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CONIUGALIA PRAECEPTA PLUTARCHA
O ŻYCIU ŻON

Pozycja społeczna kobiet w starożytnej Grecji znacznie różniła się od sy-
tuacji mężczyzn: miały one niski status społeczny, a „niemal cała egzystencja 
greckiej kobiety nosiła cechy prywatności”1. Prawdopodobnie kobiety z okre-
su kultury kreteńskiej miały większą swobodę i odgrywały znaczniejszą rolę 
w swej społeczności lokalnej niż w czasach Grecji właściwej. Mówią o tym 
freski z pałaców kreteńskich oraz charakter ówczesnej religii. Podobna była sy-
tuacja kobiet w dobie mykeńskiej, sztuka tych czasów pokazuje sceny z życia 
dworskiego z udziałem kobiet. Jednak w epoce klasycznej kobiety już nie tylko 
nie posiadały praw obywatelskich, ale także były pod całkowitą władzą męż-
czyzny: najpierw ojca (po jego śmierci – brata lub opiekuna), później męża.

W epoce Plutarcha, czyli w czasach Grecji rzymskiej, Hellenki miały nie-
co więcej praw (zapewne pod wpływem obyczajów rzymskich), coraz częściej 
były dopuszczane do nauki (choć edukacja kobiet była i wówczas rzeczą wciąż 
dość rzadką, skoro Plutarch napisał znany nam – niestety tylko z fragmentów – 
traktat O tym, że i kobiety należy kształcić) i bywały traktowane przez mężów 
nie tylko jako towarzyszki łoża, ale przede wszystkim życia, do czego wzywał 
filozof w swych Zaleceniach małżeńskich (gr. Gamik¦ paraggšlmata, łac. Co-
niugalia praecepta) napisanych w ślubnym podarunku dla Polliana i Eurydyki, 
swych uczniów. Dla Plutarcha tematyka małżeńska jest ważnym elementem 
dyskursu filozoficznego. Sam o tym pisze we wstępie do Coniugalia praecepta:

„filosof…v d� pollîn lÒgwn kaˆ kalîn ™nÒntwn, oÙdenÕj Âtton ¥xioj 
spoudÁj Ð gam»liÒj ™stin oátoj, ú kat®dousa toÝj ™pˆ b…ou koinwn…v 
suniÒntaj e„j taÙtÕ pr£ouj te paršcei kaˆ ceiro»qeij ¢ll»loij”2.

Hellenka w epoce starożytnej, także w czasach Plutarcha, była właści-
wie nadal w każdej sferze życia uzależniona przez całe życie od mężczy-
zny (najpierw ojca, potem męża), jednak w pismach Plutarcha znajdujemy 
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ideał kobiety-mężatki, który prawdopodobnie był realizowany przez jego 
żonę, Timoksenę, znaną nam głównie z konsolacji List pocieszający do żony 
(gr. ParamuqhtikÕj prÕj t¾n guna‹ka, łac. Consolatio ad uxorem), choć 
wspomnianą i w Coniugalia praecepta3.

Warto za Lidią Winniczuk przypomnieć, że w całej Grecji podstawowymi 
zasadami, na których opierała się instytucja rodziny, były monogamia i pa-
triarchat. Grecy rygorystycznie przestrzegali prawa nakazującego posiadanie 
tylko jednej żony, twierdząc, że poligamia to zjawisko barbarzyńskie, niegod-
ne Greka. Patriarchat polegał zaś na tym, że ojciec miał władzę nieograni-
czoną nad swoimi dziećmi. Wszystkich Greków łączył też wspólny pogląd 
na instytucję małżeństwa. Miała ona spełniać dwa zadania: po pierwsze, dać 
państwu nowych obywateli, którzy przejmą po ojcach obowiązki względem 
państwa, staną się jego obrońcami i zapobiegną wyludnieniu państwa; po dru-
gie, dać kontynuację rodu i rodziny przez potomstwo, które miało przejąć obo-
wiązki kultowe (ofiary, kult zmarłych, tradycje rodzinne), dzieci miały być też 
oparciem na starość4.

Te dwa cele małżeństwa nie są już aż tak wyraźnie przedstawione w Co-
niugalia praecepta. Po tylu wiekach funkcjonowania owych poglądów były 
one już zapewne nazbyt oczywiste, by im poświęcać uwagę w traktacie filo-
zoficznym dla nowożeńców, a ponadto być może na coś innego filozof chciał 
zwrócić uwagę swym uczniom. Zresztą pierwszy cel małżeństwa (dać państwu 
nowych obywateli) dla obywatela małej Cheronei5 (choć zarazem i obywatela 
Rzymu6), funkcjonującej w obrębie Imperium Romanum, zapewne nabierał 
specyficznego i innego niż w epoce klasycznej znaczenia. Niemniej do po-
jęcia ojczyzny Plutarch nawiązał na samym początku Coniugalia praecepta, 
wspominając o p£trioj qesmÒj7. Można stąd wyciągnąć wniosek, że autor 
ma poczucie wielowiekowej tradycji helleńskiej związanej z samą ceremonią 
zaślubin, jak i z instytucją małżeństwa.

O dzieciach Plutarch w omawianym piśmie nie wspomina zbyt często, 
i w innym zupełnie kontekście, niż w podanym powyżej: dziecko podkreś-
la jedność małżonków, zwłaszcza cielesną (choć nie tylko o niej pisze autor 
w Coniugalia praecepta):

„kaˆ g¦r ¹ fÚsij m…gnusi di¦ tîn swm£twn tîn ¹m©j, †n’ ™x ˜katšrwn 
mšroj laboàsa kaˆ sugcšasa koinÕn ¢mfotšroij ¢podù tÕ gennèmenon, 
éste mhdšteron dior…sai mhd� diakr‹nai tÕ ‡dion À tÕ ¢llÒtrion”8.

3 Por. tamże 48.
4 Por. np. L. Winniczuk, Ludzie,  zwyczaje  i  obyczaje  starożytnej Grecji  i Rzymu, Warszawa 

2006, 174-175.
5 Pod Cheroneą Grecja utraciła niepodległość w roku 338 prz. Chr. po bitwie z wojskami mace-

dońskimi, a w roku 86 prz. Chr. armia grecko-pontyjska przegrała tu bitwę z Rzymianami.
6 Za cesarza Wespazjana Plutarch uzyskał obywatelstwo rzymskie.
7 Plutarchus, Coniugalia praecepta prologus, ed. Bernardakis, I, s. 337.
8 Tamże 20, ed. Bernardakis, I, s. 343-344 .
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Pod koniec traktatu napotykamy jednak na pogląd, iż najświętszą orką 
i zasiewem jest siew małżeński, dla zrodzenia dzieci („toÚtwn d� p£ntwn 
ƒerètatÒj ™stin Ð gam»lioj spÒroj kaˆ ¥rotoj ™pˆ pa…dwn teknèsei”9). 
A dzieci te winny być z prawego łoża. To ich narodzin się pragnie w małżeń-
stwie. Innych dzieci, pochodzących z postronnych (nieczystych i występnych) 
związków męża czy też żony, rodzice się wstydzą i ukrywają je:

„diÕ de‹ m£lista toÚtJ crÁsqai met' eÙlabe…aj tÕn ¥ndra kaˆ t¾n 
guna‹ka, tîn ¢nišrwn kaˆ paranÒmwn prÕj ˜tšrrouj ¡gneÚontaj 
Ð miliîn, kaˆ m¾ spe…rontaj ™x ïn oÙd�n aÙto‹j fÚesqai qšlousin 
¢ll¦ k¨n gšnhtai karpÕj a„scÚnontai kaˆ ¢pokrÚptousi”10.

W tym fragmencie znajdujemy pochwałę czy też zachętę do wierności mał-
żeńskiej, wcale nie jedyną w traktacie.

Przechodząc do głównego tematu, obrazu żony w Coniugalia praecepta, 
chcę przedstawić poglądy Plutarcha, idąc poniekąd za jego myślą. Filozof wy-
różnił bowiem trzy stopnie jedności małżonków. I tak wymienia małżeństwa 
zawarte dla wspólnego łoża i rozkoszy, nastepnie zawarte dla posagu lub zro-
dzenia dzieci, wreszcie zawarte z miłości11. Podobnie w innym fragmencie, 
w którym wspomina jakby wychowawcze (na podobieństwo królów, mece-
nasów muzyki, nauki i sportu) zadanie męża względem żony, wymienia trzy 
rodzaje żon, to jest strojnisię, rozpustnicę i żonę cnotliwą:

„oƒ filÒmousoi tîn basilšwn polloÝj mousikoÝj poioàsin, oƒ filÒlogoi 
log…ouj, oƒ filaqlhtaˆ gumnastikoÚj. oÛtwj ¢n¾r filosèmatoj 
kallwp…strian guna‹ka poie‹, fil»donoj ˜tairik¾n kaˆ ¢kÒlaston, 
fil£gaqoj kaˆ filÒkaloj sèfrona kaˆ kosm…an”12.

