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Bogdan Banasiak 

Erotyzm u Sade’a, czyli filozofia i egzystencja ekscesu 

 

[…] sceny rozpusty, systemy filozoficzne, 

wszystko się w tym dziele znajduje. 

Sade, La Nouvelle Justine, s. 394 

 

 Zamysł uchwycenia myśli Markiza de Sade pociąga za sobą istotny problem, 

znaczony skalą niezrozumienia i nieporozumień związanych z jego osobą, a 

polegających na tym, że bezpośrednio czytelna warstwa jego dzieła, nie kończący się 

opis seksualnych ekscesów i zbrodni, z reguły jawi się jako jedyny dostępny poziom, 

na jakim zachodzić może czytelnicza komunikacja – lektura w kategoriach imitacyjno-

ekspresyjnych. Co więcej, poziom ten skłania zarówno do ponawiania gestów 

wykluczenia (spod znaku potworności, bo tylko chory umysł może roić takie wizje, bo 

tylko przestępca może ujawniać tak zbrodnicze zamysły), jak też do neutralizacji w 

kategoriach nowoczesnej nauki (której Sade jest zarówno prekursorem, jak i obiektem: 

psychopatologia seksualna), chwytającej swymi etykietkami niepokojącą anormalność 

– ludzką, a przecież o nieludzkiej twarzy (formuły dopełniające skali obiegowego 

widzenia Sade’a: skandal, pornografia, sadyzm). 

 Tymczasem Sadyczny dyskurs o seksualności w wyraźny sposób odbiega od 

ugruntowanych w tradycji, klasycznych wersji widzenia i ujmowania tej sfery, a także 

od typu jej kulturowego dopuszczania i anektowania, przypisuje jej też odmienne role 

i funkcje – Markiz tworzy ściśle swoistą przestrzeń artykulacji erotyzmu. 

 

Pornografia czy metafizyka? 

 „W XIX wieku Sade’a widziano tylko jako pornografa. Oskarża się go, że 

naniósł pornograficznego szlamu do strumienia elukubracji filozoficznych” [Camus, s. 

259]. Trudno jednak uznać, że w przypadku Sade’a mamy do czynienia z literaturą 

pornograficzną czy erotyczną, owymi książkami, jak mawiano w XVIII wieku, „do 

czytania jedną ręką” [Abraham, s. 4]. Pornografia bowiem z zasady sprowadza się 

wyłącznie do obscenu (niekiedy uzupełnionego warstwą obyczajową lub 

egzotyzmem), ma przyciągać i podniecać, Markiz natomiast często wręcz odpycha i 
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budzi odrazę. Nadzieja znalezienia w jego dziele rozpasanej renesansowej rubaszności 

(Rabelais), „upudrowanej” oświeceniowej frywolności (Casanova, Crébillon), opisów 

gier miłosnych (Ch. de Laclos), odważnej aneksji seksualności (H. Miller, Ph. Roth) 

czy upoetyzowanych scen erotycznych, choćby nawet pikantnych, pozbawionych 

bigoterii i zawoalowania, jest jawnym nieporozumieniem – to raczej „ciężkie roboty 

libertynizmu” [Neboit-Mombet, s. 71]. Pornografia (podobnie jak „sztuka kochania”) 

proponuje edukację erotyczną – techniki, pozycje, stymulacja rozkoszy itp., a także 

(niczym „nauka o seksualności”) posiada walor terapeutyczny – rozładowanie 

napięcia, czego w pisarstwie Markiza trudno się dopatrywać: i z racji istotowej 

nierealizowalności wielu opisanych przezeń aktów seksualnych, i z racji ich 

odpychającego waloru. 

 Literatura pornograficzna, jak się wydaje, przynajmniej w pewnej mierze 

uwzględnia normę obyczajową i legislacyjną, którą uznaje za – względnie – 

nieprzekraczalną. O ile bowiem chce ona funkcjonować społecznie (być odbierana i – 

choćby niszowo – akceptowana), o tyle musi się liczyć z merkantylnymi warunkami 

swego istnienia. Grając więc na zakazie (odpychanie/przyciąganie), i niekiedy 

wygrywając skandal, a nawet proces
1
, nie może jednak posuwać się zbyt daleko w 

epatowaniu obscenicznością – groziłoby to jej sankcją prawną i odbiorczym 

ostracyzmem, co wypchnęłoby ją w społeczny niebyt. Sade natomiast, piszący w 

samotności więzienia i być może w ogóle nie zamierzający publikować niektórych 

dzieł (choćby Sodomy), nijak nie liczył się z tego rodzaju wymogami, zwłaszcza że 

sferę erotyzmu eksplorował nie tyle czysto literacko, ile poznawczo – w intencji 

namysłu nad człowiekiem przy uwzględnieniu cielesności i seksualności jako jego 

istotnych składowych. Toteż zapewne nie dostarczanie swoistej rozrywki – jak ma się 

rzecz z tradycyjnie pojmowaną pornografią – jest zadaniem pisarstwa Markiza, bo 

Sade kwestionując wartość wartości, bezczeszcząc najświętsze świętości i zadając 

kłam najprawdziwszy prawdom, zmusza do myślenia, od czego konwencjonalna 

literatura erotyczna raczej stroni. Tę odrębność potwierdzają też losy Sade’a i jego 

dzieła: choć wielu libertynów i „bezbożników” parało się literacką materią, to żaden z 

                                                           
1
 Jak w przypadku Kochanka Lady Chatterley D. H. Lawrence’a w Anglii w roku 1960 oraz tejże samej książki, 

a także Zwrotnika Raka H. Millera w latach 1959 i 1964 w USA [zob. Thomas. D., s. 22]. 
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nich nie ściągnął na siebie takiej nienawiści (wręcz przeciwnie, Casanova i Don Juan 

stali się postaciami symbolicznymi), nie spotkał się z tak spektakularnym 

prześladowaniem i wykluczeniem, co więcej, niektórzy z nich (np. Rétif de la 

Bretonne
2
) sami zaciekle Markiza atakowali. Toteż choćby tylko w tym względzie 

Sade jest kimś zupełnie wyjątkowym. 

 Tymczasem „alians między sodomią i filozofią w sensie libertynizmu 

moralnego i religijnego, zuchwałością intelektualną i herezją nie jest czymś nowym” – 

w tym kontekście należałoby wspomnieć choćby pieśń XV Piekła Dantego, gdzie 

sodomici są filozofami, gramatykami lub heretykami, oraz libertynów francuskich 

XVII w.; należałoby też pamiętać, że Henrykowi III przypisuje się określenie „miłość 

filozoficzna”, a ów związek wzmocniony jest wprowadzeniem pod koniec XVII w. 

określenia „grzech filozoficzny” [Frapier-Mazur, s. 195]. Toteż libertyńską ambicją 

Markiza jest połączenie i pogodzenie filozofii i „pornografii”, „u Sade’a filozofia i 

pornografia zmierzają do wzajemnego unicestwienia się w wirze ich wspólnego 

mrocznego przedmiotu” [Le Brun 1, s. 72]. 

 Oczywista i wyraźnie eksponowana warstwa „pornograficzna”, przesądzając o 

specyfice i niekonwencjonalności pisarstwa Markiza, rozmyślnie atakującego 

czytelnicze przyzwyczajenia (Sade chciał bulwersować i skandalizować), stanowi 

jedynie płaszczyznę porozumienia, zewnętrzną tkankę, za pomocą której Sade 

komunikuje to, co istotne, a co ukryte pod powierzchnią obscenu. „Kto czytał w dziele 

Sade’a tylko to, co jest tam czytelnego, nie czytał nic” [Blanchot 1, s. 44]. Toteż nasz 

sposób lektury jego dzieł oznacza, że „nie zdecydowaliśmy się jeszcze czytać Sade’a” 

[Sollers, s. 220], a „powiedzieć, że Sade jest czytelny, to powiedzieć, iż jest jeszcze do 

czytania, i to dla wszystkich” [Pleynet, s. 85]. 

