Iwona Maciejewska
"Te rzeczy…" : przejawy autocenzury
w prezentowaniu treści erotycznych :
na przykładzie prozy czasów saskich
Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej 15, 61-72

2009

Iwona M aciejewska
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bigniew Kuchowicz, rozpoczynając rozdział swej pracy poświęconej miłości sta
ropolskiej zatytułowany W kręgu intymności erotycznej, zaznacza, że zdaje sobie spra
w ę z tego, iż podejm uje w nim tem atykę stanowiącą w naszej historiografii tabu, ale
zarazem podkreśla wagę problem atyki, którą tenże rozdział będzie prezentow ał1. R oz
ważania badacza dotyczą szeroko pojętej seksualności daw nych Polaków, ich upodo
bań, zachowań, poglądów, a także języka, jakim posługiwali się, opisując swe doznania
spod znaku Wenery.
Z ustaleń Kuchow icza płyną następujące konkluzje: choć staropolskie życie
erotyczne prezentow ało się skrom niej i pruderyjniej, niż na przykład w kulturach
E u ro p y Z achodniej, O rie n tu czy D alekiego W schodu, to jed n ak nie było ono tak
„bogobojne”, jak to się nieraz sądzi. C o więcej, autor zauważa, iż słow nictw o, jakim
wówczas posługiw ano się, by opisać intym ne doznania człowieka, było nieporów 
nyw alnie bogatsze i barw niejsze niż to, którym dysponujem y dzisiaj w naszych w y
zw olonych seksualnie czasach2. To dow odzi, iż erotyka stanow iła w ażną część życia
daw nych Polaków, docenianą nie tylko ze w zględu na jej znaczenie prokreacyjne, ale
rów nież z pow odu kojarzonej z nią przyjem ności płynącej z zaspokajania natural
nych po trzeb 3.

Z

1 Z ob. Z. K uchowicz, Miłość staropolska. Wzory — uczuciowość — obyczaje erotyczne X V I—X V III wieku,
Łódź 1982, s. 412.
2 Z ob. ibidem, s. 415-420.
3 Z ob. ibidem, s. 448.
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Jednak oczywistym błędem byłoby form ułow anie twierdzenia, iż tej sfery egzysten
cji nie dotyczyły żadne zahamowania, reguły czy ograniczenia:
Życie intym ne człowieka staropolskiego kształtowało się bow iem
z jednej strony pod w pływ em biologii, z drugiej ulegało no rm o m i za
sadom stw orzonym przez obowiązujące wówczas m odele kultury4.
N ie m ożna wszak zapominać o silnej presji m oralności religijnej, która warunkowała
określone zachowania, choć, jak podkreśla Kuchowicz, narzucała ona raczej „pozorną niż
prawdziwą wstydliwość”5. N iem niej jednak owa presja niewątpliwie istniała i określała,
co w powszechnym odczuciu uchodzi za przyzwoite, a co za naganne, o czym wypada
m ówić i pisać otwarcie, co zaś należy do sfery tabu. N am acalnym przejawem tych ogra
niczeń była funkcjonująca wówczas cenzura, która tropiła treści nieprawomyślne, w tym
także obyczajowe6, a z jej działań, tak prewencyjnych, jak i restrykcyjnych, doskonale
zdawali sobie sprawę ówcześni pisarze podejm ujący w swej twórczości tematykę ero
tyczną. M im o tej świadomości nie rezygnowali jednak z możliwości artystycznej w ypo
wiedzi dotyczącej jednej z najważniejszych sfer życia ludzkiego.
W czasach baroku receptą na om inięcie krytycznego oka cenzora stał się rękopi
śm ienny obieg literatury, który pozwolił uniknąć „wałaszenia” śmielszych obyczajowo
tekstów, i jak wiemy, liczni tw órcy tej epoki z owego rozwiązania korzystali7. Taki wy
bór, przy wszystkich jego niepom yślnych konsekwencjach, zrodził też pew ne pozy
tywne skutki. To, iż znaczna część w ybitnych autorów tego okresu pozostawiała swe
utw ory w rękopisie, przeznaczając je często dla wąskiego, bliskiego grona odbiorców,
powodowało, iż pozwalali sobie oni na znaczącą swobodę w w yrażaniu treści erotycz
nych. Słownictwo wykorzystywane w tego typu tekstach czerpało chętnie z bogatego
zasobu m ow y potocznej, wykorzystując obiegową symbolikę erotyczną, a zarazem ją
kreując. Dzięki tem u jesteśm y dziś bliżsi odczytania, jak wyglądał świat intym nych
przeżyć i zachowań człowieka epoki baroku, naw et jeśli czasem poczujem y się zasko
czeni drastycznością budow anych obrazów i przywoływanych skojarzeń.
D ru k i towarzysząca m u nieodłącznie cenzura powodowały (choć, jak pokazują
niektóre przykłady, nie zawsze8), że w opublikow anych utw orach rzadziej pojawiały się