Stąd najpierw przedstawię Plutarchowe myśli o życiu erotycznym żon, na-
stępnie o stosunku kobiet do zbytku, a wreszcie o prawdziwych zaletach 
dobrych żon.

1.  Życie  erotyczne. Kwestie związane z małżeńską alkową przewijają 
się przez cały traktat Plutarcha. Autor zauważa trudne początki pożycia mał-
żeńskiego młodej pary, które zresztą nie są niczym dziwnym, zwłaszcza gdy 
zważymy, że w Grecji dziewczęta wydawano za mąż już między dwunastym 
a piętnastym rokiem życia – często za mężczyzn znacznie od siebie star-
szych13, których wcześniej nawet nie znały. W przypadku Polliana i Eurydyki 
być może było inaczej, wydaje się bowiem, że jako uczniowie Plutarcha mogli 
się znać już wcześniej, przed ślubem.

9 Tamże 42, ed. Bernardakis, I, s. 352.
10 Tamże.
11 Por. tamże 34.
12 Tamże 17, ed. Bernardakis, I, s. 342.
13 Szerzej por. np. Wypustek, Życie rodzinne starożytnych Greków, s. 16-22.
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Niemniej, niemal na samym początku Coniugalia  praecepta autor prze-
strzega, że młoda żona jest podobna do kolczastej gałązki szparagu (zakłada-
nej podczas zaślubin w kraju Plutarcha, Beocji), wydającej jednak niezwykle 
słodki owoc. W przypadku męża, jak i żony ważna jest tu cierpliwość: mąż nie 
powinien się zniechęcać wobec nieśmiałości dziewiczej żony (nie należy się 
bowiem zrażać do całej kiści dojrzałego winnego grona z powodu jednej nie-
dojrzałej w nim jagody), a ona winna wystrzegać się niechęci do męża, zwłasz-
cza po pierwszym z nim stosunku (tu z kolei filozof przywołuje obraz z pasieki: 
skoro się zniosło ukłucie pszczoły, to nie wolno porzucić plastra miodu):

„™n Boiwt…v t¾n nÚmfhn katakalÚyantej ¢sfaragwni´ stefanoàsin 
™ke…nh te g¦r ¿diston ™k tracut£thj ¢k£nqhj karpÕn ¢nad…dwsin, 
¼ te nÚmfh tù m¾ fugÒnti mhd� duscer£nanti t¾n prèthn calepÒthta, 
kaˆ ¢hd…an aÙtÁj ¼meron kaˆ gluke‹an paršxei sumb…wsin. oƒ d� t¦j 
prètaj tîn parqšnwn diafor¦j m¾ Øpome…nantej oÙd�n ¢pole…pousi 
tîn di¦ tÕn Ômfaka t¾n staful¾n ˜tšroij proϊemšnwn. pollaˆ d� kaˆ 
tîn neog£mwn duscer£nasai di¦ t¦ prîta toÝj numf…ouj; Ómoion 
œpaqon  p£qoj  to‹j  t¾n  m�n  plhg¾n  tÁj  mel…tthj  Øpome…nasi,  tÕ  d� 
khr…on proemšnoij”14.

Dla żony mąż jest w sypialni nauczycielem właściwych (czyli skromnych) lub 
niepożądanych (bo rozpustnych) zachowań:

„toÚtou de‹ memnhmšnon tÕn ¥ndra mhdšna m©llon a„de‹sqai tÁj 
gunaikÒj, æj tÕn q£lamon aÙtÍ didaskale‹on eÙtax…aj À ¢kolas…aj 
genhsÒmenon”15.

Dostrzegając zagrożenie zniechęcenia do wspólnego pożycia między mło-
dymi małżonkami, Plutarch widzi też przeciwne niebezpieczeństwo im gro-
żące, mianowicie zbytnią fascynację cielesną namiętnością nie popartą uczu-
ciem i duchową głębią. Takiemu obcowaniu filozof zapowiada szybki koniec, 
porównując je do ognia łatwo płonącego dzięki podpałce, ale później niczym 
nie podtrzymywanego i gasnącemu:

„ésper tÕ pàr ™x£ptetai m�n eÙcerîj ™n ¢cÚroij kaˆ qruall…di kaˆ 
qrixˆ  lagóaij,  sbšnnutai  d�  t£cion  ¨n  m»  tinoj:  ˜tšrou  dunamšnou 
stšgein ¤ma kaˆ tršfein ™pil£bhtai, oÞtw tÕn ¢pÕ sèmatoj kaˆ éraj 
ÑxÝn œrwta tîn neog£mwn ¢naflegÒmenon de‹ m¾ diarkÁ mhd� bšbaion 
nom…zein, ¨n m¾ perˆ tÕ Ãqoj ƒdruqeˆj kaˆ toà fronoàntoj ¡y£menoj 
œmyucon l£bV di£qesin”16.

14 Plutarchus, Coniugalia praecepta 2, ed. Bernardakis, I, s. 338.
15 Tamże 47, ed. Bernardakis, I, s. 354.
16 Tamże 4, ed. Bernardakis, I, s. 339.
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Nie można służyć żądzom i przyjemnościom cielesnym („sèmatoj œsti 
k»desqai m¾ douleÚonta ta‹j ¹dona‹j aÙtoà kaˆ ta‹j ™piqum…aij”17). 
Czymś niewłaściwym jest również uzależnianie pożycia od rozkoszy i przery-
wanie w wyniku kłótni, czyli wówczas, gdy ono właśnie jest jak lekarstwo dla 
zwaśnionych małżonków:

„nom…zete oân Øme‹j ¡mart£nein toÝj ¹donÁj ›neka sugkaqeÚdontaj 
¢ll»loij Ótan d' ™v ÑrgÍ tini gšnwntai kaˆ diafor´, cwrˆj 
¢napauomšnouj kaˆ m¾ tÒte m£lista t¾n 'Afrod…thn parakaloàntaj, 
„atrÕn oâsan tîn toioÚtwn ¢r…sthn”18.

Łoże małżeńskie winno być wolne od kłótni, obelg i gniewu, zwłasz-
cza dlatego że trudno je potem załagodzić poza nim, w innym miejscu („§j 
d' ¹ kl…nh genn´ diafor¦j kaˆ loidor…aj kaˆ Ñrg£j, oÙ ·®diÒn ™stin 
™n ¥llJ tÒpJ kaˆ crÒnJ dialuqÁnai”19). Przy czym Plutarch wyraźnie 
postuluje wierność męża wobec żony, co nie było w Grecji aż tak oczywiste. 
Mianowicie zachęca, by mąż był czysty i wolny od stosunków postronnych, 
które przynoszą mu wszak tylko krótkotrwałą przyjemność, a za to sprawiają 
wielkie cierpienie żonie – a taką sytuację żony Plutarch nazywa czymś strasz-
nym i niesprawiedliwym:

„deinÕn Ãn […] ¥ndraj, ¢ll¦ di' ¹don¾n aØtîn brace‹an oÛtw 
kakoumšnaj perior©n. ™peˆ to…nun taàta p£scousin oÙ murizomšnwn 
tîn ¢ndrîn ¢ll¦ suggignomšnwn ˜tšraij, ¥dikÒn ™stin ¹donÁj ›neka 
mikr©j ™pˆ tosoàto lupe‹n kaˆ suntar£ttein t¦j guna‹kaj kaˆ m», 
kaq£per ta‹j mel…ttaij Óti dokoàsi duscera…nein kaˆ m£cesqai 
to‹j met¦ gunaikîn genomšnoij, ¡gnoÝj kaˆ kaqareÚontaj ˜tšrwn 
sunous…aj prosišnai ta‹j gunaix…n”20.

Trzeba jednak zauważyć, że Plutarch wspomina również o niewierności 
żon. Mianowicie, stwierdza, że niektóre żony nie zadowalają się swymi po-
ważanymi i zacnymi mężami, ale oddają się przyjemności z rozpustnikami:

„™n…aj Ðrîsai toÝj m�n aÙsthroÝj kaˆ sèfronaj barunomšnaj, to‹j 
d' ™x ¢kras…aj kaˆ filhdon…aj kekramšnoij ésper kusˆn À tr£goij 
¿dion sunoÚsaj”21.