 Warstwa ta jest niezbywalną składową dzieła nie tylko jako nośnik 

filozoficznych treści, lecz także jako ich istotny element. Jej zaś uparte eksponowanie, 

wbrew tezie Gorera, iż „nadmierne znaczenie, jakie Sade przywiązuje do spraw 

związanych z seksem, stanowi raczej przeszkodę niż ułatwienie we właściwym 

                                                           
2
 W Monsieur Nicolas utrzymywał, że w okresie Terroru Danton czerpał motywację z dzieł Sade’a, w Nuits de 

Paris, ou le Spectateur nocturne (1788) afery w Arcueil i w Marsylii opisał jako zbrodnie „potwora” i 

Markizowi przypisał kilka morderstw, natomiast jego Anty-Justine, ou les Délices de l’amour (1798) powstała w 

intencji udowodnienia, że można napisać trafiające w gusta publiczności dzieło erotyczne, wolne jednak od 

sadycznych ekscesów. 
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zrozumieniu jego powieści” [cyt. za: Thomas D., s. 25], właśnie umożliwia Markizowi 

objęcie ekskludowanej sfery refleksją i czyni jego dzieło jedynym w swoim rodzaju – 

w Markizie „odkrywamy […] nie przerażającego erotomana, lecz patetycznego 

filozofa” [Juin, s. 10]. Warstwę ekscesu Sade stara się opisać i zbadać w całej 

rozciągłości, toteż ewidencjonuje zachowania należące do sfery erotyzmu, zboczenia 

czy perwersje, namiętności czy manie, akty gwałtu i przemocy, rodzaje tortur i aktów 

świętokradztwa, typy zbrodni – wszelkie przejawy „zła”. Chcąc „powiedzieć 

wszystko”, tworzy słownik perwersji, leksykon przemocy czy kompendium 

libertynizmu. „Dzieło Sade’a jest czymś wyjątkowym; […] kontrastuje ze wszystkim, 

co je poprzedzało” […], i „zasługuje na coś więcej niż na ocenę jako zwykła 

pornografia” [Bataille 1, s. 454]. 

 

Anty-strip-tease 

 Sadyczny libertynizm od europejskiego sposobu widzenia i funkcjonowania 

seksualności odróżnia też jego formuła „anty-strip-tease’u” [Barthes, s. 133]. A strip-

tease w kulturze zachodniej stanowi nie tylko izolowaną postać prezentowania ciała w 

nocnych lokalach (forma rozrywki jako jeden z przejawów kultury), lecz także daje 

rys ogólnego kształtu postrzegania i dopuszczania (anektowania) seksualności. 

 W swej zasadniczej postaci podlega on „logiczno-czasowemu 

uporządkowaniu”, „rozwija w czasie pojęcia […] kodu Tajemnicy: od początku 

obiecuje jej odsłonięcie, potem je odwleka («zawiesza»), a na końcu zarazem spełnia i 

uchyla” [Barthes, s. 169]. Dzięki swej zasadzie sugerowania, na którą składają się 

manipulacje, „aluzje, prowokacje i kamuflaże” [Barthes, s. 23], często przy 

uwzględnieniu szerokiego wachlarza dodatkowych gadgetów (obok ubrania), operuje 

on częściowym odsłonięciem (odsłonięcie/zasłonięcie). Sam proces  powolnego, 

prowokacyjnego pozbywania się kolejnych części ubrania ma być stymulatorem 

podniecenia i pożądania. I mimo wkomponowanej weń zwłoki i zawieszenia, proces 

ten linearnie zmierza do odsłonięcia płci, kulminuje w wyeksponowaniu: poprzez 

ukazanie (nagość) lub podkreślające ukrycie (np. niewielki gadget – diamentowy 

trójkąt – zakrywający płeć) miejsca rozkoszy [zob. Barthes, s. 133]. Ponieważ jednak 

odsłanianie odbywa się w wyreżyserowanym ruchu striptizerki, który uniemożliwia 
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pełną widzialność (oddalenie sceny, światła, półmrok, gadgety), ponieważ jego finał 

jest z zasady krótkotrwały, ponieważ wreszcie na ogół nie dochodzi do „nieskromnej” 

ekspozycji, to wyjaśnienie Tajemnicy nie jest całkowite. „Strip-tease jako 

opowiadanie ma taką samą strukturę jako Objawienie i stanowi część zachodniej 

hermeneutyki” [Barthes, s. 169]. Jego zasadą jest zatem odkrywanie ukrytej (a więc 

uprzednio istniejącej, obecnej), jedynej Prawdy, która ostatecznie nie może w pełni 

stać się przedmiotem posiadania. A zatem proces jej odsłaniania należy stale 

ponawiać. 

 Poza tym strip-tease „opiera się na pewnej sprzeczności: deseksualizuje kobietę 

dokładnie w chwili, kiedy się ona obnaża”
3
. Sięgając po rytualne znaki erotyzmu, 

ewokując „rozkoszną zgrozę”, strip-tease wywołuje ideę płci, a zarazem ją poskramia, 

gdyż „kilka atomów erotyzmu, określonych sytuacją widowiska, zostanie 

wchłoniętych przez uspokajający rytuał, który zaciera ciało”
4
. Spektakl ten, odwołując 

się do stałych chwytów – egzotyzm, sceniczne akcesoria, konwencjonalne gadgety, 

taniec – w istocie oddala płeć i tym samym ciało czyni czymś czysto naturalnym, bo 

tak jak „we wszystkich mistyfikujących widowiskach, dekoracje, akcesoria i 

stereotypy przeciwstawiają się pierwotnej prowokacji”
5
. A zatem 

skonwencjonalizowany „rytuał” strip-tease’u odrealnia ciało i neutralizuje właściwą 

mu ekscesywną moc, gdyż kobiety „nieustannie odziewa, oddala, nadaje im lodowatą 

obojętność biegłych specjalistek chroniących się dumnie w doskonałości techniki: 

wiedza odziewa je jak ubranie”
6
. Ze względu zaś na populizację tego rodzaju 

widowiska (konkursy amatorek, wybory miss itp.), „strip-tease godzi się tak niejako z 

widownią, upodabnia, oswaja i mieszczanieje”
7
. Nie kulminując bachiczną orgią ani 

nawet ekscesywnym spełnieniem, tym bardziej więc traci on tradycyjnie przypisywaną 

mu rolę. 

 Być może zresztą seksualna motywacja tego rodzaju widowiska w istocie 

maskuje motywacje bardziej rudymentarne, pojawiające się w „oscylacyjnej grze 

                                                           
3
 R. Barthes, Strip-tease [w:] idem, Mit i znak. Eseje, przeł. W. Błońska, J. Błoński, J. Lalewicz, A. 

Tatarkiewicz, Warszawa 1970, s. 74. 
4
 Ibid., s. 74-75. 

5
 Ibid., s. 74. 

6
 Ibid., s. 76. 

7
 Ibid., s. 77. 
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projekcji i wyobcowania”
8
, czyli – z jednej strony – identyfikację z porządkiem natury 

w „pragnieniu ekshibicjonistycznym” oraz – z drugiej – identyfikację z porządkiem 

kultury w pragnieniu sadystyczno-poznawczym
9
. 

 W każdym razie widowiska erotyczne (strip-tease, konkursy piękności, wybory 

miss) jawią się jako wprzęgnięcie ciała w stereotypowe i skonwencjonalizowane 

zachowania, których kulturową funkcją jest co najwyżej kontrolowane, a więc 

bezpieczne społecznie przywołanie seksualności, by tym wyraźniej ją oswoić i poddać 

neutralizacji. 