4 Ibidem, s. 446.
5 Ibidem, s. 448.
6 O roli cenzury w staropolszczyźnie szerzej pisano w badaniach ostatnich dziesięcioleci. Z ob. m.
in.: p B uchw ald-pelcow a, Cenzura w dawnej Polsce. M iędzy prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997;
L. M arinelli, O rękopiśmiennym i anonimowym charakterze poezji polskiego baroku. Cenzura jako hipoteza
konieczna, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H . Dziechcińska, Warszawa 1990, s. 43-66.
7 Zob. K. M row cew icz, Drukarz w wirydarzu, czyli co pisali autorzy staropolskich rękopisów o swoich wier
szach, w: Staropolska kultura rękopisu, op. cit., s. 12-14.
8 Zob. K. O brem ski, „Ma Eufrozyna coś osobliwego”. Poetyka toruńskiej zagadki weselnej przełomu X V II
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słowa dosadniejsze, uznawane za nieprzyzw oite9. Ale trzeba też wyraźnie podkreślić,
że nie tylko perspektywa oddania tekstu pod prasę drukarską była źródłem zaham owań
w sposobie prezentow ania problem atyki erotycznej. Istotne znaczenie m ogły mieć
rów nież inne czynniki, w tym konw encja literacka, płeć autora, przeznaczenie danego
tekstu, ale rów nież m niej bądź bardziej uświadamiane tabu językowe. To ostatnie w e
dług M oniki Kaczor przejawia się w tym, że „poczucie przyzwoitości rodzi ogranicze
nia w sw obodnym posługiw aniu się językiem i bezkrytycznym korzystaniu z system u
leksykalnego”10.
Powyższe uw arunkow ania powodowały, iż autor sam narzucał sobie rygory, które
sprawiały, że treści erotyczne wyrażane bywały w sposób oględny, niedopowiedziany,
złagodzony, czasem symboliczny, bez dosadności i obscenicznych, w ulgarnych sform u
łowań. Takie zabiegi postaram y się bliżej scharakteryzować na przykładzie prozy czasów
saskich, a konkretnie twórczości o charakterze rom ansow ej i pamiętnikarskiej. Skąd
ten w ybór? Pierwszy z interesujących nas tu gatunków, stanowiący przykład literatury
sensu stricto, w tym właśnie okresie upow szechnia się, a jego cechą konstytutyw ną jest
podejm ow anie tematyki m iłosnej, z którą nieodłącznie wiąże się erotyzm . W pierwszej
połowie XVIII w ieku coraz większe znaczenie zdobywa rom ans prozaiczny, w ypiera
jąc powoli jego odm ianę wierszowaną. Tym sam ym przyczynia się do kształtowania
języka prozy artystycznej o charakterze fikcjonalnym , niezdom inow anej przez reguły
retoryki i funkcje użytkowe. M usi jednak zm ierzyć się z w yrażeniem tem atów w cze
śniej realizowanych w m owie wiązanej, dysponującej wypracowanym i przez stulecia
m etaforam i, porów naniam i, konw encjonalną leksyką, które to środki obrazowania
pom agały w sposób estetyczny ująć treści uznaw ane za gorszące czy nieprzyzw oite11.
D odatkow o w arto zaznaczyć, iż rom ans, m im o iż był gatunkiem tw orzonym dla roz
rywki, traktow ano całkiem serio, a jego twórcy, prezentując m iłosne przygody swych
bohaterów dręczonych „gorącymi pasyjami”, nie spodziewali się ze strony czytelni
ka rubasznego śm iechu, który m ógłby złagodzić uczucie zażenowania towarzyszące
opisowi seksualnych zachowań postaci. N a taką reakcję obliczone były wszak chętnie
w staropolszczyźnie pisywane i opowiadane facecje, tłuste fraszki czy zagadki o tem a
tyce erotycznej spełniające funkcje ludyczne. W rom ansie trzeba było jednak w sposób
pow ażny przedstawić m iłosne pożądanie, ale bywało również, że jego spełnienie, za
chowując w rażenie przyzwoitości i m oralnej poprawności. Przypom nijmy, iż tw órcy
rom ansow ych historii — naw et w liberalniejszych niż Polska W łoszech czy Francji,
skąd docierały do nas popularne w całej Europie utw ory — częstokroć zmagali się

