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WSTĘP

Samotność jest przyjemnością
dla tych, którzy jej pragną

i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.
Władysław Tatarkiewicz

Samotność to zagadnienie wyjątkowo złożone i niejednoznaczne. Rozumiana jest ona 

bowiem jako doświadczenie  ściśle  indywidualne,  ale  także  jako masowe,  wręcz  globalne 

zjawisko typowe dla współczesności; bywa waloryzowana pozytywnie, wręcz gloryfikowana, 

ale  też  potępiana  i  z  niechęcią  odrzucana;  bywa  świadomym  wyborem,  ale  też  efektem 

okoliczności sytuacyjno-losowych; przybiera formę duchowo-intelektualną, ale też fizyczną; 

bywa  „środowiskiem”  osobowego  kształtowania,  ale  również  przyczyną  destrukcji;  bywa 

upragnionym wytchnieniem, ale także przynosi wyjątkowe cierpienie.  Bo też „dziwny jest 

człowiek, dziwna w nim jest ta dwoistość, chęć bycia razem z innymi, nawet cierpienie, gdy 

tych  innych  brak,  a  jednocześnie  niemożność  uznania  konieczności  tego My,  które  mnie 

obejmuje, niechęć do «razem» i gorące pragnienie samotności”1.

To  także  zagadnienie  paradoksalne.  Z  jednej  strony,  trudno  podważyć  tezę 

Arystotelesa o społecznej naturze człowieka. Jest bowiem oczywiste, że istota ludzka poza 

zbiorowością nie może istnieć: we wspólnocie się wychowuje i kształtuje, toteż w ogromnej 

mierze to, kim się staje, stanowi efekt wielorakich społecznych interakcji, a oderwana od tych 

wpływów – bodaj przestaje być człowiekiem. Jeśli więc „mówię, że jestem, to znaczy,  że 

jestem z innymi, wśród innych, istnienie jest zawsze z kimś i wobec kogoś. To należy do jego 

istoty.  Istnienie  i samotność wydają się zatem w sprzeczności”2.  Z drugiej  z kolei  strony, 

człowiek jest sam, „bo wszelki kontakt z drugim jest ograniczony.  Może z nim wymienić 

wszystko, co go otacza, ale nie może z nim wymienić własnego istnienia. Nigdy też nie może 

się z nim stopić, zjednoczyć.  Tworzy niezmiennie osobny byt od chwili urodzin do chwili 

śmierci”3 – stanowi, by tak rzec, monadę. Być może więc samotność należy do tych pojęć, 

które, jak uznaje Heidegger, „nie mogą być w pełni pojęte, bez uchwycenia zawartej w nich 

sprzeczności”4.

1 B. Skarga, Tercet metafizyczny, Znak, Kraków 2009, s. 181.
2 Tamże, s. 182.
3 Tamże, s. 184.
4 Tamże, s. 183.
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Już  choćby  z  tych  skrótowo  wymienionych  racji  samotność  widzieć  można  jako 

zjawisko  zarówno  intrygujące,  wręcz  fascynujące,  jak  też  trudne  i  budzące  rozliczne 

wątpliwości. I zapewne dlatego warto zagadnienie to podejmować, czyli próbować uchwycić 

jego „istotę”.

Warto tu też wspomnieć o sugestiach znawcy problemu, Piotra Domerackiego, który 

stwierdza, że „samotność jest jedną z fundamentalnych przypadłości ludzkiej egzystencji, a 

mimo to najsłabiej  zbadanym zjawiskiem i  najmniej  znanym problemem,  przynajmniej  w 

skali Europy”5. Uwaga ta skłania go do postawienia tegoż zagadnienia, w sensie ogólnym, 

jako  istotnego  zadania  współczesnej  filozofii,  w  sensie  zaś  szczegółowym,  jako  m.in. 

potrzeby jego zdiagnozowania w celu użytecznego radzeniu sobie z tym problemem6, opisu 

fenomenu samotności (czyli  jego historycznej artykulacji),  a także zbudowania adekwatnej 

typologii tej kategorii7. Zresztą Domeracki proponuje zamysł takiej szczegółowej dziedziny. 

Sugeruje określenie nauki o samotności mianem monoseologii (gr.  monosé – „samotność”, 

logos – „nauka”), którą rozumie jako obejmującą szeroki krąg dyscyplin humanistycznych 

(gł. w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i edukacyjnym). W jej obrębie umieszcza 

zaś  monoseozofię,  czyli  filozofię  samotności  (gr.  monosé –  „samotność”,  sophia – 

„mądrość”)8, rozumianą jako typowo filozoficzny namysł nad „istotą” zjawiska.

Paradoksem jest także to, że problem tak historycznie uniwersalny, a współcześnie tak 

powszechny (i to w sensie negatywnym), wyjątkowo rzadko był stawiany wprost i wprost 

teoretyzowany. Częściej bowiem podejmowany był sytuacyjnie czy okazyjnie.

Z  kolei  osoba  Markiza  de  Sade  daje  się  widzieć  jako  wyjątkowo  interesujący  i 

przyciągający uwagę fenomen.  I  ze względu na jego kontrowersyjność i  osobliwość,  i  ze 

względu  na  skalę  nieporozumień  i  uproszczeń  interpretacyjnych  co  do  jego  dzieła,  i  ze 

względu na radykalność i konsekwencję stawianych przezeń zagadnień w aspekcie wiedzy o 

człowieku. W tym zaś kontekście warto wspomnieć, że był on kimś, czyje życie związane 

było z samotnością więzienia, co musiało wpływać na jego pisarstwo. A kwestia samotności, 

określonej przezeń neologizmem: isolisme, stanowi wręcz wyzwanie poznawcze9.

5 P. Domeracki,  Meandry filozofii samotności [w:] (red.) P. Domeracki,  W. Tyburski,  Zrozumieć samotność.  
Studium interdyscyplinarne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, s. 16.
6 Uwagę zwraca – nawet jeśli tylko zasugerowana – skala widzenia przezeń aspektów (powodów?) samotności  
cywilizacyjnej,  zob.  P.  Domeracki,  W.  Tyburski,  Wprowadzenie [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski, 
Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 8-9.
7 Co badacz wciąż i z naciskiem podkreśla: zob. P. Domeracki, W. Tyburski, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 7-11, P. 
Domeracki, Meandry filozofii samotności, dz. cyt., s. 22-24.
8 Zob. P. Domeracki, Meandry filozofii samotności, dz. cyt., s. 16, przypis.
9 Zob. B. Banasiak, Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, czyli konsekwencje „śmierci  
Boga”, Thesaurus, Łódź-Wrocław 2006.
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W rozdziale pierwszym staram się szkicowo odnotować i względnie uporządkować 

(co  jednak  nie  wyczerpuje  zagadnienia,  lecz  tylko  jest  jego  postawieniem)  rozumienie 

kategorii  „samotność” oraz jej  wersji  czy odmian.  Próbuję też pobieżnie nakreślić  ogólny 

obraz sposobów widzenia samotności w historii  kultury (w poszczególnych epokach) oraz 

szkicowo odnotować  jej  obecność  w sztuce.  Pozwoli  to,  mam nadzieję,  nieco  przybliżyć 

kwestię i pokazać skalę jej występowania, a więc jej historyczne oraz aktualne znaczenie.

W rozdziale  drugim usiłuję zarysować wybrane filozoficzne koncepcje samotności, 

skupiając się na bardziej znanych, bardziej charakterystycznych czy typowych, a zarazem – 

dla  uwypuklenia  przynajmniej  pewnego spektrum zagadnienia  – względnie  różnorodnych. 

Zarazem  proponuję  w  tym  miejscu  roboczą  klasyfikację:  samotność  w  wymiarze  czysto 

ludzkim, samotność w kontekście Boga oraz samotność cywilizacyjna.

Rozdział trzeci stanowi próbę opisania  isolisme’u, czyli  spektakularnej i radykalnej, 

jak  się  wydaje,  koncepcji  samotności  autorstwa Markiza  de  Sade.  A przy  tym koncepcji 

niewątpliwie w tradycji nie dość znanej i dlatego nie dość docenianej. Tym samym staram się 

wydobyć jej charakter i swoistość.

Rozdział  czwarty  poświęcony  jest  zaś  porównaniu  tej  koncepcji  z  tutaj 

naszkicowanymi  filozoficznymi  interpretacjami  problemu.  Zakładam,  że  pozwoli  to  tyleż 

wydobyć  pewne  zbieżności,  ile  uwyraźnić,  jak  sądzę,  wyjątkowość  i  radykalność  ujęcia 

zagadnienia przez Sade’a.

Choć początkowo praca ta miała być jednoznacznie zogniskowana wokół isolisme’u w 

wizji Markiza de Sade, to jednak podczas jej pisania odniesienia historyczne – niezbędne jako 

tło  dla  historyczno-filozoficznego  usytuowania  tej  koncepcji  –  na  tyle  się  rozrosły,  że 

nieuchronnie zaburzyły początkowo zamierzony układ. Mam tylko nadzieję, że właśnie to 

naruszenie  proporcji  tym  wyraźniej  pozwoli  pokazać  odrębności  i  wyjątkowość  ujęcia 

samotności przez Markiza.

*

Przy okazji chciałabym podziękować osobom, które życzliwie pomogły mi w mych 

wysiłkach  poznawczych:  przede  wszystkim  memu  promotorowi,  prof.  Bogdanowi 

Banasiakowi  (UŁ),  za  inspirującą  lekturę  jego  książki  nt.  Sade’a,  jego  liczne  uwagi  i 

rozmowy porządkujące moje pomysły oraz… czynione przezeń poprawki, a także dr Piotrowi 

Domerackiemu (UMK) –  za  udostępnienie  własnych,  ważnych  problemowo  tekstów oraz 

sugestie lektur, oraz prof. Pawłowi Pieniążkowi (UŁ) – za trud podjęcia się recenzji tej pracy.
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I. SAMOTNOŚĆ… NIEJEDNO MA IMIĘ

Nie ma większej samotności, niż samotność samuraja.
Chyba, że samotność tygrysa w dżungli.

Bushidō (kodeks samurajski)

Choć  samotność  to  doświadczenie  znane  człowiekowi  od  wieków,  to  jednak, 

powtórzmy,  rzadko  było  one  teoretyzowane.  Zapewne  jednym  z  powodów  jest 

niejednoznaczność samej kategorii, gdyż o samotności, jej postaciach czy odmianach można 

mówić  w  rozmaitych  i  złożonych  aspektach.  Inny  z  kolei  powód  stanowi  niewątpliwie 

wyraźnie  subiektywny  charakter  tego  doświadczenia.  Z  kolei  przewaga  ujęć  typu 

psychologicznego,  pedagogicznego  czy  socjologicznego  sugeruje  pewną  bagatelizację 

samotności przez filozofię, która uznaje ją za nieistotną przypadłość ludzkiej kondycji10. W 

identyfikacji  problemu nie pomaga też często zamienne używanie terminów: „samotność”, 

„osamotnienie”, „wyobcowanie”, „izolacja”, które nie są synonimami. Tymczasem w tradycji 

greckiej występowało dość wyraźne rozróżnienie na monosé – „samotność”, oraz monachia – 

„odosobnienie”.  Język  łaciński  jeszcze  wyraźniej  odróżniał  solitudo –  „samotność”, 

solitas/solitaria –  „odosobnienie”,  oraz  isolatio –  „wyobcowanie”.  Z  kolei  „w  języku 

angielskim  […]  przymiotnikom  [„sam”  i  „samotny”  –  przyp.  J.C.],  czyli  alone i  lonely 

odpowiadają dwie formy rzeczownikowe,  mianowicie:  aloneness i  loneliness (podobnie w 

niemieckim:  allein  –  Alleinsein;  einsam  –  Einsamkeit)”11.  Język  polski,  podobnie  jak 

francuski, takich rozróżnień nie zna. Można w nim zaś względnie precyzyjnie wyodrębnić: 

„«samotność»  (stan  konstytuowany  przez  introwertyczną  autorefleksję),  «osamotnienie» 

(stan/poczucie  opuszczenia,  odrzucenia),  «odosobnienie»  (pozostawanie  w  pojedynkę, 

samotnictwo) i «wyobcowanie» (stan/poczucie bycia obcym lub skazywanie na nie innych; 

alienacja, izolacja)”12. Warto też dodać, że w języku, który ma charakter dialektyczny,  nie 

wytworzyła się jednoznaczna forma opozycyjna wobec kategorii „samotność”13.

10 Zob. P. Domeracki,  Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością, „Kultura i Edukacja” 2004, nr 3, s. 
35.
11 P.  Parszutowicz,  O  pojęciu  samotności  i  uczuciu  osamotnienia [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski, 
Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 165.
12 P. Domeracki, Meandry filozofii samotności, dz. cyt., s. 17.
13 Zob. J. Rurawski,  Presja społeczna a samotność,  [w:] (red.)  M. Szyszkowska,  Samotność i osamotnienie, 
IWZZ, Warszawa 1988, s. 20.
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1. Wstępna identyfikacja zagadnienia samotności

Dzisiaj, gdy tylu ludzi jest samotnych,
byłoby niewybaczalnym egoizmem być samotnym samotnie.

Tennessee Williams

Najbardziej podstawowe rozróżnienie należałoby poczynić na gruncie niejako statusu 

ontycznego samotności:

1. Samotność ontologiczna bądź egzystencjalna czy ontoegzystencjalna. Wynika ona 

„z  natury  samego  bycia,  a  ściślej  z  jego  całkowitej  odrębności,  niepowtarzalności, 

niezastępowalności,  niewymienialności,  niezależności,  niekomunikowalności  i 

nieprzekazywalności”14. Jako reprezentantów tego stanowiska należałoby wymienić m.in. J. 

Ortegę y Gasseta, E. Lévinasa, egzystencjalizm, a także Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota. 

Tak rozumiana samotność jawi się jako ontologicznie pierwotna (prafenomen), a więc nie jest 

zrelacjonowana do jakichkolwiek więzi, nie daje się uchylić ani zredukować, człowiek zaś w 

tej  perspektywie  stanowi  niejako zamkniętą  monadę.  Nie znaczy to  jednak,  iż  jest  on na 

samotność  skazany,  co  potwierdzają  teorie  dalekie  od  Arystotelesowskiej  koncepcji 

człowieka społecznego: P. Charrona, T. Hobbesa, B. Spinozy, B. Mandeville’a, J.-J. Rousseau 

czy A. Schopenhauera.

2. Samotność „wtórna” ontologicznie rozumiana jest jako efekt osłabienia, naruszenia 

bądź zerwania jakichś więzi. Jej wersjami byłyby samotność:

– kosmiczna – w obliczu poczucia obcości i wrogości wszechświata;

– religijna – wobec braku duchowej łączności z Bogiem;

– społeczna – wobec naruszenia bądź zerwania więzi na linii jednostka – zbiorowość;

– kulturowa – wskutek wykorzenienia i braku asymilacji;

– psychiczna – nieumiejętność bądź zanik zdolności komunikowania się ze sobą;

– epistemologiczna – poczucie istnienia w niezrozumiałym i obcym otoczeniu;

– etyczna – poczucie skazania na samego siebie w kontekście dokonywania wyborów.

Za istotne  rozróżnienie  można by też  uznać dość klasyczny podział  na samotność 

zewnętrzną i wewnętrzną. W pierwszym przypadku mielibyśmy do czynienia z rozmaitymi 

formami  fizycznego  zdystansowania  do  zbiorowości,  w  drugim zaś  –  z  odseparowaniem 

duchowym czy intelektualnym (obie te formy nie muszą ze sobą współwystępować).

Można by też wskazać – zbliżony do poprzedniego – podział na samotność w sensie 

„aktywnym”, z wyboru czy dobrowolną, w tym zaś kontekście stosowne byłoby określenie 

14 P. Domeracki, Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością, dz. cyt., s. 36. Szkicowany w tym miejscu 
podział przytaczam za cytowaną pracą, s. 35-38.
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„postawa”  (odosobnienie),  oraz  w  sensie  „pasywnym”,  sytuacyjno-losowym,  tu  z  kolei 

bardziej odpowiednim mianem byłoby „doznanie” czy „uczucie”, „odczucie” (osamotnienia).

W pierwszym przypadku jako jej kulturowe wersje można by wymienić m.in.:

– świadomy wybór sposobu życia, funkcjonowania w świecie i samookreślania się, 

model elitarystyczny i autostylizacyjny, np. klasyczny mędrzec;

– figurę „klerka”, tj. estety, który oddając się twórczości naukowej bądź artystycznej, 

dystansuje się do świata i nie angażuje w jego sprawy15; nowoczesną wersją „klerka” mógłby 

być  outsider (ang.  outside –  „na  zewnątrz”),  tj.  człowiek  pozostający  na  uboczu 

społeczeństwa  i  programowo  nie  zaangażowany;  postawa  taka  może  też  przybrać  kształt 

ogólnej tendencji kontestacyjno-izolacyjnej:  beatnicy,  hippiesi16;  można by również w tym 

kontekście mówić o samotności geniusza czy twórcy17;

–  eskapizm  (ang.  escape –  „ucieczka”)  jako ucieczkę  od  problemów  życia 

społecznego,  codzienności  i  rzeczywistości  w  świat  iluzji  i  wyobrażeń,  w  ujęciu  zaś 

socjologicznym  –  jako  oderwanie  się  ruchów  społecznych  od  rzeczywistych  problemów 

społecznych i zwrócenie się w stronę religijności;  być  może dałoby się tu uwzględnić też 

mizantropię  (gr.  anthropos –  „człowiek”  oraz  miseo –  „nienawidzę”)  jako  niechęć  do 

ludzkiego gatunku;

– współcześnie występujące zjawiska typu:  singel (ang.  single – „pojedynczy”),  tj. 

osoba z wyboru żyjąca w pojedynkę (jest to termin neutralny w stosunku do nacechowanego 

negatywnie:  „osoba samotna”),  co  stanowi  alternatywę  dla  związku małżeńskiego18;  bądź 

quirkyalone (ang.  quirky –  „oryginał”,  alone –  „sam”),  tj.  osoba,  która,  zasadniczo  nie 

kwestionując  relacji  partnerskich,  wybiera  jednak  życie  w  pojedynkę  zamiast  związku 

dyktowanego jedynie intencją uniknięcia samotności19;

15 Zob. J. Benda, Zdrada klerków (fragmenty), przeł. A. Ostolski, „Krytyka Polityczna” 2002, nr 1. Symboliczne 
miejsce odosobnienia intelektualnego, kryjówka przed hałasem świata, naciskami polityki i wymogów kariery,  
miejsce,  w którym uczeni  i  pisarze  mogą swobodnie oddawać się  twórczości,  za sprawą  wyrażenia  Ch.-A. 
Sainte-Beuve’a nosi miano „wieży z kości słoniowej” (jej odpowiednikiem jest klasztor „Shangri-La”, fikcyjna 
kraina opisana przez J. Hiltona w powieści Zaginiony horyzont, 1933).
16 Zob. klasyczną w tym aspekcie pozycję C. Wilson, Outsider, przeł. M. Traczewska, Poznań 1992; oraz H. P. 
Lovecraft, The Outsider, “Weird Tales”, 1926, Vol. 7, No. 4, s. 449-453.
17 Zob. m.in. K. Kaśkiewicz, Samotność geniusza [w:] (red.) P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, 
dz. cyt., s. 413-430, oraz S. Konstańczak,  Osamotnienie artysty – wybór czy konieczność? [w:] tamże, s. 431-
444.
18 Zob. E. Paprzycka, Kobiety żyjące w pojedynkę, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, s. 15-16. 
Należy  tu  jednak  odnotować,  że  analizy  psychologiczne  nie  ujmują  tego  zjawiska  jako  efektu  suwerennej 
decyzji, lecz widzą w nim ideologiczną maskę dla cywilizacyjnego osamotnienia.
19 Zob. A. Jucewicz, Quirkyalone, czyli życie w pojedynkę, „Gazeta Wyborcza. Wysokie Obcasy”, 7. 08. 2004 r.
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– bądź swoistą postać samotności w wersji „fizjologicznej”, mianowicie celibat (a w 

tym kontekście także kwestię erotyzmu w samotności20).