 U Sade’a natomiast płeć nie stanowi „centrum, nie jest odwlekanym i 

uświęconym przedmiotem ostatniego gestu odsłonięcia (epifanii)” [Barthes, s. 169]. 

Jako znamię i obiekt „normalnej” praktyki seksualnej nie stanowi „mrocznego 

przedmiotu pożądania”. Nawet jeśli libertyni używają podobnych do „diamentowego 

trójkąta” trójkątnych chusteczek, to nie czynią tego po to, by ukryć doraźnie, odsłonić 

zaś w akcie finalnym – toteż skrywanie nie jest prowokujące i obiecujące – lecz, 

przeciwnie, po to, by w ogóle nie dopuścić do odsłonięcia („Pokażcie mi swoje dupy i, 

błagam, zakryjcie pizdy, bym nie pomyślał choć przez chwilę, że w ogóle je macie!” 

[Julietta I, s. 107]). Libertyn wcale nie podnieca się odsłonięciem łona, lecz zachwyca 

się tym, że może ono zostać zakryte w wybranym przezeń momencie [Thomas C., s. 

59]. Dzięki zaś temu „zabiegowi utajnienia libertyn przeciwstawia się potocznemu 

immoralizmowi: dobrej dla uczniaków pornografii, w której seksualnemu obnażeniu 

Kobiety przysługuje ranga najwyższego zuchwalstwa” [Barthes, s. 133]. Choć więc 

Sade celuje w dokonywaniu aktów transgresji, to w tym przypadku czerpanie 

przyjemności z naruszania kulturowej normy zupełnie go nie interesuje (bo Sade 

dokonuje transgresji na wyższym poziomie, przekracza bardziej rygorystyczną 

normę). Dla Markiza bowiem płeć to nie obiekt rozkoszy, lecz „miejsce budzące 

grozę” [Barthes, s. 133]. Toteż gdy zostaje ono ukazane przypadkiem, wywołuje 

najwyższą wściekłość libertyna i odrazę, a najlepszym przypadku znudzenie („Pizdy 

już nic nie znaczą, moja droga, znudzono się nimi, nikt ich nie chce” [Julietta I, s. 

34]). Ekspozycji zaś – ale wówczas już pełnej, wolnej nawet od cienia skrycia 

                                                           
8
 L. Kołakowski, Epistemologia strip-teasu, „Twórczość” 1966, nr 4, s. 67. 

9
 Zob. ibid., s. 65-68. 
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(tajemnicy), bo urządzenie, czyli widzialne ciała, jest „swego rodzaju panoptikonem 

erotycznym”, w przypadku którego „ekspozycja jest całkowita” [Hénaff, s. 125] – 

podlega w chwili lustracji obiektu libertyńskich praktyk: spojrzenie na ofiarę nie jest 

emfatyczne, lecz taksonomiczne [Hénaff, s. 36], nie chodzi więc o to, by ciało 

podniecało, zwodząc z definicji fałszywym urokiem (bo wywołanym chwilowym 

podnieceniem, czar pryska zaś wraz z opadnięciem podniecenia), lecz zostało 

wnikliwie („naukowo”) zbadane, otaksowane i zakwalifikowane lub 

zdyskwalifikowane. Zresztą obnażone ciało nie jest tym, co ono samo ukazuje, lecz 

„systemem funkcji seksualnych oddanych rozkoszy” [Hénaff, s. 59], dla Sade’a 

bowiem w ciele libertyna nie ma nic ukrytego, gdyż ujęte jest ono w „«powiedzenie 

wszystkiego», które uwalnia i ujawnia całość pożądania” [Hénaff, s. 63]. 

 Również funkcja ubrania u Sade’a jest inna: nie stanowi ono stymulatora 

(odsłonięcie/zasłonięcie), lecz ma być znakiem informacyjnym (status, przynależność i 

zaawansowanie seksualne ofiary), musi też być funkcjonalne, czyli dać się zdjąć 

jednym gestem, a wówczas „w jednej chwili obnażone ciało oferuje się całe do 

dyspozycji” [Barthes, s. 169], bywa wreszcie elementem jawnej gry opartej na 

transwestytyzmie (dziewczęta przebrane za chłopców i na odwrót). Nie ma więc tutaj 

żadnego uwodzenia ani ulegania tego rodzaju zabiegom, lecz czyste wzięcie w 

posiadanie niewolnika (przedmiotu, narzędzia). Sade zatem zachodni „język tajemnicy 

zastępuje językiem praktyki: kresu scenie nie kładzie odsłonięcie prawdy (płci), lecz 

rozkosz” [Barthes, s. 169]. I w ów ruch stymulowania rozkoszy wciągnięte zostaje 

ciało, ale ciało ściśle zreifikowane, w pełni dysponowalna „własność”. Toteż 

„przyjemności gradacji istotnej dla przemyślanej rozpusty libertyna odpowiada 

metodyczna degradacja jej przedmiotu. Ciało ofiary jest oceniane jako precyzyjny 

instrument określający stopień przyjemności libertyna. To algometr” [Thomas C., s. 

60]. U Markiza nie ma bowiem jednej, odwiecznej, źródłowej Prawdy (do odsłonięcia) 

seksu, jest raczej stale poszerzana wielość prawd tworzonych multiplikowanymi 

aktami ewokowania rozkoszy. Ponieważ „nagie ciało potwierdza i realizuje czystą 

materialność, której teorię formułuje głowa” [Hénaff, s. 63], to rzecz nie rozgrywa się 

na poziomie fizjologicznym: uleganie pożądaniu, lecz filozoficznym: stymulowanie 
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pożądania w wyobraźni przekraczającej zwykłe miary, usiłowanie dojścia do kresu 

poznania. 

 Strip-tease kładzie akcent na pożądanie, jakie ciało (tajemnicze, niedostępne, 

Inne) miałoby wzbudzać i terapeutycznie rozładować, tym samym więc gwarantuje 

neutralizację seksualności i, co najwyżej, odsyła do swej drugiej strony, równie 

dwuznacznej, do burdelu, który – uzupełniony walorem „występnej”, „pokątnej” 

(pozór hybris, pozór transgresji wkomponowanej w zbiorowość niczym wentyl 

bezpieczeństwa) i merkantylnej realizowalności (Inne ciało chwilowo udostępnione w 

ramach obrotu gotówkowego) – jedynie wzmacnia neutralizację seksualności, o tyle u 

Sade’a akcent zostaje przesunięty na rozkosz, jakiej ciało (nie czyjeś, „udostępnione” 

libertynowi w akcie „oddania” czy „sprzedaży”, lecz niczyje, bo ściśle przezeń 

zawłaszczone) miałoby dostarczać czy też jaką bezpardonowo należałoby mu 

wydrzeć. 

 

Między „sztuką kochania” a „nauką o seksualności”
10

 

 Ars amandi czy scientia sexualis? Przyjmuje się, że w historii występują dwa 

typy dyskursu o seksie: ars erotica lub ars amandi („sztuka kochania”), 

charakterystyczna dla starożytności i Wschodu, oraz powstała na Zachodzie scientia 

sexualis („nauka o seksualności”). Ta pierwsza, w abstrakcji od zakazu czy 

dozwolenia oraz użyteczności, skupia się wyłącznie na rozkoszy, jej intensywności, 

specyfice, czasie trwania i technikach jej ewokowania i stymulacji. Ma ona postać 

tajemnej wiedzy, której posiadaczem jest mistrz wprowadzający ucznia w jej arkana, 

dzięki czemu wiedza ta z poziomu teorii zostaje przeniesiona na poziom praktyki 

seksualnej w celu jej dopracowania i maksymalizacji jej efektów. Ta druga oparta jest 

na wyznaniu wywodzącym się z praktyki spowiedzi (od XVI w.), której przedmiot 

stanowił seks. Polega na wydarciu w wyznaniu prawdy i jej naukowym 

zinterpretowaniu, co począwszy od XIX wieku owocuje powstaniem nauki-wyznania: 

medycyny, psychiatrii, pedagogiki, seksuologii itd. Jest to zatem oparta na 

procedurach władzy-wiedzy (wywiady, konsultacje, relacje autobiograficzne, listy itp.) 

