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Sprośność — uwagi o nazwie antywartości doby staro- i średniopolskiej

Świat wartości naszych przodków różnił się tak bardzo od naszego, że dziś ani nie pa-
miętamy słów, ani nie rozumiemy pojęć z czasów odległych o 500 lat.

Przedmiotem analizy w artykule jest leksem sprośność1, jego znaczenie i użycia 
w języku polskim doby staro- i średniopolskiej, co być może rzuci nieco światła na wy-
rażaną nim dawną antywartość. 

Leksem sprośność pojawił się w języku polskim już w XV w., jego podstawą jest
przymiotnik sprosny, sprostny (sprośny) ‘tani, bez wartości albo małej wartości, lichy,
marny’, ‘niecny, niegodziwy, nikczemny’, ‘niemoralny, nieprzyzwoity’, ‘obraźliwy’,
‘wzbudzający wstręt, odrazę, wzgardę’, ‘skromny, niewyszukany’ (Sstp). Sprosny po-
chodzi od wyrażenia przyimkowego z prosta ‘w prosty sposób’ (SEBor 571), w inter-
pretacji brücknerowskiej ‘ten, co z prostego zbacza’ (SEBr 439), ale w  staropolszczyź -
nie z prostu ‘łatwo, bez zbędnych trudności’: ... s prostv a przez clopothv (Sul 32) nie
zawiera negatywnej oceny3. Jednak abstractum sprośność nawiązuje tylko do nie-
których znaczeń przymiotnika podstawowego usytuowanych w sferze mentalnej 
— ‘to, co budzi obrzydzenie, wstręt, odrazę, czyn niemoralny’, ‘nieprzyzwoitość,  bez -
wstyd’4 — i jest powiązana z negatywną oceną aksjologiczną. Sprośność, jak wszyst-
kie pojęcia nawiązujące do duchowości człowieka w XV w., łączy się z wiarą, a kon-
kretnie z grzechem, zatem w świetle średniowiecznej religijności musiała być uważa-
na za antywartość: 
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1 Analizę opracowałam na podstawie kartotek słowników Sstp, SXVI, SXVIIi1pXVIII, dla później-
szego okresu korzystam ze wszystkich ogólnych słowników języka polskiego, por. skróty źródeł.

2 Rozwiązania skrótów źródeł historycznych znajdują się odpowiednio do okresu w Sstp, SXVI 
i SXVIIi1pXVIII.

3 Zdaniem Karpluk (2001) doszło tu do rodzimej ewolucji znaczeniowej zapożyczenia z czeskiego,
por. sprostní, sprostný, sprostý ‘prostý, nevzdělaný; hloupý, pošetilý; jednoduchý; neumělý, špatný; cha-
trný’ [‘prosty, niekulturalny; głupi, niedorzeczny; łatwy, zwyczajny; kiepski, marny, zły’] MSS; por. sprost-
nost ‘prostota, upřímnost; neumělost, neznalost’ [prostota, naiwność, czystość; szczerość, otwartość, pra-
wość; nieznajomość, niewiedza, nieuctwo, ignorancja, ciemnota] MSS.

4 Także ‘brzydota, szpetota’, ‘nudności, wymioty’ Sstp.



tedy, gdyscze grzech czynyly a sprosznosczy (Rom 6, 21); 
Sgrzeszili gemv a nye synowye gego w sprosnosczach (BZDeut 32, 5). 

W zestawieniach pojawia się też z szerednością (‘obraźliwe słowa, postępowanie
budzące, odrazę, wstręt, obrzydliwy czyn’, też ‘brud, nieczystość’ Sstp) i haniebnością
(‘to, co budzi odrazę, obrzydliwy czyn, grzech, obrzydliwa rzecz’, ‘to, co upokarza, ob-
raża, znieważa’ Sstp) także obarczonymi ujemnym nacechowaniem: 

scherednoscz, vel sprostnoscz (R XXII 333);
Vidzeliscze ganyebnosczi y sprosnosci (BZDeut 29, 17). 

Leksem sprośność w ogólnym znaczeniu obejmuje cechy powszechnie silnie pięt-
nowane, bardziej precyzyjnie (co zaznaczono w definicji Sstp) odnosi się do sfery szcze-
gólnie podatnej na oceny w religijnych społecznościach, mianowicie do seksualności:
szprosznoszcz w oblapyenyv albo w *vczalowanya (SKJ I 76). Dwa towarzyszące  sproś -
ności leksemy: obłapienie (‘objęcie, uścisk, także stosunek płciowy’ Sstp)5 i ucałowa-
nie (‘składanie pocałunków, całowanie’ Sstp) wskazują na erotykę i choć w zapisie nie
ma jasno wyrażonego wartościowania, można przypuszczać, że ma on wydźwięk ne-
gatywny. Jednak na 10 poświadczeń leksemu sprośność w materiałach „Słownika sta-
ropolskiego” tylko ten sugeruje znaczenie zawężone do zachowań intymnych. 

W dobie średniopolskiej sprośność jako nazwa czegoś złego utrwala się i umac-
nia, jak wiele innych ogólnych nazw zła, jest dobitnie obecna w moralizatorskiej lite-
raturze tego okresu. I jak wiele innych pojęć odnoszących się do etycznych aspektów
życia ma nieostre i nieprecyzyjne znaczenie, ale jest silnie nacechowana aksjologicz-
nie — oznacza negatywną cechę moralną w szerokim sensie, a o jej wadze świadczy
ujęcie w kategoriach religijnych: 

áby ten fundáment od Antykryſtowych ſproſności y zmyſlonych Bogow był ocżyśćion
(GrzegRóżn F4v-G). 

W zapisach z XVI, XVII i 1. poł XVIII w. kontynuowane jest znane ze staro-
polszczyzny połączenie z grzechem: 

áby do końcá prze ſproſność grzechu w ciemnośći zánorzon nie był (LubPs K. ee4v–ee5);

przyćiągáć ludźi do większego poznánia złośći y ſproſnośći grzechow/ ybrzydzenia ſię nie-
mi (Pięknorz.Gratis 1627, s. 59–60).

