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Bogdan Banasiak 

 

„Dzieło-życie”, czyli libertynizm jako system myśli 

 

Wszyscyśmy libertyni… 

Crébillon (syn), Noc i chwila
1
 

 

 Nurt libertynizmu, wyraźniej identyfikowalny na intelektualnej mapie Europy 

przynajmniej od około połowy XVI wieku do Rewolucji Francuskiej, trudno 

jednoznacznie uchwycić, i to z kilku powodów: 

 – nigdy nie przybrał on kształtu jednorodnej, wyrazistej doktryny, a jego 

wewnętrzna złożoność sprawiała, że zaliczano doń myślicieli, filozofów, poetów, 

pisarzy, uczonych i awanturników o niekiedy bardzo rozbieżnych poglądach i 

postawach; 

 – obejmował dwa zakresy znaczeniowe: filozoficzny czy światopoglądowy, 

zgodnie z którym libertyn to „wolnomyśliciel”, oraz obyczajowy czy praktyczno-

życiowy, uznający libertyna za „rozpustnika”, przy czym zmieniała się też 

„intensywność” obu tych libertyńskich postaw (w pierwszej wersji libertynizm bywał 

m.in. teistyczny, deistyczny i ateistyczny, w drugiej – i ledwie frywolny, i krańcowo 

rozpasany); 

 – ulegał znaczącym przemianom, a rozumienie terminu przesuwało się 

historycznie od jednego bieguna do drugiego, z reguły też oba te zakresy znaczeniowe 

zbliżały się do siebie, a niekiedy na siebie nakładały; 

 – nie sposób jednoznacznie go odróżnić i oddzielić od XVII- i XVIII-

wiecznego nurtu racjonalizmu, stale bowiem z nim się splatał; 

 – terminu używano w rozmaitych intencjach: od zobiektywizowanej 

kwalifikacji rodzajowej, poprzez wyraz aprobaty po inwektywę, o ile nie wręcz wyrok. 

 Trudności te pogłębia jeszcze to, że libertynizm Sade’a staje się formułą 

wyraźnie odmienną od wersji klasycznej, Markiz bowiem czerpiąc z tradycji, zarazem 

ją radykalizuje i daleko wykracza poza „zwykły libertynizm” [Brochier, s. 207]. 

 

                                                           
1
 W przekładzie polskim: „Jesteśmy wszyscy hultaje”, Crébillon (syn), Noc i chwila, przeł. T. Żeleński-

Boy, wyd. II, Warszawa b.d.w., s. 22. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    2 

Z tradycji libertynizmu 

 

Nasz wiek nazwał się więc par excellence wiekiem Filozofii. 

D’Alembert, Essai sur les éléments de philosophie
2
 

 

 W XVI wieku „w łonie konfliktów między katolikami a protestantami narodził 

się nowy nurt ideologiczny, libertynizm, powołany przez intelektualistów chcących 

uwolnić się od dogmatyzmu i jednych, i drugich”
3
 – w połowie tego stulecia 

libertynami nazwano sektę protestancką w Niderlandach i północnej Francji, 

odwołującą się do Dziejów Apostolskich i nawiązującą do starożytnego sceptycyzmu, 

którą w roku 1547 potępił Kalwin, określając ją mianem sectam libertinorum, a 

słowem libertin, pochodzącym z łaciny i oznaczającym „wyzwoleńca” [Lacombe, s. 

229; Cusset 2, s. 1], na oznaczenie „wolnomyśliciela” w roku 1585 posłużył się Viret
4
. 

Choć libertynizm początkowo występuje na gruncie chrześcijaństwa, sygnalizując 

krytyczny dystans wobec jego ortodoksji, to etymologicznie oznacza uwolnienie 

aktywności intelektualnej od „wszelkiego ograniczenia, autorytetu, tradycji, przesądu, 

a nawet tyrańskiego rozumu; dla człowieka jest wolnością wyboru, decydowania o 

sobie samym, a zatem logicznym celem humanizmu”
5
. 

 Niekiedy jednak wskazuje się jeszcze inne, i to nieco wcześniejsze źródła tego 

nurtu. „Kalwin, Charles de Sainte-Marthe, Vulteius i inni – bezpośrednio wiążą 

ateistyczne i materialistyczne nurty oraz nastroje swej epoki z atmosferą biesiadną; 

charakteryzują te nurty jako swego rodzaju «biesiadny libertynizm»”, który „miał w 

wiekach średnich i w czasach Rabelais’go charakter demokratyczny. Taka też w 

znacznym stopniu była jego angielska odmiana z czasów Szekspira – «biesiadny 

libertynizm» kręgu Nashe’a i Roberta Greene’a. We Francji bliscy są mu poeci-

libertyni: Saint-Amant, Théophile de Viau, d’Assoucy. Później tradycja biesiadna 

przyjmuje formy arystokratycznego ateizmu i materializmu, którego dobitnym 

wyrazem były w XVII wieku orgie kręgu Vendôme”. Pospolitym wówczas 

określeniem libertyna, czyli człowieka wykraczającego poza oficjalny światopogląd i 

                                                           
2
 J. Le Rond d’Alembert, Essai sur les éléments de philosophie ou sur les principes des connaissances 

humaines. Mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie, éd. Châtelain, Amsterdam 1759, t. IV, s. 4. 
3
 Alexandrian, Histoire de la littérature érotique, Seghers, Paris 1989, s. 113. 

4
 Zob. J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, przeł. A. Neuman, Warszawa 

1974, s. 40, przypis 2 i 4. Zob. też [Sichère, s. 148 i n.]. 
5
 P. Barrière, La Vie intellectuelle en France, Albin Michel, Paris 1974, s. 203. 
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zwykły styl życia, było miano „mistrz Golias
6
”, stosowane „również wobec pijaków i 

obiboków trawiących życie na hulankach”
7
. 