                                                           
10

 Zob. szerzej B. Banasiak, Sadyczna „encyklopedia”, czyli „powiedzieć wszystko”, „Nowa Krytyka” 2000, nr 

11, s. 5-64. 
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nauka pozytywna, wywodząca z natury seksu jego normę oraz określająca formy 

patologiczne i stawiająca sobie za cel jego spożytkowanie i sfunkcjonalizowanie. Ars 

amandi jako praktyka edukacyjna – abstrahująca od moralności – posiada ogólną 

postać wiedzy (mistrzostwa) o charakterze „ofertowym”, czyli podsuwa możliwości 

do indywidualnego zastosowania: nie ograniczone zakazem „szkoły”, „metody”, 

„pozycje”. Z kolei scientia sexualis jako teoretyczna przestroga – oparta na moralności 

– ma postać nauki o charakterze „zakazowym” (wszelka praktyka jest patologiczna lub 

przynajmniej niemoralna), proponując powszechnie prawomocną formułę prawdy, 

czyli narzucając nieprzekraczalną normę. Pierwsza jako „regionalna” ma charakter 

techniczno-mistrzowski i operuje w sferze tego, co normalne, druga zaś jako 

pretendująca do uniwersalności – teoretyczno-naukowy i ogniskuje się na tym, co 

patologiczne. 

 Libertynizm Sade’a częściowo zbliża się do artis eroticae, gdyż rozkosz 

traktuje częściowo jako samoistny przedmiot namysłu, ewidencjonuje „pozycje”, 

metody i praktyki w dziedzinie seksu – całe spektrum technik stymulowania rozkoszy, 

a wszelka wiedza „służy zawsze tylko rozkoszy, zwiększeniu rozkoszy” [Le Brun 2, s. 

43]. Zarazem zaś Markiz nie pozostaje na poziomie ulegania pożądaniu, by skupiać się 

raczej na jego przekroczeniu i na metodach kierowania nim. Od „sztuki miłości” jego 

libertynizm różni się zaś tym, że nie ma waloru mistycznej wiedzy i wtajemniczenia; 

wykracza też Sade poza sferę seksu: i nadając erotyzmowi charakter zbrodniczy 

(zbrodnia seksualna), i sięgając po inne akty występne (kradzież, podpalenie, 

sprzeniewierzenie itd.), oraz poza konwencjonalny wymiar rozkoszy (przemoc, 

zbrodnia); wymiar edukacyjny libertynizmu jest zaś pozorny, nie uczy on bowiem 

korzystania z uciech cielesnych
11

; a ostatecznie Sade pisze dla własnej przyjemności. 

Dzieło Markiza nie jest więc podręcznikiem praktyk seksualnych, ewidencją 

możliwych, szczególnie wyszukanych, rzadkich bądź satysfakcjonujących czy 

wreszcie wszystkich znanych pozycji, bo intencją Sade’a nie jest eksponowanie 

erotycznego potencjału (spektrum rozkoszy) i eksploatowanie tego regionu. Toteż, 

mimo że jego dzieło stanowi niewątpliwie „sztukę pieprzenia” [Julietta II, s. 172], 

                                                           
11

 Zob. szerzej. B. Banasiak, „Edukacja” sadycznego libertyna, „Kresy” 2000, nr 2/3, s. 170-188. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    10 

jego intencje w ogóle nie są praktyczne (oferta do zastosowania), lecz teoretyczne, 

ściślej zaś – filozoficzne. 

 W pewnej mierze formuła libertynizmu Sade’a bliska jest też „nauce o 

seksualności”, gdyż Markiz w intencji odwołuje się do formuł wyznania („należy 

powiedzieć wszystko”). Także od strony technik swego pisarstwa sięga po formułę 

wyznania: spowiadają się przede wszystkim ofiary, ale także prostytutki-narratorki 

(sześćset wyznań w Sodomie), a niekiedy libertyni (choć ci się raczej przechwalają lub 

pouczają). Akcentując dewiacje i perwersje, Sade stale się ociera o normalizujący 

wymiar zakazu i dozwolenia, a dokonując ewidencji „zboczeń”, kładzie podwaliny 

pod psychopatologię seksualną, i w tym kontekście wręcz przyczynia się do nałożenia 

na siebie procedury wyznania i naukowej dyskursywności. W przeciwieństwie jednak 

do „nauki o seksualności” Sade nie troszczy się o dobór partnerów, płodność czy 

jakość progenitury, obca jest mu bowiem wszelka użyteczność seksu. Z dokonanych 

przez siebie „analiz” nie wyprowadza żadnych norm i zasad, wręcz przeciwnie, w 

sferze erotyzmu zakłada nieskrępowaną, choć metodyczną swobodę. Nijak więc nie 

neutralizuje erotyzmu, lecz go stymuluje, wręcz nadaje mu miarę przekraczającą 

wszelką konwencjonalność. W sumie więc jego intencją nie jest wyznaczenie norm, 

funkcjonalizacja i pragmatyzacja erotyzmu czy jego naukowa neutralizacja (dla Sade’a 

każda skłonność tkwi w Naturze, z definicji zatem jest normalna i uprawomocniona), 

lecz eksploatowanie pożądania i jego przekroczenie oraz stymulowanie rozkoszy do 

granic możliwości. W gruncie rzeczy nie ma u niego „patologii”, bo „naturalny 

zboczeniec” (nieświadomie powtarzający się w swej namiętności) nie jest dlań 

libertynem. Prawo do kreślenia się takim mianem ma tylko człowiek perwersyjny, 

który panuje nad własną manią i na niej gra. 

 

Od afirmacji po ressentiment 

 Korelatem tej rozbieżności w dyskursie o seksie jest odmienny stosunek do 

niego w kulturach wschodnich (i starożytnych) oraz w kulturze zachodniej
12

. W tych 

                                                           
12

 Zob. Z. Wróbel, Erotyzm w religiach świata, Łódź 1990; idem, Erotyzm w literaturze dawnych wieków, Łódź 

1986; praca zbior., Miłość i seks w kulturach Wschodu Starożytnego, Warszawa 1996; Z. Lew-Starowicz, Sztuka 

seksualna Wschodu, Warszawa 1991; idem, Erotyzm i techniki seksualne Wschodu, Warszawa 1991; idem, Seks 

w kulturach świata, Wrocław 1987. 
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pierwszych ma on oczywiste i niekwestionowane prawo obywatelstwa, w kulturze 

zachodniej natomiast jest co najmniej dwuznaczny, jeśli nie wręcz „nieczysty”, i co 

najwyżej jest tolerowany w jego gatunkowo nieodzownym wymiarze, a nawet jeśli 

podlega dyskursywizacji, to w gruncie rzeczy w sferze oficjalności otacza go zmowa 

milczenia, mówią zaś o nim – czy raczej szepczą – tylko „specjaliści” (czy to w 

zaciszu konfesjonału, czy gabinetu lekarza bądź psychoanalityka). Poza cywilizacją 

europejską jego zasadę i motywację stanowi rozkosz, polegająca na trwonieniu i 

marnotrawieniu (sił, energii, spermy itd.) – wobec czego jest on grą i zabawą, gdy 

tymczasem na Zachodzie uzasadnia go wyłącznie prokreacja, a zatem wprzęgnięty jest 

on w kierat użyteczności – jawi się jako zachowanie typu pracy. O ile dla wielu kultur 