i X V III w., „Barok” 2008, półrocznik XV, n r 1 (29), s. 175-178.
9 Z ob. Z. K uchowicz, Miłość staropolska. , op. cit., s. 420.
10 M . Kaczor, Tabu a estetyka językowa, „Język Polski” 2003, z. 1, s. 46.
11 Z ob. ibidem, s. 48-49.
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z zarzutam i, że ich opowieści zatruwają m łode um ysły i stanowią źródło zgorszenia12.
Rów nież rodzim i translatorzy europejskich bestsellerów m usieli liczyć się z poten
cjalną surową oceną owych „niew stydów”. Tym bardziej w arto przyjrzeć się zatem,
w jaki sposób oddaw ano erotyczne uniesienia am antek i amantów, by uniknąć posą
dzeń o niem oralność i przekonać czytelnika, że opowiadana historia m a służyć celom
budującym , a nie zaspokojeniu niezdrow ej ciekawości.
Z anim jed n ak to uczynimy, kilka słów wyjaśnienia dotyczącego w yboru pam ięt
nika jako obiektu analitycznej obserwacji. H anna D ziechcińska zauważyła, że zapiski
pam iętnikarskie czy diariuszowe doby saskiej wprowadzają nową jakość w stosunku
do tych powstałych w XVII stuleciu. Ich autorzy skłonni są w większym stopniu niż
dotychczas pisać o sprawach osobistych, swych przem yśleniach, uczuciach, sm utkach
i radościach; badaczka m ów i tu naw et o swoistej „eksplozji w yznań”13. Warto więc za
stanowić się, czy owa eksplozja dotyczy rów nież kwestii przeżyć intym nych, czy ów 
cześni pam iętnikarze potrafili i chcieli bez zaham owań przedstawiać własne lub cudze
doznania erotyczne. W iadom o, że rzadko myśleli oni o opublikow aniu swych w spo
m n ień 14, ale jed nak liczyli się z tym, że ich notatki będą przez kogoś czytane, zwłasz
cza przez członków rodziny i następne jej pokolenia. W szak taki cel — ku pamięci
— często przyświecał sporządzaniu zapisków z życiowych doświadczeń i obserwacji.
Ten czynnik musiał wpływać na otwartość i szczerość autorów, gdy w grę w chodziły
intym ne szczegóły.
P ow róćm y jednak do świata rom ansow ej fikcji. W obiegu czytelniczym czasów sa
skich pojawiło się, bądź w postaci druku, bądź rękopisu, sporo znanych i popularnych
w Europie tekstów, które rodzim i translatorzy zdecydowali się przybliżyć polskiem u
odbiorcy. Tym sam ym opowieści te przestały być czytywaną wyłącznie w oryginale lek
turą wykształconych salonów, ale miały szansę upow szechnić się na tyle, by potem
ludzie oświecenia uznali za konieczne podjąć walkę z rom ansow ym gustam i czytelni
ków. Interesujące nas tu teksty prozaiczne to m . in. Kolloander wierny Leonildzie, Historia
o królewnie cypryjskiej Dianei, Historia Ormunda z Libeiną, Historia o Chryzeidzie i Arym ancie, Ogień pałającej miłości w śmiertelnym zagrzebiony popiele. Są one m niej lub bardziej

w iernym i przekładam i obcych wzorów, choć w przypadku opowieści o o rm u n d z ie
do dziś, jak wykazała Jadwiga Miszalska, nie ustalono prawidłow o źródła tłumaczenia,

12 Z ob. J. Miszalska, „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. Polskie przekłady włoskich romansów baroko
wych w X V II wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu, Kraków 2003, s. 63-65;
92-93.
13 H . Dziechcińska, Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu, Bydgoszcz 1999,
s. 123.
14 Jednym z nielicznych w yjątków była tu Regina Salomea z R usieckich Pilsztynowa, która oddanie
swego tekstu do dru k u zapowiadała w przedm ow ie Do łaskawego czytelnika, ale do planow anej edycji
nie doszło. Zob. R. S. z R usieckich Pilsztynowa, Proceder podróży i życia mego awantur, wst. R. Pollak,
oprac. M . Pełczyński, Warszawa 1957, s. 35.
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a nie m ożna wykluczyć tezy, iż utw ór stanowi sam odzielne, kom pilacyjne opracowanie
typowych w ątków rom ansow ych15.
przypom nijm y, że oś fabularną gatunku stanowią skom plikow ane przygody zako
chanych w sobie, zazwyczaj od pierwszego wejrzenia, bohaterów, którzy w związku
z licznym i przeszkodami, a także dram atycznym i wydarzeniam i, w jakich — zazwyczaj
w brew chęciom — uczestniczą, długo nie mogą się szczęśliwie połączyć i skonsum o
wać swej miłości. N aw et jeśli ulegną nam iętności wcześniej, to potem i tak zostają roz
dzieleni na długie miesiące, a naw et lata. A co gorsza, ich w ierność jest stale wystawiana
na poważne próby, bow iem jako osoby niezwykle urodziw e i pod każdym w zględem
doskonałe budzą gorące uczucia i nieposkrom ione żądze spotykanych na swej drodze
postaci. Siłą rzeczy, ich losom nieustannie towarzyszy nam iętność, o której trzeba jakoś
opowiedzieć, by z jednej strony oddać żar uczuć, ale z drugiej nie zgorszyć czytelnika.
C hw yty służące realizacji tego zadania są rozm aite. przede w szystkim autorzy liczą
na dom yślność odbiorców, którzy właściwie odczytają sform ułow ania niedopow ie
dziane, czyli — używając określenia rodem z jednego z rom ansów — „nieprzystojne
alegoryje”, które domagają się sam odzielnej interpretacji, o tyle nietrudnej, że pom ocą
służy kontekst sytuacyjno-językowy. Jednak jeśli stosunkow o łatwo wyrazić jest pożą
danie i rozpalone nam iętności, posługując się konw encjonalnym i m etaforycznym i ob
razami ognia, płom ieni, żaru m iłosnego, wywodzącym i się z m ow y poetyckiej, to ju ż
trudniej opowiedzieć o erotycznym spełnieniu. Z taką sytuacją m am y do czynienia
m iędzy innym i w Historii O rmunda z Libeiną, kiedy to główni bohaterow ie spotykają się
na nocnych schadzkach i dochodzi m iędzy nim i do zbliżenia:
siadłszy oboje do jedzenia, nie siła jedząc, a m niej jeszcze spuszczając
z siebie oczy, coraz większe w ich sercach zajmowały się ognie. Ale
O rm u n d coraz m ocnym zalewając się w inem , nieugaszony w sobie
w krótce rozżarzył płom ień, który Libeiny przez przerażających słów
iskry niem ało począł palić serce, że przez jakowąś tęskliwą serca trw o
gę wydać się musiała. W szystek gorejący poznawszy to O rm u n d , z n ie
poham ow anej natarczywości prosił Libeiny, aby dla siedzenia na łóżku
wygodniejsze obrała sobie miejsce, ale ona lubo ju ż wszystka była po
mieszana, długo na to zezwolić nie chciała, [...] nie m ogła się jednak
pew nego uchronić w yroku, kiedy ją wskroś przenikające O rm u n d a
obligacyje prawie w pół żywą przeniósłszy na łóżko, ostatniej obrony
jeszcze tylko w niewiadom ości jego osoby i urodzenia szczególny jej
zostawiły sposób, który jako niepew ny obiecywał dla niej sukurs, tak
też zawieść się musiała: albowiem on kondycyi i afektów pokazawszy