Osobno  należałoby  wziąć  pod  uwagę  temperament  jednostki,  a  w  związku  z  tym 

introwersję czy introwertyzm (łac. intra – „wewnątrz”, vertere – „zwracać się”), czyli cechę 

osobowości polegającą na tendencji do kierowania własnej percepcji i działań do wewnątrz, 

na  własne  myśli  i  emocje,  czyli  wycofanie,  przy  jednoczesnym  zmniejszonym 

zainteresowaniu  i  aktywności  skierowanymi  na  zewnątrz21.  A  być  może  też  samotność 

charakterologiczną wynikającą z nieumiejętności współżycia jednostki, co może owocować 

jej  dezakceptacją  i  odsunięciem  się  innych  ludzi,  tj.  ostracyzmem,  czyli  bojkotem 

towarzyskim czy środowiskowym (wykluczenie kogoś przez otoczenie)22.

W drugim przypadku chodziłoby o odrzucenie, rozumiane jednak w rozmaitej skali i 

aspekcie. Uwzględnić należałoby tutaj m.in.:

– marginalizację, ekskluzję, wyłącznie, tj. wykluczenie z udziału w życiu społecznym 

jednostek,  grup  społecznych  lub  w  ujęciu  globalnym  społeczeństw  w  stosunku  do  ich 

otoczenia społecznego23;

– formy izolacji emocjonalnej: odtrącenie, porzucenie, opuszczenie;

– formy izolacji społeczno-administracyjnej: separacja, osierocenie, bezdomność;

– formy przymusowej izolacji fizycznej: kwarantanna, zesłanie, uwięzienie.

O  poczuciu  samotności  można  też  mówić  w  kontekście  kulturowych  procesów 

atomizacyjnych, jak alienacja (łac. alienus, alienum – „obcy”, „cudzy”), tj. poczucie izolacji, 

wyobcowania  od społeczeństwa,  nieidentyfikowanie  się  z  daną społecznością,  czyli  utrata 

tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach 

przemysłowych,  a  zwłaszcza  postindustrialnych  oraz  dla  sytuacji  migracji  zarobkowej.  W 

ogólnym  kontekście  kulturowym  uwzględnić  należy  też  zjawisko  hikikomori,  tj.  chorobę 

cywilizacyjną  o  podłożu  psychiczno-emocjonalnym,  rodzaj  depresji,  syndrom  skrajnego 

wycofania  społecznego  (występującą  najczęściej  w  Japonii  i  Korei  Pd.)24,  oraz 

„siecioholizm”, czyli zespół uzależnienia od Internetu (ZUI; ang. Internet Addiction Disorder, 

20 Zob.  Z.  Lew  Starowicz,  Erotyzm  w  stanach  samotności [w:]  (red.)  M.  Szyszkowska,  Samotność  i  
osamotnienie, dz. cyt. 
21 Zob. C. G. Jung, Typy psychologiczne, przeł. R. Reszke, KR, Warszawa 1997, 2009.
22 Zob. B. Skarga, Tercet metafizyczny, dz. cyt., s. 190.
23 Zob. B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.
24 Zob.  m.in.  J.  Kielak,  Hikikomori:  opis  zjawiska,  „Tanuki”,  http://czytelnia.tanuki.pl/lista/pokaz.php/2128/ 
(dostęp: 15. 11. 2010 r.), oraz A. Gutowska, Hikikomori – samotność w XXI wieku [w:] (red.) P. Domeracki, W. 
Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 217-228.
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IAD), coraz częściej występujące patologiczne zjawisko odseparowania się od świata realnego 

oraz komunikowania z innymi wyłącznie drogą sieciową25.

Można  by  też  wyróżnić  samotność  epizodyczną:  stan  krótkotrwały  (tymczasowy, 

przejściowy), wywołany bodźcowo: daną sytuacją, położeniem życiowym, którego przyczyny 

są zewnętrzne, przedmiotowe, krótkotrwałe, przy przekonaniu o możliwości zniesienia tego 

stanu; oraz samotność chroniczną:  długotrwałe przeżywanie;  tu przyczyny są wewnętrzne, 

podmiotowe, stałe, przy przekonaniu o braku lub utracie możliwości jego zniesienia26.

Wskazuje się też samotność fizyczną (stan fizycznej pustki w otoczeniu), psychiczną 

(poczucie  pustki  psychicznej)  oraz duchową (pustka duchowa w sensie  braku wiary bądź 

miłości). O ile dwie pierwsze jej odmiany mogą być dla człowieka i budujące, tj. rozwijające, 

twórcze,  i  niszczące,  to  ostatnia  jest  tylko  niszcząca27.  Należy również odnotować,  że,  po 

pierwsze, wskazuje się samotność moralną: brak poczucia sensowności bądź ukierunkowania 

własnego  życia,  duchowa  pustka28,  po  drugie  zaś,  w  ogóle  w  aspekcie  aksjologicznym 

samotność ujmowana jest bądź pozytywnie, bądź negatywnie, bądź też ambiwalentnie.

Współcześnie  zaś  często  mówi  się  o  „triadzie  samotności”:  samotność  życia  w 

pojedynkę (singlowski styl  życia),  samotność  „we dwoje” (kryzys  instytucji  małżeństwa i 

związków partnerskich, tj. życie „obok siebie”) oraz samotność w tłumie (w duchu Riesmana; 

anomizacja, anomalizacja, anonimizacja, atomizacja, alienacja)29.

Warto tu odnotować ogólną klasyfikację w obrębie filozofii samotności, jaką w duchu 

renesansu proponuje znawca zagadnienia, Domeracki, który wskazuje trzy „szkoły”:

– vita activa (projekt aktywistyczny): formuła ta, wychodząca od tezy Arystotelesa o 

społecznym  charakterze  człowieka,  traktuje  samotność  jako  zjawisko  negatywne  bądź, 

niekiedy, obojętne, gdyż jako stan naturalny i pożądany widzi uspołecznienie, bo tylko w nim 

jednostka ma możliwość samorealizacji i potwierdzenia swego człowieczeństwa (jest to więc 

„antyfilozofia samotności”); w jej obszarze Domeracki dostrzega jednak koncepcje, które nie 

pomijają kwestii samotności, choć widzą ją negatywnie;

– vita contemplativa (projekt kontemplatywistyczny czy autokreatywistyczny): model 

arystokratyzmu ducha i pogardy dla motłochu, który zakładał rozmyślny wybór samotności 

25 Zob. m.in. A. Jakubik, Zespół uzależnienia od Internetu, „Studia Psychologica” 2002, nr 3, s. 133-142.
26 Zob.  Z.  Dołęga,  Samotność  jako  stan  psychiczny  –  samotność  jako  cecha  psychologiczna [w:]  (red.)  P. 
Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 253-276.
27 Zob.  A.  Latawiec,  Destrukcyjny  czy  twórczy  charakter  samotności  (ujęcie  systemowe),  [w:]  (red.)  P. 
Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 83-92.
28 Zob. m.in. J. Gajda,  Trzy aspekty samotności jako determinanta stylu życia i uczestnictwa w kulturze [w:] 
(red.) P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 182, oraz T. Gadacz, O umiejętności stylu  
życia, Znak, Kraków 2002, s. 105.
29 Zob.  P.  Domeracki,  W.  Tyburski,  Wprowadzenie [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski,  Zrozumieć  
samotność, dz. cyt., s. 8.
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jako drogi samokształtowania intelektualnego i moralnego, a więc pełni samorealizacji; jego 

formą schrystianizowaną jest z kolei model samotności pustelniczej, ascetycznej i klasztornej, 

dyktowany celami formacyjno-ekspiacyjno-eschatologicznymi;

–  vita mixta:  zaleca widzieć samotność w jej  złożoności  i  niejednoznaczności  jako 

zjawisko ambiwalentne i dlatego nie dające się prosto wartościować;

–  czwarta  formuła  stanowi  „konglomerat”  poprzednich:  powstała  ona  w  filozofii 

współczesnej i dzieli się na dwie opcje: samotność „pierwotną” (rzadziej występującą) bądź 

„wtórną” (częściej występującą) ontologicznie30.

Gdzie indziej zaś ten sam autor proponuje nieco odmienną klasyfikację:

–  metanarracja  indywidualistyczna  (akcentująca  prymat  samotności),  w  której 

wyróżnia nurty: ontoegzystencjalny, kontemplatywny oraz libertalny;

– metanarracja komunitarystyczna (przyznająca przewagę wspólnotowość), w której 

wykształciły się nurty: kolektywistyczny, praktycystyczny oraz dialogiczny;

– integryzm monoseologiczny (będący wypośrodkowaniem stanowisk)31.

Na marginesie zaś warto odnotować, że zagadnienie samotności nie jest bez związku z 

kwestią obcego i obcości, a więc także postaw zwanych aspołecznymi,  oraz otwartości  vs. 

zamknięcia, co tym bardziej poszerza skalę zagadnienia (choć te aspekty tutaj pomijam).

Rozmaitość  i  niewspółmierność  ujmowania  samotności  wyjątkowo  utrudnia 

zbudowanie  jednoznacznej  i  wyczerpującej  klasyfikacji  zjawiska,  co  zapewne  ułatwiłoby 

bardziej  precyzyjną  jego  identyfikację32.  Być  może  jednak  warto  byłoby  zaproponować 

pewną formułę, która przyczyniłaby się do choć częściowego uporządkowania kwestii:

– wydaje się, że na określenie faktu, iż człowiek pojawia się w świecie jako istota 

osobna,  byt  jednostkowy,  wyizolowany,  najtrafniejszym  określeniem  (także  z  racji  jego 

obojętności aksjologicznej) byłoby miano „odrębność”;

– wyraźnie zgodne z duchem języka polskiego byłoby też miano „osamotnienie” na 

określenie  dojmującego  (waloryzowanego  zatem  zasadniczo  negatywnie)  odczucia  czy 

poczucia opuszczenia, odtrącenia, czy to w sensie zewnętrznym, czy wewnętrznym, które nie 

ma charakteru dobrowolnego33;

30 Zob.  P.  Domeracki,  Meandry  filozofii  samotności [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski,  Zrozumieć  
samotność, dz. cyt., s. 18-21.
31 Zob.  P. Domeracki,  Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej, „Kultura i Edukacja” 
2008 nr 1, s. 10-11.
32 Wysiłek zbudowania klasyfikacji zjawiska podejmuje też J. G. McGraw, Samotność. Studium psychologiczne i  
filozoficzne, przeł. A. Hankała,  PTHP, Warszawa 2000; interesującą w tym kontekście próbę ujęcia zjawiska 
daje też W. Kruczyński, Wirus samotności, Prószyński i S-ka, Warszawa 2005.
33 Podkreśla to M. Szyszkowska, Ucieczki od samotności i osamotnienia [w:] (red.) M. Szyszkowska, Samotność 
i osamotnienie, dz. cyt., s. 54.
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– utrwalone już w tradycji miana „alienacja” oraz „wyobcowanie” byłyby zaś chyba 

najbardziej  zasadne  jako  określenia  masowych,  cywilizacyjnych  zjawisk  poczucia 

„osamotnienia”;

– w tej zaś sytuacji kategoria „samotność” zarezerwowana by została na określenie 

świadomego, chcianego i pozytywnie waloryzowanego odizolowania (odosobnienia) się, czy 

to wewnętrznego, czy zewnętrznego, czy obu jednocześnie.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że rozróżnienie: samotność / osamotnienie, dość 

często  występuje  w  polskiej  literaturze  przedmiotu34.  Wydaje  się  jednak,  że  wyjściowo 

zasadne będzie jak najszersze rozumienie terminu „samotność”, co pozwoli tyleż uchwycić 

skalę zagadnienia, ile w pewnym stopniu wyodrębnić jego odmiany.

2. Samotność w tradycji kulturowej

Człowiek mógłby żyć samotnie przez całe życie.
Ale chociaż sam mógłby wykopać swój grób,

musi mieć kogoś, kto go pochowa.
James Joyce

W  kulturach  archaicznych  i  pierwotnych  samotność  wiązała  się  zazwyczaj  z 

praktykami inicjacyjnymi,  jak wejście w dorosłość czy otrzymanie imienia, bądź stanowiła 

składową prób wytrwałości, wytrzymałości i dzielności wojownika. Była także nieodłącznym 

efektem długotrwałego przebywania na polowaniu. Z konieczności więc łączyła się z ludzkim 

życiem. W szczególnej postaci towarzyszyła kapłanom czy szamanom, którzy pozostawali w 

pewnej izolacji od zbiorowości, a podczas poczynań rytualnych tę samotność pogłębiali: np. 

ekstatyczne  praktyki  kontaktu  z  duchami,  demonami  lub  przodkami,  bądź  praktyki 

uzdrowicielskie35.  Skazanie  na  samotność,  tj.  wykluczenie  z  powodu  naruszenia  tabu 

stanowiło zaś narzędzie represji społecznej, będąc równoznaczne ze śmiercią.

W  tradycjach  religijnych  samotność  łączyła  się  ze  stanem  szczególnym,  któremu 

często towarzyszyły praktyki medytacyjne oraz asceza – ze stanem objawienia, oświecenia, 

osiągnięcia  mądrości,  wyzwolenia  itp.  W  buddyzmie  mamy  więc  np.  trwającą  49  dni 

medytację  Buddy pod drzewem Bodhi  (najwyższe  pełne  samooświecenie,  wyzwolenie  od 

cierpienia  i  zrozumienie  jego  przyczyn),  a  potem  przez  siedem  kolejnych  tygodni;  w 

34 D. Ślęczek-Czakon wymienia w tym kontekście M. Szyszkowską, J. Szczepańskiego, Cz. Tarnogórskiego, K. 
Osińską, A. Łasztowskiego, zob. Samotność, osamotnienie, odosobnienie. W poszukiwaniu wartości samotności 
[w:] (red.) P. Domeracki, W. Tyburski,  Zrozumieć samotność, dz. cyt.,  s. 514-515; zob. też Cz. Tarnogórski, 
Wobec samotności i osamotnienia [w:] (red.) M. Szyszkowska, Samotność i osamotnienie, dz. cyt., s. 3-18.
35 Zob. np. M. Eliade, Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, przeł. K. Kocjan, PWN, Warszawa 1994.

11



chrześcijaństwie zaś – czterdziestodniową medytację Chrystusa na pustyni. Związana też była 

ona z posługami kapłańskimi pełnionymi przez wybranych, np. westalki w tradycji rzymskiej, 

a także – w chrześcijaństwie – z aspektem próby: Hiob, bądź potępienia: Kain. 

W mitologii greckiej samotność była widziana negatywnie, gdyż zazwyczaj stanowiła 

składową kary i cierpień tych,  którzy skonfliktowali  się z bogami,  jak Prometeusz,  Syzyf, 

Tantal czy Odyseusz, samotnie znoszący końcową część drogi powrotnej do domu, w istocie 

skazany przez bogów na wieczną tułaczkę. Zasadniczo to więc boskie wyroki decydowały o 

ludzkim  wygnaniu  lub  potępieniu.  Towarzyszyła  też  herosom  samotnie  dokonującym 

wyjątkowych  czynów:  Herakles36,  bądź  śmiertelnikom usiłującym  ujść  boskim wyrokom: 

Edyp, lub też przeciwstawiającym się prawu w imię tradycji: Antygona. Zasadniczo jednak 

mitologia, w której Grek, by tak rzec, po prostu „był” (nie była ona bowiem „od święta”, lecz 

przenikała całe jego życie) wyznaczała spójny obraz świata „uczestnictwa”.

Także w kulturze greckiej samotność nie była waloryzowana pozytywnie. W etos klas 

wyższych wpisane były postawy pro-obywatelskie, Grek miał bowiem przekonanie, że jest 

elementem zbiorowości:  polis. Poza tym zaś formułowane przez filozofów poglądy nt. ładu 

świata (np. pitagorejska harmonia) wyrażały przekonanie co do wkomponowania człowieka w 

ów  ład,  mądrość  zaś  często  polegała  na  harmonijnym  zestrojeniu  się  ze  światem  (np. 

pitagorejczycy, Heraklit, stoicy). Pewna izolacja typu społecznego była natomiast udziałem 

kobiet i niewolników (oikia) jako nie biorących udziału w życiu publicznym37.

Średniowiecze  przyniosło  na  Zachodzie  (od  ok.  III  w.  n.e.)  wręcz  „kult”  postaw 

samotniczych,  ściślej  zaś:  ascetycznych38 (występowały  one  też  w judaizmie,  hinduizmie, 

buddyzmie  oraz  islamie).  Z  jednej  strony,  miały  one  charakter  indywidualny:  pustelnicy,  

eremici  (gr.  éremos –  „samotny”)  bądź  anachoreci  (gr.  anachoreín –  „wycofywać  się”, 

„odchodzić”),  a  później  też  mistycy39,  czyli  samotnicy  spędzający czas  na  kontemplacji40, 

umartwieniach  i  modlitwach,  utrzymujący  się  z  jałmużny  lub  rzemiosła41.  Z  drugiej  zaś 

strony, anachoretyzm i eremityzm wywarły wpływ na tworzenie zakonów o surowej regule: 

mniszych bądź kontemplacyjnych (nie zaś o charakterze wspólnotowym, typu cenobityzmu i 

monastycyzmu, choć i te były zakonami klauzurowymi), np. karmelici,  kartuzi i kameduli. 

