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męża a żona, gdy oba są jako jeden, w jednym a zgodnym umyśle, dwoje ciało, 
we dwu ciałach jedna wola i umysł, w jednym ciele dwie duszy”32. 

Tekst biblijny skłania więc do podjęcia tropu klasycznego: oto w małżeń-
stwie dokonuje się (co widać wyraźnie w świetle słów natchnionych) doskonała 
unia, a jest ona pełniejsza nawet niż ta wysławiana przez fi lozofów – już nie 
tylko „jeden a zgodny umysł” w dwóch ciałach, ale zarazem dwie dusze w jed-
nym. Wywód ten zostaje umocniony przez wykład ludowej etymologii wyrazu 
„swadźba”: „Jako to staropolską mową zwano a właśnie wesele, na którem 
małżeństwo przyjmowano: swadwa, jakoby dwu jedność i zjednoczenie swej 
dwa”33. Metafi zyczne zespolenie męża i żony ma oczywiste skutki etyczne 
i egzystencjalne. Enumeracyjna sekwencja zakresów i przestrzeni życia ob-
jętych małżeńską wspólnotą nabiera w tekście Płoczywłosa (skądinąd, jak się 
zdaje, w życiu prywatnym kochającego i dobrego męża) tonów lirycznych: „Co 
wola jednego, na tem drugi przestawa, jedno ciało, jedna wola, równa zgoda, 
jednakie pozwolenie, jednaki żal i troska, jednaka pociecha, jednaka obiema 
i równa wolność, spólna utrata, spólny zysk, spólne bogactwo, także i ubóstwo 
spólne, równa dostojność i zawżdy jednej łożnice obcowania i odpoczywania 
dziennego i nocnego, towarzystwo jednej komory, skrzynie i zawarcia, spólność 
we wszystkich sprawach, nieprzezpiecznościach, jednaka spólność”34. 

Trudno byłoby pogodzić te słowa ze stereotypem mizoginistycznej kultury 
dawnej; autor Stadła... mówi wprost o równej wolności i „dostojności” mał-
żonków, które – w ujęciu klasyczno-humanistycznym – warunkują przecież 
prawdziwą przyjaźń. Jest wprawdzie kobieta nadal i niewątpliwie „krewka” (co 
Płoczywłos stwierdza kilkakrotnie), a z tego powodu w żadnym wypadku nie 
powinna w związku przewodzić, ale też z pewnością nie jest podporządkowa-
na. Z pomocą w zilustrowaniu tej subtelnej równowagi znów przychodzi obraz 
stworzenia Ewy: „Abowiem nie z głowy są stworzone, ale z boku, aby nie były 
rzędochami, nie z nogi też, aby nie były w małej ważności u mężów, ale w środku, 
w mierze, nie jako pani, nie jako sługa też, ale środek, to jest jako towarzysz”35.

MAŁŻEŃSTWO – ZWIĄZEK PRZYJACIÓŁ

Refl eksja o małżeństwie jako o wolnym związku równych w godności przy-
jaciół, choć wydaje się interferować z humanistyczną retoryką przyjaźni, ma 
jednak źródła średniowieczne, które w kulturze staropolskiej okazały się tym 

32  M r o w i ń s k i  P ł o c z y w ł o s, dz. cyt., s. 7.
33  Tamże, s. 8.
34  Tamże, s. 7.
35  Tamże, s. 21.
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trwalsze, że ograniczony zasięg miało w niej oddziaływanie nurtów dwornych, 
pochodnych oksytańskiej fi n’amors, z właściwą im idealizacją miłosnej pasji 
i pewną deprecjacją małżeńskich więzów36. Tradycja teologii średniowiecznej 
stworzyła bowiem niezwykle subtelną, wypracowaną w wielowiekowym pro-
cesie chrystianizacji małżeństwa jego – chciałoby się powiedzieć – personali-
styczną koncepcję, w której właśnie więź emocjonalna między partnerami oraz 
ich nieprzymuszony akt woli interpretowano jako istotę związku ostatecznie 
uznanego za sakrament (tak przedstawił go między innymi św. Tomasz z Akwi-
nu37). Podstawowe znaczenie dla rozwoju refl eksji nie tylko o możliwości 
przyjaźni męża i żony, ale wprost o niej jako o podstawie małżeństwa miało już 
nauczanie św. Augustyna. W starciu z manicheizmem biskup Hippony żarliwie 
bronił zarówno samej instytucji małżeństwa, jak i jego prokreacyjnych celów, 
lecz w dyskusji ze św. Hieronimem w De bono coniugali i w innych dziełach 
pisał nie o cielesnym, a o duchowym wymiarze związku mężczyzny i kobiety, 
o społecznej naturze człowieka i o potrzebie przyjaźni, która w najbardziej 
fundamentalny i zarazem naturalny sposób wyraża się w relacji męża i żony. 
Dzieci są błogosławionym owocem małżeństwa, ale to właśnie przyjaźń, więź 
duchowa jest jego istotą – dzięki temu Maryja i Józef byli w pełni małżonkami, 
choć zachowywali cielesną wstrzemięźliwość38. 