seks ma charakter afirmatywny, radosny i twórczy, a właściwa mu moc postrzegana 

jako pozytywna podlega umiejętnemu wykorzystaniu, włącznie z dopuszczeniem 

ekscesu, o tyle nasza kultura ujmuje go w kategoriach „obowiązku małżeńskiego”, 

otamowując tę jego moc (pojmowaną jako negatywna) oraz patologizując, a niekiedy 

wręcz penalizując eksces. Jeśli wreszcie w wielu społeczeństwach seks ściśle wiąże się 

z boskością (m. in. prostytucja sakralna, ekscesywny charakter sacrum itd.), ma 

charakter kosmogoniczny, metafizyczny i uniwersalny
13

, to dla zbiorowości Zachodu 

boska jest raczej czystość – do tego stopnia, że „dla dewotów tradycyjnej cywilizacji 

europejskiej kastracja na stałe przedstawiała swego rodzaju ideał”
14

. Toteż można 

powtórzyć za Nietzschem, że Zachód, przekształcając Erosa w występek, pogardzał 

ciałem i wychwalał raczej jego cierpienia niż radości
15

. W sumie więc autotelicznemu 

charakterowi seksu w tradycji wschodniej i starożytnej Zachód przeciwstawia 

charakter heteroteliczny. Jeśli zatem uznać, że „prokreacja sprzeciwia się erotyzmowi, 

[…] o ile prawdą jest, że erotyzm określa niezależność rozkoszy seksualnej od 

rozmnażania jako celu”
16

, i „przeciwstawia się zwierzęcej seksualności”, która „zna 

tylko naturalny przymus”
17

, gdy tymczasem erotyzm związany jest z zakazem, a zatem 

także z transgresją, to można przyjąć, że poza naszą cywilizacją seks ma walor właśnie 

erotyzmu, gdy tymczasem dla społeczności Zachodu jest co najwyżej seksualnością. 

                                                           
13

 Zob. K. Kowalski, Eros i kostucha, Warszawa 1990, s. 154, 156, 162-163, 176. 
14

 Zob. J. Solé, L’amour en Occident à l’époque moderne, Éditions complexe, Bruxelles 1984, s. 91. 
15

 Ibid., s. 91. 
16

 G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk 1999, s. 16. 
17

 G. Durozoi, L’Érotisme. Bataille, Hatier, Paris 1977, s. 17. 
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 Na status seksu w kulturze nowożytnej Europy istotny wpływ miało, rzecz 

jasna, chrześcijaństwo, które lansując ideał czystości, ascezy i umartwienia, a miłość 

(rzecz jasna, uduchowioną: historyczne figury miłości rycerskiej, dworskiej czy 

romantycznej
18

) odsyłając ku wieczności (l’amour sacré
19

), z kolei u progu 

nowożytności czyniąc ją jedną z form szaleństwa (l’amour fou
20

), wszelki zaś jej 

aspekt cielesny sprowadzając do wymiaru pary jako podstawy rodziny (monogamia 

jako zasada organizacji zbiorowości ułatwiająca jej uporządkowanie, indoktrynację – 

„rząd dusz” – i władanie nią), czyli motywując ją wyłącznie prokreacją i tylko w tym 

aspekcie ją dopuszczając („obowiązek małżeński”), uczyniło z ludzkiej seksualności, a 

nawet samej płciowości i cielesności rzecz nieczystą, wręcz diabelską i grzeszną 

(l’amour diabolique
21

), znak zła, by wpoić w związku z nią poczucie winy i potrzeby 

ekspiacji: wyznanie w spowiedzi i pokuta, i uczynić z niej coś, co podlega 

napiętnowaniu i karze (np. kara śmierci za grzech sodomii
22

). Dewaloryzując ciało i go 

nienawidząc (męczennicy i biczownicy), kobiecie przypisując naturę zwierzęcą 

(polowania na czarownice, demonologia mizogyńska, mitologia sabatu
23

), a seks 

czyniąc rzeczą karygodną (grzech nieczystości: cudzołóstwo, sodomia, masturbacja
24

 

itd.), chrześcijaństwo otamowało go, spacyfikowało i zneutralizowało jego nieodpartą 

moc indywidualizacji, rewolty i wolności
25

. Rozdzierając zaś człowieka na dwoje 

(nieśmiertelna, boskiej proweniencji dusza i podłe ciało, u Platona komunikujące się 

wzajem ze sobą i na siebie wpływające dyspozycje, u Descartesa zaś obce sobie i 

niekompatybilne substancje), poniżyło go i upodliło, i – paradoksalnie – upodobniło 

do zwierzęcia, które nie rozkoszuje się seksem ani nie dokonuje aktów transgresji, lecz 

– w okowach praw natury – wyłącznie reprodukuje. 

 

                                                           
18

 Zob. R. Dyoniziak, Postacie miłości. Przeobrażenia obyczajowe w Europie Zachodniej i w Polsce, Kraków 

1995, s. 31-34. 
19

 Zob. J. Solé, L’amour en Occident à l’époque moderne, op. cit., s. 118 i n. 
20

 Zob. ibid., s. 174 i n. 
21

 Zob. ibid., s. 129 i n. 
22

 Zob. M. Filar, Liberalizm i rygoryzm seksualny w różnych kulturach. Zarys historyczny, w: K. Imieliński 

(red.), Seksuologia kulturowa, Warszawa 1980, s. 250. 
23

 Zob. J. Solé, L’amour en Occident à l’époque moderne, op. cit., s. 125-144. 
24

 Zob. I. S. Kon, Historyczno-etnograficzne aspekty seksuologii, przeł. A. Zadrożyńska, w: K. Imieliński (red.), 

Seksuologia kulturowa, op. cit., s. 160. 
25

 Doskonale podkreśliła to włoska gwiazda filmów porno Ilona Staller, znana jako Cicciolina: „Gdy seks staje 

się elementem kontestacji i przewrotu, wywołuje przerażenie większe niż rewolucje. Mobilizuje się armie”, O 

miłości wszelakiej… Aforyzmy. Opinie. Refleksje, zebrał J. Glensk, Wrocław 1995, s. 172. 
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Dyskurs Sadycznego libertyna 

 W przedsięwzięciu ewidencjonowania i eksploatacji ekscesu (cielesności i 

seksualności) przez Sade’a wskazać można przynajmniej kilka aspektów, 

uwydatniających skalę i znaczenie jego widzenia tego regionu: 

 1. Myślenie namiętności. O ile zgodnie z tradycją (co wyraża mit o Erosie i 

Psyche) sfera jasnej, zdystansowanej świadomości i ekstatycznego zawrotu głowy są 

niewspółmierne, a ta antynomia rozpasanych zmysłów i chłodnego umysłu sprawia, że 

poznanie nie toleruje namiętności, natomiast w obliczu pożądania przygasa 

świadomość, toteż refleksyjny dystans i dionizyjskie uczestnictwo wzajemnie się 

wykluczają, o tyle Sade w tę sferę „mroku” wkracza „z pochodnią filozofii”: 

„występuje się przeciw namiętnościom, nie zdając sobie sprawy, że to od ich 

płomienia filozofia zapala własny” [Julietta II, s. 76]; „postaram się zanalizować te 

sprawy, przyświecając sobie pochodnią filozofii, przy jej świetle dopiero można te 

sprawy rozpatrzyć”; „przyświećmy sobie raz jeszcze świętą pochodnią filozofii” 

[Francuzi, s. 214, 233]. Dla Markiza ta korelacja filozofii i namiętności jest rzeczą 

oczywistą, bo stymulatorem w równej mierze jest też refleksja: „wzniecony 

płomieniem filozofii rozgorzał wkrótce płomień namiętności” [Julietta II, s. 65]. 