Zastanawiający jest też fragment Coniugalia  praecepta, w którym Plu-
tarch wyjaśnia, że jeśli mąż, ale źle wychowany i rozpustny obywatel, zadaje 
się ze służącą lub heterą, to żona nie powinna się na to oburzać czy obrażać. 
Filozof jakby znajduje dla żony takiego człowieka pewne pocieszenie w tej 

17 Tamże 33, ed. Bernardakis, I, s. 348-349.
18 Tamże 38, ed. Bernardakis, I, s. 350-351.
19 Tamże 39, ed. Bernardakis, I, s. 351.
20 Tamże 44, ed. Bernardakis, I, s. 353.
21 Tamże 7, ed. Bernardakis, I, s. 339.
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przykrej dla niej sytuacji mężowskiej swawoli: otóż żona ma sobie uświado-
mić, że mąż się jej wstydzi, a z inną kobietą oddaje się pijaństwu i rozpuście:

„¨n  oân  „dièthj  ¢n»r,  ¢krat¾j  d�  perˆ  t¦j  ¹don¦j  kaˆ  ¢n£gwgoj, 
™xam£rtV ti prÕj ̃ ta…ran À qerapain…da, de‹ t¾n gamet¾n m¾ ¢ganakte‹n 
mhd�  calepa…nein,  logizomšnhn  Óti  paroin…aj  kaˆ  ¢kolas…aj  kaˆ 
Ûbrewj a„doÚmenoj aÙt¾n ˜tšrv metadidwsin”22.

W pożyciu małżeńskim jednak dobry mąż powinien pamiętać, że żona to 
nie hetera czy pierwsza lepsza kobieta („oÙ dÚnamai aÙtÍ kaˆ æj gametÍ 
kaˆ æj ̃ ta…rv sune‹nai”23), i zachowywać się wobec niej skromnie, ze wsty-
dem, a nie jak cudzołożnik czy rozpustnik („moicikÒj kaˆ ¢kÒlastoj”24), 
przy czym ma dbać nie tylko o swoją przyjemność, ale i żony:

„Ð d� tîn aÙtîn ¹donîn aÙtÕj m�n ¢polaÚwn ™ke…nhn d' ¢potršpwn 
oÙd�n  diafšrei  toà  keleÚontoj  diam£cesqai  t¾n  guna‹ka  prÕj  toÝj 
polem…ouj, oŒj aÙtÕj ˜autÕn paršdwke”25.

Małżonka natomiast po zgaszeniu światła w komnacie winna się okazać 
wyjątkowa, inna od przygodnych kobiet. Mianowicie, nie pociągając przecież 
widokiem ciała, ma dać odczuć małżonkowi skromność, oddanie, opanowanie 
i miłość:

„t¾n d� gamet¾n de‹ m£lista toà fwtÕj ¢rqšntoj e�nai m¾ t¾n aÙt¾n 
ta‹j tucoÚsaij gunaix…n, ¢ll¦ fa…nesqai toà sèmatoj m¾ blepomšnou 
tÕ sîfron aÙtÁj kaˆ ‡dion tù ¢ndrˆ kaˆ tetagmšnon kaˆ filÒstorgon”26.

Ona, pani domu, pilnie unika we współżyciu wszystkiego, co przypomina ha-
łaśliwą heterę, a za to dba o moralny wdzięk, by nim przyzwyczajać męża do 
dobrego z pomocą przyjemności:

„diÕ de‹ kaˆ t¾n o„kodšspoinan Óti p©n tÕ perittÕn kaˆ ˜tairikÕn kaˆ 
panhgurikÒn, eâ poioàsa, feÚgei kaˆ paraite‹tai, m©llon filotecne‹n 
™n ta‹j ºqika‹j kaˆ biwtika‹j c£risi prÕj tÕn ¥ndra, tù kalù meq' 
¹donÁj suneq…zousan aÙtÒn”27.

Do dobrego ma też przyzwyczajać męża przez wspólny śmiech i żarty 
(„gel£sai prÕj tÕn ¥ndra kaˆ pa‹xa… ti”28). Zatem i żona odgrywa istotną 
rolę w kształtowaniu postaw swego męża. Ma przestawać z mężem tak, jak 
to ujęła niegdyś pewna młoda Lakonka zapytana, czy już obcowała z mężem:

22 Tamże 16, ed. Bernardakis, I, s. 342.
23 Tamże 29, ed. Bernardakis, I, s. 347.
24 Tamże 46, ed. Bernardakis, I, s. 354.
25 Tamże 47, ed. Bernardakis, I, s. 354.
26 Tamże 46, ed. Bernardakis, I, s. 354.
27 Tamże 29, ed. Bernardakis, I, s. 347.
28 Tamże.
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„L£kaina paid…skh, punqanomšnou tinÕj e„ ½dh ¢ndrˆ prosel»luqen 
«oÙk œgwg'» e�pen ¢ll' «™moˆ ™ke‹noj»”29.

Plutarch zaleca więc, by żona nie unikała i nie odpychała męża (bo to świadczy-
łoby o wzgardzie i braku czułości), ale też sama nie zaczynała z nim erotycz-
nych kontaktów, gdyż takie postępowanie nie przystoi pani domu, ale heterze:

„oátoj Ð trÒpoj, o�mai, tÁj o„kodespo…nhj, m»te φεÚγειν m»te duscera…-
nein  t¦ toiaàta toà ¢ndrÕj ¢rcomšnou m»te aÙt¾n kat£rcesqai:  tÕ 
m�n g¦r ˜tairikÕn kaˆ „tamÒn, tÕ d' Øper»fanon kaˆ ¢filÒstorgon”30.

Plutarch również polemizuje z dawnym poglądem (Herodota), jako-
by kobieta wraz ze zdjęciem szaty pozbywała się i wstydu, i stwierdza, że 
cnotliwa żona właśnie wtedy we wstyd się przyodziewa, podobnie jak 
i mąż, gdyż najwyższa wzajemna wstydliwość małżonków jest oznaką ich 
największej miłości:

„oÙk Ñrqîj `HrÒdotoj e�pen Óti ¹ gun¾ ¤ma tù citîni ™kdÚetai kaˆ t¾n 
a„dî: toÙnant…on g¦r ¹ sèfrwn ¢ntendÚetai t¾n a„dî, kaˆ toà m£lista 
file‹n tù m£lista a„de‹sqai sumbÒlJ crîntai prÕj ¢ll»louj”31.

W tych rozważaniach filozof zaznacza ponadto, iż również wobec obcych mał-
żonkowie powinni odznaczać się wzajemną skromnością. Przywołuje postać 
Katona, nader rygorystycznego cenzora, który za okazywanie żonie czułości 
w obecności córki skreślił pewnego mężczyznę z listy senatorów („Ð K£twn 
™xšbale tÁj boulÁj tÕn fil»santa t¾n ˜autoà guna‹ka tÁj qugatrÕj 
paroÚshj”32). Takie postępowanie Plutarch uważa za zbytnio surowe, ale 
przyznaje, że nie należy przy obcych całować się, obejmować etc. Zarazem za 
gorsze uznaje publiczne ubliżanie sobie, kłócenie się czy tajenie przez męża 
czułych rozmów z żoną, a wypowiadanie tylko nagan na jej temat:

„toàto  m�n  oân  ‡swj  sfodrÒteron  e„  d'  a„scrÒn  ™stin,  ésper  ™st…n, 
˜tšrwn parÒntwn ¢sp£zesqai kaˆ file‹n kaˆ perib£llein ¢ll»louj, 
pîj oÙk a‡scion ˜tšrwn parÒntwn loidore‹sqai kaˆ diafšresqai prÕj 
¢ll»louj, kaˆ t¦j m�n ™nteÚxeij kaˆ filofrosÚnaj ¢porr»touj prÕj 
t¾n guna‹ka poie‹sqai, nouqes…v d� kaˆ mšmyei kaˆ parrhs…v crÁsqai 
faner´ kaˆ ¢napeptamšnV;”33.

A co może w żonie zasługiwać na naganę?

2. Żona  lubiąca zbytek. Plutarch doceniał żony pochodzące z dobrych 
i majętnych domów, widząc godność w takich kobietach. Pouczał przy tym 

29 Tamże 18, ed. Bernardakis, I, s. 342-343.
30 Tamże, ed. Bernardakis, I, s. 343.
31 Tamże 10, ed. Bernardakis, I, s. 340.
32 Tamże 13, ed. Bernardakis, I, s. 341.
33 Tamże.
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(obrazując swój pogląd porównaniem ze świata hippiki), by mąż przy takiej 
żonie sam stawał się lepszy, a nie ją poniżał, by łatwiej nad nią panować:

„oƒ to‹j †ppoij ™f£llesqai di' ¢sqšneian À malak…an aÙtoÝj ™ke…nouj 
Ñkl£zein kaˆ Øpop…ptein did£skousin oÛtwj œnioi tîn labÒvtwn 
eÙgene‹j À plous…aj guna‹kaj oÙc ˜autoÝj poioàsi belt…ouj ¢ll' 
™ke…naj perikoloÚousin, æj m©llon ¥rxontej tapeinîn genomšnwn: de‹ 
d' ésper †ppou tÕ mšgeqoj ful£ttonta kaˆ tÕ ¢x…wma tÁj gunaikÕj 
crÁsqai tù calinù”34.

