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Zaraz po opisie zastawy szronowej następuje opis innego 
typu dekoracyj, gdy, mianowicie, cukrem i drobnemi drażeci- 
kami różnego koloru wysypywano desenie na serwisie, co za
stąpiono niebawem proszkiem gipsowym, barwionym, gdy cu
kier tem, że tajał, okazał się niepraktyczny. Mistrz odnośnej 
sztuki wysypywał tym sposobem, jak z rogu obfitości, całe 
pejzaże i mnóstwo postaci.

Wszystkie te dziwa jednak niewarte arcy-serwisu, zro
dzonego w wyobraźni arcymistrza poezji, niewarte osobliwszej 
zastawy, odzwierciedlającej obyczaje sejmikowe „szlachty bra- 
tów“, których to scen podziwianie pozwala stopnieć „pian
kom i cukrom białym, jak śniegi“ , co „zamiast szronu“ po
krywają „domy, niby wioski i zaścianki“ — aż „krajobraz 
przedstawił nową porę roku, zabłysnąwszy zielenią, różnofarbną 
wiosną, wychodzą różne zboża, jak na drożdżach rosną“ .

Choć Mickiewicz tłumaczy, że pszenica z szafranu, „żyto 
ubrane w srebra malarskiego listy“, a gryka z czekolady, — 
bardzo zadziwia ta sztuka. Podziw zdumieniem się staje, gdy— 
znów „od ciepła w izbie“ — „topnieją zboża, trawy żółkną“, 
„liście czerwienieją i sypią się“.

Dopiero „nagie laski cynamonu“ i „gałązki wawrzynu“, 
„odziane zamiast kolców ziarenkami kminu“, stają się realne — 
i jesteśmy w domu z gośćmi, pijącymi wino, którzy „zaczęli 
gałązki, pnie i korzenie zrywać i gryźć dla zakąski“, śladem 
praojców, zamykających ucztę après le vin et les épices, do któ
rych to korzeni kmin się kandyzowany zaliczał, o czem wiele 
u Le Grand.

„Pamiątka owych biesiad sławnych, które dawano w do
mach panów starodawnych“ przeszła, „nie wiedzieć jaką drogą, 
w dom szlachecki“ — lub raczej drogą w swoim rodzaju naj
prostszą: drogą wyobraźni genjalnego plastyka słowa, który 
wymyślił arcy-serwis, o jakiem się żadnemu z mistrzów 
„sztuki“ francuskiej nie śniło.

Kraków. Zofja Reutł-Witkowska.

Mickiewicza „Golono, strzyżono“ i „Żona uparta“.

Studjując poezje Mickiewicza, zająłem się także wier
szami jego „Golono, strzyżono“ i „Uparta żona“. Przy pierw
szym wierszu przypomniałem sobie ten sam motyw w opowia
daniu jugosłowiańskiem. W krainie Słoweńców (w zachodniej 
części dzisiejszej Jugosławji) słyszałem opowieść o Chorwatce 
upartej, którą mąż wrzucił do wody. Postanowiłem zająć się 
tym motywem bliżej.

Niestety nie mam tutaj w Jugosławji wystarczającej lite-
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ratury naukowej polskiej i nie wiem, czy w obrębie jej nie 
zbadano już dokładniej motywu o upartej żonie.