 Od końca piętnastego wieku po drugą połowę siedemnastego „słowo «libertyn» 

oznacza przede wszystkim człowieka, który odmawia zaakceptowania powszechnie 

panujących wierzeń i pragnie w szczególności uwolnić się od więzów doktryny 

chrześcijańskiej”, stanowi ono zatem odpowiednik miana „wolnomyśliciel”, ale „już 

pod koniec szesnastego wieku używano słowa libertin dla określenia swobody 

obyczajów, a wydany w 1611 roku pierwszy francusko-angielski słownik Cotgrave’a 

tłumaczy słowo libertinage jako «libertynizm, epikureizm, zmysłowość, rozwiązłość, 

rozpusta»”
8
. W wieku XVI miano libertyna oznacza kogoś, kto „uwalnia się od prawa 

religijnego”, w XVII – kogoś, kto „źle się prowadzi”
9
. 

 W XVII wieku libertynizm „prezentuje krańcową różnorodność”, co zresztą 

przyczynia się do jego powodzenia, nie przybiera on kształtu doktryny pozytywnej, a 

pewną intelektualną spójność zyskuje dopiero pod koniec wieku
10

, stając się bodaj 

najważniejszym nurtem antycypującym myśl oświeceniową. Libertyni „nie przystali 

[…] na ugodę, jaką proponował francuski klasycyzm, nie godzili się uznać 

jakiejkolwiek doktryny za ostateczną, zawsze wątpili i zawsze kwestionowali. Ich 

niesforność przygotowuje późniejsze bunty. Stanowią oni niejako rezerwę 

niedowiarstwa”
11

. Źródeł tego nurtu upatruje się w etyce Epikura, naturalizmie 

Lukrecjusza i Bruna, fizyce Kopernika, Galileusza, Tycho de Brahe i Keplera, 

sceptycyzmie Montaigne’a, humanizmie Erazma, ateizmie Aretina, Machiavellego i 

Hobbesa, a także we włoskim Odrodzeniu z jego humanizmem, indywidualizmem, 

kosmopolityzmem i pewną swobodą obyczajową (żyjący u schyłku XVI wieku 

                                                           
6
 Mityczny patron wędrownych muzykantów, tancerzy, akrobatów. 

7
 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, przeł. A. 

i A. Goreniowie, Kraków 1975, s. 413–414, 409. 
8
 J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, przeł. A. Neuman, Warszawa 1974, 

s. 18, 17. 
9
 J. Roudat, Les libertins du XVII

e
 siècle: „Vivre comme des dieux”, „Magazine littéraire”, Les 

libertines, séduction et subversion, décembre 1998, n° 371, s. 21. 
10

 P. Barrière, La Vie intellectuelle en France, op. cit., s. 203. 
11

 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, przeł. J. Lalewicz, A. Siemek, Warszawa 

1974, s. 124. 
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Buonaccorso Pitti uznawany jest za Casanovę avant la lettre
12

), w myśli tych 

wszystkich, którzy „nie chcieli uznać innego prawa i przewodnika niż rozum ludzki”. 

Wskutek zaś jego pojemności i niejednorodności wpisuje się weń niekiedy nawet 

Locke’a i Spinozę. „Libertyni nie mają więc formalnej doktryny”
13

, czerpią jednak 

zewsząd, także od filozofów myślących systemowo i broniących wiary, ale 

jednocześnie uwalniających rozum, który już się nie zatrzyma, lecz obróci przeciw 

temu, na usługi czego chcieli go oddać, począwszy od Descartesa, Malebranche’a, 

Spinozy, Leibniza. 

 Dość powszechne (często zresztą trafne) przekonanie o stałym związku 

swobody myśli i swobody obyczajów bywa niekiedy powodem ideologicznego 

zwalczania myślicieli nieortodoksyjnych, których często też – i równie często 

bezzasadnie – oskarża się o ateizm. Toteż gdy obrońcy wiary i czystości obyczajów 

nie chcą się wikłać w rozróżnianie poszczególnych, niebezpiecznych dla wiary 

poglądów, wówczas „obojętnych, deistów, ateistów – określają […] wspólnym 

mianem libertynów”
14

. Bodaj najgłośniejszymi ofiarami represji władz i ataków ze 

strony jezuitów są zwolennicy „panteistycznego naturalizmu”
15

, Giulio Cesare Vanini, 

myśliciel i obieżyświat, w roku 1619 skazany na stos, oraz Théophile de Viau, 

frywolny poeta, w roku 1625 skazany na wygnanie (obaj za rzekomy ateizm i 

rozpustę), wyraźniej identyfikowani protoplaści libertynizmu. Ponieważ w znacznej 

mierze „represjonowanie literatury erotycznej brało się z faktu, że libertynizm łączył 

rozważania antyreligijne z opisami erotycznymi”
16

, to w początkach wieku 

przywdzieje on maskę (larvatus prodeo), potem zaś będzie się wyrażał bardziej 

ostrożnie, subtelnie i dyskretnie
17

. 

 Libertyni rozpowszechnili dwie filozofie: szkołę padewską (Pomponazzi, 

Cardano, Cremonini, rozwijający naturalizm, a bodaj także Cornaro
18

) i szkołę 

Gassendiego (sięgającego do Epikura, atomizmu i materialnej duszy), znajdując 

                                                           
12

 Zob. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, przeł. M. Kreczowska, 

Warszawa 1960, s. 75 i n., 227 i n., oraz E. Garin, Filozofia Odrodzenia we Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, 

Warszawa 1969, s. 249 i n. 
13

 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, op. cit., s. 389, 119. 
14

 Ibidem, s. 124. 
15

 Zob. J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, op. cit., s. 56, 63. 
16

 Alexandrian, Histoire de la littérature érotique, Seghers, Paris 1989, s. 116. 
17

 Zob. J. Roudat, Les libertins du XVII
e
 siècle, op. cit., s. 20. 