Zazwyczaj  obowiązywało  w  nich  zachowanie  milczenia,  post,  praca  i  przebywanie  w 

36 Zob. m.in. R. Graves, Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, PIW, Warszawa 1974.
37 Zob. m.in. B. Bravo, E. Wipszycka, Historia starożytnych Greków, t. 1, PWN, Warszawa 1988.
38 Choćby głośna Legenda o świętym Aleksym – ascecie, który całe życie poświęcił Bogu, żyjąc w bólu, smutku i  
niedoli – znana w wielu zachodnich tradycjach narodowych.
39 Zob. P. Domeracki, Topos samotności w filozofii mistycznej [w:] (red.) J. Baniak, Filozofia religii, t. 5, Poznań 
2009.
40 Zob. P. Domeracki, Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej, dz. cyt., s. 7–34.
41 Zob. m.in. R. Przybylski, Pustelnicy i demony, Znak, Kraków 1994.
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samotności (erem). Należy jednak podkreślić, że było to raczej odseparowanie się od ludzi i 

od tego, co ziemskie, bo trudno mówić ściśle o problemie samotności, gdy odniesieniem jest 

Bóg. Zasadniczo bowiem średniowiecze oferowało spójną wizję świata:  nasyconą sensem, 

określającą właściwe w nim ludziom miejsce (hierarchiczne społeczeństwo teocentryczne) i 

obiecującą zbawienie. Poza tym zaś w wiekach średnich upowszechnił się etos rycerski, w 

który  wpisane  były  m.in.  samotne  wyprawy  dla  dowiedzenia  odwagi,  waleczności  i 

prawości42, a także w intencji szerzenia wiary (wyprawy krzyżowe), bądź (choć to motyw gł. 

literacki) w poszukiwaniu przygód i wyjątkowych przeżyć.

W  renesansie  uwyraźniły  się  trzy  sposoby  odniesienia  do  samotności: 

autokreatywistyczny  (kontemplatywistyczny),  aktywistyczny  i  mieszany.  Ten  pierwszy, 

reprezentowany  m.in.  przez  F.  Petrarkę  i  M.  de  Montaigne’a,  w  nawiązaniu  do  tradycji 

greckich mędrców, apoteozował samotność. Drugi (m.in. C. Salutati, L. Bruni, P. Bracciolini) 

–  w  duchu  Stagiryty  –  pełnię  człowieczeństwa,  tj.  ludzką  wartość  i  godność  widział  w 

aktywnym  uwspólnotowieniu,  a  samotność  ostro  napiętnował  jako  wręcz  bezrozumność, 

szaleństwo  i  zwierzęcość.  Trzeci  zaś  proponował  człowieka  łączącego  „kontemplację 

filozoficzną z aktywnością praktyczną”43, a więc uzgodnienie postaw skrajnych44.

Barok  wskutek  zjawisk  społeczno-kulturowych  (wojna  trzydziestoletnia,  kryzys 

Kościoła, w tym Reformacja) przyniósł z kolei rozpad spójnego symbolicznego uniwersum. 

Człowiek  utracił  poczucie  zakorzenienia  w  świecie,  bo  –  zdaniem Waltera  Benjamina  – 

zagubił drogę do transcendencji: świat utracił jednolity i uniwersalny sens. Efektem było więc 

jego osamotnienie, swoista melancholia czy samotność melancholijna (choć sama epoka nie 

była zdolna tego wyartykułować)45.

W Oświeceniu zasadniczo dominowała „ocena samotności jako stanu nienormalnego. 

Samotność  traktowana  jest  jako  rezultat  samodzielnego,  jednostkowego  wyboru,  jako 

świadoma izolacja od społeczeństwa. Jest potępiana moralnie – izolować się od innych może 

tylko  egoista,  człowiek  zły  lub  zdeprawowany.  Symbolem  samotnictwa  jest  dla  myśli 

oświeceniowej mnich […]. Człowiek oświecony nie pragnie samotności, afirmuje się w swym 

obcowaniu z innymi.  Toteż należy człowieka chronić przed samotnością – jest to warunek 

jego  szczęścia,  pełnego  rozwoju  osobowości,  bogactwa  jego  życia  emocjonalnego  i 

42 Zob. m.in. R. Barber, Rycerze i rycerskość, Bellona, Warszawa 2000.
43 Z. Kalita,  Człowiek i świat wartości. Aksjologia renesansowego humanizmu, Wyd. UWr, Wrocław 1993, s. 
124.
44 Zob. P. Domeracki,  Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością,  dz. cyt.,  s. 40-42, oraz E. Garin, 
Filozofia Odrodzenia w Włoszech, przeł. K. Żaboklicki, PWN, Warszawa 1969, s. 56 i n., 119 i n., 239 i n.
45 Zob.  R.  Michalski,  Fenomen  samotności  w  filozofii  Theodora  W.  Adorna [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W. 
Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 50-54.
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intelektualnego. Również człowiek wybitny, geniusz, nie stroni od innych, lecz przyciąga ich 

do siebie  […]”46.  Obok tego d’Holbach w duchu neutralnym pisał  o naturalnym procesie 

społecznego rozproszenia i odrębności, D. Diderot z kolei – o dozie wolności i niezależności 

człowieka  samotnego,  zarazem  jednak  wyrażał  wątpliwość  co  do  możliwości  osiągnięcia 

szczęścia w izolacji.  Dlatego L.-S. Mercier wyrażał przekonanie, że taka postawa wyklucza 

szczęście,  gdyż  pozbawia  człowieka  wzajemności,  dobroczynności  itp.  Bo też  zasadniczo 

uznawano, że człowiek jest istotą społeczną, a więc potrzebuje innych i naturalnie zwraca się 

w stronę zbiorowości. Dlatego samotność rozumiana była negatywnie: odosobnienie to efekt 

naturalnego dla społeczeństwa odrzucenia, odruchowe odwrócenie się zdrowej społeczności 

od niemoralnej jednostki, izolacja towarzyska czy środowiskowa – odrzucenie,  odtrącenie. 

Toteż zgodnie z moralnością XVIII wieku samotność widziano głównie jako los człowieka 

niegodziwego47.  Dominowało  bowiem  przekonanie  o  niekolizyjnym  wkomponowaniu 

człowieka  w  naturę,  a  wiara  w  potęgę  rozumu  oraz  nadzieje  pokładane  w  edukacji 

potwierdzały  przekonanie  o  możliwości  wychowania  dobrego  człowieka  i  aktywnego 

obywatela, co z kolei miało gwarantować zbudowanie niekonfliktowej wspólnoty.

Romantyzm zakwestionował oświeceniową wiarę w harmonijny układ stosunków na 

linii  jednostka  –  społeczeństwo,  co  zaowocowało  przeświadczeniem  o  nieuchronności 

konfliktu  między  nimi.  Tym  samym  więc  okres  ten  wyraźnie  uwznioślił  samotność,  a 

romantyczny sentymentalizm wręcz „uwielbiał pławić się w samotności, by móc płakać nad 

wyobcowaniem jednostki”48. Stała się też ona istotną składową rysu bohatera romantycznego. 

Typowy  zaś  bohater  epoki  (w  różnych  wersjach:  byronizm,  prometeizm,  wallenrodyzm, 

werteryzm) porywał się na samotny bunt przeciw światu, normom oraz wartościom i samotnie 

toczył  bój,  ale  z  zasady  czynił  to  w  imię  interesów  zbiorowości.  Jako  że  był  jednostką 

obdarzoną  cechami  nieprzeciętnymi,  w  tym  wielkimi  namiętnościami  (m.in.  miłość, 

wrażliwość),  to  z  definicji  jawił  się  jako  wyobcowany.  Nie  zrywał  jednak  więzi  ze 

zbiorowością,  bo był  tyleż  jej  „przewodnikiem”,  ile „sumieniem” – wieszcz „cierpiący za 

miliony”49. Teoretyczny wyraz wizja ta znajdowała w koncepcji wyjątkowej jednostki m.in. u 

Th. Carlyle’a50 i J. Burckhadta51.

46 B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, PWN, Warszawa 1964, s. 280-281.
47 Zob.  B.  Banasiak,  Integralna  potworność.  Markiz  de  Sade  –  filozofia  libertynizmu,  czyli  konsekwencje  
„śmierci Boga”, Thesaurus, Łódź-Wrocław 2006, s. 380-381.
48 E. M. Cioran, Samotność i przeznaczenie, przeł. A. Dwulit, KR, Warszawa 2008, s. 81.
49 Zob.  (red.)  J.  Sławiński,  Słownik  terminów literackich,  Ossolineum,  Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1976, s. 379-382.
50 Zob. Th. Carlyle, Bohaterowie, b.n.t., Zielona Sowa, Kraków 2006.
51 Zob. J. Burkhardt, Kultura Odrodzenia we Włoszech: próba ujęcia, przeł. M. Kreczkowska, Warszawa 1991; 
Z. Kuderowicz, Biografia kultury. O poglądach Jakuba Burckhardta, Czytelnik, Warszawa 1973.
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Ogólne  procesy  cywilizacyjne,  zapoczątkowane  gł.  w  II  poł.  wieku  XIX,  a 

wzmacniane  w  XX  (industrializacja,  technicyzacja,  informatyzacja,  globalizacja  itd.), 

przyniosły  rozliczne  zjawiska  natury  społecznej:  atomizacja,  wykorzenienie,  utrata 

tożsamości,  zerwanie  więzi  społecznych,  rozpad  instytucji  mieszczańskich,  kryzys 

tradycyjnych wartości itp., których efektem okazało się zjawisko samotności. A skala tego 

zjawiska stała się tak ogromna, że jawi się ono jako jedna z istotnych bolączek, jeśli nie wręcz 

epidemii naszych czasów, „odwieczna i nieśmiertelna ludzka Nemesis”52. Z kolei „globalna 

wioska”, mass media i popkultura, zamiast stanowić w tym względzie antidotum53, najpierw 

przyczyniły się do ukształtowania społeczeństwa „zewnątrzsterownego”, czyli  zbiorowości, 

która nie jest zdolna do prawdziwego zaspokajania swych wzajemnych potrzeb bycia razem54, 

a  następnie  –  wskutek  gadżetowości,  symulakryczności  i  wirtualności  kultury  –  wręcz 

pogłębiły zjawisko i popchnęły je w stronę patologii. Owo zaś zjawisko, zidentyfikowane już 

w XVIII wieku przez J.-J. Rousseau, można by zaś tak uszczegółowić: „alienacja z przyrody 

(denaturalizacja),  alienacja ze społeczeństwa (szczególny przypadek samotności w tłumie), 

alienacja  z  autentyczności  egzystencji (depersonalizacja)  oraz  alienacja z  indywidualności 

(uniformizacja kulturowo-społeczna)”55.

Z drugiej zaś strony, w świecie panoptycznym, tj. w społeczeństwie dyscyplinarnym56, 

w którym sfera tego, co publiczne,  coraz bardziej  wypiera prywatność,  już niemal nie ma 

miejsca na autentyczne bycie samemu: „Samotny spacerowicz, który wędruje po okolicy z 

przekonaniem,  że  należy  sam  do  siebie,  byłby  w  istocie  tylko  klientem  przemysłu 

hotelarskiego  i  turystycznego,  nic  o  tym  nie  wiedząc,  na  pastwę  obliczeń,  statystyk, 

planowania. Nikt nie istniałby dla siebie”57. Toteż nie bez powodu Giorgio Del Vecchio żąda 

od kultury (w tym od państwa) „prawa do samotności”58.

Klasyczna definicja człowieka to zoon politikon: „człowiek jest z natury stworzony do 

życia w państwie”59. Oznacza to, że „kto zaś nie potrafi żyć we wspólnocie albo jej wcale nie 

potrzebuje,  będąc samowystarczalnym,  bynajmniej  nie  jest  członem państwa, a zatem jest 

albo zwierzęciem, albo bogiem. Wszystkim ludziom właściwy jest z natury pęd do życia we 

wspólnocie”60. A to widzenie człowieka potwierdzano potem na wiele sposobów: począwszy 
52 J. G. McGraw, Samotność. Studium psychologiczne i filozoficzne, dz. cyt., s. 11.
53 Zob.  m.in.  J.  Król,  Kultura  masowa jako  katalizator  poczucia  samotności [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W. 
Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 189-200.
54 Zob. D. Riesman, N. Glazer, R. Denney, Samotny tłum, przeł. J. Strzelecki, PWN, wyd. II, Warszawa 1996.
55 P. Domeracki, W. Tyburski, Wprowadzenie, dz. cyt., s. 8.
56 Zob. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przeł. T. Komendant, Aletheia, Warszawa 1993.
57 E. Levinas, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, przeł. A. Kuryś, Gdynia 1991, s. 247.
58 Zob. M. Szyszkowska, Ucieczki od samotności i osamotnienia, dz. cyt., s. 41.
59 Arystoteles, Polityka, przeł. L. Piotrowicz [w:] tenże, Dzieła wszystkie, t. 1, Warszawa 2003, 1, 1, 9.
60 Tamże, 1, 1, 12.
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od dialektyki Hegla i Marksa (człowiek jako „całokształt stosunków społecznych”) poprzez 

casus Kaspara  Hausera  („sieroty  Europy”)  i  figurę  Tarzana  po  Aronsona61.  Co  więcej, 

„człowiek jest tak bardzo istotą społeczną, że nigdy nie może być samotny”62, „samotność 

(alienacja) jest sprzeczna z naturą człowieka i w ogóle wszystkich istot żywych”63.

W podobnym też duchu E. Fromm wyraża przekonanie,  że jedną z podstawowych 

potrzeb człowieka współczesnego jest „pragnienie uniknięcia samotności”, czyli  kontakt ze 

światem  zewnętrznym  (socjalizacja),  gdyż  poczucie  osamotnienia  grozi  psychiczną 

dezintegracją,  a  nawet  zaburzeniami  psychicznymi.  Nie  chodzi  tu  jednak  o  fizyczną 

samotność, lecz o „poczucie wspólnoty i przynależności”, czyli o – równie istotną i dotkliwą, 

jak  fizyczne  osamotnienie  –  „samotność  moralną”,  a  więc  brak  jakiejś  uniwersalizującej 

relacje idei, którą dzieli się z innymi, która więc daje poczucie wspólnictwa: Robinson Crusoe 

bez Piętaszka by nie przetrwał. Tymczasem tego rodzaju brak więzi jest typową składową 

naszych czasów64.

Co prawda A. Storr, podkreśla, iż człowiek trzecią część życia spędza samotnie: sen, 

myślenie, medytacja, modlitwa itd. Oznacza to, iż ów stan jest tyleż czymś naturalnym, ile 

korzystnym.  A  niejako  nawiązując  do  wersji  samotności  mądrościowej  typu  greckiego, 

dopatruje się on w zdolności do bycia samotnym warunków samorealizacji i ściśle twórczej 

aktywności  (co  ilustruje  przykładami  licznych  twórców  wybierających  samotność)65 – 

pozwala ona na identyfikowanie i rozwijanie własnych najgłębszych potrzeb, uczuć i dążeń. 

Nie wydaje  się  jednak,  by zjawisko singel  czy  quirkyalone było  czymkolwiek innym niż 

próbą „oswojenia” dojmującego doświadczenia, by nie rzec, dopisania do niego sytuacyjnej 

ideologii.  Problem  bowiem  pozostaje,  i  to  w  szerokiej  skali,  zwłaszcza  w  obliczu  jego 

bezrefleksyjnego i doraźnego ujmowania.

Z  kolei  A.  Toffler,  widząc  współczesność  jako  nową  cywilizację  (zwaną  Erą 

Kosmiczną, Erą Informacyjną, Erą Elektroniczną bądź Globalną Wioską66), buduje formułę 

„praktopii”  (usytuowanej  między  „utopią”  a  „antyutopią”)  o  charakterze,  by  tak  rzec, 

społeczno-edukacyjnym.  Ponieważ  nasz  świat  dotknięty  jest  „epidemią  samotności”,  to 

należy podjąć wysiłki mające na względzie zadbanie o trzy podstawowe potrzeby człowieka: 

potrzebę więzi społecznej, potrzebę struktury i potrzebę poczucia sensu, co zresztą Toffler 

61 Zob. E. Aronson, Człowiek – istota społeczna, przeł. J. Radzicki, PWN, wyd. XII, Warszawa 2009.
62 A. Kępiński, Schizofrenia, PZWL, Warszawa 1972, s. 146.
63 A. Kępiński, Melancholia, PZWL, Warszawa 1979, s. 262.
64 Zob. E. Fromm, Ucieczka od wolności, przeł. O. i A. Ziemilscy, Czytelnik, Warszawa 1993, s. 18.
65 Zob.  A.  Storr,  Samotność.  Powrót  do jaźni,  przeł.  J.  Prokopiuk i  P.  J.  Sieradzan,  Wydawnictwo W.A.B, 
Warszawa 2010.
66 Głośne określenie zaproponowane w 1962 roku przez M. McLuhana w książce The Gutenberg Galaxy.
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rozwarstwia na szczegółowe „wytyczne”67. Innymi słowy, kreśli – niewątpliwie „zbożną”, ale 

„nieco” abstrahującą od realiów – wizję przeporządkowania cywilizacji w duchu odrodzenia 

autentyzmu i odtworzenia więzi międzyludzkich.

W zarysowanym kontekście nie może dziwić,  że współcześnie problem samotności 

najczęściej  podejmowany  jest  na  gruncie  psychologii  (gł.  społecznej)68 oraz  pedagogiki  i 

socjologii.  W  tej  zaś  perspektywie  rozumiana  jest  ona  jako  subiektywnie  odczuwane 

zjawisko,  czyli  stan  emocjonalny człowieka  najczęściej  wynikający  z  braku pozytywnych 

relacji z innymi osobami (otoczeniem). Samotność zazwyczaj ma więc wydźwięk wyraźnie 

negatywny. Nie może też dziwić, że kwestia ta stawiana jest w duchu wręcz alarmistycznym, 

dotyczy  bowiem  nader  szerokiej  rzeszy  ludzi  (jeśli  uwzględnić,  np.  samotność  kobiet69, 

matek, mężczyzn70, dzieci71, ludzi dojrzałych, bezdomnych72, pacjentów domów starców czy 

hospicjów,  a  także  śmierć  w  samotności,  bądź  związać  ją  z  kwestią  doświadczeń 

patologicznych,  choćby  depresji,  choroby  sierocej,  autyzmu,  autofobii  /  monofobii  czy 

„siecioholizmu”).

Trudno zatem mieć jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że samotność, choć nie jest 

wyłącznie  problemem  naszych  czasów,  to  jednak  jest  szczególnym  problemem  naszych 

czasów. Ze względu bowiem na skalę i złożoność jest problemem cywilizacyjnym. I choćby 

tylko z tej racji stanowi zagadnienie warte namysłu.

3. Motyw samotności w literaturze i sztuce

Samotność jest święta, prosta, nie zepsuta
i najbardziej czysta ze wszystkich rzeczy ludzkich

Francesco Petrarka, De vita solitaria, s. 323

W  literaturze  motyw  samotności  to  wręcz  kopalnia  wątków  i  aspektów, 

najróżniejszego  typu  i  charakteru  (heroiczna  i  ekspiacyjna,  z  wyboru  i  sytuacyjna, 

romantyczna i cywilizacyjna, itd.), zresztą z najróżniejszych epok: samotna walka kobiety o 

67 Zob. A. Toffler, Trzecia fala, przeł. E. Woydyłło, wyd. II, Wydawnictwo Kurpisz S.A., Pozna  2006.ń
68 Zob. m.in. J. Rembowski, Samotność, Wyd. UG, Gdańsk 1992.
69 Zob.  m.in.  A.  Benisławska,  Inność:  samotność kobiety w świecie [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W. Tyburski, 
Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 383-396, oraz E. Dębińska,  Samotność kobiety [w:] (red.) M. Szyszkowska, 
Samotność i osamotnienie, dz. cyt., s. 63-82.
70 Statystycznie samotni mężczyźni wybierają samobójstwo czterokrotnie częściej niż samotne kobiety.
71 Zob. np. M. Sendyk, Osamotnienie dziecka w rodzinie. Przegląd badań, „Małżeństwo i Rodzina”, 2003, nr 8.
72 Zob.  m.in.  M.  Rzepiak,  Samotność  jako  skutek  bezdomności [w:]  (red.)  A.  Duracz-Walczak,  W  kręgu 
problematyki bezdomności polskiej, Warszawa-Gdańsk, 2001-2002.
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przestrzeganie praw boskich – Antygona Sofoklesa; samotny mściciel – Hamlet W. Szekspira 

i  Hrabia  Monte  Christo A.  Dumasa;  samotność  ojca  po  stracie  dziecka  –  Treny J. 