W „Dziełach Adama Mickiewicza“ (wyd. Tow. Lit. im. A. 
Mick., Lwów, 1903, t. II, str. 551) czytamy, że „do literatury 
piśmiennej (sc. polskiej) pierwszy, o ile to wiadomo, W. Po
tocki (powiastkę) wprowadził przez swoje „Jovialitates“, a po 
nim nieznajomy autor w broszurze: „Dyalog czyli Rozmowa 
Podolanki z Mężem“. Powieść „Strzyżono, golono“ zapisał też 
K. W. Wójcicki w „Zarysach domowych“, (t. II, str. 44—45) 
między „przysłowiami chłopskiemi“, które „posłyszał“, lecz to 
jednak uważa się za fałszerstwo, „dokonane przez Wójcickiego 
na podstawie fraszki W. Potockiego“. Ale A. Rypiński zna
lazł, jak się czyta w tern samem wydaniu „Dzieł A. Mickie
wicza“, powiastkę, do motywu mickiewiczowskiego bardzo zbli
żoną, na Białorusi. Pewne jest, że „temat, opowiedziany przez 
Mickiewicza, nie jest jego pomysłu, lecz wzięty albo z ust 
ludu, znającego podobną powiastkę, albo z literatury piśmien
nej... Z jakiego źródła korzystał Mickiewicz, piśmiennego czy 
ustnego, oznaczyć niepodobna“.

Ponieważ wobec środków, stojących mi tutaj do dyspo
zycji, nie mogłem odpowiedzieć na pytanie, z jakiego źródła 
czerpał Mickiewicz, zamierzam więc tylko zająć się rozszerze
niem opowieści i dawnością motywu.

W literaturze jugosłowiańskiej powiastkę o żonie upartej 
zapisał już Vuk Stefanovic Karadżić, znany wielki zbieracz 
pieśni ludowych serbskich (1787—1864), i to w swoich „ Serb
skich powiastkach ludowych“ („Srpske Narodne pripovijetke“, 
1870, str. 144 '). Materjał Vuka pochodzi głównie z zachodniej 
części Serbji, więc z ziemi między Hercegowiną i Belgradem.

Pod tytułem : „Nie jest strzyżone, lecz koszone“ („Nije 
striźeno nego koäeno“) ma powiastkę o upartej żonie także 
Vuk Vrćević (1811—1882) w swoich „Serbskich powiastkach 
ludowych“ („Srpske Narodne pripovijetke“) 2); Vröevic pocho
dził z Boki Kotarskiej i żył w Dubrowniku i w Czarnogórze, 
więc na południowem potnorzu dalmatyńskiem 3).

Ze środkowej części dzisiejszej Jugosławji, z ziemi mię
dzy Zagrzebiem i Belgradem, pochodził równowieśnik Vuka 
Karadżića i Vuka Vröevica, Adam Filipovic Heldentalski (1792— 
1871); ten pozostawił w rękopisie poemat, w który wpleciono 
także powiastkę o upartej żonie. (O tern pisał Wł. Dukat w wy
dawnictwie „Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjet- 
nosti“ Knjige 203, 1914, str. 24n.).

J) Pod tytułem : „Zla żena“. Pierwsze wydanie wyszło 1821 (Wiedeń).
2) W wydaniu z r. 1868, t. I, nr. 7.
ł) Prof. uniwersytetu w Zagrzebiu, Milan Reietar, pochodzący z Dub

rownika (Ragusa), opowiadał mi, że w Dubrowniku pokazują nawet skałę 
z której mąż żonę upartą wrzucił do wody.
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Z powiastki o żonie uparte] powstało też przysłowie: „Ko
szono, strzyżono“ (Kośeno, striżeno“); przytacza je Karadżić 
w swoich „Serbskich przysłowiach ludowych“ („Narodne srpske 
poslovice“, 1836) i Danićić w „Przysłowiach“ („Poslovice“, 1871, 
nr. 1795; „Koszone jest, strzyżone jest“). To przysłowie włą
czono też do słowników, np. do wielkiego słownika języka 
chorwackiego czy serbskiego, który wydaje Jugosłowiańska 
Akademja w Zagrzebiu (s. v. kositi) i do słownika Breza-Ive- 
kovica („Rjećnik hrvatskoga jezika“, s. v. „kositi“ i „strici“). 
W obu słownikach jest jakp źródło przysłowia streszczona po
wiastka o upartej żonie, według przekazu Karadżića.

Powiastka Karadżića opiewa tak:

Z ła  ż o n a .