15 Z ob. J. Miszalska, „Kolloanderwierny” i „Piękna Dianea”..., op. cit., s. 325-329.
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równość, po obopólnym m iędzy sobą dożyw otnich obowiązków poprzysiężeniu przy żarzystej a nader sm utnej nieszczęścia swego narratywie w ym ógł Libeiny nieszczęśliwe nad sobą politowanie [ . ] 16.
O jakie „politowanie” tu chodzi, czytelnik bez tru d u w krótce się domyśla. O tóż
Libeina obdarzona była dotychczas pew ną niezwykłą właściwością — em itowała ja 
kieś przedziw ne światło, tak jasne, że ponoć panny służące m ogły przy nim wyszywać.
Po nocy spędzonej z O rm u n d e m ów tajem niczy blask nagle gdzieś znika, co zresztą
sprytna heroina um ie sw em u otoczeniu pom ysłowo wytłum aczyć. A że ten dar był
oznaką dziewictwa, utraconego w w yniku w spom nianego „politowania” okazanego
kochankowi, świadczą dalsze wypadki, kiedy ku zdum ieniu dworskiej świty bohater
ka nagle zaczyna grubieć w talii, m im o że siedziała pod kluczem i nie miała kontaktu
ze światem zew nętrznym .
T rudno w saskich rom ansach dopatrzeć się określeń, które w prost i bez ogródek na
zywają współżycie kochanków bądź ich seksualne napastowanie przez innych bohate
rów. N ie tylko przytoczony wyżej fragm ent jest tego dow odem — podobne przykłady
znajdujem y też w Kolloandrze wiernym Leonildzie, będącym przekładem słynnego ro 
m ansu Giovan A m brosia M ariniego, który stał się bestsellerem na polskim rynku wy
dawniczym . Tłum aczenie przypisuje się Józefowi Epifaniem u M inasowiczowi, choć
Jadwiga Miszalska, badająca ostatnio dogłębnie tę kwestię, nie znalazła stuprocento
w ych na to dow odów 17. N atom iast zwróciła uwagę na fakt, że rodzim a wersja włoskiej
historii w obszerniejszym w ydaniu z 1762 roku stanowi zaledwie 65 procent tekstu
oryginalnego, a polski autor dokonał sporych cięć w pierw owzorze, choć udało m u
się przy tym ocalić wszystkie najważniejsze elem enty fabuły18. Redukcje objawiają się
w różnych partiach utw oru, ale, jak zauważa Miszalska, są rów nież rezultatem pewnej
w strzem ięźliwości tłum acza w prezentow aniu treści erotycznych. Badaczka stwierdza,
iż kieruje się on w jakiejś m ierze oceną etyczną i w prow adza w związku z tym zabiegi
natury cenzorskiej. C hoć trudno go oskarżać o nadm ierny purytanizm , to znaczące
skróty dokonane w e fragm entach przedstawiających seksualne zachowania bohaterów
m ówią same za siebie. Jednak w edług Miszalskiej zastosowana cenzura nie jest zbyt
rygorystyczna, a polski autor, chcąc nie chcąc, pew ne m om enty m usi opisać19. W tedy
posługuje się aluzją, niedopow iedzeniem , om ow nią, zaimkami, które um ożliwią zastą
pienie zbyt dosłow nych określeń.

