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Wstęp 
 

 Niniejsza praca poświęcona jest zjawisku odbioru dzieła i życia francuskiego pisarza 

czasów Oświecenia, Donatiena Alphonse François, markiza de Sade we współczesnej 

kulturze polskiej. Praca została zainspirowana pewną sprzecznością, jaka tego odbioru 

dotyczy, a mianowicie faktem, że o XVIII-wiecznym pisarzu, którego dyskretnie pomija 

dydaktyka szkolna i do którego pism dostęp bywa nadal niełatwy, obecnie mówi i pisze się 

bardzo wiele. 

Z tej właśnie przyczyny obszarem badawczym jest recepcja polska w czasach 

współczesnych. W celu zarysowania drogi, jaką w polskiej myśli krytycznoliterackiej 

przeszedł Markiz do czasów obecnych, zostały również uwzględnione niektóre świadectwa 

odbioru pochodzące z końca wieku XIX oraz z pierwszej połowy wieku XX. Celem pracy jest 

pokazanie niejednolitości owego odbioru oraz głównych tendencji, jakie można w nim 

zauważyć. Jednym z celów jest również próba ustalenia przyczyn kształtu recepcji dzieła 

Markiza w Polsce, z uwzględnieniem jej źródeł we współczesnej recepcji europejskiej.  

Ze względu na rozmiar zjawiska, wzięta pod uwagę została przede wszystkim myśl francuska. 

To jej przedstawiciele bowiem (m. in. Pierre Klossowski, Georges Bataille, Maurice Blachot), 

będący głównymi zwolennikami Sade’a jako prekursora współczesnych prądów 

filozoficznych i zjawisk kulturowych, swoimi publikacjami zapoczątkowali dyskurs  

o aktualności Markiza w wieku XX.  Polscy autorzy zaprezentowanych w pracy analiz i ocen 

zwykle w jakiś sposób ustosunkowują się do założeń myślicieli francuskich. Celem pracy jest 

pokazanie poglądów polskich autorów właśnie oraz unaocznienie wpływu, jaki mają one  

na odbiór przeciętnego odbiorcy. Praca nie jest monograficznym przedstawieniem twórczości 

Markiza de Sade ani analizą jego poglądów, jednakże te ich elementy, które stały się 

obiektem polskich komentarzy, zostały przybliżone w sposób szczegółowy. Większość uwagi 

skupiona jest w pracy przede wszystkim na zaprezentowaniu różnorodnych świadectw 

odbioru oraz wniosków, jakie wynikają z ich analizy.  

W związku z badawczym charakterem pracy poświęconej zagadnieniu recepcji 

literatury, koniecznym jest również przybliżenie teoretycznych aspektów jej zjawiska.  

Ze względu na ogromną ilość prac poświęconych zagadnieniu, zostały wybrane jedynie jego 

najważniejsze dla niniejszych rozważań elementy.  

Zagadnieniom teoretycznym poświęcona została pierwsza część Rozdziału 1.  

Przede wszystkim, wyjaśnione w niej zostało pojęcie recepcji dzieła literackiego  

oraz związane z nim nieścisłości. W dalszych rozważaniach za istotne uznano przedstawienie 
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dzieła literackiego jako swoistego aktu komunikacji oraz unaocznienie ważniejszych 

kompetencji biorących w niej udział postaci i konsekwencji wynikających z istnienia 

pomiędzy nimi pewnych napięć. Zaprezentowano również koncepcje dotyczące zależności 

pomiędzy dziełem a jego odczytaniem, roli odbiorcy w odczytaniu dzieła oraz sposobów 

owych odczytań (style odbioru). 

W drugiej części Rozdziału 1. przedstawiono sposoby prezentowania osoby Markiza 

de Sade w podstawowych źródłach wiedzy, tj. encyklopediach, słownikach, historiach 

literatur oraz w tych, które zostały mu poświęcone w całości, a więc biografiach  

i kalendariach życia. Źródła wykorzystane w pracy pochodzą nie tylko z 2. połowy wieku 

XX. Aby ukazać dynamiczność w prezentowaniu de Sade’a na przestrzeni czasu,  

zostały zaprezentowane także hasła dotyczące jego osoby z encyklopedii XIX-wiecznych  

oraz przed- i międzywojennych. Ponadto, w ramach prezentacji wiedzy dostępnej polskiemu 

czytelnikowi ze źródeł rodzimych na temat życia Markiza, jedna z części podrozdziału 

stanowi skrót spisanej na ich podstawie biografii. 

Rozdział 2. został podzielony na trzy części. Pierwsza jest prezentacją wszystkich 

pism Sade’a, jakie zostały przetłumaczone na język polski. Celem podrozdziału nie jest 

przybliżenie czy streszczenie twórczości pisarza, ale swoisty przegląd wydań jego dzieł  

na polskim rynku, wraz z opisem okoliczności wydania oraz takich elementów, jak forma 

wydawnicza, załączone ilustracje czy rodzaj okładki. Ma to na celu przybliżenie stanu rzeczy, 

z jakim ma do czynienia współczesny czytelnik chcący zagłębić się w twórczość  

„boskiego markiza”. 

Druga część jest zestawieniem tekstów dotyczących twórczości de Sade’a,  

jakie powstały w języku polskim od 2. poł. XX wieku. Wybrane publikacje zostały 

zamieszczone w porządku chronologicznym. Kryterium wyboru publikacji było przede 

wszystkim ich znaczenie dla stanu badań nad twórczością Markiza, zarówno ze względu 

na wartość merytoryczną, jaką wnoszą w stan badań, jak i pewien żywioł polemiczny, 

jaki w nich dominuje.  

W części trzeciej znajdują się natomiast te teksty, które są bezpośrednią refleksją 

czytelniczą czy też recenzją utworów de Sade’a. Stanowią one zatem bezpośrednie 

świadectwo odbioru lektury. 

Ostatni rozdział pracy został poświęcony trzem zagadnieniom. Pierwsze dotyczy 

recepcji Markiza jako filozofa. Przedstawione zostały w nim źródła takowego odbioru 

w myśli francuskiej oraz polskiej. Zaprezentowane świadectwa odbioru dotyczą 

stosunku światopoglądu de Sade’a do XVIII-wiecznej filozofii europejskiej, aktualizacji 
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jego myśli we spółczesności oraz prezentacji najważniejszych pojęć w jego 

filozoficznym systemie. 

Dwie pozostałe części Rozdziału 3. dotyczą recepcji de Sade w teatrze  

oraz w filmie. Zaprezentowano w nich zestawienie sztuk teatralnych oraz filmów 

zainspirowanych dziełami de Sade’a, jego życiem, a także pewnymi wątkami  

z jego twórczości lub utworami będącymi świadectwem inspiracji nią. W obu częściach 

przedstawiona została ponadto recepcja owego odbioru Sade’a prze kino i teatr,  

a więc -  fragmenty recenzji i internetowych dyskusji dotyczących wymienionych 

wcześniej sztuk i filmów. 

Należy zaznaczyć, że w rozdziale tym świadomie zrezygnowano  

z przedstawiania blogów internetowych (należących przecież jak najbardziej do kultury 

masowej), których autorzy wykazują się wysokim poziomem fascynacji Markizem  

i – choć nie zawsze – jego twórczością. Zebraną na podstawie analizy takich blogów 

wiedzę uznano za materiał właściwy do pracy socjologa czy psychiatry, na pewno zaś 

nie filologa. Z podobnych przyczyn zrezygnowano z  prezentacji wszelkich zjawisk  

z zakresu tzw. BDSM. 

Wykorzystane w części teoretycznej źródła to hasła słownikowe oraz książki i szkice 

teoretycznoliterackie, dotyczące zagadnienia odbioru literatury i komunikacji literackiej  

(tu m. in. Hans Robert Jauss, Michał Głowiński, Janusz Sławiński, Kazimierz Bartoszyński, 

Roman Ingarden). W części badawczej wykorzystano różnorodne źródła: całe książki  

(m. in. Bogdan Banasiak, Pierre Klossowski, Łucja Iwanczewska) oraz fragmenty książek  

czy prac krytycznoliterackich i filozoficznych (m. in.  Maria Janion, Marek Bratuń,  

Michel Foucault); polskie wydania dzieł markiza de Sade oraz zawarte w nich ilustracje; 

artykuły prasowe, zarówno z czasopism literackich, kulturalnych i filozoficznych,  

jak i dzienników („Twórczość”, „Miesięcznik Literacki”, „Przegląd Filozoficzny”,  

„Gazeta Wyborcza”); hasła encyklopedyczne; artykuły internetowe; ponadto,  

e-mail od profesora Banasiaka do autorki pracy, zawierający relację z jego wykładów 

otwartych. 
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Rozdział 1. Markiz de Sade w świecie odbiorcy  

 

1.1. Recepcja dzieła literackiego – przegląd najważniejszych zagadnień 

teoretycznych 

 

Percepcja tekstu artystycznego jest zawsze walką pomiędzy słuchaczem a autorem. 

J. M. Lotman
1
 

  

1.1. Czym jest recepcja dzieła literackiego? 

 

Na początku rozważań nad recepcją dzieła literackiego właściwym jest wytłumaczenie 

jej pojęcia w oparciu o definicję słownikową. W tym celu wykorzystane zostało hasło 

pochodzące ze źródła najbardziej reprezentatywnego w zakresie teorii literatury,  

czyli ze Słownika terminów literackich pod redakcją Janusza Sławińskiego
2
. 

Hasło dotyczące „recepcji dzieła literackiego” w powyższym słowniku opracowane 

zostało przez Michała Głowińskiego.
3
 Zgodnie z owym hasłem wymienić można dwa 

podstawowe elementy, które składają się na pojęcie recepcji dzieła literackiego. Są to sposób 

przyjęcia dzieła przez czytelników oraz jego funkcjonowanie wśród różnych grup odbiorców. 

Na te dwie składowe pojęcia wpływają z kolei dwojakie czynniki. Pierwsza ich grupa określa 

właściwości danego utworu, a ściślej: ich zgodność z panującymi w danym czasie 

upodobaniami estetycznymi, ideologicznymi czy filozoficznymi. Czynniki te mają 

bezpośredni wpływ na percepcję danego dzieła. Należące do pozostałej grupy czynniki 

odnoszą się natomiast do warunków zewnętrznych, takich jak sytuacja społeczno-polityczna, 

moment historyczny oraz regulacja obiegu literatury (m. in. nakład, promocja, reklama).
4
  

Objaśniając zagadnienie, Głowiński podkreśla również fakt, że dobre przyjęcie danego 

dzieła wcale nie musi być równoznaczne z jego wysoką wartością. Może ono zwyczajnie 

                                                 
1
 Lotman J. M., Struktura chudożestwiennogo tieksta, Moskwa 1970, s. 348 (tłum. J. Jarzębskiego za: Jarzębski 

J., O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy,  

pod. red. T. Bujnickiego i J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 23) 
2
 Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2002. 

Słownik ten został uznany za najbardziej reprezentatywny z dwu powodów. Pierwszym jest bogaty zbiór haseł 

(słownik liczy ponad 700 stron rzetelnie opracowanych haseł), prawdopodobnie największy spośród wszystkich 

polskich słowników tego typu. Drugi powód, to autorzy słownika, wybitni polscy historycy i teoretycy literatury: 

Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska oraz Janusz Sławiński,  

których nazwiska są gwarancją merytorycznej poprawności i bogactwa źródła.  
3
 M. Głowiński, Recepcja dzieła literackiego, w: Słownik terminów literackich, op. cit., s. 424-425 

4
 Ibidem 
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trafić w czytelniczy smak i w ten sposób zagwarantować sobie ważne stanowisko w świecie 

odbiorców literatury. Z takich samych przyczyn zdarza się odbiorcom odrzucić dzieło,  

co wcale nie musi świadczyć o jego niskiej wartości.
5
 

1.1.2. Jauss i jego estetyka recepcji 

 Opracowana przez Michała Głowińskiego definicja wymaga pewnego 

uzupełnienia, w które znakomicie wpisują się twierdzenia Hansa Roberta Jaussa, 

zawarte w jego pracy Estetyka recepcji i komunikacji literackiej
6
. 

Jak zauważa Jauss, zgodnie z ujęciem historii literatury jako procesu,  

w którym uczestniczą trzy czynniki: autor, dzieło i czytelnicy, recepcja – w ujęciu 

estetycznym – byłaby ponadto elementem odbywającej się pomiędzy nimi komunikacji 

literackiej. Jako element zarówno czynny, jak i bierny procesu, jest recepcja w takim 

akcie jednocześnie przyswajaniem i wymianą. W pierwszym przypadku oznacza  

to efekt, jaki dzieło wywołuje wśród odbiorców, w drugim zaś sposób, w jaki jest  

przez nich przyjęte. Zaistnienie komunikacji jest możliwe dzięki nieograniczonym 

kompetencjom odbiorcy: od zwykłego poznania dzieła, poprzez możliwość krytycznej 

czy aprobującej oceny, poszukiwania nowej interpretacji, aż do stworzenia  

dzieła-odpowiedzi. Akt komunikacyjny zataczać może zatem krąg, gdyż wytwórca sam 

zawsze staje się „odbiorcą”, gdy przystępuje do pisania. Jak konstatuje Jauss,  

poprzez wszystkie te działania zmienia się w pewnym sensie ontologiczny sens dwóch 

elementów komunikacji: dzieła oraz czytelnika.
7
 W przypadku tego pierwszego, nowy 

sens to, zgodnie ze słowami autora: 

 

wynik współwystępowania dwóch czynników: horyzontu oczekiwań  (czyli kodu pierwotnego) zawartego 

w dziele, oraz horyzontu doświadczenia (czyli kodu wtórnego), którym uzupełnia dzieło odbiorca.
8
 

 

Pozycja czytelnika jest natomiast nowa, gdyż: 

 

estetyka recepcji domaga się przyznania czytelnikowi prawa do aktywnej roli w sukcesywnej 

konkretyzacji znaczenia dzieła w ciągu dziejów.
9
 

 

                                                 
5
Ibidem 

6
 Jauss H. R., Estetyka recepcji i komunikacji literackiej, przeł. B. Przybyłowska, w: Antologia zagranicznej 

komparatystyki literackiej, pod red. H. Janaszek-Ivaničkovej, „Inter Graf”, Warszawa 1997, s. 164-175.  

Praca Jaussa zapoczątkowała właściwe badania nad teorią recepcji na świecie. 
7
 Ibidem, s. 164-165 

8
 Ibidem, s. 165 

9
 Ibidem 
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 W swojej pracy Jauss przybliża ponadto sytuację w badaniach 

teoretycznoliterackich, w jakiej powstawała teoria estetyki recepcji. Rozpatrywanie 

dzieła literackiego jako swoistego aktu komunikacji jest, jak pisze, zjawiskiem 

stosunkowo nowym. W latach 60. XX wieku zaczęto odchodzić od koncepcji dzieła 

stworzonej przez strukturalizm. Ten bowiem zakładał 

 

systemy znaków bez podmiotu, a więc bez relacji do wytwarzania i odbioru znaczeń.
10

 

 

Dziełu literackiemu w takim ujęciu, jako strukturze autonomicznej, 

funkcjonującej w zamknięciu wobec wszelkich konotacji, zostaje odebrana jego funkcja 

społeczna. Rozwijająca się w teorii literatury estetyka recepcji literackiej zakładała 

przywrócenie tej funkcji poprzez oddanie odbiorcy odebranych mu praw aktywnego 

uczestnictwa w akcie komunikacji literackiej
11

. W rozwoju tego zagadnienia przodowała 

myśl niemiecka
12

, która uznawała rozpatrywanie tekstu w aspekcie niejednokrotnym, 

nie jedynie historycznym
13

, a jednocześnie – w przeciwieństwie do myśli francuskiej  

– widziała 

 

ciągłe konstytuowanie się znaczeń przez wymianę (czyli interakcję) między dwiema czynnościami: 

wytwarzaniem i odbiorem literackim.
14

 

 

1.1.3. Komunikacja literacka jako sfera napięć 

 

 Jak stwierdził Jauss, funkcja społeczna komunikacji literackiej może zaistnieć 

zatem jedynie, jeśli uzna się między jej elementami (tekstem, odbiorcą, odbiorcami) 

występowanie relacji o charakterze dialogowym
15

. Pozwala na to rozumienie dzieła 

literackiego jako specyficznego aktu komunikacji, którego funkcja nie ogranicza się 

jedynie do przekazania informacji. Taki sposób rozumienia utworu literackiego 

                                                 
10

Ibidem, s. 167 
11

Ibidem 
12

 Jauss zaznacza, że nowe teorie recepcji i komunikacji literackiej powstawały równolegle w kręgu badaczy 

Berlina Wschodniego i Konstancy w Rumunii (ibidem). Według autora drogę do ich badań utorowali już  

m.in. Jan Mukařovský, John Dewey i Mikel Dufrenne (ibidem, s. 173).     
13

Ibidem 
14

Ibidem, s. 168 
15

Ibidem 
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zaprezentował Michał Głowiński w zbiorze szkiców Style odbioru
16

, poddając problem 

szczegółowej analizie w tekście Komunikacja literacka jako sfera napięć
17

. 

Przytoczyć za Głowińskim należy na początku dwie kwestie. Pierwsza,  

to stwierdzenie raczej banalne, że odbiorcy „produktów” współczesnej kultury 

literackiej wcale nastawieni na poszukiwanie informacji nie są. Po drugie,  

zgodnie z przybliżonymi przez badacza koncepcjami Oswalda Ducrota, zakwestionować 

można nawet samo pojęcie kodu. Ten bowiem nastawiony jest przecież  

na przekazywanie informacyjnych treści, podczas gdy akt mowy to zjawisko spełniające 

więcej niż jedną funkcję. Nie powinno się też zapominać o istnieniu rozmaitych napięć, 

zarówno w obrębie mówiącego podmiotu, jak i pomiędzy nim a odbiorcą. Idąc dalej  

za Głowińskim, funkcji informacyjnej jako naczelnej zaprzecza istnienie w wypowiedzi 

– poza tym, co wypowiedziane wprost – znaczeń implikowanych oraz presupozycji.
18

  

Te stwierdzenia, dotyczące aktu komunikacji jako takiego, wydają się niezwykle 

istotne w przypadku rozważań o jego specyficznej odmianie, jaką jest dzieło literackie. 

W klasycznym modelu aktu komunikacji badającego interesują odpowiedzi na, 

przytoczone za Głowińskim, następujące pytania: Kto mówi? Co mówi? Jakim 

kanałem? Do kogo? Z jakim skutkiem?
19

 Inaczej przedstawia się ten schemat pytań  

w przypadku mowy o dziele literackim. Właściwie zastąpić go można stwierdzeniem,  

że komunikuje ono (dzieło) samo siebie. Ten specyficzny akt komunikacji nie nosi 

bowiem w żadnym stopniu znamion „przezroczystości”, tak charakterystycznej  

według Głowińskiego dla aktu czysto pragmatycznego, „którego zadaniem jest 

naprowadzenie tylko na to, co znajduje się poza nim”
20

. 

Idąc dalej za Głowińskim należy stwierdzić, że w akcie literackiej komunikacji 

zasadniczą część stanowi sama istota dzieła, a więc element „przekazujący” staje się 

niejako „przekazywanym”. Dzieło, komunikując same siebie i jednocześnie będąc 

komunikatem, ze względu na swoją odrębność i specyfikę wśród innych aktów 

komunikacji, nie traci jednak nigdy na wartości. Komunikat nigdy nie zostaje 

wyczerpany, bowiem: 

 

 

                                                 
16

 Głowiński M., Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977 
17

 Głowiński M., Komunikacja literacka jako sfera napięć, w: Głowiński, Style odbioru. Szkice o komunikacji 

literackiej, op. cit., s. 7-28 
18

 Ibidem, s. 7-8 
19

Ibidem 
20

Ibidem, s. 9 
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komunikując siebie, dzieło literackie pozostaje w stałej komunikacyjnej gotowości i nie zużywa się, 

zakłada nieustanne odnawianie czynności komunikowania.
21

 

 

Podstawowym aspektem owego komunikowania siebie byłoby zorientowanie 

czytelnika w sensach oczywistych dzieła, z czego zaś bezpośrednio wyrasta kolejny 

kłopot, czyli odczytanie tego, co nie jest wypowiedziane wprost. To właśnie,  

według Głowińskiego, założenie aktu komunikowania siebie o pewnej zrozumiałości 

pozwala na rzeczywistą wymianę, dialogowość. Dzieło bowiem, jako struktura 

wyposażona odpowiednio od wewnątrz, nastawione jest na bycie zrozumiałym. Pewien 

aparat umiejętności zakłada się jednocześnie w dyspozycjach odbiorcy, dzięki czemu 

dzieło będące „zrozumiałym” może stać się „zrozumianym”. Umiejętności te określa się 

zaczerpniętym z socjologii języka pojęciem kompetencji komunikacyjnej. Skoro dla 

zrozumienia przez czytelnika powierzchownej warstwy znaczeń nie jest taka 

kompetencja niezbędna, to musi mieć ona związek z twórczym charakterem języka.
 22

 

Dzięki niej zatem odbiorca: 

 

jest w stanie zrekonstruować zasady, które rządzą strukturą wypowiedzi; [posiada] umiejętności 

konstruowania nowych zdań, ale także rozumienia zdań nowych utworzonych przez innych.
23

 

 

 W przypadku recepcji literackiej funkcja twórcza i kreacyjna języka  

ma charakter ograniczony, gdyż zawęża się jedynie do tego rodzaju lektur,  

jakie Głowiński nazywa „pisarskimi”
24

. Najczęściej jednak pozostaje w sferze lektury 

czytelniczej, umożliwiając po prostu zrozumienie dzieła. Ten swoisty dialog,  

jakim jest akt komunikacji literackiej, określany jest mianem dialogu asymetrycznego,  

przy czym asymetryczność nie oznacza braku równych praw, a różne przypisane 

uczestnikom owej sytuacji komunikacyjnej role.
25

  

 

1.1.4. Istota napięć na linii „nadawca” – „odbiorca”  

 

Pojawiające się w obrębie aktu komunikacyjnego napięcia między nadawcą  

                                                 
21

Ibidem 
22

Ibidem, s. 10-11 
23

 Ibidem 
24

Ibidem, s. 11. Pisze o nich również Jauss, definiując recepcję i wymieniając kompetencje odbiorcy. 
25

Ibidem, s. 11-12. W szczególnych sytuacjach można jedynie mówić o dialogu symetrycznym,  

mianowicie gdy mamy do czynienia ze wspomnianą lekturą pisarską. Role uczestników aktu pokrywałyby się,  

gdyż odpowiedzią na komunikat będący dziełem literackim byłoby inne dzieło 
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a odbiorcą są charakterystyczne nie tylko dla wypowiedzi literackich, ale dla aktów 

językowych w ogóle.  Jak za Borysem Uspienskim przytacza we wspomnianym 

powyżej szkicu Głowiński, w komunikacji literackiej nadawca skupia się przede 

wszystkim na tym, by jego komunikat korzystał w sposób efektywny z systemu 

językowego. Jego wybrane elementy będą nośnikiem warstwy znaczeniowej. 

 Z kolei ta warstwa właśnie jest najistotniejsza dla odbiorcy komunikatu literackiego, 

który „przyjmuje” tekst jako spójną całość.
26

 Podsumowując, 

 

uwaga mówiącego zwraca się przede wszystkim ku paradygmatyce języka, […] uwaga słuchacza 

skierowana jest przeważnie na jego syntagmatykę.
27

 

 

 Istotą konfliktu między nadawcą a odbiorcą jest tutaj według Uspienskiego 

dążenie tego pierwszego do przedstawiania sytuacji w kontekstach,  

a więc może on opuszczać to, co wydaje mu się oczywiste. Dla odbiorcy,  

którego zadaniem jest odtworzenie danej sytuacji na podstawie tekstu,  

jest to zatem sytuacja niekorzystna. Jak podkreśla Głowiński, tego typu konflikt  

jest cechą swoistą nie tylko aktów językowych w ogóle, nie także konkretnych utworów, 

ale całego literackiego systemu oraz literackiej komunikacji językowej. Specyfika tej 

sytuacji, jak mówi autor tym razem za Lalewiczem, kryje się przede wszystkim  

w formie, a więc w fakcie, że mamy do czynienia z językiem pisanym.
 28

 

Taka forma – języka pisanego –  musi nieść ze sobą pewne konsekwencje.  

Na plan pierwszy wysuwa się tutaj kwestia pewnych założeń autora tekstu,  

czyli nadawcy, jakie musi sobie on postawić podczas tworzenia. Autor w celu realizacji 

swoich zamierzeń inscenizuje coś, co Kazimierz Bartoszyński
29

 określił jako 

„widowisko komunikacji”, czyli pewien ciąg ról dla siebie oraz hipotetycznego 

odbiorcy. Role te są, jak wykazała Aleksandra Okopień-Sławińska, symetryczne  

w stosunku do siebie – każdej roli nadawcy odpowiada jakaś rola odbiorcy.
30

  

                                                 
26

 Ibidem, s. 14 
27

Ibidem 
28

Ibidem, s. 14-16 
29

 Bartoszyński K., Zagadnienie komunikacji literackiej w utworach narracyjnych, w: Problemy socjologii 

literatury, pod red. J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971, s.127-148 
30

 Mowa tutaj o schemacie poziomów komunikacji literackiej, zaproponowany przez Okopień-Sławińską,  

w którym wyodrębniła ona instancje nadawcze oraz odbiorcze, zarówno na poziomie wewnątrz-,  

jak i zewnątrztekstowym. Por. Okopień-Sławińska A., Relacje osobowe w literackiej komunikacji,  

w: Problemy socjologii literatury, op. cit., s. 109-125 
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Jak komentuje w szkicu O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich
31

 Jerzy 

Jarzębski, powstałe w ten sposób „pary nadawczo-odbiorcze” prowadzą na każdym  

z poziomów jakiś dialog-interakcję. Poziomy tych dialogów, układając się 

hierarchicznie, nadbudowując nad sobą rodzaj metajęzyka. Dialog na każdym poziomie 

ma również własne założone przez nadawcę cele i różne sposoby ich osiągania.  

W ten sposób, według Jarzębskiego, nadawca komunikatu literackiego prowadzi  

z odbiorcą pewien rodzaj gry.
32

 

 

1.1.5. Czytelnik wirtualny 

 

W haśle „odbiorca dzieła literackiego” ze Słownika terminów literackich tak oto 

wyjaśniono kwestię „wirtualnego odbiorcy”: 

 

wirtualny adresat, będący integralnym elementem utworu,, założonym partnerem podmiotu literackiego 

procesie komunikacji wpisanym w dzieło. Odbiorca taki nie jest równoznaczny z konkretną osobą 

czytającą dany tekst, jest zespołem ról wyznaczonych przez ten tekst, które wymagają od czytelnika 

pewnego typu lektury, narzucają mu określone metody interpretacji materiału znaczeniowego, 

ukierunkowując proces konkretyzacji.
33

 

 

 Zagadnienie „czytelnika wirtualnego” jest jednym z szerzej omawianych  

w badaniach nad teorią komunikacji literackiej.
34

 W tym miejscu przedstawione zostanie 

takie jego ujęcie, które najpełniej wyraża jego rolę oraz znaczenie dla estetyki recepcji. 

Powołać należy się zatem na wspomniany już tekst Jerzego Jarzębskiego
35

. Autor 

przytacza w nim i szczegółowo analizuje koncepcję instancji nadawczych Aleksandry 

Okopień-Sławińskiej i dochodzi do następujących wniosków. Otóż według 

Jarzębskiego, nadawca jest w schemacie badaczki człowiekiem żywym,  

jednakże zredukowanym do pewnych twórczych potencji, jakie posiadał w chwili 

tworzenia dzieła, a zatem „jest po prostu rolą konkretnego autora”
36

. Wbrew temu,  

                                                 
31

 Jarzębski J, O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, w: Problemy odbioru i odbiorcy,  

pod. red. T. Bujnickiego i J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1977, s. 23-46 
32

 Ibidem, s. 30-31 
33

 Głowiński M., Odbiorca dzieła literackiego, w: Słownik terminów literackich, op. cit., s. 322 
34

 Na gruncie polskich badań pisał o nim m. in. Edward Balcerzan w tekście Perspektywy „poetyki odbioru” 

( w: Problemy socjologii literatury, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1971, s. 79-95).  Z kolei Michał 

Głowiński poświęcił szkic wirtualnemu odbiorcy w poezji (Wirtualny odbiorca w strukturze utworu poetyckiego, 

w: Style odbioru…, op. cit.). 
35

 Jarzębski J., O zastosowaniu pojęcia „gra” w badaniach literackich, op. cit. 
36

 Ibidem, s. 33 
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co sugerowała Okopień-Sławiska, odbiorca jest jednak według Jarzębskiego założoną 

przez nadawcę kategorią abstrakcyjną. Dzięki badaniom nad epoką można podjąć  

po latach próby rekonstrukcji tej kategorii, jednak przeciętny czytelnik nigdy nie 

osiągnie możliwości „wcielenia się” w nią. Jarzębski podsumowuje, że aby opisać 

relację między nadawcą a odbiorcą w procesie komunikacji literackiej należy rozumieć 

„odbiorcę utworu” analogicznie do opisanego przez Okopień-Sławińską nadawcy. 

Byłby on zatem, za Jarzębskim: 

 

redukcją konkretnego czytelnika do agregatu percepcyjnych potencji, uruchamianych w określonym 

momencie odbioru dzieła.
37

 

 

 Takie ujęcie „czytelnika wirtualnego” jest zgodne z rozumieniem „odbiorcy 

implikowanego” przez Henryka Markiewicza.
38

 W jego ujęciu, byłby taki odbiorca 

przeciwieństwem „odbiorcy przedstawionego”, uobecnionego poprzez określające  

go zdania czy zwroty bezpośrednio do niego skierowane. Czytelnik implikowany 

bowiem nie pojawia się w dziele w żaden sposób bezpośrednio, jego byt określa 

natomiast budowa, struktura i właściwości dzieła literackiego. Można go w istocie 

nazwać „autorem wewnętrznym wykonstruowanym z tekstu”. 
39

 

 We wspominanym powyżej szkicu
40

 Jarzębski dochodzi również do wniosku,  

że „idealny czytelnik”, nie będąc identycznym z „odbiorcą utworu”, jest przyczyną tak 

częstych nieporozumień w trakcie dekodowania dzieła. Stąd nazywa go autor „projekcją 

odbiorcy”, gdyż określenie to podkreśla rolę nadawcy w „wymodelowaniu” odbiorcy. 

Zgodnie ze wspomnianymi analogiami pomiędzy redukowaniem osoby nadawcy  

i odbiorcy do pewnych potencji twórczych, osobę nadawcy – jako pewną wizję 

czytelnika – nazwać należy w tym ujęciu „projekcją nadawcy”.
41

 Kiedy już natomiast 

dokona się owego zdefiniowania postaci biorących udział w akcie komunikacji 

literackiej, należy zauważyć, że sam akt staje się podwójną grą, a nawet – rozbija się  

na dwie osobne gry. W każdej z nich zaprojektowani nadawca i odbiorca orientują swój 

ciąg posunięć wzajemnie na siebie i swoje reakcje. Jak pisze Jarzębski: 

 

                                                 
37

 Ibidem 
38

 Markiewicz H., Odbiór i odbiorca w badaniach literackich [w:] tegoż, Wymiary dzieła literackiego, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984 
39

 Ibidem 
40

 Jarzębski J., op. cit. 
41

 Ibidem, s. 33 
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Obie te gry zamykają się w odrębnych, z reguły nie nakładających się na siebie odcinkach czasowych, 

przy czym warto zauważyć tu zasadniczą asymetrię: pojedynczemu aktowi nadania  dzieła odpowiada po 

drugiej stronie niezliczona mnogość indywidualnych aktów odbioru, odbywających się w różnym czasie i 

różnych okolicznościach historyczno-kulturowych.
42  

 

Jak stwierdza Janusz Sławiński w szkicu Odbiór i odbiorca w procesie 

historycznoliterackim
43

, istnienie „autorskiej hipotezy odbiorcy” zawsze stawia nadawcę 

w sytuacji konieczności wyznaczenia własnej twórczości określonych ram.  

Jest to spowodowane pewnymi, nigdy do końca pełnymi ani słusznymi, 

przewidywaniami co do zachowań odbiorcy. Te przypuszczenia nadają jednak 

zamysłowi dzieła jakiś określony kierunek, którym podąża twórca.
44

 Pewne założenia 

nadawcy o tzw. wirtualnym odbiorcy ujawnia także jakąś dozę wiedzy o nim samym. 

Zgodnie z twierdzeniem Janusza Sławińskiego, odbiorca wyobrażony odsyła do świata, 

w którym funkcjonuje nadawca tekstu, mówi o współczesnych mu wzorach 

czytelniczych, o publiczności, z jaką dzieło mogło się zetknąć po raz pierwszy. 
45

  

 

 

1.1.6. Dzieło a jego odczytanie 

 

Kolejną kwestią, jaką należałoby rozparzyć, jest napięcie pomiędzy dziełem  

a jego odczytaniem, które wynika z kolei z napięć pomiędzy kompetencjami nadawcy  

i odbiorcy. Badacze zagadnienia teorii komunikacji literackiej różnie rozpatrywali 

powyższą kwestię. 

Jedno z najbardziej interesujących rozwiązań odnaleźć można  

w fenomenologicznej koncepcji dzieła literackiego autorstwa Romana Ingardena.  

W tym miejscu skupić trzeba by się na jego koncepcji miejsc niedookreśleń  

oraz konkretyzacji dzieł, zwartej w szkicach Schematyczność dzieła literackiego
46

  

oraz Dzieło literackie i jego konkretyzacje
47

. Idąc za zawartymi w nich twierdzeniami 

Ingardena, należy uznać, że dzieło literackie istnieje na dwóch płaszczyznach:  

                                                 
42

 Ibidem, s. 34 
43

 Sławiński J., Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, w: tegoż, Prace wybrane. Tom IV:  

Próby teoretycznoliterackie, pod red. W. Boleckiego, Universitas, Kraków 2000, s. 89-115  
44

 Ibidem, s. 90-93 
45

J. Sławiński, op. cit., s. 94 
46

 Inagrden R., Schematyczność dzieła literackiego, w: Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, „Znak”,  

Kraków 2000 
47

 Ingarden R., Dzieło literackie i jego konkretyzacje, w: Ingarden R., Szkice z filozofii literatury, „Znak”, 

Kraków 2000 
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jedną jest wewnętrzna struktura dzieła, zakodowana przez nadawcę, drugą jest jego 

odczytanie przez odbiorcę, a więc konkretyzacja dzieła. Trzeba zaznaczyć jednocześnie, 

że sama struktura dzieła jest z natury intersubiektywna i autonomiczna. W każdej 

konkretyzacji elementy tej struktury należy rozpatrywać zgodnie z założeniami  

o istnieniu „quasi-sądów”, a nie z identyfikacją wobec świata zewnętrznego.
48

 

Natomiast każda konkretyzacja jest wypadkową zestawienia tej struktury  

z indywidualnym doświadczeniem konkretnego odbiorcy. Czytelnik bowiem, kierując 

się właśnie osobistym sztafażem doświadczeń, wypełnia istniejące w strukturze dzieła 

miejsca niedookreślone. Ingarden w ten sposób pokazuje, że czytelnik w akcie lektury 

dodaje do dzieła wszystko to, czego ono nie zawiera, a czego zawierać nie może,  

bo jest ono tworem skończonym, a cechy przedmiotów są nieskończone. Ściślej 

mówiąc, czytelnik dopowiada te cechy świata przedstawionego, o których nie ma mowy 

w tekście. Żaden zatem z odbiorców nie ma kontaktu z dziełem w absolutnie czystej, 

schematycznej postaci. Czytelnik ma do czynienia z konkretyzacjami, które sam tworzy, 

dopełniając owe miejsca niedookreśleń. Dzieło jest jedno, konkretyzacji tyle,  

ilu czytelników, a nawet więcej, wręcz nieskończona liczba.
49

 Ingarden był jednym  

z tych, którzy jako pierwsi pokazali, że dzieło powstaje dla czytelnika i z myślą  

o czytelniku, że ożywa dopiero w akcie lektury, że czytelnik aktywnie je współtworzy. 

Odważną teorię –  również utrzymaną w duchu fenomenologicznym – dotyczącą 

granic w kompetencjach nadawcy i odbiorcy postawił Michel Foucault, który stwierdził, 

że: 

 

[w literaturze] chodzi o otwarcie przestrzeni, w której piszący podmiot nieustannie znika;[...] pisanie 

przypomina dziś ofiarę złożoną z życia albo też dobrowolne zniknięcie Ja, którego nie trzeba już 

przedstawiać.
50

 

 

 

  Zgodnie zatem z myślą Foucault, literatura miałaby zawsze jedynie „odsyłać  

do samej siebie”. Jednakże nie chodzi tutaj o zaniknięcie jedynie postaci autora,  

ale także „piszącego podmiotu” w ogóle. Jego indywidualny charakter unieważnia się, 

gdyż stosując pewne pisarskie chwyty pozbawia się on znamion wyjątkowości.  

                                                 
48

 Ingarden pisał o tych kwestiach m. in. w tekście O tak zwanej „prawdzie” w literaturze (Ingarden R.,  

O tak zwanej „prawdzie” w literaturze, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy, pod red. D. Ulickiej, 

Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2003). 
49

 Ingarden, Dzieło literackie i jego konkretyzacje, op. cit. 
50

 M. Foucault, Kim jest autor?, [w:], tegoż, Szaleństwo i literatura: powiedziane, napisane,  

przeł. T. Komendant. Pod red. B. Banasiaka i T. Komendanta, Fundacja „ALETHEIA”, Warszawa 1999, s. 201 



18 

 

Jest to istotne oczywiście dla samej kwestii odbioru oraz interpretacji tekstu,  

która to zależałaby od nadawcy sprowadzonego do roli rzemieślnika oraz odbiorcy  

w ujęciu indywidualnym
51

.   

Podobnym tropem idzie Kazimierz Bartoszyński w tekście Odbiór a konwencje 

literackie
52

. Badacz stwierdza, że dla literatury najbardziej bezpośrednio danym faktem 

jest nie dzieło, a jego odczytanie.
53

 Byłoby to zgodne z tym, co w Socjologii literatury  

i poetyce historycznej
54

 Janusz Sławiński nazwał „faktem literackim” w procesie 

historycznoliterackim. W ujęciu socjologii literatury bowiem jednostką tego procesu 

byłoby nie dzieło, ale „całość powstała ze zderzenia dzieła ze stereotypem odbioru”.
55

 

Jak twierdził Sławiński w innym szkicu, spotkanie utworu z publicznością  

(czyli jednostka procesu) nie rozstrzyga jednak losu dzieła – przy zmianie czasu  

i przestrzeni zmienia się i pierwotna semantyka.
56

 

 

1.1.7. Style odbioru 

 

Kazimierz Bartoszyński we wspominanym wyżej tekście
57

 zwrócił uwagę  

na zależności pomiędzy recepcją a konwencjami literackimi. Dzieła literackie powinno 

się według badacza rozpatrywać w ujęciu intertekstualnym, a więc poprzez inne,  

już istniejące teksty literackie. Ma to zasadniczy związek ze sposobem odbioru,  

który nigdy nie może być w swym założeniu czysty i pozbawiony skutków 

wcześniejszych doświadczeń literackich. Idąc za Bartoszyńskim, odbiorca podczas 

lektury każdego kolejnego dzieła będzie je interpretował poprzez pryzmat tego, z czym 

spotkał się już wcześniej na polu literatury. Kolejne lektury niejako stanowią też  

o czytelniczych oczekiwaniach odbiorcy.
58

 Jak pisze ponadto Michał Głowiński,  

podczas odbioru nowe dzieło apeluje do doświadczeń lekturowych po to,  

aby je wykorzystać pozytywnie bądź zanegować (lub wpłynąć w dwojaki sposób 

                                                 
51

Ibidem, s. 201-203; podobne zdanie wyraził Roland Barthes w eseju Śmierć autora, w którym postulował 

usunięcie kategorii autora z dyskursu interpretacyjnego (Barthes R., Śmierć autora, przeł. M. P. Markowski, 

„Teksty Drugie” 1999, nr 1/2  
52

 K. Bartoszyński, Odbiór a konwencje literackie, w: Teoretycznoliterackie tematy i problemy,  

pod. red. J. Sławińskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1986 
53

 Ibidem 
54

 J. Sławiński, Socjologia literatury i poetyka historyczna, w: tegoż, Prace wybrane. Tom II: Dzieło – język  

– tradycja, pod red. W. Boleckiego, Universitas, Kraków 1998 , s. 33-63 
55

 Ibidem, s. 59 
56

 Sławiński J., Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, op. cit., s. 91 
57

 Bartoszyński K, op.cit. 
58

K. Bartoszyński, op. cit. 
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jednocześnie). 
59

 

 Właściwym jest przytoczenie tutaj pojęcia „twórczej zdrady”, wprowadzonego 

przez francuskiego socjologa literatury Roberta Escarpita. Zgodnie z opracowanym 

przez Głowińskiego w Słowniku terminów literackich hasłem, oznacza ono: 

 

właściwość dzieł literackich […] polegającą na tym, że mogą one być przedmiotem lektury nieustannie 

aktualizującej i – w konsekwencji – funkcjonować poza sytuacją historyczną, w jakiej powstały.
60

 

 

 Dzieło w tym ujęciu zachowuje swoją tożsamość, jednocześnie będąc ciągle 

odczytywane na nowo, czyli „zdradzane”. Dzięki temu jest zdolne funkcjonować  

na przestrzeni dziejowej w rozmaitych kontekstach.
61

  

Odbiór dzieła będzie natomiast realizował się zawsze w obrębie pewnego kodu, 

który nazywany jest w tekście Odbiór, konotacje, styl
62

 Głowińskiego „stylem odbioru”. 

Badacz dla wyjaśnienia pojęcia przytacza słowa Umberta Eco: 

 

[kod, a więc styl odbioru] jest nie tylko zbiorem logicznych i abstrakcyjnych definicji,  

ale składa się również z dyspozycji emotywnych, upodobań, nawyków kulturowych, krótko mówiąc,  

jest pewnym zespołem z góry przyjętych wyobrażeń, możliwości przewidzianych i zorganizowanych w 

system.
63

 

 

 W rozumieniu Głowińskiego, tekst literacki jest zaprogramowany w taki sposób, 

aby móc wstępować w zależności z kontekstami oraz stylami odbioru (kodami),  

które nie muszę pokrywać się z ich odpowiednikami macierzystymi.
64

 O ile wszystko, 

co łączy się z, danym przecież bezpośrednio, dziełem jako elementem nadawczym,  

jest do zbadania nietrudne, o tyle w kwestii odbioru, a więc i określania kodu, spotkać 

się można z pewnymi kłopotami. Jak twierdzi badacz, aby przeanalizować ten moment 

w literackiej komunikacji, niezbędny jest dostęp do tzw. „świadectw odbioru”.  

Do źródeł tego typu zaliczyć można różnorodne przekazy: wszelkie wypowiedzi 

literackie, paraliterackie, krytyczne dotyczące dzieła bezpośrednio oraz pośrednio; 

teksty swą strukturą odwołujące się do innych tekstów, czyli m. in. parodie, pastisze, 

stylizacje; wszelkiego typu przekształcenia istniejącego dzieła, a więc parafrazy, 

                                                 
59

M. Głowiński, op. cit., s. 24 
60

M. Głowiński, Twórcza zdrada, w: Słownik terminów literackich, op. cit., s. 546-547 
61

Ibidem 
62

 M. Głowiński, Odbiór, konotacje, styl, w: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, op. cit. 
63

Ibidem, s. 39-40 
64

Ibidem 
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transkrypcje (także filmowe czy teatralne); badania socjologiczne o charakterze 

empirycznym, popularne zwłaszcza współcześnie, wykraczające często poza 

zobrazowanie opinii specjalistów na korzyść zobrazowania ogólnych tendencji kultury 

czytelniczej.
65

 

 Na podstawie tych świadectw można zrekonstruować kody –  czyli style 

odbioru. Głowiński podkreśla, że nie muszą one być odpowiednikami obowiązujących 

w epokach odbioru danego dzieła stylów twórczości. W swojej pracy wyróżnia  

oraz omawia siedem stylów odbioru.  

Pierwszy z nich to styl mityczny, dotyczący dzieł odbieranych jako religijny 

przekaz, ale także pewnego typu utworów propagandowych czy ideologicznych.  

Treści przekazywane w stylu mitycznym odbiorca traktuje jako niepodważalne  

oraz niepodlegające sprzeciwowi. Pewną dwuwymiarowość dzieła literackiego zakłada 

z kolei styl alegoryczny. Obowiązuje w nim zasada poszukiwania „drugiego dna”,  

które jako jedyne zawiera treści istotne. Styl ten nie występuje jedynie w recepcji dzieł  

o założonej alegorycznej strukturze (czyli takich, w których czytelnik  

ma do czynienia z tzw. „alegorią narzuconą”). Kolejny wymieniony przez Głowińskiego 

styl, symboliczny, również zakłada podwójną strukturę dzieła, tym samym jednak 

aktywizując w większym stopniu odbiorcę. Znaczenia naddane, których ma on 

poszukiwać, występować mogą bowiem w liczbie większej niż jedno i pewnym 

zadaniem czytelnika byłoby odnalezienie ich. Traktowanie tekstu użytkowe zakłada styl 

instrumentalny. Występuje w nim tendencja do dychotomicznych podziałów,  

do odczytań moralizatorskich, dydaktycznych, ideologicznych. W stylu mimetycznym 

wszelkim punktem odniesienia jest rzeczywistość pozaliteracka. Taka postawa odbiorcy 

wynika z przekonania o zasadzie podobieństwa pomiędzy tym, co istnieje w świecie 

realnym a tym, co przedstawia utwór. W stylu ekspresyjnym zaznaczana jest  

ciągła obecność autora, a każdy element dzieła ma być objawem jego osobowości. 

