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(Nie)dosłownie o cudzołóstwie w polszczyźnie XVI wieku

Kiedy kobietę w własne łoże złożę, 
spokojny jestem, że nie cudzołożę.

J. Sztaudynger, Spokój sumienia (2007)

Cudzołóstwo jest krzywda porządnego łoża, 
chociażby ono cudzym, chocia własnym było.1

W. Kuczborski, Katechizm (1568)

Rzeczownik cudzołóstwo, który nazywa pewną sferę obyczajowości — czy lepiej: nie-
obyczajności — już sam w sobie nosi ślady niedosłowności, choć w tym wypadku ów
genetyczny eufemizm wydaje się i obecnie, i w okresie stanowiącym źródło materia-
łowe artykułu całkowicie zrozumiały i dosłowny. To właśnie nawiązanie do eufemizu-
jącego rodowodu wyrazu stanowi podstawę zarówno gry słownej w zamieszczonym
powyżej współczesnym limeryku, jak i w moralizatorskim przesłaniu XVI-wiecznego
katechizmu (KuczbKat 320).

W tekstach z XVI wieku rzeczownikowy element compositum często używany był
w wyrażeniach peryfrastycznie opisujących cudzołóstwo lub zdradę małżeńską, np.:
czynić krzywdę łożowi, wykroczyć z łoża, łoże się maże:

(1) Abowiem ieſliby Mąż z wolną niewiáſtą nierządu pátrzył/ tedy łożowi ſwemu krzyw-
dę cżyni (KuczbKat 320) 

(2) Fidem coniugii violare, Wykroczić/ z łożá/ zgwałćić małżeński ſtan. (Mącz 498b)
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1 Cytat w transkrypcji autorki. Od autorki pochodzą również: transliteracja przywołanych w artykule
fragmentów dzieł XVI-wiecznych oraz wszelkie w nich uwagi, wyróżnienia, poprawki, uzupełnienia. Skróty
źródeł zwykle za SPXVI (rozwiązane na końcu artykułu), lokalizacja stronicowa wskazuje stronę orygina-
łu, na której zapisano wyróżniony w cytacie wyraz.
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(3) A ieſliby Mąż wolny z cudzą Zoną ſpráwę miał [tj. współżył]/ tedy cudze łoże plu-
gáwośćią cudzołożną śie máże. (KuczbKat 320)

Ten sam typ omówienia wykorzystano w nawiązaniach biblijnych w odniesieniu
do występku syna Jakuba2:

(4) bo naprzod ſtárſzy ſyn iego [Jakuba] Ruben/ wielkiego ſię grzechu dopuśćił przećiw
oycu/ krzywdę cżyniąc cżći iego y łożowi iego. (SkarŻyw 349),

jak również w równoznacznych zwrotach: wstąpić na czyje łoże i poszkaradzić pościel:

(5) [Jakub do syna:] rozlałeś ſie iáko wodá/ nie rość/ boś wſtąpił ná łoże oycá twego/ 
á poſzkárádziłeś pościel iego [ascendisti cubile tui et maculasti stratum eius. Vulg
Gen 49/4]. (BielKron 18v)

Na podobnej zasadzie w tłumaczeniu „Nowego Testamentu” Jakuba Wujka dla bi-
blijnego wersu z „Listu do Rzymian” (13/13):

(6) Chodźmy vczćiwie/ iáko we dnie: nie w bieśiádách y piiańſtwách: nie w ćieleſno-
śćiách y roſpuſtnośćiách: nie w zwádźie áni w zazdrośći (WujNT Rom 13/13)

na marginesie dodano komentarz odnoszący się do wyrażenia w cielesnościach:

(6a.) wł<aściwie> w łożách, to ieſt, nie w porubſtwie áni cudzołoſtwie. (WujNT Rom
13/13, marg),

gdzie sam rzeczownik łoże, będący odpowiednikiem łac. in cubilibus z „Wulgaty”, jest
użyty metonimicznie na nazwanie „porubstwa” i „cudzołóstwa”. Co ciekawe, choć 
w XVI wieku funkcjonowały również równoznaczne rzeczowniki łóżko3 oraz łożnica,
to jedynie apelatyw łoże stanowił komponent peryfrastycznych wyrażeń nazywających
stosunki pozamałżeńskie. Oba wyrazy odnosiły się natomiast wyłącznie do sfery spa-
nia i odpoczynku, a nawiązania do kwestii cielesnych, typu łożnica małżeńska, zanie-
chać łożnice4 (tj. ‘powstrzymać się od stosunków małżeńskich’), zawsze dotyczyły
 zboż nego obcowania małżonków.

Z omawianymi konotacjami semantycznymi rzeczownika łoże wiążą się jedno-
znaczne już formacje: nałożnica, nałożnik, nałożny oraz synonim cudzołóstwa — na-
łożnictwo:

(7) Sioſtry żóny twéy ná nałóżnictwo przy niéy nie weźmieſz [in pellicatum illius non
accipies] (WujBib Lev 18/18)

2 Mowa tu o uwiedzeniu i współżyciu Rubena z jedną z drugorzędnych żon swojego ojca, Bilhą. (Por.
Gen 35/22 oraz Gen 49/4).

3 To genetyczne zdrobnienie (od łoże) już w XIV wieku funkcjonowało jako rzeczownik z neutraliza-
cją funkcji deminutywnej. Por. SEJP s.v. łoże.