Kochanowskiego; samotność błędnego rycerza – M. de Cervantes,  Don Kichot;  samotność 

rozbitka – D. Defoe, Robinson Crusoe; samotność jako pokuta za miłość – Giaur G. Byrona; 

samotny spór z Bogiem – Dziady, cz. III, oraz samotna walka z caratem – Konrad Wallenrod 

A. Mickiewicza; samotność z powodu rozłąki z matką – J. Słowacki,  Rozłączenie, Listy do  

matki;  samotność  wskutek  nieszczęśliwej  miłości  –  J.  W.  Goethe,  Cierpienia  młodego 

Wertera;  samotna  bezsilność  starego  człowieka  –  H.  de  Balzac,  Ojciec  Goriot;  samotne 

trwanie na posterunku – H. Sienkiewicz, Latarnik; samotna walka i praca w słusznej sprawie 

– S. Żeromski, Doktor Piotr, Siłaczka, Wierna rzeka, Ludzie bezdomni; poczucie samotności 

osoby odmiennej  – M. Kuncewiczowa,  Cudzoziemka;  samotność człowieka zagubionego i 

zniewolonego przez biurokratyczne prawo –  Proces F.  Kafki73;  samotność  jako pokuta za 

niegodny czyn  – J.  Conrad,  Lord Jim;  samotność  na obczyźnie  – S.  Mrożek,  Emigranci; 

samotności jako efekt niezdolności do miłości i wiary w przesądy – G. G. Marquez,  Sto lat  

samotności; samotność i odmienność – G. McCullers,  Serce to samotny myśliwy. Przykłady 

dzieł literackich, które w rozmaity sposób eksploatują ów watek, można by mnożyć niemal w 

nieskończoność74.

Motyw ten występował także w liryce – odnotujmy w tym względzie znane utwory 

m.in. A. Mickiewicza, Do samotności, C. K. Norwida, Samotność, R. M. Rilkego, Samotność, 

A. Comte-Sponville’a,  L’amour la solitude czy P.-P. Passoliniego,  Wersy Testamentu, choć 

należałoby tu wymienić także F. Petrarkę, K. Przerwę-Tetmajera, L. Staffa, H. Poświatowską 

czy E. Stachurę.

Także  w plastyce  zjawisko znajduje  pewne  odbicie  –  można  tu  wymienić  choćby 

Samotność oraz  Krzyk Edwarda  Muncha,  Solitude Jeana  Jacquesa  Hennera,  Samotność 

Fredericka Leightona,  Brzeg morski  w Palavas Gustave’a Courbeta czy  Kruki  nad łanem 

zboża Vincenta van Gogha.

Również w muzyce klasycznej znajdziemy nawiązania do motywu samotności75, np. 

H.  Purcell,  O solitude,  my sweetest  choice (O samotności,  mój  słodki  wyborze);  muz.  K. 

73 Zob. R. Karst, Drogi samotności. Rzecz o Franzu Kafce, Czytelnik, Warsawa 1960.
74 Wątek  samotności  w  literaturze  w  perspektywie  kulturowej  podejmuje  m.in.  J.  Barański,  Samotność  i  
nostalgia.  Szkice  z  filozofii  kultury,  Wyd.  Akademii  Ekonomicznej,  Wrocław  2000,  J.  Gajda,  Samotność  i  
kultura,  IWZZ,  Warszawa 1987, oraz A. Gawron,  Samotność jako problem literaturoznawczy [w:] (red.)  P. 
Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 27-37.
75 W tym aspekcie warto odnotować prace: G. Draus, Twórca samotny – twórcza samotność. Kilka refleksji nad  
życiem  i  dziełem  Fryderyka  Chopina  i  Karola  Szymanowskiego [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski, 
Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 459-470, oraz D. Dywańskiej, Samotny bo jedyny – Wozzeck Alana Berga jako  
współczesny Orfeusz [w:] tamże, s. 471-484.
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Szymanowski, sł. Z. Szymanowska,  Samotny księżyc z cyklu  Pieśni księżniczki z baśni, op. 

31;  T.  Sikorski,  Samotność dźwięków na taśmę;  B. Zakrzewska,  Solitude (Samotność)  for 

double-bass, flute and percussion; muzyka N. Kuźnik, libretto E. Wycichowska,  Samotność 

fauna;  M.  Jabłoński,  The  Solitude (Samotność)  na  zespół  kameralny  i  przetworzenia;  Ǻ. 

Parmerud,  The Heart of Silence (Serce ciszy), multimedialny performance. Rzecz jasna, w 

muzyce rozrywkowej także niejednokrotnie znajdujemy utwory nawiązujące do tego motywu: 

C.  Dion,  Sola  Otra  Vez;  S.  Vega,  Solitude  standing;  Evanescence,  Solitude;  The  Quest, 

Solitude;  Far  Corporation,  Solitude;  I.  Jarocka,  Wymyśliłam  cię;  Pod  Budą,  Ballada  o 

niefrasobliwej  samotności,  Kult, Samotni  ludzie,  K.  Kowalska,  Samotnie  spędzę  noc,  J. 

Steczkowska, Samotni.

Kino również  chętnie  sięgało po motyw samotności,  np.:  Lonesome,  reż.  P.  Fejos, 

1928,  USA;  Samotność (Senilità),  reż.  M.  Bolognini,  1962,  Francja,  Włochy;  Samotność 

długodystansowca (The Loneliness of the Long Distance Runner), reż. T. Richardson, 1962, 

Wlk. Brytania; Samotność (Vetmi), reż. S. Pecani, 1990, Albania; S@motność w sieci, reż. W. 

Adamek,  2006,  Polska;  Samotność (La  Soledad),  reż.  J.  Rosales,  2007,  Hiszpania. 

Eksploatowało go także w ukonkretnionych kontekstach, np. samotność dziecka (Nakarmić 

kruki), wojownika (Ghost Dog – droga samuraja), kobiety poddanej presji matki (Pianistka), 

odmieńca  (Edward  Nożycoręki i  wiele  filmów  W.  Herzoga),  genialnego  przestępcy 

(Milczenie owiec). Także w kontekście filmu przykłady można by mnożyć76.

Nietrudno  zauważyć,  że  motywem  samotności  żywiły  się  i  nadal  żywią  nader 

rozliczne dziedziny kultury,  co niedwuznacznie sugeruje,  iż problem samotności jest  tyleż 

historycznie ważny, ile obecnie aktualny. I już ten pobieżny przegląd zagadnienia podkreśla, 

jak niejednoznacznym, złożonym i szerokim problemem jest rozważana kwestia.

76 Interesujące uwagi w kontekście kina czyni B. Cyganek,  Sposoby przedstawiania problemu samotności we  
współczesnym  kinie [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski,  Zrozumieć  samotność,  dz.  cyt.,  s.  485-493;  w 
odnotowanych uwagach nie idę jednak jej tropem.
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II. WYBRANE FILOZOFICZNE WIZJE SAMOTNOŚCI

Och, któż potrafi opowiedzieć nam dzieje
tego subtelnego uczucia,

które zwie się samotnością!
Friedrich Nietzsche, Jutrzenka, s. 245

Ze względu  na  podejmowaną  problematykę  rzeczą  najistotniejszą  jest  filozoficzny 

sens samotności, tj. ujęcie jej w aspekcie usytuowania człowieka wobec świata i innych, czyli  

niejako jej status ontyczny (czy ontologiczny).  Dopiero na tym gruncie trzeba uwzględnić 

poczucie samotności (i jej waloryzowanie bądź dewaloryzowanie), oraz kwestię samotności 

jako  świadomie  wybranej  postawy  wobec  świata  i  innych  (którą  określiłabym  jako 

egzystencjalną).  Warto  w tym kontekście  dodać,  że wielu myślicieli,  którzy podejmowali 

problem samotności,  sami jej  doświadczali  czy ją wybierali.  Przede wszystkim zaś należy 

dokonać przeglądu – z konieczności  pobieżnego,  wybiórczego i  ogólnego – ważniejszych 

oraz bardziej charakterystycznych filozoficznych konceptualizacji zjawiska samotności.

Nie podejmuję tutaj  (zapewne próżnego) wysiłku  budowania klasyfikacji  ogromnie 

złożonego  i  polimorficznego  zagadnienia  samotności  ani  też  jej  egzemplifikowania. 

Proponuję  jedynie  prosty  podział  na  samotność  widzianą  w  trojakiej  perspektywie:  a) 

człowieka; b) transcendencji (Boga); c) kultury: alienacja / wyobcowanie.

Spojrzenie to może jawić się jako nieco arbitralne. Jednakże wydaje się, że kwestia 

takiego lub innego odniesienia w istotny sposób rzutuje na status samotności. Arbitralne może 

się  też  wydawać  zaklasyfikowanie  niektórych  filozofów.  Rousseau  sytuuje  się  bowiem 

między perspektywą trzecią a drugą, Stirner i Ortega y Gasset – między trzecią a pierwszą, 

Hobbesa natomiast należałoby może widzieć po prostu w aspekcie ludzkiego uspołecznienia. 

U wszystkich nich jednak odniesienia społeczno-kulturowe są na tyle istotne, że uzasadnia to 

proponowane ujęcie. Kontrowersyjne może też być tu w ogóle uwzględnienie np. Stirnera, 

podczas gdy wielu innych zostaje jedynie wymienionych. Wydaje się jednak, że Stirner jest  

znacznie ciekawszym i ważniejszym odniesieniem dla Sade’a niż np. Husserl.

Spojrzenie to oznacza zarazem, że pomijam tutaj całkowicie lub tylko wzmiankuję, jak 

w przypadku tendencji  oświeceniowych,  dwa aspekty:  a) deprecjację samotności z punktu 

widzenia  uspołecznienia  człowieka  (tj.  „antyfilozofię  samotności”,  by  użyć  określenia 

Domerackiego); b) (szeroki i złożony) problem osamotnienia, gdyż jest to zagadnienie raczej 

z zakresu psychologii i socjologii oraz edukacji.

Innymi  słowy,  staram  się  ująć  polimorficzne  zjawisko  samotności  jako  problem 

filozoficzny bądź egzystencjalny w jego aspekcie filozoficznym.
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1. Samotność z ludzką twarzą

Samotność – mędrców mistrzyni.
Adam Mickiewicz, Dziady, część III, Prolog

Arystokratyczna autarkia

W tradycji greckiej dominowało nastawienie prospołeczne, widoczne m.in. u Platona 

(projekt państwa doskonałego), Arystotelesa (człowiek to istota społeczna) czy sceptyków, gł. 

Pyrrona (wątpienie ograniczone do wiedzy, natomiast w sferze praktyczno-życiowej postulat 

aktywności). Jednakże przy trosce o to, co społeczne, należało wyjść od indywidualnej pracy 

nad własnym charakterem. I zapewne tędy prowadziła droga do autarkizacji postaw mędrców.

Źródeł „filozofii samotności” można by się dopatrywać w orfickim samodoskonaleniu, 

czyli rozwijaniu cząstki boskiej przez praktyki religijne (misteria) i ascezę, w pitagorejskim 

modelu mędrca w dystansie do pospólstwa wybierającego samotność w celu wsłuchania się w 

siebie,  zespolenia  z  własnym  rozumem  (budowania  się  moralnie  i  intelektualnie)  oraz 

odnalezienia się w porządku świata77, a także w heraklitejskim (VI-V w. p.n.e.) ethosie jako 

dwoistej moralności, dla tłumu (niższej) i dla mędrca (wyższej), którego postawa polegała na 

poznawaniu  arche i  natury  rzeczy  oraz  na  zgodnym  z  nią  postępowaniu.  Należy  tu 

uwzględnić też Demokryta (V-VI w. p.n.e.),  który jako podstawowe dobro widział spokój 

duszy (ataraksja) oraz zapewniający go ostrożny dystans do spraw prywatnych i publicznych.

Trudno tu pominąć także Sokratesa (V w. p.n.e.), choć nie bez pewnych wątpliwości. 

Samotność  sprzyjała,  jego  zdaniem,  indywidualnemu  intelektualno-moralnemu 

samorozwojowi,  gwarantując  życie  w zgodzie  z  samym sobą,  a  więc  i  szczęście.  Trudno 

jednak uznać, że lansował on model „życia prywatnego, poświęconego wyłącznie trosce o 

dobro duszy własnej  i  sprzeciwiającego  się  ateńskiemu ideałowi  życia  publicznego”78.  W 

typie jego nauczania oraz w metodzie wprost bowiem widać nastawienie prospołeczne oraz 

troskę o obywatelską edukację Ateńczyków w duchu reformatorskim, tj. zakwestionowanie 

modelu demokracji ateńskiej, nie zaś „polityczności” w ogóle.

Także  szkoła  cyrenajska,  zapoczątkowana  przez  Arystypa  (V-VI  w.  p.n.e.),  choć 

zalecała  oddawanie  się  rozkoszom  cielesnym,  to  jednocześnie  podkreślała  refleksyjną 

postawę opanowania i niezależność od okoliczności oraz innych ludzi. Dla hedonistów ważny 

był indywidualizm i dystans do zbiorowości, bo mędrzec sam określa własne przyjemności, 

77 Zob.  P.  Domeracki,  Z dziejów  filozoficznych  zamyśleń  nad  samotnością,  dz.  cyt.,  s.  38;  zob.  też  tenże, 
Meandry filozofii samotności, dz. cyt., s. 20.
78 I. Krońska, Sokrates, WP, Warszawa 2001, s. 79-80.
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toteż relacje z innymi oraz ojczyzna są mu zbędne. Swoiste ekstremum takiej autarkizacji dała 

zaś  szkoła  cynicka  (kynicka)  (V-VI  w.  p.n.e.),  głównie  zaś  Diogenes  z  Synopy  (zw. 

Diogenesem z beczki). Jej reprezentanci wybierali życie samotne i zdystansowane do spraw 

świata,  ubogie,  wręcz  ascetyczne,  a  niekiedy  abnegackie,  skupione  na  samodoskonaleniu 

moralnym i intelektualnym.  I  dlatego zgodne z prostym stanem naturalnym (zaspokajanie 

podstawowych potrzeb), wolne zaś od form organizacji, jak rodzina czy państwo.

Również  szkoła  megarejska  (V-IV w.  p.n.e.),  gł.  Euklides  z  Megary,  lekceważyła 

sprawy państwowe, a nawet zdrowie. Uznając wyłącznie ideał dobra, proponowała postawę 

wewnętrznego spokoju oraz rozumnej  obojętności mędrca  wobec wszystkiego,  co nie  jest 

dobrem,  a  więc  stanowi  „nie-byt”.  Wypośrodkowaną  formułę  mędrca  proponował  Epikur 

(IV-III w. p.n.e.), kładąc nacisk na quasi-autarkiczny rozwój intelektualny poprzez dysputy w 

gronie przyjaciół oraz lektury (podjął ją Lukrecjusz w I w. p.n.e.).

Elitarną formułę mądrości stworzyli zaś stoicy (IV-III w. p.n.e.), gł. Zenon z Kition i 

Chryzyp z Soloj, zw. Stoikiem (w Rzymie zaś kontynuowali m.in. Seneka Młodszy, Epiktet, 

Marek Aureliusz, I-II w. n.e.). Uznawali oni, że cnota – dobro i szczęście – tj. stan naturalny, 

zakłócana jest jedynie przez sprzeczne z naturą popędy, toteż warunek osiągnięcia szczęścia 

widzieli w ich wygaszeniu, w apatii. Oznaczało to wyciszenie namiętności, które zakłócają 

osąd rozumu i burzą równowagę (spokój) ducha, czyli stan wyciszenia i obojętności, dystansu 

do  wszystkiego.  Dzięki  tej  wewnętrznej  dyscyplinie  moralnej  mędrzec  rozumnie  kieruje 

swymi czynami, czyli wypełnia obowiązki wynikające z naturalnych zdarzeń79.

Samotność spokojna i radosna

Jedna z pierwszych nowożytnych „teorii” samotności powstała pod piórem Michela de 

Montaigne’a  (1533-1592),  zresztą  poświadczana  jego  własnym  życiem.  Oto  bowiem  od 

dzieciństwa czuł się on  niejako cudzoziemcem we własnym domu, co sprawiło, że później, 

aby pisać i poświęcać się rozmyślaniom, zamykał się w wieży w swojej posiadłości80.

Jego zdaniem, człowiek jest  tyleż społeczny,  ile niespołeczny,  bo służąc innym,  w 

zasadzie  schlebia  własnym  pragnieniom.  A  poza  tym  „w  ciżbie  jest  wielkie 

niebezpieczeństwo skażenia się”. Toteż mędrzec,  choć „wszędzie może żyć zadowolony,  i 

sam, i w ciżbie dworskiej”, gdy tylko będzie mógł, wybierze pierwsze. Zresztą człowiekowi 

potrzebna jest samotność, czyli przebywanie z samym sobą. Ma ona bowiem ściśle określony 

79 Zob. B. Banasiak,  O Mędrcu, Księdze i mądrości. Przyczynek do rozważań o istocie filozofii  [w:] (red.) B. 
Banasiak,  J.  Mizińska,  Homo  inquietus.  Człowiek  niespokojny.  Prace  ofiarowane  Profesorowi  Stefanowi  
Symotiukowi przez Przyjaciół, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 312-325.
80 Zob. J. Hen, Ja, Michał z Montaigne, Czytelnik, Warszawa 1978.
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cel: „żyć bardziej swobodno i wedle siebie samego”81. Toteż aby sprostać samotności, należy 

siebie uwolnić od ciężaru „pospolitości” w nas samych i „posiąść samemu”82. Szczęście nie 

może  bowiem zależeć  od  posiadania  czegokolwiek  i  kogokolwiek,  dlatego  „mędrzec  nie 

postradał nic, póki ma siebie”. Z tego też względu tak istotne jest „zachować jakiś zakamarek, 

wyłącznie nasz, zupełnie wolny, w którym byśmy pomieścili prawdziwą swobodę i uczynili 

zeń najmilszą naszą samotnię i ustroń”. Należy się przy tym starać, by „nasze zadowolenie 

zależało od nas”, starać się „z pełnego rozmysłu żyć sami, i żyć z przyjemnością”. A na sobie 

samych możemy polegać,  gdyż „dusza nasza z natury zwinna jest  i podatna;  może siebie 

obstać za towarzystwo, ma w sobie środki i zaczepki, i obrony”, o ile tylko zdołamy uznać 

„za pana swój rozum i sumienie”83.