Przywołany w kontekście renesansowym motyw ciemności, związany na stałe 
w kulturze z negatywnym wartościowaniem, w opozycji do pozytywnego światła, jas -
ności6, służy tu wzmocnieniu ujemnej oceny sprośności. W siedemnastowiecznym kon-
tekście skojarzenie sprośności z ciemną stroną przedstawiono w metaforycznym obra-
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5 Obłapienie bywało w staropolszczyźnie łączone z absolutnie potępianą prostytucją: post impudicum
amplexum, oblapyenyv, meretricis (Sstp); impudicus ‘nierządny, wszeteczny, sprośny’ SKŁP, amplexus
‘uścisk, objęcie’ SKŁP, meretrix ‘publiczna nierządnica, prostytutka, nierządnica’ SKŁP.

6 Szerzej o wartościowaniu światła i ciemności por.: L i b u r a 1995: 25–58.



zie nieba zakrywającego słońce, gwiazdy i księżyc — źródła światła, przed widokiem
sprośności, umieszczonej tym samym w negatywnie waloryzowanych ciemnościach:

Niebo ſámo zákryie oczy ſwoie ná ten czáſ/ ſłońce/ mieśiąc/ gwiazdy/ áby nie pátrzyły
ná cięſzkie ſproſnośći grzechow onych (BirkKazNiedz 1623, 9).

Ale niekiedy w dobie odrodzenia sprośność, choć ujmowana nadal w kategorii grze-
chu, bywa traktowana nieco łagodniej. Dzieje się tak wówczas, gdy przedstawiana jest
jako ułomność człowieka, skłonność do błądzenia — sprośność to nadal zło, ale zło
uznane i wyznane przez sprawcę. Chrześcijańskie widzenie świata pozwala na pewne-
go rodzaju tolerancję wobec grzechu, pod warunkiem, że grzesznik ma jego świado-
mość i wyraża żal. W zapisach pojawia się obietnica odpuszczenia przez Boga, wyba-
czenia sprośności grzechu, przy jednoczesnym napomnieniu do skruchy i uznania przez
człowieka własnej niedoskonałości. Także niewiedza, nieumiejętność odróżnienia  dobra
od zła, widziana jako kolejna ułomność człowieka, prowadząca do sprośności, spoty-
ka się z pewną wyrozumiałością:

iesliże cie prziymie w łáskę swoię/ gdy sie obacżysz w grzechu swoim á w sprosnośći
złośćiwych spraw swoich (RejPos 177); 

Łáſkáwie odpuścić racżyſz ſproſność grzechu mego (LubPs K.H3v);

Iż ich też Pan wyſłuchać racży/ y odpuści im ſproſnośći grzechu każdego (LubPs K.Y4);

Iż záwżdy ſproſności i doległosci náſze przed Pánem wyznáwać mámy (LubPs K.N6v
marg); 

nie smiał sie blisko przystąpić do swietego Bostwá iego/ znáiąc w sobie niegodność swo-
ię á sprosność złościwych spraw á występków swoich/ á onych rozlicżnych á nie-
znośnych grzechow swoich (RejPos 202);

Słuchay co Jop mówi á wielu mieyscach/ wszędy obwoływáiąc nikcżemność á spros -
ność cżłowieka nędznego (RejPos 202);

iże ludzie wielekroć zá niewiádomośćią rzecży dobrych dopuszcżáią śię złych: wiele-
kroć prze vſtáchiczną złych rzecży zábawę/ ſprośności broią (ModrzBaz 6).

Sprośności towarzyszą doległości nasze (doległość ‘ból, cierpienie, zmartwienie,
przykrość; trudność, kłopot; krzywda; wada’ SXVI), niegodność (‘niezasługiwanie na
coś’, ‘mała wartość, brak zalet i zasług’ SXVI) i nikczemność człowieka nędznego (nik-
czemność ‘to, co nietrwałe, ulotne, bez znaczenia (zwłaszcza to, co ziemskie, doczesne,
o wartości przemijającej), także nicość’7 SXVI). Wszystkie one mają wprawdzie ko-
notowany wydźwięk negatywny, ale w tych kontekstach wyrażono doległość, niegod-
ność i nikczemność człowieka wobec Boga, czyli uznanie własnych wad, niskiej war-
tości i małego znaczenia wobec absolutu. Pojęcia te umiejscowione w takiej relacji tracą
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7 Także ‘to, co złe, grzeszne, niegodziwość’, ‘słabość, bezsilność, brak hartu, energii’, ‘prostactwo,
nieuctwo’, ‘zmyślenie, kłamstwo’ SXVI.



część ze swojego ujemnego ładunku aksjologicznego, ponieważ małość człowieka, jak
i całego świata, jest tutaj naturalna i oczywista, co ilustruje np. zapis: Sumnienie po-
wieda iż mymo boga wſytko nieczemnoſcz (RejKup Kv)8. Takie ujęcie, nieco usprawie-
dliwiające, ukazuje sprośność w negatywnym świetle, ale bez radykalnie wyrażonego
potępienia. 

XVII wiek przynosi radykalizację stanowiska wobec sprośności. Ujemne nacecho-
wanie aksjologiczne zaostrza się, natomiast brak w materiałach z XVII i 1. poł XVIII w.
zapisów, które miałyby ton usprawiedliwiający sprośność jako ludzką słabość. W miej-
sce renesansowej nadziei na odpuszczenie win i łaskę pojawia się odmowa prawa do
uczestnictwa w pełni życia religijnego, a także groźba zagłady i wiecznego potępienia:

Pan cię w ſproſnośćiach twoich wkrotce zgładzi (Job 201 H);

nieprzyſtoyna rzecz ieſt/ áby grzeſzny człowiek/ miał ſię świętych rzeczy dotykać/ 
y zmázany ſproſnośćiámi rozmaitemi miał pożywáć niepokalánego Báránká
(StarKaz 1649, II, 56);

ieślibym sámá ná tákową ſproſność [...] zezwoliłá/ godnábym byłá wiecznego ogniá pie-
kielnego (StarKaz 1649, II, 452).

W większości użyć w dobie średniopolskiej sprośność podlega silnie i dobitnie wy-
rażonej negatywnej ocenie. Świadczy o tym uznanie jej za cechę niekrzescijańskiego
żywota i postawę niszczącą świętości: 

swięty obraz iego máżesz á plugawisz sprosnoscią srogiego/ nielitościwego/ á  niekrześ -
ciáńskiego żywotá swego (RejPos 164). 