Odbiorca dąży do ujawnienia i poznania intymnego świata twórcy. Dla stylu ostatniego, 

estetyzującego, szczególnie ważnym i wyjątkowym elementem jest świadomość 

specyfiki wypowiedzi literackiej. W tej autotelicznej lekturze dzieło czyta się  

jako dzieło literackie, wykluczając jego instrumentalne traktowanie. Przedstawiony 

podział należy koniecznie uzupełnić uwagą o tym, że w zasadzie nigdy style te  

nie występują w postaci „czystej”. Zachodzą pomiędzy nimi różne relacje,  

                                                 
65

M. Głowiński, Świadectwa i style odbioru, w: Style odbioru. Szkice o komunikacji literackiej, Kraków 1977,  

s. 116-126 
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najczęściej jest to wzajemne uzupełnianie się, ale także całkowite wykluczanie.
66

 

 

* 

 

 W badaniach nad recepcją niezwykle istotne okazuje się wykorzystanie 

komunikacyjnego modelu literatury. Pozwala to na przyznanie każdemu z elementów 

aktu (nadawcy, dziełu oraz odbiorcy) odpowiedniej rangi oraz rozpatrzenie stopnia 

wpływu na recepcję każdego z nich w szczegółowy sposób. Prowadzi to do wniosków, 

które mówią o wysokiej randze nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy w literackim dialogu. 

Należy jednak pamiętać, że większość dostępnych świadectw odbioru nie jest zwykłą 

lekturą nie-fachowcy, podczas której, jak twierdził Janusz Lalewicz
67

, interpretacji 

dokonuje się jakby „bezwiednie”
68

. Interpretacja „zwykłego” czytelnika nie odwołuje 

się raczej do koncepcji świata i literatury, czyli często nie posiada elementu tak 

istotnego dla interpretacji samej w sobie. Dziej się tak natomiast w przypadku 

interpretacji „uczonych”, czyli opracowanych przez literaturoznawców.
69

   

Te ostatnie uwagi są dość istotne ze względu na specyfikę świadectw odbioru, 

jakie zostaną wykorzystane w pracy. Są to najczęściej prace krytycznoliterackie,  

które z założenia pełnić mają funkcję opiniotwórczą. To bardzo często na ich podstawie 

czytelnik, zanim rozpocznie lekturę, kształtuje swoje pierwsze zdanie o książce  

czy jej autorze. 

  

** 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
66

Ibidem, s. 127-137 
67

 Lalewicz J., Semantyczne wyznaczniki lektury, w: Problemy odbioru i odbiorcy, op. cit., s. 9-21  
68

 Ibidem, s. 20-21; Lalewicz pisze, że „czytając nie mamy poczucia dokonywania takich [interpretacyjnych] 

zabiegów – odbieramy sens utworu jako dany i oczywisty. Toteż nie uświadamiamy sobie również podstaw tej 

interpretacji”. 
69

 Ibidem 
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1.2.Kim był „boski Markiz”? 

 

Nie wiemy nic o człowieku, dopóki nie przybrał on formy zdania. 

Georges Bataille 

 

1.2.1. Paradoks Markiza de Sade  

 

Drugą z podstawowych kwestii, jakie należy określić, jest odpowiedź na pytanie:  

kim był Donatien Alphonse Francois de Sade? Odpowiedź jest dość trudna,  

gdyż z nazwiskiem Sade'a tak silnie połączono pewne hasła, mające wyjaśnić zagadnienie 

słowa-klucze, że sposób odczytania jego dzieła wydaje się być jednoznacznie oczywisty.  

Pod ową oczywistością kryje się jednak Paradoks (nie bez przyczyny pisany w przytaczanym 

przez Bogdana Banasiaka tekście Maurice'a Nadeau wielką literą
70

), który, jak podkreśla 

Banasiak, autor „związany” z Markizem od ponad dwudziestu pięciu lat,  

wynika z jednoczesnej znajomości i nieznajomości dzieł Sade'a – przedstawiciele obu 

kategorii powielają wciąż ten sam schemat odbioru. W ten właśnie sposób powstały tak liczne 

nieporozumienia wokół osoby Markiza, że można, według badacza, mówić o „bez mała 

powszechnym niezrozumieniu jego dzieła”
71

. 

 Fakt niezrozumienia twórczości Sade'a i nadawanie jej cechom znamion obiegowych 

opinii w niemal dwieście lat po śmierci autora jest zastanawiający, bo przecież tak bogaty 

czasowo przebieg jej recepcji powinien z reguły przynosić coraz bardziej rozbudowane 

konteksty i rozwiązania. Nie dziwi jednak, jeśli dokładnie przebiegowi temu się przyjrzeć. 

Ważne jest zwrócenie uwagi na to, że sytuacja Markiza w świecie współczesnym zaczęła  

się zmieniać. Z jednej strony jest to „przeprowadzka do uniwersyteckich sal wykładowych”,  

z drugiej – „na łamy wielkonakładowych czasopism i do sal multipleksów”
72

. Pierwsza 

sytuacja zdecydowanie Markizowi sprzyja, bo jeśli nawet nie znajduje on w nowym dla siebie 

miejscu zwolenników, to jego myśl przestaje być traktowana z ignorancją. To w drugiej 

sytuacji mnożą się nieporozumienia, gdyż Sade spotyka się z odbiorcą (jako autor książki czy 

bohater filmu), który rzadziej doszuka się w jego „potworności” przesłanek filozoficznych. 

                                                 
70

 Banasiak B., Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci 

Boga”, Wydawnictwo Thesaurus, Łódź – Wrocław, 2008, s. 12 
71

 Ibidem 
72

Kochan J., Donatien Alphonse Francois de Sade, czyli racjonalizm absolutny [online; dostęp 5 września 2011]. 

„Nowa Krytyka. Czasopismo filozoficzne”. Dostępny na: http://nowakrytyka.pl/spip.php?article192 
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Jednak – nie zawsze już gorszy i odpycha. Należy zaznaczyć, że schemat tych dwóch 

sposobów odbioru, jaki się często przedstawia, jest dość szablonowy i oczywiście mogą się 

one krzyżować się ze sobą w indywidualnym odbiorze. 

 Próbę wyjaśnienia, dlaczego owe zmiany musiały się w ogóle dokonać rozpocząć 

należy od przeanalizowania, w jaki sposób sama postać Markiza przedstawiana była dawniej  

i jak jest prezentowana dziś w źródłach wiedzy, które należy uznać za podstawowe czy takie, 

do których odbiorca najczęściej sięga w pierwszej kolejności. Mowa tutaj o encyklopediach, 

słownikach, leksykonach, historiach literatur. Informacji zaczerpniętych z takowych źródeł 

nie da się ujednolicić, dlatego trzeba wybrać pewne reprezentatywne pozycje.  

 

1.2.2. Sade przedwojenny i międzywojenny 

 

 W pierwszej polskiej Encyklopedii powszechnej, do pracy nad którą zaangażowanych 

było 180 polskich naukowców, wydanej w Warszawie przez Samula Orgelbranda w latach 60. 

XIX wieku w 28 tomach, nazwisko "Sade" nie pojawia się w ogóle. Było ono zatem  

– parafrazując – ogólnie niedostępne dla czytelnika owego, jak znakomitej na tamte czasy, 

źródła wiedzy. Pojawia się już jednak w kolejnej wydanej nakładem drukarni Orgelbranda 

encyklopedii, z roku 1902. Odnaleźć w niej można hasło: 

 

Sade, Donat Alfons Franciszek, margr. de ..., romanopisarz francuski […] * 1740 w Paryżu. Służył czas jakiś  

w wojsku, 1766 ożenił się i wiódł życie rozpustne. Oskarżony o mord erotyczny, 1772 roku od wyroku śmierci 

ratował się ucieczką. Po powrocie do kraju 1777 został uwięziony i dopiero 1790 odzyskał wolność; uwięziony 

powtórnie 1801, zmarł 1814 w domu obłąkanych. S. jest autorem bezecnych romansów „Justine ou les malheurs 

de vertu” (Paryż, 1791; „Juliette, ou la suite de la Justine”, […] etc. W utworach swoich propagował krwawą 

rozpustę, którą od jego imienia nazwano Sadyzmem
73

.  

 

 Kształt powyższego hasła skłania do przypuszczenia, że głównym źródłem wiedzy  

na temat życia Sade’a musiały być wówczas policyjne kartoteki – stąd skupienie  

na informacjach dotyczących jego problemów z przestrzeganiem prawa. 

 Z wydanej już w okresie międzywojennym w 22 tomach Encyklopedii Powszechnej 

Wydawnictwa Gutenberga pochodzi natomiast takie oto hasło: 

 

Sade, Donatien Alphonse Francois, margr., powieściopisarz franc., (1740-1814), autor perwersyjno-erotyczncyh 

                                                 
73

Sade [w:] Encyklopedia powszechna z ilustracjami i mapami, pod red. S. Orgelbranda, Wydawnictwo 

Towarzystwa Akcyjnego Odlewni Czcionek i Drukarni S. Orgelbranda Synów, Warszawa 1902, t. XIII, s. 245 
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powieści: „Justine, ou les malheurs de la vertu”, […], „Les crimes de l'amour”, […]. Od niego wywodzi się 

wyrażenie „sadyzm”. Monografje Dühren'a (J. Blocha, 1900, 1904, niem.) i H. d'Almeras (1906, franc.)
74

.  

 

 Z kolei w pięciotomowej pozycji z tego samego okresu (wydanej w 1928 roku),  

pt. Ilustrowana encyklopedia (!) Trzaski, Everta i Michalskiego, pojawia się krótkie hasło: 

 

Sade Donatien Alphonse François markiz de, powieściopisarz francuski, *1740, † 1814; powieści, odznaczające 

się chorobliwym erotyzmem (sadyzm): „Justine”, „Juliette” i in.
75

 

 

 Te dość lakoniczne i ubogie w treść hasła skupiają się przede wszystkim  

na przedstawieniu postaci Sade’a jako autora gorszących powieści oraz człowieka żądnego 

krwi i rozpusty, od którego nazwiska pochodzi znany już termin psychiatryczny. Ze względu 

na małą znajomość, a często brak jakiegokolwiek pojęcia o twórczości literackiej Markiza, 

wydaje się raczej, że hasło zostało zanotowane w owych pozycjach właśnie w celu 

przybliżenia proweniencji terminu z zakresu psychiatrii. Interesująco zresztą prezentują się 

definicje hasła „sadyzm”, o wiele obszerniejsze od tych dotyczących samego Markiza.  

Dla przykładu, w ostatniej z wymienionych wyżej encyklopedii można przeczytać: 

 

Sadyzm, zboczenie płciowe: żądza zadawania udręczeń moralnych lub fizycznych drugiej osobie innej płci 

podczas aktu płciowego; nazwa pochodzi od nazwiska markiza de Sade, który zboczeniem tem był dotknięty; 

najwyższym stopniem s. są morderstwa z lubieżności (…).
76

 

 

Nie zważając na (opisane w dalszej części pracy) fakty z życia Markiza,  

w których – w przeciwieństwie do jego tekstów – trudno odnaleźć dowody prawdziwych 

zbrodni, przedstawia się Sade’a w zasadzie jako mordercę. Taka konstrukcja hasła byłaby 

zatem argumentem potwierdzającym przypuszczenie, że Donatiena de Sade wspomina się 

jakby przy okazji wyjaśnienia utrwalonego już pojęcia, przypisując mu jednocześnie czyny 

fikcyjnych postaci z jego książek. 

 Ponadto, w wymienionych hasłach o Markizie nie wartościuje się, a nawet nie 

wymienia formalnych walorów wymienianych powieści. Oczywiście, o filozofii nawet nie 

może być jeszcze mowy. Wskazanie w drugim haśle na monografie zagraniczne sugeruje 

                                                 
74

Sade, 1 [w:] Wielka ilustrowana Encyklopedia Powszechna Towarzystwa „Gutenberg”, Drukarnia W. L. 

Anczyca i Spółki, Kraków, 1929-1939, t. XV, s. 186 
75

 Sade [w:] Ilustrowana encyklopedia (!) Trzaski, Everta i Michalskiego: z wieloma mapami, tablicami i 

ilustracjami w tekście, oprac. pod red. Stanisława Lama, Nakład Księgarni Trzaski, Everta i 

Michalskiego,Warszawa 1928, t. 4., s. 1047 
76

 Sadyzm, [w:] Ibidem 
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oczywistą sprawę, że w krytyczno-literackiej myśli polskiej Sade w ogóle jeszcze nie istnieje. 

 

1.2.3. Encyklopedie II połowy XX wieku 

 

Sytuacja Sade’a na kartach encyklopedii zmienia się po II wojnie światowej,  

na co z pewnością ma wpływ ożywienie wśród historyków literatury (także tych polskich), 

związane z osobą Markiza. W czterotomowej Encyklopedii powszechnej PWN,  

zarówno w wydaniu z roku 1976
77

, jak i 1987
78

, hasło dotyczące Sade’a jest objętościowo 

małe, ale w swej krótkiej treści zawierające już pewne wskazania na psychologiczne  

i analityczne aspekty jego utworów. Wymienia się w nich także większość zachowanych dzieł 

Markiza. Niemal identycznie przedstawia się sytuacja w jednotomowym wydaniu 

Encyklopedii popularnej PWN z lat 90. 
79

  

 

 

1.2.4. Wiek markiza de Sade 

 

 W latach 70. XX wieku na polskim rynku wydawniczym pojawiło się bezcenne  

dla ówczesnego czytelnika źródło wiedzy o Markizie, a mianowicie Wiek markiza de Sade 

Jerzego Łojka
80

. Książka kilkakrotnie wznawiana, jest dziś osiągalna bez większego 

problemu
81

.  

 Bohaterami pracy Jerzego Łojka są przede wszystkim trzej pisarze XVIII-wieczni: 

Claude-Prosper Jolyot de Crébillon (zwany „Crébillonem synem”), Nicolas Edme Restif de 

La Bretonne oraz Donatien-Alphonse-François de Sade. Każdy z nich był zdeklarowanym 

libertynem, jednak libertynizm i twórczość w życiu każdego z nich ma inne oblicze.  

Ich historie są w zasadzie jednak wstępem do prezentacji obyczajowości właściwej ich 

czasom, jak twierdził recenzent pracy, Jan Gondowicz
82

. Według niego praca, podobnie jak 

                                                 
77

 Sade, [w:] Encyklopedia powszechna, pod red. Włodzimierza Kryszewskiego, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1976, t. 4., s. 114 
78

 Sade, [w:] Encyklopedia powszechna, pod. red. Włodzimierza Kryszewskiego, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1987, t. 4., s. 91 
79

Sade [w:] Encyklopedia popularna, pod. red. B. Petrozolin-Skowrońskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa, 1997, s. 749 
80

 Łojek J., Wiek markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku, Wydawnictwo 

Lubelskie, Lublin 1982 (Wydanie III)  
81

 Według mojej najlepszej wiedzy, III wydanie obejmowało nakład 60 000 + 150 egzemplarzy. Książka jest 

dostępna w większości bibliotek, a także niejednokrotnie oferowana w sprzedaży przez użytkowników serwisu 

allegro.pl czy antykwariatów.  
82

 Gondowicz J., W cieniu boskiego markiza, [w:] „Miesięcznik Literacki”, 1973 nr 12, s. 132-133 
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całe pisarstwo historyczne Łojka, skupia się głównie na przedstawieniu ducha czasu, 

atmosfery danej epoki, mniej zaś na konkretnych faktach i ludziach.
83

 

 

Nie mniej jednak, biografia Sade’a w opracowaniu Łojka jest najbardziej obszerną  

i szczegółową pracą dotyczącą życia Markiza napisaną w języku polskim. Autor wykorzystał 

obszerną dokumentację, zebraną przez Gilberta Lely’ego i opublikowaną przez niego w dziele 

Vie du marquis de Sade (Życie markiza de Sade)
84

. Ponadto, w podrozdziale Pośmiertne dzieje 

markiza de Sade szczegółowo opisał autor losy dzieł Sade’a oraz zarysował ich recepcję  

w Europie i w samej Polsce.
85

 

 

1.2.5. Po polsku o literaturze francuskiej  

 

 W przypadku innego rodzaju źródła wiedzy o pisarzu, a mianowicie wszelkich 

monografii historycznych literatury francuskiej dostępnych w języku polskim, też można 

spotkać się z wielorakim potraktowaniem autora i jego twórczości. Sade nie posiada w tych 

publikacjach ugruntowanej, niezmiennej pozycji, jaką bez wątpliwości ich autorzy przyznają 

Rousseau czy Flaubertowi. I tak np. na próżno szukać nazwiska „Sade” w liczącej ok. 800 

stron PWN-owskiej Historii literatury francuskiej w zarysie z 1963 roku, będącej przekładem 

pracy rodaków Markiza
86

. Z kolei w Literaturze francuskiej
87

 tego samego warszawskiego 

wydawnictwa znaleźć można już dość obszerny i niezwykle wymowny opis twórczości  

oraz postaci Sade'a na tle libertynizmu oświeceniowego. Podkreśla się tu „czarne miejsca”  

w jego twórczości literackiej oraz gorszące aspekty zawartej w nich życiowej filozofii.  

W rzeczywistości powojennej zaczęto bowiem zwracać uwagę na te aspekty, obwiniając  

w pewnym sensie Markiza za postmodernistyczną myśl, ale i za to, co miało miejsce nieco 

wcześniej: 

 

stylem niekiedy przeciętnym, poprzez fikcje, które osiągają najwyższą intensywność, wyraża Sade wizję świata 

                                                 
83

 Ibidem; idąc za stwierdzeniami Gondowicza, należy uznać Wiek markiza de Sade nie tylko za prezentację 

pewnych postaci, ale również za pewną tezę historyczną autora. Wizja Oświecenia zawarta w pracy Łojka 

mocno kłóci się z powszechnie znaną, tradycyjną – idylliczną. Silnie akcentuje sprawy życia codziennego, 

pokazując „obrzydliwą” obyczajowość. Jak pisze o zawartych w książce obrazach życia oświeceniowego 

Gondowicz, „Nie samą Pamelą i Heloizą się żyło” (s. 132). Opisuje się tu między innymi publiczne egzekucje, 

które wprawiały w histeryczną podnietę tłumy ludzi, w tym najbardziej – kobiety (każdego stanu). 
84

 Por. Rozdział 1., 1.2.9. 
85

 Łojek, op. cit., s. 345-360 
86

G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, przeł. W. Bieńkowska, PWN, Warszawa, 1963 
87

 Literatura francuska, pod red. A. Adam, G. Lerminier, E. Morots-Sir. PWN, t. I, Warszawa, 1974 
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bez wartości, w którym zło jest tak naturalne, jak dobro. Wiemy, jaką rolę odegra w przyszłości ta filozofia
88

. 

 

 Pojawia się zatem tutaj w sposób mało, jednak wystarczająco do odczytania wyrazisty 

sposób stwierdzenie, które wprost wypowiedział nieco wcześniej Albert Camus: 

 

[w sensie metafizycznym] Sade i Nietzsche ponoszą odpowiedzialność za narodziny totalitaryzmu
89

.  

 

1.2.6. D.A.F. de Sade w szkole 

 

 Często zaskakująco obszerne definicje – szczególnie, jeśli porównać je z nielicznymi 

wzmiankami o Markizie w źródłach przekrojowo opisujących temat jedynie francuskiej 

literatury – spotkać można w słownikach i leksykonach, których docelowym odbiorcą są 

osoby w wieku szkolnym. Tak np. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej
90

, 

adresowany w podtytule Do uczniów gimnazjów i liceów, mieści dość obszerną notkę  

o pisarzu, w której wymienia się zarówno fakty z jego życia, jak i elementy filozoficznego 

systemu. Pod notką znajdują się dość wyczerpujące (biorąc pod uwagę grupę docelową) 

analizy dwóch tekstów: Francuzi, jeszcze jeden wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami 

oraz Niedoli cnoty
91

. Podobnie, wprost nazywa się filozofem i dość szczegółowo przedstawia 

światopogląd kreowany w dziele Sade’a w Wielkim leksykonie literatury polskiej
92

, 

opublikowanym przez Wydawnictwo Dolnośląskie. Nazwisko Sade'a zamieszczone został 

zatem jako ważny kontekst literacki i filozoficzny dla odczytania polskiej spuścizny 

kulturowej.
93

 

 

1.2.7. Encyklopedia internetowa – Wikipedia 

 

W związku z niezaprzeczalnym już na przełomie wieków XX i XXI, pierwszeństwem 

Internetu w źródłach pozyskiwania wiedzy, konieczne jest zwrócenie uwagi na kształt haseł 

encyklopedycznych, jakie są w nim dostępne. Najbardziej reprezentatywnym źródłem jest w 

tym przypadku „Wikipedia”, encyklopedia internetowa tworzona w ramach 

                                                 
88

 Ibidem, s. 700 
89

Camus, Albert, Człowiek zbuntowany, przeł. J. Gruze, Wydawnictwo „Muza”, Warszawa 2002, s. 58 
90

 Miłkowski, Tomasz, Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej. Dla uczniów gimnazjów i liceów, 

Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2002 
91

Ibidem, s. 230-232 
92

 Epoki literackie. Wielki leksykon literatury polskiej, pod. red. Z. Smyk, Wydawnictwo Dolnośląskie,  

Wrocław 2005 
93

Ibidem, s. 254 
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międzynarodowego projektu, dostępna również w języku polskim. 

 Hasło dotyczące de Sade’a
94

 dostępne na łamach witryny jest dość obszerne  

i szczegółowe, lecz jedynie w części dotyczącej biografii pisarza (który to przedstawiony 

został stosunkowo – względem faktu otwartości projektu – obiektywnie). Jego większe dzieła 

są tu jedynie wymienione z tytułu, jednakże dwa z nich – 120 dni Sodomy oraz Justyna  

czyli nieszczęścia cnoty – posiadają swoje własne hasła-strony. Na każdej z nich znajdują się 

informacje o okolicznościach powstania utworu oraz zarys jego fabuły. Na stronie głównej 

poszerzono natomiast wzmiankę o utworach pomniejszych, tj. o Dialogu między księdzem  

a umierającym czy poemacie Prawda, zwięźle charakteryzując sposób odniesienia ideowej 

płaszczyzny dzieł do oświeceniowej myśli materialistycznej oraz XVIII-wiecznego ateizmu. 

Umieszczono ponadto kilka ilustracji, m. in. portret Sade’a z 1761 r., autorstwa  

Charlesa-Amédée-Philippe van Loo
95

, portret ojca Donatiena
96

, Jeana-Baptiste François 

Josepha de Sade czy herb rodziny de Sade
97

 według herbarza Armorial General autorstwa 

J.B. Rietstapa.
98

  

W bibliografii do hasła znajdują się opracowania, których wyczerpujące  

czy nowatorskie podejście do zagadnienia wydaje się być najbardziej reprezentatywne,  

czy może także – najbardziej zachęcające do lektury: Wiek markiza de Sade Jerzego Łojka, 

Sade mój bliźni Pierre’a Klossowskiego oraz monografia Bogdana Banasiaka
99

. W tekstach 

źródłowych podano także linki do stron internetowego wydania czasopisma „Nowa Krytyka” 

i zamieszczonych na niej fragmentów przekładu La Nouvelle Justine oraz do tekstu Jerzego 

Kochana Donatien Alphonse François de Sade, czyli racjonalizm absolutny.
100

  

Obszernie prezentuje się poddział encyklopedii Wikicytaty dotyczący osoby 

Markiza
101

. Zamieszczono w nim liczne fragmenty m.in. Dialogu między księdzem  

a umierającym, Historii Julietty czy Justyny. Częściowo są to wypowiedzi poszczególnych 

postaci, przechodzące w dłuższy monolog, częściowo zaś krótkie, zwięzłe wypowiedzi  

o charakterze sentencjonalnym. Dotyczą one prawd ogólnych, zasad kierujących życiem 

                                                 
94

 Wikipedia, Donatien-Alphonse-François de Sade [online; dostęp 5 września 2011]. Dostępny w Internecie: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Donatien_Alphonse_François_de_Sade 
95

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.1. 
96

 Por. Ankes. Ilustracje, 4.1.2. 
97

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.3. 
98

 Wikipedia, Donatien-Alphonse-François de Sade, op. cit. 
99

 W źródłach podano tytuły dwu wydań pracy: Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de 

Sade oraz Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci Boga”. 

Brak jakiejkolwiek wzmianki o tym, że oba tytuły w części decydującej pokrywają się w zakresie treści. 
100

 Wikipedia, Donatien-Alphonse-François de Sade, op. cit. 
101

 Wikicytaty, Donatien-Alphonse-François de Sade [online; dostęp 5 września 2011]. Dostępny w Internecie: 
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człowieka, jak np. Całe szczęście człowieka polega na wyobraźni
102

 czy Jeśli tajemne 

inspiracje natury wiodą nas do zła, to widocznie zło jest naturze niezbędne
103

. Część z nich 

została nawet przypisana do pewnych tematycznie pogrupowanych kategorii cytatów, 

posiadających w tym dziale Wikipedii własne podstrony, takich jak „Szczęście”, „Zbrodnia” 

czy „Natura”. Ponadto, znajdują się tutaj cytaty kształtem również przypominające sentencje, 

lecz wyrażające treści dużo bardziej subiektywne, charakterystyczne jednak dla poglądów 

wielu postaci utworów Sade’a, np. Nic tak nie pobudza lubieżności, jak mała rozkoszna 

zmiana
104

 czy Kurwa jest drogim dzieckiem natury, porządnisia zaś jej odpadkiem
105

.  

Poza wyimkami z tekstów bądź wypowiedzi de Sade’a znalazły się w Wikicytatach również 

fragmenty opinii oraz sądów o nim czy o jego pisarstwie, autorstwa innych osób,  

jak np. francuskich pisarzy – Guillaume’a Apollinaire’a
106

 i Jeana Cocteau
107

  

czy kontrowersyjnego duńskiego reżysera Larsa von Triera
108

. Ponadto, umieszczony został 

na stronie Wikicytaty portret Markiza – ten sam, który widnieje na stronie głównej hasła  

– oraz trzy ilustracje: dwie przedstawiające orgie, w tym jedna pochodząca z pierwszego 

wydania książki Nowa Justyna, czyli Nieszęścia cnoty
109

 i druga – z Historii Julietty
110

; 

trzecia jest natomiast wyobrażeniem Sade’a oraz kuszących go postaci, autorstwa  

H. Bibersteina.
111

  

 

1.2.8. „Życie w anegdotach” 

 

 Markiz de Sade jest również bohaterem jednej z książek w serii „Życie  

w anegdotach
”112

. We wstępie owej niewielkiej książeczki, zatytułowanej po prostu Markiz de 

                                                 
102

 Ibidem (cytat z Historii Julietty) 
103

 Ibidem (cytat z Justyny, czyli Nieszczęść cnoty) 
104

 Ibidem (cytat ze Stu dwudziestu dni Sodomy) 
105

 Ibidem (cytat z Historii Julietty) 
106

 Ibidem: „Wydaje się, że nadeszła godzina dla tych idei, które dojrzewały w niesławnej atmosferze rozmaitych 

bibliotecznych „piekieł”, i człowiek ten, który był niczym przez cały wiek XIX, może zapanować nad wiekiem 

XX.” (Apollinaire o Markizie de Sade, 1909 r.) 
107

 Ibidem: „Sade jest filozofem i na swój sposób moralistą. Najmniejsza powieść kryminalna wstydliwej 

Ameryki jest bardziej szkodliwa niż najśmielsza ze stronic Sade’a.” (Jean Cocteau, 1957 r.) 
108

 Ibidem: „Ze wszystkich bohaterek zawsze najbliższa mi była Justyna. Nikt tak jak de Sade nie potrafił 

opisywać kobiet, które były męską fantazją, ale fantazją zadziwiająco wiarygodną: psychologicznie i erotycznie. 

Poza tym miał w sobie kapitalną ironię. Może dlatego, że większość życia spędził w więzieniach? Jest w jego 

książkach coś bardzo francuskiego – dużo seksu i dużo filozofii. Nie ma lepszego połączenia.” (Lars von Trier  

w wywiadzie dla „Dużego Formatu”, 26 maja 2011) 
109

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.4. 
110

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.5. 
111

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.6. 
112

 Seria „Życie w anegdotach” ukazywała się nakładem warszawskiego wydawnictwa Oskar, jednak,  

według mojej najlepszej wiedzy, na rynku pojawiły się jedynie… dwie pozycje: omawiana powyżej, 

 dotycząca de Sade’a oraz traktująca o życiu Georga Orwella. Obie zostały wydane w roku 1994.  
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Sade
113

, zarysowuje się sylwetkę pisarza na tle realiów panujących w Oświeceniu. Sade jest 

zaprezentowany jako człowiek odznaczający się wyjątkową perwersją seksualną 

(wprowadzaną w praktykę), nawet jak na czasy tak dużej swobody obyczajowej. Zdaje się 

jednak, że zamysłem pracy jest przedstawienie życia i ekscesów Markiza z pewnym 

dystansem, a może nawet przymrużeniem oka: 

 

Całe jego życie ma charakter anegdoty, gdyż w niczym nie znał umiaru; w jedzeniu, w miłości,  

nawet w dyskusjach filozoficznych. Ciemne strony ludzkiej natury ukazywał z wyrafinowaną przesadą,  

ażeby spośród potworności wydobyć prawdę o człowieku.
114

 

 

 Autorka omawianej pracy zdaje się ponadto podzielać popularny już w XX wieku 

pogląd o ogromnym wpływie Markiza na myśl współczesną, uznając go także  

za wyprzedzającego pod względem poglądów moralnych o jeden wiek swoją epokę
115

. 

Rehabilituje również osobę Sade’a, pisząc, że w jego życiorysie wcale nie łatwo odnaleźć 

takie wynaturzenia, jak w przypadku bohaterów jego książek.
116

 

 Większą część pracy, nomen omen, zajmują anegdoty z życia Markiza. Są to rozmaite 

sytuacje, począwszy od jego chrzcin aż do lat ostatnich, które, choć nie zawsze z natury 

zabawne, ukazane zostały tutaj w żartobliwym świetle. Można zatem przeczytać m. in. o tym, 

jak Markiz wyglądał, w co się ubierał i jak był lubiany przez kobiety oraz służbę i poddanych 

(anegdota Niebieskie oczy, klasyczny nos); o paśmie zdrad, które przeżył Sade ze strony 

kochanek – kurtyzan, tancerek, aktorek (Podbój opery); o nieudanym postrzeleniu Donatiena 

przez rozwścieczonego ojca służącej, która miała spełniać „intymne życzenia” swego pana 

(Niefortunny strzał).  

 Napisane lekkim stylem anegdoty są lekturą przyjemną, z której niemało można 

dowiedzieć się o życiu „boskiego Markiza”. Przeznaczone jednak raczej dla czytelnika 

mającego jakiekolwiek pojęcie o twórczości Sade’a, gdyż nie zawierają wiedzy o niej  

– zgodnie z obraną koncepcją całości. 

 

1.2.9. Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814) 

 

Autorzy opracowań utworów de Sade’a niemal zawsze chociażby wspominają o życiu 

                                                 
113

 Katarzyna Żaczkiewicz, Markiz Donatien de Sade, Wydawnictwo Oskar, seria „Życie w anegdotach”, 

Warszawa 1994 
114

 Ibidem, s. 6 
115

 Ibidem, s. 7 
116

 Ibidem 
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słynnego Markiza – zupełnie jak gdyby nie dało się analizować jego dzieła w oderwaniu  

od rzeczywistości pozaliterackiej czy jakby poszukiwało się usprawiedliwienia jednej  

w drugiej. Wydaje się zatem, że odbiór tej twórczości jest silnie powiązany z wiedzą  

o biografii pisarza i ściśle od niej zależny. Wzmianki o życiu Sade’a są liczne, a o szczegółach 

dotyczących jego biografii przeczytać można w wielu pracach, zarówno obcojęzycznych,  

jak i polskich autorów. Próbując odpowiedzieć na pytania: kim był i co miał do powiedzenia 

Sade, przekazuje się wiedzę w sposób gorączkowo wręcz dociekliwy.  

Dla dalszych rozważań nad recepcją dzieła Markiza de Sade konieczne jest 

zarysowanie jego życiowej i artystycznej ścieżki, gdyż, jak się okaże, ma ona nierzadko ścisły 

związek ze odbiorem tej twórczości. Przedstawienie tych faktów z życia Sade’a,  

które są najczęściej podnoszone w jego biografiach, pozwoli zapoznać się z zasobem wiedzy, 

jaki posiada współczesny odbiorca na temat samego Markiza. W sytuacji, gdy życiu pisarza 

przypisuje się pewne wątki z jego twórczości, wydaje się taka prezentacja niezbędna. 

 Liczne biografie Markiza dostarczają spory zasób wiedzy, z którego najistotniejsze 

elementy zostały odnotowane w poniższym zarysie jego życia, sporządzonym na podstawie 

trzech prac polskich autorów: Wieku Markiza de Sade
117

Jerzego Łojka, monografii Bogdana 

Banasiaka Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu,  

czyli konsekwencje „śmierci Boga”
 118

 oraz kalendarium życia i twórczości Sade’a  

w opracowaniu Anny Wasilewskiej dla numeru „Literatury na Świecie” poświęconemu 

Markizowi
119

. 

 

* 

 

 Pochodzący ze starej prowansalskiej rodziny, której szlacheckie korzenie sięgały XII 

wieku, Markiz, aż do czasów Rewolucji, przedstawiał się imieniem Louis, jednym z tych, 

które miano nadać mu podczas chrztu 3 czerwca 1740 roku w Paryżu, dzień po jego przyjściu 

na świat. W wyniku pomyłki służby w metryce zapisano imiona Donatien Alphonse François. 

Potomek wybitnych obywateli, członek rodu, do którego przynależnością mogła się szczycić 

znaczna część mieszkańców Prowansji, ponadto – w trzynastym pokoleniu, w prostej linii, 

                                                 
117

 Łojek J., op. cit. 
118

 Banasiak, op. cit.; w streszczeniu biografii de Sade’a wykorzystuje Banasiak prace licznych autorów, których 

bogato cytuje. Są to m. in. J.J. Pauvert (m. in. Sade vivant), M. Lever (Donatien Alphonse François, marquis de 

Sade), M. Heine (Le marquis de Sade) czy wymienieni już powyżej Lely i Łojek. 
119

 Wasilewska A., Donatien Alphonse FrançoWasilis de Sade. Kalendarium życia i twórczości, [w:] „Literatura 

na Świecie” 1994, nr 10; w adnotacji autorka podaje źródła, są to 3-tomowa praca Jean-Jacquesa Pauverta Sade 

vivant (Sade żywy) oraz wymieniony powyżej Wiek markiza de Sade Jerzego Łojka. 
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prawnuk wychwalanej przez Petrarkę Laury de Noves
120

.  

Jako jedyną nadzieję na zachowanie ciągłości rodu
121

, chłopca starano się chować 

niezwykle starannie, zapewniając mu opiekę znacznej części rodziny i dbając o jego 

szczegółową edukację. Pierwszym wychowawcą Donatiena, tuż po opuszczeniu przez niego 

matczynych skrzydeł, był stacjonujący w Prowansji jako opat Saint-Léger-d’ Ebreuil stryj, 

Jacques François Paul Aldonse, przyjaciel Voltaire’a, odznaczający się „w równej mierze 

libertyńskimi poglądami i obyczajami, jak i wielką kulturą literacką”
122

. Okres patronatu 

stryja musiał wywrzeć ogromny wpływ na świadomość i kierunek kształtowania się 

późniejszego światopoglądu chłopca, gdyż – mimo wtórowania po latach przez stryja 

niemalże wszystkim krewnym w tępieniu rodzinnego wyrzutka – styl życia XVIII-wiecznego 

prałata bynajmniej nie prowadził „młodej duszyczki ku cnocie i wierze
”123

.  

Kolejny etap w edukacji młodego Markiza stanowiło paryskie kolegium jezuickie 

Ludwika Wielkiego, które rozwinęło zarówno jego poziom wiedzy z zakresu nauk 

humanistycznych, jak i, mającą później osiągnąć swoje apogeum, zracjonalizowaną wzgardę 

dla chrześcijańskiej doktryny. Fakt, że wychowanek z tak zacnych środowisk okazał się 

wielkim wrogiem Kościoła, „pisarzem, którego największe dzieła z żelazną konsekwencją 

godzą w podstawy wiary i moralności chrześcijańskiej”
124

, w pełni zasługuje na miano 

paradoksu, konsekwentnie z resztą towarzyszącego osobie Markiza aż do czasów 

współczesnych. Jak podają niektóre biografie
125

, okres pobytu w kolegium  

to najprawdopodobniej czas, w którym Markiz przechodzi inicjację homoseksualną, 

owocującą ponoć jego późniejszym wieloletnim biseksualizmem
126

.  

Następnie, w wieku lat czternastu trafia Donatien do szkoły oficerskiej przy pułku 

szwoleżerów gwardii królewskiej, gdzie z biegiem czasu zdobywa liczne awanse,  

by, ostatecznie jako kapitan, wziąć udział w wojnie siedmioletniej, a zaraz potem wystąpić  

z wojska. Sława, jaką zdobywa w tamtym okresie, dotyczy zarówno jego ekscesów  

na polu bitwy
127

, jak i tych w dziedzinie życia erotycznego
128

. Jerzy Łojek przytacza list 

                                                 
120

 Banasiak, op. cit., s. 17-18; Łojek, op. cit., s. 202-203;Wasilewska, s. 297 
121

 Donatien był jedynym męskim spadkobiercą nazwiska „de Sade” – jego stryj-opat nie mógł posiadać 

legalnego potomstwa, podobnie jak drugi brat ojca, który także złożył śluby zakonne; pozostali dwaj stryjowie 

zmarli natomiast bezpotomnie w młodym wieku. Za: Łojek, op. cit., s. 203 
122

Ibidem 
123

Ibidem; w Integralnej potworności  zaś Banasiak przytacza słowa Markiza, napisane po latach, odnoszące się 

do pobytu u wuja: „Jego zamek to seraj? Nie, więcej, to burdel”. Banasiak, op. cit., s. 19; za: Lever M., Donatien 

Alphonse François, marquis de Sade, Fayard, Paris 1991, s. 66 
124

 Łojek, op. cit., s. 204 
125

 Banasiak, op. cit., s. 19; Wasilewska, op. cit., s. 298 
126

 Banasiak B., ibidem 
127

 Ibidem., s.20. Przytacza tutaj autor kilka „nietuzinkowych sytuacji” z pola bitwy, jak np. wystrzelenie  
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Donatiena do ojca z okresu wojny siedmioletniej, w którym bez problemu zauważa się zarys 

mającego się dopiero rozwinąć, pełnego pesymizmu i mizantropii, światopoglądu: 

 

Skręcam się, kiedy słyszę, jak ktoś dla pochlebienia drugiemu opowiada tysiące rzeczy, w które zupełnie nie 

wierzy; odgrywać taką idiotyczną rolę, to już ponad moje siły. Być grzecznym, poważnym, dumnym bez 

wyniosłości, ujmującym bez mizdrzenia się, pozwalać sobie na drobne zachcianki, skoro nie szkodzą one 

nikomu, żyć przyzwoicie, bawić się, nie niszcząc ani się nie rujnując, mieć niewielu przyjaciół, a może nawet 

żadnego, gdyż nie sposób znaleźć nikogo prawdziwie szczerego, kto by cie nie poświęcił dwadzieścia tysięcy 

razy, jeśli tylko wymagać tego będzie najbłahszy jego interes, mieć charakter stały, który pozwala współżyć ze 

wszystkimi nie zdając się na nikogo, gdyż takiej zależności zawsze rychło pożałujesz… oto moje zasady, oto 

cnoty, które chciałbym posiadać…
129

 

 

Przez kolejne lata Sade nieustannie pracuje na swoją wątpliwą reputację i robi  

to wyjątkowo skutecznie, skoro zyskuje złą sławę nawet w tak sprzyjających libertynowi 

warunkach. Jak pisze Łojek: 

 

Możemy sądzić, że Sade rzeczywiście zachowywał się skandalicznie, skoro w krótkim czasie zdołał  

tak się odznaczyć na tle obyczajów bynajmniej nie surowych, w środowisku, gdzie libertynów jawnie 

szydzących z cnoty, moralności i nakazów wiary chrześcijańskiej liczyć można było na setki.
130

 

 

To wszystko nie przeszkodziło w zawarciu, zaaranżowanego przez ojca Donatiena, 

małżeństwa z Renatą Pelagią de Montreuil, będącego wynikiem troski o przyszłość syna  

oraz rodzinny majątek. Na nic zdały się także próby Markiza skompromitowania samego 

siebie przed przyszłą małżonką – wszak w tym czasie romansował z inną panną, która jednak 

nie uzyskała zgody ojca na małżeństwo z członkiem rodu de Sade (nie ugięła się także  

pod naciskami kochanka i jego próbami szantażu).
131

 

 Przyszła madame de Sade natomiast nie należała do rodu cieszącego się znamienitą 

sławą, za to niezwykle zamożnego, mogła więc wnieść do małżeństwa pokaźny posag.
132

 

Jednak to ani ona, ani jej ojciec, prezydent jednej z izb sądowych paryskiego parlamentu,  

nie staje się ulubioną przez biografów Sade’a postacią tej uszlachconej mieszczańskiej 

                                                                                                                                                         
z armaty osoby Sade'a na jego własne życzenie po zwycięskiej bitwie i w efekcie trafienie w dach pobliskiego 

dworu. 
128

 Ibidem; podczas wizyt w Paryżu miał Markiz każdego dnia wynajmować inną dziewczynę do towarzystwa, w 

Niemczech zaś nawiązać romans z pewną baronową. 
129

 Łojek J., op. cit., s. 206. Za: Lely G., Vie du marquis de Sade, t. 1., Paris 1957, s. 70 
130

Łojek, op. cit., s. 207 
131

 Ibidem, s. 209-210 
132

Ibidem; Wasilewska, op. cit., s. 298-299 
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rodziny. Okazuje się nią być jej matka, zatem – teściowa Donatiena, początkowo zachwycona 

zięciem oraz faktem ożenku córki z członkiem tak znakomitej familii, prezydentowa Maria 

Magdalena de Montreuil. W Wieku markiza de Sade Jerzy Łojek opisuje ją jako kobietę 

niezwykle surową i wyniosłą, „zdolną intrygantkę”, która działając w bezkompromisowy 

sposób dbała o dobrą opinię swojej rodziny. Poglądy prezydentowej na temat pracy pisarskiej 

oraz filozoficznych zainteresowań wyrażały jedynie głęboką doń pogardę.
133

 Jak konstatuje 

Łojek: 

 

Taką to nieprzychylną istotę złośliwe fatum przeznaczyło Sade’owi na teściową. Łatwo można przewidzieć, 

jakie musiały być skutki rodzinnego współżycia tak zupełnie odmiennych osobowości.
134

 

 

Jednak dla Sade'a nie jest to powodem do zmiany trybu życia, 

 

w wynajętej w podparyskim Arcueil willi, zgodnie zresztą z duchem epoki, oddaje się libertyńskim ekscesom, 

gromadząc zarazem obszerne dossier na temat zachowań seksualnych (dokonuje eksperymentów 

psychoseksualnych).
135

 

 

Ślub Donatiena de Sade z Renatą Pelagią de Montreuil odbywa się 17 maja 1763 roku 

w kościele św. Rocha w Paryżu. Dwa dni wcześniej odbywa się natomiast o wiele bardziej 

istotna część uroczystości, czyli podpisanie szczegółowej intercyzy ślubnej (która, jak się 

okazało, nie zapewniała rodowi de Sade takich korzyści materialnych, jak oczekiwano
136

).
137

 

Podstawowy cel owego małżeństwa został jednak spełniony – państwu de Sade 

urodziło się troje dzieci, dwóch synów i córka. Pierwszy syn, Louis René, przychodzi na 

świat w roku 1767 (tym samym, w którym umiera ojciec Donatiena)
138

; drugi, Donatien 

Claude, w roku 1769 (zostaje poczęty w więzieniu, gdzie przebywa Markiz)
139

; jedyna córka 

państwa Sade przychodzi na świat w roku 1771 i otrzymuje imiona Madeleine Laure
140

. 