4 Por.: „ſpoſobćie zebránie do nabożeńſtwá: zgromadźćie ſtárce/ zbierzćie poſpołu młodź: młodożeń -
ſkie ſtadło niech zaniecha łożnice ſwoiey” (PowodPr 81).
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Jako kolejną grupę niedosłownych określeń cudzołóstwa można wskazać także sze-
reg wyrażeń złożonych z rzeczownika małżeństwo oraz czasownika wnoszącego wy-
raźnie negatywne konotacje, typu: małżeństwo złamać, małżeństwo zruszone lub  zgwał -
cić małżeński stan, jak w zacytowanym wcześniej przykładzie (2). W sposób omowny
wskazują one na niedochowanie wiary małżeńskiej:

(8) iuż żadny znas niemoże małżeńſtwá złámáć/ bo ſie thego dowiemy przes tę koſzulę.
[...] wiedz że iáko długo ia z ſwą żoną przebywáć będę w wierney miłośći/ tedy tey
koſzule nie trzebá práć/ ále będzieli miedzy námi małżeńſtwo zruſzone/ tedy będzie
pránia potrzebowáłá (HistRzym 107–107v)

W ówczesnej obyczajowości każdy pozamałżeński akt cielesny uznawany był za
haniebny i grzeszny, stąd zwykle wszelkie wyrażenia używane na nazwanie cudzołóstwa
odnosiły się zarówno do zdrad małżeńskich i życia bez ślubu, jak również do — często
z nimi utożsamianych — rozpusty, rozwiązłości, złego prowadzenia się, a nawet nie-
rządu. Cudzołóstwo mogło być zatem przedstawione za pomocą wyrażeń niedosłow-
nych, choć w pełni zrozumiałych, jak również w sposób dosłowny, za pomocą jedno-
znacznych wyrazów, z różnym nacechowaniem i ładunkiem emocjonalnym.

Nominacją o znaczeniu dosłownym, a jednocześnie — jak się wydaje — pozba-
wioną dodatkowego nacechowania emocjonalnego, był wspomniany w tytule rze-
czownik cudzołóstwo || cudzołówstwo, np.:

(9) On [św. Józef] wiarę Pánu ſwemu záchowuiąc od cudzołowſtwá ſię w cżyſtośći hámo-
wał: á ten przecżyſtą dziewicę w komorze ſwey/ y towárzyſtwie zá małżonkę má iąc/
wiernym ſię ſtrożem cżyſtośći iey pokazał. (SkarŻyw 245)

Fragment tłumaczenia autorstwa Wojciecha z Nowego Miasta „Rycerstwa chrześcijań -
skiego” Erazma z Rotterdamu jest ciekawym świadectwem XVI-wiecznej obyczajo-
wości. Z jednej strony pokazuje bezwzględne potępienie cudzołóstwa pod wpływem
przykazań religii, z drugiej — rozluźnienie obyczajów i lekceważenie owych zasad 
w kręgach świeckich i dworskich5:

(10) Ieſli kiedi beſpiecznieyſze zbytki/ albo porodztwa/ gwałcenie/ cudzołoſtwa yawne/
albo więtſze byłi/ albo krom karania y krom wſtidu/ iako dziś miedzi namy: iuſz to
nie grzechami dziś zową ale dworſtwęm dobrim zachowanim/ słotkim grzechęm
bieśiadą/ albo potrzebnym przigodnym grzechęm a iuż wſziſci ti grzechi za zart
maią/ nie tilko v dworu/ ale y vproſtich gburow. (ErazmNow LXXXI–LXXXIv)

Na nazwanie szczególnego rodzaju cudzołóstwa — kazirodztwa — funkcjonowa-
ło wyrażenie krewne cudzołóstwo:

(11) Blutſchand. Krewne cudzołoſtwo. Incaestus. (Calep 96b)

5 Na temat funkcjonowania w języku dawnym i współczesnym przymiotników poczciwy oraz cnotli-
wy, a także podobnych — do opisanych tu w odniesieniu do cudzołóstwa — zmian w ich ocenie zob. R a  -
s z e w  s k a -Ż u r e k (2012).
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oraz szereg innych, typu: krwie zgwałcenie, obcowanie (a. złączenie) z krewną, zaka-
zana miłość. Obok nich w użyciu był — obecny w polszczyźnie do dziś — rzeczownik
kazirodztwo oraz zapożyczony z łaciny incestus. Ten ostatni, podobnie jak w łacinie,
mógł odnosić się także do obcowania cielesnego z osobą poświęconą Bogu:

(12) Tákże też y kápłan/ mnich/ mniſzká/ gdyż Bogu czyſtość ſlubili/ w małżeńſtwo ine
wſtępić nyemogą. A yeſli ſye ſeymuyą/ toć będźye cudzołoſtwo y przeklęty inceſtus
z krzowoprzyſyęſtwem [!]. (KromRozm I C2v)

Wyraz cudzołóstwo stanowił w XVI wieku produktywną bazę słowotwórczą. Obok
niego w ówczesnych tekstach pojawił się również rzeczownik przedrostkowy scudzo-
łożenie, a także: cudzołożnica, cudzołożnik, oraz odnotowany przez SStp cudzołożca;
poza tym po cztery formacje czasownikowe (cudzołożyć, cudzołożyć się, scudzołożyć,
scudzołożyć się) i przymiotnikowe (cudzołoski, cudzołożniczy, cudzołożnikowy, cudzo-
łożny) oraz imiesłowy: part praes act cudzołożący (też w funkcji rzeczownika) oraz part
praet pass impf cudzołożony ‘będący obiektem cudzołóstwa’ i pf scudzołożony ‘który
dopuścił się grzechu cudzołóstwa, nierządu’. W użyciu były zatem również formacje
mające aspekt dokonany, jak przedrostkowe czasowniki, lub równoznaczne z nimi wy-
rażenia typu wpaść w cudzołóstwo:

(13) Nie náwiedzę karániem corek wáſzych gdy ſię zcudzołożą [cum fornicatae fuerint]/
áni niewiaſtek wáſzych gdy z wſzetecżnieią (BibRadz Os 4/14)

(14) Oná záłożnicá ſcudzołożyłá ſie [fornicata est] od niego [swojego męża; tj. nie była
wierna mężowi] (BibRadz Iudic 19/2)

(15) Dawid gdi wiele vczinkow przed tim czinił cnotliwych/ raz vpadł w cudzołoſtwo/
acz tego nie ſzukał/ Z traffunku mu ſię przigodziło. (ErazmNow CVIIIv) [Zob. też
cyt. (19)]

Część wyrazów z tej rodziny nadal funkcjonuje w języku, jednak wydaje się, że ich dys-
trybucja jest obecnie ograniczona ze względu na ich nacechowanie stylistyczne, na co
zwracają uwagę niektóre słowniki języka polskiego, które kwalifikują wyrazy jako
„przestarzałe”.6

Na nazwanie zarówno cudzołóstwa jak i nierządu funkcjonowało ponadto kilka po-
życzek. Wszystkie miały charakter dosłowny, jednak znacznie różniły się między sobą
i frekwencją w tekstach, i zakresem użycia. Wiązało się to przede wszystkim ze względa-
mi stylistycznymi, reprezentowały one bowiem różne style — od niskiego po wysoki.

6 Przegląd współczesnych słowników języka polskiego wyraźnie wskazuje na wycofywanie się wy-
razu cudzołóstwo z ogólnego, nienacechowanego języka. SJPDor rejestruje jeszcze sporą grupę wyrazów 
z omawianej rodziny: cudzołożnica, cudzołożnik, cudzołożny, cudzołożyć, cudzołóstwo, natomiast SJPSz,
ISJP, USJP — już tylko rzeczownik cudzołóstwo i czasownik cudzołożyć, określając je jako „przestarzałe”
lub „książkowe”. MSJP również notuje oba wyrazy (ale bez owej uwagi), jednak w nowszej, zmodyfiko-
wanej wersji tego słownika (NSJP) już ich nie ujęto. Na tym tle stosunkowo zachowawczo przedstawia się
SWJP, w którym ujęto — obok wspomnianych rzeczownika i czasownika — również formacje cudzołoż -
nica i cudzołożnik, wszystkie bez dodatkowych kwalifikatorów.
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Z łaciny pochodzi rzeczownik fornikacyja (z łac. fornicatio):

(16) małżeńſtwo rzecz ieſt pobożna [...] Tłumi chćiwośći y nieporządnośći: vśmiérza
plugáwé myſli: y żądzóm złym krygi wzdźiéwa: fornikácyéy piekło záwiéra: ſzáta-
nowi mocy vmnieyſza (BiałKat 368v)

Podobnie jak wspomniany wcześniej latynizm incestus (cyt. 12), dziś wyraz ten zrozu-
miały jest wyłącznie dla osób znających język łaciński i najprawdopodobniej tak samo
było również w wieku XVI. Apelatyw ten można określić mianem eleganckiego, zare-
zerwowanego dla języka ówczesnych elit. Zbliżone konstatacje dotyczą także dwu for-
macji pochodzących od łac. scortatio — szkortacyja i szkortowanie, które pojawiały
się także w obocznej formie z s- w nagłosie:

(17) niektorzy rozumieią [...] o Tácianách á o Eńkrátykoch odſſczepieńcoch/ ktorzy żad-
ney roznoſci miedzy ſzkortácią á miedzy małżeńſtwem nie kłádli (ZacWyzn 54v)

(18) Na nas Krzeſciany zależy/ abyſmy ſię wſzelkiego ſzkortowania wyſtrzegali/ chcze-
myli vydz gniewu Bożego/ docżeſnego karania ſwieczkiego/ tho ieſt hanby ſwecz-
kiey niemoczi cięſzkiey/ y złey z roſzpacżą ſmierci/ tudzieſz też y potępienia wiecż -
nego. (Ekonom E3v)

(19) Boby też ták wſzetecżnik rzec mogł: mam w ſobie przyrodzone pożądliwośći/ otoż
mogę ſkortácyey y cudzołoſtwá pátrzyć. (CzechRozm 242v)

W odróżnieniu od rzeczownika fornikacyja nie miały one jednak aż tak zawężonego
zakresu użycia ani tak efemerycznego charakteru. Obecnie wyrazy te nie funkcjonują
w języku, natomiast w XVI-wiecznych tekstach pojawiły się również inne formacje
współrdzenne: szkort ‘nierządnica, cudzołożnica, kochanka’ oraz szkortarz, szkortator
‘wszetecznik, cudzołożnik’.

Zupełnie inny typ reprezentują — pochodzące również z łaciny — rzeczowniki
gamracyja, gamractwo, gamratowanie, gamratliwość (od gamrat z łac. gameratus ‘nie-
rządnik’). Odznaczały się one zdecydowanie większą frekwencją w ówczesnych teks -
tach, poza tym są zrozumiałe również obecnie, choć dziś należy je uznać za wyrazy
przestarzałe. Pożyczki te zadomowiły się w języku ogólnym, stąd nie miały tak indy-
widualnego czy „elitarnego” charakteru jak wcześniej przedstawione latynizmy.
Odnosiły się do cudzołóstwa w owym omówionym już szerokim rozumieniu, charak-
terystycznym dla renesansowej kultury i obyczajowości. Dodatkowo ogólnie nazy wały
miłość cielesną, stosunek płciowy (również u zwierząt7):

(20) Náleźli żonę Tárquiniuſá młodego z inemi ná gámrácyey (BielKron 104)

7 Por.: „Kiernoz w ośmi mieśiącach pocżyna gámrátowáć á to rzemioſło dobrze robi áże do cżte-
rzech lat/ potym śię ná wſtecż zſtępuie áże do rzeźniká” (Cresc 266) [por. też: gamratliwy ‘pożądliwy’ —
o świni].