W chrześcijańskim świecie czasów średniopolskich żaden odmienny niż chrześci-
jański światopogląd nie był akceptowany, wszystkie określano wspólnym mianem po-
gaństwa, zawsze spotykały się z potępieniem i pogardą, a połączenie z nimi leksemu
sprośność świadczy o konotowanym przez niego silnym ładunku ujemnym. W XVII w.
sprośność wystąpiła z epitetem bisurmańska (bisurman ‘mahometanin, muzułmanin’
PSDP, ‘Turczyn’ L) — skrajnie negatywnie nacechowanym nie tylko z powodu pogar-
dy dla religii islamskiej, ale też z racji nienawiści do wroga w związku z licznymi woj-
nami polsko-tureckimi. Z kolei sprośność kacerska (kacerski ‘heretycki’ PSDP) wiąże
się ze sporami reformacyjnymi — w tym nurcie dyskusji nie brakowało wrogości, 
a przeciwnikom przypisywano wszelkie wady, co zadecydowało o ujemnym nacecho-
waniu przymiotnika, dodatkowym określeniem jest tu luterska złość, wskazująca także
na połączenie sprośności i złości.

Przywiódł Litwę (Włodzisław) do tego/ że ſproſność pogáńſką/ Porzućiwſzy/ przyięli
 wiá rę krześciiáńſką (SKoch);
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8 Niekiedy bywają przedstawione w kategoriach choroby, np. Doległośćiam/ nędzam/ y dziwnym cho-
robam/ [człowiek] Zawżdy podledz muśi (WisznTr 32), z podkreśleniem, że człowiek im po prostu podlega
i jego odpowiedzialność za to jest znikoma, ale zawsze wiążą się z ujemnym wartościowaniem.



Kair, przedtym Swiętych puſtelnikow ſtolica, teraz Biſſurmańſkiey ſproſności (BystrInf.
1743, D1v); 

A mieyscá zás swięte Na Chwałę Bogu oddáne, sprosnośćią Kácerską mázáć á Luterską
złością, Rzecz nie pobożna (ObJasGór. 15v).

Cechą charakterystyczną renesansowych użyć leksemów dotyczących zła jest
wzmacnianie ich wydźwięku przez zestawienie z innymi nazwami, często o tak samo
ogólnikowym znaczeniu i tak samo negatywnym zabarwieniu aksjologicznym. Wśród
antywartości towarzyszących sprośności pojawia się np. wszeteczność (wszeteczeństwo)
(‘grzech’, ‘występek, zły czyn, niegodziwość’ SKoch9), swowoleństwo (‘upór, krnąbr-
ność’, ‘rozpusta, swawolenie’10 L), występek (‘grzech, zły czyn’ SKoch; w moralnym
znaczeniu ‘wykroczenie, przekroczenie’ L), złość (‘zły uczynek, występek, grzech’
SKoch, ‘złośliwość, złe przymioty serca’, ‘zła rzecz, nieluba, złego co, złe’, ‘złościwy
uczynek, niecnota’11 L). Niektóre z pojęć zamieszczonych w szeregu ze sprośnością
 dotyczą ludzkich postaw, jak zazdrość (‘uczucie niechęci do kogoś, przykrości, żalu,
spowodowane czyimś powodzeniem, szczęściem’ SKoch12), nadętość (‘pycha, duma,
wyniosłość’ SXVI), okrutność (‘skłonność do zadawania cierpień i zwią zane z tym po-
stępowanie, okrutne traktowanie kogoś’, ‘okrutny czyn, postępek’13 SXVI), albo nega-
tywnych uczuć czy skłonności do jakichś zachowań — gniewu (‘złość, rozdrażnienie,
oburzenie; poczucie obrażonej godności własnej’ SXVI14), zbytku (‘przewinienie, zły
czyn’, ‘przepych, wystawność’, ‘przesada w czymś’ SKoch15), krzyw dy (‘niesłusznie
wyrządzone komuś zło, szkoda moralna, fizyczna lub materialna; niesprawiedliwość,
uciążliwość, nadużycie, przestępstwo, gwałt’ SXVI), a wypowiedzenia mają charakter
przestrogi przed takim postępowaniem. W XVII i 1. poł. XVIII w. takich zapisów jest
mniej, ale nadal się zdarzają, była już mowa o połączeniu sproś ności ze złością, jest też
umieszczona w szeregu z grzechami, plugawymi myślami, ospałością (ospałość ‘gnuś -
ność, lenistwo’ L), kłamstwami i zapomnieniem przysięgi: 

Przipominánie iákie ſie obrzydłe wſzetecżeńſtwá á ſproſnośći w Pańſkim koſciele y w te-
ſtámencie woley iego dzyeią (LubPs K.R. 3v);

Abych był ná nim ſkromił ty dziwne ſproſtnośći/ Patrząć przecz ſię ták para w tákiey
wſzetecżnośći (RejWiz 177v);
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9 ‘nierząd cielesny’ L.
10 Swawola ‘nieprzestrzeganie przyjętych w danej społeczności zasad moralności, współżycia spo-

łecznego i prawa’ SKoch; ‘swoja własna wola, swoboda, postępowanie wedle własnego upodobania’ L.
11 Także ‘zły przymiot jakiej rzeczy, szkodliwość, przywara, skaza, wada’, ‘furia, gniew rozsrożony,

pasja, wściekłość gniewu’ L.
12 Zazdrość ‘zazdroszczenie, zajrzenie komuś, zawiść’ L.
13 Także ‘władza despotyczna, tyrania’ SXVI.
14 Także ‘obraza, chęć zemsty, niezgoda, kłótnia’ SXVI. 
15 Zbyt, zbytek ‘co z czego zbywa, resztuje, zostaje’, ‘wszystko, co jest zbytnim, co jest nadto’, ‘nie-

miara, nadmiarz, co z miary wychodzi’, ‘zbytkowanie, niemierność, przesadzanie miary’ L.



ktory sie też brzydzić á frásowáć muśi/ pátrząc na sprosność żywotha twego y ná swo-
woleństwo iego (RejPos 223); 

Lecz Pan pátrząc będzye ſie śmiał z iego ſprosnośći/ widząc iáko bliſki ieſt koniec iego
złośći (LubPs K.Kv);

Záś ſproſności/ krzywdy/ gniewu/ zazdrośći/ nadętości/ zbytku y okrutnośći/ niech ſię im
każą pilno strzec (ModrzBaz  10);

może to grzechy, może ſproſności ſpráwiły, może myśli plugáwe wzbudzily niewdźięcz-
ność/ oſpáłość/ kłámſtwá/ zápomnienie przyśięgi (OkolNiebo, 1644, s. 69). 