Podczas licznych pobytów Markiza w więzieniach dzieci pozostawały jednak pod opieką 

prezydentowej de Montreuil, w efekcie czego ostatecznie nie chciały mieć nic wspólnego  

                                                 
133

 Łojek, op. cit., s. 208 
134

 Ibidem 
135

Banasiak, op. cit., s. 20 
136

 Szczegóły intercyzy ślubnej, z wymienionymi dobrami oraz kapitałem pieniężnym, opisuje Jerzy Łojek 

(Łojek, op. cit., s. 210-211). 
137

 Ibidem 
138

 Wasilewska, op. cit., s. 299 
139

 Ibidem, s. 300 
140
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z ojcem.
141

 Podobnie pani de Sade, która dość długo była odporna na wyczyny męża 

(wspierała go nawet i dbała o jego potrzeby podczas pobytu w Vicennes
142

, a także godziła się 

na miłosny trójkąt ze swoją siostrą, Anną, w której kochał się Markiz
143

), w roku 1790 

stanowczo zażądała separacji.
144

 

W niedługim jednak czasie od zawarcia ślubu, 29 października 1763 roku
145

, dochodzi 

do pierwszego aresztowania Sade’a za rozpustę. Wtedy to ma miejsce także pierwszy pobyt 

Markiza w miejscu, które okaże się dla niego oraz jego twórczości czymś niemalże 

kluczowym, czyli w więzieniu. Donatien (podpisujący się wciąż jako Louis) po odbyciu kary 

wcale nie pokornieje, podążając nadal wcześniejszą drogą. Jak pisze Łojek, rzekoma skrucha, 

jaką wykazał Markiz w listach z uwięzienia, okazała się płonna, gdyż po odzyskaniu wolności 

zaczął on na dobre kreować swoją osobę libertyna-filozofa: 

 

Znowu poczęły krążyć plotki o niesamowitych scenach w jego podmiejskich siedzibach. Sade,  

jak każdy ówczesny libertyn, znajdował satysfakcję przede wszystkim w praktykach seksualnych budzących 

grozę i oburzenie opinii publicznej, potępionych i zagrożonych surowymi karami. Z dążeniem  

do najpełniejszego zaspokojenia swoich gwałtownych popędów łączył postawę badacza i filozofa: usiłował 

wypróbować wszystkie formy seksualnego obcowania, obserwował reakcje psychoseksualne uczestniczących  

w orgiach kobiet i mężczyzn, zaczynał gromadzić swoją „piekielną dokumentację” (son dossier luciferien – 

według określenia Gilberta Lely), olbrzymi zbiór doświadczeń i obserwacji seksuologicznych, którym posłużył 

się po latach konstruując 120 dni Sodomy i wiele fragmentów Justyny i Julietty. 
146

 

 

Swym zachowaniem Markiz zaczyna ściągać na siebie gniew rodziny, a szczególnie 

teściowej. Mimo że jego małżeństwo wpisuje się w obyczaje epoki, jako będące transakcją 

finansową i sposobem na zachowanie ciągłości rodowej, a małżonkom zapewniające spory 

margines niezależności, to nawet w tak „tolerancyjnym” środowisku musiały istnieć  

dla zawierających je pewne granice
147

: 
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 Banasiak, op. cit., s. 25 
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 Wasilewska, op. cit., s. 302 
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 Banasiak, op. cit., s. 22; w roku 1771, w Lacoste, wraz z żoną i szwagierką, Sade urządza huczne bale  
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się m. in. na niedawno odkrytą przez Levera kolejną korespondencję pomiędzy kochankami; za: M. Lever,  
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Maurice Lever, Fayard, Paris 2005, s. 11-24) 
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 Łojek, op. cit., s. 282 
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 Banasiak, op. cit., s. 20 
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 Łojek, op. cit., s. 213 
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Łojek, op. cit., s. 212 
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Libertyńskie wyczyny Sade'a nie stałyby się zapewne źródłem coraz gorszej jego sławy, […] gdyby nie  

jego ostentacyjny, programowy nonkonformizm wobec obyczajów, norm moralnych i oficjalnej ideologii 

chrześcijańskiej. […] nie wystarczała mu faktyczna swoboda i niezależność, swoimi libertyńskimi poglądami 

prowokował otoczenie, wydawał się wszystkim istotą do głębi zdeprawowaną. W jego środowisku libertynizm 

powszechnie wyznawano, ale się doń nie przyznawano, ktoś jawnie odwracający na opak tradycyjne pojęcia 

moralne musiał się narazić na prześladowania
148

. 

 

 Jak zatem na libertyna przystało, Markiz nadal gorszy opinię publiczną  

coraz to nowymi skandalami. Jeden z najgłośniejszych jego ekscesów miał miejsce  

w roku 1768. Rose Keller, 36-letnia wdowa, oskarżyła Donatiena o to, że podstępem zwabił ją 

do swojej willi, gdzie, po poddaniu ofiary okrutnej chłoście, pociął jej skórę scyzorykiem  

i powylewał rany woskiem. Po wydostaniu się z majątku kobieta opowiedziała o wydarzeniu 

napotkanej osobie, po czym wieść rozeszła się po całym Paryżu.
149

 

 

W tydzień później pisano już o „zbrodni w Arcueil” w cyrkulujących szeroko rękopiśmiennych gazetkach, 

wiadomości wydostały się na prowincję i budziły sensację w całej niemal Francji.
150

 

 

  Podczas procesu Markiz w zasadzie przystał na przedstawioną przez kobietę wersję, 

jednak zeznał, że ta od początku wiedziała, w jakim celu udaje się do Arceuil  

oraz dobrowolnie poddawała się wszystkim – mniej zresztą okrutnym, niż sama opisała – 

praktykom, jakich się na niej dopuszczał. Mimo wycofania przez sowicie opłaconą Rose 

skargi, Markiz – z „pomocą” teściowej – otrzymuje karę więzienia, zamienioną następnie  

na przymusowy pobyt w dobrach Lacoste. Całe wydarzenie szczegółowo opisuje Jerzy Łojek, 

poddając w wątpliwość zarówno zeznania pani Keller, jak i okoliczności owego zajścia.
151

 

 Całe życie Markiza opiera się od tej pory na kilku w zasadzie elementach,  
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Ibidem 
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 Banasiak,  Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci 

Boga”, op. cit., s. 21; Wasilewska, op. cit., s. 299-300; Łojek, op. cit., s. 224-231 
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 Łojek, op. cit., s. 227 
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Motorem nagonki na Sade’a była z pewnością jego własna reputacja, której siły dodawała szybko 

rozprzestrzeniająca się i wciąż to wyolbrzymiana plotka. Otóż całe zdarzenie z Rose Keller miało miejsce w 

Niedzielę Wielkanocną, zatem Sade miał tym sposobem rzekomo celowo sparodiować Mękę Pańską (co według 

Łojka jest zarzutem bezpodstawnym, gdyż Markiz gorsze nawet rzeczy uprawiał w Arcueil na co dzień). 

Rehabilitacji Sade’a w całej tej sytuacji dokonał dopiero w 1933 roku francuski lekarz i historyk Maurice Heine, 

prezentując pełną dokumentację źródłową sprawy w Annales de médicine légale, de criminologie et de Police 

scientifique. Za: Łojek, op. cit., s. 226-230 
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różnie skombinowanych: ucieczka od więzienia, pobyt w więzieniu, skandal, podróż
152

, 

rewizje dzieł (które tworzył regularnie od 1757 roku
153

). Skandal – wynikający z libertyńskich 

praktyk bądź z libertyńskiej twórczości literackiej.  

Jedna z większych afer miała miejsce w roku 1772, kiedy to Sade urządził w Marsylii 

orgię w towarzystwie swojego lokaja Latoura i czterech wynajętych prostytutek. Podczas 

spotkania podał dziewczynom cukierki z silnym afrodyzjakiem, kantarydowym proszkiem, 

który spowodował u nich bóle i torsje. W efekcie został oskarżony przez uczestniczki orgii  

o próbę otrucia oraz o „grzech sodomii”, który wówczas karany był śmiercią.
154

 Na Sade’a 

zostaje wydany wyrok śmierci
155

, udaje mu się jednak zbiec i przez kilka lat naprzemiennie 

być odszukiwanym i ponownie uciekać, aż do kasującego wyroku w 1778. Ciążący wciąż  

nad nim, zapewniony mu przez teściową po aferze z Rose Keller, lettre de cachet
156

,  

daje o sobie znać i Sade ostatecznie trafia do więzienia w Vincennes, skąd po kilku latach,  

w roku 1784, zostaje przeniesiony do Bastylii i umieszony na drugim piętrze wieży Liberté 

(Wolności).
157

 

Kilkunastoletni pobyt w więzieniach (wolność Sade odzyskuje dopiero w roku 

1790
158

) jest dla Markiza okresem płodnym pisarsko. Ma on dostęp do prywatnych papierów 

oraz licznych książek
159

. Wtedy też nabierają kształtu jego filozoficzne idee, które wyraża  

w powstałym w 1780 roku Dialogu między księdzem a umierającym. W roku 1785, 
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 De Sade był wielkim miłośnikiem podróżowania, swoje relacje z podróży – jak przystało na oświeceniową 
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której pisze Voyage de Hollande en forme de lettres (Podróż do Holandii w formie listów). W latach 70. 

Podróżuje do Hiszpanii i Włoch, gdzie zawiera liczne znajomości, m. in. z Giuseppe Ibertim, dzięki któremu 
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 Banasiak, op. cit., s. 20 
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 Wasilewska, op. cit., s. 300-301. O intensywnym ściganiu przestępców za tzw. paedicatio, czyli stosunek 
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szczególna groza była z pewnością powodem takiego upodobania weń libertyńskich kręgów. Za: Łojek, op. cit., 

s. 237-238 
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że Sade wytruł podczas balu marsylską socjetę, a kobiety przed śmiercią przyprawił o „szaleństwo macicy”.  

Za: Banasiak, op. cit., s. 22  
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tzw. lettres de cachet de famille, dzięki którym osoby ustosunkowane lub zamożne z łatwością mogły się pozbyć 

niewygodnych członków rodziny lub sąsiadów”. Za: Banasiak, op. cit., s. 21  
157

 Wasilewska, op. cit., s. 302 
158

 Ibidem, s. 303 
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 Spora część osobistych rzeczy Sade’a została zniszczona podczas rewizji jego zamku, w efekcie starań pani 

de Montreuil dokonanej przez oddział żandarmerii 6 stycznia 1774 roku. Za: Wasilewska, op. cit., s. 301 
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przebywając już w Bastylii, kończy jedno ze swoich najsłynniejszych dzieł, 120 dni Sodomy, 

opublikowane dopiero ponad 120 lat później
160

. W Bastylii powstają również inne jego 

utwory: poemat Prawda (La vérité, 1787), historyjki i powiastki satyryczne, składające się  

na zbiór Historiettes, contes et fabliaux (Powiastki, bajki i opowiastki, 1787), tomik Crimes 

de l’amour (Zbrodnie miłości, 1788), pierwsza wersja Justyny, zatytułowana Niedole cnoty 

(Les infortunes de la vertu, 1788), powieść epistolarna Aline et Valcour (Alina i Valcour, 

1789) oraz dziesięć sztuk teatralnych, z którymi Sade wiązał duże nadzieje.
161

 

Gdy w roku 1790 odzyskuje wolność, jest już de Sade człowiekiem starym  

i podupadłym na zdrowiu, opuszczonym przez rodzinę
162

. Ma ogromne trudności finansowe, 

ostatecznie zmuszony jest sprzedać posiadłość w Lacoste
163

. Nie przestaje jednak tworzyć, 

czemu szczególnie przychylne stają się lata Dyrektoriatu i panująca wówczas nieograniczona 

wolność słowa. W 1795 roku Sade publikuje pod własnym nazwiskiem Aline et Valcour  

oraz, anonimowo, Philosophie dans le boudoir (Filozofię w buduarze). Z kolei w 1797 

wydaje, również anonimowo, La Nouvelle Justine ou les Malheurs de la vertu, suivie de 

l’Histoire de Juliette, sa soeur (Nowa Justyna, czyli Nieszczęścia cnoty, kontynuowana przez 

Historię Julietty, jej siostry)
164

. Książka ukazuje się w dziesięciu bogato ilustrowanych iście 

libertyńskimi rycinami tomach i okazuje się być sukcesem zarówno wydawniczym,  

jak i osobistym samego Markiza. Jest bowiem chętnie czytana i wielokrotnie wznawiana, 

jednocześnie ciesząc się sławą „powieści skandalizującej”
165

. 

W międzyczasie, jak określa Banasiak, pojawia się „romans” Sade’a z Rewolucją
166

. 

Silne zaangażowanie kończy się oskarżeniem o zdradę oraz osadzeniem w więzieniu  

na niespełna dwa lata.
167

 

Swoboda wypowiedzi we Francji przełomu XVIII i XIX wieku kończy się  

wraz z nastaniem rządów Pierwszego Konsula. W wyniku wprowadzenia cenzury następuje 

konfiskata „dzieł nieobyczajnych”
168

, w tym także pism Sade’a. Sam Markiz zaś staje się 
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celem licznych prasowych ataków, podejmuje polemikę z dziennikarzem Villeteque.  

Z polecenia Bonapartego, który zamierzał wykluczyć z życia publicznego wszelkich 

„mącicieli” i „demoralizatorów”
169

, 6 marca 1801 roku Markiz de Sade zostaje – już po raz 

ostatni – aresztowany w kantorze swojego drukarza i wydawcy, Massé. Przebywa początkowo 

w więzieniach Sainte-Pélagie i Bicêtre, skąd, na prośbę rodziny i wskutek starań kochanki, 

zostaje przeniesiony do Charenton, o którym Banasiak pisze jako o „na poły zakładzie  

dla obłąkanych, na poły miejscu internowania dla niepewnych moralnie i politycznie”
170

.  

Markiz zamieszkuje tam razem z Marie Constance i ponownie pisze, m. in.  

liczne opowiadania oraz 10-tomowe dzieło Les Journées de Florbelle, ou la Nature dévoileé 

(Dni w zamku Florbelle, czyli Natura zdemaskowana). Za zgodą dyrektora Charenton, pana 

de Coulmier, organizuje spektakle teatralne dla pensjonariuszy oraz gości przybywających  

z Paryża
171

. Teatr towarzyszył Sade’owi przez większość życia, począwszy od czasów 

kolegium jezuitów, był dla niego czymś szczególnie ważnym. Elementy teatru Sade 

wprowadzał nie tylko do codziennych praktyk seksualnych oraz zabaw towarzyskich,  

ale także do swych dzieł, gdzie teatr i pewna teatralizacja rzeczywistości będą „grały” ważną 

rolę. O owej pasji realizowanej w Charenton pisze Jerzy Łojek: 

 

Sade miał w Charenton – poza twórczością literacką – jedną tylko dziedzinę zainteresowań, która pochłaniała  

go całkowicie: teatr. W tym małym światku ludzi oderwanych od rzeczywistości i społeczeństwa iluzja 

zastępowała życie realne; pensjonariusze zakładu w Charenton (przebywało tam kilkadziesiąt osób obojga płci) 

chętnie współpracowali z markizem przy organizacji przedstawień amatorskich, które stopniowo stały się 

swojego rodzaju tradycją zakładu. Markiz wkładał tyle wysiłku w przygotowanie widowisk, zapraszał  

na premiery gości z zewnątrz (…), cieszył się każdym sukcesem... Jego niezwykła namiętność teatralna,  

miłość do sceny i fikcji dramatycznej, znajdowała tutaj zastosowanie pozwalające mu uchronić się  

przed psychicznymi skutkami bezterminowego uwięzienia.
172

 

 

 Widowiska urządzane przez Sade’a okrywają go jednak złą sławą i ostatecznie nowa 

władza szpitala, mimo usilnych próśb Markiza, dozgonnie zakazuje mu realizowanie jego 

teatralnej pasji.
173

 

 Pozbawiony źródła jednej z największych przyjemności, Sade spędza ostatnie lata 
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życia w Charenton, gdzie znajduje pocieszenie w kilkunastoletniej Madaleine Leclerc  

– jako jej mentor, zarówno w dziedzinie seksu, jak i nauki.
174

 Umiera około północy 2 grudnia 

1814 roku i, wbrew wyrażonej w testamencie woli, zostaje pochowany według religijnego 

obrządku. Pozostawia po sobie ogromną ilość książek oraz rękopisów, z których większość, 

przejęta i zniszczona przez rodzinę, nie zachowała się.
175

  

 

* 

Wydawać by się mogło zatem, że dzięki rozwijającej się powszechności wiedzy  

o Markizie staje się on autorem znanym i – co ważniejsze – rozumianym coraz bardziej. 

Jednak, idąc za myślą i twierdzeniem Kochana: „kariera twórczości Sade'a we współczesnym 

świecie nie jest zupełna”
176

. Badacz zauważa, że w świecie tak pozornie liberalnej  

i bezpruderyjnej rzeczywistości Sade jest nierzadko mniej rozumiany, niż za czasów  

mu współczesnych. Sam przytacza anegdotę, opowiadającą o maszynistkach nie 

wyrażających zgody na przepisanie jego rękopisu "Małej antologii sadyzmu".  

Skoro zatem tak gorszy, a jednocześnie zastanawia i staje się przedmiotem licznych analiz, 

musi być faktycznie fenomenem
177

. 

 

** 
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Rozdział 2. Markiz de Sade – literatura i polska myśl 

krytycznoliteracka 

  

2.1. Sade w języku polskim – wydania polskie dzieł Markiza  

 

2.1.1. Francuzi, jeszcze jeden wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami 

 

 Pamflet
178

 Francuzi, jeszcze jeden wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami, 

włączony do Filozofii w buduarze, powstał w okresie Dyrektoriatu. Sade opublikował go  

w 1795 roku – mimo panującej wówczas swobody wypowiedzi – anonimowo. Polskie 

wydanie tej rozprawy-odezwy
179

, w przekładzie Jerzego Lisowskiego, opatrzone wstępem 

tłumacza, pojawiło się w grudniowym numerze „Twórczości” z 1970 roku
180

. Było to nie 

tylko pierwsze wydanie tego konkretnego tekstu na rodzimym rynku, ale i pierwsze polskie 

wydanie tekstu Sade’a w ogóle, które zostało zauważone przez krytykę
181

. 

 W przypadku Francuzów mówić można nie tylko o „zauważeniu”, bardziej zasadne 

zdaje się być określenie „fala polemiki”
182

. Przepłynęła ona przez łamy czasopism stojących 

po przeciwnych stronach światopoglądowej barykady, głównie przez konserwatywne: 

„Tygodnik Powszechny”, „Kierunki” i „Życie i Myśl” oraz bardziej liberalne, nie związane  

w swej idei z Kościołem katolickim: „Twórczość” i „Życie Warszawy”. Grupa obrońców 

tekstu opowiadała się po stronie badaczy zachodnich, wskazujących na myśl Sade’a jako 

pewnego rodzaju klucz do interpretacji współczesności. 
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Powszechny” 1971, nr 40, s. 8; [Szczypka J.] Obserwator, „Kierunki” 1971, nr 40, s. 8; „Twórczość” 1971, nr 4, 

s. 164 [list do Red. Nacz. „Twórczości” J. Iwaszkiewicza z protestem przeciwko opublikowaniu tekstu;  

za zarząd Klubu Literackiego „Krąg” w Warszawie podpisani W. Wnuk i Z. Lichniak]; [odpowiedź red. 

„Twórczości”] „Twórczość” 1971, nr 4, s. 164-165; [nawiązanie:] [Roszewski W.] W. R. „Fakty i Myśli” 1971, 

nr 11, s. 11; [nota satyryczna dotycząca listu klubu „Krąg”:] „Szpilki” 1971, nr 19, s. 11. (Za: Towarzystwo im. 

Markiza de Sade, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: http://sade.ph-f.org/biblio_przedm  
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 Najbardziej interesujące w owej polemice wydają się być głosy krytyki oraz protesty 

przeciwko wydawaniu dzieł Markiza. Ze względu na pierwszeństwo polskiej publikacji 

Francuzów w stosunku do innych pism Sade’a, jest owa polemika niezwykle cennym 

świadectwem odbioru. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że do momentu wydania przekładu 

znajomość tekstów Sade’a opierała się bądź na wzmiankach z opracowań obcojęzycznych, 

bądź na znajomości oryginału (tu zaś trzeba było wykazać się biegłością we władaniu 

językiem francuskim). I tak np. Franciszek Dinheim w tekście Republika Sade’a
183

 uznaje 

autora Filozofii w buduarze za bezwzględnego fanatyka religijnego i politycznego, pisząc,  

że jest on „nietolerancją wcieloną, bo postuluje świat całkowicie zamknięty, poddany totalnej 

kontroli”
184

. Dinheim wspomina też o „fascynacji Sade’m w kulturze i krytyce Zachodu”
185

, 

której przyczyny rozumie, ale uważa ją za jednoznacznie niebezpieczną.
186

 

 Podobne spojrzenie zaprezentował Antoni Słonimski w tekście Przesadyzm
187

. 

Odniósł się jednak bardziej do przytoczonej na łamach „Twórczości” ( w numerze z czerwca 

1971) dyskusji z „Neues Forum”, w której to pisarstwo Sade sprowadzono do wartości 

dokumentu epoki. Z takim spojrzeniem nie zgadza się Słonimski. Jak tłumaczy, nie apeluje  

w ten sposób wcale o pornograficzne ujęcie, ale spojrzenie na Sade’a jako na apologetę 

zbrodni 
188

. Odrzuca też argumenty zaproponowane przez dyskutantów – jakoby 

Schopenhauer w takim ujęciu również był odpowiedzialny za hitleryzm czy, że w linii prostej, 

poprzez Byrona, od Sade’a wywodzić można Mickiewicza („Mickiewicza nie chcę 

zawdzięczać markizowi de Sade” – odpowiada Słonimski).
189

 

                                                 
183

 Dinheim F., Republika Sade’a, „Tygodnik Powszechny” 1971, nr 3, s. 3 
184

 Ibidem. Jako kontekst literacki wskazuje Dinheim na Instytucję republikańską Louisa de Saint-Justa,  

w której życie jest podporządkowane licznym sankcjom, mającym rzekomo służyć dobru ogólnemu. Według 

Dinheima, u Sade’a zostało to powielone, jednak w wersji skrajnej, gdyż republika, która miała być uzależniona 

od rozumu, staje się w rzeczywistości podporządkowaną zbrodni i terrorowi. 
185

 Ibidem. Dinheim wymienia tu Susan Sontag i Ronalda Barthesa jako „niezbyt poważnych krytyków”. 
186

 Ibidem 
187

 Słonimski A., Przesadyzm. „Tygodnik Powszechny” 1971, nr 32, s. 8 
188

 Ibidem. Słonimski wspomina o historii tzw. Moors Murders (Morderstw na wrzosowiskach), które miały 

miejsce w Anglii w latach 60. XX wieku, kiedy to para dwudziestoparolatków, Ian Brady i Myra Hindley 

zamordowali pięcioro dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Sprawa była mocno nagłośniona w mediach Wielkiej 

Brytanii. Morderstwom i ich sprawcom poświęcił podrozdział swej książki Wiedza zakazana Roger Shattuck 

(Sprawa morderstw na torfowiskach w Rozdziale VII Boski markiz, który autor opatruje celowo „złą sławą” – 

pisze, że należy go czytać na własną odpowiedzialność oraz napomina, że nie jest on wskazany dla dzieci – 

konsekwentnie został więc opatrzony na spisie treści pieczątką „TYLKO DLA DOROSŁYCH”). Jak pisze 

Shattuck, w rzeczach Brady’ego, którego nazywano psychopatą-sadystą, odnaleziono, obok Mein Kampf Hitlera, 

książkę The Life and Ideas of the Marquis de Sade Geoffreya Gorera. W książce tej podkreślone były fragmenty 

o uzasadnieniu przez Sade’a morderstwa jako „konieczności, a w żadnym przypadku nie przestępstwa”. Brady 

miał fascynować się Sade’em („cytował go jak gdyby Ewangelię” – Słonimski, op. cit.) i podobnie jak Ted 

Bundy – jak pisze Shattuck – w obiektywny sposób mówić o wpływie, jaki Markiz na nim wywarł.  

Za: Shattuck R., Boski markiz, [w:] Wiedza zakazana. Od Prometeusza do pornografii, przeł. M. Borkowska, 

Universitas, Kraków 199, s. 275-360 
189

 Słonimski, op. cit. 
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 W ramach polemiki doszło także do wymiany korespondencji pomiędzy członkami 

Zarządu Klubu „Krąg”, Włodzimierzem Wnukiem i Zygmuntem Lichniakiem, a ówczesnym 

redaktorem naczelnym „Twórczości”, Jarosławem Iwaszkiewiczem.
190

 Związani  

z konserwatywną prasą publicyści wyrazili swoje oburzenie publikacją Francuzów, uznając je 

za ”akt przeciwko dialogowi, przeciwko twórczej symbiozie wartości” – ze względu  

na zawarte w tekście „bluźniercze inwektywy, które obrażają uczucia religijne ludzi 

wierzących”.
191

 Nadawcy listu zarzucają ponadto redakcji „Twórczości” brak komentarza, 

który zneutralizowałby jego „antydialogowy jad”. W odpowiedzi Jarosława Iwaszkiewicza 

znalazły się argumenty, których istnienia trudno nie zauważyć gołym okiem. We wstępie 

umieszczono bowiem tekst tłumacza, Jerzego Lisowskiego, który jasno określa intencje 

publikacji – pismo Markiza miałoby być doskonałym dokumentem epoki. Ponadto, 

„komentarz neutralizujący antydialogowy jad”
 192

, jak pisze Iwaszkiewicz, pojawił się,  

a mianowicie w postaci rozprawki Filozof zamurowany
193

 Jacka Trznadla. 

 Nie pomogło zatem opatrzenie tekstu Francuzów ani Filozofem zamurowanym, 

wyjaśniającym w jakimś stopniu zawiłości myślenia Markiza, ani wstępem Lisowskiego.  

W Wieku markiza de Sade Jerzy Łojek tłumaczy taką reakcję niefortunnością doboru 

fragmentu. Tak opisuje zaistniałe nieporozumienia: 

 

Przedstawienie tej wypowiedzi – która stanowi przecież fragment większej całości i prezentowana jest  

w oryginale przez autora niejako „w cudzysłowie”, jako przejaw pewnego typu myślenia, niekoniecznie 

aprobowanego przez samego pisarza – jako wypowiedzi ideowo-postulatywnej samego Sade’a, stanowiącej 

kwintesencję całego jego systemu moralno-filozoficznego i jako najbardziej charakterystycznego rzekomo 

przejawu jego umysłowości, wprowadziło w błąd znaczną część czytelników, siłą rzeczy nie bardzo przecież 

zorientowanych w całości dzieł markiza.
194

  

 

 Szczegółowej analizy Francuzów podjął się Maciej Dombrowski w tekście Sade  

– polityk zbrodniczy, czyli jak stać się prawdziwym republikaninem
195

. Od opisu dwóch 

części: pierwszej zatytułowanej Religia (w której Sade dokonuje krytyki tejże właśnie, 

identyfikując ją „ze znienawidzonym przez Rewolucję monarchą”
196

) oraz drugiej – Obyczaje 
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 „Twórczość” 1971, nr 4, s. 164-165 [Tu: List Zarządu Klubu „Krąg”, podpisany przez W. Wnuka  
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 Ibidem, s. 164 
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 Trznadel J., Filozof zamurowany. „Twórczość” 1970, nr 12, s. 70-80; por. Rozdział 3., 3.1.6. 
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 Łojek, J. Wiek Markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII wieku, 

Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1973, s. 354 
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 Dombrowski M., Sade – polityk zbrodniczy, czyli jak stać się prawdziwym republikaninem, op. cit. 
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 Ibidem, s. 37 
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(gdzie Sade poszukuje rozwiązania problemu prawodawstwa, które według niego nie może 

być jednakowe dla nierówno obdarzonych energią ludzi), przechodzi Dombrowski  

do stwierdzeń, które odbiegają od prezentowanych przez krytyków tekstu z lat 70. Skoro 

bowiem Markiz rozwija tezę o różnorodności społeczeństwa oraz o wymogu rozmaitego doń 

podejścia w zakresie prawa, nie można o nim mówić jako o kimś, komu całkowicie brakuje 

tolerancji. Wręcz przeciwnie, uznaje Dombrowski Markiza za osobę wykazującą się nie 

fanatyzmem, a nietypową elastycznością poglądów. W taki sposób autor argumentuje swój 

pogląd: 

 

Prawdziwa republika to zbiorowość wolnych duchów, które kształtują życie wedle własnych potrzeb. Sade jest 

filozofem wolności nawet wtedy, kiedy wydaje się jego czytelnikom, że autor popadł w najgorsze niewolnictwo, 

zrodzone przez jego własne, niepohamowane żądze.
197

 

  

2.1.2. Histoire de Juliette 

 

Julietta w mniejszych kawałkach 

Pierwsze polskie tłumaczenie fragmentu Historii Julietty ukazało się w „Tygodniku 

Literackim”, w numerze 11 z 1991 roku. Był to tekst Delcour, kat z Nantes
198

 w tłumaczeniu 

Bogdana Banasiaka.  

Kolejne, znacznie obszerniejsze fragmenty, pojawiły się w poświęconym Markizowi 

numerze „Literatury na świecie”
199

. Znalazło się w nim aż pięć tekstów: Stowarzyszenie 

Miłośników Zbrodni
200

 i Rozprawa papieża o zbrodni
201

 w tłumaczeniu Bogdana Banasiaka 

oraz Rozprawa Clairwil o piekle. System Saint-Fonda
202

, Tyrada Belmora o miłości
203

  

i Epizod włoski
204

 w tłumaczeniu Krzysztofa Matuszewskiego.  
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Dwie Julietty 

Pierwsze wydanie Histoire de Juliette – jako osobnej pozycji książkowej - ukazało się 

na polskim rynku w roku 1997. Książka zatytułowana po prostu Julietta
205

, opracowana przez 

Wydawnictwo „Spacja”
206

, stanowiła wybór tekstów z Histoire de Juliette, w tłumaczeniu 

Bogdana Banasiaka i Krzysztofa Matuszewskiego. Poza notą wydawniczą znalazł się w niej 

tekst Matuszewskiego Pasja według Sade’a. Do „Julietty” wstęp fantazmatyczny.  

Poza okładką
207

, przedstawiającą dość skąpo ubraną kobietę, wydanie to nie zawiera żadnych 

ilustracji. 

Drugie i zarazem ostatnie dotychczas wydanie książkowe nosi tytuł Julietta. 

Powodzenie występku
208

. Ukazało się nakładem Wydawnictwa Mireki w roku 2003
209

. Wybór 

z Histoire de Juliette, w stosunku do wydania „Spacji”, został tutaj poszerzony. Okładka
210

 

książki zdecydowanie rzuca się w oczy – zarówno dzięki ilustracji (grafika nagiej kobiety  

z zasłoniętą twarzą, siedzącej w wymownej pozie na murach – zapewne – fortecy),  

jak i dużym, czerwonym literom, oznajmiającym o nazwisku autora i tytule dzieła. Wewnątrz 

książki umieszczono dwa typy ilustracji: jedne pochodzą z holenderskiego wydania Historii 

Julietty z roku 1797, drugie składają się na humorystyczny komiks zatytułowany Justyna 

autorstwa Guido Crepax (napisy w języku angielskim)
211

. Tylna strona okładki zaś jest żywą 

reklamą Sade’a – zostały w niej opisane najbardziej emocjonujące momenty w biografii 

autora, który był „mroczną postacią” i „jasnowzrocznym myślicielem” jednocześnie.
212

 

Obok noty od tłumaczy, tekst książki został uzupełniony o artykuł Banasiaka, 

zatytułowany Markiz de Sade – filozof XX wieku
213

, który w nieco krótszej wersji ukazał się 

wcześniej w piśmie „Rita Baum”
214

. Banasiak dokonuje prezentacji Sade’a jako prekursora 
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myślicielstwa dwudziestowiecznego, analizując jego filozofię w stosunku do kilku 

najważniejszych odniesień: Boga, Natury, „Innego” oraz „Ja”
215

. 

 

2.1.3. 120 dni sodomy, czyli szkoła libertynizmu 

 

Sodoma rozproszona 

 Podobnie jak pozostałe „wielkie” utwory Markiza, Les cent vingt journées de Sodome 

ou l'École du libertinage również ukazało się w formie fragmentów: po raz pierwszy  

w antologii Powiedzieć wszystko
216

, po raz drugi (już po wydaniach książkowych)  

– w czasopiśmie "[fo:pa] Kwartalnik literacko-filozoficzny". 

 W opracowanej przez Banasiaka, Bratunia i Matuszewskiego antologii Powiedzieć 

wszystko omawiane dzieło Sade’a zostało zaprezentowane w bardzo obszernych 

fragmentach
217

. Stanowią one skrót tekstu dzieła, od wprowadzenia aż po opis ostatniego dnia 

orgii. Tekst Sade’a został dodatkowo opatrzony Notą
218

 od Wydawców. Opisywane są w niej 

dzieje powstania Stu dwudziestu dni Sodomy oraz historia kolejnych wydań powieści. 

Znalazło się w Nocie również streszczenie utworu oraz krótkie dywagacje na temat inspiracji 

literackich
219

 Sade’a i usytuowania jego myśli w stosunku do filozofii europejskiej
220

. 

 Numer kwartalnika "[fo:pa]", w którym znalazł się drugi fragment tekstu Sade’a, nosi 

podtytuł „pan:niewolnik”, co tłumaczy zasadność umieszczenia właśnie tej części Stu 

dwudziestu dni Sodomy. Tekst zatytułowany Rozporządzenia
221

 jest bowiem szczegółowym 

opisem praktyk, jakie miały odbywać się podczas zaplanowanego na cztery miesiące pobytu 

libertynów w zamku Silling. Dokładnie wskazuje się tam, jakie zachowania i obowiązki mają 

leżeć w gestii poszczególnych uczestników orgii, z oczywistym uwzględnieniem statusu 

„pana” oraz „niewolnika”
222

. 
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120/Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli Szkoła libertynizmu 

 Po raz pierwszy Sodomę w całości, w tłumaczeniu Banasiaka i Matuszewskiego, 

wydały w 1992 dwie oficyny: warszawskie wydawnictwo „Spacja” oraz wrocławskie „Tom”. 

Pełen tytuł brzmiał 120 dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu
223

. Wydanie zostało opatrzone 

tekstem Banasiaka, W lochach Bastylii i w zamku Silling, który ukazał się wcześniej  

w czasopiśmie „Odgłosy” (1991, nr 3) oraz Matuszewskiego Gratias Agimus Tibi, Marquis!. 

Na przedniej stronie okładki widnieje zdjęcie nagich pośladków kobiety oraz jej dłoni  

w czarnych rękawiczkach (jedyna ilustracja w książce)
224

. Tylna strona okładki informuje  

zaś czytelnika dużymi literami, że trzymana przez niego książka ukazała się właśnie „Po raz 

pierwszy w Polsce!”, a jej autor cieszy się „najgorszą, wręcz skandaliczną sławą”. 

 Dwukrotnie Sodomę wydało także krakowskie wydawnictwo: w 2002 roku – jeszcze 

pod nazwą A. Liber oraz w 2004 – już pod nazwą Mireki. Dokładny tytuł to Sto dwadzieścia 

dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu
225

. Podobnie jak w przypadku Julietty, jest to wydanie 

bardziej komercyjne, łatwiej rzucające się w oczy oraz w ręce potencjalnego odbiorcy.  

Już sama okładka
226

, przedstawiająca półnagą kobietę z pejczem, kusi potencjalnego 

odbiorcę. 

 Wydanie to zostało okraszone sporą ilością tekstu pochodzącego od tłumaczy.  

Obok Gratias agimus... Matuszewskiego, który znalazł się w poprzedniej wersji Sodomy, jest 

także tekst Banasiaka o losach powieści oraz drugi, o warstwie myślowej dzieła (o równie 

chwytliwych tytułach: Twierdza w otchłani samotności. O losach i kształcie „Sodomy”  

oraz Wystawna dzikość pożądania. Zarys metafizyki „Stu dwudziestu dni Sodomy”). 

Ciekawostkę stanowi tekst Demon „z piekła” i inni Banasiaka, umieszczony na końcu 

książki. Autor, na wzór zapisków Markiza, dokonał w nim skrupulatnych, ujętych w tabelkę i 

opatrzonych legendą, charakterystyk „czternastu najbardziej spektakularnych libertynów”, 

uczestniczących w literackiej orgii
227

. 

 

                                                 
223

 D.A.F. de Sade, 120 dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak,, K. Matuszewski, „Spacja”, 

„Tom”, Warszawa-Wrocław, 1972 
224

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.9. 
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 D.A.F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, 

A. Liber/Mireki, Kraków 2004 
226

 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.10. 
227

 Banasiak B., Demon „z piekła” i inni, [w:] D.A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, op. cit., s. 52 
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2.1.4. Trzy Justysie
228

 

 

 Pierwsze polskie wydanie pierwotnej wersji Justyny – Niedole cnoty
229

 – ukazało się  

w roku 1972 w warszawskim wydawnictwie „Czytelnik”. W tym samym tłumaczeniu – Jacka 

Trznadla – opublikowane zostało w roku 1990 przez oficynę Dydaktyczna Agencja 

Wydawnicza
230

 w nakładzie 20 250 egzemplarzy. Tę wersję Niedoli cnoty nie „zdobią” żadne 

dodatkowe ilustracje – jedynie na okładce i na frontyspisie umieszczono (tę samą) rycinę 

klęczącej, na wpół roznegliżowanej kobiety
231

. Brak również jakichkolwiek informacji 

dodatkowych w postaci noty od wydawcy, posłowia czy notki o autorze.  

 Znacznie bardziej interesujące zdaje się być wydanie z roku 1985, w którym – obok 

Niedoli cnoty w tłumaczeniu Trznadla – umieszczono także Zbrodnie miłości w przekładzie 

Jerzego Łojka
232

. Książka oprawiona w prostą, czerwoną, ozdobioną jedynie dwoma małymi 

serduszkami, okładkę, kryje znacznie obszerniejszą zawartość, niż wydanie z 1990. Nie tylko 

ze względu na nowele, składające się na Zbrodnie miłości. Znajdują się w niej także dwa 

dodatkowe teksty od tłumaczy: jako posłowie – wydany już wcześniej przez „Twórczość” 

Filozof zamurowany
233

 Trznadla, jako wstęp natomiast – Sade… spóźniony przybysz  

do Polski
234

 autorstwa Łojka.  

 Druga wersja Justyny – Justyna, czyli nieszczęścia cnoty – wydana została w Polsce  

po raz pierwszy w przekładzie Marka Bratunia przez Wydawnictwo Łódzkie w 1987 roku 

(następnie kilka razy wznawiano książkę)
 235

, w nakładzie 50 000 egzemplarzy. To wydanie 

Justyny
236

 zostało opatrzone obszernym Posłowiem
237

 tłumacza. Bratuń nakreśla w nim losy 

wydań Justyny, a także dokonuje szczegółowej analizy związków myśli Sade’a 
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 Tytuł zaczerpnięty z tekstu B. Banasiaka Trzy Justysie („Odgłosy” 1987, nr 21, s. 10), dotyczącego trzech 

wersji Justyny. 
229

 D.A.F. de Sade, Niedole cnoty, przeł. J. Trznadel, „Czytelnik”, Warszawa, 1972 
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 D.A.F. de Sade, Niedole cnoty, przeł. J. Trznadel, Dydaktyczna Agencja Wydawnicza, Poznań-Luboń 1990 
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 Za oprawę graficzną odpowiedzialny jest Jerzy Pokładecki, jednak nie umieszczono informacji o tym,  

czy rysunek jest jego autorstwa. Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.12. 
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 D.A.F. de Sade, Niedole cnoty. Zbrodnie miłości, przeł. J Łojek I J. Trznadel, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 

1985; Zbrodnie miłości również w 1971 wydał PIW: D.A.F. de Sade, Zbrodnie miłości, przeł. J. Łojek, PIW, 

Warszawa 1971 
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 Ibidem, s. 5-19 
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 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.13. 
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 Bratuń M., Posłowie, [w:]D.A.F. de Sade, Justyna, czyli nieszczęścia cnoty, op. cit., s. 238-249 
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(prezentowanych głównie w tej właśnie powieści) z filozofią oświeceniową oraz z innymi 

prądami myślowymi
238

.  

 Na polskim rynku nigdy nie ukazała się natomiast pełna wersja Nowej Justyny,  

co zapewne spowodowane było względami komercjalnymi. Jednak w roku 2008 oficyna 

„słowo/obraz terytoria” opublikowała pracę Krzysztofa Matuszewskiego pt. Sade. Msza 

okrucieństwa
239

.  

Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że jest to kolejna propozycja analityczna. 

Okazuje się jednak być Msza okrucieństwa czymś zupełnie nowym w stosunku do już 

wydanych dzieł, sygnowanych nazwiskiem Markiza. Nie jest bowiem wyborem fragmentów, 

ale szczegółowym streszczeniem Nowej Justyny. W przedmowie Matuszewski wyjaśnia cel 

owego zabiegu, tłumacząc, że żadne wydawnictwo nie zamierzało podjąć się publikacji tak 

obszernej powieści, której treść czytelnik i tak może poznać – mimo że zmienioną – z jej 

poprzednich wersji. Matuszewski podjął się zatem opowiedzenia historii Justyny własnymi 

słowami. Przy okazji znalazło się miejsce na rozbudowany wstęp, w którym autor wyjaśnia 

zawiłości filozofii Markiza. Ponadto, książka jest bogato ilustrowana, przy czym 

zamieszczone ryciny w pełni wyrażają erotyczną treść dzieła.
240

  

Praca Matuszewskiego jest z pewnością źródłem, którego nie może pominąć znawca 

czy wielbiciel twórczości Sade’a. Jednak nie do pominięcia jest także fakt, że ponownie 

czytelnik ma do czynienia z jakimś substytutem właściwej twórczości Markiza. I tym razem 

nie są to nawet tej twórczości fragmenty, ale jej odbiór dokonany już przez kogoś innego. 

  

2.1.5. Antologia Powiedzieć wszystko 

  

 Powiedzieć wszystko, czyli antologia tekstów Markiza w opracowaniu Bogdana 

Banasiaka i Krzysztofa Matuszewskiego, została wydana dwa razy. Po raz pierwszy, w roku 

1991 nakładem Wydawnictwa Łódzkiego
241

, po raz drugi – w 2003 przez krakowską oficynę 

Mireki
242

.  

 W antologii znalazł się bogaty wybór tekstów de Sade’a. są to m. in. fragmenty 120 

dni Sodomy i Aline et Valcour, poemat Prawda, a także wyimki z dziennika Markiza,  
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 Por. Rozdział 3., 3.1.6. 
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 Matuszewski K., Sade. Msza okrucieństwa, „słowo/ obraz terytoria”, Gdańsk 2008 
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 Por. Aneks. Ilustracje, 4.1.14. 
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 D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, wybór i przeł. B. Banasiak, M. Bratuń, K. Matuszewski, 

Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1991 
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D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, wybór i przeł. B. Banasiak, M. Bratuń, K. Matuszewski, Mireki, 

Kraków 2003 
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jego przemyśleń filozoficznych oraz teoretycznoliterackie Rozważania na temat romansu.  

W pierwszym wydaniu większość tekstów w antologii była na rynku polskim nowością. 

Ponadto, jako wstęp do pierwszej wersji książki umieszczono tekst tłumaczy zatytułowany 

Sade – filozofia zbrodni czy zbrodnia filozofii?
243

, w którym wyjaśniają oni m. in. niektóre 

zawiłości systemu myślowego „boskiego markiza”. W tekście zostaje również przybliżone 

znaczenie tytułowej formuły „powiedzieć wszystko” – jako zasady, która rządzi pisarstwem  

i myśleniem Sade’a, nakazując mu nie przemilczać niczego, nawet najbardziej 

bulwersujących rzeczy. Jest to zasada, którą jednocześnie kierują się tłumacze w mówieniu  

i pisaniu o Markizie i jego twórczości.
244

 Z kolei w drugim wydaniu za wstęp posłużył esej 

Banasiaka Markiz de Sade – prawda i legenda
245

. 

* 

W numerze 209 „Gazety Wyborczej” z roku 1991 ukazała się recenzja antologii, 

autorstwa Jakuba Z. Lichańskiego, zatytułowana De Sade, smutny archiwista
246

.  

Jak sugeruje sam tytuł, autor nie wypowiada się entuzjastycznie o pismach Markiza. 

120 dni Sodomy, które kojarzy mu się z podręcznikiem psychopatologii albo „dziełkiem 

smutnego archiwisty sądowego”
247

, uznaje po prostu za nudne. Pozostałe zaś teksty, z uwagi 

na nikłe walory literackie, nie są według Lichańskiego w stanie zainteresować  

i usatysfakcjonować zwykłego czytelnika, nawet tego ponadprzeciętnie zainteresowanego 

wiekiem XVIII. Mogą być jedynie materiałem badawczym dla historyków literatury. 

Natomiast pisma polityczne i antyklerykalne, daleko odbiegające jakością od im podobnych, 

które wyszły spod pióra encyklopedystów, uznaje recenzent za błahe, a nawet zabawne.  

Za jedyny godny uwagi tekst w antologii uważa Lichański ten autorstwa historyków literatury 

właśnie, a więc wstęp tłumaczy i redaktorów Powiedzieć wszystko.
248

 

 

2.1.6. „Literatura na świecie” 

 

 Numer 10 z 1994 roku miesięcznika „Literatura na świecie” został w całości 
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 Banasiak B., Matuszewski K., Sade – filozofia zbrodni czy zbrodnia filozofii?, [w:] D. A. F. de Sade, 
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przeznaczony Markizowi.
249

 Z tekstów Sade’a zamieszczono wymienione już powyżej 

fragmenty Historii Julietty
250

 oraz, w całości, Dialog między księdzem a umierającym
251

.  