Podróżował gdzieś mąż z żoną i przechodzili przez łąkę niedawno 
skoszoną; wtedy powiedział mąż: „Patrz żono! Ładnie ci jest ta łąka poko
szona“. A żona: „Czy masz chore oczy, że nie widzisz, iż to nie jest koszone, 
lecz strzyżone“. A mąż na to: „Bój się Boga, żono! Jak można łąkę strzyc? 
To jest koszona; oto trawa na pokosach!“ — I gdy mąż dowodził, że ko
szono, a żona, że strzyżono, pokłócili się, mąż uderzył żonę i począł krzy
czeć, aby umilkła; żona poszła na kraj drogi do m ęża1), podniosła mu dwa 
palce przed oczy i strzygąc niemi, jak nożyczkami, poczęła krzyczeć: „Strzy
żono! Strzyżono! Strzyżono!“ Idąc tak obok drogi i nie patrząc przed siebie, 
lecz mężowi w oczy i w swoje strzyżenie, napotkała jakąś jamę, nakrytą 
z góry pokosami, i spadła w nią. Kiedy mąż zobaczył, że żona wpadła w jamę, 
powiedział: „A, tak dobrze tobie!“ i poszedł swoją drogą. — Po kilku dniach 
żal mu jej się zrobiło i zaczął sobie mówić : „Nuż, wydostanę ją, jeżeli bę
dzie jeszcze żywa! Jaką jest, taką jest; a może się na przyszłość coś poprawi. 
Chciał ją wydostać powrozem, ale wyciągnął z jamy djabła; ten mężowi 
opowiadał, że spadł w jamę i że mu w jamie i przedtem było źle, lecz od
kąd ta kobieta przyszła do niego, byłby zdechł przez jej złośliwość. Djabeł 
go prosi, aby ją pozostawił tam, a on go za to wynagrodzi -). Kiedy później 
djabeł od męża słyszał, że żona wyszła z jamy, przeraził się i uciekł aż w mo
rze sine i nigdy już nie wrócił między ludzi.

*) Dotąd spolszczyłem opowieść dosłownie, odtąd dalej podaję ją 
w streszczeniu.

J) Z tym djabłem rozpoczyna się właściwie inna powiastka, mianowi
cie o złej kobiecie, gorszej od djabła samego. Ponieważ w całem opowiada
niu Karadżića chodzi nie tylko o upor żony, lecz wogóle o złośliwość 
kobiety, jest u niego też tytuł ogólny: „Zła żona (kobieta)“ zamiast: „Uparta 
żona“. Wynagrodzenie ze strony djabła było następujące: Djabeł pokazał 
mężowi jakąś trawę leczniczą i wstąpił w córkę pewnego cara; kiedy mąż 
z tą traw ą zbliżył się do niej, wyszedł z niej djabeł, a wdzięczny car dał 
mężowi swoją córkę uzdrowioną za żonę. Ale pewnego innego cara córka 
zachorowała; wedle umowy z djabłem mężowi nie było wolno tam leczyć. 
Ale mąż poradził sobie; powiedział mianowicie djabłu, że jego żona wyszła 
z jamy i żąda albo jego albo djabła. (Warjant patrz w „Nar. Pripovjedkach 
i t. d.“, wydanych przez Waljawca, II wyd., 1890, str. 260). Kombinację obu 
opowieści, więc o koszeniu i o wynagrodzeniu męża przez djabła stanowi 
opowieść: „Zla żena“ w „Powiastkach ludowych i wierszach Mijata Stoja- 
noviéa („Pućke pripoviestke i pjesme, sa b ra o it. d...“ (Zagrzeb, 1867, str. 133, 
nr. XXX). Część opowieści o koszeniu brzmi : „Mąż pewnego razu kosił łąkę. 
Żona przyniosła mu „użynę“ (drugie śniadanie). Kiedy żona z użyną przy-
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Zaznaczę teraz różnice ważniejsze między wierszem Mic
kiewicza a opowieścią serbską : 1) Tam suka, tutaj łąka (wsku
tek tego tam golenie, tutaj koszenie — lecz w „Dyalogu“ pol
skim chodzi także o łąkę i o sieczenie) ; — 2) tam szuka mąż 
aprobaty poważnych ludzi, tutaj takiego szukania dowodów 
niema; — 3) tam „ona poszła do gospody, on się puścił aż do 
Zgierza i tam przystał za żołnierza“, tutaj on chwilowo lito
wał się nad nią, ale przecież dał się uwieść djabłu i zostawił 
ją w jamie, chciał (zdaje się) pozyskać nawet córki dwóch ca
rów. (Czy jego żona naprawdę ocalała, czy on wiadomością o jej 
ocaleniu tylko zwiódł djabła, tego z opowieści nie widać).