18
 Zob. J. Burckhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech, op. cit., s. 178–200. 
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kontynuatorów w Anglii, Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Włoszech i Francji
19

, 

gdzie dominowała tzw. Tetrada – „nazwą tą oznaczano kierowniczy trzon 

francuskiego libertynizmu w pierwszej połowie XVII wieku”: Elie Diodati, Pierre 

Gassend (Gassendi), François de La Mothe le Vayer i Gabriel Naudé
20

. W drugiej 

połowie stulecia najbardziej charakterystyczną postacią nurtu staje się z kolei Savinien 

de Cyrano (Cyrano de Bergerac)
21

, a potem przebywający na emigracji Charles de 

Saint-Denis (Saint-Évremond)
22

 oraz Bernard le Bovier de Fontenelle i Pierre Bayle, 

którzy już jednak libertynizm wprost prowadzą do oświeceniowego racjonalizmu
23

, 

zwłaszcza że „cała filozofia Oświecenia istnieje, przynajmniej w głównych jej 

wątkach, od roku 1680”, w istotnej zresztą mierze za sprawą Richarda Simona, autora 

Histoire critique du Vieux Testament (1678), książki rozpoczynającej „długie dzieje 

egzegezy racjonalistycznej”
24

, choć należałoby tu też uwzględnić Jeana de La 

Fontaine’a i Molière’a. 

 Libertynizm XVII wieku jest krytyczny, ale nie radykalny, antyklerykalny, ale 

nie ateistyczny, swobodny, ale nie rozpustny, niekiedy bardziej stoicki niż epikurejski, 

a już z pewnością nie hedonistyczny, antyscholastyczny, ale niekoniecznie 

antyreligijny, sceptyczny, ale nie wojujący, jest ostrożny i wyważony, odrzuca nauki 

tajemne i podkreśla rolę rozumu, kwestionuje katolicko-feudalny ideał życia i 

tradycyjną obyczajowość, umożliwiając „wyznawcom tych idei zwrócenie się przede 

wszystkim ku naturalnym, zmysłowym przyjemnościom życia doczesnego” [Łojek, s. 

10]. Jest niezależny od wiar i praktyk religijnych, charakteryzuje się swobodą 

myślenia, wierzenia i działania w porządku obyczajów i religii [Lacombe, s. 229]. 

Literacki pierwowzór tak właśnie rozumianego bohatera-libertyna pojawia się ok. roku 

1618 w ultrakatolickiej Hiszpanii, w sztuce Gabriela Telleza Tirso de Moliny El 

burlador de Sevilla – Don Juan Tenorio (uwodziciel, legendarny bohater hiszpańskich 

                                                           
19

 Zob. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, op. cit., s. 118. 
20

 R. Brandwajn, Cyrano de Bergerac wśród libertynów i erudytów, Warszawa 1960, s. 11, przypis. 
21

 Zob. ibidem, s. 5–124, oraz J.-Ch. Darmon, Cyrano de Bergerac, le libertin érudit, „Magazine 

littéraire”, Les libertines, séduction et subversion, décembre 1998, n° 371, s. 27. 
22

 Zob. J.-Ch. Darmon, Saint-Évremond, maître de la conversation, „Magazine littéraire”, Les 

libertines, séduction et subversion, décembre 1998, n° 371, s. 28–29. 
23

 P. Barrière, La Vie intellectuelle en France, op. cit., s. 270–274. 
24

 F. Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 

1990, s. 265, 266. 
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romanc ludowych) – i odtąd stale będzie nawiedzał świadomość kulturową
25

. Libertyn 

w tym okresie bywa albo profesjonalnym erudytą, bibliotekarzem czy wychowawcą w 

domu możnych mecenasów, mogącym liczyć na ich protekcję, albo myślicielem, 

poetą, obieżyświatem, uczonym, i wówczas jest zwalczany „zaciekle przez Kościół i 

jezuitów, a także króla, władze państwowe i miejskie”, narażony na cenzurę 

królewską, kościelną i sorbońską
26

. Bywa też zawadiaką i hulaką (Cyrano), nawet 

upaja się rozumem (John Toland), ale częściej jest rozsądnie wyważony (Saint-

Évremond, William Temple), a nawet ascetyczny (Vanini, Gassendi), niekiedy wręcz 

łączy sceptycyzm filozoficzny z ortodoksyjną teologią (Pierre Daniel Huet, biskup 

Avranches) i odległy jest od wpływów naturalizmu. Bodaj jednak najlepszym 

„wzorem libertyna, wcieleniem libertynizmu” jest ówcześnie Saint-Évremond: ten 

wykształcony erudyta, człowiek pióra, epikurejczyk z dystansem odnoszący się do 

świata i towarzystwa, a sceptycznie do religii, proklamujący życie zgodne z naturą, 

opanowanie, umiar, obojętność, dozowanie namiętności, delikatny egoizm, troskę o 

zdrowie, a nade wszystko umiłowanie życia, harmonijnie łączy światopogląd z własną 

praktyką życiową i zgodnie z libertyńską intencją poszukiwania modelu życia 

szczęśliwego sam wiedzie taką właśnie egzystencję – „to już nie libertynizm wojujący, 

lecz libertynizm tryumfujący”
27

. Co zaś zaskakujące, w tym towarzystwie pojawiają 

się także kobiety, przede wszystkim Ninon de Lenclos
28

 oraz Marion Delorme. 