Sprośność jako zło, zły uczynek czy też cały zbiór złych postępków łączy się ze
sromotą (‘czyn, postępowanie przynoszące komuś ujmę’, ‘wstyd’, ‘hańba, zniewaga’
SKoch) i nędzami (‘niedola’, ‘ubóstwo, bieda, niedostatek środków do życia’ SXVI) —
to zestawienie jest szczególnie dobitne, gdyż przedstawiono je jako konsekwencje woj-
ny. Dodatkowo w dość dramatycznym apelu — aza cię nie ruszają — lekceważenie
tych zjawisk przez adresata wypowiedzi połączono z zakwestionowaniem jego bacze-
nia na Boga, co w świetle renesansowej religijności jest bardzo poważnym zarzutem.
Niekomfortowe poczucie wstydu właściwe złemu człowiekowi z powodu jego sproś -
ności przywołuje się w dobie średniopolskiej nie tylko w kontekście wojny:

Coż v ćiebie waży bacżenie ná Bogá/ ktoremu licżbá wſzytkich ſpraw náſzych muśi być
dána? Aza cię nie ruſzáią złości, ſproſności/ ſromoty y nieſkońcżone nędze/ ktore
zá woyną idą? (ModrzBaz 107);

Nie zámilczy (język sprawiedliwego) ná wieki twéy ſprawiedliwości/ Gdy ſye zły czło-
wiek będzie wſtydał ſwych ſproſnośći (SKoch).

W sferze moralności zawiera się obyczajowość, w czasach dawniejszych trakto-
wana surowo, obwarowana mnóstwem ograniczeń i dość jednoznacznie określonych
wzorców zachowań, toteż sprośność jako ogólna nazwa czegoś złego, nieakceptowa-
nego społecznie często się do niej odnosi. Połączona z grubymi obyczajami zbliża się
znaczeniowo do nieokrzesania, nieumiejętności właściwego zachowania16 i także w ta-
kim rozumieniu jest raczej powszechnie ganiona, skoro w zapisie wyrażone jest zale-
cenie, aby ją porzucić. W renesansowych kontekstach obyczaje kilkakrotnie opatrzono
przymiotnikiem będącym podstawą słowotwórczą sprośności — sprośne obyczaje rów-
nież traktowane są poważnie i silnie ujemnie nacechowane aksjologicznie. Dotyczą nie
tylko zachowań towarzyskich, mają znacznie szersze znaczenie postępowania w ogóle,
wiązanego także z postawa religijną i opatrzone są dodatkowymi określeniami niepo-
zostawiającymi wątpliwości co do oceny — złe obyczaje i sprośne, dziwne, grube,  sproś -
ne, bydlęce, bestyjalne obyczaje. Zwłaszcza określenia bydlęce i bestyjalne, odwołując
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16 W takim znaczeniu wystąpiła też (ale tylko jeden raz w XVI w.) etymologicznie spokrewniona pro-
stota: Rusticitas, contraria est urbanitati, Grubſtwo/ Nieobyczay ność/ Głupość/ Próſtota/ Nietráfność (Mącz
362b), o czym szerzej pisałam w artykule poświęconym prostocie (R a s z e w s k a -Ż u r e k 2013: 11–12).



się do nacechowanej aksjologicznie opozycji homo-animal17, odmawiają pewnym za-
chowaniom człowieczeństwa, co jest wyrazem skrajnej dezaprobaty. W XVII i 1. poł.
XVIII w. nadal można odnaleźć ślady takiego znaczenia leksemu sprośność — w kon-
tekstach wspomniano o grubości i sprośności obyczajów narodowych, co jest oczywi-
stym wyrazem niezrozumienia odmienności kulturowej, a z tego wynika ujemna oce-
na. Sprośność obyczajów jest traktowana poważnie, o czym świadczy umieszczenie jej
obok szpetności duszy grzechami splugawionej, a także przywołanie uczucia wstydu.

ná káżdy dźień ſtárayćie ſię/ ábyśćie obycżáie grube y wſzeláką ſproſność porzucáli
(ModrzBaz 143);

w złe obycżáie y ſprosne záſzły ony kośćioły Moſkiewſkie (SkarJedn 377);

Ktorzy [ludzie] mieli być/ y ſpołu złącżeni: áby pod iedynym Páſterzem/ zgodnie y ſpo-
koynie żyć mogli: obycżáiow ſwych dziwnych/ grubych/ ſproſnych/ bydlęcych/ be-
ſtyálnych poprzeſtáw ſzy (CzechRozm 114);

zdało się też co natrącić o grubości i sprośności tego narodu ... wzmiankę czyniąc oby-
czajów życia (NiemPam., s. 99);

Wſtydáł ſię za ſproſność obyczáiow ſwoich/ wstydáł ſię zá ſzpetność duſze grzechámi
zplugáwioney (StarKaz 1649, II, 488).

Sprośność jako pojęcie dotyczące sfery obyczajowej została umieszczona w pię tro -
wej strukturze pojęć — wraz z występkami zawiera się w nieobyczajności (‘zachowanie
niezgodne z dobrymi obyczajami’, ‘nieskromność, nieprzyzwoitość’, ‘prostactwo, nie-
okrzesanie, niegrzeczność’ SXVI), sama zaś obejmuje bardziej precyzyjnie określone
zachowania przekraczające normy obyczajowe: pijaństwo (‘skłonność do nadużywa-
nia napojów alkoholowych, pijatyka’, ‘stan odurzenia alkoholem, upicie się’ SXVI),
zuchwalstwo (‘czyn, zachowanie lekceważące względy i okoliczności’ SKoch; ‘postęp
zuchwały, sprawowanie się zbyt śmiałe, zarozumiałe’ L), kosterstwo (‘nałogowe upra-
wianie gier hazardowych’ SXVI), fryjerstwo18 (‘rozpusta, cudzołóstwo, nierząd’ SXVI):

... co więcey iż nieobycżáyność zámyka w ſobye inſſe wyſtępki á ſproſnośći/ yáko piyań -
ſtwá/ zuchwálſtwá/ koſterſtwá/ [...] friyerſtwá ... (GliczKsiąż L8).