 Okładkę zdobi rysunek Man Ray Marquis de Sade, na kóry zostały naniesione tutaj 

kolory: czerwony i czarny
252

. W numerze znalazły się ponadto tłumaczenia tekstów 

zagranicznych badaczy, których można uznać za czołowych przedstawicieli współczesnego 

nurtu europejskiej recepcji dzieła Sade’a. Są to m. in. Philippe Sollers
253

, Pierre 

Klossowski
254

, Roland Barthes
255

 czy Gilles Deleuze
256

. Dołączone zostało również 

szczegółowe kalendarium życia oraz twórczości Markiza w opracowaniu Anny 

Wasilewskiej
257

.  

 Interesującym elementem, jaki znalazł się w omawianym wydaniu miesięcznika, jest 

zamieszczona na wstępie decyzja oraz uzasadnienie Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, 

dotyczące oddalenia wniosku powstania oficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade.  

W uzasadnieniu tym podkreślono przede wszystkim, że istnienie i działalność stowarzyszenia 

naruszałoby „zasady współżycia społecznego, a tym samym panującą w Polsce moralność 

publiczną”
258

. W numerze znajduje się także swoista odpowiedź na oświadczenie sądowe – 

tekst Bogdana Banasiak, jednego z inicjatorów stowarzyszenia, w którym nie tylko odpiera on 

zarzuty, ale także ogłasza powołanie nieoficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade.
259

  

* 

O numerze „Literatury na świecie” poświęconym Markizowi pisał w opublikowanym 

w „Gazecie Wyborczej” tekście Morze pełne potworów
260

 Jerzy Sosnowski. Autor wspomina 

przy okazji o legendach opowiadanych wciąż o Markizie, uznając je za obce temu,  

co opisywał on w swych powieściach. Sosnowski zauważa też obsesyjną wręcz skłonność 

Sade’a do klasyfikacji i wyliczeń, które są dowodem na to, że Markiz starał się apelować nie 
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do namiętności, a do intelektu. Uznając pewną przydatność dzieł Markiza dla obecnej kultury, 

Sosnowski jednocześnie na ich podstawie wysnuwa „mroczną hipotezę”
261

 o drapieżności 

natury oraz człowieka. Stąd, zamieszczone w tytule, a kończące tekst stwierdzenie, że „nasza 

codzienność unosi się na powierzchni morza pełnego potworów”
262

. 

 

2.1.7. Teksty Sade’a w Internecie 

 

 Nieocenionym źródłem tekstów Sade’a jest strona internetowa wspomnianego 

powyżej nieoficjalnego Towarzystwa im. Markiza de Sade
263

. Znajdują się na niej bowiem 

teksty autoryzowane przez głównych tłumaczy jego dzieł na język polski, a więc m. in. przez 

Krzysztofa Matuszewskiego i Bogdana Banasiaka, jednych z założycieli Towarzystwa. 

Wybór tekstów jest szeroki: na stronie znajduje się kilkanaście obszernych fragmentów 

przekładów utworów Sade’a
264

 oraz kilkadziesiąt jego tekstów w języku francuskim
265

.  

 Poza pismami samego Sade’a, strona Towarzystwa obfituje w różnorodne informacje 

źródłowe.
266

 Zamieszczona została tu m. in. biografia Markiza autorstwa Bogdana 

Banasiaka
267

 oraz obszerne teksty tegoż samego badacza (które odnaleźć można w Integralnej 

potworności), a także innych (m.in. Jerzego Kochana). Na szczególną uwagę zasługuje 

skrupulatnie opracowana bibliografia, zarówno podmiotowa (w oryginale i po polsku),  

jak i przedmiotowa (w języku francuskim i polskim, ale także angielskim). 

 

 

** 

 Efektów szczegółowego przeglądu polskich wydań pism Sade’a jest kilka.  

Po pierwsze, to długa lista tytułów, jednak nie ze względu na pokaźną liczbę osobnych 

pozycji wydawniczych, a raczej na fragmentaryczność książek, które się ukazują. Czytelnik 
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ma bowiem do czynienia z licznymi skrótami, fragmentami, antologiami itd. Znamienny  

przy tym jest kolejny fakt, że najważniejsze – w uznaniu samego Markiza – dzieła, czyli Aline 

et Valcour, Nowa Justyna i Historia Julietty, nie zostały w Polsce wydane ani razu w całości. 

Dojść można zatem do wniosku, że mimo pewnego „ułaskawienia” Markiza w wieku XX 

przez literaturoznawców, wciąż jest on dla wydawców postacią niewygodną. Najpewniej 

zatem rolę odgrywają tu względy komercjalne. Można to stwierdzić chociażby na podstawie 

Historii Julietty, która w oryginale liczy ponad tysiąc stron – niełatwo zatem o pewność 

sukcesu wydawniczego w przypadku tak obszernego dzieła. Bogdan Banasiak i Krzysztof 

Matuszewski, gorliwi badacze i tłumacze Sadycznej bibliografii, podejmowali próby wydania 

wszystkich dzieł Markiza, jednak dotychczas specyfika polskiego rynku wydawniczego nie 

pozwoliła na powodzenie tego przedsięwzięcia. Taka sytuacja bez wątpienia ma wpływ  

na jakość odbioru twórczości de Sade’a – wszak polski czytelnik, o ile nie włada biegle 

językiem francuskim, nie uzyskał, póki co, możliwości skosztowania pism Markiza takimi, 

jakimi ten je stworzył. 

*** 
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2.2. Dzieje badań nad życiem i twórczością Markiza we współczesnej 

Polsce  

 

2.2.1. Sade współczesny – pierwsze teksty powojenne dotyczące Markiza; Konrad 

Eberhardt  

 

Z analizy materiałów źródłowych, a także bezpośrednio z pracy Jerzego Łojka
268

 

można dowiedzieć się, że zainteresowanie twórczością oraz osobą de Sade’a w Polsce 

nastąpiło po raz pierwszy w latach pięćdziesiątych.  

Artykuł Konrada Eberhardta Egzystencjalista oskarża prawicę
269

, opublikowany 

w roku 1956, jest w zasadzie komentarzem do zbioru esejów Simone de Beauvior  

pt. Les Privilèges (Przywileje – Paryż 1955). Postać Markiza de Sade stanowi zaś  

w treści owych tekstów punkt istotny – zarówno ze względu na pewną korespondencję 

między myślą Sade’a a filozofią egzystencjalną w ogóle, jak i na „oddanie” mu 

specyficznego miejsca w tekście. Tłumaczy to oczywiście pojawienie się jego nazwiska 

oraz konstatacji na temat jego osoby w tekście Eberhardta.  Jak pisze Eberhardt
270

,  

na Przywileje składają się trzy szkice: pierwszy pt. Czy należy spalić Sade’a? traktuje  

o życiu i twórczości „osławionego patrona ruchu egzystencjalistycznego we Francji”
271

; 

dwa kolejne zaś są ściślej związane z filozofią egzystencjalną, jeden bowiem  

to „płomienna filipka”
272

 przeciw współczesnej burżuazji zachowawczej (jej filozofii, 

sztuce, historii itd.), drugi – obszerna polemika filozoficzna z Merlau-Ponty, będąca 

jednocześnie obroną „późnego” Jeana-Paula Sartre’a. Zgodnie z twierdzeniem 

Eberhardta, to co łączy oba – z pozoru odległe – pola tematyczne, to metodologiczna 

postawa autorki esejów, która w założonym systemie ocen w znaczącym stopniu 

uwzględnia kryteria społeczne. Dotyczą one problemu elity oraz społecznego 

przywileju. Simone de Beauvior w części o Markizie pewne momenty w biografii  

i dziełach pisarza wykorzystuje nie tylko bowiem dla krytyki prawicy i podniesienia 

egzystencjalizmu. Autorka dokonuje także pewnej obrony Sade’a z perspektywy 

społecznej. Jak pisze, zgodnie z jej twierdzeniami, Eberhardt: 
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Już nie dlatego należy chronić dzieło Sade’a, że jego punkt widzenia na wiele spraw zbiega się z widzeniem tych 

rzeczy przez Sartre’a w „L’Erte et le Néant”, ale dlatego, że Sade spełnił rolę słuszną społecznie.
273

 

 

Według Eberhardta
274

, w swoim eseju De Beauvior stwierdza, że Sade dowiódł, jakie 

logiczne wnioski można wyciągnąć z „systemu usankcjonowanej niesprawiedliwości, 

usankcjonowanego okrucieństwa”
275

.  Zasady rządzące i tak przecież życiem społecznym 

przeniósł na relację pomiędzy katem a ofiarą. W takim ujęciu Sade – z patrona 

egzystencjalnej filozofii – staje się , po prostu „rezultatem układu społecznego, kodyfikatorem 

praw uprzywilejowanych, człowiekiem umiejącym trzeźwo wyciągać wnioski”
276

. Jak pisze 

badacz, Simone de Beauvior w konsekwentnym realizowaniu tych zasad przez Sade’a 

upatruje społecznej doniosłości. 

W swoim szkicu Konrad Eberhardt stosunkowo sporo miejsca poświęca samej osobie 

Sade’a. Wymienia te fakty z jego życia, poprzez pryzmat których czytelnik nie jest w stanie 

postrzegać go inaczej, niż „chodzący podręcznik psychopatologii seksualnej”,  

który z pewnością – według autora – zostałby ciekawym przypadkiem medycyny, gdyby Sade 

nie zaczął po prostu swoich wizji opisywać. Pisarstwo Sade’a Eberhardt uznał jednoznacznie 

za mierne, podkreślając w nim wagę zbrodni jako najwyższego osiągnięcia i wyzwolenia 

człowieka. Ten aspekt w dziełach Sade’a, jak i dowodzony przez de Beauvior objaw 

społecznej doniosłości, uznaje Eberhardt za elementy łączące pisarza z ideą faszystowską. 

Podobnie jak np. Camus, Eberhardt niejako moralnie oskarża Sade’a o zbrodnie hitlerowskie, 

o filozofię pełną „pogardy dla biedaka i słabszego”
277

. Tekst Eberhardta, traktujący przecież 

przede wszystkim o Les Privilèges, jest w zasadzie dobrym polem do zdyskredytowania nie 

tylko autorki, której społeczne stanowisko badacz stara się obalić i której zarzuca liczne 

niekonsekwencje
278

. W pewnym sensie wbrew tytułowi swego tekstu, badacz większość 

uwagi skupia na Markizie de Sade, nie tylko poprzez zanegowanie stanowiska autorki 

Przywilejów, ale także poprzez wyraźną ofensywę na samego pisarza-libertyna. 
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2.2.2. Teksty dotyczące procesu przeciwko J. J. Pauvertowi 

 

Proces młodego wydawcy pism Sade’a opisywany był w polskiej prasie dość 

szeroko (uwzględniając niewielką jeszcze ilość publikacji na temat samego Markiza  

w tamtym okresie).
279

 Sytuacja Jean-Jacques Pauverta została szczegółowo przybliżona 

w jednym z artykułów w „Twórczości”, którego autor podpisał się jedynie 

pseudonimem (być może inicjałem) „at”. W tekście zatytułowanym Jeszcze jeden 

proces Sade’a
280

autor opisuje zastosowaną przez mecenasa wydawcy linię obrony, 

która skupiała się wokół względów komercjalnych, mających służyć na korzyść 

Pauverta. Okazało się również, że mecenas Maurice Garcon musiał zostać obrońcą nie 

tylko wydawcy, ale i samego Sade’a. W celu obrony drugiego z „winnych” Francuzów, 

adwokat powoływał się na zmienne pojęcie moralności, konieczność znajomości pism 

Markiza przez lekarzy czy psychologów oraz na fikcyjne źródła jego złej reputacji.
281

  

Przy okazji pisania o procesie, autor artykułu przywołuje słowa wypowiedziane 

w 1909 roku przez Guillaume Apollinaire’a, który nazwał Sade’a „najbardziej wolnym 

umysłem wszystkich czasów” i jednocześnie przewidywał scenariusz, w którym idee 

„tego człowieka, którego się ma za nic, opanują cały wiek XX”.
282

 Autor artykułu 

odpowiada na te słowa: 

 

I godzina wybiła. Okrucieństwo człowieka wobec drugiego człowieka stało się faktem.
283

 

 

Twórca tekstu wyraża zatem opinię o niewątpliwych „związkach” Sade’a  

z hitleryzmem, która była dość popularna w polskiej refleksji powojennej. Podkreśla 

również fakt, że po II wojnie światowej egzystencjaliści odkryli pewne pokrewieństwo 

swojej postawy filozoficznej z gorzkim cynizmem Sade’a.
284

  

 

Głośny proces wydawcy pism Markiza stał się pretekstem do powstania 

wydanego w roku 1957 na łamach „Współczesności” szkicu Zbigniewa Irzyka, 
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zatytułowanego Purytańska Francja, czyli niedole markiza de Sade
285

.  To w zasadzie 

pierwszy tekst w języku polskim, w którym rzetelnie zaprezentowany został zarówno 

autor, jak i jego dzieło. Jest to wprowadzenie niezwykle cenne, gdyż, jak twierdzi 

Łojek: 

 

oparte na doskonałej znajomości przedmiotu i prezentujące całe zagadnienie w sposób spokojny, trzeźwy 

i przejrzysty, w duchu wywodzącym się niejako z tradycji Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
286

 

 

Publikacja Irzyka była jednak odosobniona – zapoczątkowany przez niego nurt 

polskich zainteresowań Sade’m nie znalazł niestety kontynuatorów.  

 

2.2.3. Markiz de Sade – myśliciel współczesny? 

 

Kolejne teksty pojawiają się dopiero ponad dziesięć lat później. Pierwszym  

z nich jest artykuł Franciszka Ryszki Markiz de Sade a problem faszystowskiej 

władzy
287

. Autor analizuje w nim związki „formuły władzy” u Sade’a (jest to, 

wyniesiona przez niego głównie ze 120 dni Sodomy, formuła „totalnego panowania”)  

z systemem władzy faszystowskiej.
288

 Kolejnym tekstem jest Sade ukrzyżowany
289

 

Wojciecha Karpińskiego, który ukazał się na łamach „Twórczości” w lutym 1968 roku. 

Autor analizuje w nim pewne wątki dzieł Sade’a, m. in. Julietty i 120 dni Sodomy, 

próbując zdefiniować i umotywować istnienie w nich „Człowieka Suwerennego”.
290

 

Inny tekst – to artykuł Filozof zamurowany Jacka Trznadla
291

 (wydany w tym samym 

numerze „Twórczości”, co po raz pierwszy tekst Francuzi, jeszcze jeden wysiłek
292

).  

Te dwa ostatnie są pierwszymi próbami polskich badaczy do analizowania 

wątków pism Markiza pod kątem filozoficznym, poszukiwania w nich kontekstów  

dla myśli XVIII-wiecznej i współczesnej.
293

 Rozpatrują jednocześnie twórczość Sade’a 

w kategoriach współczesnych, posługując się pojęciami właściwymi dopiero czasom 
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obecnym, co według Jerzego Łojka było błędnym interpretowaniem pisarstwa 

Markiza
294

. Idąc za myślą badacza, nie da się bowiem rozpatrywać twórczości Sade’a  

w kategoriach ponadczasowych, w oderwaniu od warunków społecznych i 

historycznych, w jakich Sade tworzył. Jak pisze Łojek: 

 

Skutkiem tego było zlekceważenie konkretnej treści pojęć, jakimi posługiwał się markiz (…), 

potraktowanie jego systemu myślowego jako struktury pustych nazw, pod które podkłada się dowolne 

desygnaty pojęciowe, odpowiadające subiektywnemu rozumieniu odpowiednich zagadnień przez 

współczesnych nam autorów.
295

 

 

 

2.2.4. Markiz de Sade w Gorączce romantycznej 

 

Miejsce dla „boskiego Markiza” znalazło się także w pracach Marii Janion, 

poświęconych romantyzmowi europejskiemu i paradygmatowi romantycznemu. 

Nazwisko Sade’a pojawia się m.in. w tekście Zbójcy i upiory, który po raz pierwszy 

został opublikowany w zbiorze Romantyzm, rewolucja, marksizm
296

, a następnie,  

w 1972 roku, znalazł się w zestawieniu studiów nad romantyzmem autorstwa Janion, 

zatytułowanym Gorączka romantyczna
297

.  

Zbójcy i upiory to tekst wnikliwie przedstawiający związki pomiędzy 

romantyzmem a surrealizmem, który autorka nazwała zresztą „francuskim zastępstwem 

romantyzmu”
298

. Nasycone ideą buntu dociekania surrealistów (m. in. André Bretona, 

Louis Aragona czy Paula Eluarda) określa Janion pewną twórczą repetycją 

romantyzmu.
299

 Istotę tej repetycji stanowi jednakowo przyswojenie przez surrealistów 

myśli nowoczesnej (m. in. Freuda i Junga), jak i fascynacja niemieckim  

preromantyzmem (Goethem, Novalisem czy Schillerem, a z romantyków – Ernstem 

Hoffmannem), Edgarem Allanem Poe, Byronem, a także – Markizem de Sade.  
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Temu ostatniemu poświęcony został rozdział Cień boskiego markiza
300

. Maria Janion 

w owym tekście uznaje, że z połączonej krytyki religii i Boga wyciągnął Sade przede 

wszystkim wniosek mówiący o religii będącej „absolutnie nie do pogodzenia z wolnością”
301

. 

Takie stwierdzenie jest według badaczki tym, co odróżnia Sade’a od romantyków, a zbliża  

go do surrealistów. Rozchodzi się bowiem o różnice w definiowaniu, tak ważnego przecież 

dla wszystkich wymienionych, pojęcia wolności. Jak pisze Janion: 

 

dla wielu romantycznych rebeliantów sprowadzała się ona do wolności politycznej, społecznej, osobistej, jednak 

w wyraźny sposób ograniczonej prawem i systemem etycznym, jeśli nie religijnym, to do religijnego podobnym 

– i pozostającym w obrębie chrześcijaństwa, nawet na zasadzie herezji.
302

 

 

 Idąc dalej za myślą Janion, poza podobieństwem w pojmowaniu wolności, 

surrealistów u de Sade’a pociągają przede wszystkim problemy związane z miłością  

i namiętnością. Są one w dziełach „boskiego markiza” poddane jednak pewnej inwersji, 

pełnej okrucieństwa i perwersji, która ma wyrażać jego stosunek wobec tradycji 

sentymentalnej oraz chrześcijańskiej moralności. Jest to m. in. stosowany przez Sade’a efekt 

literacki, polegający na odwróceniu happy endu. Zakończenia jego utworów pełne są bowiem 

okrucieństwa „brutalnego, ostrego, niczym, ale to absolutnie niczym nie przysłoniętego”.
303

  

 

 

2.2.5. Wiek markiza de Sade Jerzego Łojka 

 

Znaczenie pracy Jerzego Łojka dla recepcji życia i twórczości Sade’a w Polsce 

jest nieocenione, przede wszystkim ze względu na jej biograficzne walory
304

. Autor 

zajął jednak wobec twórczości Markiza pewne wyraźne stanowisko, a mianowicie, 

mimo podkreślenia filozoficznych aspektów, opowiadał się za rozpatrywaniem jej 

wyłącznie w ramach XVIII wieku.  
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To niejakie rozdwojenie w koncepcji Łojka zauważył recenzent jego pracy, Jan 

Gondowicz
305

. Podkreśla on ukazane w pracy „wyjście” Sade’a poza ramy epoki  

na płaszczyźnie myślowej – szczególnie w zakresie różnie pojętej wolności.  

Na poparcie swojego sądu przytacza słowa Stanisława Zielińskiego, mówiące,  

że wolność u Sade’a jest bliska surrealizmowi, a na pewno już – romantyzmowi.
306

 

Stwierdza jednak również, że Łojek nakazuje rozpatrywać twórczość Sade’a w ścisłych 

ramach Oświecenia. Według Gondowicza takie spojrzenie jest dla osławionego 

libertyna krzywdzące, szkodzi bowiem syntetycznemu spojrzeniu, „o jakie nieraz 

jeszcze się ktoś pokusi”
307

. Autor recenzji uznaje, że nie można myśli Markiza 

rozpatrywać tylko w kontekście historycznoliterackim, gdyż nie bez powodu stała się 

ona aktualna właśnie w obecnych czasach. Jak pisze: 

 

Jerzy Łojek stworzył w myśl tej aktualności znakomitą książkę, ale sam odsuwa się z lekka  

od niewygodnego sąsiedztwa. Nie należy chyba jednak tego traktować jako naruszenia zasady 

obiektywizmu: na ostatniej stronie książki jest to po prostu gest wyzwolenia się z fascynacji.
308

 

 

Łojek zaktualizował swoje zdanie na temat współczesnej recepcji Sade’a, nie 

można powiedzieć jednak, by całkowicie je zmienił. W III wydaniu Wieku markiza de 

Sade można bowiem przeczytać spisany w 1981 roku post scriptum, w którym autor 

komentuje własną opinię, wyrażoną w ostatnim rozdziale pracy. Jedno z jej głównych 

założeń głosiło: 

 

Wszystkie idee i wszystkie wizje artystyczne Sade’a muszą być rozumiane w kategoriach pojęć wieku 

Oświecenia i przykładanie do nich jakiejkolwiek innej miary dyskwalifikuje naukowo ewentualnego 

badacza.
309

 

 

W dopisanym komentarzu Łojek nie jest już skłonny na „naukową 

dyskwalifikację” badaczy zajmujących przeciwne stanowisko. Jako znawca tematu nie 

mógł bowiem zignorować faktu, że w latach tuż po wydaniu jego opracowania badacze 

dzieła Sade’a znajdywali coraz to więcej argumentów na tezę o jego aktualności. Łojek 

uznaje jednak jako aktualne jedynie ustalenia Markiza z zakresu psychologii seksualnej, 
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gdyż, jak uważa, są one ponadczasowe, tak samo jak natura człowieka, której przecież 

dotyczą. Postawy społeczne i etyczne reprezentowane przez postaci Sade’a uznaje 

badacz już za właściwe jedynie dla XVIII wieku i niemożliwe w dzisiejszej 

rzeczywistości. Dlatego też dopatrywanie się w pewnych zjawiskach XX wieku  

(np. w hitleryzmie) ich bezpośredniej kontynuacji uważa za „ogromne 

nieporozumienie”
310

. Zgodnie z tezą Łojka, pewne psychologiczne idee Sade’a znajdują 

współczesnych kontynuatorów w wymiarze jednostkowym, a nie społecznym.  

Jako przykład podaje on dzieła autorki publikującej we Francji pod pseudonimem 

Pauline Réage: Histoire d’O i Retour a Roissy, ukazujące szczęście kobiety żyjącej  

w całkowitym podporządkowaniu mężczyźnie.
311

 

 

2.2.6. Teologia w buduarze 

 

Zamieszczony w kwietniowym numerze „Twórczości” z 1994 roku, artykuł 

Arkadiusza Pacholskiego Teologia w buduarze
312

 jest interesującym dokumentem odbioru 

twórczości Markiza. Autor zwrócił w nim bowiem uwagę nie tylko na kwestie problemowe  

w pisarstwie de Sade’a, ale również ujawnił pewne mechanizmy czytelnicze.  

I tak porównuje Pacholski lekturę książek „boskiego markiza” do wędrówki przez 

pogrążone w mroku lochy. Są to lochy surrealistyczne, w których elementy wyposażenia 

służą do zadawania tortur. Jedynym zaś sposobem wyjścia z tego lochu są wąskie schody 

wznoszące się wzdłuż ściany wieży. Schody jednak kończą się w pewnym miejscu, żeby  

w następnym się znów rozpocząć. Okazuje się więc, że aby przejść trzeba podjąć trud 

przedostania się przez ciemne zaułki, zapadnie i trudne przeszkody.
 313

 Trud ten nie idzie 

jednak na marne, gdyż, jak pisze autor:  

 

książki czyta się nie po to, aby znaleźć w nich gotową do przyswojenia prawdę, lecz by dawały natchnienie do 

samodzielnego szukania prawdy.
314
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 Ibidem, s. 77 
314

 Ibidem 
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Opisywany labirynt niesie owe dodatkowe utrudnienia, jest więc, idąc za myślą 

Pacholskiego, labiryntem do potęgi (zgodnie z koncepcją, jakoby samo czytanie było 

labiryntem). Samo jego istnienie wynika zaś z ilości przesłań: po pierwsze – tych 

zamierzonych przez pisarza, po drugie – tych, których nie jest on do końca świadomy 

(dyktowanych twórcy przez epokę oraz cywilizację, w jakiej się wychował). Wielość przesłań 

u de Sade’a w dodatku układa się nie zgodnie z zasadą implikacji, ale raczej 

dialektyczności.
315

  

W artykule Pacholskiego można odnaleźć ponadto kilka innych interesujących 

stwierdzeń. Jedno z nich dotyczy pornografii jako zewnętrznej warstwy większości dzieł 

Sade’a. To ona, według autora, bądź od razu przyciąga, bądź odrzuca czytelnika. Sensy 

dosłowne przedstawień owej pornografii uznaje Pacholski za mogące podniecać jedynie 

chory umysł. Jest za to przekonany, że najważniejsza musi być zatem treść ukryta  

w wewnętrznych warstwach dzieł Sade’a.
316

 

Sto dwadzieścia dni Sodomy uznał natomiast Pacholski za ponurą alegorię 

społeczeństwa, które to według niego jest dla Sade’a obiektem refleksji.
317

 Badacz opisuje 

szczegółowo elementy tej alegorii, w której m. in. służba to część ludzi z ochotą oddająca się 

torturom (a więc żyjących w pozorach wolności), zbrodniarze to wszelkie wykorzystujące 

ludzi instytucje (Kościół, sądy, wojsko itd.), a akcja – rozgrywająca się w oddalonym zamku 

– oznacza brak nadziei na zmianę w społeczeństwie. Pacholski uważa, że alegoria ta mogła 

szokować współczesnych Sade’a, ale nie powinna być niczym zadziwiającym dla czytelnika 

współczesnego. Człowiek współczesny, człowiek „powojenny” inaczej bowiem odbiera 

okrucieństwo i zbrodnię.
318

 Zgodnie z tą myślą, Pacholski krytycznie odnosi się do osądu 

alegorycznego świata u Sade’a przez jednego ze swoich poprzedników: 

 

Jerzy Łojek napisał w Wieku markiza de Sade, że rzeczywistość w utworach francuskiego myśliciela jest 

nadrealistyczna, ponieważ nigdzie w życiu nie spotyka się nagromadzonych w takiej ilości pełnych grozy 

zdarzeń. Trudno, doprawdy, o bardziej nieprzemyślany sąd w ustach historyka, który sam otarł się o koszmar 

hitleryzmu i stalinizmu. Przecież to właśnie nasze stulecie przyniosło wypadki, przy których blakną wszystkie 

masakry, opisane w dziełach Sade’a.
319
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 Ibidem 
316

 Ibidem, s. 78 
317

 W przeciwieństwie badaczy uznających za punkt wyjścia u Sade’a naturę. 
318

 Ibidem, s. 78-79 
319

 Ibidem, s. 79 
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Pacholski nie oskarża Markiza i nie obarcza go, jak to czynili niektórzy badacze, 

odpowiedzialnością za zło XX wieku. Stwierdza jedynie, że niestety Sade po prostu okazał się 

dobrym prorokiem.
320

 Podobnie zresztą, jak w kwestii krytyki religii i stosunku społeczeństwa 

do niej. W pewnym sensie, idąc za myślą Pacholskiego, wyprzedził w tej kwestii 

Nietzschego, wyrażając swoje oburzenie uległością ludzkiego umysłu wobec rzekomo 

niepodważalnych prawd, jakimi odurza go religia.
321

 

 

2.2.7. Sade. Posmodernizm i kontrrewolucja 

 

Podobnie jak powyższy tekst Pacholskiego, artykuł Marka Jastrzębca-

Mosakowskiego, zatytułowany Sade. Postmodernizm i kontrrewolucja
322

, zawiera 

interesujące spostrzeżenia, dotyczące zarówno myśli Markiza, jak i odnoszące się do walorów 

jego pisarstwa czy stosowanych przez niego pewnych chwytów literackich.  

Po pierwsze, Sade’a uznaje autor artykułu za jednego wielkiego parodystę. Teksty, 

które miał Markiz parodiować, to z pewnością traktaty edukacyjne Jana Jakuba Rousseau, ale 

także prace innych myślicieli XVIII wieku.
323

 Już nawet jedno z pierwszych dzieł 

osławionego libertyna, Voyage d’Italie (Podróż do Włoch) pełne jest ośmieszenia i krytyki 

opublikowanych wcześniej we Francji przewodników tego typu.
324

 W Historii Julietty miał 

natomiast Sade zawrzeć krytykę ówczesnych koncepcji ekonomicznych.
325

 Według 

Jastrzębca-Mosakowskiego, ta wyraźna intertekstualność pism Markiza powoduje jednak 

zbytnią wtórność jego twórczości: 

 

Ten parodystyczny element jego [Sade’a] wyobraźni powoduje jednak deprecjację jego twórczości.  

W zbyt dużym stopniu wydaje się ona wtórna. Za często jest bowiem reakcją, nawet jeśli genialną,  

na poprzedników lub co najwyżej stanowi ekstrapolację trendów dominujących w literaturze epoki, zwłaszcza 

tej wolnomyślicielskiej. Trudno zatem uznać ją, tak jak chcieliby Bataille czy Klossowski, za absolutnie 

oryginalną.
326
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 Ibidem 
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 Ibidem, s. 80-81 
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 Jastrzębiec-Mosakowski M., Sade. Postmodernizm i kontrrewolucja (wraz z listem „Przeciwko Najwyższemu 

Bytowi”), „Odra” 1999, nr 9, s. 44-50 
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 Ibidem, s. 44; „Czymże innym są dzieła Sade’a jak nie wywróconą na opak i ośmieszoną Umową społeczną, 

podważaniem rozprawy o Źródłach nierówności wśród ludzi czy też potraktowanym ze swoistym humorem 
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Drugą poruszaną przez Jastrzębca-Mosakowskiego kwestią jest z kolei oryginalność 

listu Przeciwko Najwyższemu Bytowi, który został wpleciony w tekst artykułu. To właśnie 

analizie tego pisma Sade’a poświęca autor najwięcej uwagi. Idąc za jego myślą, należałoby 

uznać Markiza za niezwykle wrażliwego lingwistę, gdyż w problemie rewolucji (tej 

społecznej i tej dotyczącej Najwyższej Istoty) widział przede wszystkim problem dyskursu.
327

 

Do wartych uwagi spostrzeżeń badacza należą także uwagi dotyczące profetyzmu 

Sade’a. Jako przykłady autor podaje m. in. zwrócenie uwagi przez Markiza już w XVIII 

wieku na rosnące zaangażowanie polityczne kobiet (czemu sam był zdecydowanie przeciwny) 

czy jego słowa o „wiedeńczyku, który pragnie, byśmy padli na twarz przed 

Nieświadomością” (Jastrzębiec-Mosakowski upatruje w wiedeńczyku Zygmunta Freuda).
328

  

* 

O artykule Jatrzębca-Mosakowskiego, w rubryce „Nowe numery” (odnośnie numeru 

„Odry”, w którym został zmieszczony), pisała w „Gazecie Wyborczej” Justyna Sobolewska. 

W swym krótkim tekście, zatytułowanym Sade i katolicyzm
329

, autorka, odnosząc się do listu 

Sade przeciwko Najwyższemu Bytowi, uznaje Markiza za, „przewrotnego wprawdzie”
330

, 

apologetę katolicyzmu. Sade miał bowiem twierdzić, że rewolucja nie obaliła starego 

porządku, a tylko zastąpiła katolickiego Boga konceptem Najwyższego Bytu i „przekształciła 

się w błazeńską formę religii”
331

, jednocześnie dokonując parodii jej podstaw. Jak pisze 

Sobolewska, zdaniem Jastrzębca –Mosakowskiego wspomina Sade z sentymentem stary, 

przedrewolucyjny porządek, a zatem – panowanie Boga – pisanego wielką literą.
332

  

 

2.2.8. Badania Bogdana Banasiaka 

 

Bez wątpienia najbardziej „płodnym” badaczem Sade’a w Polsce jest Bogdan 

Banasiak, którego pierwszy tekst
333

 na temat twórczości Markiza ukazał się w 1987 

roku, a kolejne powstają po dziś dzień. Wieloletnie badania Banasiaka nad twórczością 

Sade’a zostały zebrane i opublikowane w obszernej monografii, będącej jednocześnie 

rozprawą habilitacyjną
334

 ówczesnego doktora Uniwersytetu Łódzkiego. Monografia  
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328

 Ibidem, s. 49-50 
329

 Sobolewska J., Sade i katolicyzm, [w:] „Gazeta Wyborcza”, 1999, nr 223, s. 14 
330

 Ibidem 
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 Była to recenzja zatytułowana Trzy Justysie, opublikowana w łódzkim tygodniku społeczno-kulturalnym 

„Odgłosy”. 
334

 Kolokwium habilitacyjne odbyło się w roku 2008 w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN 
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w wersji książkowej została wydana dwukrotnie: po raz pierwszy w 2006 roku 

nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, pod tytułem Filozofia integralnej 

suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade
335

; drugie wydanie (Wydawnictwo 

Thesaurus) pochodzi z tego samego roku i nosi tytuł Integralna potworność. Markiz de 

Sade - filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje "śmierci Boga"
336

.  

Pomiędzy dwoma wydaniami monografii w zakresie treści znaczących różnic 

nie ma. Druga wersja jest nieco uzupełniona i poprawiona, co jednak nie stanowi na tyle 

istotnego szczegółu, by móc mówić o dwu odmiennych źródłach. Prace różnią się zaś 

dość znacząco w formie. Drugie wydanie, którego nakład był znacznie wyższy  

od pierwowzoru, można by określić jako bardziej „komercyjne”. Przemawiałaby za tym 

już, wręcz rzucająca się w oczy, różnica, pomiędzy okładkami
337

 obu wydań. Pierwsza z 

nich na przedzie mieści zapisane klasyczną czcionką tytuł, nazwisko autora oraz nazwę 

i logo wydawnictwa, a także wizerunek Markiza, umieszczone na ciemnoszarym tle. 

Znajdujący się na niej portret
338

 Sade’a to najbardziej chyba rozpoznawalne 

przedstawienie Markiza, autorstwa cenionego w XVIII wieku francuskiego malarza 

Charlesa André van Loo. Druga okładka zdecydowanie bardziej przyciąga wzrok. 

Dominują w niej kolory czarny oraz czerwony. Tekst tytułowy został zapisany dużą 

białą czcionką, przy czym największe litery zastosowano w wyrazie „Sade”, a zaraz po 

nim w określeniu „Integralna potworność”. Na okładce widnieje fragment z Portrait 

imaginaire du marquis de Sade
339

 Mana Raya. Jeśli zaś chodzi o tylną stronę okładek, 

to różnią się one zamieszczonymi tekstami. W pierwszym wydaniu odnaleźć można 

opis źródła z perspektywy filozoficznej, jako „próby całościowej interpretacji”.  

W wydaniu drugim umieszczono tekst, w którym Markiza przedstawia się epitetami 

„kontrowersyjny” czy „bulwersujący”, podkreślając ujęcie w monografii takich kwestii, 

jak „erotyzm, przemoc, zbrodnia, samotność czy śmierć”. Ponadto, w przeciwieństwie 

do wersji pierwszej, znajduje się tutaj pewna „reklama” autora jako „światowej klasy 

specjalisty” oraz „czołowego polskiego autorytetu w dziedzinie dekonstrukcji Derridy, 

nomadologii Deleuze’a oraz myśli Markiza de Sade” (na wewnętrznej stronie okładki, 

obok informacji o ścieżce naukowej Banasiaka). Różnią się również strony 
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 Banasiak B., Filozofia integralnej suwerenności. Zarys systemu Markiza de Sade, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006 
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 Charles André van Loo, Portrait de Sade, 1760 r., por. Aneks. Ilustracje, 4.1.1. 
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 Ray M., Portrait imaginaire du marquis de Sade, 1938 r., por. Aneks. Ilustracje, 4.1.15. 



66 

 

przedtytułowe. W wydaniu pierwszym umieszczono nań jedynie motto
340

, które 

zachowano w wersji drugiej. Ponadto na frontyspisie drugiego wydania, nad mottem, 

znajduje się pochodzący z ok. 1839 r. portret
341

 kuszonego przez demoniczne siły 

Sade’a, autorstwa H. Bibersteina. Poprzedza go jeszcze strona, na której umieszczono 

zarówno cytaty
342

 z dzieł Sade’a, jak i pewne hasła-klucze
343

 do jego twórczości. Jeśli 

chodzi zaś o ilustracje wewnątrz książek, to w wydaniu pierwszych ich całkowicie brak, 

w drugim znajdują się na stronie tytułowej każdego rozdziału.
344

 

Praca Banasiaka jest , jak pisze sam autor w przedmowie
345

, próbą całościowej 

interpretacji myśli de Sade’a pod kątem filozoficznym. Dokonuje się w niej niezwykle 

szczegółowej analizy jego pism i przedstawia ich wątki w różnych aspektach,  

na zasadzie powtórzenia (sposoby ujęcia tych wątków jakby „nawarstwiają” się poprzez 

ich analizy w kolejnych rozdziałach). Banasiak stara się przedstawić mechanizmy 

powodujące obiegową interpretację i niezrozumienie dzieł Markiza, skrupulatnie 

analizując takie w nich wątki, jak m. in. erotyzm, przemoc, Bóg, Natura. Przedstawia   

w sposób całościowy system myślowy Sade’a, który określany jest tutaj jako „system 

otwarty”, a którego podstawowym założeniem jest „integralna suwerenność”.  

Ona właśnie, jak próbuje udowodnić Banasiak, zbliża Markiza de Sade do takich 

myślicieli, jak Nietzsche, Stirner czy Artaud.  Praca na temat Sade’a dokonana jest 

„przez pryzmat wizji jego rozlicznych komentatorów”, przez co momentami można 

odnieść wrażenie, że składa się z samych cytatów.
 346

 Banasiak oparł swoje analizy na 

pokaźnej bibliografii, w której prym wiodą myśliciele, podobnie jak on, starający się od 

połowy wieku udowodnić „współczesność” Markiza de Sade: Georges Bataille, Pierre 

Klossowski, Maurice Blanchot, Philippe Sollers, Michel Delon.
347
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 Motto jest cytatem z Historii Julietty Sade’a: „Jakkolwiek ludzie by się tego obawiali, filozofia powinna 
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2.2.9. Monografia Banasiaka – krytyka 

 

Z racji tego, że monografia twórczości Sade’a pióra Bogdana Banasiaka jest obecnie 

jedyną polską pracą zdecydowanie wyczerpującą temat, zasadne wydaje się przedstawienie  

w tym miejscu opinii, jakie pojawiły się po jej wydaniu.  

 

Kupa (bzdur) Marka Rosiaka 

Lektura monografii Banasiaka może nieść ze sobą pewne trudności, ze względu na 

dość zawiły momentami styl i język oraz niejasności semantyczne. Ponadto, jak każdy inny 

tekst, nie musi wywołać pełnej aprobaty czytającego. Mając na względzie te dwa argumenty, 

niełatwo oprzeć się wrażeniu, że autor pierwszej z przytoczonych opinii o monografii, ostrze 

swojej krytyki kierował nie tylko w stronę samego tekstu, ale i jego autora. Artykuł 

zatytułowany Kupa (bzdur), dostępny obecnie w Internecie pod kilkoma adresami
348

, 

napisany został przez profesora filozofii Marka Rosiaka, którego – po analizie tekstów
349

 

 – poznać można jako naukowca bezkompromisowo „rozliczającego” się z poglądami,  

na które się nie godzi. 

Tę bezkompromisowość widać w tekście o monografii Banasiaka. Autor nie znajduje 

w pracy habilitacyjnej swojego „kolegi”, jak sam go określa, w zasadzie nic, przez co 

mogłaby ona pretendować do miana pracy filozoficznej. Rosiak skupia się za to na wyliczeniu 

błędów różnego rodzaju, jakie zauważył w tekście, każdy z nich komentując w uszczypliwy,  

a nieraz – obraźliwy sposób. Autor zarzuca Banasiakowi posługiwanie się pojęciami w 

sposób niekonsekwentny lub niezgodny z ich rozumieniem w filozofii. Ma mu za złe również 

zbyt szczegółowe opisywanie sodomistycznych praktyk oraz okrucieństw zbrodniczych,  

przez które, jak pisze, „ można w pełni zasadnie oskarżyć autora o propagowanie 

przestępstwa”
350

. Podaje także przykłady logicznych niespójności
351

 czy niewyjaśnionych do 

                                                 
348

 Rosiak M., Kupa (bzdur); dostępny w Internecie: http://haggard.w.interia.pl/banasiak.html#8; 
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 Rosiak M., op. cit.; w ten sposób badacz podziela los Sade’a… 
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końca pojęć
352

. Uważa też, że wartość rozprawy Banasiaka spokojnie można zakwestionować 

już z samych powodów estetyczno-fizjologicznych.
353

 Na pewno zaś, według Rosiaka,  

nie da się w niej odnaleźć żadnego spójnego stanowiska światopoglądowego,  

szczególnie metafizycznego. Sam za to skrótowo je ujmuje takimi słowami: 

 

Sade, jako nieodrodny arystokrata i zdeklarowany libertyn, uważał, iż wolno mu wszystko to, czego nie wolno 

jego ofiarom.
354

 

 

 Wniosek ten nie jest według Rosiaka niczym odkrywczym, stąd jego stwierdzenie,  

że autor monografii, świadomy „miałkości” filozoficznych tez Markiza, stara się na siłę 

dorobić do nich teoretyczną nadbudowę. Rosiak jednoznacznie krytykuje merytoryczną 

zawartość pracy, która jest według niego wyrazem nie tyle głębi pisarstwa Sade’a,  

co pewnym świadectwem „stanów psychicznych” jej autora.
355

 

 

Ewa Zielaskowska o monografii w „Podtekstach” 

Jedną z recenzji Integralnej potworności, a więc drugiego wydania pracy, można 

odnaleźć w internetowym czasopiśmie kulturalno-naukowym „Podteksty”, w numerze 3 z 

2007 roku. Jest to tekst Ewy Zielaskowskiej zatytułowany O monografii Markiza słów 

kilka
356

. Autorka skupiła się przede wszystkim na przedstawieniu osoby Bogdana Banasiaka  

– jako wieloletniego badacza twórczości Sade’a – oraz na układzie i opisaniu głównych treści 

poszczególnych rozdziałów rozprawy. Układ ten Zielaskowska uznaje za „jasny  

i czytelny”
357

, funkcjonalny wobec głównych założeń badawczych. Recenzentka skrótowo 

opisuje najważniejsze myśli poszczególnych rozdziałów, większą uwagę skupiając na dwóch: 

Wielkie żarcie albo „sex-party” – przyjemność stołu i łoża oraz Filozofia libertynizmu,  

czyli konsekwencje „śmierci Boga”. W przypadku pierwszego z wymienionych rozdziałów 

autorka używa określenia „niepotrzebnie rozbudowany”
358

, uznając szczegółowe opisy 

funkcji jedzenia w twórczości Markiza za zupełnie zbędne. Z kolei rozdział Filozofia 

libertynizmu, jako że w nim Banasiak zawarł twierdzenia o stosunku Sade’a do 
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podstawowych pojęć filozofii XVIII-wiecznej i nazwał ostateczne prekursorem Nietzschego, 

uznaje recenzentka za przynoszący „istotniejsze ustalenia”
359

. Całość pracy oceniona zostaje 

dość pozytywnie, mimo podkreślenia przez autorkę prawa na niezgodę czytającego  

z niektórymi sądami autora. Wielość odniesień do licznych źródeł wiedzy uznaje,  

w przeciwieństwie do Rosiaka, za zdecydowany atut. W ujęciu Zielaskowskiej pewna 

„autorskość  monografii nie wyklucza jednocześnie jej znaczenia i wkładu w stan rodzimych 

badań nad Markizem. Jak pisze autorka recenzji:  

 

[rozprawa Bogdana Banasiaka] to sprawnie dokonana synteza ustaleń i opinii ugruntowanych już  

w literaturoznawstwie. […] ze studium Banasiaka warto się zapoznać.
360

 

 

Polemika Adama Nowaczyka 

O monografii (w pierwszym wydaniu) Bogdana Banasiaka napisał również Adam 

Nowaczyk, w tekście Sade – nasz współczesny, opublikowanym w czasopiśmie „Przegląd 

filozoficzny – Nowa Seria”
361

. Tekst zamieszczony został w dziale „Polemiki”, obok takich 

rubryk, jak „Rozprawy” czy „Recenzje”, można zatem od razu przypuszczać, że będzie 

dominował w nim żywioł polemiczny. 

Tekst Nowaczyka jest komentarzem do pierwszego wydania monografii Banasiaka. 