Nawiązując do Sokratesa, Montaigne uznaje, że właściwym czasem na samotność jest 

schyłek życia. Wówczas, gdy już uczyniliśmy niejedno dla innych, powinniśmy uwolnić się 

od więzów towarzyskich czy społecznych, skoro innym nic nie możemy już dać: „możemy 

kochać to i owo, ale nie wiązać się do niczego innego prócz siebie”. Zwłaszcza że rzadko 

jakieś działania podejmujemy ze względu na siebie – należy więc dla siebie samego „stać się 

lepszym,  rozumniejszym i  szczęśliwszym”.  Ale ta  samotność  nie  może  być  ambicjonalną 

troską o sławę, nie powinna też być skupiona na wiedzy i poznaniu, chodzi w niej bowiem o 

„wesołość  i  zdrowie”84.  Toteż  należy  zachować  umiar  w  przyjemnościach,  bo  grożą 

utrapieniem,  ale  i  wzdragać  się  przed  bezczynnością.  Ważna  jest  też  odpowiednia  doza 

stosownych  przyjemności  cielesnych85.  Weryfikatorem  takiej  postawy  ma  zaś  być  tyleż 

sprostanie  wielkim,  ile własnej  o sobie opinii.  Bo „największa rzecz na świecie  to  umieć 

należeć do siebie”, „czerpać wszystko – mówi Montaigne za Cyceronem – jeno w sobie”86. 

Oto  więc  formuła  samotności  mądrościowej,  choć  w  wersji  dalekiej  od  greckiego 

intelektualizmu i ascetyzmu, samotności spokojnej, pogodnej i radosnej.

Samotność intelektualisty

David Hume (1711-1776) zasadniczo traktuje  samotność  – w duchu Oświecenia  – 

negatywnie.  Ponieważ człowiek „jest jedyną istotą we wszechświecie,  jaka ma najbardziej 

palącą  potrzebę  towarzystwa  i  jaka  do  życia  zbiorowego  jest  przystosowana  największą 

ilością swych darów”, to ludzkie pragnienia muszą być związane ze zbiorowością. Dlatego 

81 Zob. M. de Montaigne, Próby, t. I, przeł. T. Żeleński (Boy), PIW, Warszawa 1985, s. 336, 335, 336.
82 Tamże, s. 337.
83 Tamże, s. 338, 340.
84 Tamże, s. 339, 344.
85 Tamże, s. 339.
86 Tamże, s. 345.
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„całkowita samotność jest, być może, największą karą”, gdyż w odosobnieniu przyjemności 

słabną  i  znikają,  a  przykrości  stają  się  tym  bardziej  nieznośne87.  Zarazem  jednak  Hume 

odwołuje się do własnego doświadczenia: „ta zagubiona samotność, w jakiej się znalazłem 

w mej filozofii”.  Na tym gruncie wzmiankuje formułę  samotności  intelektualnej,  na jaką 

narażony jest krytyczny filozof, który własną nowatorską myślą wystawił się na „wrogość 

wszystkich metafizyków, logików, matematyków, a nawet teologów”. Sytuację tę odbiera 

on zresztą jako groźną dla trwania przy własnych poglądach i trafnego ich rozwijania, gdyż za 

ważne i wzmacniające uznaje aprobatę i zrozumienie ze strony innych88.

Samotność „mądrościowa”

Jedną  z  najpełniejszych  konceptualizacji  zagadnienia  samotności  dał  niewątpliwie 

Arthur  Schopenhauer  (1788-1860),  stawiając tę  kwestię  wprost,  a nie  jedynie  okazyjnie89. 

Schopenhauer,  sam  będący  samotnikiem,  ujmuje  samotność  gł.  w  dwóch  aspektach: 

zewnętrznym (fizycznym: odosobnienie, odseparowanie się od świata i ludzi) i wewnętrznym 

(psychicznym: samorozwój, samodoskonalenie, kontemplacja) – i ten drugi aspekt jest dlań 

znacznie ważniejszy. Człowiek jest dla Schopenhauera uprzedmiotowieniem ślepej woli, ale 

sam  swą  „wolę”  chce  realizować  rozumnie,  nieuchronny  jest  zatem  konflikt  między 

irracjonalną  podstawą  świata  i  racjonalnym  działaniem  jednostki.  Dlatego  ludzkie  życie 

Schopenhauer  widzi  jako  –  fundamentalnie  (metafizycznie)  –  naznaczone  cierpieniem. 

Ograniczonym, bo tylko tymczasowym remedium na cierpienie są dlań etyczna „nirwana” i 

estetyczna  kontemplacja,  jedynym  zaś  względnie  konsekwentnym  –  samotność  jako 

zaprzeczenie woli. Zanurzenie w zbiorowości Schopenhauer akceptuje wyłącznie w aspekcie 

zapewnienia sobie wygodnej egzystencji: zarobkowanie i posiadanie. Opinia innych o nas to 

zaś  dla  niego  zasadniczo  farsa,  bo  najważniejsze  jest  to,  jak  sami  siebie  widzimy.  Inni 

(towarzystwo) mają nam do zaoferowania tylko nędzę i nudę (wszystko to stowarzysza), a 

sumarycznie: głupotę. „Na świecie […] ma się do wyboru tylko samotność lub pospolitość”90. 

Jako  że  „porozumienie”  z  innymi,  we  wszelkich  formach,  od  towarzystwa  po  państwo, 

możliwe jest wyłącznie dzięki spospolitowaniu się, czyli zniżeniu do poziomu filistra i tłumu, 

to Schopenhauer nie ma cienia wątpliwości co do decyzji. Jedynie samotność, której, rzecz 

jasna, trzeba się nauczyć,  co składa się na długotrwały proces, bo nie jest ona skłonnością 

87 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Warszawa 1963, II, II, 5.
88 Tamże, I, IV, 7.
89 W znacznym stopniu korzystam tutaj z tekstu B. Banasiaka, Arthur Schopenhauer – o mądrej samotności [w:] 
(red) M. Broda, R. Kleszcz, K. Matuszewski, P. Pieniążek (przewodniczący),  Księga Pamiątkowa Poświęcona  
Pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego, Wyd. UŁ, Łódź 2011, s. 271-283 (w druku).
90 A. Schopenhauer, Aforyzmy o mądrości życia, przeł. J. Garewicz, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 50.
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pierwotną, stanowi sensową alternatywę. Ma ona jednak charakter ściśle elitarny, tj. stać na 

nią  tylko  jednostki  wyjątkowe:  „Samotność  jest  przeznaczeniem  wszystkich  wybitnych 

duchów”91. Bo też ma ona podwójne pozytywy: pozwala nie być z innymi (motłochem) i być 

ze  sobą.  Tylko  bowiem  w  samotności  możliwy  jest  rozwój  intelektualny  i,  zdaniem 

Schopenhauera  –  nieodzownie  z  nim skorelowany –  moralny  oraz  ogólne  uwrażliwienie, 

kształtowanie krytycyzmu i samorozwój. Im bowiem kto więcej znajduje w sobie samym, 

tym mniej  potrzeba  mu zewnętrza,  chyba  że  chodzi  o  kontakt  z  wybitnymi  ludźmi  bądź 

genialnymi wytworami. Samotność to zatem swoista próba egzystencjalna – w pełni sprostać 

jej może tylko filozof (geniusz). Tylko w samotności można być sobą, zgodnym ze sobą oraz 

skupionym na ciągłym rozwoju intelektualnym i twórczym. Także „wolnym […] człowiek 

jest wtedy tylko,  gdy jest samotny”92,  w tym wolnym od zła i  cierpienia.  I tylko postawa 

odseparowania  może  zapewnić  szczęście  i  pohamować  wolę,  a  więc  zminimalizować 

cierpienie, sumarycznie jednak nieusuwalne. Dla osiągnięcia (względnego) szczęścia i pełni 

samorozwoju  niezbędne  są  więc:  autarkizacja  (minimum  kontaktów  ze  światem), 

kontemplatywizm (ograniczenie działań),  samoograniczenie (minimum potrzeb i pragnień). 

Samotność  jest  zatem  tyleż  koniecznym  i  nieuniknionym,  ile  świadomym  i  prawdziwie 

pożądanym wyborem człowieka myślącego.

Samotność samokształtująca

Jedną z  najbardziej  kompleksowych  koncepcji,  a  zarazem apologii  samotności  dał 

Friedrich Nietzsche (1844-1900). Warto podkreślić, że czyni on uwagi nt. innych wizji tego 

zjawiska: Pascala [NR, s. 54], Diderota, Rousseau [J, s. 360-361], z reguły zresztą krytyczne. 

Z kolei chrześcijańską izolację klasztorną wręcz kwestionuje: „nie ma ona nic wspólnego z 

samotnością  vitae contemplativae  myśliciela” [J, s. 329], co więcej, „dla pobożnego nie ma 

jeszcze samotności – ten wynalazek uczyniliśmy dopiero my, bezbożni” [WR, s. 337].

W aspekcie opisowym Nietzsche dostrzega i  społeczną ocenę samotności:  „«każde 

osamotnienie  jest  przewinieniem»:  tak  oto mawia  trzoda”  [Z,  s.  71],  i  dokuczliwość tego 

stanu: „samotność trucizną u takich nieudałych” [WR, s. 325], czyli słabych. Toteż sam nad 

dyskomfort przebywania w tłumie przekłada dobre towarzystwo, tj. własne – „energia, prąca 

do bezwzględnego osamotnienia” [EH, s. 11], bo i sam jest samotnikiem. Nic więc dziwnego, 

że z jego dzieł wieje „samotnością potworną” [EH, s. 3].

91 Tamże, s. 184.
92 Tamże, s. 172.
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O  fundamentalnym  znaczeniu  dlań  samotności  świadczy  to,  że  warunek  „duszy 

dostojnej” widzi on w samostanowieniu: „Czyś jest […] z siebie toczącym się kołem?” [Z, s. 

72]. Z jakiego zaś względu jest ona tak istotna?

Po pierwsze, uwalnia od innych: „gdy czujesz się w samotności wielkim i płodnym, to 

ż y c i e towarzyskie będzie cię w y j a ł a w i a ł o i umniejszało: i na odwrót” [J, s. 347] , 

zwłaszcza  że  w  kulturze  dominują  niewolnicy  (resentyment).  Pospólność  bowiem „czyni 

człowieka  […]  «pospolitym»”  [PDZ,  s.  272]. Toteż  samotność  jest  podarunkiem  od 

zewnętrza [NR, s. 229]. Stanowi bowiem mur odgradzający od małości i nijakości:  „siedem 

samotności” [A, s. 1;  WR, s. 231], „samotność ma siedem skór; nic nie przenika przez nie” 

[EH,  s.  92].  Jest  ona  zatem pustynią,  na  którą  wycofują  się  wszystkie  wielkie,  „silne, 

niezawiśle nastrojone duchy” [GM, s. 129;  J, s. 356;  NR, s. 229; WC, s. 417; Z, 57]. Choć 

oczywiście trzeba się w niej wprawiać, uczyć „mowy samotnika” [WC, s. 7].

Po drugie, umożliwia ona refleksję, bo myśleć po swojemu [J, s. 356] można tylko w 

samotności.  Wznosi więc ona na wyżyny [NT, s.  159; NR, s.  144],  daje  „dobrodziejstwa 

intelektualne” [J, s. 117]. Pozwala też oczyścić się „z pyłu i hałasów jarmarcznych tej epoki” 

[WM, s. 534] i zachować niezawisłość poglądów: „gdzie była tyrania, tam nienawidziła ona 

samotnego filozofa, gdyż filozofia otwiera człowiekowi azyl, gdzie tyrania wniknąć nie może, 

jaskinię wnętrza” [NR, s. 222]. Uczy czynić siebie czystym [PDZ, s. 272] i dobrym [PDZ, s. 

41; J, s. 356], uczy dawać z siebie [WC, s. 417]. Toteż Nietzsche wręcz utożsamia samotność 

z mądrością: „Samotnie myśleć – to mądrością mienię” [WR, s. 368].

Po trzecie, daje sposobność do hartowania ducha, skupiania się na sobie, kształtowania 

siebie.  Toteż  można  w  niej  pokładać  duże  oczekiwania:  „niespodziewane  skry  i  cudy 

samotności  mojej”  [PDZ,  s.  282].  I  tylko  w  samotności  może  się  dokonać  w  człowieku 

przemiana [Z, O trzech przemianach], samorozwój, przekroczenie samego siebie. Dlatego dla 

Zaratustry, który na lat dziesięć porzucił swych uczniów na rzecz samotnej refleksji [WR, s. 

283], była ona nauczycielką [Z, O cnocie darzącej]. Wrócił z niej w pełni ukształtowany, by 

jako istota samotna [Z, s. 3, 4, 5, 16, 18] nauczać samotników [Z, s. 21]. I dlatego, mówi 

Nietzsche, „cały mój Zaratustra jest dytyrambem na cześć samotności” [EH, s. 22].

Ta wersja  samotności  nie  jest  jednak całkowitą  izolacją,  bo „przerwy są krukami, 

znoszącymi  samotnikowi  pokarm”  [WC,  s.  424;  J,  s.  405],  jest  w  niej  więc  miejsce  na 

przyjaźń  i  dysputę.  Czasem  natomiast  „przyjaciół  zastępują  mu  [samotnikowi]  umarli: 

mianowicie najlepsi, j a c y kiedykolwiek żyli” [J, s. 406], a więc geniusze. A poza tym z 

perspektywy, z odległości lepiej widać: i przyjaciół [J, s. 353], i sprawy świata:  „Samotny 
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odtąd i podejrzliwie niedowierzający sobie, zająłem, nie bez gniewu, w ten sposób stanowisko 

p r z e c i w sobie z a wszystkiem, co m n i e właśnie ból sprawiało i dotykało” [WC, s. 6].

Samotność stanowi wręcz probierz wielkości człowieka: „filozof wyjawia poniekąd 

swój własny ideał,  gdy oświadcza:  «ten jest  największy,  kto zdoła być najsamotniejszym, 

najskrytszym,  najodrębniejszym,  człowiekiem  poza  dobrem  i  złem,  panem  swych  cnót, 

przebogaczem woli; na tem właśnie polega w i e l k o ś ć […]»” [PDZ, s. 168].

Jest więc ona tyleż przeznaczeniem, ile wyborem filozofa: „by żyć samotnie, trzeba 

być  zwierzęciem lub bogiem – powiada Arystoteles.  Brak trzeciego:  trzeba być  jednem i 

drugim – f  i  l  o  z  o  f  e  m…” [ZB,  s.  5].  Mędrzec  bowiem,  „wedle  pieśni  buddyjskiej, 

«samotnie kroczy jak nosorożec»” [J, s. 345]. Samotność jest więc przeznaczona  dla ludzi 

wyjątkowych:  duchy  wolne  „i  w  samotności  są  jak  u  siebie”  [LA,  s.  455];  „jesteśmy 

urodzonymi, zaprzysiężonymi, zazdrosnymi przyjaciółmi s a m o t n o ś c i” [PDZ, s. 65]. 

Filozof  wybiera  więc  „najsamotniejszą  samotność”  [WR,  s.  282],  to  wręcz  „instynkt 

urodzonych «panów» (to znaczy samotniczej, drapieżnej species człowieka)” [GM, s. 165].

Należy tu jednak uwzględnić jeszcze jedną wersję samotności: Nadczłowieka. Mimo 

że Nietzsche zdawkowo i fragmentarycznie szkicuje jego obraz, to można sądzić, że skoro ma 

on być przekroczeniem człowieka, to z definicji skazany będzie na całkowitą samotność. Ma 

bowiem być kimś radykalnie  innym od tego, co ludzkie,  nazbyt  ludzkie.  Sięgając jeszcze 

wyższych wyżyn niż Zaratustra, będzie musiał być – jak Zaratustra – niezrozumiany, musi się 

jawić się  jako diabeł  [Z, s.  176],  obcy i  straszny [EH, s.  120],  potwór [WM, s.  524].  A 

przecież „najgorsze jest w nadczłowieku niezbędne do najlepszego” [Z, s. 358].

Samotność jako warunek rozbudzenia

Martin Heidegger (1889-1976) wątek samotności podejmuje na gruncie rozważań nad 

nudą,  a zwłaszcza,  jak ją nazywa,  nudą głęboką  resp. znużeniem, bo właśnie w znużeniu 

oddalamy się od zewnętrza, tym samym zyskując świadomość bezwartościowości i świata, i 

naszego  bycia.  Wówczas  zaś  wkraczamy  w  samotność,  a  ta  staje  się  nieodzownym 

warunkiem rozbudzenia, czyli wzmaga nastawienie refleksyjne, bo pozwala wnikać w to, co 

dla nas istotne,  lepiej  rozumieć istotę naszego bycia.  Samotność jest więc wielkim darem, 

dzięki  któremu  człowiek  może  siebie  poznawać  i  przemieniać,  a  tym  samym  osiągnąć 

autentyczność egzystencji. Także jednak w samotności natrafiamy na trwogę i nieuchronność 

śmierci  –  ludzka  egzystencja  to  byt  ku  śmierci93.  Ale  też  ta  perspektywa  śmierci  jako 

jedynego pewnego wydarzenia, a przy tym ściśle naszego pogłębia samotność, bo „w trwodze 

93 B. Skarga, Tercet metafizyczny, dz. cyt., s. 193-197.
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napotykamy nicość wraz z bytem w całości”94.  Samotność nie jest  jednak wyznacznikiem 

kondycji ludzkiej, gdyż istotą egzystencji jest zespolenie ze światem innych ludzi (istnienie 

razem, współbycie – Mitdasein) oraz ontyczne zanurzenie w uniwersalnym byciu.

Samotność wyboru

Człowiek jest „wrzucony w świat”, jak chce Jean-Paul Sartre (1905-1980), w obliczu 

nieobecności Boga. Z tego zaś ostatniego faktu wynika, że jest skazany na wolność i że „w 

konsekwencji  człowiek  jest  osamotniony”,  „jesteśmy  samotni”95.  Bo  wolność  to 

„pańszczyzna, bieg wytrwały, samotny, bardzo wyczerpujący. […] U kresu każdej wolności 

jest  wyrok”96.  A  samotność  pogłębia  jeszcze  to,  że  przyszło  nam  żyć  w  „świecie  bez 

drogowskazów”,  w  którym  więc  nikt  ani  nic  nie  poręcza  wartości  –  przestały  one  być 

wartościami absolutnymi (a jak pokazała nasza własna historia, sami je zdeptaliśmy). Życie 

ludzkie określane jest  przez konieczność wyboru,  tymczasem zaś nie mamy żadnych jego 

kryteriów, a świat nie jest nasycony trwałymi  sensami.  Toteż „człowiek jest osamotniony, 

ponieważ nie znajduje ani w sobie, ani poza sobą punktu oparcia. Przede wszystkim zaś nie 

znajduje usprawiedliwienia”97. Dlatego „osamotnienie narzuca samodzielny wybór własnego 

bytu”.  Gdy  więc  nawet  brak  wyboru  jest  jakimś  wyborem,  to  nie  może  dziwić  fakt,  że 

„osamotnieniu towarzyszy niepokój”98, niepewność, beznadziejność i poczucie zagrożenia. A 

do tego „piekło to inni” – zanurzenie w zbiorowości tylko nieuchronnie przynosi reifikację. 