 Choć niezbyt wielu libertynami wprost się deklarowało (niektórzy zaś zostali 

zapomniani, choćby Emmanuel Maignan
29

 czy Jean-Jacques Bouchard, największa 

postać za czasów Ludwika XIII), to ich niepohamowana ciekawość (libido sciendi
30

), 

antydogmatyzm, wiara w krytyczną moc rozumu, protekcja licznych wielmożów 

oferujących miejsca stałych spotkań (biblioteka De Thou, domy Mersenne’a, abbé de 

Marollesa, Bassompierre’a) oraz ożywione kontakty osobiste, wynikające niekiedy z 

                                                           
25

 W literaturze m.in. Molière, C. Goldoni, G. Byron, A. S. Puszkin, A. K. Tołstoj, M. Frisch, P. 

Mérimée; w filozofii: S. Kierkegaard, w muzyce: opery W. A. Mozarta (libretto Lorenzo da Ponte) i A. S. 

Dargomyżskiego, poemat symfoniczny R. Straussa, a także w filmie. 
26

 C. Rowiński, Paradoksy libertynizmu, „Literatura na Świecie” 1993, nr 1/3, s. 78. 
27

 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, op. cit., s. 120, 123–124. 
28

 Zob. F. Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, op. cit., s. 268–270. 
29

 Zob. J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, op. cit., s. 106–119. 
30

 Ibidem, s. 27. 
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wędrownego trybu życia, przyczyniły się do zasiania przez nich ogromnego fermentu 

intelektualnego. 

 „Ukryte konotacje historyczne słowa [libertyn] pozwalają dostrzec w 

słownikach z lat 1680–1750 trzy poziomy znaczeniowe: libertynem jest ktoś, kto 

odchodzi od reguły moralnej, zwłaszcza w porządku seksualnym; libertynem jest ktoś, 

kto wykazuje odrzucenie reguł myśli i wiary, należących do porządku religijnego; 

libertynem jest ktoś, kto podkreśla niezależność polityczną, społeczną i w zachowaniu; 

coś jak postawa wolności”
31

. 

 W początkach wieku osiemnastego termin „libertyn” zatraca walor filozoficzny, 

a za sprawą Anthony’ego Collinsa
32

 „zastępuje się go odpowiednikiem angielskiego 

freethinker, terminem libre penseur, albo też całkiem po prostu słowem philosophe”
33

, 

odmawiając zarazem tego tytułu myślicielom bardziej tradycyjnym – „tych ostatnich 

nazywa się pogardliwie «scholastykami», «metafizykami», «teologami», a czasem 

nawet «zabobonnikami»”
34

. Wobec uwyraźniania się aspektu światopoglądowego i 

obyczajowego Bayle proponuje rozróżnienie: libertinage de mœurs oraz libertinage 

d’idées bądź libertin d’esprit, pojawia się też nowe określenie „wolnomyśliciela”, 

który skłania się w stronę deizmu: esprit fort, ostatecznie jednak „słowo libertin stało 

się określeniem rozpustnika i utracjusza”
35

. Bo też osiemnastowieczni libertyni, zwani 

niekiedy les roués
36

, „odznaczają się nie tyle niezależnością myśli, ile rozwiązłością 

obyczajów. La Fare i Chaulieu stanowią przejście – zwłaszcza Chaulieu, który uważa, 

że wino i kobiety zajmują pierwsze miejsce pośród dóbr, jakie nam mądra natura 

oferuje”
37

. 

 Libertynizm, rozkwitający się teraz głównie we Francji, nigdy nie będący 

jednorodnym i spójnym poglądem, tym wyraźniej różnicuje się na nurt swobody myśli 

i nurt swobody obyczajów (co nie znaczy, że stają się one rozbieżne). Ten pierwszy 

będzie się rozmywał, by wsparłszy się na ideach racjonalizmu, naturalizmu (rozum i 

                                                           
31

 J.-P. Seguin, „Les Bijoux indiscrets”, discours libertin et roman de la liberté?, w: Eros philosophe, 

études rassemblées par F. Moureau et A.-M. Rieu, Champion, Paris 1984, s. 41. 
32

 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, op. cit., s. 230–232. 
33

 J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, op. cit., s. 18. 
34

 C. Rowiński, Paradoksy libertynizmu, op. cit., s. 80. 
35

 J. S. Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, op. cit., s. 18. 
36

 Dosłownie: „godni tortury łamania kołem”, polskim odpowiednikiem byłoby słowo „obwieś”. 
37

 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, op. cit., s. 125. 
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natura to nowi bogowie, a kolejne stulecie to wiek „przeniknięty wiarą w jedność i 

niezmienność rozumu”
38

) i sceptycyzmu, a niekiedy materializmu i ateizmu, częściej 

jednak sensualizmu i deizmu, wreszcie zdecydowanego antyklerykalizmu
39

 i 

kosmopolityzmu (wynikającego z wojażowania i wymiany myśli), utracić tożsamość i 

przeobrazić w oświeceniowy wrzący tygiel filozofii, nauk szczegółowych i 

encyklopedii – w tym sensie „najwięksi libertyni są filozofami XVIII wieku” [Sclippa, 

s. 36]. Siedemnastowieczny esprit de système ustępuje miejsca esprit systématique, 

który chce być żywy, dynamiczny, antysystemowy, antydogmatyczny, 

interdyscyplinarny
40

, prawdziwy „wiek Filozofii” (d’Alembert). „Więzy, jakie 

zawiązuje literatura libertyńska i filozofia Oświecenia, są względnie dobrze znane: 

potwierdzenie wolności podmiotu, bunt przeciw Bogu, gwałtowne odrzucenie 

transcendencji” [Jallon, s. 17]. 