 Na ów namysł składa się i ewidencja zachowań ekscesywnych (kompendium 

libertynizmu), i dyskurs o nich: orgie raz po raz w kulminacyjnych momentach 

przerywane są filozoficznymi dysputami i rozprawami (jego postacie wielokrotnie 

powtarzają: „Sprawiacie, że umieram z rozkoszy! Usiądźmy i podyskutujmy. Nie 

chodzi tylko o to, by doznawać wrażeń, trzeba jeszcze poddać je analizie” [Julietta II, 

s. 72]). Bo też „trzeba osiągnąć stan maksymalnej pasji, zachowując przy tym jasność 

myślenia” [Bataille]. A zatem „na boku zostawić trzeba namiętności, gdy rozważa się 

filozoficzny system” [Julietta II, s. 131], gdyż „filozofia, niezależna od namiętności, 

powinna być zawsze taka sama” [Sodoma, s. 308]. Zdaniem Sade’a, nawet zbrodnia 

musi mieć charakter systemowy i nie może zostać popełniona w „chaosie zmysłów”, 

lecz musi być rozmyślna, dokonana na chłodno, musi być zbrodnią metodyczną, tylko 

wówczas bowiem pozwala w pełni zakosztować całej gamy rozkoszy, jakich zdolna 

jest dostarczyć. Składową przedsięwzięcia Sade’a jest więc stałe łączenie i przenikanie 

się tych dwóch sfer. 
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 2. Poszerzenie skali poznania. Pytając o status filozofii, Bataille podkreśla, że 

nie jest ona nawet „sumą doświadczeń”, gdyż całą ich skalę (wszelkie możliwe 

doświadczenie) sprowadza do sfery racjonalnej (pojęciowej), odrzuca zaś wszystko, co 

dotyczy „człowieczeństwa ekstremalnego”, czyli doświadczenia graniczne: erotyzm, 

śmierć, pożądanie, ból, rozkosz, rozpacz, śmiech itd. (tym samym zaś, jako że z 

definicji pozostaje w dystansie do obiektu swych pragnień, do bytu, także z definicji 

zagradza sobie do niego dostęp). Sade natomiast w swym kompendium libertynizmu 

nie tylko chce pomijaną przez racjonalność sferę – i to jako autonomiczną – poddać 

badawczemu oglądowi, ale uznawszy ją za konstytutywną dla człowieka, właśnie za 

jej pośrednictwem chce człowieka definiować, co pozwala to podejście do erotyzmu 

uznać za ściśle refleksyjne i upoważnia do mówienia o Sadycznej filozofii ekscesu 

(obok Markiza tylko Arystyp uprawiał filozofię w burdelu). 

 3. Język erotyzmu. Mimo że Zachód wypracował imponującą liczbę języków 

specjalistycznych, to jednak nie stworzył języka erotyzmu. Jego inwencja w tym 

względzie wyczerpała się na wulgaryzmie (dezakceptowanym), dyskursie medycznym 

(zobiektywizowanej nomenklaturze) i – ewentualnie – neutralizującej rubaszności lub 

poetyzacji. Jeśli mówił o seksualności – a nie podlegała ona kulturowej represji 

wymuszającej milczenie, lecz zachęcie do mówienia (powszechnej „dyskursywizacji” 

seksu)
26

 – to raczej zdradzał w spowiedzi lub wyznaniu, niż szeptał podczas aktu, 

pełnym głosem zaś co najwyżej mniej lub bardziej niewybrednie metaforyzował 

(począwszy od „medalionu” czy „ogrodu rozkoszy”, a skończywszy na „bobrze” lub 

„króliczku”
27

), miejscem zaś jego artykulacji stały się konfesjonał lub kozetka 

psychoanalityka, nie zaś alkowa. Sade natomiast w całej skali ów język i ewokowaną 

przezeń przestrzeń eksploatuje: erotyzm jest przyczyną i ogniskową wszelkich 

poczynań jego libertynów; tym językiem mówią jego bohaterowie; w tym języku 

Markiz ich prezentuje, ze szczególnym uwzględnieniem partii erogennych ciała 

(typowe dlań charakteryzowanie mężczyzn za pośrednictwem rozmiarów członka, 

kobiet zaś – odcieni waginy i odbytu), wyliczeniem wszelkich możliwych (i 

                                                           
26

 Zob. M. Foucault, Historia seksualności, t. 1: Wola wiedzy, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 

1995. 
27

 Począwszy od Rabelais’ego i osiemnastowiecznej literatury libertyńskiej, a skończywszy na pisarstwie H. 

Millera i Ph. Rotha. 
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niemożliwych) pozycji erotycznych i odnotowaniem rekordowych osiągnięć w tej 

dziedzinie; uznawszy też, że zmysł słuchu szczególnie wzmaga doznania, nakazuje 

postaciom swych dzieł stale snuć erotyczne opowieści; wreszcie wręcz radykalnie 

zmienia zakres znaczeniowy pojęć typu „namiętność” czy „rozkosz” i poddaje analizie 

wszelkie aspekty erotyzmu. 

 4. Język przemocy
28

. Myśl zachodnia uznaje przemoc za rzecz prehistorii 

(zamierzchłej przeszłości), barbarzyństwa (niecywilizowanych kultur) lub patologii, 

co sprawia, że dopuszcza jej istnienie tylko jako karygodnej, toteż mamy w niej 

bolesny język ofiary lub zobiektywizowany język świadka, stanowczo zaś wykluczony 

jest język kata. Jeśli zaś kat mówi, to przemawia zuniwersalizowanym językiem 

władzy, która dostarcza mu sankcji i usprawiedliwienia, a gdy dopuszcza się aktów 

przemocy dyktowanych namiętnością, wówczas nieodzownie milczy. Bo też 

generalnie przemoc jest niema, a język Sade’a jest ściśle paradoksalny, gdyż 

dopuszcza wyrażanie przemocy w pierwszej osobie, paradoks ten polega zaś zarówno 

na samej artykulacji nieobecnego w kulturze języka przemocy, jak i na głośnym 

przyznaniu się do jej stosowania w imię racji ściśle partykularnych (płynąca z 

namiętności rozkosz) [zob. Bataille 2]. W tym drugim aspekcie Sade jawi się zresztą 

jako moralista à rebours, który odżegnującemu się od przemocy lub ją 

uniwersalizującemu (wyższymi racjami) człowiekowi normalnemu w twarz rzuca 

oświadczenie, że w gruncie rzeczy dopuszcza się on jej z upodobania. Sade jednak nie 

mówi językiem przemocy w poczuciu karygodności (jak ze szczegółami wyznający 

swe winy podsądny), lecz owej przemocy przyznaje rację bytu, rewindykuje ją i 

akceptuje. Co więcej, wszelkie relacje w świecie Sade’a w istocie oparte są na 

przemocy, i to w dwóch aspektach: 

 a) jako że Sade widzi człowieka w perspektywie absolutnej samotności 

(isolisme), to tym samym wyklucza wszelkie wspólnictwo i wszelką relację ujmuje 

jako konfrontację i podporządkowanie – Inny jest tylko znakiem zagrożenia dla 

suwerenności „ja”; rudymentarna nierówność ludzi sprawia, że płaszczyzną 

                                                           
28

 Zob. szerzej B. Banasiak, Markiz de Sade Ŕ sakralizacja przemocy [w:] (red.) M. Kamińska, A. Horowski, 

Erotyzm, groza, okrucieństwo - dominanty współczesnej kultury, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 

2008, s. 19-32. 
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funkcjonowania zbiorowości jest „wojna wszystkich ze wszystkimi” [Hobbes], toteż 

wszelka relacja jest relacją pana i niewolnika resp. kata i ofiary, silnego i słabego; 

 b) jeśli – jak chce Bataille – jesteśmy istotami nieciągłymi, a osiągnąć ciągłość, 

czyli sięgnąć Innego (bytu w ogóle) możemy wyłącznie poprzez naruszenie 

strzegących naszej odrębności (i tożsamości) granic, to warunkiem autentycznej 

komunikacji (nie uśredniającej i nie reifikującej jednostki uniwersalności języka, która 

ogólnością pojęć niweczy artykulację partykularności) jest właśnie przemoc: jak akt 

erotyczny, będący i naruszeniem granic cielesności, i ekstatycznym zaćmieniem 

świadomości (ewokującym śmierć); to zaś cielesne i duchowe wywłaszczenie Sade 

doprowadza do skrajności w formule „powszechnej prostytucji jestestw”, będącej w 

istocie doświadczeniem na własnym „ja” (sadyczna apatia). 