Powiastka Y r ö e v i c a  opiewa tak:
,,Szli mąż i żona na targ i udali się krótszą ścieżką przez łąkę sko

szoną, a mąż powie do żony : „Przebóg ! Kto kosił tę łąkę, ten dobrze podciął, 
niby brzytwą ogolił“. A żona ofuknęła go i powiedziała: „Biedaku, alboś 
ślepy albo głupi, że nie widzisz, iż nie koszono, lecz strzyżono“. Przeszli tak 
przez całą łąkę, mąż mówiąc, że koszono, żona, że nie, lecz że strzyżono, 
i jedno drugiemu nie chciało ustąpić. A kiedy przyszli nad pewną cysternę, 
w której była woda, mąż pchnął ją w wodę, mówiąc: „Powiedz teraz, że 
nie koszono, lecz strzyżono, ale ona znowu to samo. Wtedy wcisnął ją mąż 
głębiej pod wodę i rzekł: „Czy powiesz i teraz, że strzyżono?1', a ona wy
ciągnęła rękę z pod wody i dwa palce zwinęła jeden z drugim tak, jakby 
strzygła. A gdy mąż spostrzegł, że utopił swoją żonę, wyciągnął ją z wody 
i rzekł: „Niech będzie po twojemu! Lepiej mi jest nawet w kłamstwo wie
rzyć, niż wobec duszy zgrzeszyć i bez żony być sierotą, ludzie bowiem mó
wią: I zła żona — dobra żona“.

Znamienne jest, że i tutaj mówi się wprawdzie o kosze
niu, w porównaniu dodaje się jednak „brzytwę“, więc napo
myka się o g o l e n i u ,  które wprowadzone zostało do wiersza 
Mickiewicza. Podkreślam dalej, że u Vrćevića mąż zmądrzał 
i ustąpił, i to z dwóch motywów: m o r a l n e g o  (aby nie zgrze
szyć) i p r a k t y c z n e g o  (trudno być bez żony).

Wiersza Adama Filipovica Haldentalskiego nie mogę przy
toczyć w całości, lecz tylko w streszczeniu, jakie dał Dukat 
w swojem studjum:

Żona chce przekonać męża, że należy żyto kosić nożyczkami, nie sier
pem, bo tak czyni świat cały. Ale im gniewniej mąż jej odpowiada, tem 
bardziej upartą staje się żona i nie ustępuje nawet wtedy, kiedy ją mąż 
z gniewu wrzuca do wody; gdy jest już aż do szyi w wodzie, jeszcze mówi: 
„Zboże żnie nożyczkami, mnie topi, a nożyczki niech będą u ciebie!“ Będąc 
już aż do czoła w wodzie, wyciąga rękę, łączy dwa palce, że nawet w go
dzinie śmierci pozostaje przy nożyczkach i stwierdza, że jest sprawiedliwą.
I utonęła“.

szła na łąkę, poczęła krzyczeć: „Jak to źle i powoli strzyżesz!“ „Przebóg, 
żono — mówi mąż — ja nie strzygę, lecz koszę łąkę. Owce strzyże się, łąki 
kosi się!“ — „Strzyżesz, strzyżesz, nie kosisz“, mówi żona i pocznie palcami 
trzaskać mężowi pod nosem. Mąż był dobrodusznym człowiekiem, ale nie 
mógł znieść, żeby żona trzaskała mu przed nosem. Odtrącił ją więc od siebie, 
poczęli się szamotać i przy tem żona wpadła w starą studnię“. (Opowieść 
ta pochodzi z Babinej Gredy w Sławonji, więc z krainy między Zagrzebiem 
i Belgradem).
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Trochę różni się od tych opowieści niemiecka powiastka 
pisarza Jana Piotra He b e l a  (1760, f  1826) w jego „Schatz- 
kästlein des rheinischen Hausfreundes“.