Na początku autor dokonuje krótkiej, acz nieco dwuznacznej i ironicznej, oceny: 

 

Jest to dzieło obszerne, erudycyjne i godne polecenia nie tylko tym, którzy interesują się filozofią francuskiego 

Oświecenia, a ściślej – jej marginesami. Z mojego punktu widzenia – a nie jestem historykiem filozofii – jego 

wartość polega na tym, że dostarcza informacji o pewnym zjawisku charakterystycznym dla kultury 

współczesnej, a filozofii w szczególności. Dlatego jestem wdzięczny Autorowi, że mnie wyręczył w studiach, 

których i tak bym nie podjął, a skutkiem tego moja wiedza o świecie, w którym żyję, byłaby ułomna.
362

 

 

  Następnie Nowaczyk, uznając dziedzinę filozofii za rozległą i wyznaczoną 

niejednoznacznymi granicami, zgadza się – „aczkolwiek z oporami”
363

 – ze stwierdzeniem,  

że de Sade był filozofem. Opierając się na tym samym źródle, a więc na pracy Banasiaka oraz 

cytowanych przez niego autorach, uznaje jednocześnie Sade’a za człowieka chorego 

                                                 
359

 Ibidem 
360

 Ibidem 
361

 Nowaczyk A., Sade – nasz współczesny, [w:] „Przegląd filozoficzny – Nowa Seria”, nr 2, 2006, s. 203-210 
362

 Ibidem, s. 203 
363

 Ibidem 



70 

 

psychicznie
364

, zgodnie z rozumieniem określenia na taką osobę obowiązującego we 

współczesnej kulturze europejskiej.  

Nowaczyk zajął też konkretne stanowisko w szeroko poruszanych przez 

wcześniejszych badaczy i przedstawionych powyżej kwestiach: systemowości myśli de 

Sade’a oraz stosunku jego koncepcji do poglądów filozoficznych Oświecenia. W kwestii 

pierwszej autor jest zdania, że nie można mówić o czymś takim, jak „system” markiza de 

Sade. Wskazuje tutaj na sprzeczności w monografii Banasiaka, który system ów zapowiada 

już przecież samym tytułem, a niejednokrotnie dalej pisze o braku jakiejkolwiek spójnej 

koncepcji w poglądach Markiza
365

. Z ironią podchodzi zatem do wyjaśnień Banasiaka, jakoby 

system Markiza miał jednak istnieć i jawić się po prostu jako „system otwarty”, którego 

podstawowym założeniem jest „powiedzieć wszystko”. Dla Nowaczyka takie wyjaśnienie 

oznacza, że w owym otwartym systemie można mówić zarówno wszystko, jak i zwyczajnie 

nie powiedzieć nic. W drugiej zaś kwestii – stosunku Sade’a do myśli -Oświecenia – uznaje, 

że Markiz, szczególnie w zakresie krytyki religii, nie wniósł Markiz zupełnie nic nowego.
366

 

Bardziej szczegółowo odniósł się badacz do wyrażonej przez Banasiaka koncepcji 

libertynizmu Sade’a, którą uznał za „niewątpliwie skrajną”
367

. Komentuje określenia samego 

Markiza na elementy jego własnej postawy. „Całkowite zerwanie wszelkich hamulców” 

uznaje za niemożliwe, gdyż zawsze ostatecznie ograniczone czymś zewnętrznym bądź 

pewnymi przyczynami naturalnymi. „Najwyższą pogardę dla wszelkich przesądów” ocenia 

jako nic nie wyróżniającego libertyna od innych, gdyż przykładów pogardy odnaleźć można 

naprawdę wiele (jak chociażby pogarda katolików wobec protestantów czy chrześcijan wobec 

pogan). Najbardziej jednak Nowaczyk wątpi w realizację postulatu pogardy dla „wszelkiego 

rodzaju moralności”, przy czym znaczące tutaj jest przede wszystkim określenie „wszelki”. 

Otóż według badacza, każda zburzona moralność niesie ze sobą pewną konieczność 

powołania w jej miejsce innej, co właśnie stało się w przypadku markiza de Sade. Nowaczyk 

nazywa więc Sade’a wprost „moralistą”, który jednak wykłada dość nietypowe zalecenia. 

Chodzi autorowi przede wszystkim o propagowanie zbrodni oraz – jak to określa Banasiak  

                                                 
364
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– „wielkiego żarcia”
368

. Nowaczyka zastanawia jednak, dlaczego „zrywanie hamulców” 

objawiać musi się akurat w ten a nie inny sposób? Jako odpowiedź wskazuje na filozoficzne 

uzasadnienie, jakie według niego Markiz stara się „dorobić”
369

 do takiego a nie innego
370

 

wyboru walki z ogólnie przyjętą moralnością. Uzasadnienia tego doszukuje się Nowaczyk  

(za Banasiakiem) w powoływaniu się na Naturę. Autor w skrócie przedstawia, opisany przez 

Banasiaka, zmienny stosunek Sade’a do Natury oraz wynikające z tego konsekwencje. Nie 

odnajduje tam jednak ostatecznego uzasadnienia Sadycznej moralności: 

 

Może coś przeoczyłem, ale nie zauważyłem, aby Bogdan Banasiak znalazł na to jakąś odpowiedź w dziełach 

Sade’a, a w każdym razie odpowiedzi takiej wystarczająco nie udokumentował. 
371

 

 

  Nowaczyk, uznając Banasiaka za niewątpliwie „gruntownego znawcę”
372

 całego 

pisarstwa Markiza, stwierdza zatem, że nie ma w owym pisarstwie poszukiwanego przezeń 

uzasadnienia. Libertynizm Sadyczny nie jest dla niego w takim wypadku żadną filozofią, jest 

 

Tylko literackim wyrazem obsesji, które zawładnęły jego [Sade’a] wyobraźnią i myśleniem.
373

 

 

  Dalej jednak sugeruje, że odpowiedź w monografii Banasiaka jest zawarta, jednak 

wyrażona została w sposób zbyt enigmatyczny. Dlatego też proponuje własne ujęcie,  

w którym dla Sadycznego libertyna najwyższą wartością miałaby być wolność.  

Jest to wolność kojarzona z Absolutem, któremu urąganiem byłoby podporządkowanie się 

społecznym nakazom. Do libertyna należy zatem dokonywanie takich czynów,  

które byłyby przez społeczeństwo potępiane. Skoro zaś Sadyczny libertyn wybiera taką a nie 

inną metodę „zrywania hamulców”, musi się tej zasady konsekwentnie trzymać.  

Zgodnie z tą myślą Nowaczyk tworzy niejaki „kodeks” libertyńskich działań: 

 

Zbrodnie seksualne są przez ludzi surowo potępiane – zatem należy je popełniać; ekskrementy wywołują odrazę 

– zatem należy je zjadać; społeczeństwo każe chronić własne życie – zatem konsekwentny libertyn powinien 

dążyć do autodestrukcji, składając z siebie ofiarę na ołtarzu Wolności.
374
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  Te rozważania Nowaczyka na temat istnienia bądź nieistnienia w Sadycznym 

libertynizmie jakiegoś konkretnego uzasadnienia nie są traktowane do końca poważnie  

przez samego ich autora. Ostatecznie podkreśla on bowiem, że nawet jeśli uzasadnienie  

tej doktryny istnieje, jest ono i tak jedynie wynikiem obsesji jej twórcy.  

Nowaczyk daleki jest zatem od popularnych w XX-wiecznej krytyce stwierdzeń o sile 

działania myślowej warstwy pisarstwa Sade’a. Jednoznacznie stwierdza, że: 

 

Libertynizm Sadyczny w istocie nie jest poważną, komukolwiek składaną propozycją, którą należy ucieleśnić.
375

 

 

2.2.10. Sade - Witkacy 

 

  Jedną z najnowszych publikacji polskich dotyczących twórczości de Sade’a jest 

wydana w 2010 roku praca Łucji Iwanczewskiej Samoprezentacje: Sade i Witkacy
376

. 

Powstała ona w ramach serii Interpretacje dramatu, która skupia się na tekstach pisanych dla 

teatru, zarówno w jego tradycyjnym wydaniu, jak i we wszystkich jego formach 

niekanonicznych, powstałych w efekcie różnych zależności pomiędzy tekstem (słowem)  

a inscenizacją (przedstawieniem).
377

 

Praca Iwanczewskiej nie posiada charakteru monografii czy zarysu systemu, jest 

pewną rozmową o podmiocie oraz o świecie „z dwoma największymi myślicielami XX 

wieku”.
378

 Dlaczego autorka wybrała akurat tych twórców? Odpowiada w następujący 

sposób: 

 

Myślę bowiem, że to najbardziej przenikliwi, odważni, bezlitośni i w szczególny sposób prawdziwi 

konstruktorzy i komentatorzy ludzkiej egzystencji, egzystencji ludzkiej myśli i ludzkiego czynu. Jeśli miałabym 

sformułować przykazanie, które mogliby proklamować jednym głosem, gdybym została zmuszona do 

odnalezienia zdania stanowiącego o wspólnocie ich myśli, brzmiałoby ono: nie miejcie nadziei.
379

 

 

To historia egzystencji człowieka właśnie jest dla Iwanczewskiej sprawą zasadniczą, 

którą przedstawiła na trzech różnych polach tematycznych: rewolucja, teatr, prawo.  
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Chce autorka, obdzierając przedmiot z kolejnych złudzeń, obnażając fantazmaty, a w efekcie 

– uwalniając je i samoprezentując, paradoksalnie ocalić kondycję człowieka, której Sade  

i Witkacy nie pozostawili nadziei. Celem Iwanczewskiej jest pokazanie samego podmiotu 

właśnie – człowieka, a nie nadziei dla niego. Autorka w swoich analizach zastosowała,  

jak sama pisze, metodę rzadko wykorzystywaną przez badaczy literatury, a mianowicie 

strategię interpretacyjną zaczerpniętą z psychoanalizy Lacana.
380

 

W rozdziale dotyczącym pierwszego pola rozważań, a więc rewolucji, zastanawia się 

Iwanczewska nad jej istotą, wpływem na nowe myślenie o człowieku oraz przedstawia udział 

bohaterów publikacji w rewolucjach ich czasów. Bada na podstawie pism oraz dokumentów 

stosunek każdego z nich do rewolucji, czego wynik zestawia z poglądami współczesnych 

filozofów: Hannah Arendt, Giorgio Agambena i Slavoja Žižka.
381

  

W drugim rozdziale, zatytułowanym Teatr
382

, badaczka reinterpretuje teorię Czystej 

Formy Witkacego oraz zestawia jego poglądy na teatr i dramat z programem literackim de 

Sade’a. W tej części pracy przejawia się i jest poddany szczegółowej analizie żywioł teatralny 

w pisarstwie Markiza – Iwanczewska zresztą obiera strategię traktowania jego twórczości 

powieściowej jako sceny. Jest to chyba najbardziej interesująca część pracy badaczki. 

Znalazły się tu opisy zaskakujących niekiedy zależności w koncepcjach obu pisarzy, ciekawe 

stwierdzenia i zestawienia (jak np. stworzony przez autorkę katalog form dopełnienia w 

scenicznym świecie Sade’a i Witkacego, które najczęściej stanowi trup, podsycany, w obu 

przypadkach, usilną potrzebą sporządzania rachunku
383

). 

W ostatniej części pracy Iwanczewska zajmuje się, ujętym z perspektywy 

filozoficznej, zagadnieniem prawa. Rozważa przede wszystkim prawo moralne, prawo 

pragnienia, badając związki Sade’a – a w następstwie Witkacego – z Kantem.
384

  

Samoprezentacje są przejawem nowatorskiego podejścia do tematu samego 

Witkacego, przy jednoczesnym zapewnieniu Markizowi de Sade nie tylko ogromnej dawki 

dodatkowych analiz, ale i ponownym aktualizowaniu jego osoby i myśli. Zgodnie bowiem z 

myślą autorki, nie tylko Witkacy przed Klossowskim mógł powiedzieć śmiało: „Sade, mój 

bliźni”, ale i człowiek żyjący dziś, w wieku XXI, ma całkowite prawo do takiego gestu.
385
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2.3. Recenzje, refleksje 

  

2.3.1. Nudny, dość plugawy 

 

 Do tego rodzaju świadectw zaliczyć można z pewnością tekst Stanisława Zielińskiego 

Nudny, dość plugawy
386

, zamieszczony w pracy (tegoż autora) Wyprawy balonem No 5. 

Gawędy z pretekstem
387

. Jak stwierdza autor
388

, lektura jest tutaj dla niego pretekstem do 

komentarza, powiedzenia „paru słów od siebie”
389

. 

 Tekst Zielińskiego odnosi się do Niedoli cnoty
390

 Sade’a i realizowane są w nim 

przytoczone powyżej założenia autora. Przy okazji pisania o lekturze, w tym krótkim tekście 

dodaje on obszerne komentarze, pełne żartobliwych uwag. W taki oto sposób Zieliński 

rozpoczyna swoją osobliwą recenzję: 

 

Na termometrze czterdzieści dwa stopnie w cieniu, a ja dla ochłody czytam Niedole cnoty osławionego markiza. 

Taki rok, skarżą się wędkarze, że szczupaki w ogóle nie biorą. W rejon haczyków podpływa otępiona spiekotą 

drobnica. Ryba kryje się w głębi i śni tam surrealistyczne sny o zimnej, czystej wodzie.
391

 

 

 Stylem lekkim i humorystycznym, Zieliński przytacza kilka anegdot z życia Sade’a,  

w których upatruje powodów stanu jego umysłu, uznając ten stan za wymagający „interwencji 

fachowej ekipy z kaftanem bezpieczeństwa”
392

. Pewnego szaleństwa i zagrożenia doszukuje 

się jednak nie w opisach nieszczęść, jakie spotkały Justynę, co krótko uzasadnia swoją 

niepochlebną opinią o walorach literackich omawianej lektury: 
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Na opisywactwo Sade’a – żeby nie być posądzonym o pojmowanie wszystkiego z prymitywną dosłownością – 

można by machnąć ręką. Po prostu dlatego, że przereklamowany zbereźnik jest lichym pisarzem. Nudzi i ględzi. 

Mrożąca krew w żyłach lektura zaczyna przypominać lody przyprawione gronkowcem złocistym.
393

, 

 

a w komentarzach Sade’a, który według autora szuka uzasadnienia dla okrucieństwa i zbrodni 

snując teoretyczne rozważania. To one – teorie tłumaczące okrucieństwo – stanowią według 

Zielińskiego największe zagrożenie dla społeczeństwa. W związku z powyższymi opiniami, 

autor tekstu nie sprzeciwia się wydawaniu kolejnych dzieł Sade’a, mimo ich znikomych 

walorów artystycznych. Wyraża natomiast zdecydowany protest wobec nadawania jego 

pisarstwu wymiaru filozoficznego: 

 

na miłość boską, nie prostujmy pokrętnych ścieżek markiza. Nic nam po jego filozofijce. Nie przerabiajmy 

Sade’a na moralistę przydatnego współczesnym.
394

 

 

2.3.2. Marginałki Bohdana Czeszki 

 

 Kolejnym tekstem, zawierającym opinie po lekturze Markiza, jest Sade w kokilce
395

 

Bohdana Czeszki. Tomik Marginałki, w którym został zamieszczony, jest zbiorem tekstów 

bardziej refleksyjnych niż naukowych – traktujących o własnej lekturze literackiej
396

, 

pisanych w formie felietonów
397

. Sade w kokilce odnosi się do wydanych przez PIW Zbrodni 

miłości, w przekładzie J. Łojka (1971). Czeszko wymienia dwie składające się nań nowele: 

Florville i Courval czyli Fatalizm oraz Eugenia de Franval – opowieść tragiczna. Tak pisze  

o obu tekstach: 

 

Obydwa te opowiadania są to potworne ramoty, które zdołałem przeczytać tylko dzięki utrwalonej wieloma 

latami lektur dyscyplinie oraz faktowi, że napisał je najbardziej skandalizujący pisarz wszechczasów.
398

 

 

                                                 
393

 Ibidem 
394

 Ibidem, s. 61; część piąta Wypraw balonem wydana została w roku 1972, a zatem już po ukazaniu się 

artykułów m. in. Karpińskiego (Sade ukrzyżowany, por. Rozdział 2.) i Trznadla (Filozof zamurowany,  

por. Rozdział 2.). można zatem doszukiwać się tutaj aluzji do autorów tych właśnie tekstów. 
395

 Czeszko B., Sade w kokilce, [w:] Marginałki (2), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979,  

s. 218-223 
396

 Pojawiają się tu teksty o utworach m. in. takich autorów, jak Hemingway, T. Mann, Konwicki, Kolumb, Rej, 

Toeplitz, a także recenzje licznych prac zbiorowych na rozmaite tematy 
397

 Pisze o tym – na okładce – sam autor: „ Nieuctwo swoje wyznawałem nieraz, a czyniłem tak nie tylko dla 

kokieterii, lecz z potrzeby sumienia, po to mianowicie, by czytelnika mego nie wprowadzać w błąd swym 

znachorstwem. Felietony, które i ja, i moi koledzy piszemy, nie mają waloru traktatów naukowych i są z punktu 

widzenia literaturoznawstwa pojmowanego jako nauka bezwartościowe. Są to subiektywne zwierzenia 

czytających pisarzy, zabarwione osobistą refleksją, przyprawione anegdotą lub wspominkiem.”; ibidem. 
398

 Ibidem, s. 218 
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 Autor dodaje – aktualną po dziś dzień – refleksję, w której wyraża pogląd że Sade stał 

się popularny dzięki powstałemu odeń terminowi z zakresu psychiatrii i patologii, zaś jego 

dzieła w zasadzie są mało znane. Więcej wie się o nim niż o jego twórczości, budzi on 

bowiem zainteresowanie filozofów, historyków, psychologów i psychiatrów. Tak pisze 

Czeszko o zaciekawieniu Sade’m: 

 

 Co pewien czas następuje natężenie tego zainteresowania i wówczas uczeni i szarlatani wydalają kolejną porcję 

zdań zawierających osądy i domniemania na temat markiza i jego pisarstwa. Dzieje się tak, jakby na oceanie 

piśmiennictwa trwał w stanie aktywności ukryty pod powierzchnią nie wygasły (!) wulkan, dający o sobie znać 

ponawiającymi się erupcjami, rozsiewającymi won piekielnej siarki i żar polemik.
399

 

 

 Mimo rozbrzmiewającej w tych słowach ironii, Czeszko uznaje Sade’a za godnego 

zainteresowania. Podobnie jak Zieliński
400

, nie ze względu na artystyczną wartość jego 

pisarstwa, a przez jego prekursorstwo we wszelako pojętym nonkonformizmie (ten pogląd 

oddala już sąd Czeszki od opinii Zielińskiego).
401

 

Odnosząc się zaś do treści nowel, Czeszko skupia się na stosunku kazirodczym 

łączącym w Eugenii de Franval bohaterkę i jej ojca oraz na opatrzeniu przez Sade’a 

wydarzeń moralizatorskimi komentarzami i „gromami oburzenia”
402

. Te reakcje uznaje autor 

za jednoznacznie fałszywe i łatwe jako takie do rozszyfrowania nie tylko przez czytelnika 

współczesnego, ale i żyjącego w epoce Sade’a. Teściową Franvala autor postrzega jako 

portret teściowej Sade’a. Kazirodczy – zbrodniczy zawiązek, według Czeszki, uznaje Sade za 

godny pozazdroszczenia, gdyż kochankowie są szczęśliwi jak mało która para. Autor wyraża 

– uzasadniający według niego takie ujęcie – pogląd, jakoby Sade traktował świat jak wielkie 

więzienie, w którym tłamsi się wszystko to, co piękne i naturalne (a teraz uznane za występek 

lub nawet zbrodnię).
403

 

Czeszko snuje ponadto rozważania nad granicami przyzwolenia i moralności, które 

przedstawia jako wciąż przekraczane (a co według niego unieszczęśliwia ludzi). Jak pisze, 

drastyczność to rzecz względna (kiedyś nie chciano publikować np. Villona), szczególnie w 

czasach, gdy w telewizji można zobaczyć wszystko, co kiedyś było nie do pomyślenia (np. 

sceny, przy których „filmy z Bardotką wydają się bukolikami” 
404

). Według autora jednak, 

                                                 
399

 Ibidem, s. 219 
400

 Zieliński S., op. cit. 
401

 Czeszko B., Sade w kokilce, op. cit., s. 219 
402

 Ibidem 
403

 Ibidem, s. 220-222 
404

 Ibidem, s. 223 
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widz, który ma już dostęp niemal do wszystkiego jest znudzony. Tak samo nudnymi określa 

Zbrodnie miłości Sade’a, dodając, że nie chce czytać innych, bardziej, jak sam uznaje, 

obscenicznych tekstów Markiza.
405

 

 

2.3.3. Zbrodnia markiza de Sade 

 

W tekście kolejnym, zatytułowanym Zbrodnia markiza de Sade
406

, odnoszącym się do 

wydania Niedoli cnoty oraz Zbrodni miłości
407

 z 1985 roku, jego autorka Danuta Ulicka, 

wychodzi od ukazania Markiza jako ofiary wciąż utrwalanych mitów
408

, wskazując przede 

wszystkim na „mit Wielkiego Pornografa”
409

. Aktualność tego i innych mitów autorka 

tłumaczy niedostępnością pism Sade’a
410

, oddalając jednocześnie jako przyczynę łamanie 

norm etycznych i drastyczność obyczajową (biorąc pod uwagę, że czytelnik XX-wieczny jest 

do tych kwestii przyzwyczajony).  

Ulicka w mniejszym stopniu skupia się na samych dziełach Sade’a, będących 

przyczyną powstania jej tekstu. Słowami Justyny streszcza zasadę Niedoli cnoty
411

, 

porównując następnie ją oraz zasadę Zbrodni miłości do bajek opowiadanych przez Franca 

Fiszera
412

. Wychodzi jednak od nich do bardzo ważnej kwestii, a mianowicie recepcji Sade’a 

jako „Wielkiego Współczesnego”, wobec której badaczka przyjmuje jednoznaczne 

stanowisko. Jak twierdzi Ulicka, mit Sade’a jako „Wielkiego Współczesnego” 

zapoczątkowany został już w drugiej połowie XIX wieku przez Baudlaire’a , następnie 

kontynuowany w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku przez Apollnaire’a, a później 

podjęty m. in. przez Bretona, Camus czy Foucault, obowiązuje do dnia dzisiejszego. Autorka 

ustosunkowuje się do takiego ujęcia twórczości Sade w następujący sposób: 

 

Lektury takie trudno zakwestionować, każda epoka ma niepodważalne prawo do własnej interpretacji  

dziejów – na tym wszak polega ich ważność. Ale jeśli są one wyłączne lub roszczą sobie pretensje do wyłącznie 

poprawnych, wówczas zniekształcają interpretowany przekaz.
413

 

                                                 
405

 Ibidem, s. 222-223 
406

 Ulicka D., Zbrodnia markiza de Sade, [w:] „Miesięcznik Literacki”, nr 7 1986, s. 145-147 
407

 D.A.F. de Sade, Niedole cnoty. Zbrodnie miłości, op. cit. 
408

 Ulicka D., op. cit., s. 145; por. Rozdział 1. 
409

 Ibidem 
410

 Jak pisze Ulicka: „ […] do roku 1970, kiedy ukazały się pierwsze tłumaczenia, był on [Sade] pisarzem 

znanym jedynie wąskiemu kręgowi specjalistów.”; ibidem, s. 146 
411

 W rozważaniach Ulickiej  
412

 Ibidem, s. 145; Ulicka przytacza m. in. taką treść bajki: „Marysia i Zosia nazbierały w lesie jagódek. Dobra 

Marysia poczęstowała nimi mamusię, tatusia, braciszka i babcię. Zosia zjadła wszystkie sama. I okazało się, że 

Marysia nazbierała jagódek trujących – cała rodzina więc pomarła”. 
413

 Ibidem, s. 146 
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 Ulicka zdecydowanie opowiada się za rozpatrywaniem pism Sade’a w ramach doby, w 

której tworzył. W takim ujęciu szczegółowe opisy doświadczeń i eksperymentów miałyby 

być dowodem na typowo oświeceniowy scjentyzm i empiryzm Markiza, którego dzieła 

można by nazwać „traktatami naukowymi z zakresu obyczajowości seksualnej”
414

. Powodem 

zarówno „wyklęcia” Sade’a przez jego współczesnych, jak i chęci traktowania go jako 

„swojego” przez epoki późniejsze, jest, według autorki, niepodważalny fakt, że Markiz w 

swojej twórczości pokazuje tę stronę Oświecenia, której ono samo mogłoby się wstydzić.  

Z tekstu Ulickiej wyłania się obraz nie „Wielkiego Współczesnego”, za którego Sade’a 

chcieli – i chcą nadal – uznawać liczni badacze XX wieku, a twórcy, który jest uważnym 

obserwatorem i surowym sędzią swoich czasów
415

: 

 

Oświecenie Sade’a to Oświecenie bez złudzeń, odarte z fikcji natury i Boga, dobra, piękna i prawdy, sensownej 

historii i rozumnego człowieka, jej podmiotu. […] Zbrodnia Markiza polega na tym, że odważył się domyśleć do 

końca zarówno ideał wolności, jak i niewoli, dobra i zła, natury i kultury, Rousseau i libertynów, utopie i 

antyutopie – i nie opowiedzieć się po stronie żadnego z nich, oba je na równi zakwestionować.
416

 

 

  Takie spojrzenie na pisma Sade’a z jednej strony odbiera nadane mu miano, z drugiej 

– w pewnym sensie usprawiedliwia go i chroni od zgłaszanych pod jego adresem pretensji o 

zasięg oddziaływania na XX-wieczne umysły – szczególnie te najbardziej zbrodnicze. 

  

2.3.4. Krótko o „biednym markizie” 

 

 Tekst Anny Bojarskiej zatytułowany Biedny markiz
417

 jest krótką recenzją Justyny, 

czyli nieszczęść cnoty z roku 1989
418

. Autorka z ironią zadaje pytania o tezy Sade’a, którym 

Justyna musi wywołać „ szczere zgorszenie i protest posła Łopuszańskiego z mównicy 

sejmowej”. Odpowiedzi na owe pytania uważa jednak za oczywiste w dzisiejszych czasach. 

Opierają się stwierdzeniu, że skoro Bóg jest zły, to również ludzie źli muszą być,  

gdyż działają na Jego okrutne podobieństwo. Bojarska stwierdza, że w „tym ultrakatolickim 

kraju” Markiz nie znajdzie zrozumienia. Jak dodaje jednak na końcu: „Na szczęście nikt nic 

                                                 
414
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416
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417

 Bojarska A., Biedny markiz, „Gazeta Wyborcza” 1990, nr 74, s. 8 
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 D.A.F. de Sade, Justyna, czyli nieszczęścia cnoty, op. cit.; wydanie z roku 1989 jest wznowieniem tego z roku 

1987. 
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nie czyta, a kto czyta, i tak nie rozumie”. Sade jest niepopularny w szerszym obiegu 

czytelniczym – i tak zatem wydanie przeszło bez echa.
419

 

 

 

*** 

  

 W podsumowaniu podrozdziału 2.1. zwrócono uwagę na fakt, że polski rynek 

wydawniczy nie jest obecnie w stanie zaoferować czytelnikowi wszystkich pism de Sade’a  

w całości. Te natomiast, które zostały wydane, są najczęściej dość obszernie uzupełnione 

informacjami o życiu pisarza, szkicami analitycznymi dotyczącymi zawiłości jego systemu 

myślowego czy esejami ukazującymi współczesność proponowanych przez niego teorii.  

Jeśli dodać do tego liczne opracowania, które ukazywały się niezależnie od wydań dzieł 

Sade’a, stwierdzić trzeba by, że polski odbiorca może przeczytać więcej o Markizie niż tego, 

co on napisał. 

 Większość badaczy uznaje Markiza de Sade za pisarza zdecydowanie miernego, 

upatrując w jego dziele innych walorów. Można odnieść wrażenie, że dodawane do wydań 

jego pism teksty mają z jednej strony zareklamować jego pisarstwo jako coś więcej,  

niż epigońska twórczość, z drugiej zaś – w pewien sposób wybronić Sade’a od opinii 

pornografa i zboczeńca, jaka się za nim ciągnie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
419
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Rozdział 3. Sade nie tylko literacki – filozofia, kultura masowa  

 

3.1. Zarys systemu Markiza 

 

W rozważaniach nad recepcją dzieła Sade'a znamienne zdają się być słowa 

Bogdana Banasiaka: 

 

można wskazać przynajmniej pięć typów odczytania jego [Sade'a] dzieła od strony jego kwalifikacji  

i zaszeregowania: pierwsza tradycja widzi Sade'a jako pornografa; druga czyni zeń "herolda wolności, 

Prometeusza"; trzecia poddaje go specjalistycznym badaniom klinicznym; czwarta - literackim; wreszcie 

piąta, reprezentowana najliczniej, która ma charakter filozoficzny i główne jego dzieła, La Nouvelle 

Justine,  

Historie de Juliette i Filozofię w buduarze, uznaje za "naukę filozoficzną".
420

 

 

W tej części pracy materiał zostanie przeanalizowany pod kątem ostatniego  

z wymienionych powyżej typów odczytań.  

 

3.1.1. Paradoks filozofii Markiza de Sade 

 

Pozycja Markiza de Sade w świecie filozofii jest specyficzna i trudna do 

jednoznacznego określenia. Szanse na odnalezienie jego nazwiska w podręcznikach  

czy słownikach filozoficznych są z reguły bardzo niewielkie
421

, co podkreśla Banasiak, 

przytaczając jednocześnie słowa Naville'a, dobitnie głoszące, że 

 

trudno o większy paradoks niż uczynienie z Markiza de Sade filozofa.
422

 

 

W dość interesujący sposób kwestię filozofii Sade'a przedstawia się w 

przekrojowej pracy francuskich autorów wydanej w Polsce przez PWN ‒ Literatura 

francuska. Tekst o Markizie znaleźć można w tomie pierwszym dzieła o podtytule Od 

                                                 
420 Banasiak, B. Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci 

Boga”, Wydawnictwo Thesaurus, Łódź – Wrocław, 2006, s. 37 

421 Brak hasła dotyczącego Sade'a w Powszechnej Encyklopedii Filozofii wydanej przez Polskie Towarzystwo 

św. Tomasza z Akwinu, która jest najobszerniejszą dotychczas polską usystematyzowaną pracą na temat filozofii 

polskiej i światowej oraz wpływu nurtów tej drugiej na pierwszą. Co ciekawe, pozycja ta uwzględnia wątki 

filozoficzne związane z wieloma obszarami cywilizacyjnymi, także tymi odległymi od europejskiego, jak np. 

wietnamski, aztecki czy staroegipski. 

422 Banasiak, B. Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci 

Boga”, Wydawnictwo Thesaurus, Łódź – Wrocław, 2006 
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początków do końca osiemnastego wieku. Wspomina się tam o światopoglądzie Sade'a 

jako o czymś wyrastającym ponad myśl przodującą całej epoce ‒ w tym samym duchu 

wypowiadają się przecież jego entuzjaści ‒ jednak to odejście od macierzystych 

wzorców myślowych udowadnia jedynie ubóstwo jego filozofii. Jest to bowiem według 

autorów odejście zbyt dalekie, sięgające wszelkich możliwych granic w doznaniu 

ludzkim, odrzucające i negujące jednocześnie "troskę o dobro powszechne,  

ideał szczęścia społecznego czy ożywiający encyklopedystów entuzjazm  

dla wiedzy"
423

. Czemuś rzekomo ubogiemu w treść i przesłanie, a zawartemu  

w utworach literackich, których rozpowszechnienie do momentu wydania tekstu  

(rok 1974) wcale nie było duże
424

, zarzuca się tutaj długofalową, dalekosiężną, 

przerażającą wręcz siłę oddziaływania: 

 

jego [Sade'a] dzieło ma wartość dokumentarną. Ukazało bowiem człowiekowi twarz człowieka, której już 

nie można zapomnieć. Stylem niekiedy przeciętnym, poprzez fikcje, które osiągają najwyższą 

intensywność, wyraża wizję świata bez wartości, w którym zło jest tak naturalne, jak dobro. Wiemy, jaką 

rolę odegra w przyszłości ta filozofia.
425

 

 

Aluzja zawarta w ostatnim zdaniu nie jest oczywiście trudna do rozszyfrowania. 

Odpowiedzialnością mentalną za zbrodnie dyktatur XX wieku oskarżał Sade'a  

w Człowieku zbuntowanym Albert Camus (w jednym szeregu stawiając go  

z Nietzschem), podobny sąd wysnuł Jerzy Łojek. Zdanie badaczy w tej kwestii jest 

podzielone (w obronie Sade'a staje np. Arkadiusz Pacholski), w sposób szczegółowy 

zagadnienie podjęte zostanie w dalszej części pracy. W tym momencie rozważań jest 

istotne jedynie dla pokazania mechanizmu uproszczeń i paradoksów, w jakich pisze się 

o Markizie-filozofie. 

Jak widziany jest zatem Sade-filozof oczami tych, którzy starają się dokonać 

szczegółowej analizy warstwy światopoglądowej jego dzieł? Znaczna ilość opracowań 

filozoficznej myśli Sade'a, o jakiej można mówić już z końcem XX wieku, pozwala na 

                                                 
423 Literatura francuska. Tom I. Od początków do końca osiemnastego wieku. Pod red. Antoine Adam, Georges 

Lerminier, Edouard Morot-Sir, przeł. Alina Żarska, PWN, Warszawa, 1974, s. 700 

424 Jak podaje Jerzy Łojek w Wieku Markiza de Sade, dopiero w na przełomie lat sześćdziesiątych  

i siedemdziesiątych XX wieku księgarze zaczęli swobodnie rozpowszechniać teksty Markiza (s. 357-358). 

Wcześniej groziło to nawet procesem ‒ na potwierdzenie Łojek przytacza historię paryskiego wydawcy Jeana-

Jacquesa Pauverta (o której wspomina również Jerzy Kochan w tekście z "Nowej Krytyki" Donatien Alphonse 

Francois de Sade, czyli racjonalizm absolutny) skazanego 1957 roku za rozpoczętą dziesięć lat wcześniej edycję 

wydawniczą wszystkich dzieł Sade'a. Wyrok: grzywna, pokrycie kosztów procesu oraz konfiskata i zniszczenie 

wydanych już egzemplarzy; oficjalne zarzuty oparte zostały o artykuł 125 ustawy z dnia 29 lipca 1939 roku o 

ochronie rodziny i popieraniu rozrodczości społeczeństwa francuskiego. 

425 Literatura francuska, op. cit. 
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wielowymiarowe spojrzenie. Nieobecność Markiza w większości encyklopedycznych 

opracowań filozoficznych nie świadczy o jego na tej płaszczyźnie nieistnieniu,  

jak stwierdza w obronie Sade'a Banasiak
426

. Po wspomnianym cytacie z Naville'a 

badacz podkreśla, że w równej mierze przecież Sade pomijany był długo przez 

podręczniki historii literatury, a obecnie jego znaczenie w tej dziedzinie jest częściej 

podkreślane niż negowane: 

 

dziś literaturoznawcy powszechnie uznają go [Sade'a] za najwybitniejszego pisarza francuskiego 

osiemnastego stulecia i jednego z najwybitniejszych w dziejach literatury nad Sekwaną, i nie tylko.
427

 

 

Interesująca wydaje się być również w tej kwestii postawa Jerzego Kochana, 

który sam będąc filozofem pisze o Markizie obierając perspektywę filozoficzną jako 

pierwszą i oczywistą. W tekście dla "Nowej Krytyki"
428

 najpierw podkreśla miejsce 

Sade'a na płaszczyźnie myśli filozoficznej: 

 

Obecnie D.A.F. de Sade w licznych kręgach współczesnych filozofów uważany jest za trudnego i 

ważnego myśliciela, którego miejsce jest obok Fryderyka Nietzschego. Uważa się zresztą czasem,  

że piszący w epoce rewolucji francuskiej Sade przerasta głębią swej refleksji, jej formą,  

a także tragizmem własnej doli (...) o sto lat prawie późniejszą twórczość autora Poza dobrem i złem. 

Powstają teksty uznające Sade’a za „prekursora filozofii współczesnej”, odnajdujące w jego dziełach 

zapowiedź psychoanalizy, nowoczesnej seksuologii, totalnej krytyki społeczeństwa kapitalistycznego, 

egzystencjalizmu, postmodernizmu,
429

 

 

wtórnie zaś ‒ literackiej: 

 

Ale kariera Sade’a nie ogranicza się do świata filozofii. Pojawiają się kolejne wydania jego dzieł  

w różnych językach. Poszerzają się kręgi jego czytelników, rejestrują towarzystwa jego miłośników…
430

 

 

W kilku zdaniach Kochan ujął jedne z podstawowych konstatacji o Markizie  

de Sade-filozofie, jakie rozbrzmiewają we wnioskach ze współczesnych rozważań nad 

jego pracami. Należy zatem przeanalizować teraz, dlaczego z takimi - oraz innymi  
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- wnioskami na temat tej twórczości można się spotkać. Co w dziełach pisarza sprawiło, 

że myśli i pisze się o nim w dany sposób, a także - jakie czynniki zewnętrzne mogą 

wpływać na taki a nie inny odbiór. 

 

3.1.2. Filozof osiemnastego wieku 

 

Granica miedzy „Filozofem” a „pisarzem” w wieku XVIII jest niepewna
431

. 

 

Takie słowa Béatrice Didier z jej dzieła o niejasnościach i  paradoksach w 

słownictwie XVIII-wiecznym przytacza Bogdan Banasiak
432

 w odniesieniu do Markiza 

de Sade. Badacz popiera też owo stwierdzenie innymi sądami charakteryzującymi 

epokę Oświecenia, dla której – od drugiej połowy XVIII wieku – słowo „filozofia” jest 

właściwie synonimem. W sądach tych najbardziej interesujący zdaje się być ten 

dotyczący charakterystyki myślenia osoby samego filozofa, które to określane jest 

mianem eklektyzmu. Nie jest to jednak eklektyzm rozumiany jako „zlepianie różnych 

koncepcji i teorii”
433

. Najwłaściwsze – i tu właśnie przytoczone – dla wytłumaczenia 

pojęcia jest jego rozumienie w ujęciu Diderota, który w 7. Tomie Euvrs complètes pisze: 

 

Eklektyk to filozof, który depcząc przesądy, tradycję, starodawność, powszechną aprobatę, autorytet, 

słowem wszystko, co ujarzmia masę umysłów, ośmiela się myśleć samodzielnie, sięgać do najbardziej 

jasnych zasad ogólnych, badać je, poddawać dyskusji, nie przyjmować niczego bez świadectwa  

i doświadczenia rozumu
434

. 

 

Jak sugeruje Banasiak, kierując się powyższą definicją oraz pojęciem „filozofii 

systematycznej”, jakie funkcjonowało w XVII i XVIII wieku, zdawać by się mogło,  

że myśl Sade’e jest zupełnym przeciwieństwem tego drugiego
435

. Jednak zarówno 

liczne wzmianki samego Markiza, jak i opinie badaczy francuskich pierwszej połowy 

XX wieku, świadczyłyby o tym, że jest całkowicie odwrotnie. Banasiak przytacza 
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wyimki z korespondencji Markiza, m. in. z listu z końca listopada 1783 roku, w którym 

Sade pisze: 

 

system jest faktycznie i w sposób niekwestionowany podstawą mojej filozofii i jestem jego zwolennikiem 

aż po męczeństwo
436

. 

 

Ponadto Banasiak dowodzi
437

, że słowo „system” pojawia się wielokrotnie w 

kolejnych dziełach Markiza, gdzie określane nim zostają poglądy libertynów,  

np. „system papieża”, „system Saint-Fonda”. Poszczególne postaci przejawiają także 

systemowy sposób myślenia czy dowodzenia, jak np. postać Madame de Clairwil z 

Julietty. W przypisach do tekstu umieścił Banasiak także dokładną liczbę występowania 

słowa „system” w poszczególnych utworach Sade’a
438

. 

 

3.1.3. Klossowski, bliźni Sade’a  

 

Przed polskim badaczem było jednak wielu, którzy podkreślali systemowość 

myśli filozoficznej Markiza. Wyraźnie zaznaczali ją już m.in. Maurice Blanchot
439

 czy 

Georges Bataille
440

. Przed nimi zaś próby systemowego opisu dzieła Markiza podjął się 

Pierre Klossowski, któremu Sade zawdzięcza pierwszą monograficzną interpretację.  

Do prac Klossowskiego należałoby się zatem odwołać, aby dokonać próby 

przedstawienia systemu filozoficznego Sade’a, co jest etapem niezbędnym w 

poszukiwaniach dlań miejsca w świecie filozofii. 

Prace Klossowskiego o Markizie dostępne są w zbiorze zatytułowanym Sade 

mój bliźni (Sade mon prochain), który po raz pierwszy wydany został  w 1947 roku,  

a następnie, po pewnych zmianach i uzupełnieniach, wznowiony w 1967. Polskie 
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wydanie
441

, w tłumaczeniu oraz opracowaniu Bogdana Banasiaka i Krzysztofa 

Matuszewskiego, jest dostępne od roku 1992. 

We wstępie do zbioru, zatytułowanym Klossowski mój bliźni, tłumacze 

zarysowują ewolucję myśli autora nad dziełem Sade’a
442

. Jak piszą, Klossowski 

podejmował w analizie prac Sade’a różnorodne hipotezy i konteksty interpretacyjne, 

niekiedy jednostronne i zawężone. Myśl badacza nad dziełem Markiza przechodzi też 

wyraźną ewolucję, której kierunek ma bezpośredni związek ze zwrotami na 

intelektualnej drodze samego Klossowskiego. To właśnie te zmiany są widoczne 

pomiędzy poszczególnymi wydaniami Sade mon prochain. 

Jak można dowiedzieć się ze wstępu tłumaczy do zbioru esejów
443

,  

dla związanego z Kolegium Dominikańskim i pochłoniętego teologicznymi studiami 

Klossowskiego początkowo ważną rolę w kreowaniu światopoglądu i sztafażu 

interpretacyjnego odgrywają takie nazwiska, jak św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, 

Tertulian czy Karpokrates. Wówczas próbuje Klossowski dorobek Sade’a, a obok niego 

także Nietzschego, tłumaczyć w duchu dociekań egzegetycznych i poszukuje u obu 

autorów „właściwej zasady autorytetu”. Z czasem, odrzucając ortodoksję, gnozę i 

teokratyczny tradycjonalizm, Klossowski szuka inspiracji u Kierkegaarda, Bataille’a 

czy Blanchota, dostrzegając jednocześnie u Sade’a – i Nietzschego – swoistą 

nieobecność tejże zasady. Jak dowodzą tłumacze, ten intelektualny zwrot nie oznacza 

jednak wprost odwrócenia się Klossowskiego od dawnych źródeł wiedzy. Jest to 

widoczne szczególnie w kwestii doboru odpowiedniego języka (na który to problem 

uwagę zwraca w esejach sam Klossowski). Banasiak i Matuszewski podają jeden z 

najbardziej wyrazistych przykładów na to, że język Klossowskiego jest mocno 

zakorzeniony w lekturach wielkich filozofów chrześcijańskich, kiedy to ten 

„ateologiczny herezjarcha”
444

 używa pojęcia Absolutu, a dokładnie – Absolutu 

nieobecnego, w systemie myślowym Sade’a. Zwrot intelektualny Klossowskiego ma 

zatem charakter nie radykalnego zerwania, a przesunięcia akcentów. Jak dowodzą 

tłumacze, takie zerwanie odbywa się w innym miejscu – kiedy autor domaga się 

„interpretowania myśli  w oparciu o wyobraźnię, a nie odwrotnie”
445

. Klossowski 

zauważa dysproporcję pomiędzy niestosownością fantazji, obsesji, anomalii Sade’a  
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a językiem, jakim zostają one wyrażone. Dostrzega, że obiegowe pojęcia powszechnie 

używanego języka nie są w stanie zakomunikować tych obsesji zgodnie  

z obowiązującymi normami. Klossowski kwestionuje w tym miejscu uprzywilejowaną 

pozycję logosu – słowa, pojęcia, rozumu, na rzecz wizji, obrazowości, wyobraźni,  

która ma być punktem wyjścia do interpretowania myśli, czymś pierwotnym, nie 

wtórnym wobec konfliktu z otoczeniem. Anomalia, perwersja Sade’a staje się faktem 

nieredukowalnym, pozbawionym zupełnie odcienia patologii tłumaczonej językiem 

psychologii i psychiatrii 
446

. 

Zmiany w intelektualnym systemie Klossowskiego uwarunkowały samoocenę 

jego prac na temat Sade’a. Badacz dostrzegał niefortunność lub zbędność pewnych 

kierunków interpretacyjnych, co zaowocowało deklaracją odrzucenia tych prac,  

które sam uznał za „pisma świętoszkowate”
447

. Z tak całkowicie negującą oceną nie 

spotkały się w zasadzie tylko dwa eseje, Zarys systemu Sade’a i Filozof zbrodniczy: 

 

Zarys systemu, tekst, w którym w szkicowej postaci – odnosi się to do V paragrafu – znalazło wyraz to,  

co konstytutywne dla pierwotnego zamysłu Klossowskiego – badanie związków Sade’a z rozumem  

– a co później, jako zasadnicza perspektywa analiz dzieł Markiza, zniknęło z pola widzenia  

i przywrócone zostało dopiero – i dopiero tam we właściwej postaci – esejem Filozof zbrodniczy, 

wpisując się już w nową przestrzeń, w której dokonał się „pewien rozstrzygający zwrot”, „głębokie 

zerwanie”, odrzucona została perspektywa tego, co jak wyznaje Klossowski, „wcześniej myślałem, 

czułem i mówiłem”.
448

 

 

3.1.4. Zarys systemu Sade’a 

 

Banasiak i Matuszewski wskazują na Zarys systemu Sade’a jako pierwszy tekst,  

który w sposób ścisły i wyczerpujący oddaje filozoficzny charakter pisarstwa 

Markiza.
449

 Szczegółowe przytoczenie jego wątków w tym miejscu nie jest bezzasadne, 

gdyż kształtując swoje poglądy na temat filozofii w dziele Markiza, polscy badacze 

najczęściej w jakiś sposób ustosunkowani byli właśnie do kwestii poruszanych w tym 

eseju.  