Filozof jednak nie cenił umiłowania zbytku. Uważał, że ani złoto, ani 
szmaragdy, ani purpura nie ozdobią kobiety, ale dostojność, dobre maniery 
i skromność:

„kosme‹ d� tÕ kosmiwtšran t¾n guna‹ka poioàn. poie‹ d� toiaÚthn oÜte 
crusÕj oÜte sm£ragdoj oÜte kÒkkoj, ¢ll' Ósa semnÒthtoj eÙtax…aj 
a„doàj œmfasin perit…qhsin”35.

To, że żona lubi się stroić, może być winą jej męża, który sam dba o powierz-
chowność36. Kobieca filokosm…a, upodobanie do kosztownych strojów, jest 
nie do zwalczenia, jeśli i w męskich komnatach panoszy się zbytek (pozłacane 
puchary, malowidła, droga uprzęż):

„sÝ dš, ð Pollianš, m¾ nÒmize perierg…aj ¢fšxesqai t¾n guna‹ka kaˆ 
polutele…aj, ¨n Ðr´ se m¾ katafronoànta toÚtwn ™n ˜tšroij, ¢ll¦ 
kaˆ ca…ronta crusèsesin ™kpwm£twn kaˆ grafa‹j o„khmat…wn kaˆ 
cl…dwsin ¹miÒnwn kaˆ †ppwn peridera…oij. oÙ g¦r œstin ™xel£sai 
tÁj gunaikwn…tidoj ™n mšsV tÍ ¢ndrwn…tidi t¾n polutšleian 
¢nastrefomšnhn”37.

Może też być tak, że mąż jest przeciwnikiem przepychu i pozbawia go 
żonę siłą lub (co lepsze) perswazją:

„toàto poioàsin aƒ ple‹stai guna‹kej: ¢fairoumšnoij to‹j ¢ndr£si b…v 
t¾n truf¾n kaˆ t¾n polutšleian diam£contai kaˆ calepa…nousin: ¨n 
pe…qwntai met¦ lÒgou, pr£wj ¢pot…qentai kaˆ metri£zousin”38.

Część mężów na widok kosztownych szat swych żon wpada we wściekłość 
porównywalną do szału słoni, byków czy tygrysów:

„oƒ  prosiÒntej  ™lšfasin  ™sqÁta  lampr¦n  oÙ  lamb£nousin,  oÙd� 
foinik…daj oƒ  taÚroij:  diagria…netai g¦r ØpÕ  tîn crwm£twn toÚtwn 

34 Tamże 8, ed. Bernardakis, I, s. 340.
35 Tamże 26, ed. Bernardakis, I, s. 346.
36 Por. tamże 17.
37 Tamże 48, ed. Bernardakis, I, s. 354-355.
38 Tamże 12, ed. Bernardakis, I, s. 341.
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m£lista t¦ zùa: t¦j d� t…greij fasˆ peritumpanizomšnaj ™kma…nesqai 
pant£pasi kaˆ diasp©n ˜aut£j”39.

W tym przypadku Plutarch zaleca żonom, by wyrzekły się zbytku i zadbały 
o spokój w swoim domu:

„™peˆ to…nun kaˆ tîn ¢ndrîn oƒ m�n ™sqÁtaj kokk…naj kaˆ porfur©j 
Ðrîntej dusanascetoàsin, oƒ d� kumb£loij kaˆ tump£noij ¥cqontai, 
t…  deinÕn  ¢pšcesqai  toÚtwn  t¦j  guna‹kaj  kaˆ  m¾  tar£ttein  mhd� 
paroxÚnein toÝj ¥ndraj, ¢ll¦ sune‹nai met' eÙstaqe…aj kaˆ 
praÒthtoj;”40.

Do zbytków żony Plutarch zalicza szminkowanie twarzy i perfumowa-
nie głowy drogimi olejkami, co jednak nie oznacza, że wyklucza on lub nie 
wymaga higieny i dbałości o wygląd kobiety („mur…zesqai t¾n kefal¾n 
mhd' ¢leifomšnhj, kaˆ †na m¾ fukoàsqai tÕ prÒswpon niptomšnhj”41; 
oszczędna kobieta wręcz nie może zaniedbywać schludności: „de‹ g¦r m»te 
t¾n eÙtelÁ kaqariÒthtoj ¢mele‹n”42). Dodaje też w następnym fragmencie, 
że bardzo wiele kobiet stroi się zbytkownie, by w ten sposób robić wrażenie 
poza domem, i bez swych złoconych sandałów i biżuterii nie wychodziłyby 
z domu (na podobieństwo Egipcjanek, które zwyczajowo nie noszą obuwia, 
by w domu spędzać życie):

„ta‹j A„gupt…aij Øpod»masi crÁsqai p£trion oÙk Ãn, Ópwj ™n o‡kJ 
dihmereÚwsi.  tîn  d�  ple…stwn  gunaikîn  ¨n  Øpod»mata  di£crusa 
perišlVj kaˆ yšllia kaˆ periskel…daj kaˆ porfÚran kaˆ margar…taj, 
œndon mšnousin”43.

Plutarch, choć żyje już w czasach dużych wpływów obyczajów rzymskich 
(z których część poniekąd sam przejmuje, jak wspólne posiłki i przyjemności 
małżonków44), wyznaje jednak niemal klasyczne zasady, ucząc, iż cnotliwa 
żona tylko w obecności męża może się pokazywać publicznie, a gdy męża przy 
niej nie ma, powinna siedzieć ukryta w domu („t¾n d� sèfrona guna‹ka de‹ 
toÙnant…on Ðr©sqai m£lista met¦ toà ¢ndrÕj oâsan, o„koure‹n d� kaˆ 
krÚptesqai m¾ parÒntoj”45). Widok jej ciała, a nawet jej głos nie jest prze-
znaczony dla obcych. Kobieta musi się wystrzegać rozmowy z nieznajomymi 

39 Tamże 45, ed. Bernardakis, I, s. 353.
40 Tamże, ed. Bernardakis, I, s. 353-354.
41 Tamże 29, ed. Bernardakis, I, s. 347.
42 Tamże 28, ed. Bernardakis, I, s. 347.
43 Tamże 30, ed. Bernardakis, I, s. 347-348.
44 Por. tamże 15, ed. Bernardakis, I, s. 342: „oƒ t¦j guna‹kaj m¾ ¹dšwj blšpontej ™sqioÚsaj 

met' aÙtîn did£skousin ™mp…plasqai mÒnaj genomšnaj. oÛtwj oƒ m¾ sunÒntej ƒlarîj ta‹j 
gunaixˆ mhd� paidi©j koinwnoàntej aÙta‹j kaˆ gšlwtoj „d…aj ¹don¦j cwrˆj aÙtîn zhte‹n 
did£skousin”.

45 Tamże 9, ed. Bernardakis, I, s. 340.
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tak samo jak obnażenia ciała, głos jej bowiem ukazuje jej wewnętrzny wygląd, 
czyli usposobienie, charakter i uczucia:

„de‹ d� m¾ mÒnon tÕn pÁcun ¢ll¦ mhd� tÕn lÒgon dhmÒsion e�nai tÁj 
sèfronoj, kaˆ t¾n fwn¾n æj ¢pogÚmnwsin a„de‹sqai kaˆ ful£ssesqai 
prÕj toÝj ™ktÒj: ™nor©tai g¦r aÙtÍ kaˆ p£qoj kaˆ Ãqoj kaˆ di£qesij 
laloÚshj”46.

Wszak z ust i głosu dobrej żony płynie nęcący powab („de‹ t¾n ¢pÕ stÒmatoj 
kaˆ fwnÁj c£rin eÙ£rmoston e�nai prîton kaˆ ¹de‹an”47). Stąd też za-
pewne może on być pokusą dla pozostałych mężczyzn. Żona ma zatem mówić 
jedynie albo do męża, albo przez męża. Symbolem dobrej żony, domatorki 
zachowującej milczenie, jest według Plutarcha żółw (wykonany niegdyś przez 
Fidiasza dla Elejczyków):

„t¾n 'Hle…wn Ð Feid…aj 'Afrod…thn ™po…hse celènhn patoàsan, o„kour…
aj sÚmbolon ta‹j gunaixˆ kaˆ siwpÁj. de‹ g¦r À prÕj tÕn ¥ndra lale‹n 
À di¦ toà ¢ndrÒj, m¾ duscera…nousan e„ di' ¢llotr…aj glèsshj ésper 
aÙlht¾j fqšggetai semnÒteron”48.

Przy czym nie są to jedyne zalety dobrej żony.