W pewnej wsi nad Dunajem z tej strony Ulma żyli mąż i żona. Ona 
była rozrzutna i miała język jak miecz, on był sknerą. Gdy on w jednej go
dzinie sto razy jej powiedział: „Rozrzutnico!“, ona powiedziała mu sto i je 
den raz: „Sknero.“ Ostatnie słowo zawsze było jej. Pewnego razu wrócił 
mąż z karczmy i w domu przyszło między małżeństwem do obelg. „Wtedy 
wzniosło się coś czarnego i rozjuszonego w jego sercu i dwa złe duchy, 
mieszkające w nim, mianowicie gniew i podchmielenie, mówiły: „Rzuć be- 
stję do Dunaju!“ — „Czekaj, ja ci pokażę, ty  ro/rzutnico!“ („Ty sknero!“ 
odpowiedziała ona) i odniósł ją do Dunaju. I kiedy żona była z ustami już 
w wodzie, a uszy zostały jeszcze nad wodą, jeszcze raz okrutnik krzyknął : 
„Ty rozrzutnico!“ Wtedy podniosła żona jeszcze raz ręce z wody i przy
cisnęła paznokieć prawego wielkiego palca do paznokcia lewego, jak się 
to robi, kiedy się pewne stworzenie zabija, i to był jej koniec1!.

Podobieństwo opowieści Hebela do przytoczonych wyżej 
polega na topieniu żony i na jej uporze do ostatniej chwili 
życia. Łąki zaś, strzyżenia i golenia albo koszenia u Hebela 
niema. Hebel dodał na końcu pouczającą uwagę: „Czytelnikowi, 
któremu zależy na prawie i sprawiedliwości, nie powinniśmy 
powiedzieć, że niemiłosierny morderca także już nie żyje, lecz 
że poszedł do domu i powiesił się jeszcze tej samej nocy na 
słupie“ — więc Hebel sprawiedliwości zadośćuczynił.

Jak widać z tego, co dotąd powiedziano, motyw: „Strzy
żono, golono“ znajduje się na ziemi polskiej, jugosłowiańskiej 
i niemieckiej, a spotykamy go też we Francji i to już w śred
nich wiekach.

Na średniowieczną łacińską opowieść z ziemi francuskiej 
zwrócił mi uwagę Kasumovic w studjum o chorwackich i serb
skich przysłowiach ludowych („Hrvatske i srpske narodne po- 
slovice“, w „Rad Jugoslavenske Akademije“ w Zagrzebiu, 
ks. 191, 203) i w studjum o „Ezopowych baśniach greckich 
i rzymskich w chorwackiem i serbskiein opowiadaniu ludowem“ 
(„Esöpovska basna greka i rimska u hrvatskom i srpskom na- 
rodnem prećanju“, w „Zborniku za narodni zivot i obićaje 
jużnih Slavena“, XIX, 25). W tych studjach wspomina Kasu
movic o średniowiecznym zbiorze opowieści, którego autor 
zwał się R o m u l u s .