Z przypisów do tekstu Klossowskiego można dowiedzieć się, że po raz pierwszy 

został on wydany pod nieco innym tytułem w latach 1934-1935, potem zaś,  
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pod już znaną nazwą, w pierwszej wersji Sade mon prochain. Pomiędzy pierwszym  

a drugim wydaniem zbioru zaszły jednak dość istotne zmiany w treści eseju 

(szczególnie w paragrafie V, który staje się w ten sposób zapowiedzią wątków Filozofa 

zbrodniczego). Zmiany te mają oczywisty związek z przeniesieniami, jakie zachodziły 

wówczas w światopoglądzie Klossowskiego, świadcząc o dynamice drogi, którą 

przeszła jego myśl o pisarstwie Sade’a.
450

 

Udowadniając zasadność przedstawienia treści eseju w określaniu miejsca 

Sade’a w filozofii przytoczyć należy słowa Klossowskiego, które wypowiada we 

wstępnej części Zarysu systemu: 

 

Nie zamierzając odtwarzać tutaj chronologicznej ewolucji myśli Sade’a, spróbujemy nakreślić różne fazy 

jej dialektycznego rozwoju – na tyle, na ile można w niej odsłonić pewne pokłady nie ujawnionego 

światu doświadczenia.
451

 

 

Badacz sam zatem zapowiada, że zamierza w sposób całościowy objąć myśl 

filozoficzną Sade’a
452

. Podejmując jej różnorodne wątki, podkreśla na początku 

dialektyczny charakter rozwoju owej myśli. Dialektyczność rozumowania u Sade’a to 

cecha, na którą wskazywał później także Maurice Blanchot w Fundamentalnej 

nieprzyzwoitości
453

. Blanchot dowodzi, że rozum w dziele Markiza „jest nadmierny”, 

czyli będący w ciągłym ruchu, „ruchu przesadzonym”, gdyż wciąż przekraczającym 

granice i sprzeczności. Metoda dialektyczna – obok encyklopedycznej, polegającej na 

szczegółowym opisaniu wszystkich „potworności” – jest tutaj pewnym sposobem na 

badanie oraz opanowanie tego rozumu
454

. Z kolei polski badacz Andrzej Miś w tekście 

Sade – nasz współczesny
455

 wspomina o licznych już stwierdzeniach (tekst został 

wydany w 1993) o dialektyczności myśli Markiza takimi słowami: 

 

Wielokrotnie zwracano już uwagę, że w przypadku każdego sądu, czy to wypowiedzianego bezpośrednio 

przez Sade’a, czy też przez jego bohaterów, można – zazwyczaj w tym samym tekście – wyszukać 

kontrargument, wygłaszany z równym zapałem i tak samo poważnie
456

. 
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Współgranie sprzeczności jest też wielokrotnie podnoszone w Integralnej 

potworności Banasiaka, który w celu udowodnienia dialektyczności jako zasady 

systemu myślowego Sade’a zarówno przedstawia własne interpretacje, jak i przytacza 

liczne sądy innych badaczy. Banasiak zauważa, że dialektyczność jako cecha systemu 

filozoficznego nie wydaje się być czymś szczególnym wobec charakteru myśli 

oświeceniowej w ogóle, co powiedzieć można również o proponowanej przez Markiza 

terminologii. Klossowski w Zarysie systemu Sade’a podkreśla obie te kwestie: 

 

Sade nie dysponował, jak powiedzieliśmy, inną terminologią i inną dialektyką niż filozofia Oświecenia;  

dlatego też wielu uważa dziś, że jest on nieczytelny.
457

 

 

Nieczytelność, o jakiej pisze Klossowski, wynika według niego z pewnej 

nieadekwatności treści, które chciał przedstawić Sade, do języka, jakim to czynił.  

We wstępnej części eseju Klossowski stara się wyjaśnić, dlaczego tak właśnie się stało, 

szuka pewnego usprawiedliwienia dla Markiza, któremu, jak pisze: 

 

nie pozostaje nic innego, jak tylko komunikować przy pomocy zastanej terminologii, czyli skorzystać  

z obiegowych pojęć filozoficznych.
458

 

 

Jak tłumaczy Klossowski, wewnętrzne siły twórcze Markiza de Sade niejako 

domagały się uwolnienia wzbierających w nim „mrocznych sił” i objawienia światu 

swojego stanowiska. Jedyne, co pisarzowi pozostało w sytuacji chęci tworzenia, to 

wyrażenie istniejącym już językiem wszystkiego w sposób gwałtowny, przedstawiający 

skrajności graniczące z obłędem, a jednocześnie – uzasadniający swe działania 

rozumem. Jak sugeruje Klossowski, zastana terminologia, właściwa myśleniu 

rozumowemu, była dla de Sade’a po prostu najlepszą maską dla ukrycia spraw,  

które w ramach takowego myślenia się nie mieszczą. Dlatego język kojarzony z 

Wolterem, Holbachem, La Mettrie’m, a nawet ze Spinozą – okazał się być tutaj 

najbardziej trafny.
459

 

Aby przejść do rozważań nad dialektycznym rozwojem myśli Sade’a, 

Klossowski zarysowuje dlań tło, jakim było powstanie kolejnych dzieł pisarza
460

.  

Jako pierwszy przytacza zredagowany przez Sade’a w 1782 roku Dialog między 
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księdzem a umierającym. Klossowski dostrzega w nim pogodne jeszcze tony,  

jakie towarzyszą tłumaczeniom – poprzez prawa i wolę natury – wyborów, zarówno 

cnotliwych, jak i występnych, których dokonuje człowiek. Postać Umierającego 

wspomina o „rzeczach koniecznych”, które mogą istnieć bez udziału rozumu czy 

mądrości, które „wywodzą się z pierwszej przyczyny”, nie dostrzegając jeszcze dużo 

dalej sięgających wniosków, jakie mogą wynikać z nieistnienia Boga. Optymistyczna 

wiara w możliwość utrzymania kategorii moralnych upadać zaczyna dopiero pięć lat 

później, kiedy Markiz wydaje pierwszą wersję Justyny, której nadaje tytuł Niedole 

cnoty. Autor otwarcie mówi o zmianach: 

 

Dzieło w zupełnie nowym stylu. Od początku do końca triumfuje występek, cnota zaś zostaje 

pognębiona.
461

 

 

We wspomnianym utworze ponownie pojawiają się kategorie moralne,  

a szczególnie – chrześcijańskie. Te jednak, jak podkreśla Klossowski, są zastosowane 

tylko dla całościowego zamysłu dzieła, w którym będą wciąż negowane przez postaci, 

jakie spotyka na swej drodze cnotliwa Justyna. W ten sposób jednocześnie Sade 

postawił mocno i wyraźnie problem Zła, który w Dialogu… został przecież zanegowany 

wraz z istnieniem Boga. Definicja Zła, jaką prezentuje „świadomość Sadyczna”, zostaje 

rozwinięta i ściśle zdefiniowana w dziełach kolejnych: 120 dni Sodomy, czyli szkoła 

libertynizmu oraz Julietta – powodzenie występku. Jak jednak na początku zapowiadał 

Klossowski, chronologiczne ujęcie problemu nie jest tu najwłaściwsze. Trafne będzie 

ukazanie dialektyki przemian myśli Sade’a, której szczególny rozwój obserwować 

można w późniejszych wersjach Justyny oraz w Historii Julietty.
462

 Do procesu 

usuwania pojęcia zła dojdzie jeszcze pojęcie bliźniego, które jest istotne jako 

objawiające obecność Boga. Sam zaś proces odbywał się będzie pod kilkoma 

postaciami: 

 

destruktywnej teologii, zrodzonej z nieczystego sumienia wielkiego pana libertyna, ateistycznego, 

materialistycznego, stoickiego i aspołecznego naturalizmu (teoria czystej zbrodni), wreszcie ascezy,  

ściślej zaś – ascezy apatii.
463
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Te właśnie rodzaje procesów analizuje we właściwej części eseju Klossowski. 

 

 

Paragraf I u Klossowskiego i w komentarzach. 

W paragrafie I
464

 badacz wychodzi od wyjaśnienia stanu umysłu, jaki według 

niego reprezentuje „nieczyste sumienie rozpustnego libertyna”. Oscyluje ono między 

dwoma biegunami i kieruje się jednocześnie w stronę każdego z nich. Z jednej strony 

jest to umysł człowieka społecznego, z drugiej – „ateistyczna świadomość filozofa 

Natury”.
465

 Ateizm w wydaniu rozpustnego libertyna różni się od reprezentowanego 

przez filozofa Natury, a różnica ta widoczna jest szczególnie w momencie 

świętokradztwa. Libertyn z lubością będzie praktykował coś, co dla filozofa-ateisty jest 

jedynie oznaką słabości – będzie prowokował nieobecnego Boga. Jako przykład 

Klossowski przytacza słowa jednego z czterech libertynów-inicjatorów orgii ze 120 dni 

Sodomy, księcia de Blangis, który tak oto przemawiał do kobiet: 

 

Gdyby Bóg istniał i gdyby obdarzony był siłą, czy pozwoliłby, aby przynosząca mu chwałę cnota,  

którą kultywujecie, poświęcona została, jak wkrótce to nastąpi, występkowi i libertynizmowi?  

Czy ów wszechmocny Bóg pozwoliłby, aby stworzenie tak słabe jak ja, będące wobec niego tym, czym 

mrówka w oczach słonia, czy pozwoliłby, pytam, aby to słabe stworzenie znieważało go, szydziło zeń, 

przeciwstawiało się mu, lekceważyło go i występowało przeciw niemu, jak to z przyjemnością czynię o 

każdej porze dnia?
466

 

 

Bezkarność i rozmiar zasłużonej kary są tutaj więc czymś, co pobudza do 

działania libertyna, zwiększając jednocześnie dlań wartość jego występku.  

Dla filozofa-ateisty czyn taki będzie obojętny, gdyż zdeterminowany przez wieczny 

ruch nie ma moralnego wymiaru. Dla rozpustnego libertyna istnienie Zła – a podobnie 

zatem i dobra – jest zasadnicze, gdyż jego obecność tylko poszerza pole rozkoszy.  

Jest ponadto dowodem  na istnienie wolnej woli, gdyż libertyn ma świadomość 

możliwości wyboru między tymi opozycyjnymi wartościami, co z resztą tylko zwiększa 

dla niego wartość własnej zbrodni. Takie ujęcie kategorii moralnych przeczy ateizmowi 

w światopoglądzie Sade’a, co stwierdza Klossowski, wskazując na podobieństwo  

                                                 
464
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z analizą Zła w Wyznaniach świętego Augustyna.
467

 Ateizmowi według Klossowskiego 

przeczyłoby także ciągłe odwoływanie się do idei Boga, „uporczywe” wypowiadanie 

Jego imienia
468

. To twierdzenie Klossowskiego – mówiące o zakamuflowanej głębokiej 

wierze Sade’a – było szeroko komentowane przez badaczy, głównie francuskich
469

, 

którzy najczęściej się z nim nie zgadzali. Na gruncie polskiej recepcji pisała o tym  

m. in. Maria Janion w Cieniu boskiego markiza
470

, gdzie przyjętą ogólnie jako 

oświeceniową krytykę religii Sade’a postrzega się jako korespondującą z wątkami 

bluźnierczymi w literaturze romantycznej. Zdaniem badaczki fakt ten mógł 

spowodować takie a nie inne postrzeganie ateizmu Markiza przez Klossowskiego, 

którego słowa Janion w swej pracy cytuje, wspominając wywołaną nimi „obronę” 

Sade’a przez surrealistów. Janion zgadza się ze wspomnianymi obrońcami, 

stwierdzając, że uznanie Sade’a za ukrytego wyznawcę tak obrażanego przez niego 

Boga, to po prostu „popularne chwyty propagandy kościelnej”
471

. 

Z powyższym sądem Klossowskiego nie zgadza się również Bogdan Banasiak, 

który m. in. tak komentuje istnienie idei Boga w dziele Sade’a: 

 

To prawda, że Sade „żywi się” tą ideą, nie jest ona jednak pokarmem dla jego wiary,  

lecz dla niepohamowanej pasji.
472

 

 

Banasiak uznaje to ciągłe powoływanie się na ideę Boga przez Sade’a za okazję 

do okazania pogardy i wypowiedzenia bluźnierstwa. Na potwierdzenie swoich słów, 

zgodnie z obraną w Integralnej potworności metodą, przytacza zdania innych badaczy, 

którzy podzielają ten pogląd. I tak, według Blanchota, Cusseta, Heinego czy Brochiera, 

gdy imię Boga pojawia się u Sade’a, język zawsze „nabiera temperatury”; Bóg to 

„odrażająca zjawa”, o której jest się w stanie mówić tylko językiem bluźnierstwa, 

przekleństwa, złorzeczenia, wyzwiska czy parodii.
473

 

Uporczywe powracanie do idei Boga można ponadto, według Banasiaka, 

wytłumaczyć jeszcze dwiema innymi przyczynami. Pierwsza łączy się z intencją 
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Markiza do wykorzeniania religii z umysłów i serc ludzi, na rzecz ateizmu oczywiście. 

Drugą przyczynę Banasiak upatruje w bluźnierstwie jako akcie transgresyjnym, który 

byłby, tak pożądaną przecież przez Sade’a, przyjemnością erotyczną.
474

 

Sam Klossowski natomiast również zmienia co do własnych twierdzeń zdanie,  

o czym wspominają we wstępie tłumacze jego esejów, a co jest widoczne w różnicach 

pomiędzy wydaniami Sade mon prochain, i co wreszcie najbardziej uwydatniło się w 

późniejszym Filozofie zbrodniczym. 

Jak pisze dalej Klossowski w paragrafie I Zarysu sytemu
475

, świadomość 

rozpustnego libertyna nie wypracowuje zatem ateizmu, a wspominaną wcześniej 

teologię destruktywną właśnie. Znów podkreśla się tutaj różnicę w sposobie myślenia 

pomiędzy libertynem a filozofem-ateistą: 

 

Religia zła nie polega bynajmniej na negowaniu zbrodni, jak czyni to filozofia wiecznego ruchu,  

lecz na uznawaniu jej za wypływającą z istnienia piekielnego Boga.
476

 

 

Jak rozważa Klossowski, taka koncepcja przybliżałaby Sade’a do zrzucenia na 

Boga „pierwotnej” winy za Zło. Po pierwsze, Bóg doświadczałby ludzi cierpieniami, 

zatem prawo człowieka do zadawania cierpień innym mogłoby tutaj być pewnego 

rodzaju rekompensatą. Po drugie, Bóg jako pierwszy i największy agresor dawałby 

człowiekowi prawo do bycia takim samym wobec innych. Najbardziej znamienny 

wniosek to chyba jednak ten mówiący, że: 

 

Boska agresja okazałaby się tak niezmierzona, że usprawiedliwiałaby po wszystkie czasy bezkarność 

winowajcy i ofiarę niewinnego.
477 

 

Według Klossowskiego zatem, świadomość Sadycznego libertyna godzi się na 

istnienie Boga wraz z jego wszystkimi przywarami. Ustanawia negatywny stosunek 

zarówno z Nim, jak i z bliźnim. Działa na – w ten sposób rozumiane – Boskie 

podobieństwo. Szczęście daje mu krzywdzenie innych, tak jak Boga uszczęśliwia 

krzywdzenie jego. Szczęście to jest wynikiem nierówności pomiędzy bezmiarem 

cierpienia krzywdzonego a rozkoszą płynącą z zadawania krzywdy. Im zatem większe 

cierpienie zadaje się bliźniemu, tym bardziej można być szczęśliwym. Jak zauważa 
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Klossowski, na tym etapie rozwoju świadomości Sadycznej przepełnione nienawiścią 

kategorie moralne są na pierwszym planie, lecz funkcjonują w sposób odwrócony w 

stosunku do ogólnie przyjętych
478

. 

 

Paragraf II Zarysu systemu, czyli Bóg = Natura 

Paragraf II
479

 jest rozważaniem na temat cech materialistycznego ateizmu 

Sade’a. Różni się on jednak zasadniczo od ateizmu w wydaniu czołowych 

oświeceniowych materialistów i encyklopedystów ( La Mettrie’go, Holbacha, 

Helwecjusza, Diderota), dla których wieczny ruch materii wyklucza istnienie Boga. 

Sade owego zastąpienia Boga przez Naturę nie rozpatruje w kategoriach pozytywnych. 

Klossowski dostrzega tutaj nietzscheański pierwiastek, w którym cierpieniom 

niewinnego zostaje przeciwstawiona świadomość akceptująca dźwiganie swej winy, 

która jest ceną poczucia własnego istnienia. Sade w przeciwieństwie do materialistów 

nie uznaje bezruchu materii po śmierci ciała, wręcz przeciwnie, w rozkładzie i gniciu 

dostrzega specyficzną odmianę wiecznego ruchu. To z kolei prowadzi do 

nieuchronnych konkluzji, którymi można podważyć ludzką moralność. Materia – ciało 

człowieka – w świecie Natury jest bowiem traktowana wyjątkowo okrutnie
480

. 

W ten oto sposób, jak pisze Klossowski, Sade odkrywa w Naturze te same 

cechy, którymi tak gardził w osobie Boga. Zło jest składnikiem Natury – tak samo, jak 

dla libertyna jest składnikiem nieobecnego Boga. Stają się zatem, Natura i Bóg, 

obiektem jednakowego potępienia. O tym samym pisał w Integralnej potworności
481

 

Bogdan Banasiak. Idąc za jego myślą należy stwierdzić, że Sade jako jedyny z sobie 

współczesnych dostrzegł tę niekonsekwencję ateizmu, w postaci zrzucenia Boga  

z piedestału i zastąpienia Go Naturą. Konwencjonalny ateizm nie wyciągnął 

odpowiednich wniosków ze „śmierci Boga”, zabrakło w nim, jak to określa Banasiak, 

„przewartościowania wartości”
482

. Jak zauważa badacz: 

 

racjonalny ateizm określa Naturę tymi samymi słowami, jakimi teologowie sławili Najwyższą 

Tożsamość, a „naturalne” (racjonalne) prawa i zasady, mające wyznaczyć nowy ład, okazują się normami 

moralnymi wywodzącymi się od „zabitego” Boga.
483

 

                                                 
478

 Ibidem, s. 95-97 
479

 Ibidem, s. 98-100 
480

 Ibidem, s. 98 
481

 Banasiak B., op. cit., s. 186-187 
482

 Ibidem, s. 186 
483

 Ibidem 



94 

 

 

Jak kontynuuje Klossowski
484

, Bóg i Natura powołują do życia pełnego 

męczarni, która powoduje niechęć w żyjących do istnienia na ich prawach, a więc do 

istnienia w ogóle. Klossowski przytacza w tym miejscu słowa zbrodniczego chemika 

Almaniego z Justyny, którego świadomość zdaje się być tożsama ze świadomością 

rozpustnego libertyna: 

 

Tak, nienawidzę natury. I to dlatego, że dobrze ją poznałem, przeklinam ją. Obeznany z jej 

przerażającymi tajemnicami, zamknąłem się w sobie i doznałem… doświadczyłem pewnego rodzaju 

rozkoszy z naśladowania jej podłości.  Czyż istnieje bowiem istota równie godna pogardy, równie ohydna 

jak ta, która dała mi życie  tylko, by nakłaniać mnie do znajdowania rozkoszy we wszystkim, co szkodzi 

mym bliźnim? […] Miałżebym kochać taką matkę?! Nie, będę ją naśladował, lecz przeklinając ją 

zarazem, będę działał tak jak ona, gdyż pragnie tego, ale złorzecząc jej jednocześnie…
485

 

 

Receptą na Zło, które czyni człowiekowi Natura, byłoby zatem czynienie go 

innym. Niepozbawiona kategorii moralnych świadomość przybiera postawę buntu. Ten 

jednak bunt okazuje się jałowy, gdyż pojęcie wiecznego ruchu zaprzecza teorii 

unicestwienia. Człowiek nie jest w stanie odegrać się na Naturze, w konsekwencji czego 

cierpi dalej i „czuje się niepomszczony”.
486

 

 

Paragrafy III i IV 

W paragrafach III i IV
487

 Klossowski przedstawia przejście Sade’a  

od materialistycznego ateizmu do transcendentalnego fatalizmu. Jest to etap, w którym 

Natura zostaje pozbawiona kategorii ludzkich. Podkreślana jest tutaj aktywna moc 

Natury, która zostaje przez człowieka z pozoru zaburzona. W rzeczywistości jednak 

miałaby ona wzrastać i stawać się coraz silniejsza, gdyż wszelkie zbrodnie popełniane 

przez człowieka są tutaj tylko odzwierciedleniem praw, jakimi Natura się rządzi. 

Zamiast wyrządzać Naturze szkodę, stają się dla niej użyteczne, co potwierdza 

Klossowski przytaczając słowa Papieża skierowane do Julietty: 

 

Największy łotr na ziemi, najohydniejszy, najbardziej barbarzyński morderca jest więc tylko narzędziem 

realizacji jej [Natury] praw… siłą napędową jej pragnień i najsolidniejszym egzekutorem jej kaprysów.
488

 

                                                 
484

 Klossowski, op. cit. 
485

 Sade D.A.F. de,  Nowa Justyna, cyt. za: Klossowski P., op. cit., s. 99 
486

 Klossowski P., op. cit., s. 99-100 
487

 Ibidem, s. 101-106 
488

 Sade D.A.F. de, Julietta – powodzenie występku, przeł. B. Banasiak, cyt. za: Klossowski P., op. cit., s. 102 



95 

 

 

Ujawnia się tutaj jeszcze, tak charakterystyczny dla Sade’a, paradoks. Okazuje 

się bowiem, że Natura, rosnąc w siłę, jednocześnie wykazuje swoją bezsilność. 

Pierwiastki niszczące, jakie Natura zsyła na podległe sobie populacje gatunków, nie są  

w stanie ich całkowicie unicestwić. Bo skoro populacje te podlegają jej samej, 

musiałaby unicestwić też siebie, a tego uczynić nie chce i nie może. Taki stan rzeczy 

jest korzystny dla człowieka-zbrodniarza, gdyż zapewnia mu w świecie pewne poczucie 

równowagi sił. Namiętności człowieka mają teraz wymiar transcendentalny. Zbrodniarz 

nie jest w stanie prawdziwie niszczyć. Jako część Natury, nie może nic unicestwić. Nie 

ma miejsca na rozkład, zepsucie, gnicie – jedyną rzeczą pewną jest wieczny ruch, który 

jednoznacznie je wyklucza.
489

 

 

Paragraf V 

Kolejny etap dialektycznych rozterek Sade’a kończy się postawieniem 

zasadniczego problemu, rozwiązanego w paragrafie ostatnim. Świadomość Sadyczna 

dotarła do etapu utożsamiania siebie z Naturą – pierwszą niewolnicą własnych praw. 

Jest jakby jej mikrokosmosem, tak jak ona oddając się ciągłemu ruchowi, 

naprzemiennym aktom kreacji i destrukcji. Świadomość Sadyczna, jak się okazuje, 

cierpi w tej sytuacji i zaczyna szukać sposobów na uwolnienie się z owych zależności. 

Tym sposobem mogłoby stać się przełamanie obecności bliźniego – innego, którego 

kreacja przez zbrodniarza rozpoczynała wielkie koło unicestwiania wszystkiego,  

zatem i samego siebie. Moralny nihilizm prowadzi libertyna do ascezy apatii,  

której koncepcja rozwinięta zostanie w Filozofie zbrodniczym
490

. Jest również szeroko 

opisywana przez Bogdana Banasiaka w Integralnej potworności
491

 

 

3.1.5. Natura u Sade’a na tle myśli XVIII-wiecznej 

 

Kwestia definicji i roli natury w dziele Sade’a była jedną z najwnikliwiej 

analizowanych, gdyż jej pojęcie, jak stwierdziła Maria Janion, stanowiło „słowo-klucz” 

do systemu Markiza
492

. Stwierdzenia Klossowskiego o Naturze jako „następczyni” 

                                                 
489

 Klossowski P., op. cit., s. 102-105 
490

 Ibidem 
491

 Banasiak B., Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci 

Boga”, op. cit. 
492

 Janion M., op. cit., s. 223 



96 

 

strąconego z piedestału Boga, która – sama stając się teraz Najwyższą Istotą  

– przejmuje wszystkie jej cechy, są zatem jednymi z najważniejszych w XX-wiecznej 

recepcji dzieła Sade’a.
493

 Dla polskich badaczy podłożem konstatacji na temat miejsca 

Natury w systemie Sade’a, jest – podobnie jak w omówionym paragrafie II eseju 

Klossowskiego – stosunek poglądów Markiza do myśli oświeceniowej w tym zakresie. 

Jednak zarówno u Sade’a, jak i jego poprzedników, myśl związana z Naturą prowadzi 

do kształtowania poglądów na temat moralności człowieka i jego miejsca w świecie  

i społeczeństwie. Przedstawiony poniżej materiał prezentuje w zarysie sposób 

spojrzenie na owe kwestie w dziele Sade’a, jakie można wyczytać z tekstów polskich 

badaczy jego dzieła. 

 

 

3.1.6. Marek Bratuń, Jacek Trznadel: Sade a inni myśliciele Oświecenia 

 

W Posłowiu494 do pierwszego polskiego wydania Justyny, czyli nieszczęść cnoty, 

tłumacz książki Marek Bratuń stawia zasadnicze w tej kwestii pytanie: 

 

Jak to możliwe, że w stuleciu pełnym wiary w postęp, otaczającym  kultem rozum, przeświadczonym o 

możliwości osiągnięcia szczęścia na ziemi dzięki życiu zgodnym z Naturą, w stuleciu łamiącym tamy 

przesądów i wstecznictwa zrodziła się tak przygnębiająca wizja rzeczywistości?
495

 

 

Bratuń przytacza twierdzenia berlińskiego psychiatry z przełomu XIX i XX 

wieku, Eugena Dührena, który jako pierwszy uznał Markiza za „dziecko swojej epoki”. 

Tłumacz zgadza się z jego poglądem, że – wbrew wcześniejszym twierdzeniom – wiele 

z warstwy myślowej dzieł Sade’a można odnaleźć w koncepcjach osiemnastowiecznych 

myślicieli.
496

 

Następnie dokonuje wnikliwej analizy związków Sade’a z myślicielami XVII 

wieku. Jako pierwsze pole skojarzeń dla myśli Markiza wymienia System przyrody
497
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Holbacha, o którym Sade sam wspominał w liście do żony, Renée-Pélagie de Sade, 

napisanym z więzienia Vincennes pod koniec listopada 1783 roku: 

 

System stanowi faktyczną i bezsporną podstawę mojej filozofii. Jestem jego wyznawcą i jeśli 

zajdzie potrzeba, oddam zza niego życie. (…) jest to książka, która powinna się znajdować we wszystkich 

bibliotekach i we wszystkich głowach; książka, która wysadza w powietrze i niszczy na zawsze 

najniebezpieczniejszą i najbardziej znienawidzoną ze wszystkich chimer, tę która przyczyniła się do 

przelania morza krwi na ziemi, a przeciw której cała ludzkość powinna się zjednoczyć po to, by ją obalić 

i całkowicie unicestwić, jeśli osobniki tworzące tę ludzkość dysponują choćby najmniejszą ideą własnego 

szczęścia i spokoju.
498

 

 

 W swoim Posłowiu Bratuń przedstawia punkty wspólne w koncepcjach 

Holbacha oraz w poglądach Sade’a, opierając te drugie na rozważaniach filozoficzno 

-światopoglądowych bohaterów Justyny. Jak podkreśla Bratuń, w sposób szczególny 

zafascynował Sade’a w Systemie przyrody ateizm, krytyka religii, kleru oraz przesądów. 

Sade zapożyczył od Holbacha nawet terminologię: obaj posługiwali się w określaniu 

Boga terminami „fantôme” (zjawa) i „chimére” (chimera). Pewne podobieństwa 

zauważa badacz w środkach wyrazu u obu twórców: Holbach, mimo ściśle 

filozoficznego charakteru dzieła, dla wzmocnienia argumentów natury intelektualnej 

używa patosu i ironii. Pojawiają się one również u Sade’a, u którego jednak krytyka 

religii przechodzi w obsesyjny gniew i negację. Bratuń kontynuuje myśl francuskich 

badaczy, której wnioskiem jest stwierdzenie, że koncepcja zastępującej Boską instancję 

Natury jest, mimo wyraźnych podobieństw, zdecydowanie odmienna. W systemie 

Holbacha człowiek, jako niewolnik praw Natury, jest jej całkowicie podporządkowany, 

co pozwala mu pracować nad sobą i powściągać własne namiętności. U Sade’a jest 

wręcz przeciwnie. Jak pisze Bratuń, Sade wychowanie moralne uznaje za daremny trud. 

Skoro bowiem człowiek jest poddanym Natury, to ona jest odpowiedzialna za jego 

instynkty, którym uleganie staje się w takim ujęciu jego obowiązkiem. Obojętność 

Natury staje się zaś elementem „godnym” naśladowania i usprawiedliwieniem dla 

                                                                                                                                                         
Holbacha dwa typy natury: większa(„wielka Całość”) i mniejsza („istota” poszczególnych bytów),  

które uzupełniają się i współistnieją. Ważny w tej filozofii jest zatem determinizm w naturze – wszystko jest od 

siebie zależne, stąd konstrukcja i destrukcja w „wielkim ładzie” to jedynie dwa aspekty tego samego ruchu, 

który wynika z samoistnej energii materii, niezależnej od jakiegokolwiek napędu zewnętrznego. Dlatego 

wszystko u Holbacha sprowadza się do materii, która rządzi się prawami własnej energii, nieustanowionej przez 

nikogo, zatem wykluczającej istnienie Boga. Skoro działania człowieka zaś są wolne, nie podlega on żadnej 

moralnej ocenie. Poglądy Holbacha z czasem „złagodniały” w stronę wypracowania norm etycznych, jednak 

przez dłuższą część działalności przejawiały cechy skrajnego fatalizmu. Za: Holbach Paul Thiry D’, [w:] 

Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 537-544 
498

 Sade D.A.F. de, Listy. Za: Banasiak, op. cit., s. 46 
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okrucieństwa i zbrodni wobec bliźniego. Poprzez zbrodniczość właśnie zniewolony 

przez Naturę człowiek może jej właściwie służyć. Koncepcje Holbacha miały jednak 

zupełnie inny wymiar moralny. Dominowała w nich perspektywa utylitarna, pewien 

dydaktyzm, dobro ogółu, z pewnością nie było zaś w nich aprobaty dla zbrodni  

i perwersji. Jak ostatecznie stwierdza Bratuń: 

 

Nie ulega zatem najmniejszej wątpliwości, że o ile materializm i ateizm barona Holbacha stanowiły 

podstawę filozofii Markiza de Sade’a, o tyle koncepcje moralności obu autorów są diametralnie różne.
499

 

 

Kolejne nazwiska, z jakimi kojarzy Bratuń myśl Markiza, to La Mettrie
500

  

i Helvétius. Jak pisze badacz
501

, Markiz znał dzieła obu tych autorów i wyrażał się o 

nich bardzo pochlebnie. To właśnie w tych dziełach odnaleźć można te koncepcje 

Sade’a, które do dziś przerażają chyba najbardziej. Badacz jako niezwykle bliskie 

Markizowi uznaje stwierdzenie La Mettrie’go, że „człowiek pozostaje w rękach Natury, 

tak jak wahadło  w rękach zegarmistrza”
502

. Zdaniem Bratunia, obu myślicieli łączą 

takie koncepcje, jak egoizm jako prawo Natury, bezużyteczność wyrzutów sumienia, 

osiąganie najwyższego szczęścia w zmysłowej rozkoszy czy uznanie społeczeństwa za 

wroga wolnej, realizującej własne cele jednostki. Jedyne, czego nie mógł zaakceptować 

Markiz w myśli La Mettrie’go, to jego niejednoznaczne pojmowanie cnoty, która raz 

była „dobrem godziwym”, a raz czymś zupełnie nieprzydatnym. Sade zdecydowanie 

bowiem opowiadał się za twierdzeniem, że cnota jest wartością negatywną, pewnym 

przeżytkiem wywodzącym się z arsenału judeochrześcijańskich przesądów. Nieścisłość 

ta nie była jednak na tyle istotna dla Sade’a, by nie mógł uznać myśli La Mettrie’go za 

godną inspirację. 

Podobną niespójność systemu, szczególnie w kwestii utylitaryzmu i cnoty, 

dostrzega Bratuń w myśli Helvétiusa. Jednak i w jego przypadku odnaleźć można bez 

                                                 
499

 Bratuń M., Posłowie; [w:] Sade D.A.F. de, Justyna, czyli nieszczęścia cnoty op. cit., s. 241 
500

  La Mettrie (1709-1751)  mechanistyczne widzenie człowieka i świata przejął od Kartezjusza.  Od niego 

wyszedł jednak w stronę monizmu materialistycznego. Cała otaczająca człowieka rzeczywistość jest materialna i 

funkcjonuje jak maszyna (w tym też człowiek). Duszę La Mettrie też rozumie biologicznie. Materializm La 

Mettrie’go opierał się na założeniu, że podstawą życia wszystkich istot żywych jest materia. Dlatego też 

wszelkie zjawiska psychiczne są również wyprowadzane od materii. Materializm jest też powodem całkowitego 

odrzucenia religii oraz metafizyki, a twierdzenia teologiczne na tezie, że religia jest przeciwna naturze ludzkiej. 

Etyka również winna być oparta na naturze i mieć charakter hedonistyczny. Przyjemność to główne kryterium 

wyboru tego, co dobre. La Mettrie, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4., Polskie Towarzystwo 

Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, s. 179-180 
501

 Bratuń M., Posłowie; [w:] Sade D.A.F. de, Justyna, czyli nieszczęścia cnoty, op. cit., s. 242 
502

 La Mettrie, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, op. cit.; metafora świata jako zegara przyjęta została 

przez La Mettriego za Wolterem – u Woltera jest jeszcze potrzebny zegarmistrz, u La Mettriego po prostu 

człowiek to zegar nakręcony przez Naturę, a jego mechanizm funkcjonuje dobrze bez jakiejkolwiek ingerencji. 



99 

 

problemu stwierdzenia, które mógłby wypowiedzieć Sade czy bohaterowie jego 

Justyny. Wśród takich twierdzeń Bratuń wymienia miłość własną jako główny punkt 

odniesienia człowieka; silne namiętności jako jedyne potrafiące napełnić życiem, 

podtrzymać je oraz napędzić jednostkę do działania; siłę jako jedyną moc, która rządzi 

światem.
503

 

Poza ukazaniem związków z wymienionymi myślicielami, Bratuń przedstawia 

także zależności między koncepcjami Sade’a a światopoglądem, jaki prezentowali,  

jak to sam określa, najwybitniejsi przedstawiciele francuskiej filozofii materialistycznej 

XVIII wieku
504

. Jako pierwszego z nich wymienia Denisa Diderota. Według Bratunia, 

wielkiego encyklopedystę z Markizem łączy niespodziewanie wiele. Pierwszym 

punktem wspólnym wymienionym przez badacza jest dialektyczna postawa twórcza, 

która objawia się w stawianiu sprzecznych tez, a więc i braku spójnego systemu 

myślowego. Po drugie, przeciwstawne koncepcje Diderota dotyczyły głównie 

zagadnienia moralności i polemizowały z teologicznymi i idealistycznymi poglądami na 

nie -  a więc podobnie, jak to jest w przypadku Markiza. Ponadto, Diderot był 

zwolennikiem naturalistycznego i indywidualistycznego hedonizmu, który,  

jak zauważali niektórzy znawcy jego twórczości
505

, mocno zbliżał go do Sade’a.  

Obu Francuzów łączyła także akceptacja wobec przemocy, a nawet zbrodni  

(u encyklopedysty w szczególnych przypadkach). Rozważając związki Sade’a z 

Diderotem, ostatecznie stwierdza Bratuń, że są one po prostu mocnym dowodem na 

silne zakorzenienie myśli tego pierwszego w systemach osiemnastowiecznych 

filozofów. Nie może być bowiem mowy o tym, że Sade czytywał teksty Diderota,  

w których dominowały wymienione koncepcje, przed wydaniem swych libertyńskich 

dzieł. Bratuń powołuje się tutaj na dokładne obliczenia, jakich dokonał wcześniej Jean 

Leduc
506

 i poprzez które wykluczył ową możliwość. 

Pozostali dwaj przedstawiciele oświecenia, jakich wymienia Bratuń
507

,  

to Rousseau
508

 i Voltaire.  W przypadku tego pierwszego nie można mówić właściwie o 

                                                 
503

 Bratuń M., Posłowie, op. cit., s. 242 
504

 Ibidem, s. 243 
505

 Ibidem; Bratuń wymienia m.in. Jacquesa Prousta, który sądził, że „Diderot jako apologeta silnych 

namiętności bliski jest immoralizmowi markiza de Sade”; z kolei Lester G. Crocker dowodził istnienia pewnej 

ciągłości w nurcie immoralizmu, począwszy do La Mettrigo, poprzez m.in. Diderota – do Sade’a właśnie. 
506

 Ibidem, s. 244; Jean Leduc  prowadził szczegółowe badania nad źródłami ateizmu i immoralizmu Sade’a, 

opierając je na m.in. dokładnych wyliczeniach dat wydań poszczególnych dzieł pisarzy XVIII w. 
507

 Ibidem, s. 244-246 
508

 Jan-Jakub Rousseau (1712-1778) swoją koncepcję zbliżenia do natury oraz wyraz głębokiego pesymizmu 

społecznego oddał zarówno w powieściach (Nowa Heloiza, Emil), jak i rozprawach. Rozprawa o pochodzeniu i 

podstawach nierówności między ludźmi oraz List do d’Alemberta o widowiskach ukazują zgubny wpływ 
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żadnych wpływach. Jak pisze Bratuń, badacze
509

 są zgodni co do tego, że twórczość de 

Sade’a stanowi w zasadzie opozycję dla filozofii Rousseau. Szczególnie obce wydają 

się być koncepcje Boga i Natury – dla Sade’a wykluczające się, dla Rousseau  

– współistniejące. Podobny rozdźwięk dotyczył kwestii moralności i natury ludzkiej. 

Mimo że Markiz cenił autora Nowej Heloizy jako literata, w kwestiach 

światopoglądowych zdecydowanie z niego kpił i traktował z pobłażliwą ironią
510

. 

Przed Markiem Bratuniem na dwóch przeciwnych biegunach filozofii postawił 

Rousseau i Sade’a w tekście Filozof zamurowany
511

 Jacek Trznadel. Szczególnie 

uwidocznił różnice między myślicielami w kontekście stosunku do rewolucji. Jak pisze 

Trznadel, propagująca egalitaryzm i ukazująca zepsucie świata aktualnego, filozofia 

Rousseau była pewnego rodzaju dźwignią dla Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jednak 

idee Rousseau, dalekie przecież od odwołań do postępu, same w sobie były silnie 

antyrewolucyjne, pesymistyczne i zachowawcze. Przewidywały jednak rewolucję 

akcydentalną, którą Rousseau uznawał za konieczność, środek do osiągnięcia tak 

pożądanej równości. Dla Sade’a rewolucja byłą czymś nieuniknionym, pewnym stanem 

permanentnym, „realizacją postulatu autentyczności i wierności otrzymywanym 

impulsom”
512

. Impulsy te, czego ma świadomość Sade, mogą być zarówno dobre,  

jak i złe, zawsze jednak są przejawem realizacji praw Natury.
513

 

Według Marka Bratunia
514

, stosunek Sade’a do Voltaire’a nie był już tak 

negatywny. Jednak jak pisze tłumacz, Markiz zauważał w twórczości i postawie 

światopoglądowej autora Kandyda te cechy, które podkreślali późniejsi badacze
515

. 

Chodzi tu przede wszystkim o niekonsekwencję w działaniu oraz wyraźny oportunizm, 

jakie kierowały Voltairem w sytuacjach, gdy jego poglądy robiły się dlań 

„niewygodne”. Jak nadmienia Bratuń, nie mogło to zatem ujść uwadze człowiekowi, 

który za swoje postępowanie i przekonania spędził blisko trzydzieści lat w królewskich 

więzieniach. Sade niejednokrotnie w listach pisywał, że ten „rozgorączkowany umysł”, 

                                                                                                                                                         
cywilizacji i  niesprawiedliwość stosunków powstałych między ludźmi. Traktat Umowa społeczna postuluje 

pogodzenie wolności osobistej z wymogami życia społecznego, czyli ustanowienie ustroju „naturalnego”. Za: 

Rousseau [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003, 

s. 345-346 
509

Takie twierdzenie stawia np. Dorota Ulicka w Zbrodni markiza de Sade: „Sade [..] demistyfikuje [...] ideały 

roussowskie, ukazując ich drugą stronę – wizję czegoś strasznego i posępnego, jak określił swój czas książę de 

Linge”. Za: Ulicka D., Zbrodnia markiza de Sade, [w:] „Miesięcznik Literacki”, nr 1986, s. 145-147 
510

 Sade pisał o swojej opinii o Rousseau w jednym z listów do żony (za: Bratuń, op. cit., s. 244-245) 
511

 Trznadel J., Filozof zamurowany, op. cit., s. 70-80 
512

 Ibidem, s. 74 
513

 Ibidem 
514

 Bratuń M., op. cit., s. 244-246 
515

 M. In. André Maurois, który pisał o Voltairze: „Deista z imienia, humanista z czyny”; ibidem, s. 246 
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który pragnie „zniszczyć przesąd”, w rzeczywistości wielbi Stwórcę. Sade’a z 

Voltairem łączyła więc jedynie głośno wypowiadana krytyka społeczeństwa oraz religii, 

jej bluźnierczość i napastliwość. Głoszone przez nich idee oraz sposób ich wyrażania są 

zaś zdecydowanie odmienne. Bratuń wyraża ponadto pogląd, że Sade cenił Voltaire, 

podobnie jak Diderota czy nawet Rousseau, przede wszystkim za kunszt i styl 

pisarski.
516

  

O Rousseau i Voltairze wspominał wcześniej w podobnym duchu Jacek 

Trznadel w Filozofie zamurowanym
517

. Wskazując na związki między nimi a Sade’em, 

potwierdza występowanie zaprzeczenia istnienia Boga u wszystkich wymienionych. 

Jednak, według Trznadla, w przypadku Sade’a jest owo zaprzeczenie zawsze wynikiem 

namiętności, a w przypadku pozostałych – wynikiem pewnego chłodu
518

. Stwierdza też, 

podobnie jak później Bratuń, że 

 

Sade jest konsekwentnym ateistą, a nie był nim ani Voltaire, ani Rousseau.
519

 

 

Poza przedstawicielami francuskiego Oświecenia, wskazuje Bartuń
520

 również 

na związki między koncepcjami Sade’a a angielskimi dziełami z dziedziny ekonomii  

i socjologii. Szczególną uwagę przywiązuje do pracy Thomasa Roberta Malthusa An 

Essay the Principle of Population (Prawo ludności) z 1798 roku. Według tłumacza, 

Sade postulując usankcjonowanie zbrodni oraz zastosowanie jej w zakresie eliminacji 

jednostek uciążliwych i nieprzydatnych społeczeństwu, wyprzedził poglądy Anglika, 

który proponował odważne działania w zakresie regulacji procesów 

demograficznych
521

. Sade po prostu zasugerował rozwiązanie bardziej radykalne,  

ale, jak uważa Bratuń, elementów podobnego radykalizmu można się doszukiwać już  

w Państwie Platona
522

. Znamienne zdają się być w tym miejscu słowa Jacka 

                                                 
516

 Ibidem; Stąd – wg Bratunia – tak często pojawiające się w tekstach Sade’a sformułowanie „ten wielki 

Voltaire”. 
517

 Trznadel J., Filozof zamurowany, op. cit. 
518

 Sam Sade inaczej postrzegał akurat poglądy Voltaire’a w tej kwestii, przypisując mu w listach 

„rozgorączkowany umysł”. Za: Bratuń, op. cit., s. 247 
519

 Trznadel J., op. cit., s. 73 
520

 Bratuń M., op. cit., s.  247-248 
521

 Ibidem, s. 247; Malthus w Prawie ludności postawił tezę o stałej dysproporcji pomiędzy środkami 

wyżywienia a przyrostem naturalnym. Aby temu zaradzić, proponował ograniczenie urodzin . natomiast w 

przypadku braku środków do życia, według Anglika problem rozwiązywać powinna sama natura, wykorzystując 

właściwe sobie prawa. 
522

 Ibidem, s. 248 
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Trznadla
523

, które wypowiedział o Markizie w stosunku do Rousseau, ale które  

w przypadku powyższych poglądów Sade’a również są uzasadnione: 

 

filozofia Sade’a jest postawą progresywistyczną, tyle że opatrzoną znakiem ujemnym.
524 

 

Bratuń ponadto doszukuje się związków poglądów Sade’a z innymi koncepcjami 

myślicieli starożytnych, m.in. z hedonizmem epikurejskim czy materializmem 

Lukrecjusza, który to głosił teorię przekształcania form w przyrodzie.
525

 

 

3.1.7. Krzysztof Matuszewski 

 

Sądy Marka Bratunia dotyczące źródeł i dalszej drogi myśli Markiza de Sade 

były potwierdzane przez późniejszych badaczy. Pojawiały się kolejne analizy albo 

choćby wzmianki na ten temat w wielu tekstach. 