3. Żona  cnotliwa. Plutarch przestrzega żony, by nie ufały nazbyt swe-
mu posagowi, urodzeniu czy urodzie49. Albowiem prawdziwie przywiązują 
do siebie męża czymś innym: łagodnością, dobrym charakterem, spokojem, 
uprzejmością, czyli tym, co chroni małżeństwo przed największym zagroże-
niem jego trwałości, to znaczy przed drobnymi, ale ciągłymi, codziennymi 
zatargami między małżonkami:

„de‹ to…nun m¾ proikˆ mhd� gšnei mhd� k£llei t¾n guna‹ka pisteÚein, 
¢ll'  ™n  oŒj  ¤ptetai  m£lista  toà  ¢ndrÒj,  Ðmil…v  te  kaˆ  ½qei  kaˆ 
sumperifor´, taàta m¾ sklhr¦ mhd' ¢niînta kaq' ¹mšran ¢ll' 
eÙ£rmosta kaˆ ¥lupa kaˆ prosfilÁ paršcein. ésper g¦r oƒ „atroˆ 
toÝj ™x a„tiîn ¢d»lwn kaˆ kat¦ mikrÕn sullegomšnwn gennwmšnouj 
puretoÝj m©llon dedo…kasin À toÝj ™mfane‹j kaˆ meg£laj prof£seij 
œcontaj, oÛtw t¦ lanq£nonta toÝj polloÝj mikr¦ kaˆ sunecÁ kaˆ 
kaqhmerin¦ proskroÚmata gunaikÕj kaˆ ¢ndrÕj m©llon di…sthsi kaˆ 
luma…netai t¾n sumb…wsin”50.

46 Tamże 31, ed. Bernardakis, I, s. 348.
47 Tamże 1, ed. Bernardakis, I, s. 338.
48 Tamże 32, ed. Bernardakis, I, s. 348.
49 Podobnie upomina mężczyzn, by żenili się nie z powodu urody czy majątku, ale charakteru 

żony; por. tamże 24, ed. Bernardakis, I, s. 345: „oÙ g¦r ¨n to‹j Ñfqalmo‹j œghme' de‹ d� m¾ to‹j 
Ômmasi game‹n d� to‹j daktÚloij, ésper œnioi yhf…santej pÒsa fšrousan lamb£nousin, oÙ 
kr…nantej pîj sumbiwsomšnhn”; zob. też tamże 25.

50 Tamże 22, ed. Bernardakis, I, s. 344-345.
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Niczym innym (nawet nie czarami51) jak właśnie swym dobrym charak-
terem i cnotą (ciężki charakter może uczynić cnotę nieznośną: „poie‹ g¦r 
¹ calepÒthj ¢hdÁ t¾n eÙtax…an tÁj gunaikÒj”52) zdobędzie sobie żona 
trwałą życzliwość męża:

„¥macon oân ti g…gnetai pr©gma gamet¾ gun¾ kaˆ nÒmimoj, ¨n ™n aØtÍ 
p£nta qemšnh, kaˆ pro‹ka kaˆ gšnoj kaˆ f£rmaka kaˆ tÕn kestÕn 
aÙtÒn, ½qei kaˆ ¢retÍ katerg£shtai t¾n eÜnoian”53.

Kłótliwość żony jest ogromnym zagrożeniem dla trwałości małżeństwa. Plu-
tarch za wzór stawia roztropne żony, które podczas gniewu męża milczą, a po-
tem – kiedy on już nic nie mówi – starają się uspokoić go łagodnym słowem 
(„aƒ d� noàn œcousai guna‹kej ™n ta‹j Ñrga‹j tîn ¢ndrîn kekragÒtwn 
m�n  ¹suc£zousi,  siwpîntaj  d�  proslaloàsai  kaˆ  paramuqoÚmenai 
katapraänousin”54). Filozof przestrzega przed kłótniami zwłaszcza na po-
czątku małżeństwa, zanim małżonkowie się zżyją tak mocno, że już niemal 
nic ich nie będzie w stanie rozłączyć:

„™n ¢rcÍ m£lista de‹ t¦j diafor¦j kaˆ t¦j proskroÚseij ful£ttesqai 
toÝj gegamhkÒtaj, Ðrîntaj Óti kaˆ t¦ sunarmosqšnta tîn skeuîn 
kat'  ¢rc¦j  m�n  ØpÕ  tÁj  tucoÚshj  ∙vd…wj  diasp©tai  prof£sewj, 
crÒnJ d� tîn ¡rmîn sÚmphxin labÒntwn mÒlij ØpÕ purÕj kaˆ sid»rou 
dialÚetai”55.

Do tego zagadnienia nawiązuje, jak przypomina Plutarch, obrzęd składania 
ofiary Herze, opiekunce zaślubin. Otóż podczas tej ofiary nie spala się żółci, 
lecz wyrzuca się ją koło ołtarza na znak, że gniew nie powinien być obecny 
w małżeństwie:

„oƒ tÍ gamhl…v qÚontej “Hrv t¾n col¾n oÙ sugkaqag…zousi to‹j ¥lloij 
ƒero‹j, ¢ll' ™xelÒntej œrriyan par¦ tÕn bwmÒn, a„nittomšnou toà 
nomoqštou tÕ mhdšpote de‹n col¾n mhd' Ñrg¾n g£mJ pare‹nai”56.

Jak dalej autor wyjaśnia, pewna surowość pani domu jest potrzebna, jak cierp-
kość w winie, ale nie jak gorycz aloesu czy jakiegoś innego lekarstwa („de‹ 

51 Por. tamże 5.
52 Tamże 28, ed. Bernardakis, I, s. 347.
53 Tamże 23, ed. Bernardakis, I, s. 345.
54 Tamże 37, ed. Bernardakis, I, s. 350. Plutarch o sztuce wzajemnej perswazji, tak ważnej 

w relacjach małżeńskich, wspomniał już we wstępie; por. tamże prologus, ed. Bernardakis, I, s. 338: 
„kaˆ g¦r oƒ palaioˆ tÍ 'Afrod…tV tÕn `ErmÁn sugkaq…drusan, æj tÁj perˆ tÕn g£mon ¹donÁj 
m£lista lÒgou deomšnhj, t»n te Peiqë kaˆ t¦j C£ritaj, †na pe…qontej diapr£ttwntai par' 
¢ll»lwn § boÚlontai, m¾ macÒmenoi mhd� filoneikoàntej”.

55 Tamże 3, ed. Bernardakis, I, s. 338-339.
56 Tamże 27, ed. Bernardakis, I, s. 346.
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g¦r e�nai tÁj o„kodespo…nhj ésper o‡nou tÕ aÙsthrÕn çfšlimon kaˆ 
¹dÚ, m¾ pikrÕn ésper ¢lÒhj mhd� farmakîdej”57).

Nieobcy jest też Plutarchowi problem kobiecej zazdrości. Przestrzega za-
tem, by żona (zwłaszcza skłócona z mężem i o niego zazdrosna) strzegła się 
złych podszeptów plotkarek, które podkreślając jej cnotę i miłość dla męża, 
wytykałyby zarazem jego niegodziwe względem jej zachowanie, i by pomyśla-
ła wówczas, co by robił jej mąż, gdyby ona zaczęła go nienawidzić i zdradzać:

„toàto d' oÙc ¡plîj gignÒmenÒn ™stin, ¢ll' Ótan aƒ prÕj toÝj ¥ndraj 
diaforaˆ kaˆ zhlotup…ai ta‹j toiaÚtaij gunaixˆ m¾ t¦j qÚraj mÒnon 
¢ll¦ kaˆ t¦j ¢ko¦j ¢no…gwsi tÒt' oân de‹ m£lista t¾n noàn œcousan 
¢pokle…ein t¦ ðta kaˆ ful£ttesqai tÕn yiqurismÒn, †na pàr ™pˆ 
pàr gšnhtai, […] Ótan oân aƒ diab£llousai lšgwsin Óti «lupe‹ se 
filoàsan Ð ¢n¾r kaˆ swfronoàsan», «t… oân, ¨n fa…hj, ¨n kaˆ mise‹n 
aÙtÕn ¥rxwmai kaˆ ¢dike‹n;»”58.

Dalej Plutarch zachęca, by nie pisać listu rozwodowego z zazdrości. Takie po-
stępowanie cierpiącej, skłóconej z mężem i opuszczającej go i dom żony jest 
błędem, bo nic nie da, a jedynie ucieszy rywalkę:

„gun¾ to…nun di¦ zhlotup…an ¢pÒleiyin gr£fousa kaˆ calepîj 
œcousa legštw prÕj ˜aut¾n «poà d' ¨n ¹ zhloàs¦ me m©llon ¹sqe…h 
qeasamšvh kaˆ t… poioàsan À lupoumšnhn kaˆ stasi£zousan prÕj tÕn 
¥ndra kaˆ tÕn o�kon aÙtÕn kaˆ tÕn q£lamon pro�emšnhn;»”59.