Wymienione w powyższym zapisie fryjerstwo nawiązuje do seksualności człowieka
— wielokrotnie w czasach średniopolskich określanej mianem sprośności. Sfera ta jest
poddawana szczególnie wnikliwej kontroli społeczno-obyczajowej, jak pisze Wasi lew -
ski (2010: 219): „u podłoża wielu zakazów religijno-magicznych leży ludzka cieles -
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17 W dobie średniopolskiej używa się przymiotników bestialny, bestialski, bydlęcy dla podkreślenia
wagi negatywnej oceny, w otoczeniu sprośności w ogólnym znaczeniu ‘zło’ występują one jako część  okreś -
leń synonimicznych: pokryły one bydlęcymi przymiotámi/ beſtyálſkiemi poſtępkámi/ ſproſnośćiámi ſwoiemi
właſnemi (Birk.Oboz. 23–24). 

18 O wyrazach fryj, fryjerstwo w XVI w. wraz z kontekstami por. artykuł A. Luto-Kamińskiej w ni-
niejszym tomie.



ność, traktowana [...] jako niepożądana, z reguły uznawana za antytezę duchowości 
i to jej różne aspekty objęte są interdyktami”. W XVI i XVII w. zachowania intymne
człowieka podlegają ograniczeniom prowadzącym prawie do zniwelowania, ponieważ
każdy przejaw seksualności jest odbierany jako występek, wyjątek stanowi biologicz-
na konieczność, czyli seks małżeński w celu prokreacyjnym, wszelkie inne akty seksu -
alne są niedopuszczalne i piętnowane. Kuchowicz (1982: 494–495), omawiając złożo-
ną tematykę miłości w dawniejszych czasach19, stwierdza 

pośród szerokich kół szlachty przeważa niechęć do wszelkich miłości pozamałżeńskich. Występuje
oczywiście hipokryzja, mężczyźni [...] niby gorszą się Wenus, po cichu jednak oddają się owym po-
kusom. Kontakty te, jak również frywolną literaturę, traktuje się jako epizod [...] we fraszce przykla-
skuje się niewiastom zmysłowym, swawolnym, wszystko wskazuje jednak, że w rzeczywistości, np.
u swych żon czy córek, takie cechy uważano za karygodne. Nasze odrodzenie w istocie uznaje nie
Erosa wyzwolonego, jaki panował wówczas w wielu kręgach społecznych Italii i Francji, lecz „Wenus
wstydliwą”, kryjącą swe ciało, panującą jedynie w małżeńskich łożnicach. [...] Barok to domena kontr-
reformacji, toczącej zaciętą walkę z erotyzmem, miłością zmysłową, taką samą walkę toczył zresztą
i protestantyzm. Prowadzi się zwycięską kampanię z motywami erotycznymi w sztukach pięknych,
literaturze. Dosłownie pali się, niszczy utwory uznawane za nieobyczajne. 

Sprośność jako grzech, mniej lub bardziej określony występek, jest częstym te-
matem wypowiedzi o charakterze moralizatorskim, przepojonych rygoryzmem, w nich
zresztą najczęściej pojawia się leksem sprośność w odniesieniu do sfery seksualnej,
 więk szość przytoczonych zapisów pochodzi z kazań i prozy religijno moralizatorskiej20.
Intencją autorów jest nauczanie, napominanie, przestrzeganie, a nawet groźby. Wielo -
krotnie dotyczą one sprośności jako niewłaściwego zachowania intymnego, a także to-
warzyskiego, w jakiś sposób do sfery seksualnej nawiązującego. W patriarchalnym spo-
łeczeństwie większe wymagania stawia się kobietom21, one też zazwyczaj obarczane
są większą odpowiedzialnością za przekroczenia zakazów obyczajowych, toteż do nich
odnoszą się uwagi i przestrogi, a czasem sama gładkość (‘piękność, ładność, uroda,
wdzięk, powab’ PSDP) staje się przedmiotem troski, gdyż jest stereotypowo wiązana 
z łatwością podejmowania zakazanych kontaktów seksualnych:

zá onych czáſow w Rzymie białe głowy Winá pić nieznáły/ áby ſię iákiej ſproſnośći niedo-
puśćiły: Bo od Báchuſa poſpolićie bywa do zákazáney Wenery ſtopień (ModrzBaz 54).
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19 Autor zastrzega, że tematyka miłości jest w okresie XVI–XVIII w. traktowana na różne sposoby 
i funkcjonuje w niej wiele różnych nurtów.

20 Kuchowicz (op. cit., 492, 494) wspomina o nurcie w literaturze, który traktuje erotykę w sposób
swobodny, wskazuje m. in. erotyki Kochanowskiego, zwracając uwagę na całkowicie odmienny język, ja-
kim mówili Krzycki, Kochanowski, Rej, Paprocki, Klonowic. Rzeczywiście, u Kochanowskiego występu-
je leksem sprośność, ale wśród przytoczonych w SKoch użyć nie ma odniesień do sfery erotycznej. Znajduje
to odzwierciedlenie w sformułowanej na podstawie kontekstów definicji — sprośność ‘nieprzyzwoitość,
złe, niemoralne uczynki’, ‘naganność, coś, co budzi niechęć, wstręt’, w zakresie religii ‘błędne, niewłaści-
we, niegodziwe zasady’ (SKoch) — jak widać, znaczenie to dotyczy ogólnej postawy człowieka, bez za-
wężenia do zachowań intymnych.

21 Niektóre pojęcia ze sfery etyki odnoszą się w inny sposób do kobiet niż do mężczyzn, o czym pi-
sałam w artykule o cnocie (Raszewska-Żurek 2011: 83–102). 



A niema być ćierpian ow obycżaj/ gdy Pánienki w tańcu przykro obrácáją/ zá ktorem
obrácániem/ y cżęśći ćiáłá/ ktore máią być zákryte odkrywáią śię/ y poſtáwá táko-
wa ſkłania śię ku ſproſnośći y nierządnośći/ ábo iurnośći (ModrzBaz 36);

Słába ieſt ludzka náturá, gładkość ſię  ſpieſzy do ſproſnośći (Wojsz.Or. 1644, s. 241).