We wstępie do pracy Sade. Msza okrucieństwa
526

, będącej prezentacją dziejów 

Justyny i kolejnych powieści o niej, Krzysztof Matuszewski w filozofach Oświecenia 

upatruje zarówno partnerów, jak i poprzedników Sade’a. Ich myśli stanowić miałyby 

dla pisarza punkt wyjścia, ale, jak podkreśla badacz, nie oznacza to bynajmniej 

bezkrytycznej identyfikacji. Różnice pomiędzy nimi widoczne są po pierwsze w 

gwałtowności stylu Sade’a, po wtóre zaś – w światopoglądzie, który Matuszewski 

nazywa „ekstremistycznym”. Korzysta bowiem Sade z wielu nurtów typowych dla 

oświecenia, jednak jego wnioski dalece odbiegają od tych, jakie wysnuwają myśliciele 

mu współcześni: 

 

Chociaż Sade korzysta z oświeceniowego materializmu, sensualizmu czy naturalizmu, a także z mniej czy 

bardziej zawoalowanego wówczas ateizmu, który sam z kolei głosi bez ogródek, […] to jednak 

przeciwstawia się stanowczo optymistycznemu światopoglądowi, jaki jego filozoficzni pobratymcy 

ufundowali na tych przesłankach.
527

 

 

                                                 
523

 Trznadel J., op. cit., s. 77 
524

 Ibidem; Trznadel w tym miejscu określa rousseauizm jako filozofię regresu. Koncepcja „znaku ujemnego” 

jest, jak sugeruje sam Trznadel, zaczerpnięta ze stwierdzenia Kierkegaarda, mówiącego, że samobójstwo jest 

najwyższym wyrazem wolności , tyle że opatrzonej znakiem ujemnym.. 
525

 Bratuń M., op. cit., s. 247 
526

 Matuszewski K., Sade. Msza okrucieństwa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 7-41; por. Rozdział 2., 

2.1.4. 
527

 Ibidem, s. 20 
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3.1.8. Bogdan Banasiak 

 

W swej obszernej monografii
528

 dotyczącej twórczości Markiza de Sade,  

jej autor, Bogdan Banasiak, rozważając warstwę filozoficzną zastosował schemat 

wyraźnie zbliżony do tego, jaki znany jest z Zarysu systemu Sade’a Klossowskiego. 

Podobnie jest z problematyką Natury, która w skrócie zarysowuje się w formę podobną, 

jaka została zastosowana w eseju francuskiego badacza. Kwestia Natury w pismach 

Sade’a jest przez Banasiaka omawiana bardzo obszernie i szczegółowo. Część uwag 

dotyczących konkretnych twierdzeń Klossowskiego została opisana już wcześniej. 

Całość zaś monografii, jak już nadmieniono powyżej, opracowana została metodą 

ciągłego powoływania się na liczne przykłady z dzieł samego Markiza oraz na sądy 

badaczy jego twórczości. Szczegółowość opisu i wielość przytaczanych stwierdzeń jest 

czymś nowym i zupełnie wyjątkowym na tle innych opracowań twórczości de Sade’a. 

W opisie problematyki Natury punktem wyjścia, podobnie jak w wymienionych 

już opracowaniach, staje się u Banasiaka
529

 materialistyczna myśl oświeceniowych 

filozofów, stanowiąca dla idei Sade’a pewne fundamenty. Banasiak uznaje za słuszne 

stwierdzenie Klossowskiego o tym, że Markiz podzielał w pełni poglądy 

oświeceniowych materialistów tylko w pierwszym swoim dziele, Dialogu między 

księdzem a umierającym. Dodaje jednak, że częściowo dostrzegalne są one także w 

poemacie Prawda
530

.  W tekście Banasiaka padają te same, co u wymienionych już 

badaczy nazwiska: Holbach i La Mettrie jako pewnego rodzaju „baza” dla poglądów 

Sade’a, a Helvétius czy Diderot jako twórcy bardziej radykalnych, a jeszcze przez 

Markiza wzmocnionych, twierdzeń. Ponadto, wspomina się tu o stosunku do Rousseu. 

Banasiak zaznacza, że Sade właściwie wyszedł od tych samych twierdzeń, co czołowy 

francuski sentymentalista, mówiących o zepsutej ówczesnej cywilizacji. Dla Sade’a 

jednak powrót do natury, postulowany przez Rousseau, wcale nie jest wartościowany 

dodatnio. Natura nie jest w ujęciu Markiza czymś lepszym, niż cywilizacja, gdyż obie 

rządzą się równie okrutnymi prawami.
531

 

Jak już wcześniej wspominano, Sade, według Banasiaka, zauważał 

niekonsekwencje wynikające z poglądów materialistów (oraz własnych) w kwestii Boga 

                                                 
528

 Banasiak B., op. cit. 
529

 Ibidem 
530

 Ibidem, s. 188 
531

 Ibidem 
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i Natury. Sprzeciwił się zatem nakładaniu ustalonego „porządku moralności” na 

istniejący porządek natury. Według polskiego badacza, w tym właśnie miejscu Sade 

dokonuje „odejścia” od myślicieli jemu współczesnych, wykracza ponad ich sądy oraz 

je radykalizuje, gdyż: 

 

zaczyna stawiać pytania o Naturę tam, gdzie myśl oświeceniowa swe rozważania zakończyła.
532

 

 

Jak pisze dalej Banasiak
533

, stawia zatem Sade pytania o naturę Natury. Kwestią 

istotną staje się, nie rozwiązana ani w Dialogu, ani w pierwszej wersji Niedoli cnoty 

kategoria zła. Idąc dalej za myślą Banasiaka, zło jest teraz jedyną istniejącą wartością, 

będącą rozkoszą Najwyższej Niegodziwej Istoty, prawem Natury, które zatem człowiek 

musi kontynuować. Natura jawi się jako „bestia”, która dała człowiekowi instynkty,  

z jakimi nie może on walczyć. Wręcz przeciwnie, jako „sobowtór Natury”, powinien 

człowiek oddawać się każdemu, najbardziej nawet perwersyjnemu i zbrodniczemu 

czynowi. Istota ludzka jest zatem niewolnikiem żarłocznej Natury i zawsze zmuszona 

będzie oddawać się Jej prawom. W ten oto sposób Banasiak dochodzi do stwierdzenia, 

które udowadnia odejście Markiza od konwencjonalnej myśli Oświecenia. Odwołanie 

do Natury nie zapewnia bowiem egzystencji spokojnej, harmonijnej i szczęśliwej,  

a byt pełen wciąż powtarzającej się destrukcji, która stanie się jedynym warunkiem 

tworzenia.
534

 

Dalej w tekście Banasiaka rozważania nad kategorią Natury rozgrywają się 

podobnie, jak w esejach Klossowskiego. Powyższe wnioski stają się dla „rozpustnego 

libertyna” przyczynkiem do wysnucia dalszych, równie dlań niewygodnych.  

Otóż zaczyna on postrzegać destrukcję i tworzenie w Naturze jako elementy 

„wiecznego ruchu”, w którym materia po prostu wciąż się przekształca. Jak już pisał 

Klossowski
535

, rozkład i gnicie to tylko elementy tego samego ruchu, w którym nie ma 

miejsca zatem na kategorie moralne. Siły Natury zaczynają być postrzegane jako pewna 

energia
536

. Dobro i zło w takim ujęciu zanika, co powoduje również negację zbrodni
537

. 

Jak pisze Banasiak: 
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 Banasiak B., op. cit. 
533

 Ibidem 
534

 Ibidem, s. 195-205 
535

 Por. przyp. 63 
536

 Pojęcie „energii” jest według Banasiaka stosowane przez Sade’a w wielu znaczeniach, stąd badacz, jakby na 

wzór Markiza, dokonuje „katalogizacji” pojęcia. Wymienia m.in. określenie „energia” na „płeć”, „organ podczas 

funkcjonowania”; „energia języka” – to „skuteczność, siła wyrazu”; „energia” jako pojęcie związane z „pracą i 

działalnością ekonomiczną”; pojęcie „energii” kojarzone jest też z postawą racjonalną i libertyńską,  
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Libertyn zyskuje więc świadomość swego podporządkowania Naturze, analogicznego do 

podporządkowania Bogu. Natura, dotąd wspólnik i poplecznik libertyna (była bowiem dlań narzędziem 

rozprawy z Bogiem), staje się problemem, wręcz jego głównym wrogiem.
538

 

 

 „Rozpustny libertyn” nie godzi się z takim stanem rzeczy, więc szuka sposobów 

na rozwiązanie tego problemu i zaczyna upatrywać je w „przekraczaniu” Natury. 

Miałoby ono polegać na popełnianiu zbrodni „nieskończonej, absolutnej, […] 

wymierzonej właśnie w Naturę”
539

. Człowiek wie jednak, że jego starcie z Naturą 

zawsze zakończy się porażką, dlatego jego bunt wobec niej i gniew na nią jest jeszcze 

większy. Stąd, jak pisał już Klossowski, „urąganie Naturze” – takie samo, jakie miało 

wcześniej miejsce w stosunku do Boga. Stąd też, jak opisuje Banasiak, wywodzi się 

właśnie usankcjonowanie u Sade’a rozmaitych aktów perwersji, jako będących jedynym 

możliwym przeciwstawieniem się prawom Natury. Badacz dokonuje ich 

szczegółowego, opartego przykładami z dzieł Sade’a, opisu oraz wyliczenia. Są to 

wszelkie działania, które same w sobie skierowane zawsze będą przeciwko Naturze i jej 

podstawowemu prawu oraz funkcji – przedłużania gatunku, ciągłego tworzenia. Na 

pierwszy plan wysuwa się opis sodomii, która staje się aktem transgresji, będącym 

jednocześnie anty-prokreacją. W tyk kontekście przedstawione zostały również m.in. 

upodobania libertyna do aktów homoseksualnych, nienawiść do kobiet ciężarnych czy 

do osoby matki (która kojarzona jest z Naturą)
540

. 

 

* 

 

 Stosunek Sade’a do natury – jak widać na podstawie powyższego materiału, bardzo 

dynamiczny i niejednoznaczny – jest jedną z ważniejszych kwestii dotyczących jego 

twórczości. To od stosunku do Natury zależy bowiem w stopniu największym podejście 

Markiza do wszelkich spraw w jego dziele dotyczących szeroko rozumianego erotyzmu. 

Stąd zasadne wydawało się w tym miejsce ich nakreślenie. Spora ilość analiz kwestii 

                                                                                                                                                         
gdyż „rozum w całej swej energii odpowiada libertynizmowi”; „energia” jako dynamizm – „energia natury”, 

„energia społeczna”. Banasiak B., op. cit., s. 209-210 
537

 Banasiak B., op. cit., s. 205-212 
538

 Ibidem., s. 213 
539

 Ibidem, s. 214 
540

 Pisał o tym także m.in. Krzysztof Matuszewski we wstępie do Julietty – Matuszewski K., Pasja według 

Sade’a. Do „Julietty” wstęp fantazmatyczny, [w:] D.A.F. de Sade, Julietta, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, 

Warszawa 1997, s. 15-18 
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natury wśród polskich badaczy świadczy bowiem o zrozumieniu owych zależności 

pomiędzy nią a kwestią „pornografii” u Sade’a. To właśnie uwarunkowane przez Naturę 

ciągłe dążenie do transgresji jest, jak stwierdził Kochan, powodem jego 

uprzedmiotowiającej erotyki, której daleko do ars amandi.
541

 Z drugiej strony, 

podejście Markiza do spraw związanych z Naturą wydaje się momentami na tyle 

niejednoznaczne, że odnieść można wrażenie, jakoby w tym chaosie nie było żadnej 

spójnej koncepcji. Pewna otwartość monografii Banasiaka, który mnoży konteksty do 

określonych wątków twórczości Markiza, jest pewnego rodzaju potwierdzeniem tej 

tezy. Być może teoria „powiedzenia wszystkiego” na tym również była zasadzona, aby 

w otwartym systemie jednego z największych zwolenników transgresji zawsze było 

miejsce na coś jeszcze – coś, co jeszcze nie zostało wypowiedziane.  

 

** 
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 Kochan J., Donatien Alphonse Francois de Sade, czyli racjonalizm absolutny [online; dostęp 5 września 
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3.2. Libertyn w teatrze 

 

3.2.1. Dlaczego teatr interesuje się de Sade’m?  

  

 W prezentacji teatralnych losów Markiza punktem wyjścia zasadny wydaje się być 

tekst Joanny Derkaczew Libertyni w teatrze, czyli rewolucja utracona
542

. Autorka stara się w 

nim wytłumaczyć popularność, jaką cieszą się w ostatnich latach sztuki oparte o pisma de 

Sade’a bądź związane z jego osobą. Pokazuje w tym celu zależność pomiędzy 

eksploatowaniem w polskim teatrze tematu rewolucji oraz wątków sadycznych.  

 Teatr polski, jak pisze Derkaczew, „przejadł się tematem rewolucji”
543

,  

gdyż w sztukach poruszających jej temat zawsze przejawiała się, w różnej formie, niechęć do 

tłumu. Autorka stawia hipotezę, że z powodu tej niechęci wyrosła tęsknota za 

„indywidualizmem i wolnomyślicielstwem w wersji skrajnej”
544

 – stąd pojawienie się w 

teatrze markiza de Sade. Ponadto Markiz spełnia warunki człowieka, jakiego nie trzeba 

szukać ze świecą w czasach współczesnych: wyzwolonego, wykazującego się niezależnością 

rozumu, obalającego dogmaty. Stąd też „rozczarowany rewolucjami teatr przyjął projekt de 

Sade z otwartymi ramionami”
545

. Derkaczew wymienia sztuki, które powstały na fali 

opisywanego przez nią zjawiska – i właśnie według ustalonej przez nią kolejności zostaną one 

w tym miejscu przytoczone. 

 

3.2.2. Justyna w reżyserii Marcina Wierzchowskiego – Teatr im. Wilama Horzycy w 

Toruniu 

  

Premiera Justyny w toruńskim Teatrze im. Horzycy miała miejsce 26 kwietnia 2008 

roku. Spektakl był zapowiadany takimi oto słowami: 

 

Czy kiedykolwiek miałaś poczucie, że ludziom złym dzieje się nieporównanie lepiej niż Tobie? Że świat na 

niesprawiedliwości się zasadza? Że im więcej dobra czynisz, tym dotkliwiej jesteś doświadczana? Że Bóg 

przestał się o Ciebie troszczyć, a nieszczęścia, które spadają na Twoją głowę, są dowodem Jego nieistnienia?… 

„Justyna” to okrutna opowieść o naiwnej kobiecie, która pomimo najstraszliwszych krzywd, jakich doznaje od 

                                                 
542

 Derkaczew J., Libertyni w teatrze, czyli rewolucja utracona. „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 108, s. 22 
543

 Autorka wymienia takie sztuki, jak: Śmierć podatnika Pawła Demirskiego i Moniki Strzępki (Teatr Polski we 

Wrocławiu), Mord w domu Ipatiewa Macieja Masztalskiego (Teatr Ad Spectatores we Wrocławiu), Szewcy u 

bram Jana Klaty (TR Warszawa). 
544

 Ibidem 
545
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ludzi, nie potrafi wyrzec się wiary w człowieka i która rozpaczliwie próbuje dowieść istnienia Boga w świecie, 

w którym Bóg umarł. Spektakl tylko dla widzów dorosłych !
546

 

 

 Joanna Derkaczew w swym tekście
547

 wskazuje na wspominane już związki wątków 

przedstawionych przez Wierzchowskiego (za Sade’m) ze współczesną rzeczywistością jako 

na źródło sukcesu sztuki. Według autorki udało się reżyserowi wydobyć na powierzchnię 

bardzo aktualny motyw „absolutna wolność jako absolutna samotność”: 

 

W świecie, w którym Bóg nie jest już „straszakiem na niepokornych”, człowiek cierpiący nie ma się do kogo 

zwrócić. Wierzchowski pokazuje też perwersję, okrucieństwo i ból jako jedyny sposób, by czegokolwiek 

doświadczyć, cokolwiek poczuć, zbliżyć się do drugiego człowieka.
548

 

 

 Współczesne wątki sztuki podkreślali również inni recenzenci, m. in. Mirosława 

Kruczkiewicz w tekście Justyna, czyli pytania
549

. Autorka pisze o słowach samego reżysera, 

który przed premierą spektaklu przyznawał się do fascynacji aktualnością myśli Markiza.  

Jak jednak zauważa recenzentka: 

 

młodemu reżyserowi nie chodziło o doraźność i publicystykę. Bo choć w "spowiedzi Kościoła", wygłoszonej 

przez Braschiego, padają słowa o molestowaniu ministrantów, pijaństwie i chciwości, choć postacie przysięgają 

na Boga a potem mordują, to przecież powstało przedstawienie nie o skandalach. Powstało przedstawienie 

sięgające głębiej.
550

 

 

 Kruczkiewicz, zarysowując fabułę Justyny, stawia te właśnie pytania,  

do których sięgnęła według niej sztuka: o istotę wiary i religijności oraz zasadność trzymania 

się własnych zasad w dzisiejszym świecie. 

 W recenzjach zwracano uwagę również na doskonale skomponowane elementy sztuki, 

takie jak scenografia, warstwa dźwiękowa czy ruch sceniczny. Wyrazy uznania kierowano w 

stronę zespołu aktorskiego, który, według Huberta Michalaka
551

, prezentował się jak 

„znakomicie nastrojony instrument”. To wszystko składało się zdaniem recenzenta na sztukę 
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która jednocześnie wywołuje u widza agresję i zawstydzenie, poprzez wyważony splot 

brutalności i wzruszenia.
552

 

  

3.2.3. Madame de Sade Yukio Mishimy 

 

Dramat „duchowego krewniaka Sade’a”
553

 – jak pisze Joanna Derkaczew  

– japońskiego pisarza Yukio Mishimy to jedno z najczęściej adaptowanych w polskim teatrze 

dzieł związanych z osobą Markiza. Tekst, powstały w roku 1965, pokazuje „piekło 

związanych z Markizem kobiet-intrygantek”
554

.  

Pierwsze adaptacje w teatrach polskich wystawione zostały już pod koniec lat 80.  

(w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie – reż. Aleksandra Śląska; na Scenie 

Kameralnej Teatru Polskiego w Bydgoszczy – reż. Jarosław Kuszewski; na Scenie Reduta ’85 

Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie – reż. Konrad Lesisz). Kolejne miały swe premiery w 

początkach lat 90. (kolejno: w Teatrze Polskim w Poznaniu w reż. Grzegorza 

Mrówczyńskiego; w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w reż. Leszka 

Czarnoty; w Teatrze Telewizji w reż. Andrzeja Sapiji; na Małej Scenie Teatru im. Stefana 

Jaracza w Łodzi w reż. Marcela Kochańczyka). Po roku 2000 wystawiono Madame de Sade 

w Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie w reż. Tadeusza Bradeckiego,  

w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie – w reż. Barbary Sass oraz w 

Wydziałach Zamiejscowych PWST Kraków we Wrocławiu w reż. Teresy Sawickiej.
555

  

Szczególna uwaga należy się sztuce w reżyserii Barbary Sass. Recenzenci zwracali 

uwagę na fakt, że nie dotyczy ona w zasadzie perwersji seksualnych, jakich dopuszczał się 

Markiz, a skupia się na analizach przeżyć głównych bohaterek. Jeden z nich cytuje słowa 

samej reżyserki: 
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 Ibidem 
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To nie sztuka o przeżyciach erotycznych. Lecz analiza szaleńczej miłości kobiety do mężczyzny. Historia żony 

słynnego markiza de Sade, która kocha męża tak bardzo, że mimo iż czuje zło, jakie ten sobą reprezentuje, 

próbuje go zrozumieć i usprawiedliwić.
556

 

 

Spektakl jest zatem nie tylko pokazem dokonań Markiza, ale, jak pisze inny recenzent, 

„paradą zawiedzionej dumy i urażonych kobiecych ambicji sześciu wzajemnie raniących się 

pań”
557

. Mimo takiego ujęcia tematu, pewna obsceniczność sztuki nadal razi, szczególnie 

starszą publiczność, o czym pisze Tomasz Miłkowski: 

 

zło idzie tu pod ramię z wolnością. Tego niektórzy nobliwi widzowie Ateneum nie mogą znieść, starsze panie 

wychodzą po przerwie zapowiadając, że złożą stosowne protesty w Ministerstwie Kultury. Nie po raz pierwszy 

markiz de Sade, nawet na scenie fizycznie nieobecny, naraża cnotę na niedole.
558

 

 

 Ponadto, należy wspomnieć o inscenizacji Madame de Sade, o której pisała Joanna 

Derkaczew
559

, a które nie została wymieniona w powyższym źródle
560

. Chodzi o wystawioną 

w amsterdamskim teatrze Toneelgroep adaptację w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego.  

W swej drugiej już wystawionej w holenderskim teatrze sztuce
561

, reżyser postawił na 

nowatorskie rozwiązanie: wszystkie niemalże ( wyjątkiem czarnoskórej służącej) postacie 

kobiece grane są przez mężczyzn. Jak pisze Piotr Gruszczyński: 

 

Na pierwszy rzut oka ten transwestytyzm inscenizacyjny wydaje się zabiegiem prostym. Ale jego konsekwencje 

są głęboko subwersywne.
562

 

 

 Jak stwierdza dalej recenzent, jest ten zabieg swoistym rozwiązaniem problemu 

orientacji seksualnej i prowadzi, razem z odrzuceniem idei Boga, do postawienia pytań 

dotyczących tylko i wyłącznie człowieczeństwa oraz jego granic.
563
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Dostępny w Internecie: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/9395,druk.html 
557

 Kowalczyk J. R., Tęsknota za ceremoniałem, „Rzeczpospolita” 2005, nr 51, [online; dostęp 5 września 2011] 
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w Internecie: http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/10016,druk.html 
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 Derkaczew J., op.cit. 
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 Por. przyp. 105. 
561

 Pierwsza to Droomsporen. Za: Madame de Sade, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://rokgrotowskiego.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=190 
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3.2.4. Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku 

w Charenton pod kierunkiem pana de Sade Petera Weissa 

 

 Dramat niemieckiego pisarza Petera Weissa został wydany w roku 1964. Głównymi 

postaciami, reprezentującymi jednocześnie przeciwstawne poglądy, są osławiony męczennik 

Rewolucji Jean Paul Marat oraz przebywający w Charenton (akcja rozgrywa się, poza 

retrospekcjami, w 1808 roku) Markiz de Sade. Ich dialog jest pretekstem do ideowego sporu, 

zasadzonego na pytaniach o wizerunek świata oraz sposób jego naprawy. Z jednej strony 

znajduje się zwolennik rewolucji (Marat), z drugiej – piewca pesymizmu, wedle którego 

żadne zmiany nie są w tym świecie możliwe (Sade). Ze względu na sytuację polityczną sporej 

części Europy w latach 60., dramat Weissa, w historycznym płaszczu, wydawał się być 

niezwykle aktualny. 

Tekst Petera Weissa zyskał ogromną popularność jako dzieło adaptowane na deski 

teatru – również w Polsce. W recenzji do wersji Konrada Swinarskiego (a więc już w roku 

1967) Witold Filler
564

, tak oto tłumaczy sukces Męczeństwa, upatrując go w strukturze 

samego tekstu: 

 

Wiele trwała tęsknota ludzi teatru za literaturą, która pozwoliłaby się gwałcić legalnie. Tęsknota zaspokajana 

układaniem sztuk za Tołstoja podmianą myśli u Szekspira. Weiss wy szedł naprzeciw tym tęsknotom: napisał 

tekst, którego genialną zaletą jest fakt, iż aby zyskać pełnię blasku, musi być on pisany raz jeszcze - przez 

reżysera.
565

 

 

Jak twierdzi Joanna Derkaczew, sztuka Petera Weissa jest dla teatru polskiego 

„idealnym łącznikiem pomiędzy spektaklami rewolucyjnymi a epoką Sade’a”
566

. Autorka 

pisze te słowa w kontekście adaptacji wystawianych po roku 2000. Przed tym rokiem było ich 

jednak w Polsce już całkiem sporo. 

 Pierwsze pojawiły się już w latach 60. – tuż po wydaniu przez „Dialog” polskiego 

tłumaczenia dramatu
567

: w Teatrze Ósmego Dnia w Poznaniu w reż. Tomasza 
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Szymańskiego
568

, w Teatrze Polskim w Poznaniu w reż. Henryka Tomaszewskiego  

i w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w Warszawie w reż. Konrada Swinarskiego. 

Kolejne – w latach 80. i 90. (Teatr Studio Warszawa w reż. Marka Walczewskiego, Teatr 

Północny w Warszawie w reż. Marka Weissa-Grzesińskiego oraz – tu już pt. Marat-Sade  

– w reż. Krzysztofa Nazara w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku). Kilka adaptacji powstało także 

w pierwszej dekadzie XXI wieku (w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie  

– reż. Tadeusz Bradecki, pod pierwotnym tytułem; w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu 

– reż. Andrzej Bubień; na krakowskiej PWST – reż. Konrad Lupa; w Teatrze im. Heleny 

Modrzejewskiej w Legnicy – w reż. Lecha Raczaka; w Teatrze Wierszalin w Supraślu  

w reż. Piotra Tomaszuka; w warszawskim Teatrze Narodowym w reż. Mai Kleczewskiej).
569

 

  

  Spośród wymienionych adaptacji najbardziej uznane przez krytykę zostały trzy 

realizacje: Swinarskiego (1967), Raczaka (2008) i Kleczewskiej (2009). Realizację Konrada 

Swinarskiego (z często podkreślaną znakomitą rolą Jana Świderskiego jako Sade’a)  

za niezwykle udaną uznała w recenzji Tragedii człowieka ciąg dalszy
570

 Zofia Jasińska. 

Porównując rodzimą inscenizację do węgierskiej adaptacji w reżyserii Endre Martona, 

Jasińska zauważa większy w niej nacisk na akcenty dyskusyjne i warstwę ideologiczną  

w stosunku do widowiskowości. Ta cecha jednak jest dla autorki powodem do uznania 

polskiej sztuki za nieco słabszą od adaptacji Martona.
571

 Z kolei wspomniany już Witold 

Filler podkreślał niezwykłą popularność spektaklu Swinarskiego pisząc, że ma on „tylu 

zwolenników, ilu widzów”
572

.  

O adaptacji Raczaka pisano często w kontekście jego pozostałych dwu dramatów  

o rewolucji: inscenizacji Dziadów oraz Czasu terroru. Każda ze sztuk, składających się  

na tzw. „tryptyk legnicki”, przez zdecydowaną większość krytyki była odbierana bardzo 

pozytywnie. Marat-Sade Raczaka uznano za „genialnie zorganizowaną scenę zbiorową”
 573

, 
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http://www.archiwum.osmego.art.pl/spektakle/mczestwo.html 
569

 Informacje za: Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata... - wszystkie realizacje, [online; dostęp 5 września 

2011] Dostępny w Internecie: http://www.e-teatr.pl/pl/realizacje/4835,sztuka.html 
570

 Jasińska Z., Tragedii ciąg dalszy, „Tygodnik Powszechny” 1967, nr 30, s. 4 
571

 Ibidem 
572

 Filler W., op. cit. 
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„przedstawienie mocno zdystansowane wobec teatralnych mód”
574

, w którym przeglądają się 

„doświadczenia XX wieku, postrzeganego jako cmentarzysko wielkich utopii”
575

. 

Najmłodsza z wymienionych adaptacji Męczeństwa jest niewątpliwym sukcesem Mai 

Kleczewskiej
576

. Reżyserka dokonała pewnej reinterpretacji sztuki Weissa. Samo obsadzenie 

w roli de Sade’a kobiety – Danuty Stenki – było już pewnym odejściem od pierwowzoru oraz 

poprzednich adaptacji. Kleczewska tłumaczyła to chęcią nie traktowania tekstu Weissa zbyt 

dosłownie – takie jej słowa zacytowano w jednej z relacji ze spektaklu: 

 

W sztuce jeden z pacjentów się w de Sade'a wciela. Być może wydaje mu się, że jest nim, może jest to tak 

głębokie przekonanie, że naprawdę nim jest. Kiedy wyobraziłam sobie, że gra to aktor, mężczyzna - stało się to 

niewyraźne; trudno byłoby wydobyć moment między realnym Sadem a pacjentem. Danuta Stenka gra natomiast 

tak, że widać, że jest tylko pacjentem, w którego postać de Sade'a wrosła.
577

 

 

 Recenzenci sztuki podkreślali również zupełnie inne ujęcie ideowe, przedstawione 

przez Kleczewską. Jak pisze Małgorzata Bryl
578

, w sztuce brakuje zderzenia dwóch 

przeciwstawnych racji, jakie mieliby reprezentować Sade i Marat. Ci dwaj bohaterowie  

w zasadzie w ogóle się nie słyszą, co jak twierdzi recenzentka, jest dowodem na podważenie 

przez Kleczewską rewolucji nie słusznej bądź niesłusznej, ale samej w sobie.
579

 

„Trzygodzinne przedstawienie funduje widzowi dawkę emocji porównywalną do tej,  

jaka większość bohaterów sztuki zagnała do psychuszki” – pisze inna recenzentka
580

, 

Karolina Kowalska, dodając: „Ale, jednocześnie, spełnia przez to swoją funkcję katharsis”. 

Zaznaczając świetną grę zespołu aktorskiego, krytycy zarzucali sztuce jednak niekiedy 

słabym podparciem światopoglądowym i nijakim przesłaniem. Tak pisze o sztuce m. in. 

Marcin Kościelniak z „Tygodnika Powszechnego”: 
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Radykalność zaproponowanej wizji świata nie jest poparta ostrością spojrzenia ani przenikliwością sądu; 

sceniczne obrazy są jednowymiarowe, ilustracyjne, nie intrygują, nie wprowadzają w zakłopotanie. Widz 

atakowany jest scenami skrajnej rozpaczy i nieszczęścia, przy czym nie otrzymuje dla nich żadnego - 

intelektualnego czy emocjonalnego – uzasadnienia […].
581

 

 

 

3.2.5. Filozofia w buduarze Bogdana Hussakowskiego 

 

 O ostatnim spektaklu teatralnym związanym z de Sade’m z przyczyn oczywistych nie 

mogła wspomnieć Derkaczew, której tekst powstał w 2008 roku. Filozofia w buduarze  

w reżyserii Bogdana Hussakowskiego miała bowiem swą premierę w marcu 2009 roku  

w Teatrze Nowym w Krakowie. Wystawiana była ponadto w latach następnych w Teatrze 

Praga w Warszawie, na festiwalu Środkowoeuropejska Karuzela Teatralna w Wiedniu (2009) 

oraz festiwalu kultury polskiej Corso Polonia w Rzymie (2010). 

 Ocena spektaklu jest niejednoznaczna, gdyż można spotkać się zarówno z licznymi 

recenzjami pełnymi pochlebstw w kierunku twórców sztuki, jak i zawierającymi głównie 

negatywne opinie. Jak pisała w „Polskiej Gazecie Krakowskiej” przed premierą sztuki Joanna 

Weryńska, „do tej pory żaden teatr nie odważył się wystawić pełnej dosadnych opisów 

książki”
582

. Teatr Nowy zatem jako pierwszy pokusił się o adaptację tak kontrowersyjnej, 

nawet do dziś, w świetle znajomości innych dzieł Sade’a, Filozofii w buduarze. Recenzenci 

zarzucali spektaklowi m. in. epatowanie wulgaryzmami oraz pewnego rodzaju „przegadanie”. 

Pisze o tym w swej recenzji Paweł Głowacki
583

: 

Markiz w istocie był tyleż, że klasyka przytoczę, uporczywym krążownikiem wyr, co uporczywym 

krążownikiem fraz.
584

 

 

Jednak nawet w tym ujęciu stwierdza: 

 

Do wielkiej ciemności tuż przed końcem
585

 czworo artystów frazy Markiza w pełnej jasności scenicznej mieli 

jak mąkę. Wszelkiej maści genitalne mięso semantyczne - odmieniają przez wszystkie przypadki, niczym mantrę 
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klepią, językami wałkują, tarmoszą, piorą, suszą, po czym znów piorą, znów wałkują, znów tarmoszą,  

a następnie - dookoła Wojtek. Owszem, mógłbym coś zacytować, ale po co? Żebyście w druku kropki 

przeczytali?
586

 

 

 W recenzji zatytułowanej Ani filozofia, ani buduar
587

 Marta Bryś, opisując warstwę 

językową sztuki podkreśla, że tekst Sade’a nie został w niej odpowiednio wykorzystany: 

 

W Filozofii w buduarze jest kilka istotnych monologów, w których de Sade wykłada filozofię libertynizmu,  

ale w spektaklu są one tylko potokiem słów, z którym twórcy najwyraźniej nie wiedzieli, co zrobić.
588

 

 

 Do kwestii adaptacji opisywanych przez Sade’a w Filozofii w buduarze praktyk 

seksualnych na scenę teatralną wypowiedziała się w recenzji Buduary i podwórka
589

 Joanna 

Jopek. Jak pisze, epatowanie dosłownością erotycznego wyrazu zostało zastąpione 

ekwiwalentem ruchowym i choreograficznym, dalekim od mimetyzmu, lecz w jakiś sposób 

zdającym się sekundować dosadności tekstu Sade’a. Wyobraźnię widza pobudza się zatem 

nie poprzez obrazowość, a za pomocą dźwięków oraz słów. Jopek nie ocenia jednak 

pozytywnie spektaklu, pisząc, że kojarzy on się jej „raczej z pieprznymi fantazjami starszych 

panów niż skandalizującym erotyzmem”.
 590

 

 Odrębnym wydarzeniem była prezentacja sztuki w Teatrze Praga 9 kwietnia 2011 

roku, która odbyła się w ramach imprezy „Krakowski weekend na Pradze. Spektakle + 

wykłady”. Po spektaklu odbył się bowiem wykład
591

 profesora Bogdana Banasiaka, 

zatytułowany Libertynizm epoki i F/filozofia Markiza de Sade. Jak relacjonuje Banasiak
592

,  

w wykładzie wzięła udział mniej więcej 1/3 widzów zgromadzonych na spektaklu,  

wśród której to grupy przeważali ludzie młodzi. Niewielka zaś grupa osób starszych była tą 

bardziej aktywną po wykładzie – to oni zadawali pytania, które jednak – jak pisze profesor  
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– głównie dotyczyły spektakularności osoby Markiza oraz skandalicznej strony jego życia, 

nie zaś omawianych wątków filozoficznych. 

 

 

 

3.2.6. Inne wykłady otwarte Bogdana Banasiaka dotyczące Markiza de Sade 

 

Poza licznymi wykładami w duchu konferencyjno-uniwersyteckim, wygłosił Banasiak 

również ich sporą ilość w mniej obowiązujących okolicznościach (podobnie jak w przypadku 

wydarzenia opisanego powyżej – por. 2.3.5.). Relacje z owych wykładów mogą posłużyć za 

niezwykle interesujące świadectwo odbioru, są bowiem wynikiem relacji z żywą 

publicznością o różnym spektrum znajomości twórczości „boskiego markiza”. 

Jak pisze profesor
593

, wąskie, lecz niezwykle zainteresowane grono odbiorców 

napotkał podczas wykładu z okazji Dni Rybnika
594

. W kaliskim Domu Kultury
595

 miał zaś do 

czynienia z grupą, którą sam porównuje do „kółka różańcowego” i w przypadku której, jak 

pisze, nie można było mówić w zasadzie o żadnej recepcji. Zdecydowanie pozytywnie zaś 

wspomina Banasiak wykład oraz dyskusję, jak po nim nastąpiła w szczecińskim Ośrodku 

Teatralnym Kana („bardzo dobry, duży odbiór, długie pogawędki po wykładzie”).  

Młode i zainteresowane, lecz mało aktywne grono odbiorców wspomina przy okazji 

pogawędki po filmowej sesji studenckiej w łódzkim kinie „Cytryna”
596

 oraz na wrocławskiej 

ASP, po wykładzie zatytułowanym Sade i Pasolini. Odbiór na Festiwalu Ciała
597

 we 

Wrocławiu określa Banasiak jako „rewelacyjny”, gdyż, jak pisze, „Sade wygrał z... piwem  

i dyskoteką (ludzie przychodzili i przychodzili, zrobiło się po prostu totalnie tłoczno)”. 

Podobnie wspomina wykład w Stoczni Gdańskiej, jaki miał miejsce przed koncertem 

rapowym
598

 – „dobry odbiór, młoda publiczność, trochę dyskusji”.
599
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wykład ogłoszono pod tytułem Granice obyczajowości. Za: Rybnickie Dni Literatury, [online; dostęp 5 września 

2011] Dostępny w Internecie: http://www.rybnik.pl/index.php?id=223&p=news,11,show,4410 
595

 Banasiak nie podaje w tym ani w przypadku kilku kolejnych wydarzeń konkretnych dat ani nazw imprez. 
596

 Chodzi zapewne o wykład Koncepcja „czystej zbrodni” Markiza de Sade – doznanie i poznanie, jaki wygłosił 

Banasiak w „Cytrynie” w ramach konferencji Mikrokosmos kryminału, która odbyła się w dniach 29-30 maja 

2009 roku. Za: Koła naukowe, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://romanistyka.uni.lodz.pl/badania/dzialalnosc-studencka 
597

 Mowa tutaj o wykładzie Sade – metafizyka cielesności, wygłoszonym 14 marca 2007 roku w ramach ww. 

Festiwalu Ciała. Za: Festiwal Ciała. [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://www.wrocek.pl/wydarzenia/pokaz/1037/Festiwal_Ciala 
598

 Banasiakowi zapewne chodzi o wykład zatytułowany Markiz de Sade - podwójna transgresja, wygłoszony w 

ramach II edycji konferencji „Fenomenologia i transgresje” – faktycznie uwieńczony koncertem rapowych 
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* 

 

 Z analizy materiału dotyczącego sztuk związanych z de Sade’m można wysnuć kilka 

podstawowych wniosków. Przede wszystkim, że „tematy sadyczne” cieszą się całkiem 

niemałą popularnością – szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę dość nikłą recepcję jego 

pism jako takich. Tutaj pojawia się zatem wniosek kolejny – z tej właśnie słabej znajomości 

tekstów Sade’a wynika najprawdopodobniej dość częsty odbiór jedynie z perspektywy „mitu 

Wielkiego Pornografa” i skandalisty-zboczeńca. Po trzecie zaś, aktualny jednak „mit 

Wielkiego Współczesnego” robi postać i dzieła Sade’a niezwykle elastycznymi dla 

współczesnego teatru. Dlaczego tak się dzieje? To samo pytanie stawiała Joanna Derkaczew i 

odpowiedź jej słowami zdaje się być całkiem trafna: 

 

[Markiz] Pokazuje konflikt między ludem a indywidualistą, penetruje obszary szaleństwa, irracjonalizmu, 

ekstremalnych doznań, pozwala też teatrowi zbadać jego własne granice. W momencie, gdy wszystkie tabu 

zostały złamane, a żadne działanie nie wydaje się już dostatecznie radykalne pytanie Sade'a: "Jak daleko można 

dojść?", wydaje się znaczącym dla każdego artysty.
600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
formacji „Niczym vs Swing Fellaz”. Za: II edycja konferencji FENOMENOLOGIA I TRANSGRESJE.  

[online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: http://ds.pierdolnik.com/index.php?id=001498 
599

 Por. Aneks, 4.2. 
600

 Derkaczew J., op. cit. 
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3.3. Kino Sadyczne 

 

Fakt, że X Muza od początków swojej kariery dość blisko trzymała z literaturą, jest 

chyba niezaprzeczalny
601

. Drugie stwierdzenie, będące już raczej hipotezą, dotyczy pewnego 

wypierania literatury przez kino. Chodziłoby przede wszystkim o takie kino, które może być 

ekwiwalentem dla danego dzieła literackiego (np. lektury szkolnej). Oczywiście, nie jest  

– i należałoby mieć nadzieję – nie będzie ono nigdy zupełne, jednak z pewnością taki problem 

w kulturze przełomu XX i XI wieku istnieje. 

 Związki Markiza de Sade z kinem okazują się być całkiem duże, a jednocześnie  

– poprowadzone niejednokrotnie zaskakującymi ścieżkami. Filmów bowiem inspirowanych 

osobą bądź twórczością Markiza odnaleźć można zaskakująco wiele. Jak już zostało 

nadmienione wcześniej, znajomość jego utworów jest jednak bardzo niewielka. Można zatem 

przypuszczać, że spora część wiedzy, jaką odbiorca współczesny czerpie o boskim markizie  

– pochodzi właśnie z kina. 

 

3.3.1. Bibliografia Sadycznego kina 

 

Na stronie internetowej Towarzystwa im. Markiza de Sade zamieszczono – w dziale 

„Inspiracje” – szczegółowy spis (autorstwa Bogdana Banasiaka), wszystkich filmów, jakie są 

lub mogły być inspirowane dziełem czy osobą Sade’a. Lista jest długa i bywa zaskakująca. 

Została podzielona na kilka grup, które odpowiadają pewnym okresom rozwoju kina. I tak np. 

w grupach zbierających filmy przedwojenne wymienia się m. in. cykl pięciu obrazów 

Fantomas (Francja, 1913-1914, reż. Louis Feuillade); Psa andaluzyjskiego (Francja, 1929, 

reż. Luis Buñuel, scen. Salvador Dali); Wyspę doktora Moreau (Anglia, 1932, reż. Erle C. 

Kenton); Maskę Fu Manchu (Anglia, 1932, reż. Charles Brabin, Charles Vidor). Z filmów 

powstałych w początkach II poł. XX wieku wymienia się Horror of Dracula (Francja,  

reż. Terence Fisher) oraz Peeping Tom (Francja, 1960, reż. Michael Powell). Następnie 

katalogizuje się filmy zgodnie z poziomem inspiracji, co tworzy następujące grupy: filmów 

inspirowanych biografią Sade’a, filmów inspirowanych dziełami Sade’a oraz tych,  

jakie zostały – lub mogły być – zainspirowane przez „wątki sadyczne”.  

                                                 
601

 Już w 1902 roku Georges Melies nakręcił film Podróż na księżyc na podstawie powieści Z ziemi na Księżyc 

Juliusza Verna. Był to pierwszy film fabularny opowiadający jakąś historię, a nie jedynie odtwarzający pewne 

realne zdarzenia (jak Polarny ogrodnik z 1895 r., uznany za pierwszy film fabularny w ogóle). Za: Kino, [w:] 

Wikipedia. Wolna Encykopedia, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Kino#Pocz.C4.85tki_kina 
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W pierwszej z wymienionych grup znalazły się zarówno filmy, które nie miały 

polskiej dystrybucji, jak i te lepiej znane rodzimemu widzowi. Te pierwsze to m. in.  

Marat / Sade (The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the 

Inmates of the Asylum of Charenton under the Direction of Monsieur de Sade) – 1966, Wielka 

Brytania, reż. Peter Brook (na podstawie dramatu Petera Weissa); Marquis de Sade z 1969  

w reż. Rogera Cormana i Gordona Hesslera (USA, RFN); Sade en procès – 1999,  

w reż. Pierre’a Beuchota (wyprodukowany dla francuskiej telewizji). Natomiast filmy, które 

ukazały się na polskim rynku, to francuski Markiz de Sade z 2000 roku w reż. Benoita 

Jacquota (w Polsce w 2001) oraz Zatrute pióro Philipa Kaufmana (USA, Niemcy, Wielka 

Brytania, 2000 rok; w Polsce 2001). 

W grupie filmów inspirowanych dziełami Sade’a ponownie większość znajdujących 

się na liście pozycji nie została wydana w polskiej dystrybucji. Są to m. in. takie filmy,  

jak Justine de Sade (1970, reż. Claude Pierson; Francja, Włochy, Kanada), Eugenie  

( in. Eugenie de Sade / De Sade 2000, 1975, reż. Jess Franco, Francja, Lichtenstein)  

czy Philosophy in the Bedroom (1995, reż. i scen. Tony Guzman, USA). Znane zaś polskiemu 

widzowi mogą być (braku dystrybucji): Okrutna namiętność (1977; ang. Cruel Passion,  

reż. Chris Boger; Wielka Brytania, RFN, Włochy) oraz Salò, czyli 120 dni Sodomy (1975,  

reż. Pier Paolo Pasolini, Włochy, Francja). 

Ostatnią grupę
602

 stanowią filmy „inspirowane wątkami sadycznymi”.  