0 Werke, t. II, herausgegeben von О. Behaghel, Berlin und Stuttgart, 
Nr. 10. Pierwotnie opowieści Hebela wychodziły w badeńskim „Landkalen
der“ , а 1811 wydał je Hebel w osobnej książce: „Schatzkästlein i t .  d.“—Na 
Hebela zwrócił mi uwagę Dukat, tak samo, jak na dramat chorwackiego pi
sarza Janka Jurkovica „Sto żena może“. Cfr. Stojanovic : „Pućke pripovjedke“ 
(Zagreb, 1867, 192). — Co do ruchu palców u Hebela, myśleć tu należy 
o pchle, a cały zwrot rozumieć można tylko w języku niemieckim. Żona 
używa słowa „Knicker“ (sknera), a „knicken“ znaczy w języku niemieckim 
także: stłuc coś, załamać coś. Ruchem palców, naśladującym zabijanie pchły, 
chciała żona pokazać, że jest on „Knicker“ — sknera.
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Romulus był to jakiś pisarz średnich wieków, który na
śladował Ezopa-Fedraг). W tym Romulusie znajduje s ię2) też 
powiastka :

De h o m i n e  e t  u x o r e  l i t i g i o s a .

Homo quidam habuit uxorem litigiosam et contumacem, garrulam et 
pertinacem. Contigit aliquando, ut pariter ambularent in prato, quod nuper 
dominus prati cum summa diligentia falcaverat, et ait Homo: Quam diligen
ter et congrue falcatum est hoc pratum! Mentiris, ait Mulier, quoniam for
cipe praecisum est. Semper, inquit Vir, verbis meis contraria fuisti. Sed ta
men hoc vere scio, quod pratum hoc vicinus meus falce demessuit. Deliras, 
ait Mulier, quia forcipe factum est hoc. Secundum consuetudinem tuam, inquit 
Vir, semper novissima vis retinere verba, et deiiciens illam incubuit super 
eam et dixit: Ego linguae officium, qua semper proterva fuisti locuta, tibi 
impediam, nisi mihi consentias. Et ait: Quo instrumento praecisum est pra
t um?  Quia igitur linguam eius arripuerat et fortiter premebat, plena verba 
formare non poterat, sed orhipe pro forcipe dixit. Tunc incepit linguam inci
dere, et quaesivit, u t quaesierat ante. Illa autem, quia iam linguam amiserat 
et loqui non potuit, signo, quo valuit, pertinaciam ostendit, forcipis formam 
et officium digitis ostentans. Sic Vir Mulieri linguam amputavit.

M o r a l i t a s :  Sic litigiosi et contumaces iurgia sua semper malo fine 
concludunt; malunt enim iniuste alios superare quam ipsi iuste subii- 
ciantur 8).

Jak w powiastkach jugosłowiańskich, chodzi i tu o „ko
szenie“ czy „strzyżenie“ łąki, ale brak topienia; zamiast uto
pić żonę, mąż chwycił ją za język i wkońcu go odciął. „Mo
ralitas“ średniowieczna, zdaje się, zwala całą winę na żonę 
i karze ją bardzo surowo.

Jak traktują wszystkie te opowieści żonę? We wszyst
kich powiastkach jugosłowiańskich mąż łąkę kos i ,  tak samo 
w „Dyalogu“ polskim ( s i e c  =  kosić łąkę) i w Romulu (fa l
eare ), a żona wszędzie ją s t r z y ż e  (forcipe praecidit) ‘). Objek- 
tywnie mówiąc, żona nie miała racji, boć przecie nie można 
O łące mówić, że się ją strzyże:· jej upór zdaje nam się tem 
większy, im mniej uzasadnione jest jej twierdzenie.

Ukaranie żony nie jest we wszystkich powiastkach jedna
kowe. U Karadżića zdaje się, że kobieta się uratowała, u Vrće- 
vića wyciągnął ją mąż z wody, u Filipovica Heldentalskiego 
utonęła, tak samo u Hebela (ale opowieść Hebela ma już 
wszystkie oznaki sztuczności). Okrutnie karze kobietę średnio
wieczny Romulus: odcina jej język.

*) Hervieux Leopold: Les fabulistes latins depuis le siècle d’August 
jusqu’à la fin du moyen âge. Paris, 1893. (Phèdre et ses anciens imitateurs. 
Fables de Romulus, t. I, str. 266 n., t. If, str. 548, Nr. LXXI1I).