 Jako że prawo do szczęścia, choćby ograniczonego, ale realizowalnego 

docześnie, uzasadnili na początku wieku Fontenelle i Anthony Ashley Cooper, hrabia 

Shaftesbury, a natura sama uprawomocnia wszelkie skłonności, nie może ona bowiem 

działać przeciw sobie, wszelkie zatem namiętności i przyjemności okazują się 

naturalne, zgodne więc z rozumem, i wręcz należy iść za ich nakazem, to ten drugi 

nurt ulegnie radykalizacji, wyciągając skrajne konsekwencje z przekonania, że 

„prawdziwe szczęście polega na rozkoszy” (Sénac de Meilhan) – abbé Bremond 

określi go mianem „libertynizmu płomiennego”
41

. Toteż na salonach, dworach i w 

klasztorach „roztrząsa się subtelności cielesnych strategii” [Moreau, s. 15], a „lubieżni 

sięgną po rozkosze mniej subtelne i umiarkowane, okażą się bardziej rozwiąźli i 

cyniczni. W libertynizmie okresu Regencji mamy do czynienia z czymś innym niż 

szukanie równowagi – będzie to raczej szukanie nadmiaru”
42

, „pogoń za 

przyjemnością”, a dwór stanie się wówczas wręcz synonimem trwania w występku
43

. 

Właśnie w tym czasie libertynizm „zrzuca wreszcie maskę, odsłaniając w całej pełni 

                                                           
38

 E. Cassirer, La Philosophie des Lumières, trad. de l’allemand et présenté par P. Quillet, Fayard, Paris 

1970, s. 41. 
39

 Voltaire wręcz podpisywał się „Ecrlinf” – Écrasons l’infâme…[„zmiażdżmy nikczemnika”] (G. 

Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej, przeł. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1965, s. 412). 
40

 Zob. E. Cassirer, La Philosophie des Lumières, op. cit., s. 33–34, 42–44. 
41

 M. Bratuń, Libertynizm, czyli filozofia życia rozkosznego, op. cit., s. 76. 
42

 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680Ŕ1715, op. cit., s. 125. 
43

 M. Delon, De la Régence aux Lumières: „les mille et une ressources du désir”, „Magazine littéraire”, 

Les libertins, séduction et subversion, décembre 1998, n° 371, s. 30–32. 
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cynizm, wyuzdanie, skrajną rozpustę, sięgającą perwersyjnych wynaturzeń”
44

, 

„popada w krańcowość rozpętanego egoizmu, chęci użycia, niczym nie hamowanej 

pożądliwości”
45

. Ale libertyni sytuują się w „przestrzeni hedonizmu, w którym 

poszukiwanie rozkoszy, nie zagrażając bynajmniej moralności publicznej, zabawia się 

jej zwodzeniem” [Thomas 2, s. 11]. 

 W tym okresie w sferach wyższych oddawano się miłosnym podbojom, w 

sferach niższych kwitła prostytucja, powstawały seraje, domy publiczne i tajne 

stowarzyszenia, wszelkiego rodzaju upodobaniom hołdowano na dworach i w 

klasztorach, w niektórych przybytkach rozkoszy tworzono régistre de passions, menu 

dla klientów-koneserów [Delon 2, s. 1127], w dzielnicach podmiejskich 

wynajmowano lub nabywano les petites maisons, gdzie w ciszy i spokoju oddawano 

się cielesnym uciechom (najsłynniejsza była willa Ludwika w Parc-aux-Cerfs, 

prywatny burdel założony w roku 1755 przez madame de Pompadour, dokąd 

sprowadzała ona władcy co bardziej atrakcyjne dziewczęta [Chérasse, s. 92]), zarazem 

zaś powstawała sieć nadzoru i wywiadu policji obyczajowej
46

. 

 Ponieważ korelacja światopoglądu i praktycznej postawy życiowej staje się 

coraz bardziej powszechna, to obie wersje libertynizmu będą się często zbiegać w 

osobach filozofów, m.in. młodzi Diderot i Voltaire
47

, a zwłaszcza pisarzy: choćby 

Claude-Prospere Jolyot de Crébillon, Nicolas-Edme Restif de la Bretonne, Giovanni 

Giacomo Casanova
48

. Do legendy zaś wręcz przejdą takie postacie, jak baron Pierre-

Victor de Besenval, książę de Ligne czy księżna de Berry, tytułowana „pierwszą 

kurwą Francji”
49

 (zresztą w ogóle należy podkreślić rolę kobiety, coraz bardziej 

wykształconej i wyzwolonej, począwszy od pań de Sévigne, de La Fayette i markizy 

de Lambert, skończywszy zaś na całej galerii metres królewskich, m.in. pani de 

Pompadour, niezliczonych faworyt markiza d’Argens oraz kochanek filozofów, m.in. 

pani du Châtelet
50

), oraz syn ubogiego oberżysty, Antoine Rivarol, uznawany za 

                                                           
44

 M. Bratuń, Libertynizm, czyli filozofia życia rozkosznego, „Miesięcznik Literacki” 1985, nr 4, s. 77. 
45

 C. Rowiński, Cienie wieku Oświecenia [w:] idem, Przestrzeń logosu i czas historii, Warszawa 1984, 

s. 69. 
46

 Zob. E.-M. Benabou, La Prostitution et la Police des mœurs au XVIII
e
 siècle, op. cit., oraz N. 