Są to produkcje, w których w różny sposób objawia się owa inspiracja Markizem czy jego 

twórczością. Poza wieloma mniej znanymi filmami, wymieniono tutaj m. in.: The Skull 

(Czaszka)
603

 z 1965 r. w reż. Freddiego Francisa; Blue velvet
604

 z 1986 r. w reż. Davida 

                                                 
602

 Poza wymienionymi już grupami filmów, na stronie umieszczono jeszcze filmy „eksperymentalne”  

(o których jednak nie wiadomo zbyt wiele) oraz filmy „inspirowane Histoire d’O, a więc erotyczną powieścią 

Anne Desclous, która inspirowała się de Sade’m. 
603

 Film Francisa nakręcono na podstawie opowiadania The Skull of the Marquis de Sade Roberta Blocha 

(amerykańskiego pisarza, twórcy głównie fantastyki i horroru, na podstawie opowiadania którego powstał 

również film Psycho Alfreda Hitchcocka). Na filmowym portalu film web.pl tak oto opisano film: „Doktor 

Maitland, kolekcjoner ezoterycznych artefaktów, często tajemniczych i magicznych, kupuje czaszkę, która 

okazuje się być szczątkami legendarnego markiza De Sade. Zanim się spostrzegł, zaczęła ona wpływać na jego 

życie, stopniowo zmieniając go w bezwzględnego mordercę.” Za: Czaszka. The Skull (1965), [online; dostęp  

5 września 2011] Dostępny w Internecie: http://www.filmweb.pl/film/Czaszka-1965-112927 
604

 W filmie inspirację sadyczną odnaleźć można w warstwie fabularnej: „Początkowo wydaje się, że ten film 

jest układanką sklejoną z różnych schematów amerykańskiego kina. Ale wkrótce David Lynch ujawnia swą 

przewrotność - w świat banalny, czasami przesłodzony, wprowadza to, co niemoralne, dziwaczne, złe. Główny 

bohater, student Jeffrey (Kyle MacLachlan), powróciwszy do rodzinnego miasteczka, znajduje na trawniku 

ludzkie ucho. Prowadząc własne śledztwo, wkracza w życie zmysłowej śpiewaczki Dorothy (Isabella 

Rossellini). Odkrywa mroczną prawdę o seksualnych perwersjach i poznaje kulisy władzy.” Opis za: Blue velvet 

(1986), [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: http://www.filmweb.pl/film/Blue+Velvet-1986-

1085/descs 
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Lyncha.; Milczenie owiec
605

 z 1991 r. w reż. Johnathana Demme czy film Matador
606

 z 1986 

w reż. Pedro Almodóvara.  

W przypadku niektórych wymienionych filmów trudno jest ocenić, na ile pojawienie 

się w nich pewnych wątków sadycznych jest wynikiem świadomych wyborów twórcy,  

a na ile istnienie owej inspiracji jest tylko kwestią opinii krytyki. Strona Towarzystwa bardzo 

szczegółowo wymienia wszystkie wspomniane filmy (i więcej), jednak nie uzupełnia owej 

listy, przynajmniej póki co, komentarzem, który rzucałby większe światło na kształt 

sadycznych inspiracji. W przypadku więc filmów dostępnych polskiemu widzowi
607

 może on 

sam doszukać się tych wątków oraz je ocenić (zakładając oczywiście jego znajomość  pism 

Sade’a). Jeśli zaś chodzi o pozostałe produkcje – pozostaje mu zaufać (bądź nie) twórcom 

strony Towarzystwa oraz autorowi listy.  

Nieco szerzej rozwinięty zostanie wątek dwóch z powyżej wymienionych filmów: 

Zatrute pióro oraz Salo, czyli 120 dni Sodomy. są to produkcje, które dla współczesnego 

widza mogą być najbardziej znane spośród filmów bezpośrednio związanych z Sade’m  

czy jego dziełem. 

 

3.3.2. Zatrute pióro (Quills) 

 

 O Quills
608

 należy powiedzieć więcej z dwóch powodów. Po pierwsze, z racji samego 

charakteru filmu – jest to obraz biograficzny, a więc taki, z którego przeciętny widz może 

                                                 
605

 Film powstał na kanwie powieści Thomasa Harrisa pod tym samym tytułem. Inspiracji sadycznej dopatrywać 

się należy zapewne nie tylko w działaniu mordercy „Buffalo Billa” (odzierał ze skóry swoje ofiary i szył z nich 

dla siebie kostium), ale i, a może przede wszystkim, w osobie doktora Haniballa Lectera, który zasłynął przede 

wszystkim z umiłowania kanibalizmu: „Osadzony w więzieniu za kanibalizm, niezwykle wyrafinowany 

morderca - Hannibal Lecter (Anthony Hopkins) był niegdyś wybitnym psychiatrą. Jego cenne wskazówki mogą 

stać się teraz kluczem do rozpracowania psychiki tajemniczego zabójcy kobiet. Trzeba jednak znaleźć sposób by 

nakłonić Dr Lectera do współpracy z FBI. Tego trudnego zadania podejmuje się młoda i ambitna agentka Clarice 

Starling (Jodie Foster).” Opis za: Milczenie owiec. The Silence of theLambs (1991), [online; dostęp 5 września 

2011] Dostępny w Internecie: http://www.filmweb.pl/Milczenie.Owiec/descs 
606

 W filmie Almodovara przeplatają się sadyczne wątki zbrodni i szaleństwa: „Były torreador Diego (Nacho 

Martínez), który nie może już walczyć z powodu odniesionej, rany zabija wszystkie swoje kochanki.  

W prawniczce Marii (Assumpta Serna), z którą dzieli swą morderczą pasję, znajduje idealne uzupełnienie 

swojego życia.”; „Film 'Matador' Perda Almodovara jest przesycony miłością i emocjami. Począwszy od 

fascynacji między nauczycielem, a mistrzem, poprzez pasję do corridy, przerodzoną w pasję zabijania,  

a skończywszy na uczuciu lekarki w szpitalu dla psychicznie chorych na jednym z jej pacjentów.” Opisy  

za: Matador (1986), [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://www.filmweb.pl/film/Matador-1986-7596/descs 
607

 Oczywiście biorąc pod uwagę nawet i sytuację, gdy widz ten zna dobrze języki obce, w których powstały 

pozostałe filmy. Są pewne z nich po prostu bardzo słabo dostępne bądź w ogóle nieosiągalne. 
608

 Film Quills powstał na podstawie sztuki Douga Wrighta o tym samym tytule, opowiadającej o ostatnich 

latach życia markiza de Sade. 
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czerpać pewną wiedzę na temat postaci de Sade’a. Po wtóre zaś, film, ze względu na polską 

dystrybucję, dostępny jest szerokiej publiczności
609

. 

 Film Philipa Kaufmana to typowa hollywoodzka produkcja w gwiazdorskiej obsadzie 

(Geoffrey Rush jako markiz de Sade, Michael Caine jako Royer-Collard, Kate Winslet jako 

Madeleine Le Clerc czy Joaquin Phoenix w roli Coulmiera)
610

. Tak m. in. opisuje się film na 

portalu filmweb.pl: 

 

Przejmująca historia szaleństwa, zakazanej namiętności i umiłowania wolności, którą czasem znaleźć można "na 

dnie kałamarza" i "na czubku pióra". Markiz de Sade (Geoffrey Rush), umieszczony przez żonę w przytułku dla 

obłąkanych, niestrudzenie pracuje nad nowymi skandalizującymi dziełami, które ukazują się w druku dzięki 

pomocy młodej pracownicy przytułku Madeleine (Kate Winslet). Opiekun zakładu, ksiądz Coulmier (Joaquin 

Phoenix), przestrzega Markiza przed zgubnymi skutkami, jakie może przynieść dalsza publikacja jego 

opowieści. Upór, z jakim Markiz kontynuuje swoją pracę, prowadzi do tragedii...
611

 

 

 Zapowiedź jest zachęcająca – kuszą bowiem zapewne widza hasła „szaleństwa, 

zakazanej namiętności i umiłowania wolności” oraz doborowa obsada. To wszystko tworzy  

z Quills film iście komercyjny, który znajdzie miejsce na emisję w popularnej telewizji
612

.  

 Okazuje się, że biografia „wielkiego skandalisty” jest dobrym materiałem na film, 

gdyż Zatrute pióro zostało dość dobrze przyjęte przez krytykę. Źródłem wiedzy na temat 

odbioru tej produkcji przez polską krytykę ponownie staje się Internet. Recenzji filmu 

odnaleźć można naprawdę wiele. Na stronie Klubu Miłośników Filmu
613

 znajduje się recenzja 

Anny Kierzkowskiej, zatytułowana Warto było kopać!
614

 (odnosząca się przede wszystkim  

do Quills, wspominająca jedynie opisywanego poniżej Markiza de Sade). Recenzentka 

podkreśla przede wszystkim walory estetyczne filmu ( kostiumy, scenografię, zdjęcia, 

muzykę) oraz kreacje aktorskie. Zwraca też jednak uwagę na „szczątki” filozofii Sade’a,  

                                                 
609

 Co oczywiście nie jest warunkiem koniecznym, jak widać na przykładzie Salo. 
610

 Film otrzymał liczne nominacje do nagród filmowych, m. in. do Oscarów (dla G. Rusha za rolę męską 

pierwszoplanową, dla M. Childsa i J. Quertiera za najlepszą scenografię oraz dla J. West za najlepsze kostiumy) 

oraz do Złotych Globów (dla G. Rusha za najlepszą rolę męską w dramacie oraz dla D. Wrighta za najlepszy 

scenariusz). Ciekawostką jest także przyznanie przez Amerykańską Gildię Scenarzystów Honorowej nagrody 

im. Paula Selvina dla Douga Wrighta za „najlepszy scenariusz oddający ducha praw konstytucyjnych  

i obywatelskich”. Za: Zatrute pióro. Nagrody, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://www.filmweb.pl/film/Zatrute+pióro-2000-1481/awards 
611

 Zatrute pióro. Quills (2000), [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://www.filmweb.pl/film/Zatrute+pióro-2000-1481/descs 
612

 Według mojej najlepszej wiedzy, w Polsce Zatrute pióro emitowane było przez telewizję Polsat przynajmniej 

dwa razy, zawsze o godzinie 00.45 (30.12.2009 i 17.07.2010); dane za: Zatrute pióro, telemagazyn.pl, [online; 

dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: http://www.telemagazyn.pl/program/3503854644.html  

oraz http://www.telemagazyn.pl/program/3519079752.html 
613

 http://www.film.org.pl 
614

 Kierzkowska A., Warto było kopać!, Klub Miłośników Filmu, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w 

Internecie: http://www.film.org.pl/prace/pioro.html 
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które odnaleźć można w jego wypowiedziach (lub po prostu wnioskować z jego poczynań, 

gdyż, jak pisze: „historia sama wyznacza tor myślenia”). Nie są one jednak narzucające się  

i to według autorki jest zdecydowaną zaletą obrazu. Przesłanie filmu jest zatem wplecione  

w estetykę kina w bardzo wyważony sposób: 

 

De Sade nie wierzył w Boga, w nic poza odwiecznym niepohamowanym popędem seksualnym, widział obłudę 

we wszystkich, którzy myślą inaczej. Nabijał się też w sposób jawny ze świętości, gardził narzucanymi ludziom 

przez ludzi (Boga) granicami, cokolwiek by to oznaczało. "Quills" właśnie wyjaśnia co to według idei markiza 

oznacza, mieszcząc się ledwie, ledwie w granicach dobrego smaku, pojmowanego DZIŚ dobrego smaku...
615

 

 

 W powyższej  recenzji wspomniano o tych właśnie cechach filmu, które najczęściej 

podkreślano jako zalety: znakomite aktorstwo, walory artystyczne oraz przesłanie 

przedstawione w nienarzucający się sposób. Liczne fora internetowe stają się zaś przy okazji 

takich filmów doskonałym świadectwem odbioru, dlatego warto jest je prześledzić. Zgodnie z 

obraną metodą, zostaną przedstawione fragmenty forum do filmu z portalu filmweb.pl.  

 Obok wyrażania ubolewania nad  nieprzyznaniem Rushowi Oscara czy nawet 

osobistej wymiany zdań między użytkownikami, forum dotyczące Quills zawiera przede 

wszystkim opinie. Są one oczywiście podzielone. W większości jednak wyrażają zachwyt 

filmem, podobnie jak dłuższe recenzje, głównie jego warstwą artystyczną i obsadą aktorską. 

Opinie negatywne najczęściej pojawiają się w relacjach użytkowników ze świata realnego, 

np. seansu w kinie, podczas którego publiczność po części wychodziła (w każdym wypadku 

kładzie się nacisk na „drastyczne” sceny). Najbardziej interesujące są jednak te wypowiedzi, 

które w jakiś sposób odnoszą się do samej osoby Markiza bądź jego twórczości. 

 Jedna z dyskusji
616

, zapoczątkowana przez użytkownika „Michal_Oleszczyk”, dotyczy 

problemu wpływu przedstawianych przez literaturę czy kino idei na działania odbiorców. 

Autor wątku twierdzi bowiem, że Kaufman wyraźnie propaguje w swym filmie filozofię życia 

Sade’a a ta, według niego, może prowadzić tylko do zguby (tak z resztą, jak pisze, stało się z 

Madeleine – mimo że za życia nie przyjęła idei Sade’a, to właśnie z ich winy poniosła 

śmierć). Wypowiedź wspominanego użytkownika staje się tutaj punktem wyjścia do 

minisporu o naturze i przyczynach zbrodni. Przeciwne zdanie wyrażają użytkownicy 

podpisani „Dwight_” i „belial_666_2”. Pierwszy uważa, że przyczyny zbrodni leżą w naturze 

i są kwestią zdolności do rozróżniania dobra od zła, „kręgosłupa moralnego”, a nawet zdrowia 
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 Zatrute pióro. Dyskusje, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://www.filmweb.pl/film/Zatrute+pióro-2000-1481/discussion/Magdalena+Od+Pornosów,19442 
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psychicznego popełniającego ją człowieka. Drugi użytkownik, bardziej zagłębiając się w 

charakter samej myśli Sade’a, nazywa ją „z gruntu racjonalistyczną”. Uważa, że jedynie 

racjonalny, zdrowomyślący człowiek sięgnie po twórczość Markiza, od której bardziej 

niebezpieczne są te książki, które niosą jakąś ideę (czyli, według niego, Biblia, Koran czy 

Mein Kampf): 

 

Po twórczość markiza sięgnie raczej ktoś inteligentny, ceniący rozsądek. Bezmyślni ludzie szukający idei, które 

mają im zastąpić myślenie prędzej sięgną po Biblię, Koran czy nacjonalistyczne pismo jak "Szczerbiec". I to 

właśnie ta literatura jest bardziej niebezpieczna, a nie propagujący rozsądek i racjonalizm, niszowy de Sade. 
617

 

 

 Taka ocena skłania do przypuszczenia, że nawet w przypadku użytkownika 

wykazującego się pewną dozą wiedzy na temat kształtu myśli Sade’a, ma się do czynienia 

prawdopodobnie z brakiem lektury jego książek lub lekturą bardzo pobieżną. Niełatwo 

bowiem, znając pisma Sade’a, zgodzić się ze stwierdzeniem, że, owszem, racjonalizując, nie 

próbuje przekazać on pewnych idei, które wcielone w życie mogą okazać się zgubne. 

Szczególnie biorąc pod uwagę założenie, że nie każdy czytelnik doszuka się bardziej 

teatralizacji sadycznych poczynań niż wcielania ich w życie. Idea wolności u Sade’a jest 

bowiem bardzo wyraźna, zatem dla niejednego rozumu połączenie jej ze wskazaniem na 

zbrodnię, może prowadzić wprost do tej drugiej. 

 Sporo użytkowników forum sprzecza się z faktem nazywania filmu „biografią”, 

zwracając uwagę, że pokazywany jest jedynie krótki wycinek z życia Sade’a. Dla niektórych 

zaś takie ujęcie problemu stało się najwyraźniej inspiracją do pogłębienia wiedzy o Markizie 

oraz jego utworach
618

. Na podstawie analizy sądów o filmie widać wyraźnie, ze wiedza ta jest 

bardzo nikła, chociaż Internet pozwala się nią – w niektórych przypadkach rzekomą  

– również pochwalić. Dla przykładu – wypowiedź użytkownika o wdzięcznym nicku 

„dziubasek2”: 

 

kontynuacja zycia sławnego pisaza który umarł w lochach za to ze pisał o zeczach erotycznych i nie dostepnych. 

Gorąco polecam ten film a z całego serca polecam jego książki np;( 120 dni sodomy, Powiedzieć wszystko  
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 Ibidem 
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 Użytkownik „Ove” pisze:” Przez ten film zacząłem się samym markizem interesować, jego biografia, itd. 
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i Julietta: Powodzenie występku). Mówie wam warto przeczytać. Pozdrawiam i całuje wszystkich fanatyków 

Markiza de Sade ;*:)
619

 

 

 

3.3.3. Salo 

 

  Film Pasoliniego, mimo braku oficjalnej polskiej dystrybucji
620

, jest w kraju znany.  

W dobie powszechnego rozprowadzania multimediów w Internecie nie bez problemu można 

odnaleźć produkcję na rozmaitych portalach, gdzie występuje w wersji „do pobrania”. 

Niewątpliwie kontrowersje związane z filmem oraz osobą reżysera
621

 jedynie podsycają 

zainteresowanie odbiorcy tą produkcją.  

                                                 
619

 Zatrute pióro. Dyskusje, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://www.filmweb.pl/film/Zatrute+pióro-2000-1481/discussion/Markiz+de+Sade+2,344514. W cytacie 
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 Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w Polsce. Dokładnie opisuje to Sebastian Żurowski na portalu 

http://art.webesteem.pl: „Polska premiera miała miejsce dopiero w marcu 2000 roku w jednej z kodowanych 

stacji telewizyjnych. Na szczęście odbyło się to raczej po cichu, bez żadnych protestów – jednak nikt nigdy nie 

próbował nawet wprowadzić tego filmu na nasze kinowe ekrany. W Kanadzie na jego wyświetlanie, nawet 

jednokrotne, trzeba mieć specjalną zgodę. W Niemczech kopie były ocenzurowane (usunięto dwie minuty 

najdrastyczniejszych ujęć), a w Frankfurcie i Stuttgarcie przeciwko „Salo” protestowało Stowarzyszenie 

Katolickich Rodziców. W roku 1977 na festiwalu w Nowym Jorku (była to amerykańska premiera tego tytułu) 

publiczność wychodziła, gwizdała i buczała. Film jest zakazany także w Australii i Finlandii. Praktycznie 

nigdzie nie można było (i nadal nie można) zobaczyć pełnej, trwającej 117 minut, wersji reżyserskiej tego filmu. 

W Wielkiej Brytanii film zasadniczo jest także zakazany (wszystkie „pełne” kopie przechwyciła policja),  

ale funkcjonuje tam specjalna wersja przeznaczona dla „zawodowców” (wszelkiej maści filmoznawców, 

krytyków, reżyserów, scenarzystów, itp.), z wyciętymi sześcioma minutami i ze specjalnym czterominutowym 

prologiem, w którym zawarte jest uzasadnienie decyzji urzędu cenzora. Jak łatwo obliczyć, wersja brytyjska 

nominalnie jest tylko dwie minuty krótsza od oryginału, ale pozór ten tworzy właśnie prolog.” Za: Żurowski S., 

Skandalista Pier Paolo Pasolini, art.%design. webesteem magazine, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny 

w Internecie: http://art.webesteem.pl/14/pasolini.php Polska premiera miała miejsce dopiero w marcu 2000 roku 

w jednej z kodowanych stacji telewizyjnych. Na szczęście odbyło się to raczej po cichu, bez żadnych protestów 

– jednak nikt nigdy nie próbował nawet wprowadzić tego filmu na nasze kinowe ekrany. W Kanadzie na jego 

wyświetlanie, nawet jednokrotne, trzeba mieć specjalną zgodę. W Niemczech kopie były ocenzurowane 

(usunięto dwie minuty najdrastyczniejszych ujęć), a w Frankfurcie i Stuttgarcie przeciwko „Salo” protestowało 

Stowarzyszenie Katolickich Rodziców. W roku 1977 na festiwalu w Nowym Jorku (była to amerykańska 

premiera tego tytułu) publiczność wychodziła, gwizdała i buczała. Film jest zakazany także w Australii i 

Finlandii. Praktycznie nigdzie nie można było (i nadal nie można) zobaczyć pełnej, trwającej 117 minut, wersji 

reżyserskiej tego filmu. W Wielkiej Brytanii film zasadniczo jest także zakazany (wszystkie „pełne” kopie 

przechwyciła policja), ale funkcjonuje tam specjalna wersja przeznaczona dla „zawodowców” (wszelkiej maści 

filmoznawców, krytyków, reżyserów, scenarzystów, itp.), z wyciętymi sześcioma minutami i ze specjalnym 

czterominutowym prologiem, w którym zawarte jest uzasadnienie decyzji urzędu cenzora. Jak łatwo obliczyć, 

wersja brytyjska nominalnie jest tylko dwie minuty krótsza od oryginału, ale pozór ten tworzy właśnie prolog. 
621

 Pier Paolo Pasolini (1922-1975, włoski pisarz, dramaturg, malarz, poeta, reżyser, scenarzysta.  

Z wykształcenia filolog i lingwista romański. Jego twórczość kinematograficzna (wyreżyserował 26 produkcje) 

budziłazarówno zachwyt, jak i oburzenie świata filmowego i opinii publicznej. W filmach prezentował poglądy 
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 Akcja Salo toczy się w latach 1944-45 podczas okupacji faszystowskiej we Włoszech. 

Grupa arystokratów – podobnie jak to miało miejsce w książkowej wersji 120 dni Sodomy  

– postanawia urządzić ucztę-orgię. W tym celu porywa kilka młodych i niewinnych dziewcząt 

oraz chłopców, z którymi w zamkniętym, oddalonym od ludzkich siedzib zamku urządza 

rozmaite orgie. Wszystko toczy się przy „akompaniamencie” opowieści aktorów-narratorów 

(tekst przez nich wypowiadany to m. in. fragmenty dzieł Barthesa czy Camus). 

  Recepcja Salo  w Polsce jest, podobnie jak w innych państwach, niejednolita  

– na tyle, że trudno w tym miejscu o przytoczenie jakichś reprezentatywnych świadectw 

odbioru. Użytkownicy licznych forów internetowych czy recenzenci filmowych portali,  

nawet ci zarzekający swoją największą odporność na sceny brutalne, nie kryją obrzydzenia 

czy zdumienia przedstawianymi w filmie scenami. Dla próby ujęcia opinii odbiorców o Salo 

przytoczę jedynie kilka z nich (pomijając te wypowiedzi, w których góruje bezwiedny 

zachwyt). 

Autor recenzji
622

 Salo z portalu Klubu Miłośników Filmu, Adam Łudzeń, nazywający 

film „chorym i mocno rąbniętym obrazem”, zastanawia się nad zasadnością powstawania tego 

typu filmów: 

 

Zasadnicze pytanie na koniec: po co takie filmy powstają? Co one sobą przedstawiają? Jakie wartości ze sobą 

niosą? Reżyser Pasolini miał chyba - że tak się wyrażę - dość nierówno pod sufitem żeby takie coś nakręcić.  

Ale jedno mu trzeba przyznać - miał człowiek nie lada odwagę, aby taki film zrobić i wypuścić na rynek pod 

własnym nazwiskiem... Tylko po co?
623

 

 

 Jeden z użytkowników portalu filmweb.pl o nicku „lysek” znajduje odpowiedź na 

takowe pytania, pisząc: 

 

Film jest szokujący, obrzydliwy, odpychający, zboczony, ale potrzebny. Według mnie. W filmie pobrzmiewa 

przesłanie. Ostrzeżenie. Nie jest to po prostu, moim zdaniem, bezmyślne i sadystyczne etapowanie obrazami 

różnych tortur dla jakiejś chorej przyjemności. Owszem, jest zrobiony dość naiwnie, ale jest to wrażenie 

                                                                                                                                                         
Pier Paolo Pasolini, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pier_Paolo_Pasolini 
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 Łudzeń A., Jeden z najbardziej wstrząsających filmów jakie powstały. Wstrząsających inaczej... , Klub 

Miłośników Filmu, [online; dostęp 5 września 2011] Dostępny w Internecie: 
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spowodowane głównie perspektywą czasu. Najbardziej przerażającą rzeczą w tym filmie jest jak dla mnie jednak 

ta groteska w której się w tym obrazie poruszamy. Upadek człowieka poniżej zwierząt.
624

 

 

 Krytycy rozwijali jednak ujęte w powyższej wypowiedzi oskarżenie wobec natury 

ludzkiej w oskarżenie władzy, którego chciał dokonać poprzez Salo Pasolini, jak m. in. Hanna 

Książek-Konicka w 100 filmach włoskich
625

: 

 

Pasolini twierdzi, że w filmie nie chodzi o przyrodzone defekty ludzkiej natury, mroczne instynkty tkwiące w 

podświadomości, ani nawet o faszyzm jako ich najbardziej jawną i cyniczną manifestację. Nieznośna w swojej 

potworności wizja ma być oskarżeniem władzy, która jest złem naczelnym, ponadczasowym.
626

 

 

 Takie spojrzenie na koncepcję dzieła Pasoliniego wymaga dokładnego przyjrzenia się 

realiom powstawania i filmu, być może także przeanalizowania całej twórczości reżysera.  

Z pewnością z samym Markizem ma to już mniej wspólnego, niż wydawać by się mogło.  

A może, gdyż ocena dzieła literackiego przez pryzmat jego adaptacji filmowej nie jest 

zjawiskiem rzadkim (na co zresztą przymyka oko szkolna dydaktyka). Wystarczy przecież,  

by zabrzmiał tytuł 120 dni Sodomy i nazwisko „Sade” przy okazji Salo, a już widz ledwo 

pamiętający, co to było oświecenie może mieć wyrobione zdanie. 

 Nie należy ponadto łączyć surowej oceny Salo z oceną pisarstwa Markiza z innego, 

fundamentalnego w tej kwestii, powodu. Adaptacja tak specyficznego dzieła, jakim jest 120 

dni Sodomy (czy inne utwory Sade’a) może nie udźwignąć całej organizacji naddanej, jaka 

pojawia się w utworze. Tak chyba stało się w przypadku Salo. Podobną opinię wyraża Michel 

Foucault – i trudno się w tej kwestii nie zgodzić. W Szaleństwach literatury
627

 bowiem można 

przeczytać: 

 

Uważam,  że dla kina nie ma nic tak alergicznego jak dzieło Sade’a. pośród wielu powodów przede wszystkim 

ten oto: przesadna skrupulatność, rytuał, ceremonialna forma, jaką przyjmują wszystkie sceny u Sade’a, 

wykluczają to, co mogłoby być naddana przez kamerę grą [jeu supplémentaire]. Najdrobniejszy dodatek, 

najdrobniejsze pominięcie, najmniejszy ozdobnik są nie do przyjęcia. Nie ma fantazmatu otwartego, jest 
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http://www.filmweb.pl/film/Salo%2C+czyli+120+dni+Sodomy-1975-

9330/discussion/Makabryczne+ostrzeżenie,1671626 
625

 H. Książek-Konicka, Salo,[w, tejże] 100 filmów włoskich, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 

1978 
626

 Ibidem 
627

 Foucault M. Sade, kapral seksu, w: tegoż, Szaleństwa literatury: powiedziane, napisane, op. cit., s. 267-271 



127 

 

staranne zaprogramowana reglamentacja. Gdy czegoś zabraknie lub cos się dołoży, wszystko pada. Obrazy są 

bezzasadne. Miejsca niedookreślenia (les blancs) mogą wypełniać jedynie żądze i ciała.
628  
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Zakończenie 

 

 Wbrew początkowym obawom Promotorki i Autorki pracy co do istnienia 

odpowiednich dla jej powstania źródeł, badanie recepcji Markiza de Sade okazało się 

prawdziwą przeprawą przez morze materiałów. Na temat pisarza bowiem,  

o którego twórczości przeciętny odbiorca wie w rzeczywistości niewiele, pisze się 

niespodziewanie dużo.  

Nieobecność w oficjalnym dyskursie aż do połowy wieku XX Markiz de Sade 

zawdzięcza nie tylko sobie. Owszem, swymi ekscesami, odznaczającymi się na tle nawet tak 

bezpruderyjnej i lubującej się w aferach obyczajowych epoki, jaką było Oświecenie, zasłużył 

sobie na miano skandalisty numer jeden. Jego ekscesy przecież były powodem prześladowań 

teściowej i niemalże trzydziestoletniego (łącznie) pobytu w więzieniach, które to 

spowodowały tymczasową bądź całkowitą utratę jego pism. Z drugiej strony, legendy 

powstałe wokół osoby Markiza zaczęły żyć własnym życiem. Jak widać na podstawie 

pierwszych encyklopedii polskich, życiem zdecydowanie dłuższym od żywota de Sade’a. 

Pisanie o Markizie jedynie jako o zboczeńcu i, jakby na marginesie, autorze kilku powieści, 

było tendencją utrzymującą się w polskiej myśli niemalże do połowy poprzedniego stulecia. 

Robiące karierę w psychiatrii i seksuologii pojęcie „sadyzmu” dodatkowo pogarszało 

położenie Markiza. Jak można się domyślać, sytuacja spowodowana była głównie 

nieobecnością de Sade’a na rynku wydawniczym oraz niemalże znikomą myślą krytyczną na 

temat jego twórczości. 

Większa część pism Markiza była nieznana także szerokiej rzeszy odbiorców jemu 

współczesnych. Trudno jest na dzień dzisiejszy odgadnąć, co sądziłby czytelnik  

XVIII-wieczny po lekturze chociażby 120 dni Sodomy. Biorąc pod uwagę teorię zagadnienia 

recepcji literackiej, można jednak przypuszczać, że Sade-nadawca w akcie komunikacji 

literackiej,  swojego „czytelnika wirtualnego”
629

 widział w odbiorcy znającym ówczesne 

dzieła literackie czy koncepcje filozoficzne. Świadczyć o tym mógłby jego stosunek do 

XVIII-wiecznych tendencji filozoficznych, przede wszystkim materialistycznej filozofii 

natury. Według większości polskich badaczy (m. in. Marka Bratunia, Jacka Trznadla czy 

Bogdana Banasiaka
630

) nie były one w koncepcjach światopoglądowych Sade’a jedynie 

powielane, ale zyskały specyficzny, właściwy tylko twórczości Markiza kształt. Za takim 

założeniem „wirtualnego odbiorcy” przemawiałaby także pewna intertekstualność dzieł 
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630
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Sade’a (podkreślana m. in. przez Marka Jastrzębca-Mosakowskiego
631

). Być może zatem  

Sade-nadawca zakładał, że czytelnik jego pism będzie posiadał pewien poziom wiedzy, 

dotyczący pism La Mettriego, traktatów Rousseau i wydawanych w XVIII-wiecznej Francji 

dzienników-relacji z podróży. Takie przypuszczenie byłoby także zgodne z omawianymi 

założeniami Bartoszyńskiego, który rozpatrywanie tekstów literackich w ujęciu 

intertekstualnym uważał za najbardziej właściwe
632

. Z pewnością zaś utwory de Sade’a 

zdradzają pewną wiedzę o ówczesnych wzorach czytelniczych oraz warunkach  

społeczno-politycznych. Jednak gdy weźmie się pod uwagę wieloletnie niezrozumienie jego 

pism, można by stwierdzić, że „autorska hipoteza odbiorcy”
633

 w nich zawarta błędnie 

zakładała pewne ścieżki interpretacji, którymi jego współcześni, wbrew oczekiwaniom 

Markiza, nie podążyli.  

 Jak wygląda zatem obecna sytuacja Sade’a? Z pewnością się zmieniła, ale jej kształt 

ma pewne specyficzne znamiona. Z jednej strony, od lat 50. XX wieku można mówić już  

o rodzącym się dyskursie polskim na temat działalności Markiza. Od roku 70. natomiast 

pojawiają się pierwsze teksty Sade’a w tłumaczeniu na język polski. Myśl o nim zaczyna 

rozwijać się dynamicznie. Autorzy prac zaznaczają pewną aktualność jego poglądów w wieku 

XX – i robią to niemalże wszyscy. Zarówno bowiem ci, którzy współczesność Markiza widzą 

w jego swoistym profetyzmie dotyczącym kondycji człowieka, religii i kultury,  

jak i ci mający mu owy profetyzm za złe, gdyż według nich Sade, pokazując cały katalog 

okrucieństw, do jakich zdolny jest człowiek, stał się mentalnym patronem zbrodni XX wieku. 

 Zmiany, jakie zaszły w postrzeganiu twórczości de Sade’a oraz jego współczesna 

recepcja są jednym wielkim dowodem na potwierdzenie przytoczonych w teoretycznej części 

pracy rozważań. Różne sposoby odczytań tej twórczości są zgodne z założeniem pojęcia 

„twórczej zdrady”
634

, gdyż ciągle są w stanie się aktualizować. Dla procesu 

historycznoliterackiego bowiem liczy się nie samo dzieło, a jego odczytanie, które jest 

jedynym bezpośrednio danym faktem, tzw. „faktem literackim”.
635

 We współczesnej polskiej 

recepcji dzieł Markiza dominują dwie nakreślone już powyżej tendencje. Uznaje się go za 

Wielkiego Pornografa i Wielkiego Zbrodniarza, którego chore wyobrażenia stały się 

rzeczywistością w czasach obecnych. Dla jednych jest to jednak powód do potępienia 

Markiza i odrzucenia jego dzieł – ze wstrętem – w kąt. Dla innych jest to dowód na to,  

                                                 
631

 Por. 2.2.7. 
632

 Por. 1.1.7. 
633

 Por. 1.1.5. 
634

 Por. 1. 1.7. Pojęcie Roberta Escarpita.  
635

 Por. 1.1.6. Przytoczone twierdzenia za Kazimierzem Bartoszyńskim i Januszem Sławinskim. 
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że ten dość marny (z tym chyba zgadzają się wszyscy) pisarz miał coś ważnego  

do przekazania i że właśnie szczególnie człowiek współczesny powinien się przy nim 

zatrzymać i posłuchać, co ma do powiedzenia.  

Czy zatem Markiz de Sade odnalazł w recepcji współczesnej swojego „czytelnika 

wirtualnego”? Z pewnością przemawiałby za tym fakt, że wątki jego utworów są 

rozpatrywane w aspektach, które powyżej zostały założone jako przezeń pożądane.  

Ale czy na pewno w dzisiejszej sytuacji Sade-nadawca ma więcej do powiedzenia?  

Nawet bowiem opierając się na jego hipotetycznie założonych intencjach, należy pamiętać  

o różnorodności odczytania, jaka jest możliwa i jaka ma miejsce we współczesnej recepcji 

dzieł Markiza. Każdy czytelnik bowiem, zgodnie z koncepcją odczytania dzieła Romana 

Ingardema, dokonuje swojej własnej konkretyzacji, jakby naddając na nie swoje osobiste 

doświadczenie i spostrzeżenia.
636

 Na podstawie dostępnych i omówionych w powyższej pracy 

świadectw odbioru, można zauważyć, że sposoby postrzegania odbiorców są rozmaite.  

Tzw. style odbioru
637

 niemalże nigdy nie występują w owych świadectwach w „czystej 

postaci”. Spotkać się można w zasadzie z elementami każdego z siedmiu stylów omawianych 

przez Głowińskiego. Postrzeganie Sade’a jako profety wydarzeń wieku XX nosi pewne 

znamiona stylu mitycznego, a także symbolicznego. Tego pierwszego, ponieważ bywa Sade 

traktowany niejednokrotnie jak prorok wydarzeń współczesnych (np. Albert Camus, Maria 

Janion). Proroctwa te mogą myć jednak odczytywane wielorako,  

o czym świadczy różny sposób ich odbioru – jako zapowiedzi zbrodniarza (np. Antoni 

Słonimski) lub ostrzeżenia człowieka, który poznał okrutne możliwości ludzkiej natury  

(np. Łucja Iwanczewska). Te cechy zatem przemawiałyby za drugim wymienionym stylem, 

symbolicznym. Postrzeganie natomiast pism Sade’a w stylu mimetycznym było z pewnością 

właściwe świadectwom sprzed 2. poł. XX wieku, których autorzy niejednokrotnie 

doszukiwali się w dziełach Markiza faktów z jego życia. Jako styl ekspresyjny można by 

odczytać natomiast te stwierdzenia (m. in. Bogdana Banasiaka), które mówią o pewnych 

postaciach utworów Sade’a jako o przemawiających jego głosem i wprost wyrażających 

właściwe jego myśleniu poglądy. Pisma Markiza postrzegane są również w stylu 

instrumentalnym – jako np. podręczniki zbrodniczych inspiracji (m. in. Franciszek Dinheim, 

Roger Shattuck) oraz alegorycznym (Jastrzębiec-Mosakowski). Większa część omówionych 

świadectw odbioru reprezentuje jednak styl estetyzujący, w którym dzieło literackie jest 
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637
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potraktowane z uwzględnieniem jego całościowej specyfiki. W tego typu odczytaniach 

najczęściej dochodzi ponadto do krzyżowania elementów powyżej wymienionych stylów 

 Nie bez znaczenia dla o odbioru pism Sade’a w Polsce jest fakt, że – jeśli w ogóle 

zostają wydawane – ich redaktorami są jego najgorętsi zwolennicy, którzy uzupełniają je 

licznymi opracowaniami swojego autorstwa. Polski czytelnik zatem, jeśli już zdecyduje się 

Sade’a przeczytać i jeśli przebrnie przez owe teksty dodatkowe, otrzymuje pewien zalecany 

sposób lektury. Oczywiście, nie musi przyjąć tych tekstów za jedynie słuszne i może pokusić 

się o własne interpretacje, jednak po ich lekturze posiada już pewną zawartą w nich wiedzę, 

uniemożliwiającą „czystą” lekturę. W sytuacji odwrotnej znajduje się natomiast odbiorca, 

który postanowi przeczytać pisma Sade’a w Internecie. O ile nie skorzysta z uzupełnionej o 

krytyczne komentarze strony Towarzystwa im. Markiza de Sade, to z pewnością jego lektura 

będzie zależała już jedynie od właściwych tylko jemu doświadczeń. 

 Jak się ponadto okazuje, Sade zostaje w pewnym sensie skrzywdzony przez kino 

(mniej, choć jednak też, przez teatr). Specyfika jego twórczości, która zasadza się na 

teatralizacji rzeczywistości i przypisaniu ogromnej roli dopowiedzeniu oraz szczegółowi, 

okazuje się być dla kina nie do udźwignięcia. Losy filmów będących próbą adaptacji dzieł 

Sade’a kończą się najczęściej jakimś nieporozumieniem, za to te opowiadające o jego 

skandalicznym życiu najczęściej odnoszą sukces. Sade dla kina – a zatem również dla widza  

– staje się dobrym materiałem na film biograficzny, co jest kolejnym dowodem na 

powstawanie obiegowych sądów o nim głównie poprzez pryzmat jego życiorysu. Lubujący 

się bowiem w takich historiach Internet aż huczy od „znawców” dzieł Markiza, którzy 

przedstawiając się jako zdeklarowani sadyści, w komentarzach do filmów wymieniają 

gorączkowo (z licznymi wykrzyknieniami, ale i z istotnymi błędami) ich tytuły. 

 Sytuacja, w jakiej znalazł się we współczesnej Polsce Markiz de Sade, nie jest wcale 

łatwa. Oficyny wydawnicze cały czas się wzbraniają przed wydawaniem jego pism – wszak 

czytelnictwo w kraju na wysokim poziomie nie stoi, a sukces komercyjny ich wydania jest 

najwidoczniej dla nich mocno wątpliwy. Sade został w pewnym sensie zrehabilitowany przez 

literaturoznawców. Jednak wiedza, jaką chce przekazać – o potwornych  możliwość 

człowieka – nadal odstrasza, jakby miała stać się złą inspiracją. A rzeczywistość, w jakiej żyje 

współczesny człowiek, jest przecież równie – a może nawet bardziej – okrutna. 
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4. Aneks  

4.1. lustracje 

 
4.1.1. Charles-Amédée-Philippe van Loo, Portrait du Marquis de Sade, powst. ok.  

1760-1762 
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4.1.2. Jean-Baptiste François Joseph de Sade, ojciec de Sade 

 

 
 

4.1.3. Herb rodziny de Sade według herbarza Armorial General autorstwa J.B. Rietstapa 

 

 
 

 

 

 

 

 



134 

 

 

4.1.4. Ilustracja z pierwszego wydania książki Nowa Justyna, czyli Nieszczęścia cnoty 
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4.1.5. Rycina anonimowego autora do holenderskiego wydania Histoire de Juliette z 1789 

roku 
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4.1.6. H. Biberstein, Portrait imaginaire du XIXe siecle d’H. Biberstein: Sade soumis aux 

quatre vents des suggestions diaboliques 
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4.1.7. Julietta w pierwszym polskim wydaniu (Wydawnictwo Spacja)     

 
 

4.1.8. Julietta w wydaniu drugim (Wydawnictwo Mireki)    
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4.1.9. 120 dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu – wydanie pierwsze  
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4.1.10. 120 dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu – wydanie drugie  

 

Okładka: 
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4.1.11. Rycina z komiksu Justyna (Justine) aut. Guido Crepax 
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4.1.12. Niedole cnoty z 1990 roku 

 

 
 

 

4.1.13. Justyna, czyli Nieszczęścia cnoty 
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4.1.14. Sade. Msza okrucieństwa 

 

Okładka: 

 

Hans Bellmer, rysunek z cyklu Dla Sade’a:  

Maria Toyen, ilustracja do Justyny, czyli Nieszczęść cnoty, 1932: 
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Ilustracja do tekstu streszczenie Nowej Justyny, zatytułowana Wypadek podczas orgii: 
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4.1.15. „Literatura na świecie”  

 

Okładka: 
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Rysunek aut. Man Ray Marquis de Sade: 

 

 
 

Sade prisonnier, rys. José-Manuel Capuletti, 1959 
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4.1.16. Monografia Bogdana Banasiaka 

 

Wydanie 1.: 

 
Wydanie 2: 
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4.2. E-mail od Bogdana Banasiaka, będący źródłem wiedzy o jego 

wykładach 
4.2.1. E-mail dotyczący wykładów 

Szanowna Pani, 

wykład, o który Pani pyta - pt. "Libertynizm epoki i F/filozofia 

Markiza de Sade" (owo F/f dotyczy "filozofii" Markiza i "Filozofii w 

buduarze", którą śp. Boguś Hussakowski przygotował w Krakowie) - odbył 

się w sali znajdującej się obok sali teatralnej (toteż widzowie mieli 

pełną swobodę nieobligatoryjnego udania się nań bądź przeciwnie); 

sądzę, że mniej więcej 1/3 widzów przyszła na wykład; przeważała 

publiczność młodsza, ale było też kilka osób starszych, które zresztą 

były bardziej aktywne (pytania po wykładzie); wydaje mi się, że 

zainteresowanie było dość autentyczne, choć chyba w duchu: "dowiedzmy 

się czegoś", a nie "poszerzmy wiedzę", bo pytania dotyczyły gł. 

spektakularności osoby Markiza, w tym szczególnych okoliczności jego 

życia (wyjąwszy dyr. teatru, który wiedział, kto zacz Sade). 

Najczęściej o Markizie zdarzało mi się mówić uniwersytecko i 

konferencyjnie (w tym w Szczecinie - USz), choć nie wyłącznie, bo 

także w dość osobliwych okolicznościach: np. na jakimś święcie - bodaj 

- Dni Rybnika (duża i z wielkimi tradycjami coroczna impreza) w Domu 

Kultury - b. sympatyczna recepcja niewielkiego, ale zainteresowanego 

grona; w Kaliszu w Domu Kultury dla grona zbliżonego do... "kółka 

różańcowego" - wątpię, by (poza wyjątkami) można było tu mówić o 

recepcji (he he); także w Szczecinie w miejscu, które zwało się Kana 

(bodaj) - b. dobry, duży odbiór, długie pogawędki po wykł; w Łodzi 

przy okazji jakiejś filmowej sesji studenckiej (kino "Cytryna") - duże 

grono, młode i zaciekawione, ale mało aktywne; we Wrocławiu dla ASP 

("Sade i Pasolini") - grono niebyt liczne, ale zainteresowane, młode; 

we Wrocławiu - bodaj Festiwal Ciała - odbiór rewelacyjny, Sade wygrał 

z... piwem i dyskoteką (ludzie przychodzili i przychodzili, zrobiło 

się po prostu total tłoczno); w Gdańsku - w stoczni przed koncertem 

rapowym - dobry odbiór, młoda publiczność, trochę dyskusji. Niestety, 

nie pamiętam dat tych poczynań (bo nie zwykłem odnotowywać mych 

wykładów/wystąpień) - może w necie znajdzie Pani jakieś ich ślady 

(jeśli będzie miała Pani wolę i ochotę na takie poczynania). A 

konferencyjnie-uniwersytecko - hm, dużo, też (może poza kilkoma - 

gdyby była potrzeba) nie bardzo umiem sprecyzować daty, miejsca, 

okoliczności. 

Mam nadzieję, że choć trochę Pani pomogłem. Gdyby coś jeszcze, to proszę pisać. 

W chwili obecnej nie planuję kolejnych wykł. nt. Sade'a - gdyby jednak 

coś się zdarzyło, to postaram się pamiętać i poinformować. 

Łączę serdeczności 

BB 

--  

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ) 

dyr. Festiwalu Filozofii 

http://ph-f.org/ 

ff@ph-f.org 
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4.2.2. Autoryzacja: 

 

Szanowna Pani Magdo, 

jeśli słany do Pani mail wystarczy jako owa "autoryzacja", to proszę 

się nim posłużyć. 

Gdyby zaś potrzebna byłą Pani jakowaś zgoda ma na wykorzystanie tych 

informacji, to proszę dać znać. 

Serdeczności 

BB 

  

  

--  

prof. nadzw. dr hab. Bogdan Banasiak (UŁ) 

dyr. Festiwalu Filozofii 

http://ph-f.org/ 

ff@ph-f.org 
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