2) Oesterley H.: Romulus. Die Paraphrasen des Phaedrus im Mittelal
ter etc. (Berlin, 1870).

3) Oesterley, j. w., str. 113. (Tekst trochę inny). Tytuł: „De uxore 
proterva“.

4) U Filipovica Heldentalskiego ona „kosi (łąkę) nożyczkami, nie sier
pem “, więc też s t r z y ż e .
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Mickiewicz w swoim wierszu prowadzi nas z łąki do ży
cia domowego pewnego „Mazura blisko Zgierza“. Ten Mazur 
i jego żona kłócą się o to, czy ich suka została ogolona czy 
ostrzyżona. Nie wiem, czy od Mickiewicza pochodzi ta zm iana*). 
W każdym razie spór o to, czy ł ą k ę  się k o s i  czy s t r z y ż e ,  
musiał wydać się Mickiewiczowi sam przez się niewiarygod
nym, bo twierdzenie, że ł ą k ę  się strzyże, trąci przecież ka
rykaturą. Możliwszym jest z natury rzeczy samej spór, czy 
s u k ę  się s t r z y ż e ,  czy g o li. A im bardziej uzasadniony jest 
spór o te wyrazy, gdy dotyczą suki, tem mniej uporu można 
zarzucać jednemu albo drugiemu z kłótników. U Mickiewicza 
mąż g o l i  sukę, a żona ją s t r z y ż e ;  przypuszczam, że tutaj 
ona ma rację i tem mniej można zarzucać jej upór co do jej 
twierdzenia samego. Upartą ujawnia się ona dopiero wtedy, 
kiedy będąc w śmiertelnem niebezpieczeństwie, ciągle jeszcze 
utrzymuje swoje, więc w namiętności nie docenia wiel
kiej wartości ż y c i a  a małej wartości sporu o w y r a z y  
(słowa). *

Mąż ma w powieściach jugosłowiańskich i w Romulu 
słuszność co do koszenia łąki, ale przecież i on nie może zo
stać uniewinnionym z zarzutu uporu, bo namiętnie walczy 
przeciw jednemu oczywistemu głupstwu. U Hebela mąż jest 
tak samo uparty, jak żona. U Mickiewicza uwydatnia się jego 
upór tem, że kłóci się o stosunkowo małą różnicę i że on 
też w tej tak małej kwestji nie ustępuje, odwrotnie, kiedy 
wracają do domu, właśnie on zaczyna znowu kłótnię, i to py
taniem, czy ona treść wyroku pamięta (wtedy jest nawet ona 
roztropniejszą i „milczy jak zaklęta“). Zarzut ogólnego uporu 
przeciw niemu możemy łagodzić tylko tem, że dla swego twier
dzenia albo dla rozwiązania kwestji wogóle szukał on dowo
dów u sąsiada, żyda i plebana; bo gdzie szuka się d o w o d ó w ,  
tam odpada j e d n a  z cech pojęcia uporu.

Głównie powinnniśmy twierdzić, że i on jest uparty, ale 
jednocześnie jest on także okrutny: żonę opuszcza w jamie, 
do której wpadła — (Karadżić), albo ją sam wtrąca do wody 
(Vrcevic, Filipovic Heldentalski, Hebel, Potocki, -Mickiewicz), 
albo język jej odcina (Romulus). Skutek jednak nie jest wszę
dzie tragiczny ; utonie ona tylko u Vrceviéa, Hebela, a u Ro- 
mula straci język. Mąż sam odczuwa później skruchę u Kara- 
dżića, Vröevica i Hebela. Podobnie rozwiązuje nareszcie kwe- 
stję mąż u Mickiewicza.