16 Historia Ormunda królewicza numidyjskiego z Libeiną cesarzówną jerozolimską z pięknymi i ciekawymi
awanturami..., rękopis Biblioteki Z akładu N arodow ego im . O ssolińskich we W rocławiu, sygn. 2489/I,
k. 47-48. Stąd dalsze cytaty, z lokalizacją w nawiasie (i ew entualnie skrótem tytułu: Orm.).
17 Z ob. J. Miszalska, „Kolloander wierny” i „Piękna Dianea”. .., op. cit., s. 355-359.
18 Z ob. ibidem, s. 371.
19 Z ob. ibidem, s. 372.
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Przyw ołajm y adekw atne przykłady. Z akochany w Leonildzie Kolloander, będąc
w gościnie u księżnej Chryzanty, n iestrudzenie odrzuca nam iętne zaloty swej go
spodyni. Ale ona nie ustaje w dążeniu do zaspokojenia dręczącej ją żądzy i trzym a
go pod kluczem , „póki jej serca nie uspokoi”20. Służący bohatera D uryll nie m oże
się nadziw ić jego w strzem ięźliw ości i zachęca do uległości w obec pięknej damy.
Tu padają ró żn e określenia, które w sposób zaw oalow any i eufem istyczny m ają n a
zwać usługi seksualne, których dom aga się C hryzanta w zam ian za uw olnienie obu
m ężczyzn:
radzić m u będę, żeby sobie przywrócił w olność tak słodkim sposo
bem , dla którego niejeden by się ją odważył stracić (cz. I, s.74);
jen o trzeba, żebyś się w przód przysposobił afektom księżnej, a potym
m ożem y jechać w olno [...] (cz. I, s. 75);
jeżeli jest mężczyzna, w iem , że takim nie wzgardzi szczęściem [...]
(cz. I, s. 77).
W końcu D uryll, zirytowany oporem Kolloandra, złośliwie dogaduje m u, gdy za
niego do sypialni C hryzanty idzie przebrana za m ężczyznę Leonilda, wyglądająca
zresztą identycznie jak jej ukochany:
rozum iem i rozum ieć będę, żeś ty podobniejszy, panie mój, do dam y
niżeli on, ponieważ on się bierze do pociech z księżną, czegoś ty nie
chciał uczynić (cz. I, s. 93).
Bardzo częstym rozw iązaniem stosowanym w rom ansach w celu przedstawienia
erotycznych zachowań postaci jest konstrukcja, w której zamiast konkretnego nazwa
nia czynności seksualnych spotykam y zaimki, a podpowiedzią służą nam zdania pod
rzędne, sugerujące znaczenie słów owym i zaimkami zastąpionych:
[Arymant] więcej ode m nie żądał, nie kontentując się tym, com dla
niego bez przygany świadczyć m ogła21;
kazano m u czynić wygody i takowe, które w kwitnącym w ieku zdro
wych bez skrupułu konsolują ludzi [...] (Orm., k. 193);
zaczym odważ się ju ż na rzecz samę, jeżeli ona szczerze koresponduje

20 Kolloander wierny Leonildzie przyjaźni dotrzymujący, Kraków 1762, cz. I, s. 71. Stąd dalsze cytaty, z lo
kalizacją w nawiasie (i ew entualnie skrótem tytułu: Kol.).
21 J. K. R ubinkow ski, Awantura albo historyja światowe rewolucje i niestatecznego alternatę szczęścia zamyka
jąca... [Historia o Chryzeidzie i Arymancie], [Toruń] 1741, s. 28.
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afektem i chce być tobie przyjacielem, nie będzie bronić tego, co dla
kochającego godzi się [...] (Kol., cz. I, s. 127);
[królowa] coraz lepiej sprzyjała M atam irow i z nadzieją otrzym ania
tego, czego jej serce chciało [...] (Kol., cz. I, s. 51).
A utorzy rom ansow ych opowieści liczą na to, iż czytelnicy znają „pieszczoty, których
pospolicie zażywają m iłośnicy”22, i nie m a potrzeby nazywania wszystkiego w prost.
O w a „rzecz sama” w spom niana w jednym z wyżej przywołanych cytatów, czyli akt sek
sualny, kryje się pod różnym i określeniam i, w tym rów nież neutralnym i, które dopiero
w kontekście nabierają erotycznego znaczenia, dla przykładu: „zacząć interes”; „mieć
rozryw kę”; „mieć satysfakcję”; „zażywać dobra”; „bawić się”; „pow inność za m ęża o d 
prawić”; „zażywać plejzyrów”; „żyć z kim ś ściśle”; „czynić coś z okoliczności am orów ”;
„brać się do pow inności m ałżeńskiej”.
Kilka ostatnich sform ułow ań wywodzi się z Ognia pałającej miłości, który jest anoni
m ow ym przekładem popularnego w całej Europie rom ansu autorstwa Karla Ludwiga
póllnitza — opowieści o rozlicznych m iłostkach króla Augusta II. Tekst tłum aczenia krą
żył po polsce w licznych odpisach, a zachowane egzemplarze rękopiśm ienne o różnych
tytułach dowodzą istnienia więcej niż jednego przekładu23. To świadczy o zainteresowa
niu, jakim cieszyła się w śród m ieszkańców Rzeczypospolitej opowieść o przygodach ich
pełnego w igoru władcy. W przypadku relacjonowania m iłostek elektora saskiego, a na
stępnie polskiego króla, sytuacja była o tyle różna niż w pozostałych rom ansach, że autor
w większości przedstawiał realne wydarzenia i nie m ógł udawać, iż związki jego głów
nego bohatera pozostawały nieskonsum ow ane. W szak w chwili opublikowania utw oru
w jego wersji oryginalnej w 1734 roku, czyli rok po śmierci Augusta24, na świecie żyła
spora liczba jego potom ków z nieprawego łoża, a burzliwe, ciągnące się często latami
rom anse, jak choćby z hrabiną Cosel, były wszystkim dobrze znane. W związku z tym
historia jego podbojów na „Wenerzynym placu” m usiała zawierać również sceny, gdy
niestrudzony kochanek, „urodzony ze wszystkim dyspozycyjami do am orów ” (s. 49),
łamał opór, nie zawsze zresztą twardy, swych kolejnych wybranek. polski tłum acz —
który jak zaznacza paulina B uchwald-pelcowa, nie był w ytraw nym stylistą25 — musiał
się nagimnastykować, by w sposób w m iarę przyzwoity przekazać opowieść napisaną