Towarzyszące sprośności w szeregu jurność (‘namiętność, zmysłowość, rozpusta’
SXVI) i nierządność (‘niezgodność z obowiązującymi w prawie i religii przepisami,
nakazami i normami współżycia seksualnego’ SXVI) mają w stosunku do niej znacze-
nie synonimiczne — wszystkie leksemy oznaczają ‘niedozwolone zachowania seksu-
alne’, umieszczenie ich razem w wypowiedzi służy wzmocnieniu jej wydźwięku. W in-
nym zapisie określenie sprośność cielesna połączono z nieczystym towarzystwem — za
samo dopuszczenie do nich karano pobiciem (tu pewnie chodzi o chłostę), zatem wy-
mierzono karę za przestępstwo. Oba przymiotniki — cielesny i nieczysty — w śred-
niopolszczyźnie często dotyczą zachowań intymnych i wówczas niosą negatywny ła-
dunek aksjologiczny22:

o ſproſność ćieleſną y towárzyſtwo niecżyſte z pogáńſkimi niewiaſtami Moábſkiemi [...]
kazał Przełożone ktorzy ich od tego nieodwodzili [...] pobić (SkarŻyw 482); 

wiele ſproſności wielkich cieleſnych porobił (JabłSkrup 1730, s. 6);

Sproſność, sproſny uczynék, niéczyſty (Cn II).

O radykalności podejścia do sfery intymnych zachowań człowieka mogą świad-
czyć połączenia ich nazw z nazwami przewinień i przekroczeń norm w innych dzie-
dzinach życia. Sprośność wpisana jest w katalog antywartości, w którym umieszczono
dwie inne nazwy zachowań seksualnych — cudzołóstwo23 — towarzyszy ono sproś -
ności też w innych zapisach — i psota oraz zrównane z nimi nazwy ciężkich przestępstw
— świętokradztwo (‘wzięcie, przywłaszczenie jakiej rzeczy świętej, należącej do koś -
cioła’, ‘znieważenie, profanacja rzeczy świętej’ SWil) i mężobójstwo (‘zabójstwo, mor-
derstwo’ SXVI): 

Aliśći bez wſzelkiego karánia zoſtáły/ y owſzem ſie ſpoſpolitowáły/ [...] cudzołoſtwá/  świę -
tokradźtwá/ niehamowne mężoboyſtwá/ y inſze pſoty/ y ſproſnośći (BielKron 78);

o ſproſnośći grzechu tego cieleſnego/ cudzołoſtwa (BirkKazNiedz 1623, 25). 

Psota24 i sprośność mają bardzo zbliżone znaczenia: psota to ogólnie ‘zły uczy-
nek, niegodziwość, nikczemność, zło’ (SXVI), szczególnie zaś, gdy dotyczy sfery  seksu -
alnej — ‘lubieżność, rozpusta; też czyn rozpustny’ (SXVI). W średniopolskich tekstach
wiążą się one ze sobą na różne sposoby, np. występują z tym samym określeniem cie-
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22 Więcej o nieczystym, nieczystości w historii polszczyzny por. R a s z e w s k a -Ż u r e k 2012: 99–124.
23 ‘stosunek cielesny z cudzą żoną lub z cudzym mężem, stosunek cielesny pozamałżeński’ SXVI. 

O renesansowym cudzołóstwie pisze w niniejszym tomie A. Luto-Kamińska.
24 O psocie por. R a s z e w s k a -Ż u r e k 2014, w druku.



lesny ‘związany z ciałem, często z odcieniem ujemnym w przeciwieństwie do strony
duchowej’ i ‘lubieżny, zmysłowy’ (SXVI), np. nie ſkłonny ku pſotam czyeleſnym
(JanKoszŻyw D2v), Pſotá/ cieleſność ſproſna iédnéi pérſony z-ſobą (Cn II), psocie to-
warzyszy przymiotnik sprosny: Strzeż że ſie [...] wſſelkiey ſproſthney pſoty: á kromia
żony ſwey nigdy ſie niedopuſzcżay grzechu poznáć (Leop Tob 4/13), który bywa też epi-
tetem cudzołóstwa: zażeśćie nie wy ſynowie ſproſnego cudzołóſtwa/ naſienie kłamliwe
(Leop Isai 57). Przytoczone powyżej psoty i sprośności prawdopodobnie mają znacze-
nie zawężone do seksualnego, jednak nie można wykluczyć, że dotyczą ogólnie złego
postępowania. Wiele leksemów ze sfery słownictwa etycznego w dawniejszych cza-
sach miało takie nieprecyzyjne, ogólne znaczenie ‘dobro’ (np. cnota) lub ‘zło’ (np. sproś -
ność, psota) ze skłonnością do szczególnego uwzględnienia sfery erotycznej.

Zawężenie znaczenia do sfery intymnej zawsze łączy się z jednoznacznym war -
tościowaniem negatywnym, eksponowanym na różne sposoby, wielokrotnie widocz-
nym też w kontekstach z podstawowym przymiotnikiem sprośny i derywatami sprośnik 
i sprośnica — nazwami osób dopuszczających się sprośności. Przypomina się tu o za-
kazie, porównuje do bydląt, przywołuje postać szatana — uosobienia zła (a nawet wie-
lu), wreszcie wspomina się o czerpaniu zysku ze sprośności, czyli prostytucji: 

áby ludzie zákazáney niecżyſtośći ſproſnego a bydlęcego żyćia/ ktore Pan Bog niena-
widzi u cżęſto karze/ vſtrzec ſię mogli (KarnNap F3); 

Siluani i Fauni25, których poſpolicie látáwcámi zwiemy psotliwie i brzydko z wielą bia-
łych głow ſię obchodzili/ y cieleſną ſproſność odpráwowáli (SpInZąbMłot 1614, 365); 

Z ktoremi białemi głowámi ſzátáni ſprośności tákie zwykli odpráwowáć (SpInZąbMłot
1614, 77);

w drugich mieszkáią białegłowy po oſobnych komorách y nabywáią zyſkow z ſwych
 ſproſ nośći ku czći támtym bałwanicom (BotŁęczRel 1609 136–137).

sam Pan Bog odkrył ten sromotny obraz y vſzytki cżłonki tey ſproſnice á merchy26

Bábilońſkiey/ á tego Antykryſta Rzymſkiego (KrowObraz 51). 