 5. Antymonogamiczność erotyzmu. Sade nie poprzestaje jedynie na rozprawie o 

miłości – perorze wymierzonej w oparty na emocjach i na wzajemności układ 

partnerski [Julietta II, s. 177-202] jako wykluczający wolność, lecz organizując swych 

libertynów w rozmaite tajne, ekscesywne stowarzyszenia, sugeruje mnożenie 

kontaktów seksualnych, a dalej ofiar i zbrodni w nieskończoność (formuła „wielkiej 

liczby”), także w intencji poznawczej („Pieprz się z możliwie największą ilością 

mężczyzn: nic nie bawi i nie rozpala głowy tak, jak wielka liczba; ona właśnie 

gwarantuje wciąż nowe przyjemności, choćby poprzez zmianę kształtu, i nie wiesz nic, 

jeśli znasz tylko jednego kutasa” [Julietta I, s. 35-36]), a wreszcie lansuje wizję 

„powszechnej prostytucji jestestw” [Francuzi], dającą stałą i swobodną wymienność 

(podstawialność) „partnerów” (wywłaszczająca suwerenność). 

 6. Antyprokreacyjność erotyzmu. Sade dopuszcza wszelkie akty seksualne, z 

wyjątkiem ściśle tradycyjnych czy „normalnych”, wykazując szczególne upodobanie 

do sodomii – jałowej rozkoszy – gestu wymierzonego w naturę (rozmnażanie będące 

zasadą przetrwania gatunku) [zob. Klossowski, s. 67-74], mającego na celu 

wypowiedzenie posłuszeństwa naturalnym instynktom w intencji obrony suwerenności 

przed ich dyktatem – wówczas erotyzm czy zbrodnia nie są dyktowane przymusem 

pożądania, lecz stają się grą rozkoszy; efektem jest autonomizacja podmiotowości, 

która uwalnia się spod władzy jakichkolwiek skłonności, manii czy pasji i, świadomie 

na nich grając, sama staje się dominantą. 
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 7. Autarkiczność erotyzmu. Odrzucenie monogamii i prokreacji skorelowane 

jest ściśle z Sadyczną ideą fundamentalnej samotności (isolisme) i 

niekomunikowalności jestestw, w świetle której rozkosz jest całkowicie niepodzielna i 

przynależy wyłącznie jeden ze stron, co całkowicie eliminuje jakąkolwiek ideę 

partnerstwa w akcie erotycznym, sprowadzając taki akt do relacji pana i niewolnika, a 

nawet wręcz pana i seksualnego gadgetu. 

 8. Autoteliczność erotyzmu. Akt erotyczny staje się aktem samo-się-

motywującym, nie wymusza go żadna przyczyna ani nie rządzi nim jakikolwiek cel, 

sprowadza się on do siebie i na sobie się wyczerpuje; w tym sensie – jako oparty na 

czystym wydatkowaniu, marnotrawieniu (sił, spermy, także życia) – jest radykalnie 

odmienny od zachowań mieszczących się w porządku pracy, rozumianej jako 

świadoma i celowa działalność człowieka polegająca na kumulacji i reprodukcji. W 

tym też sensie – jak rzecz widzi Bataille – staje się ściśle erotyzmem w odróżnieniu od 

seksu jako aktu instynktownego i celowego (prokreacja) i zyskuje wymiar wyłącznie 

ludzki. Zarazem zaś Sade, jak najdalszy od patologizacji czy penalizacji ekscesu, 

zdejmuje z erotyzmu odium występności (ściślej zaś – gra na transgresji), rewindykuje 

cielesność i nadaje jej walor twórczy i afirmatywny – nie oznacza to jednak, że 

erotyzm czyni ściśle radosnym, gdyż jego nieodłączny korelat widzi w przemocy. 

Przywraca też erotyzmowi jego kulturowo rewoltującą moc (Bataille bowiem widzi 

erotyzm jako jedyną ściśle autonomiczną – tj. niezależną od cywilizacyjnych 

wymogów pracy – sferę dostępną człowiekowi i przestrzeń autentycznej komunikacji). 

 9. Język perwersji. Sadyczna „zbrodnia seksualnej rozrzutności” jest składową 

„kompromitacji wszelkiej przyczynowości” („przyczyny są być może zbędne dla 

skutków”, pisze Sade), co ma walor rudymentarny, gdyż zachodnia kultura „w całości 

ugruntowana jest na pojęciu przyczyny” [Sollers, s. 221] jako ogólnokulturowej 

sankcji i usprawiedliwieniu (prawo, dobro, prawda, Bóg itp.), która wskutek krytyki 

Markiza jawi się jako hipostaza (kulturowa fikcja rzutowana na rzeczywistość). Na 

poziomie najbardziej podstawowym pisarstwo Sade’a to zakwestionowanie języka 

przyczynowego („mowy cnotliwej”) i ustanowienie języka perwersji, czyli podanie w 

wątpliwość pierwotnego sensu czy źródłowej prawdy, a więc znaczonego (przyczyny) 

w relacji do znaczącego. Kulturowej neurozie, czyli skrywaniu pod przyczynowym 
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słowem, Sade przeciwstawia perwersję rozumianą jako ustanowienie języka, który 

„nie ma nic do powiedzenia” [Sollers, s. 227], nic nie znaczy – „Sadyczny potwór” 

jest bowiem „potworem pisanym” [Sollers, s. 228] (także w tym sensie, że obywa się 

bez sankcji czynu) – i pozostaje do interpretowania. Tekstem Sade’a nie rządzi żaden 

pełny, nadrzędny sens. I właśnie to zakwestionowanie na najbardziej podstawowym 

poziomie, na poziomie języka okazuje się największym ekscesem Markiza – zbrodnią 

par excellence, jako że burzy ona rudymenty ludzkiego zakorzenienia w kulturze. 

 

Porno-teologia 

 W relacji do tradycyjnego sposobu ujmowania seksualności oświeceniowy 

libertynizm jawi się jako normalny i naturalny odruch, zdrowa reakcja na 

wielowiekową represję ze strony chrześcijaństwa, libertynizm Sade’a zaś stanowi 

wzmocnienie i radykalizację tej reakcji. Markiz bowiem, niechby tylko z tej racji, że i 

cielesność, i seksualność czyni przedmiotem dociekań oraz obiektem dzieła 

literackiego, tę cielesność i seksualność przywraca człowiekowi jako jego naturalny i 

nieodzowny, a zatem w pełni uprawomocniony wymiar. A ponieważ dla Sade’a 

naturalne (bo zakorzenione w Naturze) są wszelkie akty ekscesywne, to seksualności 

człowieka nadaje on walor erotyzmu, rewindykując tym samym tłumioną moc 

pożądania. Co więcej, korelatem erotyzmu są dlań akty transgresji, bo wszelki 

występek (gwałt, przemoc, kradzież itd.) rodzi rozkosz i podniecenie. I w tym też 

sensie Justyna stanowi „historię rewanżu ciała na całości wartości moralnych 

zachodniego społeczeństwa” [Le Brun 2, s. 29], a Sade w pewnej mierze jawi się jako 

jeden z prekursorów zapoczątkowanej przez XVII- i XVIII-wiecznych libertynów, a 

kontynuowanej przez wiek XX rewolucji seksualnej, jako „le libérateur du sexe”
29

. 