Człowiekowi przychodzi więc żyć w świecie pełnym tragizmu, obcości i absurdu, który to 

pogląd podziela także Albert Camus (1913-1960). To niemal wyrok samotności: człowiek jest 

sam i nie ma żadnego oparcia. A jednak nie jest to wizja pesymistyczna, wprost przeciwnie. 

Zdaniem bowiem Sartre’a, człowiek jest własnym projektem, a więc stwarza siebie, od niego 

zatem (i  okoliczności)  zależy to,  kim siebie  uczyni.  Wyzwaniem dla  człowieka  jest  więc 

niejako twórcze „całkowite zaangażowanie”99. A jego wybory muszą być na miarę człowieka, 

gdyż angażując siebie, angażuje on całą ludzkość100. Zresztą trudno zaprzeczyć, że u źródeł 

buntu  metafizycznego  oraz  zdolnych  do  heroizmu  bohaterów  powieści  Camusa  leży 

przekonanie,  że  „los  staje  się  sprawą  ludzką”101,  oraz  poczucie  fundamentalnej  ludzkiej 
94 M.  Heidegger,  Czym  jest  metafizyka [w:]  tenże,  Budować.  Mieszkać.  Myśleć.  Eseje  wybrane,  przeł.  K. 
Michalski, K. Pomian, M. J. Siemek, J. Tischner, K. Wolicki, Czytelnik, Warszawa 1977, s. 36.
95 J.-P.  Sartre,  Egzystencjalizm jest  humanizmem,  przeł.  J. Lisowski  [w:] tenże,  Marksizm i  egzystencjalizm, 
KKiW RN ZSP, Warszawa 1983, s. 20, 21.
96 A. Camus, Upadek, przeł. J. Guze [w:] tenże, Obcy. Dżuma. Upadek, WL, Kraków 1972, s. 424.
97 J.-P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, dz. cyt., s. 20.
98 Tamże, s. 21.
99 Tamże, s. 32.
100 Zob. tamże, s. 38.
101 A. Camus, Mit Syzyfa [w:] tenże, Eseje, przeł. J. Guze, PIW, Warszawa 1971, s. 194.
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solidarności. Samotność stanowi tu więc wyznacznik ludzkiej kondycji, ale też punkt wyjścia 

do samoprojektowania, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy ogólnoludzkiej.

Samotność jako nieciągłość

W  koncepcji  Georgesa  Bataille’a102 (1897-1962)  samotność  jest  implicite obecna 

przynajmniej na dwa sposoby:  jako doświadczenie wewnętrzne,  z istoty samotne103, i  jako 

efekt nieciągłości. Człowiek jest dlań bowiem istotą nieciągłą, tj. zasadniczo nie ma przejścia 

między mną a innym czy bytem w ogóle, to zaś oznacza egzystencjalną samotność. Nawet 

język,  tradycyjnie  uznawany  za  najdoskonalsze  narzędzie  porozumienia  i  dzięki  temu 

zbliżenia, nie zapewnia komunikacji między ludźmi, gdyż wyraża tylko ogólność, a nie to, co 

jednostkowe (intymne). Niegdyś zespolenie z innymi oraz ze światem (przodkami, duchami, 

bogami itd.) zapewniało  sacrum, korelatywne do sfery profanum i cyklicznie „odwiedzane” 

przez człowieka. W ekstazie bowiem, tłumiącej jasną świadomość (gwarant tożsamości, tj. 

odrębności), człowiek niejako stapiał się z drugim i z bytem. Historyczna dominacja pracy 

(reprodukcji i kumulacji) jako zapewniającego przetrwanie wyznacznika profanum sprawiła, 

że sacrum znikło z przestrzeni społecznej. Toteż dziś, zdaniem Bataille’a, jedyną sferą, która 

zachowała  specyfikę  doświadczenia  ekstatycznego,  jest  erotyzm.  W  akcie  erotycznym 

bowiem (Bataille odróżnia go od seksualności będącej reprodukcją, a więc pracą – czynnością 

heteroteliczną),  który  jest  czystym  wydatkowaniem  i  marnotrawieniem  (czynnością 

autoteliczną), zachodzi komunikacja. Erotyzm jest więc zastąpieniem „osamotnienia bytu i 

jego nieciągłości poczuciem głębokiej ciągłości”. Dzięki przemocy, jaką jest wyrwanie siebie 

i drugiego z oków principium individuationis, człowiek odzyskuje swoistą jedność z innym, a 

zatem także z bytem w ogóle. Erotyzm to więc komunikowanie się między jestestwami. Ale 

akt  ten  jest  tylko  chwilą  zespolenia,  gdyż  spełnienie  „skazuje  nas  jednocześnie  na 

przekleństwo samotności”104. Dlatego pełnię komunikacji oraz jedności ze światem Bataille 

widzi  w  śmierci  (przyciągającej,  a  zarazem  przerażającej),  bo  tylko  w  niej  człowiek 

odzyskuje ciągłość z bytem. Skoro zaś ku takiej ciągłości się on skłania, to można sądzić, iż 

stan nieciągłości, a więc egzystencjalnej samotności jest dlań doznaniem traumatycznym.

102 W tym kontekście korzystam częściowo z książki K. Matuszewskiego, Georges Bataille – inwokacje zatraty, 
Wyd. UŁ, Łódź 2006.
103 Zob. G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, KR, Warszawa 1998.
104 G. Bataille, Erotyzm, przeł. M. Ochab, wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2007, s. 19, 257.

29



Samotność aporetyczna

Zdaniem  Emila  M.  Cioran  (1911-1995),  są  ludzie,  którzy  „żyli  i  żyją  w  naiwnej 

zgodzie z istnieniem”, z życiem, i są w tym szczęśliwi – to postawa naiwna. Ale są i tacy,  

którzy „błądzą po szczytach rozpaczy”, gdyż utracili ową naiwność, a więc też harmonię ze 

światem z powodu poznania będącego wrogiem życia: „duch jest owocem schorzenia życia”. 

Dlatego ich udziałem jest „świadome odczucie tragizmu i śmierci”. To postawa heroiczna – 

„przywilej  i  przekleństwo jednostek wyłączonych z życia,  zawieszonych i  niezdolnych do 

jakiegokolwiek zadowolenia lub szczęścia”. Heroizm ten jest jednak groteskowy, gdyż ich 

świat  jest  „wyzuty  z  wszelkiego  sensu”105.  Zasadniczo  Cioran  wyróżnia  dwie  formy 

samotności:  indywidualną i kosmiczną.  Ta pierwsza jest subiektywna – człowiek czuje się 

„sam w świecie” i przeżywa własny dramat: brak zakorzenienia, poczucia sensu, dylematy,  

cierpienie  i  „zżeranie  od  środka”.  Ta  druga  to  dręcząca  wizja  „świata  porzuconego”, 

wydanego  na  pastwę  „lodowej  samotności”,  przypominającego  „monotonię  cmentarza”106. 

Cioran  czyni  też  niekiedy  uwagi  w  kontekście  cywilizacyjnego  oblicza  samotności: 

„Szczęśliwe  czasy, gdy było jeszcze  gdzie uciec, gdy samotne  przestrzenie były  dostępne i 

przyjazne! Pozbawieni zostaliśmy wszystkiego, nawet pustyni”107.

Ale  samotność  jest  też  dla  niego  wyborem:  „samotność  przepełnia  mnie  taką 

błogością, że najmniejsze spotkanie z innymi jest mi ukrzyżowaniem”108. Tylko ona bowiem 

pozwala  być  sobą  i  myśleć  samemu,  jest  bowiem  „naturalnym  środowiskiem  poznania, 

zewnętrznym warunkiem, koniecznym, by wyznaczyć granice rzeczy”109, stanowi też balsam 

na duchowe rany. Samotność to czysty osobisty zysk, przede wszystkim intelektualny:  „w 

samotności nigdy nie marnujemy czasu, nawet nic nie robiąc. […] Żadna rozmowa z sobą nie 

może  być  całkowicie  bezpłodna”110.  A  poza  tym  jest  ona  niezbędnym  warunkiem 

samokształtowania: „«Ja» jest dziełem sztuki, które żywi się cierpieniem. […] Człowiek jest 

sztuką przez swą dumę i samotność”. Jest ona niemal „święta”, toteż nie wolno jej zakłócać, 

także innym, lecz należy „być na wskroś samotnym”111, nawet za cenę ranienia bliskich. To 

bowiem jedyny do przyjęcia sposób istnienia – wybór jest oczywisty. A siła w niej jest taka, 

że stanowi ona nawet alternatywę dla samobójstwa: „jakże opuszczać świat, w którym można 

105 E. M. Cioran, Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Aletheia, Warszawa 2007, s. 95, 100, 96, 97.
106 Tamże, s. 103-104.
107 E.  M. Cioran,  Aforyzmy,  przeł.  J.  Ugniewska,  Czytelnik,  Warszawa 1993,  s.  109;  zob. też,  Samotność i  
przeznaczenie, dz. cyt., s. 81-84.
108 E. M. Cioran, Wyznania i anatemy, przeł. K. Jarosz, Zielona Sowa, Kraków 2006, s. 6.
109 E. M. Cioran, Samotność i przeznaczenie, dz. cyt., s. 82.
110 E. M. Cioran, Zły demiurg, przeł. I. Kania, Oficyna Literacka, Kraków 1995, s. 104.
111 E. M. Cioran, Brewiarz zwyciężonych, przeł. A. Dwulit i M. Kowalska, KR, Warszawa 2004, s. 23, 120.

30



być jeszcze samotnym?”112 Ale też w samotności Cioran chciałby umierać, bo to „najbardziej 

organiczna śmierć”113, najprawdziwsza, gdyż pozbawiona widowiska umierania.

Ma jednak samotność i drugą stronę. Jest doświadczeniem cierpienia, bo niektórzy „z 

ponad  normalną  wrażliwością  odczuwają  życie,  samotność,  rozpacz  lub  śmierć”.  W 

samotności nie mamy też żadnych złudzeń co do świata i życia, lecz jedynie poczucie absurdu 

i nicości, tego, że „życie to tylko długotrwała agonia”. Jest więc ona niejako odwrotnością w 

stosunku do mistycznej „samotności w Bogu” – to „opuszczenie w Nim”, w którym człowiek 

czuje się „oddzielony, sam pośród boskiej Sahary”114, samotność kosmiczna. Dlatego, pisze 

Cioran,  „czuję,  że  umieram  z  samotności,  z  miłości,  z  rozpaczy,  z  nienawiści  –  ze 

wszystkiego, co może mi zaoferować ten świat”115. Dotarłszy jednak do kresu samotności, 

Cioran  powołuje  desperacko  jakąś  formułę  Absolutu  –  „osamotnionego,  sposępniałego 

i zgorzkniałego Boga”116 – jako interlokutora swego monologu:  „Bóg oznacza ostatni  etap 

jakiejś wędrówki, najdalszy punkt samotności, punkt bezsubstancjalny, któremu jednak trzeba 

dać  jakąś  nazwę,  przysądzić  jakieś  fikcyjne  istnienie.  Krótko  mówiąc,  pełni  on  pewną 

funkcję: dialogu. Nawet niewierzący pragnie porozmawiać z «Jedynym», bo niełatwa to rzecz 

gadać z nicością”117.

Niewątpliwa  apoteoza  samotności  sąsiaduje  więc  z  wyznaniem  o  jej  krańcowo 

traumatycznym  charakterze.  Toteż  widzenie  samotności  przez  Ciorana  jest  wyraźnie 

ambiwalentne  czy  też  aporetyczne.  Można  by  je  –  podobnie  jak  wiele  innych  kwestii  

oglądanych oczami tego skrajnego sceptyka – skwitować słowami Derridy: „jest i tak, i tak, a 

zarazem ani tak, ani tak”.

112 E. M. Cioran, Wyznania i anatemy, dz. cyt., s. 45.
113 E. M. Cioran, Na szczytach rozpaczy, dz. cyt., s. 12.
114 E. M. Cioran, Święci i łzy, przeł. I. Kania, KR, Warszawa 2003, s. 90.
115 E. M. Cioran, Na szczytach rozpaczy, dz. cyt., s. 15, 85, 13.
116 E. M. Cioran, Święci i łzy, dz. cyt., s. 114.
117 E. M. Cioran, Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, KR, Warszawa 1999, s. 181.
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2. Samotność w obliczu Boga

Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności.
Daniel Defoe

Samotność ascetyczno-kontemplacyjna

Ten model, konceptualizowany w średniowieczu m.in. przez Augustyna, a w wersji 

ekstremalnej  przez  tradycję  mistyczną  (od  Bernarda  z  Clairvaux  po  Mistrza  Eckharta), 

widział w samotności rozumianej jako całkowite zerwanie ze światem ludzkim (doczesnym) 

niezbędny  warunek  zjednoczenia  się  z  Bogiem.  A  zazwyczaj  takiemu  nastawieniu 

samotniczo-kontemplacyjnemu  towarzyszyły  wspomagające  komunikację  praktyki 

ascetyczne, samoumartwianie oraz modlitwa. To zatem model, zgodnie z którym maksymalne 

odseparowanie  od  ludzi  i  świata  ma  pozwolić  osiągnąć  świętość  za  życia  i  dzięki  temu 

zagwarantować zbliżenie z Bogiem. Zdaniem zaś mistyków, ma to być wręcz zjednoczenie 

się z Bogiem, jak np. w przypadku ekstatycznej, znaczonej pragnieniem śmierci „samotności 

w Bogu” Jana od Krzyża.

Samotność w obliczu nieskończoności

Blaise Pascal (1623-1662) to nie tylko autor głośnej formuły: „umiera się samemu”118. 

Mamy u niego także refleksję nad samotnością. W duchu obserwacji „psychospołecznych” 

stwierdza  on,  iż  nieszczęścia  biorą  się  stąd,  że  ludzie,  zaprzątnięci  krzątaniną,  sprawami 

dworu  bądź  wojny,  „nie  umieją  pozostać  w  spokoju  i  w  izbie”,  „nie  znają  siebie”,  nie 

zostawiają sobie czasu „na myślenie nad sobą”, że człowiek „nie umie z przyjemnością zostać 

u siebie”. Dlatego ludzie szukają rozrywki i zajęcia, „miłują gwar i zgiełk”,  namiętności i 

poklasku, niejako więc „zastępczo” zaprzątają umysł, bo to odwraca ich uwagę „od myśli o 

sobie”.  Dlatego „więzienie  jest  tak straszną karą”.  I  nawet  król,  gdy będzie  samotny,  nie 

będzie szczęśliwy119. Tymczasem „prawdziwe szczęście leży jedynie w spokoju”. A „rozkosz 

samotności jest rzeczą niezrozumiałą”120 dlatego, że właśnie w sytuacji bezczynności i braku 

bodźców człowiek czuje „swą nicość,  opuszczenie,  niewystarczalność,  zależność,  niemoc, 

próżnię. Bezzwłocznie wyłoni się z głębi jego duszy nuda, melancholia, smutek, troska, żal, 

rozpacz”121.

Dla  Pascala  czym innym jest  jednak samotność  w sensie  czysto  ludzkim,  a  czym 

innym – w obliczy transcendencji. Niezależnie od stwierdzenia, że „Chrystus przed śmiercią 

118 B. Pascal, Myśli, przeł. T. Żeleński (Boy), PIW, Warszawa 1972, § 351.
119 Tamże, § 206.
120 Tamże, § 205.
121 Tamże, § 201.
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był prawie sam w męczeństwie”122, Pascal rysuje dramatyczną wizję samotności człowieka w 

obliczu nieskończoności Boga i świata. Choć człowiek – jako „trzcina myśląca”123 – jest istotą 

wyjątkową, to jednak zarazem jawi się jako twór paradoksalny: „Cóż za monstrum jest tedy 

człowiek? Cóż za osobliwość, co za potwór, co za chaos, co za zbieg sprzeczności, co za 

dziw! Sędzia wszechrzeczy – bezrozumny robak ziemny; piastun prawdy – zlew niepewności 

i  błędu;  chluba  i  zakała  wszechświata”124.  Stojąc  w  obliczu  czegoś  tak  wrogiego  „jak 

wieczność” i  groza „wiekuistych niedoli”,  żyje  „w straszliwej  nieświadomości  wszystkich 

rzeczy”125.  Skonfrontowany  z  nieskończonością  świata  („Wiekuista  cisza  tych 

nieskończonych  przestrzeni  przeraża  mnie”126 –  cisza  trwająca  w  obliczu  dramatycznych 

pytań i skarg) oraz nieskończonością Boga, od którego oddziela go kolejna nieskończoność, 

skazany jest na dramat istnienia samotnego. Pozostaje mu tylko skłaniać się ku „porządkowi 

serca”.  Choć  Pascal  wskazuje  remedium  na  ową  kosmiczno-nieskończoną  samotność: 

uczucie, wiara, religia, to jednak rys krytyczny jego namysłu nie znika. W jego przypadku 

trudno  bowiem  rozstrzygnąć,  czy  „pirronista”  jednoznacznie  ustępuje  „pokornemu 

chrześcijaninowi”.

Samotność wobec Boga

Søren Kierkegaard (1813-1855) właściwie mówi o kilku rodzajach samotności i ich 

dialektycznym uwikłaniu w kontekście wyróżnianych przezeń sposobów życia człowieka127. 

Widzi bowiem samotność jako zjawisko dynamiczne i efekt ludzkiego wyboru. W stadium 

estetycznym  udziałem  człowieka  jest  nieuchronnie  samotność  zewnętrzna  i  wewnętrzna. 

Skupiając się bowiem na tym, co przypadkowe i przemijające, i nie dokonując autorefleksji, 

człowiek nie potrafi ani zawiązać więzi z innymi,  ani odnieść się do Boga. Sytuacja ulega 

zmianie  w  stadium  etycznym,  w  którym  faktycznie  staje  się  on  egzystencją.  Człowiek 

odwołuje się do idei czy wartości, czyli  zasad wyznaczających istnienie wspólnoty,  a tym 

samym  niejako  potwierdza  własną  przynależność  do  świata  zewnętrznego  i  się  w  nim 

zakorzenia. Uchylenie samotności zewnętrznej nie znosi jednak wewnętrznej. Bo człowiek, 

jako skazany na podejmowanie decyzji, „w chwili dokonywania wyboru […] znajduje się w 

122 Tamże, § 722.
123 Tamże, § 264.
124 Tamże, § 438.
125 Tamże, § 335.
126 Tamże, § 206.
127 Korzystam tutaj gł. z tekstów A. Słowikowskiego, Dialektyka samotności według Kierkegaarda [w:] (red.) P. 
Domeracki,  W. Tyburski,  Zrozumieć  samotność dz.  cyt.,  s.  63-80,  T.  Kupsia,  O samotności  chrześcijanina 
(Egzystencja  religijna  w ujęcie  S.  Kierkegaarda) [w:]  tamże,  s.  147-162,  oraz  P.  Bursztyki,  Rozważania o 
grzechu, lęku i samotności, czyli fenomenologia świadomości w ujęciu Sørena Kierkegaarda [w:] (red. zbior.) 
Miłość i samotność. Wokół myśli Sørena Kierkegaarda, Wyd. UW, Warszawa 2007, s. 180-193.
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stanie absolutnej izolacji…”128. Wybiera jeszcze bez Boga, a nawet nie przez samego siebie, 

lecz przez to, co zewnętrzne. Toteż samotność wewnętrzna ulega tu niejako pogłębieniu: jest 

ona  samotnością  bez  Boga.  Kolejne  przekształcenie  dokonuje  się  w  stadium  religijnym. 