Roberts, Dziwki w historii. Prostytucja w społeczeństwie zachodnim, przeł. L. Engelking, Warszawa 1997. 
47

 Zob. M. Bratuń, Libertynizm, czyli filozofia życia rozkosznego, op. cit., s. 78–81. 
48

 Zob. J. Łojek, Libertyńska literatura francuska w XVIII wieku, „Teksty” 1974, nr 1, s. 27–41. 
49

 Zob. M. Bratuń, Libertynizm, czyli filozofia życia rozkosznego, op. cit., s. 77. 
50

 Zob. P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku, przeł. H. Suwała, Warszawa 1972, s. 231–235, 
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„największego libertyna, jaki kiedykolwiek istniał”
51

, choć równie wybitne imiona 

można by długo wymieniać (w tym awanturnika Giuseppe Balsamo vel Cagliostro – to 

tacy jak on „byli artystami swojego własnego życia”
52

). O ile wiek XVII był tylko 

frywolny, o tyle wiek XVIII wprost hołdował rozpasaniu. 

 Istotną rolę w upowszechnianiu libertyńskich poglądów i stylu życia odgrywają 

kawiarnie, gdzie się swobodnie dyskutuje (Procope, Gradot, la Régence, Caveau du 

Palais-Royal), oraz salony (zresztą nie tylko w Paryżu
53

, bo także w Londynie, 

Wenecji czy Sztokholmie): w pierwszej połowie wieku głównie filozoficzne (u pań de 

Tencin, Geoffrin, du Deffand), w drugiej – literackie i polityczne (u pań de 

Lespinasse, d’Épinay czy Necker), gdzie wrze życie intelektualne i... zawiązują się 

bardziej intymne kontakty
54

. Również dzięki salonom dochodzi do daleko idącego 

zbliżenia między socjetą polityczno-ekonomiczną a światem intelektualno-

artystycznym, gdyż znajomość z filozofami i literatami oraz ich zapraszanie do 

najlepszych domów stają się wręcz modne, a libertynizm, zwłaszcza w wersji 

obyczajowej, przenika także do warstw niższych i do duchowieństwa [Łojek, s. 15 i 

n.]. Upowszechniają się zawsze nieodłączne libertynizmowi idee tolerancji: 

niezależnie od tradycji m.in. Locke’a, Bayle’a, Mehégana i Holendrów (Cuper, Paets, 

Noodt) Voltaire wstrząsa swym Traktatem o tolerancji (1763), Morellet – obrazem 

nadużyć Inkwizycji w Manuel des Inquisiteurs (1762), a Cesare Beccaria – żądaniem 

zniesienia tortur i kary śmierci w O przestępstwach i karach (1764), oraz praktyka 

coraz powszechniejszej dostępności do wiedzy (od programów nauczania, poprzez 

ogólnie dostępne biblioteki, po Encyclopédie, a nawet wykład filozofii dla dzieci – 

Grimm i Saint-Lambert). Wyciąga się też najdalej idące konsekwencje z empiryzmu 

Locke’a – ponieważ człowiek jawi się jako istota plastyczna, to nadzieja i perspektywa 

są jasne i głęboko optymistyczne: na drodze edukacji można stworzyć nowego 

obywatela i zbudować harmonijną wspólnotę, a ksiądz Charles Irénée Castel de Saint-

Pierre już w roku 1712 proponuje reguły wiecznego pokoju w Europie. 

                                                           
51

 Zob. C. Rowiński, Paradoksy libertynizmu, op. cit., s. 95. 
52

 P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku, op. cit., s. 230. 
53

 Zob. Salons de France: http://www.aei.ca/~anbou/salonfranc.html 
54

 Zob. C. Rowiński, Paradoksy libertynizmu, op. cit., s. 88–90. 
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 W połowie wieku nastaje najbardziej sprzyjający libertynizmowi okres: 

Malesherbes jako dyrektor ds. wydawnictw w latach 1750–1763 zapoczątkowuje 

„milczące przyzwolenia”, co umożliwia druk i przemyt do Francji ogromnej ilości 

kontrowersyjnych dzieł (głównie z Holandii), które sprzedaje się sous le manteau 

(mówiono też sous la redingote), a komisarz Sartine często uprzedza wydawców o 

planowanym przeszukaniu
55

. O ile wcześniej represje były dotkliwe: do Bastylii trafił 

Voltaire, do Vincennes – Diderot i Mirabeau, Rousseau uciekł, przed Sorboną spalono 

publicznie dzieła m.in. Helvétiusa i Holbacha
56

, o tyle teraz prześladowania zdarzają 

się rzadziej, a wyroki są łagodne. Libertynizm osiąga pełnię rozkwitu, ale wkrótce 

nadejdzie jego kres, za sprawą jego własnego i Oświecenia „dziecka”: Rewolucji. 

„Libertynizm jest jak stopień zero zyskania świadomości. Służy za trampolinę ku 

rewolucyjnemu stanowi ducha i postawie”
57

, i choć kojarzony jest z zepsuciem 

znienawidzonej arystokracji, to początkowo rewolucyjne rozpasanie niemal dorównuje 

czasom Regencji, jest nawet bardziej jawne i powszechne
58

. Za sprawa jednak Terroru, 

a potem rządów Pierwszego Konsula libertynizm odchodzi w przeszłość. 

 

Libertynizm Sadyczny 

 

tutaj należy się zajmować wyłącznie libertynizmem. 