Niezależnie od ujęcia znaczenia — od wszelkiego zła, przez nieakceptowane za-
chowania obyczajowo-towarzyskie, do całkowicie zakazanych aktów seksualnych —
sprośność zachowuje silny negatywny ładunek aksjologiczny. Świadczy o tym często
wykorzystywany w wypowiedziach na temat sprośności motyw wstrętu, obrzydzenia 
i odrazy, przywołujący ich fizyczne przyczyny, jak szpetny zapach, gnój i smród, plu-
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25 Faun — staroitalski bóg pól i lasów, opiekun trzód, utożsamiany z greckim Panem, w późniejszych
czasach przyjmowano istnienie wielu faunów i utożsamiano ich z greckimi satyrami; Silwanus — italski
bóg pól i lasów, opiekun zwierzyny i trzody, utożsamiany z Faunem i greckim Panem (Wi n n i c z u k 1986).
Niezależnie o tego, czy to kilka postaci, czy kilka imion jednego bożka, przypisywano im cechę sprośności
dość często, co potwierdza cytat z Tuwima: Pan, sprośny satyr leśny (SJPDor).

26 Mercha ‘kobieta żyjąca z kimś bez ślubu’ (SXVI).



gawość (szczególnie często), kałuże i błoto27. Bywa on wyrażany związanymi seman-
tycznie z abominacją28 czasownikami — máżesz á plugawisz sprosnoscią (por. wyżej)
i przymiotnikami — obrzydłe wſzetecżeńſtwá á ſproſnośći (por. wyżej). Szczególnie wy-
raziste jest odniesienie do fizycznych aspektów śmierci — pognić i trup:

tedy dopiro wſzytkie wády ich pokázuią ſię ná iáśnią/ á nietylko ſię rozmowámi ſzyrzą/
ále ſproſnośćią ſwoią ſzpetny zapách ze wſząd podawáią (ModrzBaz 28);

… káżdj łácno obácżyć może/ gdy poźrzy sam do sercá á do sumienia swego [...]. Bo
tám wnet obacży że iest gnoy/ smrod á sprosność/ y nikcżemność wielka (Rej,
Postilla, L.  228, v. 15, w. 12); 

ktori chodzisz iáko pies śmierdzący przed oczymá iego/ w sprosnośći á w plugáwości
swoiey (RejPos 196);

Plugáwy ſproſny/ ſproſność (Cn II);

Swoiey ſproſnośći y obrzydłośći (które z káry Boſkiey ná nich ſą przypuſzczone) záráże-
niem ná ćiele ſzkodzić uśiłuią (s.c. żydzi – chrześcijanom) (CompMed. 1719, 393);

zebyſmy [...] chodząc nie pognili iáko trupi w ſprosnośći grzechow náſzych (StarKaz
1649, II, 32); 

widzę [...] błota kaluze wszelakiey sprosnosci (KotKon. s. 104). 

Takie drastyczne przywołanie nieprzyjemnych wrażeń zmysłowych uwypukla ne-
gatywne wartościowanie, a tym samym sytuuje sprośność wśród najbardziej potępia-
nych antywartości moralnych. Związek sprośności z obrzydzeniem widoczny był już
w staropolszczyźnie w łacińskich podstawach przekładów: ganyebnosczi y sprosnosci
(abominationes et sordes) (BZDeut 29, 17) — zastosowane polskie wyrazy oddają me-
taforyczne sensy łacińskich słów, których podstawowe znaczenia dotyczą właśnie obrzy-
dzenia i jego przyczyn — abominatio ‘obrzydzenie, odraza, wstręt; spustoszenie’ (SKŁP);
sordes ‘brud, nieczystość’ (SKŁP).

W jednym ze staropolskich poświadczeń sprośność miała konkretne znaczenie
‘nudności, wymioty’: Nausea, sprosznoszcz, cor vexat, viscera lassa dolent (PF III 288).
W renesansie nawiązanie do takiego obrazu widać w kontekście z przymiotnikiem  sproś -
ny: wſſyſtkie ſtoły ich pełne zwrácánia y ſproſtnych ſmrodów (Leop Isai 28). Powiązanie
dosłownych znaczeń związanych z czymś budzącym wstręt z metaforycznymi, ozna-
czającymi nieakceptowane postawy czy zachowania moralne jest charakterystyczne np.
dla antonimicznej pary czystość — brud (nieczystość) i, jak pokazują łacińskie przy-
kłady, występuje nie tylko w polszczyźnie. Bardzo ciekawy jest siedemnastowieczny
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27 Podobnie jest z przymiotnikiem sprośny, który wiąże się w kontekście z brudem: then brud ich oby-
czáiow ſproſnych chcą odrzeć á w piękne ie obyczáie oblec (RejZwierc 105).

28 Mazać m.in. ‘brudzić; kalać’ (SXVI), plugawić m.in. ‘wypróżniać się; czynić obrzydliwym, bu-
dzącym wstręt’ (SXVI), gnój ‘nawóz, najczęściej obornik; kał; nieczystości, odpadki, rzeczy zgniłe, cuch-
nące’ (SXVI). 



zapis dotyczący trądu, choroby wywołującej zarówno przerażenie, jak i odrazę, pocią -
gającej za sobą całkowite wykluczenie ze społeczeństwa i pełną izolację. Wydaje się,
że sprośność wystąpiła w nim w skonkretyzowanym znaczeniu ‘objawy trądu’: 

trędowátych Pan Bog odsyłał do kápłanow (…) A mogł ich práwie dobrze ſam uleczyć
y oczyśćić od ich ſproſności (StarKaz 1649, II, 324).

Emocjonalny ton prawie wszystkich wypowiedzi z czasów staro- i średniopolskich,
w których użyto leksemu sprośność, świadczy o tym, że oznacza on pojęcie powszech-
nie bardzo silnie potępiane — zło tak wielkie, że nie sposób mówić o nim bez negatyw-
nych emocji. Żaden kontekst nie wskazuje na ambiwalencję aksjologiczną sprośności —
jest ona antywartością moralną o znaczeniu mniej lub bardziej precyzyjnym, połączoną
z mniej lub bardziej dobitnie wyrażonym, ale zawsze negatywnym ładunkiem aksjolo-
gicznym. Brak ambiwalencji aksjologicznej, która stanowi cechę bardzo wielu pojęć ze
sfery mentalnej, charakterystyczny jest dla wartości czy antywartości podstawowych,
niepodważalnych, ale także jest znakiem pewnego uporządkowania świata wartości 
w czasach dawniejszych, kiedy to dopuszczalność indywidualnej hierarchii wartości była
w znacznym stopniu ograniczona w porównaniu do czasów współczesnych. 