Wreszcie autor Coniugalia praecepta upomina mężów-obywateli, by dbali 
o zgodę w swej rodzinie, a dopiero potem starali się wprowadzać ład w pań-
stwie, na zgromadzeniu czy wśród przyjaciół („eâ to…nun ¹rmosmšnon tÕn 
o�kon e�nai de‹ tù mšllonti ¡rmÒzesqai pÒlin kaˆ ¢gor¦n kaˆ f…louj”60). 
Tę myśl kończy trochę zaskakującą uwagą61, iż winy żon łatwiej uchodzą opi-
nii publicznej niż przewiny mężów wobec żon: „m©llon g¦r œoike t¦ tîn 
gunaikîn À t¦ prÕj guna‹kaj ¡mart»mata lanq£nein toÝj polloÚj”62.

Plutarch też wspomina o innej zazdrości, z którą przychodzi się borykać 
mężatkom: miłość świekry do ich męża (czyli matki do żonatego syna). Autor 
opisuje obyczaj z pewnego afrykańskiego miasta: młoda żona już nazajutrz 

57 Tamże.
58 Tamże 40, ed. Bernardakis, I, s. 351-352.
59 Tamże 41, ed. Bernardakis, I, s. 352.
60 Tamże 43, ed. Bernardakis, I, s. 353.
61 Zaskakującą w stosunku do poglądów i zwyczajów Greków epoki klasycznej. Zdradę mał-

żeńską Platon (Leges VIII 840D-E) wprawdzie w ogóle potępiał, ale w rzeczywistości karano tylko 
kobietę: traciła dobre imię, mąż mógł zabić jej kochanka; por. Lysias, Contra Eratosthenem, passim, 
ed. C.D. Adams: Lysias, Selected Speeches. XII, XVI, XIX, XXII, XXIV, XXV, XXXII, XXXIV, New 
York – Cincinnati – Chicago 1905, 61-129 passim; L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje sta-
rożytnej Grecji i Rzymu, I, Warszawa 1988, 216-218).

62 Plutarchus, Coniugalia praecepta 43, ed. Bernardakis, I, s. 353.
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po ślubie posyła zgodnie ze zwyczajem do matki swego męża z prośbą o gar-
nek, a ta jej odmawia. Takie zachowanie świekry ma jakby zahartować młodą 
mężatkę do znoszenia późniejszych większych przykrości ze strony matki za-
zdrosnej o uczucia mężowskie syna. Przy czym najlepszym środkiem zarad-
czym jest dla żony zdobycie prawdziwej miłości męża bez umniejszania jego 
synowskiego uczucia:

„™n Lšptei tÁj LibÚhj pÒlei p£triÒn ™sti tÍ met¦ tÕn g£mon ¹mšrv 
t¾n nÚmfhn prÕj t¾n toà numf…ou mhtšra pšmyasan a„te‹sqai cÚtran: 
¹ d' oÙ d…dwsin oÙdš fhsin œcein, Ópwj ¢p' ¢rcÁj ™pistamšnh tÕ tÁj 
˜kur©j mhtruiîdej, ¨n ÛsterÒn ti sumba…nV tracÚteron, m¾ ¢ganaktÍ 
mhd�  duskola…nV.  toàto  de‹  gignèskousan  t¾n  guna‹ka  qerapeÚein 
t¾n prÒfasin: œsti d� zhlotup…a tÁj mhtrÕj Øp�r eÙno…aj prÕj aÙt»n. 
qerape…a  d�  m…a  toà  p£qouj  „d…v m�n  eÜnoian  tù ¢ndrˆ  poie‹n  prÕj 
˜aut»n, t¾n d� tÁj mhtrÕj m¾ perisp©n mhd' ™lattoàn”63.

Kolejnym sposobem w ułożeniu dobrych relacji z teściami jest okazywanie 
większego szacunku im niż własnym rodzicom i zwracanie się do teściów 
ze swoimi problemami, by w ten sposób okazując zaufanie zdobyć zaufanie, 
a życzliwością życzliwość:

„™ke‹no d' ¢ste‹on, ¨n ¹ gun¾ m©llon ¢pokl…nasa tÍ timÍ prÕj toÝj 
gone‹j toà ¢ndrÕj À toÝj ̃ autÁj blšphtai, k¥n ti lupÁtai, prÕj ™ke…nouj 
¢nafšrousa, toÝj d' ̃ autÁj lanq£nousa. poie‹ g¦r tÕ pisteÚein doke‹n 
pisteÚesqai, kaˆ tÕ file‹n file‹sqai”64.

Cnotliwa żona czuje i przeżywa to samo, co i mąż. Ma te same, co mąż, 
obyczaje („paršcei tÕn b…on Ómoion tù ¢ndrˆ kaˆ sÚmfwnon tÕ Ãqoj”65) 
oraz emocje, to znaczy: jest wesoła, gdy on jest radosny, a poważna, gdy i on 
jest taki. W przeciwnym razie okazuje mężowi niechęć lub lekceważenie 
(„oÙkoàn kaˆ gun¾ faàloj kaˆ ¥kairoj ¹ pa…zein m�n ærmhmšnou kaˆ 
filofrone‹sqai toà ¢ndrÕj ™skuqrwpaku‹a, spoud£zontoj d� pa…zousa 
kaˆ gelîsa: tÕ m�n g¦r ¢hd…aj, tÕ d' Ñligwr…aj”66). Tymczasem żona nie 
może mieć żadnych swoich uczuć, jej powinnością jest dzielić z mężem jego 
troski i radości:

„de‹ dš […] t¾n guna‹ka mhd�n ‡dion m£qoj œcein, ¢ll¦ koinwne‹n tù 
¢ndrˆ kaˆ spoudÁj kaˆ paidi©j kaˆ sunno…aj kaˆ gšlwtoj”67.

Co więcej, żona nie powinna mieć własnych przyjaciół, a jedynie wspól-
nych z mężem („„d…ouj oÙ de‹ f…louj kt©sqai t¾n guna‹ka, koino‹j d� 

63 Tamże 35, ed. Bernardakis, I, s. 349-350.
64 Tamże 36, ed. Bernardakis, I, s. 350.
65 Tamże 14, ed. Bernardakis, I, s. 341.
66 Tamże.
67 Tamże, ed. Bernardakis, I, s. 341-342.
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crÁsqai to‹j toà ¢ndrÒj”68). A ponieważ pierwszymi i największymi przy-
jaciółmi są bogowie, to wynika stąd i ta zasada, że małżonce przystoi czcić 
jedynie tych bogów, których uznaje małżonek, przed obcymi zaś i zbędnymi 
ceremoniami i zabobonami powinna zamykać drzwi. Żadnemu bowiem z bo-
gów nie mogą się podobać obrzędy dokonywane przez kobietę potajemnie za 
zamkniętymi drzwiami:

„oƒ d� qeoˆ f…loi prîtoi kaˆ mšgistoi. diÕ kaˆ qeoÝj oÞj Ð ¢n¾r nom…zei 
sšbesqai  tÍ  gametÍ  kaˆ  gignèskein  mÒnouj  pros»kei,  perišrgoij  d� 
qrhske…aij  kaˆ  xšnaij  deisidaimon…aij  ¢pokekle‹sqai  t¾n  aÜleion, 
oÙdenˆ g¦r qeîn ƒer¦ kleptÒmena kaˆ lanq£nonta dr©tai kecarismšnwj 
ØpÕ gunaikÒj”69.

Pomyślność i szczęście w małżeństwie uwarunkowane jest przez wzajem-
ną więź, poczucie wspólnoty. W dobrym związku nie ma podziału na to, co 
należy do męża, i na to, co należy do żony („«tÕ ™mÕn kaˆ tÕ oÙk ™mÕn» 
[…] ™k g£mou de‹ t¾n toiaÚthn fwn¾n ¢nVrÁsqai”70). Widać to w każdym 
rodzaju małżeństwa71: zawarte dla miłości wspólnie odczuwają i okazują so-
bie wzajemną życzliwość, zawarte dla cielesnego obcowania wydają na świat 
wspólne dziecko, w którym nie da się rozdzielić cząstki danej przez męża od 
cząstki danej przez żonę, wreszcie zawarte dla majątku łączy mienie w jedno 
(przy czym Plutarch zaznacza, że owo mienie i dom należy nazywać wła-
snością męża, nawet wówczas, gdy żona wniosła swym posagiem więcej do 
tej własności):