 Nie wydaje się jednak, by intencja Markiza sprowadzała się do wyzwolenia 

seksu spod jarzma kulturowych ograniczeń (gł. prokreacyjnych i monogamicznych) i – 

niejako avant la lettre – norm naukowości (osadzonych w moralności i użyteczności) 

oraz do rewindykacji i waloryzacji cielesności (ciało to dla libertynów raczej „mięso”) 

i uwolnienia pożądania (bo ono też zostanie zakwestionowane) w duchu ściśle 

                                                           
29

 M. Heine, Hommage (kwiecień 1934) [w:] A.-V. Aelberts et J.-J. Anquier, Poètes singuliers du surrealisme et 

autres, U.G.E., Paris 1971, s. 27. 
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radosnej i afirmatywnej stymulacji rozkoszy („sztuka kochania”) ani tym bardziej do 

przemycania i pokątnej dystrybucji zneutralizowanej i oswojonej seksualności 

(pornografia, strip-tease). 

 Choć Sade poprzez sam fakt ześrodkowania uwagi na konstytucji człowieka 

(ciało) oraz jego zachowaniach (seksualność) dokonuje pewnej waloryzacji tych 

dyspozycji, tym samym uwalniając człowieka z kulturowej opresji, to jednak czyni to 

niejako przy okazji, bo w gruncie rzeczy interesuje go kwestionowanie wszystkiego, 

co staje w poprzek suwerennej pasji (nie zaś tego, co gwałci prawa człowieka). 

Seksualność i cielesność nie stanowią dlań wartości, które – przywrócone człowiekowi 

– pozwolą mu odzyskać ściśle ludzką pełnię podmiotowości. Humanistyczna opcja 

przywracania człowiekowi tego, co ludzkie, w tym prawa do (względnie) swobodnej 

manifestacji jego fizyczności czy do samorealizacji, i czynienia takiego człowieka 

wartością nie podlegającą zakwestionowaniu (w ramach niechby i swobodnego, ale 

światłego antropocentryzmu), jest mu całkowicie obca. 

 Dokonywana przez Markiza eksploracja wątków ekscesywności: erotyzmu, 

rozkoszy, bólu, przemocy, śmierci, transgresji w perspektywie nadmiaru, zatraty i 

czystego wydatkowania (czyli ekscesywnych zachowań autotelicznych, a wszelki 

występek – gwałt, przemoc, kradzież itd. – rodzi rozkosz i podniecenie) jawi się w 

istocie jako eksploracja przez Sade’a regionu sacrum rozumianego jako źródłowa 

boskość konstytuowana przez tzw. doświadczenia graniczne w opozycji do profanum 

(wyznaczanego regułami czynności heterotelicznych, czyli pracy). Ale w perspektywie 

Sade’a autoteliczność (bezproduktywność) klasycznego sacrum okazuje się jednak 

pozorna, w istocie bowiem skrywa swoistą użyteczność. Choć sacrum nie służy 

trywialnej doraźności, ugruntowanej w czysto ludzkiej perspektywie skończoności 

(doczesności), to jednak, by tak rzec, spełnia posługi wyższego rzędu, służy 

perspektywie nieskończoności (wieczności): jej funkcją jest odzyskanie pełni 

(absolutnej) w jedności z jakkolwiek pojętą transcendencją (oczyszczenie w wodach 

źródłowego chaosu, zjednoczenie z Bogiem czy bogami, komunikacja z pierwotnym 

bytem). 

 Erotyzm nie staje się więc dla Markiza drogą służącą przywróceniu 

(odzyskaniu) pełni typu boskiego (magicznego, mitycznego, religijnego) czy 
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kosmicznego. Nawet Eros nie jest – wbrew pozorom – bożkiem, któremu libertyni 

mieliby wiernie hołdować (zwłaszcza że Sade nie pozostaje w sferze tradycyjnie 

rozumianego seksu, lecz poszerza ją o całą możliwą skalę ekscesywności, a tę z kolei 

– jako że wszelkie poczynania libertynów, naznaczone właśnie nadmiarem, 

sprowadzają się do zerotyzowanej zbrodni, konsumpcji i filozofowania
30

 – rozciąga na 

egzystencję w ogóle). Jedynego śladu użyteczności można by się dopatrywać u 

Markiza w jego swoistej pasji poznawczej: eksploracja seksualności i cielesności w 

znacznej mierze pozwala mu budować przenikliwą wiedzę o człowieku, ale 

ostatecznie to nie pod jej dyktatem Sade dokonuje owej eksploracji (zwłaszcza że 

wiedza nie ma dlań żadnego zastosowania praktycznego, poza pogłębianiem jej samej 

i poza metodyczną maksymalizacją ekscesu), poznanie jest tylko ubocznym (choć 

ważnym dla Markiza) efektem jego pasji eksperymentatorskiej. Toteż droga, w jaką 

wyrusza Sadyczny libertyn, nie ma żadnego sensu pozytywnego (uzasadnienia, 

funkcji, celu), lecz wyłącznie negatywny: ostatecznie „służy” bezproduktywnej 

zatracie w nicości (nie zaś uwiecznieniu dzięki zjednoczeniu z bosko-kosmicznym 

źródłem). Jakkolwiek pojęta transcendencja byłaby dla Sade’a tylko przywróceniem 

figury Pana, a zatem nieuchronnie uczynieniem człowieka Niewolnikiem, czyli 

pozbawieniem go suwerenności. Toteż dla niego owa ekscesywna boskość (z jakiej się 

wywodzimy i która, choć stłumiona, to jednak stale w nas tkwi, urągając wymogom 

czystej racjonalności) ma charakter ściśle immanentny i ekskluduje wszelką 

transcendencję. 

 Erotyzm i cielesność są dla Markiza jedynie doskonałym gruntem, na którym 

może on prowadzić swe ryzykowne eksperymenty sięgania granic i przekraczania 

siebie, polegające na wywłaszczaniu się przez libertynów z ich fizycznego i 

psychicznego „ja”, na grze z własnym pożądaniem (pasją, namiętnością, zboczeniem, 

manią) i rozkoszą, w której to grze i pożądanie, i rokosz, i „ja” opatrzone zostają 

znakiem zapytania. To próba – nieodzownie i teoretycznego, i praktycznego – 

przekraczania wszystkiego, co wydawało się nieprzekraczalne, czyli sięgania 

niemożliwego. To wciąż „jeszcze jeden wysiłek”, niezależnie od tego, dokąd on 
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 Zob. szerzej B. Banasiak, „Wielkie żarcie” albo sex-party Ŕ Sadyczne przyjemności stołu i łoża (wersja nie  

publikowana). 
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doprowadzi i jakie pociągnie za sobą konsekwencje. Innymi słowy, to stałe 

balansowanie na krawędzi przepaści. W tym też sensie Sadyczna wizja erotyzmu 

(sadyczność), nie mająca odpowiednika w jakimkolwiek historycznie znanym modelu 

seksualności, wykracza poza miarę ludzką – jest erotyzmem (wręcz egzystencją) 

potwora. 

 Można by zatem zaryzykować tezę, iż Sade, którego w istocie interesuje tylko 

to, co niemożliwe (nadmierne, czyli nad miarę – konwencjonalną, a zatem ludzką), w 

znaczniej mierze dokonuje namysłu nad Absolutem, nawet jeśli (czy może zwłaszcza 

jeśli) jest to Absolut nieobecny: libertynów nie interesuje pełnia, jedność, boskość, 

wieczność (u Sade’a nie ma żadnej, ani przeszłej, ani przyszłej Arkadii), raczej sami 

chcą się stać czy stają się bogami. I dlatego pisarstwo Markiza, które niejako w 

„pornograficznym” entourage’u podejmuje zagadnienia typu „teologicznego”, można 

by określić mianem „porno-teologii”. 
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