W późniejszym okresie, po przełomie oświeceniowym, leksem sprośność jako
określenie mało precyzyjne zaczyna powoli wychodzić z użycia. Przyczyny tego są za-
równo wewnątrzjęzykowe — tendencje, zwłaszcza w XIX w., do precyzowania zna-
czeń, zawężania zakresu i sfery użyć wyrazów (por. Buttler 1978: 156), literackie —
odstąpienie w znacznym stopniu od natrętnie moralizatorskiego, dosłownie poucza-
jącego stylu w piśmiennictwie, a przede wszystkim pozajęzykowe — rozluźnienie norm
obyczajowych. Tym niemniej notują go nadal wszystkie słowniki aż do współczes ności
i to wraz z rodziną słowotwórczą, np. w „Słowniku języka polskiego” Lindego: sproś -
nica i sprośnik29; sprośność w niezmienionym w zasadzie znaczeniu ‘psota, wszete-
czeństwo, nieczystość, plugawość’ (L) i sprosny30, ale przytoczone zapisy w większo-
ści pochodzą z XVI w., jedyny dziewiętnastowieczny jest stylizacją. W „Słowniku
 wileńskim” pojawia się obok dawnego znaczenia31 ‘słowo sprośne, plugawstwo’ z przy-
kładowym użyciem: sprosności gadać (SWil). Do tego znaczenia nawiązuje też sproś -
ny w „Słowniku warszawskim”: ‘ordynarny, prosty, prostacki, grubiański, dziki, gruby,
surowy, nieokrzesany’ (SW). W słowniku Doroszewskiego sprośność ma odnotowa-
ne dawne znaczenia, ale zaznaczono, że częściej występuje w liczbie mnogiej ozna-
czając ‘postępek sprośny, nieprzyzwoity lub rzecz sprośna (książka, dowcip)’, np.
Specjalny program karnawałowy, złożony z najcięższych sprośności ułańskich i innych,
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29 ‘sprośna, nieczysta kobieta, nierządnica, wszetecznica’ L i ‘sprośny, nieczysty człowiek, nierząd-
nik, wszetecznik, plugawiec’ L.

30 ‘psotny, nieczysty, nierządny, wszeteczny, plugawy’ L.
31 Sprosność ‘własność, charakter tego, co jest sprośnem, nieczystem, plugawem’, ‘nierząd, nieczys -

tość, wszeteczność, psota’: Pogrążony w sprosnościach. Miejsce sprotności; zamtuz, ‘plugawość, brzyd -
kość, bezecność, szkaradność’: Sprosność grzechu, Sprosność jego postępowania; ‘czynność sprośna,  zdroż -
ność’: Sprosność człowieka wywraca drogę jego. Jéj sprosności. SWil.



jakie wydała polska literatura piosenkowa (z Boya). Współcześnie sprośność jako ‘nie-
przyzwoity sposób zachowania, postępowania’ (PSWP), ‘bycie sprośnym’, ‘czyn roz-
pustny, bezwstydny, nieprzyzwoity, lub rzecz sprośna; rozpusta, nieczystość, rozwiązłość,
rozpasanie, wyuzdanie, bezwstyd’ (SWJP) w języku potocznym nie jest raczej używa-
na, a leksem jest już odczuwany jako archaiczny, w USJP opatrzony jest kwalifikatorem
„książkowy”: sprośność dowcipu, rysować, oglądać sprośności. Najczęst szym skoja-
rzeniem jest chyba sprośny kawał— czyli ‘pozbawiony wstydu, nieprzyzwoity’ (PSWP;
w USJP: sprośny żart; w SWJP: sprośny dowcip, humor; w ISJP ‘sprośne żarty i słowa
są nieprzyzwoite’), oceniany różnie, jak pokazuje cytat z PSWP: Sprośnie dowcipy ba-
wiły tylko część towarzystwa, reszta patrzyła na niego ze zgorszeniem. Tym niemniej jest
to już sprawa poczucia smaku, a nie poważnie traktowanej moralności. 
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SUMMARY

Sprośność — remarks about a name for disadvantages in Polish from the fifteenth to the mid-eigh-
teenth century

K e y w o r d s: axiological vocabulary, language of values, evolution of meanings, diachronic studies.
S ł o w a  k l u c z o w e: ujęcie diachroniczne, słownictwo aksjologiczne, język wartości, ewolucja znaczeń. 

The analysis is concentrated on a lexeme sprośność (obscenity), its meaning and use in the Polish language
in the Middle Ages, which may help bring its expression of former vices and disadvantages. Lexeme
sprośność appeared in the Polish language already in the Old Polish, defining 'what arouses disgust, revul-
sion, disgust, immoral', referring to the moral sphere, and was strongly associated with religious character-
istic of this period. In the next era sprośność/obscenity as something immoral became established and
strengthened, and, like many other ethical concepts, became vague and imprecise, but was marked axio-
logically - meant negative moral trait in a broad sense. It is strengthened in texts by synonymous to obscenity
epithets and placing it in a row with names of other anti-values, in specific directories of  negatively charged
axiological load. Obscenity as a negative feature of the Old Polish was often combined with human sexu-
ality, which is the area of religious and moral prohibitions for centuries. It was marked with a negative as-
sessment from the beginning, and especially in the seventeenth century it became more radical. The emo-
tional tone of almost all the texts of those times, in which appeared lexeme sprośność/obscenity, and fre-
quent occurrence in the sententious texts, testifies to the fact that it meant the term commonly very strong-
ly condemned. No context indicates axiological ambivalence of a lexeme - it is a moral anti-value with more
or less importance and precise, but always with a negative charge. A lack of axiological ambivalence, which
is a feature of many concepts from the mental realm, is a characteristic of vices or virtues considered es-
sential and indisputable. After the mid-eighteenth century, a lexeme sprośność/obscenity as imprecise term
began to fall into disuse and, although present in modern dictionaries, it is not used in everyday language
and no longer names disadvantages of moral.