„t¾n guna‹ka to‹j toà ¢ndrÕj sumpaqe‹n kalÕn kaˆ tÕn ¥ndra to‹j tÁj 
gunaikÒj, †n' ésper oƒ desmoˆ kat¦ t¾n ™p£llaxin „scÝn di' ¢ll»lwn 
lamb£nousin,  oÛtwj  ˜katšrou  t¾n  eÜnoian ¢nt…strofon ¢podidÒntoj 
¹ koinwn…a sózhtai di' ¢mfo‹n. kaˆ g¦r ¹ fÚsij m…gnusi di¦ tîn 
swm£twn tîn ¹m©j, †n' ™x ˜katšrwn mšroj laboàsa kaˆ sugcšasa 
koinÕn ¢mfotšroij ¢podù tÕ gennèmenon, éste mhdšteron dior…sai 
mhd� diakr‹nai tÕ ‡dion À tÕ ¢llÒtrion. toiaÚth to…nun kaˆ crhm£twn 
koinwn…a pros»kei m£lista to‹j gamoàsin e„j m…an oÙs…an p£nta 
kataceamšnoij kaˆ ¢nam…xasi m¾ tÕ mšroj ‡dion kaˆ tÕ mšroj ¢llÒtriou 
¢ll¦ p©n ‡dion ¹ge‹sqai kaˆ mhd�n ¢llÒtrion. ésper g¦r tÕ kr©ma ka…

68 Tamże 19, ed. Bernardakis, I, s. 343.
69 Tamże.
70 Tamże 20, ed. Bernardakis, I, s. 343.
71 Plutarch dokładniej opisuje te rodzaje czy też stopnie małżeństwa w dalszej części traktatu; 

por. tamże 34, ed. Bernardakis, I, s. 349: „tîn swm£twn oƒ filÒsofoi t¦ m�n ™k diestètwn 
lšgousin e�nai kaq£per stÒlon kaˆ stratÒpedon, t¦ d' ™k sunaptomšnwn æj o„k…an kaˆ 
naàn, t¦ d' ¹nwmšna kaˆ sumfu© kaq£per ™stˆ tîn zówn ›kaston. scedÕn oân kaˆ g£moj 
Ð m�n tîn ™rèntwn ¹nwmšnoj kaˆ sumfu»j ™stin, Ð d� tîn di¦ pro‹kaj À tškna gamoÚntwn ™k 
sunaptomšnwn, Ð d� tîn oÙ sugkaqeudÒntwn ™k diestètwn, oÞj sunoike‹n ¥n tij ¢ll»loij 
oÙ sumbioàn nom…seie”.
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toi Ûdatoj metšcon ple…onoj o�non kaloàmen, oÛtw t¾n oÙs…an de‹ kaˆ 
tÕn o�kon toà ¢ndrÕj lšgesqai, k¨n ¹ gun¾ ple…ona sumb£llhtai”72.

Małżonkowie mają być ze sobą złączeni na podobieństwo mieszaniny pły-
nów. Mają się nawzajem połączyć ich ciała, mienie, przyjaciele i domownicy 
(„de‹ dš, ésper oƒ fusikoˆ tîn Øgrîn lšgousi di' Ólwn genšsqai t¾n 
kr©sin, oÛtw tîn gamoÚntwn kaˆ sèmata kaˆ cr»mata kaˆ f…louj kaˆ 
o„ke…ouj ¢namicqÁnai di' ¢ll»lwn”73).

Warto jeszcze zwrócić uwagę, że z traktatu Plutarcha wynika, iż w dobrym 
związku, szczęśliwym i godnym zazdrości, mąż (jak Odyseusz) odznacza się 
rozumem, a żona (jak Penelopa) cnotą: „frÒnimoj Ð 'OdusseÚj, sèfrwn 
¹ PhnelÒph. di¦ toàto mak£rioj g£moj Ð toÚtwn kaˆ zhlwtÒj”74. W tym 
kontekście pojawia się kolejne ważne przesłanie dla Eurydyki: żona jest uczen-
nicą męża, a on jest nauczycielem, przewodnikiem widzącym i znającym dro-
gę. Zamiana tych ról przynosi fatalne skutki: kobieta chcąca panować nad 
nierozumnym mężem podobna jest do przewodnika człowieka niewidomego:

„aƒ boulÒmenai m©llon ¢no»twn krate‹n ¢ndrîn À fron…mwn ¢koÚein 
™o…kasi to‹j ™n Ðdù boulomšnoij m©llon Ðdhge‹n tufloÝj; À to‹j 
gignèskousin ¢kolouqe‹n kaˆ blšpousi”75.

Uległość, a nie panowanie żon nad mężami zasługuje na pochwałę 
(„Øpot£ttousai m�n g¦r ˜aut¦j to‹j ¢ndr£sin ™painoàntai, krate‹n d� 
boulÒmenai m©llon tîn kratoumšnwn ¢schmonoàsi”76). Przy czym Plu-
tarch stwierdza, że mąż powinien nad żoną panować nie jak pan nad swoją 
własnością, lecz ma sprawować władzę nad kobietą z przychylnością i pogodą 
ducha, jak dusza nad ciałem77, wespół z nim odczuwająca i zrośnięta w miłości:

„krate‹n d� tÕn ¥ndra tÁj gunaikÕj oÙc æj despÒthn kt»matoj ¢ll' 
æj yuc¾n sèmatoj, sumpaqoànta kaˆ sumpefukÒta tÍ eÙno…v d…kaiÒn 
˜stin. ésper oân sèmatoj œsti k»desqai m¾ douleÚonta ta‹j ¹dona‹j 
aÙtoà kaˆ ta‹j ™piqum…aij, oÛtw gunaikÕj ¥rcein eÙfra…nonta kaˆ 
carizÒmenon”78.

W mądrej rodzinie na wszystkie sprawy żona i mąż wyrażają wspólną zgodę, 
ale decyzja należy do męża, on pełni kierowniczą funkcję:

72 Tamże 20, ed. Bernardakis, I, s. 343-344.
73 Tamże 34, ed. Bernardakis, I, s. 349.
74 Tamże 21, ed. Bernardakis, I, s. 344.
75 Tamże 6, ed. Bernardakis, I, s. 339.
76 Tamże 33, ed. Bernardakis, I, s. 348.
77 Ten fragment może się kojarzyć z nauczaniem Pawła Apostoła. Przykładowo Matthias Bec-

ker (Ehe als Sanatorium Plutarchs Coniugalia Praecepta und die Pastoralbriefe, „Novum Testa-
mentum” 52 (2010) fasc. 3, 241-266) dostrzega wiele podobieństw między wskazaniami Plutarcha 
w Coniugalia praecepta a m.in. 1Tm 2, 9-15. Por. J.W. Thompson, Paul, Plutarch and the Ethic of 
the Family, „Restoration Quarterly” 52 (2010) fasc. 4, 223-226).

78 Plutarchus, Coniugalia praecepta 33, ed. Bernardakis, I, s. 348-349.
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„p©sa  pr©xij  ™n  o„k…v  swfronoÚsV  pr£ttetai  m�n  Øp'  ¢mfotšrwn 
ÐmonooÚntwn, ™pifa…nei d� t¾n toà ¢ndrÕj ¹gemon…an kaˆ proa…resin”79.

W małżeństwie według Plutarcha to mąż jest mistrzem dla swej żony, a do-
kładniej nauczycielem filozofii, czyli nauczycielem najpiękniejszych i naj-
bardziej boskich rzeczy („oÙc Âtton semnÕn ¢koàsai gametÁj legoÚshj 
«¥ner, ‘¢t¦r sÝ mo… ™ssi’ kaqhght¾j kaˆ filÒsofoj kaˆ did£skaloj 
tîn kall…stwn kaˆ qeiot£twn»”80). Pamiętajmy, że dla starożytnych filo-
zofia jest sposobem życia81, zazwyczaj jest wręcz jakby religią82 – drogą pro-
wadzącą do poznania, upodobnienia czy złączenia się z Bogiem83. Warto też 
przypomnieć, że relacje mistrz – uczeń w szkole platońskiej wiązały się głów-
nie z miłością homoseksualną mężczyzn. Plutarch tymczasem nauczycielowi 
filozofii za ucznia daje nie młodszego odeń mężczyznę, ale kobietę, ściślej 
zaś: mężowi jako nauczycielowi filozofii żonę, jego uczennicę.

Takim „filozofującym” młodym małżeństwem wydają się być Pollian 
i Eurydyka (a przede wszystkim dojrzałe już małżeństwo samego Plutarcha, 
o czym z kolei może świadczyć Consolatio ad uxorem). Plutarch zachęca Pol-
liana, by dbał o swoje postępowanie, korzystając z zasadnych i popartych wie-
dzą wypowiedzi oraz z jak najczęstszego towarzystwa ludzi mających dobry 
wpływ. Mąż bowiem ma za zadanie zbierać jak pszczoła zewsząd w samym 
sobie to, co może być pożyteczne dla żony, i ma jej tego udzielać w rozmo-
wach, by wypowiedzi najzacniejszych umysłów stały się jej bliskie i drogie:

„kaˆ  sÝ  m�n  éran  œcwn  ½dh  filosofe‹n  to‹j  met'  ¢pode…xewj  kaˆ 
kataskeuÁj legomšnoij ™pikÒsmei tÕ Ãqoj, ™ntugc£nwn kaˆ plhsi£zwn 
to‹j çfeloàsi:  tÍ  gunaikˆ  pantacÒqev  tÕ  cr»simon sun£gwn ésper 
aƒ mšlittai kaˆ fšrwn aÙtÕj ™n seautù metad…dou kaˆ prosdialšgou, 
f…louj aÙtÍ poiîn kaˆ sun»qeij tîn lÒgwn toÝj ¢r…stouj. pat¾r m�n 
g£r «™ssi ‘aÙtÍ’ kaˆ pÒtnia m»thr ºd� kas…gnhtoj»84”85.