D. A. F. de Sade, Julietta. Powodzenie występku, s. 142 

 

 Sade zapewne w jakiejś mierze „chciał stworzyć dzieło historyka, pisząc 

skandaliczną kronikę libertynizmu swych czasów” [Lacombe, s. 185], która zresztą 

„nie wykracza poza zwykłe ludzkie doświadczenie” [Gear, s. 205]. I w jakiejś mierze 

zapewne to uczynił: „kto by potrafił określić i opisać szczegółowo te zboczenia, 

napisałby, być może, jedną z największych prac o obyczajach i, być może, jedną z 

najbardziej interesujących” [Sodoma, s. 111]. Zwłaszcza że w jego wersji portret epoki 

ma ostrzejsze rysy (i może dzięki temu bardziej wyraziste i dobitne) niż w wersji całej 

gamy pisarzy-pornografów [Vulpillières, s. 54–65]. Ale już choćby ów radykalizm 

                                                           
55

 Zob. Alexandrian, Histoire de la littérature érotique, op. cit., s. 156–158. 
56

 B. Baczko, Filozofia francuskiego Oświecenia [w:] (red.) B. Baczko, Filozofia francuskiego 

Oświecenia, Warszawa 1961, s. 14. 
57

 P. Nagy, Libertinage et révolution, Gallimard, Paris 1975 [cyt. za: Chérasse, s. 88]. 
58

 P. Wald Lasowski, Les fouteries chantantes de la Révolution, „Magazine littéraire”, Les libertins, 

séduction et subversion, décembre 1998, n° 371, s. 35–38. 
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Sadycznego ujęcia stanowi o tym, że dzieło Markiza nie daje się sprowadzić 

wyłącznie do roli fresku obyczajowego. „Sade mówi o pewnej zbiorowości, którą znał, 

w której się rozpoznawał, a która już nie istnieje” [Sichère, s. 145]. 

 Markiz niewątpliwie z rozmysłem i w sposób zdeklarowany sam wpisuje się w 

ów nurt, „kontynuuje tradycję libertinage érudit” [Delon 1, s. 1113], o czym świadczy 

choćby podtytuł Stu dwudziestu dni Sodomy – Szkoła libertynizmu, oraz Filozofii w 

buduarze – Libertyńscy nauczyciele, a także wciąż powtarzane w dziełach terminy: 

„libertyn”, „libertynizm”
59

 – w gruncie rzeczy stanowiące synonimy kategorii: 

„filozof”, „filozofia” – zwłaszcza że ten drugi z reguły występuje jako określenie 

poglądów, a nawet systemu poglądów Sadycznych bohaterów: „libertynizm jest 

zastosowaniem filozofii, podczas gdy filozofia służy mu za uzasadnienie”, obie 

kategorie są ściśle nierozłączne [Sclippa, s. 37, 43–44], i poświęcona mu zostaje cała 

rozprawa, której autorka, la Durand, formułuje wręcz jego definicję: „libertynizm jest 

obłędem zmysłów, który zakłada całkowite zerwanie wszelkich hamulców, najwyższą 

pogardę dla wszelkich przesądów, całkowite obalenie wszelkiego kultu, najgłębszą 

odrazę dla wszelkiego rodzaju moralności, a każdy libertyn, który nie osiągnie tego 

stopnia filozofii, wciąż wahając się między gwałtownością swych pragnień i 

wyrzutami sumienia, nigdy nie zdoła być w pełni szczęśliwy” [Histoire de Juliette, s. 

1191]. 

 Libertynizm dla Markiza, tak jak filozofia dla jego współczesnych, jest tożsamy 

z postawą krytyczną i stanowi narzędzie walki z dogmatyzmem i przesądem [Jallon, s. 

17], kieruje nim „filozoficzny wymóg pokonywania i niszczenia przesądów” (choć nie 

w imię uniwersalnych racji oświeceniowego rozumu czy dobra ogółu, bo dla Sade’a 

„przesądy są do wybaczenia, gdy dają przyjemność” [Thomas 1, s. 69]): „to 

libertynizm niszczy zabawki dzieciństwa, to on zapala pochodnię rozumu, która daje 

człowiekowi energię” [La Nouvelle Justine, s. 192]. Libertynizm Sade’a już w punkcie 

wyjścia jest bardziej radykalny, jego źródeł należałoby się bowiem dopatrywać w 

znieważaniu religii, w „świadomej profanacji i bluźnierstwie”; zawiera on „zawrót 

głowy z powodu tego, co nieograniczone, a niewątpliwie nawet nieskończone” [Jean, 

s. 52] – stąd temperatura języka gwałtownie rośnie, gdy pojawi się kwestia idei Boga i 

                                                           
59

 W samej tylko Sodomie termin ten zostaje użyty 50 razy. 
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religii. Sade nie jest też „wybiórczy”, jak choćby Voltaire, który chce zachować religię 

jako podstawę moralności ogółu (religia staje się tutaj Marksowskim „opium ludu”), i 

ostatecznie przekracza naturalizm, hedonizm, ateizm, wykazując ograniczoność ich 

XVIII-wiecznej wersji, a racjonalizm doprowadza wręcz do paroksyzmu – odsłania 

drugie, mroczne dno filozofii Oświecenia. Jawi się jako libertynizm „aktywny” (w 

odróżnieniu od właściwego epoce „pasywnego”), który zakłada pełną samokontrolę i 

manipulację innymi [Cusset 2, s. 3], a w przeciwieństwie do jego oświeceniowych 

odmian, optymistycznie zakładających możliwość uzgodnienia indywidualnych i 

wspólnotowych preferencji, perspektywę tę zastępuje skrajnym elitaryzmem i 

indywidualizmem
60

. 