Człowiek,  stawiając  siebie  ponad  ogółem i  podejmując  indywidualny,  osobisty  kontakt  z 

Bogiem, dystansuje się wobec doczesności, w tym wobec zinstytucjonalizowanej  religii,  a 

zwraca  ku  wieczności,  okazując  się  wręcz  niezrozumiały  dla  zbiorowości,  jak  Abraham. 

Wówczas jego udziałem staje się zewnętrzna samotność religijna: „prawdziwy rycerz wiary 

jest  zawsze  absolutnym  samotnikiem”129 –  jest  to  samotność  bez  ludzi.  Ale 

zmaksymalizowanie  samotności  zewnętrznej  okazuje się  warunkiem uchylenia  samotności 

wewnętrznej.  W  istocie  bowiem  „człowiek,  choć  jest  samotną  egzystencją,  to  nie  jest 

egzystencjalnie samotny”, ma bowiem „świadomość pozorności tej samotności wobec swojej 

więzi z Bogiem”130. Najbardziej samotny był więc Chrystus, opuszczony i przez ludzi, i przez 

Boga.  Ponieważ  zaś  w  późniejszym  okresie  Kierkegaard  widzi  samotność  jako  stan 

subiektywny,  to  jej  aspekt  zewnętrzny  nigdy  nie  jest  dlań  istotowy,  gdyż  podstawą  jej 

przeżywania  jest  wewnętrzność.  Skoro zaś  prawda ma  charakter  subiektywny,  to  wysiłek 

obiektywizacji samotności ze strony zewnętrza nie daje prawdziwego obrazu człowieka. Ten 

bowiem tylko sam siebie może określać, a wobec Boga stanąć może tylko jako indywiduum, 

czyli jako egzystencja samotna. „Ostatecznie ucieczka na «pustynię» paradoksalnie nie jest 

niczym innym, jak powrotem do samego siebie”131. Brak zaś otwarcia na wiarę nieuchronnie 

przynosi samotność pośród ludzi. Zdaniem więc Kierkeggarda, do człowieka należy wybór: 

albo doczesność i choroba na śmierć, albo wieczność i boska łaska.

Samotność filozoficzna

Karl  Jaspers  (1883-1969),  podobnie  do  Pascala,  akcentuje  moment  śmierci  w 

samotności, a zarazem samotności w obliczu czyjejś śmierci, widząc w tym szczególną jej 

intensywność: „każdy umiera w samotności; zarówno dla umierającego, jak i dla tego, który 

pozostaje, samotność w obliczu śmierci wydaje się zupełna”132. Ale nie ten jej aspekt jest dlań 

najważniejszy.  Przede wszystkim bowiem interesuje go postawa zdystansowania do świata 

(„zamkniętość”)  w czysto  intelektualnym nastawieniu,  niejako stanie  się  „jakimś  czystym 

filozofowaniem”133, które z wyżyn „pragnienia wiedzy” z niemal lodowym chłodem odnosi 

128 S. Kierkegaard, Albo-albo, t. II, przeł. K. Toeplitz, PWN, Warszawa 1982, s. 341.
129 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, przeł. J. Iwaszkiewicz, PWN. Warszawa 1982, s. 82.
130 A. Słowikowski, Dialektyka samotności według Kierkegaarda, dz. cyt., s. 71.
131 T. Kupś, O samotności chrześcijanina, dz. cyt., s. 161.
132 K. Jaspers, Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska [w:] R. Rudziński, Jaspers, WP, Warszawa 1978, s. 200.
133 B. Skarga, Tercet metafizyczny, dz. cyt., s. 200.

34



się do świata. Samotność taka nie jest łatwa, wymaga wręcz etapowego wdrażania się, musi 

obejmować  kolejne  przemiany:  od  skupienia  na  własnym  byciu  empirycznym  poprzez 

rozpatrywanie  możliwości  własnej  egzystencji  człowiek  przechodzi  do  skupienia  się  na 

własnym „ja”. Oto więc projekt rozjaśniania samego siebie,  rozświetlania  sensu własnego 

istnienia, a więc samopoznania. Jaspers uznaje jednak, że samotność ma w pełni pozytywny 

sens jako etap przejściowy, tj. przygotowanie do głębszego kontaktu z innymi, gdyż dopiero 

wówczas  zyskuje  ona  wzmocniony  sens  w  kontekście  samorozwoju  jednostki,  który  w 

istotnej mierze dokonuje się w kontakcie z drugim, oczywiście sytuującym się na podobnym 

poziomie intelektualnym134.  Ostatecznie jednak Jaspers uznaje, że „nie ma egzystencji  bez 

Transcendencji”135. I choć deklaratywnie widzi ją wielorako: jako nicość bądź tao, to jednak 

w sumie odnosi egzystencję do Bytu absolutnego w duchu chrystianizmu.

3. Samotność w tłumie

Samotności, jakaś ty przeludniona!
Stanisław Jerzy Lec

Samotność cywilizacyjna, albo dialektyka samotności i wyobcowania

Problem samotności  u  Jeana-Jacquesa  Rousseau136 (1712-1778)  nie  sprowadza  się 

bynajmniej  –  wbrew  potocznym  opiniom  –  do  „samotni”  („pustelni”,  „eremu”, 

„eremitorium”,  „ustronia”),  w  której  szuka  się  chwili  wytchnienia  od  banalności 

towarzyskiego  zgiełku  i  okazji  do  sentymentalnej  refleksji  („świątynia  dumania”).  Słowo 

„sam” pada bowiem w jego pismach137 bezustannie, często obok kategorii „obcy”. Rousseau 

deklaruje bowiem własne „wrodzone zamiłowanie do samotnictwa”, toteż jego życie można 

by  widzieć  jako  historię  narastającego  osamotnienia.  Jednakże  jego  dzieło  nie  jest  tylko 

relacją z sytuacji egzystencjalnej naznaczonej samotnością, lecz jest też nad tą samotnością 

namysłem. Trudno tu jednak ściśle oddzielić zobiektywizowaną refleksję od „patologicznej” 

wersji samotności: efektu narzucenia, prześladowania, niemożności kontaktu z zewnętrzem; 

zamykania się – od poczucia dojmującego osamotnienia. Jego pisma poświadczają jednak o 

134 Zob.  Cz.  Piecuch,  Konstytutywna  rola  samotności [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W.  Tyburski,  Zrozumieć 
samotność, dz. cyt., s. 96-99.
135 K. Jaspers, Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, wyd. 3, München 1984, s. 118, cyt. za: 
Cz.  Piecuch,  Człowiek:  Strażnik Bytu – Strażnik Nicości  (z  filozofii  Karla Jaspersa i  Martina Heideggera) , 
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” 2006, nr 722, s. 37.
136 Spojrzenie na kwestię samotności w wizji Rousseau jest tu zasadniczo eksplikacją tez B. Baczki, Rousseau:  
samotność i wspólnota, PWN, Warszawa 1964, s. 265 i n.
137 Zob. J.-J. Rousseau, Wyznania, t. I-II, przeł. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1956, oraz Marzenia samotnego 
wędrowca, przeł. E. Rzadkowska, Wrocław 1983.
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wysiłku kroczenia własną drogą, za cenę zakwestionowania kulturowych wyznaczników i ich 

radykalnej  krytyki  (kultura  w  całości  jako  źródło  zepsucia  człowieka).  Dlatego  wbrew 

Diderotowi i Oświeceniu Rousseau uznaje, że „samotny jest tylko człowiek dobry”.

Remedium na  osamotnienie  w sensie  społecznym (wyobcowanie)  jest  więc  wybór 

samotności indywidualnej, bo tylko wówczas można siebie odnaleźć i potwierdzić.  Wtedy 

bowiem odzywa się jako weryfikator głos sumienia. Wówczas też, dzięki uwolnieniu się od 

wpływów  zewnętrznych,  można  spojrzeć  z  dystansu.  Rousseau  jest  więc  z  definicji 

antynomiczny: wówczas gdy skupia się na sobie, na samotnictwie, otwiera się na innych, a 

ucieczka  w  samotność  rodzi  zarazem  potrzebę  więzi,  bo  przeżycie  własnej 

samotności/obcości to przeżycie solidarności z innymi (to zatem samotność „prospołeczna”) – 

chodzi bowiem o obronę ludzkości przed nią samą. Od zła trzeba się odizolować, a i ono 

samo izoluje. Ów moment subiektywizacji jest dla Rousseau oczywisty,  gdyż wiedza dana 

jest w przeżyciu, czyli w samotności, a nie tylko w bezosobowej refleksji. Także w kontekście 

wiary  Rousseau,  jako  że  kwestionuje  on  instytucjonalne  formy  religii  oraz  dogmatykę  i 

zasadę autorytetu,  człowiek jest  „samotny wobec swego Boga”138.  A w tym kontekście  – 

nawet jeśli mamy do czynienia z indywidualizmem i subiektywizmem religijnym – trudno nie 

uznać,  że  figura  Boga  osobowego  z  definicji  musi  uchylać  poczucie  samotności,  i  w 

wymiarze doczesności, i wieczności.

Skoro,  zdaniem  Rousseau,  człowiek  z  natury  jest  dobry,  a  deprawuje  go  właśnie 

cywilizacja, to należy się „odwrócić” od kultury. Jeśli więc, zgodnie z jego moralną diagnozą 

współczesności, instytucje społeczne są niereformowalne, czyli proces cywilizacyjny jest od 

wewnątrz  nieodwracalny,  to  trzeba  zwrócić  się  ku  naturze.  Toteż  buduje  on  projekt 

wychowania139,  które  wprost  neguje  standardowe  normy  edukacyjne  i  polega  na 

zindywidualizowanym,  upodmiotowionym  i  uwrażliwionym  otoczeniu  pieczą  tego,  co  w 

uczniu naturalne,  na rozwijaniu jego przyrodzonych dyspozycji  i  umiejętności,  na nadaniu 

„każdej  prawdzie  charakteru  prawdy  osobistej,  zdobytej  w  toku  własnego  wysiłku 

samookreślania się osobowości”140. W jego bowiem ocenie, to jedyna perspektywa usunięcia 

nieodłącznego społecznie wyobcowania. Osobną kwestią jest pytanie: na ile ta utopia jest w 

ogóle realizowalna kulturowo?

138 B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, dz. cyt., s. 428.
139 Zob. J.-J. Rousseau, Emil czyli o wychowaniu, t. I-II, przeł. E. Zieliński, Wrocław 1955.
140 B. Baczko, Rousseau: samotność i wspólnota, dz. cyt., s. 430.

36



Samotność egoizmu

O  kwestii  samotności  można  by  też  zapewne  mówić  na  gruncie  myśli  Thomasa 

Hobbesa (1588-1679), nawet jeśli on sam nie opisuje stanu natury w takich kategoriach. Jeśli 

bowiem pierwotny, naturalny egoizm decydował o „wilczym” charakterze jednostki (homo 

homini lupus), a wskutek tego o konieczności ciągłej „wojny wszystkich ze wszystkimi”, to 

niewątpliwie  jednym  z  podstawowych  odczuć  człowieka  musiało  być  doświadczenie 

samotności, będące niejako drugą stroną braku poczucia bezpieczeństwa.

Wydaje się, że także żywiołem Jedynego Maxa Stirnera (1806-1856) z konieczności 

musi  być  samotność,  nawet  jeśli  twórca  tej  koncepcji  kategorią  tą  w  dziele  się  nie 

posługuje141. Zresztą w samej figurze Jedynego można by widzieć połączenie Samotnego (der  

Einsame)  jako  przeciwieństwa  Masy  Bruno  Bauera  oraz  romantycznego  egoisty 

wyposażonego w boskie atrybuty142. Jeśli więc Jedyny „uwidmawia” całą rzeczywistość, chce 

się  uwolnić  od  wszelkich  zewnętrznych  wpływów  i  kierować  wyłącznie  własnym  ego 

(egoizm),  to  nieodzownie  dokonuje  aktu  swoistej  autoalienacji  i  wykorzeniania.  Skoro 

otaczają  go jedynie  widma (nawet  pro-komunikacyjna  miłość  jawi się jako widmo),  to  w 

istocie wprost musi skazać siebie samego na samotność.  I nie wydaje się,  by odczucie to 

dostatecznie łagodziło Stowarzyszenie Egoistów, oparte na tymczasowości i kontraktowości, 

czy konstytuujące Jedynego poczucie Mocy.

W obu tych przypadkach mielibyśmy jednak do czynienia z nieco odmienną wersją 

samotności. U Hobbesa bowiem egoizm jest dyskomfortującym stanem naturalnym, który – 

racjonalnie – wymaga socjalizacji, u Stirnera zaś, egoizm jest desocjalizującym niezbędnym 

wymogiem. Choć więc u nich obu samotność wprost związana jest z egoizmem, to jednak u 

Hobbesa  dałoby się  widzieć  tendencję  do  ucieczki  od samotności,  u  Stirnera  zaś,  wprost 

przeciwnie – do wyrwania się z oków socjalizacji w stronę indywidualizacji i autonomii jako 

gwarancji  osobowego  autentyzmu.  A  egoistyczno-samotniczy  dystans  byłby  wręcz 

niezbędnym warunkiem tropienia widm oraz ich wpływu na ego i tym samym uwalniania się 

od nich.

141 Zob. M. Stirner,  Jedyny i jego własność, przeł. J. i A. Gajlewiczowie, PWN, Warszawa 1995, a także M. 
Chmieliński, Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2006.
142 Zob.  A.  Gajlewicz,  Maxa  Stirnera  filozofia  egoizmu, 
http://psk.net.pl/ag/Maxa.Stirnera.Filozofia.Egoizmu.Adam.Gajlewicz.pdf, s. 108 (odsłona dn. 26. 11. 2010).
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Samotność jako gwarant człowieczeństwa

Według José Ortegi y Gasseta143 (1883-1955), choć człowiek wywodzi się ze świata 

zwierzęcego,  to  wyróżnia  go  przypadkowo powstała,  a  przez  niego samego  kształtowana 

umiejętność samotnego skupienia się na własnym wnętrzu, tj. refleksji nad światem. Dzięki 

temu  lepiej  pojmuje  on  świat,  a  więc  i  lepiej  go  opanowuje,  co  ułatwia  mu  kolejne 

samotnościowe  zanurzenie  się  w  sobie.  Przypadkowość  (antynaturalność)  tej  dyspozycji 

stanowi o „dramatyczności” ludzkiej kondycji, gdyż oznacza, że człowiek nigdy nie jest sobą, 

lecz stale musi siebie uczłowieczać (tylko zwierzę jest tym, czym jest), czyli realizować jakąś 

możliwość  istnienia.  Dlatego  brak  samotności  stanowi  istotne  zagrożenie  dla  jego 

człowieczeństwa. I dlatego każdy musi indywidualnie mierzyć się z własnym życiem. Toteż 

„ludzkie życie sensu stricto z racji swej nieprzekazywalności jest ze swej istoty samotnością, 

absolutną samotnością”144. W świecie zaś spotykam innych, którzy borykają się, jak należy 

sądzić,  z podobnymi wyzwaniami.  Ale mimo wysiłków w kierunku komunikowania się z 

innym,  nie  może  do niej  dojść,  bo  każdy jest  hermetycznym  bytem,  stanowi  tylko  moje 

otoczenie, a ja – jego. Toteż w relację intymną mogę wejść jedynie z samym sobą, z innym 

zaś – tylko na zasadzie zanegowania siebie w wyobraźni. Ale wówczas innego schematyzuję 

podług siebie, a więc nie jest on już kimś, kim w istocie jest. Nawet więc w miłości – jako 

relacji pro-komunikacyjnej – tyleż z innym próbuję się jednoczyć, ile zarazem dostrzegam 

jego odrębność.  Miłość zatem to akt  uznania  prawa do samostanowienia  innego.  Ludzkie 

życie jawi się więc jako umiejętność samookreślenia, o którą troszczyć się można wyłącznie 

samemu.  A zdaniem Ortegi  y  Gasseta,  swoistość przeżywania  swego  ensimismarse przez 

ludzi stanowi wręcz o swoistości epok historycznych. Toteż hiszpański myśliciel  w swym 

elitaryzmie wrogo nastawiony do wszystkiego, co masowe, tj. „automatyczne”, kładzie akcent 

na indywidualność, z definicji zanurzoną w samotności, bo w niej człowiek może kształtować 

własną osobowość. Dzisiejszy świat jednak temu nie sprzyja, bo niegdyś miejsce bytowania 

człowieka  było  jego twierdzą,  obecnie  zaś  jest  on stale  narażony na utratę  prywatności  i 

indywidualności.  A  wobec  masowej  skali  tego  zjawiska  realna  jest  groźba  utraty 

człowieczeństwa,  bo  brak  samotności  oznacza  brak  indywidualności,  a  więc  dominację 

przeciętności.  Samotność  to  zatem  niezbędny  warunek  (elitarnego)  człowieczeństwa  oraz 

wysiłek jego potwierdzania.

143 Egzemplifikując tę koncepcją, korzystam gł. z prac K. Polita, Samotność jako centralna kategoria w filozofii  
czlowieka José Ortegi y Gasseta [w:] (red.) P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 39-48, 
oraz  Życie indywidualne a życie  społeczne  według poglądów José  Ortegi  y  Gasseta [w:]  (red.)  T.  Szkołut, 
Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.
144 J. Ortega y Gasset, Bunt mas i inne pisma socjologiczne, przeł. H. Woźniakowski, Warszawa 1982, s. 372.

