami religijnymi, dalekie było od zażywania „złotej wolności”, jak czynili to polscy szlachcice. Te okoliczności spowodowały, że
wszystkie swoje utwory wydane po 1600 roku, a więc nie tylko Stav manželský,
Paprocki stylizuje na traktaty teologiczne.
W obu dziełach Paprocki porusza podobne problemy – kwestię ponownego
związku małżeńskiego w przypadku wdów i wdowców czy też aspekt wierności
małżeńskiej. Poza tym zajmuje podobne stanowisko odnośnie do wyboru żony
i cech charakteru, jakimi powinna się odznaczać.

Das Bild der Ehe in Bartłomiej Paprockis Werken
Nauka rozmaitych filozofów, około obierania żony
und Stav manželský
Zusammenfassung
Bartłomiej Paprocki wird hinsichtlich seiner literarischen Tätigkeit in Polen und in der politischen Emigration in Tschechien Autor zweier Literaturen genannt. Dieser Schriftsteller versuchte
mehrmals in seinen Werken die stets aktuelle Problematik der Ehe näherzubringen. Die vorliegende
Untersuchung setzt sich zum Ziel, das in der Satire Nauka Rozmaitych Filozofów, około obierania
żony, jako też młodzieńcom jedni radzą drudzy też odradzają się ożenić, rospowiadając im rozmaite
przyczyny do tego und ihrer tschechischen an einen theologischen Traktat erinnernder Version Stav
manželský ku příkladů a naučení mladým manželům sepsaný erscheinende Bild der Ehe darzustellen und zu vergleichen.
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