 W aspekcie obyczajowym, uwalniając i radykalizując „namiętności”, 

„pożądanie”, eksplorując „zboczenia” czy „perwersje”, Markiz opisuje i analizuje cała 

gamę możliwych (i niemożliwych) zachowań erotycznych i zbrodniczych, co daje 

zdumiewający i przerażający obraz ludzkiej seksualności. Co więcej, właśnie w 

materii erotyzmu znajduje on podstawę działania i poznania człowieka. Łącząc zaś oba 

te aspekty jako nieodzowne, wzajem się uzupełniające i wspierające, Markiz całe 

dzieło sprowadza z refleksyjnego ekscesu oraz zerotyzowanej filozofii. Toteż można 

uznać, że Sadyczni libertyni hołdują trzem rodzajom przyjemności: łoża, stołu i 

umysłu; innymi więc słowy, cała ich aktywność sprowadza się do trzech sfer, 

stanowiących przestrzeń Sadycznego systemu libertynizmu: 

 1. Erotyzm: oddają się oni seksualnym ekscesom lub zbrodniom, wyczerpując 

niemal wszelkie możliwości, a czynią to zazwyczaj bądź w buduarze, bądź przy stole. 

 2. Konsumpcja: jedzą i piją (ucztują), filozofując i oddając się ekscesom 

seksualnym (rozprawiają o „zerotyzowanej” filozofii). 

 3. Filozofia: rozprawiają o filozofii, a miejscem tych rozpraw jest znów buduar 

lub „stół” (bądź orgia łącząca „łoże” i „stół”) – uprzywilejowane miejsca rozpraw i 

tyrad. Natomiast istotnym przedmiotem owych rozpraw (problemem ściśle 

filozoficznym) jest całkowicie zerotyzowana cielesność. 

                                                           
60

 Zob. J.-N. Vuarnet, Filozof-artysta, przeł. K. Matuszewski, Gdańsk 2000, s. 51–83, T. M. Kavanagh, 

The Libertine Moment, „Yale French Studies”, vol. 0, Issue 94, Libertinage and Modernity, 1998, s. 98–99. 
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 W literaturze drugiej połowy XVIII wieku libertynizm obyczajowy dość 

powszechnie „uznany zostaje za błąd” i „jawi się jako etap, który należy przekroczyć 

na drodze prowadzącej do spełnienia człowieka” [Cusset 1, s. 19]: po długotrwałych 

podbojach libertyn znajduje jedyną miłość lub przynajmniej ulega nostalgii za taką, 

„nawraca się” (bodaj właśnie te „wyrzuty sumienia” literaturze libertyńskiej zapewniły 

poczytność; m.in. Duclos, Confessions du Comte de ***, Dorat, Les Malheurs de 

l’inconstance, de Laclos, Niebezpieczne związki, Mirabeau, Moje nawrócenie, czyli 

wyznania libertyna, Crébillon, Égarements du cœur et de 1’esprit ou Mémoires de M. 

de Meilcourt). Częściowo podobnego rysu można by się dopatrywać u Sade’a. Niemal 

wszyscy kochankowie i kochanki Julietty zostają przez nią zamordowani, z wyjątkiem 

la Durand, czterdziestoletniej trucicielki i stręczycielki, zamkniętej z przodu i 

wyposażonej w łechtaczkę wielkości penisa; to ona i Julietta wyznają sobie dozgonną 

miłość, co sprawia, że „pojęcia wyeliminowane przez libertyńskie zasady i rozum, jak 

zazdrość i «uwielbienie», ponownie pojawiają się pod koniec powieści w ustach 

najbardziej zatwardziałych libertynek” [Cusset 1, s. 21]. Bliskość obu kobiet nie opiera 

się na libertyńskich zasadach, lecz na skłonności, nie na „kontraktowej przyjaźni”, lecz 

„na pożądaniu i wzajemności” [Cusset 1, s. 22, 23], wobec czego powraca odrzucona 

przez libertynizm dychotomia zasad i ciała oraz serca. „Miłość Julietty i la Durand 

pozwala ominąć aporię libertyńskiego nienasycenia i napotkać Innego: zarazem 

Innego wobec siebie (la Durand […] jest, fizycznie, Innym Julietty), i Innego 

libertynizmu: uczucie”. Nie pociąga to jednak za sobą restauracji „starej metafizyki 

miłości, zanegowanej i wyśmianej w Sadycznej opowieści”, ani nie jest negacją 

libertynizmu – to „jedyna gwarancja czystego libertynizmu”, „libertynizmu totalnego” 

[Cusset 1, s. 24, 25], gdyż nie instauruje sprzeczności: jedność/wielość, lecz łączy oba 

aspekty [Cusset 1, s. 26]: „należy mieć tylko jedną przyjaciółkę, kochać szczerze tylko 

ją, a pieprzyć się ze wszystkimi…” [Histoire de Juliette, s. 1120]. Tego związku nie 

należy więc mylić z „miłością sentymentalną” – i tym też dzieło Sade’a różni się od 

powieści typowo libertyńskich. 

 Dla Markiza kwestią ściśle rudymentarną jest konsekwencja, wskutek której 

„światopogląd libertyński sprowadził [on] do absurdu”
61

. Libertynizm Sadyczny 
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dyktowany jest bowiem zasadą, nie zaś upodobaniem, gustem, kaprysem, manią czy 

wybrykiem. Filozofia i ekscesy są w nim nierozłączne – oddawanie się nawet 

najbardziej skrajnej rozpuście nie gwarantuje jeszcze licencji libertyna ani też na 

odwrót: o tyle tylko można rościć sobie pretensje do miana libertyna-filozofa, o ile 

teorię zapośrednicza się w ekscesywnej praktyce, w eksperymentowania, a w stosunku 

do punktu dojścia nieodzowna jest (niczym u Hegla) droga doń wiodąca. Wzorem 

Artaudowskiego „dzieła-życia”, Sadyczny libertynizm zakłada konieczną jedność 

teorii i praktyki. 
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