(21) Takieſz trzeba ſie mamcze od parobka wſtrzymawać8/ bo cżęſte gamracztwo: wy-
ſuſza, á mleko nieśmacżne y dziecięciu brzydkie: cżyni, ktore trudno może dziecię
ſtrawić, albo zachować: gdyż ie poſpolicie zrzuca (FalZioł V 37)

(22) Kacżka gorętſza ieſt nad inſze bydło domowe [...]. Głos naprawia ſpernę mnożi 
á w gamratowaniu trwałoſć dawa. (FalZioł IV 18a)

Pożyczki z innych języków należały do rzadkości. Pochodzący z języka czeskiego rze-
czownik smylstwo (z cz. smilstvo) ‘cudzołóstwo, lubieżność’, lub w bardziej spolonizo-
wanej formie śmilstwo, odznaczał się niską frekwencją w ówczesnych tekstach i miał ra-
czej okazjonalny charakter, zbliżony do wcześniej wspomnianego latynizmu fornikacyja:

(23) Chybi ych iego [tj. Boga] Kroleſtwo/ Ktorżi cżinią ſmilſtwo (RozprKsiędza C5v)

W użyciu były ponadto germanizmy fryj, fryjerstwo (od. niem. freien ‘zalecać się’),
które z kolei przeszły do ówczesnej polszczyzny ogólnej, dziś jednak już w niej nie
funkcjonują:

(24) Mowi ták [św. Paweł]/ dla kureſtwa álbo friyerſtwá [tj. aby się powstrzymać od
cudzołóstwa] nyechayby káżdy ſwą [żonę] myał. (GliczKsiąż P2)

Zwrot udadać się na fryje || fryjerstwa oznaczał w XVI wieku oddawanie się rozpuście
lub nierządowi9:

(25) á Corá ieſliby też zá wolą Oycowſką niechćiałá idź zá Mąż/ ále by ſye vdáłá ná
Fryie/ też może być wydźiedźiczoná. (GroicPorz m)

(26) KOmodus Ceſarz/ ácżkolwiek był v dobrego oyczá Márkuſá wychowan y vcżon [...]
vdał ſie ná wſzytki niecnoty/ pijańſtwá/ fryierſtwá/ okrucieńſtwá etc. (BielKron 150)

W analogicznej konstrukcji został użyty wyraz kurewstwo (por. też cyt. 24), jako
odpowiednik łac. ad rem meretriciam animum applicare w łacińsko-polskim słowniku
Jana Mączyńskiego:
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8 Zwrot od parobka się wstrzymawać użyty tu został jako peryfraza współżycia cielesnego.
9 Wydaje się, że tego typu wyrażenia miały w XVI-wiecznej polszczyźnie charakter regularny, syste-

mowy, ponieważ — obok wspomnianych zwrotów z rzeczownikami fryj, fryjerstwo (cyt. 25–26) oraz kurew-
stwo (cyt. 27) i swawola (cyt. 35) — występowały również inne, np. z rzeczownikiem nierząd: „ſkoro ſię ied-
no ná nierząd z niewiaſtámi vdał/ ták ſię ſzkárádźie wſzytek odwroćił od chwały Bożey” (WerKaz 296), roz-
kosz, lubieżność: „Bo owi co zá świátem w ſwoiey roſpuſtnośći/ Vdáią ſię ná zbytki/ roſkoſzy/ lubośći. Zyią
po beſtyálſku zápomniawſzy Bogá” (KołakSzczęśl D), jak również analogiczny frazeologizm z czasownikiem
pojechać: „W kośćiele był ſłyſzan głos/ od ſług kośćielnych/ cżártow wołáiących/ poiedzyemy ná hops/ to
ieſt/ na gámrácyą. (marg) Ops. (-)” (BielKron 378). Por. też zwrot wpaść w cudzołóstwo – cyt. (15).

Poza tym do podobnej kategorii należą zwroty, w których skład wchodzi czasownik ruchu i rzeczow-
nik nazywający nierządną kobietę (zawsze w pl), np.: „Postánowionego [tj. ustatkowanego] tám [do Włoch
na nauki] poſyłáć potrzebá, Aby od kśiąg, do ſtroiów, do zbytkow, y do małp Nie vdał ſię.” (CiekPotr 87)
lub: „Drugi ma piękną żonę á vda ſie w káwki/ Biegáiąc po vlicach nie máiąc tám ſprawki.” (RejWiz 41).
Do dziś funkcjonuje w języku, oczywiście jako wulgarny, zwrot iść, pójść itp. na kurwy (zob. WSF s.v. kur-
wa; por. też SPPiW s.v. kurwa 18).