22 [B. Radziw iłłow a], Historia wielkiej potrzebująca refleksyjej o pięknej królewnie cyprskiej Diannei [1734],
rękopis Biblioteki N arodow ej w Warszawie, sygn. Akc. 7182, k. 139.
23 p B uchw ald-pelcow a, Wstęp do: K. L. póllnitz, Ogień pałającej miłości w śmiertelnym zagrzebiony popiele
albo ciekawa introspekcyja w życie Augusta II niegdy króla polskiego etc. przedtem francuskim, niemieckim a teraz
polskiej ręki krzesiwem wzniecony, Warszawa 1973, s. 19. Z tego w ydania dalsze cytaty, z lokalizacją w na
wiasie.
24 Z ob. ibidem, s. 5.
25 Z ob. ibidem, s. 19.
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przez znanego z awanturniczego życia Pollnitza. O tym, że chciał nadać rodzim ej wersji
tej historii choćby pozory moralności, świadczy tytuł przekładu z wyraźnie pobrzm ie
wającą nutką wanitatywną, ale także dodane do tłum aczenia dwa wiersze, obecne w nie
których z zachowanych odpisów. Jeden z nich brzm i następująco:

D o Czytelnika
M em en to mori

Widziałeś, czytelniku, jak na świecie żyłem,
Powiesz, wierzę, że królem w tej w olności byłem,
Żadna m ię w podeszłych nie puszcza pasyja
Latach, aż śm ierć. Więc pom nij, że tak jako i ja
U m rzesz, a przejrzawszy się z popiołów w zwierciedle
M oich, żyj dobrze, chcesz um rzeć dobrze, wedle
Przypowieści, bierz przykład z m ego dziś popiołu,
Że i ty zgaśniesz, i ty pójdziesz w net do dołu [s. 197].
Aby w ilk był syty i owca cała, opowieść o am orach króla została przysmaczona
odpow iednią nauką. Ale wcześniej czytelnik otrzym uje historię, w której aż się roi
od alkowianych scen. M im o to trudno się czuć nim i zbulwersowanym , przynajm niej
w sferze językowej. O dnajdujem y tu pow iem takie same uniki, jak i w innych rom an
sach, zastosowane po to, aby m óc powiedzieć o seksie, nikogo szczególnie nie gorsząc.
Intensyw ność am orów wyraża się na przykład poprzez liczbę dni, które niebożęta ko
chankowie strawili na karesach, i uwagi o donoszonej im w tym czasie strawie i bieliźnie na zmianę. Z takim zapałem książę elektor pocieszał pew ną w dowę. A o tym,
że na polow aniu z U rszulą Lubom irską „się nie bawili bagatelami”, ale tym, „co kontentow ało króla”, świadczyły charakterystyczne objawy odczuw ane później przez m etresę: „miewała bolenia serca i w ym ioty”. W krótce też „porodziła [ . ] syna [...], który
dużo do ojca podobny” (s. 134).
M iłosne przygody Augusta IInie były oczywiście wówczas dla nikogo tajemnicą,
kom entow ano je w tedy w różnego typu utw orach, często o zabarwieniu satyrycznym 26,
ale czy rzeczywiście mogły one dla ówczesnego społeczeństwa stanowić źródło po
ważnego zgorszenia? D la niektórych z pewnością tak, ale niewątpliwie nie dla wszyst
kich. Kuchowicz zwraca uwagę na fakt, iż w iek XVIII przynosi liberalizację poglądów
dotyczących seksu, a zwłaszcza w śród tzw. wyższych sfer m ożna m ów ić o swego ro 

26 Zob. m. in.: P B uchw ald-Pelcow a, Satyra czasów saskich, W rocław 1969, s. 226; S. Roszak, Dwór
warszawski a dwory prowincji: między konfrontacją a potrzebą adaptacji, w: Dwory magnackie w X V III wieku.
Rola i znaczenie kulturotwórcze, red. T. Kostkiewiczowa, A. Roćko, Warszawa 2005, s. 11.
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dzaju rewolucji obyczajowej27. M ałżonkow ie częstokroć szukają satysfakcji erotycznej
poza uśw ięconym związkiem, coraz popularniejsze stają się też rozwody. Krytykuje
to w jed n y m ze swych utw orów Elżbieta D rużbacka28, a że problem rzeczywiście nie
był marginalny, zaświadczają pam iętniki M arcina M atuszewicza.
Ten gadatliwy gawędziarz, który skrupulatnie opisuje sejmy, sejmiki, trybunały,
walki stronnictw politycznych i tym podobne, okazuje się też plotkarzem , który lubi
co jakiś czas opowiedzieć o różnego typu skandalach i ekscesach erotycznych. D odajm y
od razu, że nie dotyczą one jednak jego osoby. W łasne przygody z paniam i relacjonuje
niezwykle powściągliwie. Co prawda, w spom ina, iż uderzał w konkury do różnych
panien bądź był przez kogoś swatany, ale o swych odczuciach i postępkach pisze jednak
niewiele. Przyznaje się do tego, że ta czy inna panna m u się podobała, ale z jego rela
cji wynikałoby, że aż do dość późnego ożenku nie skosztował uciech W enery Wydaje
się to raczej mało wiarygodne, ale chyba autorow i bardzo zależało na swym dobrym
w izerunku, stąd niechęć do daleko posuniętych intym nych wyznań. M ożem y tylko
domyślać się, że święty nie był — podobnie jak inny znany pam iętnikarz doby saskiej,
żyjący odeń nieco wcześniej: K rzysztof Zawisza. Także i on nie odsłania zbytnio kulis
swych erotycznych podbojów, ale wiele wyczytać m ożna m iędzy wierszam i. Tak oto
Zawisza pisze o jednej z rozlicznych zabaw, w których uczestniczył:
W nocy żony zostawiwszy, dla kom panii jeździliśmy, dam y służące
pobrawszy z m uzyką do p. Bułharynowej wdowy. Tam [...] całą noc
aż do słońca kłóciliśmy się, pijąc, tańcując, szalejąc. [...] N azajutrz
mało co śpiąc, hulaliśm y do późna znow u29.
D o tych hulanek często dziw nym trafem potrzebne były jakieś panienki, tak jak
w W ilnie, gdzie „deboszowaliśmy przez niedziel trzy, bankietując i różne posiedzenia
mając; dziew eczkiśm y też piękne nawiedzali w dobrej kom panii” (s. 126). Zawisza
w ow ym „nawiedzaniu” i „deboszow aniu” nic zdrożnego nie widzi, zaraz potem w spo
minając o spotkaniu z żoną, ale zauważmy, że jednak powściąga swój język i nie pisze
w prost, w jakim celu odbywali te nocne eskapady w m ieszanym towarzystwie.
Pamiętnikarze, jeśli decydują się opisać jakieś zachowania seksualne własne lub
cudze, czynią to w sposób bardzo powściągliwy, aluzyjny, bez dosadnego słownictwa.
M atuszewicz stosuje tu różne wybiegi, czasem zamiast polskiego wprowadza słowo ła