Dokonująca się w wiekach średnich chrystianizacja małżeństwa polegała 
w dużej mierze na kształtowaniu jego idei jako związku mającego charakter 
zobowiązania absolutnego i dozgonnego, wymagającego z tego względu nie-
kwestionowanej zgody narzeczonych, związku świętego, bo będącego obrazem 
miłości Bożej. Ten alegoryczny sens prześwietlał, sakralizował i nobilitował 
samą instytucję małżeństwa, co znajdowało wyraz w konsekwentnie rozwi-
janej liturgicznej oprawie składania sobie wzajemnych ślubów39. W świętym 
matrimonium więź duchowa oblubieńców była czynnikiem konstytutywnym, 
co najmniej równie ważnym – a w niektórych ujęciach ważniejszym – niż 
cielesne obcowanie. Decretum Gratiana (z roku 1140) czyni affectio maritalis 
(pojmowane – inaczej niż w prawie rzymskim – jako wzajemne przywiązanie, 
troska i szacunek małżonków) oraz mający w nim podstawę wolny consensus 

36  Teza o „miłości dwornej” (franc. amour courtois, ang. courtly love) jako swego rodzaju 
ethosie cudzołóstwa (dziś coraz powszechniej kwestionowana) została upowszechniona w historii 
literatury głównie za sprawą znakomitej skądinąd książki Clive’a S. Lewisa Allegory of Love: A Stu-
dy in Medieval Tradition (Oxford University Press, New York 1958, por. s. 3-17).

37  Zob. św. T o m a s z  z  A k w i n u, Suma teologiczna, t. 32, Małżeństwo, suppl. 41-68, tłum. 
F.W. Bednarski OP, Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas, London 1982. 

38  Zob. E.A. C l a r k, Adam’s Only Companion: Augustine and the Early Christian Debate 
on Marriage, w: The Olde Daunce: Love, Friendship, Sex and Marriage in the Medieval World, 
red. R.E. Edwards, S. Spector, State University of New York Press, Albany 1991, s. 15-31.

39  Por. N. C a r t l i d g e, Medieval Marriage: Literary Approaches 1100-1300, D.S. Brewer, 
Cambridge 1997, s. 10-15.
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niezbędnymi warunkami, obok matrimonium consummatum, sakramentalno-
ści związku40. Podobnie Hugo od św. Wiktora, który w De beatae Mariae vir-
ginitate mówi o swoistej podwójności sakramentu: „Coniugium est in foedere 
dilectionis. Coniugis offi cium est in generatione prolis. Igitur amor coniugalis 
sacramentum est, et sacramentum in coniugibus est commixto carnis” („Mał-
żeństwo polega na przymierzu miłości. Powinnością małżeńską jest wydanie 
na świat potomstwa. A zatem miłość małżeńska jest sakramentem, a sakra-
ment między małżonkami to złączenie ciał”)41. Także w dekretach małżeńskich 
Aleksandra III affectio maritalis traktowane jest jako stała, choć wymagająca 
pielęgnacji dyspozycja uczuciowa i moralna obojga małżonków, z której wy-
rasta fundamentalny dla związku consensus42.

Choć dokumenty historyczne dostarczają wielu dowodów na to, że wy-
pracowane w dyskursie teologicznym idee zachowania równości, autonomii 
i duchowej więzi małżonków nie zawsze stawały się treścią faktycznych 
związków, to – z drugiej strony – właśnie literatura pozwala wejrzeć w to, 
jak dalece były owe idee akceptowane. Mikołaj Rej pisał o „poczciwej żonie” 
z nieskrywanym uczuciem: „A tam ci już Pan Bóg pozdarzy wedle obietnic 
swoich, że  z  o n y m  m i ł y m  a  w d z i ę c z n y m  a  s o b i e  r ó w n y m  
t o w a r z y s z e m  s w o i m  [podkr. M.H.L.] używiesz długo rozkosznego 
żywota swego i wszytkoć się sporzyć i mnożyć będzie około ciebie, jako ono 
powiadają, jako wianki wił”43. Charakterystyczna jest dla Reja tendencja do 
podkreślania jednakiej godności małżonków, także i w tym wypadku znajdu-
jąca wyraz w zmianie rodzaju gramatycznego: żona to właśnie „towarzysz”, 
tym wszakże różniący się od innych, że jest „miły a wdzięczny”. Tylko u jego 
(jej) boku i tylko w stanie małżeńskim człowiek poczciwy może wypełnić wolę 
Bożą i w ten sposób dostąpić pełni błogosławieństw, co Rej podkreśla, odwo-
łując się do Księgi Przysłów: „Kto sobie znajdzie z przeźrzenia Bożego żonę 
dobrą, najdzie wszystko dobre na świecie, a będzie czerpał błogosławieństwo 
od Pana swojego. Tu już rozumiesz, iż nie tylko po trosze brać, ale prawie jak 
wodę czerpać obiecuje ten święty król [Salomon – M.H.L.] każde błogosła-
wieństwo od Pana swojego takiemu człowiekowi, który w takim stanie pospołu 
z naznaczonym towarzyszem swoim chodzi w bojaźni, a według świętej wolej 
Jego”44. Nagłowiczanin jest oczywiście przekonany, że „krewkość” białogłów 

40  Por. M. M. S h e e h a n, Maritalis Affectio Revisited, w: The Olde Daunce: Love, Friendship, 
Sex and Marriage in the Medieval World, s. 36.