(27) Nihil eſt perditius adoleſcente ad rem meritriciam [!] animum applicante, Nic nie
yeſt ſzaléńſzego yáko młodzieniec który ſie ná kurewſtwo vda. (Mącz 92c)

Rzeczownik funkcjonował wówczas nie tylko w znaczeniu ‘nierząd, lubieżność’,
ale także ‘stręczycielstwo’. Pochodzi od wyrazu kurwa ‘nierządnica, prostytutka, źle
prowadząca się kobieta’, zapisanego po raz pierwszy już w 1415 roku10, i funkcjonu-
jącego w języku w niezmienionym znaczeniu do dziś. Na ponadczasowy charakter oraz
archaiczne korzenie apelatywu wskazuje zawarta w SSP informacja, że poza polskim
wyraz zachował się z nieznacznymi modyfikacjami w wielu językach: czeskim, sło-
wackim, dolnołużyckim, górnołużyckim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, bułgar-
skim, serbochorwackim, słoweńskim, macedońskim oraz „prawdopodobnie przez po-
życzkę: niemieckim, węgierskim, jidisz, angielskim” (SSP, s.v. kurwa). Przez wieki
funkcjonowania w języku rzeczownik traktowany był jako obscenum, a nazwanie
 kobiety tym mianem zawsze uważano za wyjątkowo mocną obelgę. Świadczą o tym
chociażby zapisy z XVI-wiecznych ksiąg sądowych, w których opisuje się tego typu
procesy o zniesławienie:

(28) anym yey movyl thego szloua kuruo yako poszew opmavya (ZapWar 1502 nr 1935)

Również wszelkie niedwuznaczne aluzje dotyczące prowadzenia się czyjejś matki trak-
towano jako wyzwisko lub szkalowanie dobrego imienia, co także mogło być rozpa-
trywane podczas rozprawy sądowej:

(29) Gdy Sláchćic Sláchćicowi záda zkurwyſyńſtwo/ álbo inſze ſłowo ſzkáráde/ á nie
odwoła wnet co mowił/ tedy táki cżłowiek ſwowolny/ ma dádź tákowemu co mu
náłáiał 60 grzywien11/ ieſli tego niedowiedzye áni wnet záprzy: Bo to iákoby go
zábił. A ktoby iego mátkę zwał kurwą/ á tego niedowiodł/ tákąż winą ma być ka-
ran. A ktemu ma odwołać/ Iż to com mowił/ tom łgał iako pies. (UstPraw A4v)

(30) yakom ya nyeprzyszethk [lege: nie przyszedł] samotrzecz na laka slachathnego
marczyna a nym go slayal a nym go kurwem synem naswal. (ZapWar 1510 nr 2076)

W renesansowych tekstach pojawił się również analogiczny do wyrażenia z przy-
kładu (30) rzeczownik skurwysyn, który funkcjonuje na zasadzie przekleństwa do dziś.
Przetrwał również rzeczownik skurwysyństwo, choć inna formacja — skurwysynać ‘na-
zywać kogoś skurwysynem’ — zdążyła już wyjść z użycia. SStp notuje ponadto dwa
warianty bezprzedrostkowego złożenia: kurwiesynowstwo, kurwisynowstwo. General -
nie, XVI-wieczna rodzina wyrazowa od kurwa była bardzo rozbudowana12. W tekstach
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10 Według danych SStp jeszcze wcześniej — bo prawdopodobnie w 1304 roku — pojawiła się for-
macja przymiotnikowa w wyrażeniu kurwi syn.

11 Za zranienie szlachcica nakładano wysokie kary, choć i tak niższe niż wspomniana obraza jego dobre-
go imienia. Dla porównania, za „ranę krwawą” płacono 20 grzywien, „ranę siną” — 6 grzywien, mocne zra-
nienie twarzy — 30 grzywien, ucięcie palca — 30 grzywien, wybicie zęba — 20 grzywien. Zob. SarnStat 622.

12 Dziś rzeczownik kurwa stanowi również produktywną bazę słowotwórczą; SPPiW notuje 13 for-
macji: kurewski (wraz z przysłówkiem kurewsko), kurewstwo, kurwiarnia, kurwiarz, kurwiątko, kurwica, 



z tego okresu pojawiły się trzy formacje deminutywne: kurewka, kurwiczka, kurwię, po-
stać augmentatywna kurwiszcze, rzeczowniki kurewnik i kurwiarz w znaczeniach ‘roz-
pustnik’ oraz ‘stręczyciel, właściciel domu publicznego’. W tym ostatnim odnotowano
także złożenie kurwogospodarz — w odniesieniu do mężczyzny — i kurwogospodyni
— w odniesieniu do kobiety stręczycielki. Oprócz tego poświadczone są dwa przy-
miotniki: kurewski i kurwi, przysłówek kurewskie oraz czasowniki kurwić się ‘zajmo-
wać się stręczycielstwem’, skurwić się ‘stać się nierządnicą; dopuścić się cudzołóstwa’.

Jak wspomniałam, wyrazy z wyżej omówionej, bardzo bogatej rodziny były (i są
nadal) postrzegane jako wulgarne. Warto jednak zwrócić uwagę, że pojawiały się nie
tylko w literaturze, którą można by określić jako frywolną czy niewyszukaną, ale także
w dziełach leksykograficznych (Mączyńskiego, Kalagiusza, Kalepina, Bartłomieja 
z Bydgoszczy, Cervusa, Volckmara), polemicznych pismach religijnych (np. u Krowic -
kiego, Kromera, Seklucjana, Orzechowskiego) czy zapiskach sądowych. Oczywiście,
również w XVI wieku istniały mniej dosadne odpowiedniki rzeczownika kurwa, jak np.
małpa, mercha, nierządnica, wszetecznica, jednakże to nie kwestia nacechowania sty-
listycznego czy emocjonalnego tych apelatywów wpływała na ich użycie i dystrybucję.
Bycie cudzołożnicą lub nierządnicą było oceniane jako wyjątkowo hańbiące i — jak
świadczą liczne informacje zawarte w ówczesnych tekstach — nazwanie kogoś tym
mianem było obrazą dużego kalibru. Sprawą niezmiernie istotną, a zdecydowanie od-
mienną od dzisiejszych norm grzecznościowych w języku, jest to, że to nie samo na-
zwanie kobiety kurwą było naganne, a jedynie użycie tego wyrazu w stosunku do ko-
biety, która w rzeczywistości prostytutką nie była. Najważniejsza zatem była kwestia
prawdziwości sądu, nie zaś wykorzystania mniej czy bardziej dosadnych określeń.
Obelga nie tkwiła w samej nazwie, a w kompleksie zjawisk pozajęzykowych, które
stanowiły jej denotat. Dziś każde nazwanie kobiety kurwą a mężczyzny skurwysynem
będzie obraźliwe i wulgarne, nie ma bowiem znaczenia, czy owe słowa są zgodne 
z rzeczywistością. Obecnie wyrazy te używane są głównie na zasadzie wyzwiska 
i jako takie najczęściej są puste semantycznie. W wieku XVI — jakkolwiek byłyby
wulgarne i dosadne — funkcjonowały w języku na równych prawach z synonimami
o mniejszym ładunku emocjonalnym ze względu na wyraźną, tożsamą z nimi re -
ferencję.