27 Z ob. Z. K uchowicz, Miłość staropolska., op. cit., s. 441-443.
28 Zob. E. D rużbacka, Skargi kilku dam w spólnej kompanii będących, dla jakich racji z mężami swojemi żyć
nie chcą, w: eadem, Wiersze wybrane, wst. i oprac. K. Stasiewicz, Warszawa 2003, s. 92-95.
29 Pamiętniki Krzysztofa Zawiszy, wojewody mińskiego (1666-1721), wyd. i przyp. J. Bartoszewicz, War
szawa 1862, s. 64. Z tego w ydania dalsze cytaty, z lokalizacją w nawiasie.
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cińskie, jakby to wydawało m u się łagodniejsze30. I tak kiedy przytacza anegdotę o nie
jakim W ieluńskim, stwierdza, że był oskarżony o gwałt na pięćdziesięciu dziewkach,
ale opisując to zdarzenie, używa zamiast polskiego wyrazu „zgwałcił” łacińskiego „viola m f (t. I, s. 244)31. Gdy m ówi o śmierci księcia H ieronim a Floriana Radziwiłła, która
nastąpiła w wyniku zbliżenia seksualnego, i to nie z żoną, m im o iż lekarze odradzali
księciu współżycie, pamiętnikarz znow u stosuje term in łaciński. O zdradach innego
z Radziwiłłów, Jerzego, pisze z kolei eufemistycznie, że „miewał poboczne inklinacje”
i z ich pow odu wpadł w chorobę, z której z „wielką szkodą dom u Radziwiłłowskiego nie
wyszedł” (t. I, s. 463). To czytelnik m a się domyśleć, jakiego typu przypadłość spotkała
księcia. Taka dbałość o dobór słownictwa nienaruszającego tabu wskazuje, że autor miał
świadomość, co uchodzi za przyzwoite. Jeśli w jego relacji pojawi się jakieś dosadniejsze
określenie, to na prawach przytoczenia, jak na przykład z wypowiedzi słynnego hulaki
Karola Stanisława Radziwiłła, który po pijanem u niewiastom rzeczy „barzo tłuste gadał”
(t. II, s. 425). A utor cytuje jego grubiańską przymówkę wobec hetmanowej polnej M ag
daleny Sapieżyny, której zarzucił, że świadczyła pewne usługi grafowi Bruhlowi. „panie
Kochanku” wygłosił ponoć pod jej adresem następującą uwagę: „Mościa pani, nie w War
szawie to dupką się wyrabiać” (t. II, s. 300). U służny M atuszewicz wyjaśnia czytelnikom
słowa księcia: ponoć hetm anowa, starając się o urząd dla męża, nie żałowała ministrowi
„tych rzeczy”.
Jak trudno pisać bez zażenowania o intym nych zachowaniach, świadczy także Diariusz
drogi mej Jana Kazimierza Biegańskiego z 1714 roku32. C hoć w trakcie całego wojażu z Li
twy do Warszawy i z pow rotem autora dręczy tęsknota, i to bynajmniej nie za żoną, ale za
tajemniczym „kochaniem”, m im o że nieustannie opisuje swoje sny, które są tylko wtedy
dobre, gdy wybranka w nich się pojawi, to jednak nie jest skłonny otwarcie dookreślić tego,
co czuje i co sobie wyobraża. A są to niewątpliwie bardzo silne namiętności o wyraźnie