Grzeszyli więc oboje, mąż i żona, a ukarana została tylko 
żona. Tę dysharinonję zauważył Hebel i mężowi — również

0 U W. Potockiego chodzi o kwestję, czy „ s ą s i a d  wygolił“ się czy 
„ostrzygł“. (Żona stwierdza, że sąsiad się „ o s t r z y g ł “).
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śmierć przeznaczył. U Mickiewicza każdy ponosi skutki swego 
czynu i idzie sam swoją drogą

** *
Mickiewicz napisał jeszcze powiastkę p. t.: „ Ż o n a

u p a r t a “, tj. wiersz o żonie, która wpadła do Sekwany i uto
nęła. Mąż szukając jej, biegł po brzegu rzeki przeciw wodzie, 
a kiedy żandarm zwrócił mu uwagę, że utopionego ciała szuka 
w złym kierunku, gdyż według praw naturalnych płynie ono 
z góry w dół, szukający odpowiedział, że to ciało w życiu 
było zawsze wszystkiemu przeciwne i dlatego on się domyśla, 
iż teraz także popłynęło przeciw wodzie.

Dowodem, że ani ten motyw nie jest oryginalnym po
mysłem Mickiewicza, jest okoliczność, iż ma go również W. 
Potocki w „Jovialitates“, ale z motywem „Golono, strzyżono“ 
ściągnięty w jedną fraszkę. Lecz mogę teraz przytoczyć śred
niowieczną odmianę „Żony upartej“, którą ma wspomniany 
już R o m u l u s  w zbiorze swoich bajek2)* pod tytułem :

De u x o r e  m a l a  e t  v i r o  suo.
Quidam Homo habuit Uxorem sibi contrariam et adversantem, et ibat 

cum servis suis ad torrentem, ut ex eo deduceret aquas ad faciendam pisci
nam. Et exigebant ab eo servi, u t escas secum tollerent, quibus post labo
rem reficerentur. Sic, inquit Homo, opus est. Euntes ergo tollite cibaria de 
Uxore mea; verumptamen non dicatis ei, quod hoc sit ex mea voluntate 
vel quod ego eis refici debeam. Abierunt itaque, secundum consilium domin, 
sui dicentes: Opus grave nobis iniunctum est; sed desunt nobis cibaria, quia 
ipse Dominus noster parcus est nec refici vult. Et ait Mulier: Ipse quidem, 
sicut dignus est, in perpetua sit abstinentia; sed ego veniam 'et largiter 
vobis amministrabo. Insecuta est eos hora prandii, portans secum omnem 
rerum sufficientiam, et praecepit eos discumbere, viro suo ad opus stante. 
Cum autem inciperent comedere, accessit Vir, ut et ipse cibum caperet, et 
resedit iuxta Mulierem. Sed illa, videns quia Vir eius vellet comedere, coe
pit se ab ipso elongare. Vir autem ad illam se traxit. Cum autem sic in 
contrarium niterentur. Mulier elongando, Vir accedendo, ipsa forte in alveum 
fluentis aquae corruit et submersa est. Occurrerunt ergo servi secus fluvium 
ad vadum quoddam, ut eam ibi comprehenderent. Quibus ait Dominus: 
Frustra eam in decurrentibus aquis quaeritis; expectate eam ad ortum flu
minis, et illuc properate, quia, ut solebat vivens contra me niti, sic mortua 
contra impetum nititur fluvii.

M o r a l i t a s .  Si perversa tibi fuerit mulier, noli cum ea contendere, 
quia sicut pellem ei abstrahere non potes, sic vero perversitatem ipsius 
exstirpare non praevalebis8).

Jak widać, „moralitas“ poucza mężczyznę, że musi pod
dać się rezygnacji wobec przemożnej siły żony upartej.

Zagrzeb. Fr. Ilesić.

!) Co do moralnego oceniania akcji, musimy mieć na względzie, że
wiersz Mickiewicza jest wyraźną humoreską, a wskutek tego nie powin
niśmy przykładać doń miary tragicznej sprawiedliwości.

2) Hervieux, j. w., t. II, str. 549, nr. LXXIV.
8) Oesterley, j. w., str. 104. (Text trochę inny). Tytuł: „Iterum de 

uxore proterva“.