Wśród nominacji dosłownych i właściwie do dziś zrozumiałych na nazwanie cu-
dzołóstwa, rozwiązłości i rozpusty funkcjonowała również cała gama wyrazów ma-
jących zwykle negatywne konotacje, choć nie tak wulgarnych jak rzeczownik kurestwo:
jurność, nieczystość, nieczystota, nierząd, nierządliwość, nierządność, rozpust, rozpu-
sta, rozpustność, rozpuściełość, sprosność, swawola, swawoleństwo, wszeteczeństwo,
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kurwić (kurwić się), kurwidołek, kurwik, kurwiszcze, kurwiszon, kurwować, kurwowaty, a ponadto (s.v. kur-
wa): zdrobnienia – kurewka, kurwiczka i zgrubienia – kurwicha, kurwisko. Poza tym SPPot notuje dodat-
kowo rzeczownik kurwoteka ‘dyskoteka, najczęściej z łatwymi dziewczynami’. Oczywiście lista formacji
tworzonych od rzeczownika kurwa może być poszerzana o całą masę różnego typu neologizmów tworzo-
nych okazjonalnie, które mogą — jak ostatni z przykładów — wejść do języka użytkowego, choć zwykle
czasowo i z ograniczeniem środowiskowym.



wszeteczność, a także rzeczowniki psota i psotliwość, dla których brak w polszczyźnie
współczesnej kontynuacji omawianego znaczenia, np.:

(31) A niema być ćierpian ow obycżay/ gdy Pánienki w tańcu przykro obrácáią/ zá kto-
rem obrácániem/ y cżęśći ćiáłá ktore máią być zákryte odkrywáią śię/ y poſtáwá
tákowa ſkłania śię ku ſproſnośći y nierządnośći/ ábo iurnośći [ad turpitudinem et
salacitatem]. (ModrzBaz 36v)

(32) Y tyś wczorá ſtyſkował ſam ná kázálnicy Ná nierząd: á iam dźiśia v ćiebie w łóżni-
cy Nie záſtał téy Biblijéy/ chybá vzłocony Czepiec; znáć vpominek pewny cudzéy
żony. (PudłFr 18) 

(33) Kapłáńſkie wymowki z nierządliwoſci. (ErazmNow CIXv marg) 

(34) Yáko temi cżáſy thákowych przećiwnych Káimcánow dosić bárzo ſye námnożyło/
kthorym miło yeſt miłoſnice myeć/ á s nimi w ſwey woli y w pſocye myęſzkáć.
(GliczKsiąż B7)

(35) Ganeo, Lotr/ kurwiarz który ſie vdał ná ſwą wolą y vtrátę. (Mącz 142c) [Zob. też
cyt. 13, 36]

Kolejny wyraz, porubstwo, wydaje się obecnie zrozumiały, choć nie należy do języ-
ka użytkowego ze względu na swoje nacechowanie. Rzeczownik budzi odpowiednie
skojarzenia, ponieważ przetrwał do dziś w stałym związku frazeologicznym ruja i po-
rubstwo, który oznacza rozwiązłość seksualną. WSF określa go jako „książkowy” (por.
też SFWP). Jak podają Henryk Markiewicz i Andrzej Romanowski (1990: 605), wyra-
żenia ruja i porubstwo użył w 1903 roku Henryk Sienkiewicz, oceniając w ten sposób
repertuar modernistyczny w ankiecie „Kuriera Teatralnego”. Potem zaczęło ono żyć
własnym życiem skrzydlatych słów. SJPDor rejestruje rzeczownik porubstwo w zna-
czeniu ‘rozwiązłość, stosunki miłosne z kobietą wolną, nie mężatką; wolna miłość’ 
i określa jako „dawny”. Większość współczesnych słowników języka polskiego już go
nie notuje (zob. np. SJPSz, SWJP, NSJP) bądź zamieszcza z uwagą „przestarzały” i/lub
„książkowy” (zob. np. ISJP, USJP). W XVI wieku wyraz funkcjonował w dwu obocz-
nych wariantach: porubstwo i porobstwo, np.: 

(36) Vmartwiayćieſz tedy członki wáſze/ ktore ſą ná źiemi [tj. to w ciele, co jest przy-
ziemne]/ porubſtwo/ nieczyſtotę/ wſzeteczeńſtwo/ złą pożądliwość/ y łákomſtwo/
ktore ieſt báłwochwálſtwem. (WujNT Col 3/5)

(37) Ieſli [tj. czy] wy [tj. księża] lepiey działaćie/ Co zniecznymi ſpołky maćie. [...]
Kędy tego Bog zakazał/ By duchowny żony niemiał. Ale zakazał porobſtwo
(RozprKsiędza C5v)

Ponadto SPXVI rejestruje rzeczowniki: porobca, porubnik || porobnik ‘rozpustnik, nie-
rządnik, cudzołożnik’ oraz — w stosunku do kobiety — porubnica.