30 O czywiście znajom ość łaciny w śród szlachty była wówczas pow szechna i pam iętnikarz miał z pew 
nością świadom ość, że użyte określenia będą w pełni zrozum iałe. Jednak postaw ioną hipotezę, iż wyraz
łaciński m niej razi, potw ierdza w ypowiedź Stanisława Słowakowica, który w jed n y m z barokow ych
kalendarzy opisuje przyczyny niepłodności małżeńskiej: „Insuetudo, seu pruritus verborum [niezwykłość
i drażliwość słów] jeśli się kiedy trafi, niech nikogo nie łekce, bo takowa rzecz nie m oże się snadniej,
jak tylko appropriatis [przyswojonym i] podać do zrozum ienia verbis [słowami], i ja starałem się o to,
żebym niektóre m niej polityczne et honestis auribus [dla w stydliwych, przyzw oitych uszu] przykre
słowa łacińskim okrasił i ochronił stylem ”. (Nowy i stary kalendarz. na ro k 1686). Powyższy fragm ent
zaw dzięczam uprzejm ości dr M ałgorzaty Krzysztofik, która w konferencyjnym w ystąpieniu prezen
towała sposoby om aw iania tem atów w stydliw ych przez w spom nianego kalendarzystę Słowakowica.
31 M. M atuszew icz, Diariusz życia mego, oprac. i wst. B. Królikowski, kom ent. Z. Zielińska, t. 1: 1714
1757, t. 2: 1758-1764, Warszawa 1986. Z tego wydania dalsze cytaty, z lokalizacją w nawiasie.
32 A utora znajdującego się w zbiorach Biblioteki Raczyńskich rękopisu (nr 108) Diariusza drogi mej
w legacyjej od powiatu oszmiańskiego do królaJ. M . ... ustalił Alojzy Sajkowski (Nad staropolskimi pamiętni
kami, Poznań 1964, s. 99). P rzy pisaniu artykułu korzystałam z m ikrofilm u Biblioteki N arodow ej n r
49999.
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erotycznym zabarwieniu. O w e sny skoncentrowane na ukochanej opisuje dość enigma
tycznie: „widziałem we śnie kochanie z dowodami afektów” (k. 8), „siła mi się coś potym
śniło, z czegom srodze kontent” (k. 16). Po takich nocnych wizjach autor, ocknąwszy się,
„kęs poplejzyrował” (k. 30), a innym razem, gdy widocznie sen, m im o zakwaterowania
u jezuitów, nie chciał być przyzwoity, gdyż „miłość nie zna klauzury” (k. 60), Biegański
po przebudzeniu kilka godzin (może za pokutę?) czytał kazania księdza Skargi.
M ożna rów nież przypuszczać, że pewną powściągliwość w opisywaniu erotycznych
uniesień dyktowała autorow i świadomość, iż jego w estchnienia kierow ane były nie
do prawowitej m ałżonki, z którą wyraźnie nie żył najlepiej, ale do kochanki. Obawiając
się, że dziennik m oże wpaść w niepowołane ręce, Biegański stosuje naw et specjalny
szyfr pomagający m u ukryć im ię tajemniczej wybranki. W swej relacji kilkakrotnie na
rzeka na tru d n e położenie, w którym się znalazł, co oddaje choćby w ym ow ne stwier
dzenie: „Niewielka korzyść i nieobfita, skarb zakopany i miłość skryta” (k. 26).
Gdy z kolei prześledzim y pamiętnik, który wyszedł spod ręki kobiecej, okaże się,
że jego autorka, Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa, niewiasta jak na owe cza
sy bardzo wyzwolona, jest jeszcze oszczędniejsza w opisie własnych przeżyć intym 
nych niż w spom niany Biegański. C o prawda otwarcie przyznaje się do długotrwałego
rom ansu z tajem niczym am oratem , z którym związała się po dw óch wcześniejszych
m ałżeństwach, ale jednak skąpi szczegółów dotyczących erotycznych doznań. A z pew 
nością nie była obojętna na uciechy Wenery, które przynosiło pożycie z m łodszym
kochankiem . C hyba tylko tym m ożna wytłumaczyć fakt, iż ta stanowcza, energiczna
i niezwykle zaradna kobieta tak długo tolerowała w ielokrotne zdrady jej wybranka, jego
oszustwa i tracenie powierzanego m u majątku. Po każdym jego kolejnym występku
dawała się jakoś obłaskawić, brnąc dalej w ten niefortunny związek. Jak m ożna przy
puszczać, ów rom ans miał dla pamiętnikarki pew ne nieodparte uroki, o których je d 
nak Pilsztynowauparcie milczy, w zamian za to opisując drobiazgowo przeróżne straty,
na jakie naraził ją amorat. Jako kobieta zdawała sobie chyba sprawę z tego, że zbytnia
szczerość i otwartość w prezentow aniu przeżyć erotycznych nie znalazłaby aprobaty
w opinii ówczesnych czytelników, którzy i tak byliby pewnie zadziwieni jej niestandar
dową biografią. A na dobrej opinii o własnej osobie wyraźnie autorce zależało. Czytając
owe w spom nienia, niejednokrotnie widzimy, ile wysiłku pani Regina wkłada w to, by
swoje często wątpliwe etycznie postępki przedstawić w jak najkorzystniejszym świetle.
O braz rysujący się w w yniku przeprow adzonych obserwacji, choć z pewnością w y
biórczy i niekom pletny, pokazuje, że opowiadanie o seksie w pierwszej połowie XVIII
stulecia w konwencji serio, czy to w prozie rom ansow ej, czy pamiętnikarskiej, nie było
sprawą łatwą. N aw et jeśli życie codzienne coraz śmielej przekraczało pew ne barie
ry w stydu i m oralności, to słowo pisane nie było w olne od zaham owań i ograniczeń.
Ó w cześni autorzy próbowali je pokonać, posługując się aluzją, niedopow iedzeniem ,
peryfrazą, licząc na dom yślność swoich potencjalnych czytelników.