41  Cyt. za: C a r t l i d g e, dz. cyt., s. 17, tłum. M.H.L.
42  Por. S h e e h a n, dz. cyt., s. 37.
43  M. R e j, Żywot człowieka poczciwego, Kapitulum I wtórych ksiąg, nr 3, Równemu z równym 

ożenienie nalepsze, w: tenże, Wybór pism, red. J. Ślaski, Warszawa 1975, s. 252n.
44  T e n ż e, Postylla: Ewanielija niedziele wtórej po Nowym Lecie, która też może czasu wstępo-

wania w małżeństwo być powiedana, w: tenże, Świętych słów a spraw Pańskich, które tu sprawował 
Pan a Zbawiciel [...] krojnika abo Postilla, Kraków 1571, w druk. M. Wirzbięty, list 43 r.
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sprawia, iż winny być poddane mężom, lecz z drugiej strony wielokrotnie 
mówi o „żonce poczciwej” jako tej, która radzi (mądrze i skutecznie), wspiera 
i współdecyduje: „jedno drugiego o wszytko się radzi, wszytko się nadobnie 
a roztropnie stanowi, wszytkiego się a wszytkiego sporo przymnaża”.

Kategoria żony jako „miłego przyjaciela” i „wiernego towarzysza” nabiera 
cech topicznych w literaturze staropolskiej, w tym zwłaszcza w literaturze zie-
miańskiej46. Tak sławi „pobożną i stateczną” panią Erazm Otwinowski, a w jego 
wierszach słychać zarazem echo fraz mówiących o małżonce jako o „drugim 
«ja»”, mężowi służy ona bowiem „wiernie jako sobie, / W ten czas poznać przyja-
ciela”47, jak też o niewieście mądrej, na której radzie mąż nie tylko może, ale i po-
winien polegać: „I przestrzega go roztropnie, / Gdy się jakiej szkody dotknie”48. 
Żona-przyjaciel pojawia się w Pieśni VI Ksiąg wtórych Jana Kochanowskiego 
(w. 4, 11-12), a liryczna pochwała przymiotów „męża korony” wybrzmiewa 
także w sławnych wersach Pieśni X i Pieśni XX tej samej części zbioru i oczy-
wiście w pieśniach Panny XI oraz Panny XII z Pieśni świętojańskiej o Sobótce. 
Małżonka okazuje się mądrym partnerem i właściwym twórcą ekonomicznych 
sukcesów ziemianina, do niej też należy „rząd” wspólnego gospodarstwa:

Może ktoś ręką sławy dostać w boju.
Może wymową i rządem w pokoju:
Lecz jeśli żona męża nie ozdobi,
Mąż próżno robi.

Kto z gospodarstwa, a kto zaś z wysługi
Zbierze pieniądze i z kupiectwa drugi.
Jesli się żona nie przyłoży k temu,
Zginąć wszytkiemu.

Żona uczciwa ozdoba mężowi
I napewniejsza podpora domowi,
Na niej rząd wszystek; swego męża ona
Głowy korona49.

45  T e n ż e, Żywot człowieka poczciwego, Kapitulum I wtórych ksiąg, nr 4, Jako jest wdzięczne 
małżeństwo zgodne, s. 253. O fi gurze żony-przyjaciela w twórczości Mikołaja Reja pisze w swej 
interesującej a nieopublikowanej rozprawie doktorskiej Wizerunek niewiasty w twórczości Mikołaja 
Reja w kontekście parenezy renesansowej Marzena Tyl (Lublin 2011, mps BKUL).

46  Por. A. K a r p i ń s k i, Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Ossoli-
neum, Wrocław 1983, s. 60-69.

47  E. O t w i n o w s k i, Opisania pobożnej i statecznej żony i dobrej gospodyniej, w. 46-47, 
w: tenże, Pisma poetyckie, red. P. Wilczek, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, Warszawa 
1999, s. 92n. Na temat Opisania pobożnej i statecznej żony... zob. P. W i l c z e k, Erazm Otwinowski, 
pisarz ariański, Gnome Books, Katowice 1994, s. 91-102.

48  O t w i n o w s k i, dz. cyt., w. 25-26, s. 92.
49  K o c h a n o w s k i, Pieśń X, w. 1-12, Pieśni. Księgi wtóre, w: tenże, Dzieła polskie, t. 1, s. 256.
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