Ze społecznego i socjologicznego punktu widzenia problem cudzołóstwa wiązał
się z jeszcze jedną ważną kwestią, mianowicie dziedziczeniem majątku po rodzicach.
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Stąd tak ważne było prawowite pochodzenie potomstwa, które określano za pomocą
peryfrastycznych wyrażeń z rzeczownikiem łoże jako: syn, potomek, dzieci, dziatki
cnego (a. małżeńskiego, a. uczciwego, a. własnego) łoża. Analogicznie, z użyciem
przy wyrazie łoże przymiotników nacechowanych negatywnie, tworzono wyrażenia
na nazwanie potomstwa nieprawowitego urodzenia, czyli ze związku pozamał -
żeńskiego: syn, potomstwo, plemię, dziatki cudzego (a. niepoczciwego, a. nieuczci-
wego, a. nierządnego, a. złościwego, a. od nieprawego) łoża. Do dziś funkcjonuje 
w języku wyrażenie dziecko nieprawego łoża. Na podobnej zasadzie używano w XVI
wieku peryfrastycznych zwrotów z wyrazem matka, np.: być z matki złej, bądź gdy
zarzucano komuś — zwykle w złości — nieprawe pochodzenie: matce czyjej przy-
ganić, komu matkę wspomnieć lub mówić (a. nałajać, a. zadawać) od matki. Stąd też
dzieci takie były nazywane jako: niedobrej (a. z niedobrej) matki syn lub — o czym
była już mowa: kurwi syn, skurwysyn (por. cyt. 30, 40, 41, 43). To zapewne ze względu
na rangę, jaka była przywiązywana w XVI wieku do kwestii prawowitego urodzenia,
funkcjonowała w ówczesnym języku stosunkowo duża liczba rzeczowników  nazywa -
jących dzieci nieślubne, niewiadomego pochodzenia lub podrzutki. Oprócz znanego
do dziś wyrazu bękart w użyciu były także: bastard, baster, bastert, bastrzę,  bebiś,
bękarcię (dem.), bęsz (dem.), fotarlę, kukułczę (przen.), mamzer, najduk, nalezionek,
podmiotek, podrzutek, pokrzywnię, pokrzywnik13, a w odniesieniu do nieślubnej cór-
ki — bękarta, bękartka. Co więcej, w tamtym okresie na ojca nieślubnego dziecka
nakładano grzywnę, tzw. nierządowe, które miał wpłacić do kasy miejskiego zarządu.
Jeśli sam nie dysponował odpowiednim dochodem, wówczas karę uiszczał w jego
imieniu jego ojciec, jak w przedstawionym poniżej wypadku, opisanym w miejskim
akcie prawnym z 1556 roku:

(38) Then [Matys] tedi, gdi u oycza y v matki sluzila Dziewka Kachna Przezdenkowna.
tedi yą nyerządnye poznal y dzierzal się iej rok czaly [...] powiedzialy dobre zony,
ze iest [służąca Kachna] brzemÿenma [!] y yvsz to czwarty Myessiącz. Item kopą
viny Nyerzondowego dacz ma ocziecz iego [Matysa] Myastu, y mayą Pradgesz
sprawicz etc. (KilkaAktKrak 1556/338)

Zakończenie

Wyrazy, które dziś uznalibyśmy za mocne wulgaryzmy, pojawiały się nie tylko w fry-
wolnych „Figlikach” Reja, ale także w utworach wyższej rangi literackiej oraz w ów-
czesnych dziełach leksykograficznych. Poza tym chętnie korzystano z odwołań do sfe-
ry nieobyczajności i nierządu we wszelkich pismach polemiczno-religijnych, w których
stanowiły one antyfrastyczne nazwy przeciwników wyznaniowych, np. kurwa, małpa
‘prostytutka’ — o Rzymie jako Stolicy Apostolskiej z pozycji innowierców, mercha,
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13 Nazwy pokrzywnię oraz pokrzywnik nawiązują do świata zwierząt — pisklęcia kukułki, która pod-
rzuca jajka do gniazda pokrzywki, tj. płochacza pokrzywnicy. Na podstawie tej samej analogii funkcjono-
wał apelatyw kukułczę.



szkort ‘prostytutka’ — o papieżu, nałożnica — o kacerstwie. Cudzołóstwem było 
w przenośni również podążanie za fałszywymi naukami, niezgodnymi z uznaną za je-
dyną słuszną:

(39) O nędzna glino cżemuż ſię śmieſz rzucáć ná święte á iáſne ſłowá Syná Bożego? Cżemu
cudzołożyſz Piſmo S. á ważyſz ſię inſzy wykład dawáć ſłowom Páńſkim/ niż on ſam dáć
raczył. (Respons E2)