Zauważmy, że Plutarch, przytaczając w powyższym fragmencie słowa An-
dromachy do Hektora z Iliady, ukazuje właściwie bezgraniczne oddanie żony 
mężowi, która kocha go niczym swego ojca, matkę czy brata.

79 Tamże 11, ed. Bernardakis, I, s. 340.
80 Tamże 48, ed. Bernardakis, I, s. 355.
81 Szerzej por. np. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 

2003, passim; tenże, Czym jest filozofia starożytna?, tłum. P. Domański, Kraków 2000, passim.
82 Por. K. Pawłowski, Misteria  i  filozofia. Misteryjne  oblicze  filozofii  greckiej, Lublin 2007, 

121: „Filozofia grecka, a zwłaszcza filozofia platońska, w swej duchowej warstwie miała wyraźny 
posmak misteryjny. To nadawało jej pewnych znamion religijnych”.

83 Bóg dla Plutarcha jest samą dobrocią, samym pięknem, samą prawdą, a także czystą bytowo-
ścią, czystą jednością; por. np. Plutarchus, De E apud Delphos 392A - 394C; Pawłowski, Misteria i fi-
lozofia, s. 104; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tłum. E.I. Zieliński, IV, Lublin 1999, 345-367.

84 Por. Homerus, Ilias VI 429.
85 Plutarchus, Coniugalia praecepta 48, ed. Bernardakis, I, s. 355.
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Mąż – mistrz filozofii, ustrzeże żonę – swoją uczennicę studiującą geome-
trię, pisma Platona i Ksenofonta czy też astronomię przed głupotą, nieuctwem, 
zabobonnością, przed niedorzecznymi i niedobrymi myślami i uczuciami86. 
Plutarch jako wzór do naśladowania stawia Eurydyce mądre i dobre kobie-
ty, zwłaszcza te, o których ją uczył w swej Akademii (Hellenki i Rzymianki, 
czyli Teano, Kleobulinę, Gorgo, Timokleę, Klaudię, Kornelię i inne), gdy była 
jeszcze panną. Ich wypowiedzi staną się dla młodej mężatki najwspanialszym 
(a nic niekosztującym) strojem, który sprawi radość mężowi, a u innych kobiet 
wzbudzi podziw, samej zaś Eurydyce da życie chwalebne i szczęśliwe:

„sÝ d' ð EÙrud…kh m£lista peirî to‹j tîn sofîn kaˆ ¢gaqîn 
¢pofqšgmasin Ðmile‹n kaˆ di¦ stÒmatoj ¢eˆ t¦j fwn¦j œcein ™ke…naj 
ïn kaˆ parqšnoj oâsa par' ¹m‹n ¢nel£mbanej, Ópwj eÙfra…nVj m�n tÕn 
¥ndra, qaum£zV d' ØpÕ tîn ¥llwn gunaikîn, oÛtw kosmoumšnh perittîj 
kaˆ semnîj ¢pÕ mhdenÒj. toÝj m�n g¦r tÁsde tÁj plous…aj margar…taj 
kaˆ  t¦  tÁsde  tÁj  xšnhj  shrik¦  labe‹n  oÙk  œstin  oÙd�  periqšsqai 
m¾  polloà  priamšnhn,  t¦  d�  Qeanoàj  kÒsmia  kaˆ  Kleoboul…nhj 
kaˆ  Gorgoàj  tÁj Lewn…dou  gunaikÕj  kaˆ  Timokle…aj  tÁj Qeagšnouj 
¢delfÁj kaˆ Klaud…aj tÁj palai©j, kaˆ Kornhl…aj tÁj Skip…wnoj kaˆ 
Ósai ™gšnonto qaumastaˆ kaˆ peribÒhtoi, taàta d' œxesti perikeimšnhn 
pro‹ka kaˆ kosmoumšnhn aÙto‹j ™ndÒxwj ¤ma bioàn kaˆ makar…wj”87.

Takie życie mężatki podziwiającej kulturę i filozofię doczeka się wreszcie 
„owoców Muz”, czyli boskiej nagrody („pîj oÙc… soi m©llon ™xšstai 
mšga frone‹n ™f' ˜autÍ kaˆ lamprÒn, ¨n m¾ tîn ·Òdwn ¢ll¦ kaˆ tîn 
karpîn metšcVj, ïn aƒ Moàsai fšrousi kaˆ car…zontai to‹j paide…an 
kaˆ filosof…an qaum£zousin;”88).

***

86 Por. tamże, ed. Bernardakis, I, s. 355-356: „t¦ toiaàta maq»mata prîton ¢f…sthsi 
tîn ¢tÒpwn t¦j guna‹kaj: a„scunq»setai g¦r Ñrce‹sqai gun¾ gewmetre‹n manq£nousa, 
kaˆ farm£kwn ™pJd¦j oÙ prosdšxetai to‹j Pl£twnoj ™pvdomšnh lÒgoij kaˆ to‹j 
Xenofîntoj. ¨n dš tij ™paggšllhtai kaqaire‹n t¾n sel»nhn, gel£setai t¾n ¢maq…an 
kaˆ t¾n ¢belter…an tîn taàta peiqomšnwn gunaikîn, ¢strolog…aj ¢nhkÒwj œcousa kaˆ 
perˆ 'Aglaon…khj ¢khkou‹a tÁj `Hg»toroj toà Qessaloà qugatrÕj Óti tîn ™kleiptikîn 
œmpeiroj oâsa pansel»nwn kaˆ proeidu‹a tÕn crÒnon, ™n ú sumba…nei t¾n sel»nhn ØpÕ 
tÁj ski©j ¡l…skesqai, parekroÚeto kaˆ sunšpeiqe t¦j guna‹kaj æj aÙt¾ kaqairoàsa 
t¾n sel»nhn. paid…on m�n g¦r oÙdem…a pot� gun¾ lšgetai poiÁsai d…ca koinwn…aj ¢ndrÒj, 
t¦ d' ¥morfa ku»mata kaˆ sarkoeidÁ kaˆ sÚstasin ™n ˜auto‹j ™k diafqor©j lamb£nonta 
mÚlaj kaloàsi. toàto d¾ fulaktšon ™n ta‹j yuca‹j g…gnesqai tîn gunaikîn. ¨n g¦r lÒgwn 
crhstîn spšrmata m¾ dšcwntai mhd� koinwnîsi paide…aj: to‹j ¢ndr£sin, aÙtaˆ kaq' aØt¦j 
¥topa poll¦ kaˆ faàla bouleÚmata kaˆ p£qh kuoàsi”.

87 Tamże, ed. Bernardakis, I, s. 356.
88 Tamże 48, ed. Bernardakis, I, s. 357.
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Podsumowując, dobra żona według Plutarcha to kobieta będąca dla swego 
męża towarzyszką życia, mająca z nim wszystko wspólne: pożycie małżeńskie 
(z zachowaniem wzajemnej wierności), dzieci, majątek, religię, przyjaciół, uczu-
cia, radości i troski codzienne. Mąż jest przewodnikiem, dzieli się z nią swoją 
wiedzą filozoficzną (jest to swego rodzaju novum w szkole platońskiej, której 
bliskie były przede wszystkim więzi homoseksualne), dzięki czemu jest kobietą 
rozumną, wykształconą, niezabobonną. Cechuje ją też wiele cnót, jak: skrom-
ność, opanowanie, roztropność, uległość. Mąż i dom są dla niej najważniejsze.

LIFE OF WIVES IN ADVICE TO BRIDE AND GROOM OF PLUTARCH

(Summary)

The good wife, as Plutrach taught, ought to have no feeling of her own, but 
she should join with her husband in seriousness and sportiveness, in soberness 
and laughter. The husband has to be pure and clean from all connexion with others 
when he approach his wife and her virtue, her exclusive devotion to her husband, 
her constancy, and her affection, ought to be most in evidence. The man ought 
to exercise control over the woman, not as the owner has control over a piece 
of property, but, as the soul colonists the body, by entering into her feelings and 
being knit to her through goodwill. He is teacher of philosophy, she is his disciple: 
for his wife husband must collect from every source what is useful and carrying it 
within his own self impart it to her, and then discusses it with her, and makes the 
best of these doctrines her favourite and familiar themes.

Key words: Plutarch of Chaeronea, wife, husband, philosophy, virtue.
Słowa kluczowe: Plutarch z Cheronei, żona, mąż, filozofia, cnota.
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