Teksty z XVI wieku stanowią ponadto świadectwo pewnej ewolucji językowej,
jaka się dokonała w grupie wyrazów odnoszących się do nieobyczajnych zachowań —
cudzołóstwa, rozwiązłości, nierządu. Uznana dziś za bezdyskusyjnie wulgarną jednostka
kurwa funkcjonuje w języku przede wszystkim jako typowe przekleństwo, czyli: „[...]
jednostka leksykalna, za pomocą której mówiący może w sposób spontaniczny ujaw-
niać swoje emocje względem czegoś lub kogoś, nie przekazując żadnej informacji”
(SPPiW: 17). O ile jednak rzeczownik ten pojawi się w wypowiedzi już nie jako jed-
nostka pusta semantycznie, lecz z wyraźną referencją — w znaczeniu ‘prostytutka’ —
wówczas możemy wziąć pod uwagę kwestie kulturowe, a ściślej: obyczajowe, które
motywują uznanie wyrazu za wulgaryzm. Obecnie osoba używająca tego słowa ujaw-
nia w ten sposób swoje emocje względem kogoś, do kogo się owa nominacja odnosi,
łamiąc przy tym jednocześnie tabu językowe. W polszczyźnie współczesnej rzeczow-
nik kurwa można zatem uznać za wulgaryzm systemowy (właściwy), ponieważ 
w pierwszym rzędzie jego użycie wiąże się z naruszeniem konwencji językowych, nie-
zależnie od jego referencji, a jak podaje M. Grochowski: „Łamanie konwencji kultu-
rowych stanowi tu jedynie konsekwencję podporządkowania zachowań językowych
normom kulturowym” (SPPiW: 20).

Liczne przykłady z literatury polskiego renesansu dają mocne podstawy, by w XVI-
-wiecznym rzeczowniku kurwa nie widzieć wulgaryzmu w dzisiejszym zakresie. Tabu
stanowiła omawiana sfera obyczajowości, zatem użycie jakiejkolwiek jednostki języ-
ka wiązało się z naruszeniem konwencji kulturowych, niezależnie czy były to ciągi: cu-
dzołóstwo, cudzołożnica, scudzołożyć się, czy: kurewstwo, kurwa, skurwić się. Wskazane
wyrazy funkcjonowały w języku na równych prawach14, w związku z czym nic nie sta-
ło na przeszkodzie, żeby w ówczesnych słownikach przeczytać np.:

(40) Notus, Baſter/ Bękárt/ z kurwy ſyn. (Mącz 251b)

(41) Hurenkind. Zkurwyſyn. Bękárt. Spurius. (Calag 291a)

(42) Proſtituo — Kurwam ſie ſtawam. (Calep 865a),

a w zapiskach sądowych:

(43) [...] naprzod namowiwszy mu złych szłow mowiącz iemu szkurwyszynu złodzieiu 
y inszych szlow nieuthcziuich zadaiącz iemu [...] (ZapMaz  II G 78/380v)
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14 O istnieniu pewnych ograniczeń w dystrybucji omawianych wyrażeń ze względu na przeznaczenie
dzieła zob.: L u t o - K a m i ń s k a 2013: 278–281.



W ostatnim przykładzie — podobnie jak w cytacie (29) — złe (a. szkarade) słowo nie
odnosi się, jak można by przypuszczać, do wulgarnego słownictwa, lecz do szeregu po-
tępianych zachowań w rzeczywistości pozajęzykowej, jak złodziejstwo czy nierząd.

Bardzo rzadkie są przykłady, w których trudno orzec, czy nadal mamy do czynie-
nia jedynie ze świadectwem niezbyt ugruntowanej reputacji opisywanej kobiety czy
może z wyzwiskiem. Taki charakter mają zapisy w korespondencji Marszałka Wielkiego
Litewskiego do Podczaszego Wielkiego Księstwa Litewskiego:

(44) W<asza> M<iłość> świadom tego, jakiejem ja przyjaźni używał z Hlebowiczem 
i z jego żoną, z tą panią kurwą. (ListyPol 1549/302)

i dalej:

(45) racz mu [tj. stolnikowi] W<asza> M<iłość> pomagać. Lepiej ci łaskę jednać tym,
ktorzy nosili ten krzyż z panem, niżli tej kurwie za ktorą sie pani wileńska przy-
czynia, ktora nałajała <z> swymi jebury tak domowi naszemu, że to in posteros
apud exteras gentes durabit etc. etc. [= przetrwa na przyszłość u obcych narodów
etc.] Wieleć mie rzeczy obrażają, ale jeśli ta kurwa tak łacno przydzie ku oczom
pańskim, ja to uczynię, czego i sam żałować będę do śmierci (ListyPol 1549/312)

Przywołane w artykule egzemplifikacje dokumentują, jak w XVI-wiecznych te -
kstach mówiono o cudzołóstwie, zarówno w sposób dosłowny, jak i niedosłowny. Choć
przedstawione fragmenty są zrozumiałe dla dzisiejszego odbiorcy, na pewno mniej oczy-
wiste pozostają kwestie dystrybucji omówionych tu wyrazów, ich nacechowania,
 ładunku emocjonalnego, a także tego, jakie zależności zachodziły między nimi i ów-
czesną rzeczywistością pozajęzykową.
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SUMMARY

(Non-)literally about fornication in the Polish language of the 16th century

K e y w o r d s: literality, euphemism, vulgarism, morals, fornication.
S ł o w a  k l u c z o w e: dosłowność, eufemizm, wulgaryzm, obyczajowość, cudzołóstwo.

In Polish 16th century texts, descriptions of behaviours that were considered indecent or objectionable took
up varying forms. Within a certain group of texts, such notions as fornication, prostitution, pimping or mis-
begotten children were referred to in the most straightforward manner, using literal utterances or clear-cut,
frequently vulgar, expressions. From time to time, however, lack of acceptance for the above-mentioned is-
sues was also connected with the euphemisation phenomenon that resulted in some unique message-encod-
ing types evolving in the language, which, to a greater or lesser extent, obscured the statement itself.

This article presents some of the selected lexical resources used in the 16th century literature to refer to
the most typical phenomena associated with the described area of morals. It also focuses upon the issue of
the then markedness of linguistic expressions which we would find strongly vulgar today.
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