38



Samotność heroiczna

Zdaniem Theodora  W.  Adorna  (1903-1969)145,  uspołecznienie  ery  postindustrialnej 

osiągnęło  taki  poziom,  że  nie  ma  w  nim  miejsca  dla  samotnego  outsidera,  bo  każda 

kontestacja zostaje natychmiast przekształcona w element systemu. Człowiek staje więc przed 

alternatywą: albo konformistyczna adaptacja, albo wykluczenie. Samonapędzający się system 

jest zaś tak sprawny, że wykluczony nie stanowi dla niego żadnego zagrożenia, a przykład 

wykluczenia staje się przestrogą dla innych, co znów system wzmacnia. W tym kontekście 

artykułowany przez psychologię  problem samotności  jest  efektem niedorozwoju zdolności 

adaptacyjnych, w istocie konformistycznych. Problemem współczesności jest więc izolacja 

bądź  odrzucenie,  określane  przez  Adorno  mianem  atomizacji  lub  monadyzacji,  których 

efektem  jest  urzeczowienie  człowieka.  Komunikacja  społeczna  wymaga  bowiem 

zestandaryzowanych,  czyli  swobodnie  wymienialnych  jednostek,  nie  zaś  indywidualności, 

odmienności czy wyjątkowości. Toteż struktura społeczna oparta jest na izolacji jednostek, a 

zarazem na  wzrastającej  sprawności  ich  komunikacji.  Nie  ma  miejsca  nawet  na  osobiste 

odczucia,  przeżycia  i  myśli  – wszystko jest  niejako systemowo zestandaryzowane,  by nie 

rzec, „zaprogramowane”, bo cywilizacja podsuwa swoisty „pakiet myślowy”. Proces edukacji 

polega na wchłaniania papki wiedzy,  nie zaś na wewnętrznym samokształtowaniu,  a więc 

stanowi  „połowiczne  wykształcenie”.  Dlatego  Adorno  porównuje  go  do  procesu 

psychotycznego,  przejawiającego  się  w  zbiorowym  narcyzmie,  którego  wyrazem  jest 

zastępcze jednoczenie się ludzi,  począwszy od nacjonalizmu i rasizmu, a skończywszy na 

sektach religijnych i fan-klubach.

Natomiast autentyczna samotność jest skutkiem świadomej i autonomicznej decyzji 

jednostki,  dezakceptującej  społeczne  status  quo.  Problemem  nie  jest  zatem  epidemia 

samotności,  lecz brak samotności,  gdyż dzisiejszy świat „czyni ich [ludzi] niezdolnymi do 

tego,  by  byli  sami”146.  Dlatego  wysiłek  wyboru  samotności  jest  aktem  heroizmu.  „Jego 

warunkiem jest niezwykła koncentracja umysłu, bezkompromisowość i odwaga związana z 

realnym  ryzykiem  wykluczenia  lub  potępienia  ze  strony  społeczeństwa”147.  Ale  dla 

intelektualisty  jedynie  taka  „niezłomna  samotność”  może  by  perspektywą  –  w  obronie 

indywidualności  i  autentyczności  oraz  w  intencji  samokształtowania  intelektualnego  i 

moralnego.

145 Uwagi nt. Adorna czynię gł. na podstawie pracy R. Michalskiego, Fenomen samotności w filozofii Theodora  
W. Adorna [w:] (red.) P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 49-61.
146 T. W. Adorno,  Dialektyka negatywna, przeł. K. Krzemieniowa przy współpr. S. Krzemienia-Ojaka, PWN, 
Warszawa 1986, s. 395.
147 Tamże, s. 60.
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4. Inne ślady samotności

Prawdy szukają tylko samotnicy.
Borys Pasternak, Doktor Żywago

Zapewne można by wyszczególnić wiele jeszcze koncepcji samotności. Choćby wizję 

E.  Mouniera,  który  wychodzi  od  przeświadczenia  od  fundamentalnej  roli  dialogiczno-

miłosnego ukierunkowania na Innego („Być to znaczy kochać”). Z jednej strony, podkreśla 

on samotność społeczno-kulturową jako efekt naszych cywilizacyjnych poczynań (alienacja 

Narcyza, tj. pogrążenie się w sobie, oraz Herkulesa, tj. rozproszenie się w świecie rzeczy148). 

Z  drugiej  zaś,  widzi  samotność  jako  nieodłączną  egzystencji  –  tyleż  wspierającą  w  niej 

skłonności  wspólnotowe,  ile  je  wypierającą.  Można  by  również  uwzględnić  potrzebę 

przekraczania osobności w stronę bliskości w filozofii dialogu bądź spotkania E. Levinasa, 

który wychodzi z kolei od ontycznej odrębności człowieka: „podmiot jest samotny, ponieważ 

jest jeden”. Z jednej strony, dostrzega on wysoce pozytywny walor samotności, bo nie jest 

ona „tylko beznadzieją i opuszczeniem, ale także męstwem, dumą i suwerennością”. Z drugiej 

natomiast, widzi ją jako tragiczną, bo „zamkniętą w niewoli swej tożsamości”. Dlatego też 

uznaje,  że  „bliskość  jest  bardziej  wartościowa,  niż  fakt  bycia  danym”149,  toteż  wprost  – 

etycznie  –  zwraca  się  ku  Innemu. Można  by też  odnotować  widzenie  L.  Szestowa i  M. 

Bierdiajewa150:  samotność  jako  podstawowy  problem  filozofii,  F.  Petrarki:  bezbrzeżna 

pochwała samotności151, czy K. Marksa: procesy alienacyjne, a także  rozstrzygnięcia w tym 

przedmiocie, np. Platona, P. Charrona, B. Mandeville’a, R. W. Emersona152, E. Husserla153, H. 

Elzenberga154, J. Tischnera155, A. Artauda156 bądź szerzej potraktować rzymskich neostoików, 

tutaj tylko wzmiankowanych jako kontynuatorzy Greków.

148 Zob. T. Płużański, Mounier, WP, Warszawa 1967, oraz P. Domeracki, Meandry filozofii samotności, dz. cyt., 
s. 20.
149 E. Lévinas, Czas i to, co inne, przeł. J. Migasiński, KR, Warszawa 1999, s. 42, 45-46, 11.
150 Zob. L. Szestow, Apoteoza nieoczywistości. Próba myślenia adogmatycznego, przeł. N. Karsov, Sz. Szechter, 
Wszechnica  Społeczno-Polityczna,  Warszawa  1983,  s.  51,  oraz  M.  Bierdiajew,  Rozważania  o  egzystencji.  
Filozofia samotności i  wspólnoty,  przeł. H. Paprocki, Antyk,  Kęty 2002, s. 59, za: D. Domeracki,  Meandry 
filozofii samotności, dz. cyt., s. 16, 24.
151 Zob.  F.  Petrarka,  De vita  solitaria  [w:]  tenże,  Wybór  pism,  przeł.  F.  Faleński,  J.  Kurek,  K.  Morawski, 
Ossolineum,  Wrocław 1982;  życie  zakonne oraz  pustelnicze  refugium Petrarka  wychwala  także  w  De otio  
religioso.
152 Zob. W. Gromczyński, Emerson. Codzienność i absolut w filozofii R. Waldo Emersona, Wyd. UŁ, Łódź 1992.
153 Zob. P. Domeracki, Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej, dz. cyt., s. 12 i n.
154 Zob. T. Kobierzycki, Filozoficzne problemy samotności (H. Elzenberg, Kłopot z istnieniem 1907-1963) [w:] 
(red.) P. Domeracki, W. Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 115-127.
155 Zob.  W.  Baczyński,  Dialogiczny  wymiar  samotności  w  filozofii  dramatu [w:]  (red.)  P.  Domeracki,  W. 
Tyburski, Zrozumieć samotność, dz. cyt., s. 129-146.
156 Warto wspomnieć  jego  wymowne słowa:  „Wiem, że urodziłem się z  własnych  dokonań,  a  nie z  jakiejś  
matki”.
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W kontekście poczynionych uwag trudno oprzeć się przekonaniu, że na gruncie myśli 

m.in. Augustyna, mistyków, Pascala, Kierkegaarda, Mouniera czy Levinasa nie sposób ściśle 

mówić o samotności, jako że artykułowane przez nich jej doświadczenie – niekiedy zresztą 

wyjątkowo dramatyczne (gł. Pascal, Kierkegaard) – znajduje ukojenie w transcendencji. Bo 

przecież „kto wierzy, nigdy nie jest sam”, jak stwierdził Benedykt XVI w homilii podczas 

mszy na błoniach Islinger Feld w Ratyzbonie (12. 09. 2006 r.).

Nieco  inaczej  rzecz  przedstawia  się  w  przypadku  Rousseau.  U  niego  bowiem  w 

istotnej  mierze  znajduje  prekursorską  artykulację  konflikt  między  ideałem  życia 

autentycznego  a  strukturami  społecznymi  jako  nieuchronnie  rodzącymi  wyobcowanie 

(alienację),  czyli  jeden z centralnych dylematów filozoficzno-światopoglądowych ostatnich 

wieków,  a  więc  kwestia  ściśle  doczesna,  z  czym  (subiektywnie  pojmowany)  Bóg  tylko 

częściowo się  łączy.  Dlatego pozycja  Rousseau w kontekście  rozważanego problemu jest 

wyjątkowa.
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III. FENOMEN SAMOTNOŚCI SADE’A

Apatia, obojętność, stoicyzm, samotność –
oto ton, do którego koniecznie należy dostroić swą duszę,

jeśli chce się być szczęśliwy na ziemi.
D. A. F. de Sade, La Nouvelle Justine, s. 1012, przypis

Donatien-Alphonse-François  de  Sade (1740-1814)  jest  wyjątkowo  interesującym 

myślicielem, zasługującym na szczególne miejsce w historii filozofii. Jednakże ze względu na 

swe poglądy i obrazoburczy sposób ich wyrażania długo był spychany na margines kultury. 

Sformułował bowiem ekstremalną wersję ludzkiej wolności, nie znającą żadnych ograniczeń, 

a  w  swych  powieściach  zobrazował  ją  w  sposób  często  uznawany  za  pornograficzny  i 

obsceniczny. Obecnie jednak widzenie Markiza ulega zmianie, coraz częściej określa się go 

mianem „prekursora” myśli współczesnej, przyznając mu zaszczytne miejsce obok Friedricha 

Nietzschego.  Wielu  komentatorów  dostrzega  bowiem  konsekwencję,  odwagę  i 

wieloaspektowości myśli Sade’a, która daleko wykraczała poza ramy epoki.

Również  jego wizję  samotności,  którą  zresztą  Markiz  wyraźnie  akcentował,  uznać 

można  za  szczególną  i  kontrowersyjną.  Ażeby  ją  uwypuklić,  wyjdę  od  przybliżenia 

oświeceniowego spojrzenia na ten problem. Przede wszystkim jednak spróbuję naszkicować 

ujęcie  przez  Sade’a  isolisme’u,  zarówno  w  sensie  jego  teoretycznego  wyrazu,  jak  i 

praktycznej realizacji w powieściowym świecie libertynów. Uzupełnieniem tej interpretacji 

będą zaś uwagi dotyczące sposobu obrazowania samotności i izolacji w jego dziełach oraz 

wieloletniego internowania samego Markiza157.

1. „Samotność” w języku epoki

Oświecenie znało i podejmowało zagadnienie samotności i odizolowania. Wydaje się, 

iż za poglądy reprezentatywne dla  tego okresu można przyjąć słownikowe ujęcie  kwestii. 

Tym bardziej, że to przecież epoka, która na gruncie wiary w potęgę rozumu i nauki, czyli 

poznawcze  dyspozycje  i  możliwości  człowieka,  definiowała  wszelkie  aspekty  ludzkiej 

kondycji i poczynań.

Encyklopedia tak  określa  termin  solitude rozumiany  jako  miejsce  („samotnia”), 

ujmując go w kontekście  religii:  „pustkowie,  miejsce niezamieszkane”.  Dodaje jednak, że 

„religia chrześcijańska nie nakazuje całkowitego wycofania się ze społeczeństwa, by służyć 

157 Z konieczności w pracy często nawiązuję do książki B. Banasiaka, Integralna potworność, dz. cyt., w której 
zagadnienie isolisme’u zostało szeroko omówione. Powtarzam za autorem wiele tez, choć staram się je ująć w 
innym porządku i nieco uzupełnić, a niekiedy odnieść się do nich polemicznie.
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Bogu  w  okropności  samotności,  ponieważ  chrześcijanin  może  osiągnąć  samotność 

wewnętrzną w tłumie”.  Ocena zaś  takiego odosobnienia  jest  radykalna:  „szaleństwem jest 

chęć traktowania ukrycia się jako powodu do chwały”.

Z kolei solitude rozumiana jako stan („samotność”) tak zostaje zdefiniowana:  „stan 

przeciwny do stanu społecznego. Jest to stan, w jakim, można sądzić, znalazłby się człowiek, 

gdyby żył całkowicie sam, pozostawiony samemu sobie i pozbawiony możliwości obcowania 

z bliźnimi. Taki  człowiek bez zwątpienia  będzie nieszczęśliwy,  a  z  powodu  słabości  i 

niewiedzy stale będzie narażony na śmierć z głodu, zimna lub w paszczy jakiegoś dzikiego 

zwierzęcia.  Stan  społeczny zaspokaja  jego potrzeby,  a  także  zapewnia  bezpieczeństwo, 

pożywienie i komfort życia”158.

Od  tego  widzenia  nie  odbiegają  uwagi  czynione  w  innym,  reprezentatywnym  dla 

epoki  dykcjonarzu,  Słowniku  Akademii  Francuskiej,  w  którym  czytamy:  solitude 

(„samotność”)  to  „stan  człowieka,  który  jest  sam,  który  wycofał  się  ze  świata”,  oraz 

(„samotnia”) „miejsce odległe od świata, ludzkich spojrzeń i obecności”159.

W konfrontacji z negatywną, podobną do widzenia m.in. Diderota oceną tegoż stanu 

pojawia  się  jednak  w  Encyklpedii wątek  niemal  w  duchu  starożytnej  autarkii  i 

samokształtowania w ascezie:  „ale  nie od rzeczy jest  oddać się niekiedy  samotności,  a  to 

odosobnienie ma  duże  zalety:  uspokaja  umysł,  zapewnia  niewinność, łagodzi wzburzone 

namiętności, jakie zrodził zamęt świata: to szpital duszy, jak powiedział ktoś rozsądny”160.

Z kolei termin  solitaire („samotnik”, „samotny”)  Encyklopedia ujmuje tak: „ten, kto 

żyje samotnie, oddzielony od towarzystwa innych ludzi, które uznaje za  niebezpieczne”.  I 

przy  tej  okazji  piętnuje  samotne  życie  religijne:  „Jestem  daleki od  chęci wykpiwania 

zakonników,  samotników,  kartuzów; dobrze  wiem,  że życie  w  wycofaniu  jest  bardziej 

niewinne niż w  wielkim świecie: ale  pominąwszy to,  że w  pierwszych wiekach Kościoła 

prześladowania dały  więcej uciekinierów niż rzeczywistych samotników, wydaje się, że w 

naszym spokojnym wieku prawdziwie solidną cnotą jest ta, która równym krokiem pokonuje 

przeszkody,  a  nie  ta,  która  kryje  się  i  ucieka.  Jakąż  zasługą  jest  owa  mądrość  o  słabej 

konstytucji  […].  Samotnik w  porównaniu  z  resztą ludzkości jest jak  istota  martwa,  jego 

modlitwy i życie kontemplacyjne, których nikt nie widzi, nie mają wpływu na społeczeństwo 

potrzebujące naocznych przykładów cnoty, a nie w lasach”161.

158 Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une Societé de Gens de 
Lettres, éditions Redon (CD), Marsanne, b. d. w.
159 Dictionnaire de l’Académie Française, 5ème édition, Paris 1798 (éditions ebooksFrance), s. 3029.
160 Encyclopédie, dz. cyt.
161 Tamże.
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I  w  tym  przypadku  podobne  uwagi  padają  w  Słowniku:  solitaire („samotnik”, 

„samotny”) to ktoś, „kto jest sam, kto lubi żyć w samotności, być samemu, kto ucieka od 

świata”; z kolei solitairememt oznacza „w sposób samotny”162.

Oświecenie znało też czasownik  isoler oraz imiesłów isolé(e). Zasadniczo ujmowało 

je jednak w kontekście fizyki, szczególnie zaś: przewodnictwa („izolacja”, „izolator”), a także 

architektury  („osobno stojący budynek”).  W kontekście  zaś  społecznym  Encyklopedia tak 

widzi izolację: „Izolować się to oddzielać się od reszty, odosobniać. Izoluje się jedno ciało od 

innego”.  „Człowiek  odizolowany jest człowiekiem wolnym, niezależnym, który  niczym się 

nie zajmuje. Izolując się, unika się kłopotów, ale też pozbawia się wielu przyjemności. Więcej 

się zyskuje niż traci? Nie wiem. Doświadczenie nauczyło mnie, że istnieje wiele okoliczności, 

w których człowiek odizolowany staje się bezużyteczny dla siebie i dla innych: jeśli znajdzie 

się on w niebezpieczeństwie, nikt go nie zna, nikt nie  troszczy się o niego, nie  wyciąga do 

niego ręki. Zaniedbał wszystkich, w potrzebie nie może liczyć na nikogo. […] W samotności 

jest  się  całkowicie  dla  siebie,  ale  jest  się  samemu  w świecie.  […]  Uzewnętrzniając  się, 

przywiązujecie się do innych, a inni do was; tworzycie jedno z nimi, niełatwo będzie was 

oderwać; gdy się izolujecie, nic was nie wzmacnia i tym łatwiej będzie was oderwać”163.

Także  w  tym  aspekcie  uwagi  Słownika niejako  powielają  ujęcie  Encyklopedii: 

„mówimy  izolować się, by powiedzieć oddzielić się od społeczeństwa”. Słownik przesuwa 

jednak  akcent,  sygnalizując,  że  w  aspekcie  ludzkim  częściej  niż  czasownik  występuje 

imiesłów:  isolé (-ée).  Określenie  un  homme  isolé („człowiek  odizolowany”)  w  sensie 

przenośnym  i  potocznym  to  „człowiek  wolny,  niezależny,  który  niczym się  nie  zajmuje. 

Mówi się tak też o człowieku, którym nikt się nie interesuje”164.

2. Odmiany osamotnienia

osamotnienie mnie przeraża,
jest dla mnie niczym klęska

D. A. F. de Sade, Historia Sarmiento, s. 122

U  Markiza  pojawia  się  typowe  dla  Oświecenia  rozumienie  samotności  jako 

społecznego  ostracyzm  w  konfrontacji  z  powszechną  postawą  prospołeczną.  Valcour  tak 

mówi do Sarmiento: „osamotnienie mnie przeraża, jest dla mnie niczym klęska, niczym kara 

nałożona  na  okrutnego  czy  niegodziwego  człowieka,  którego  wszyscy  opuścili;  wobec 

wspólnoty musi on znaleźć się w takiej sytuacji; nie potrafił dawać szczęścia, nie  jest  więc 
162 Dictionnaire de l’Académie Française, dz. cyt., s. 3028-3029.
163 Encyclopédie, dz. cyt.
164 Dictionnaire de l’Académie Française, dz. cyt., s. 1731.
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stworzony,  by  go  doznawać”  [Sarmiento,  s.  122].  I  taki  też  los,  czyli  środowiskowe 

wykluczenie,  staje  się  udziałem  człowieka  niegodziwego,  jak  np.  „nieszczęsnego 

Sernenvala”, który zostaje „osamotniony” [La prude, s. 52].

Można też u Sade’a znaleźć rozumienie samotności – właściwe naturom wrażliwym i 

melancholijnym – jako upodobanie do zacisza i okoliczności sprzyjających sentymentalnej 

refleksji, np. hrabia de Dorci „uwielbiał spokój, samotność, spacery i książki” [Dorci, s. 197], 

a Aldour wyznawał Bernacowi: „tak samo uwielbiam samotność” [Małżonek, s. 126]. Także 

pobożna i  romantyczna  „Adelajda  […]  lubiła  samotność,  której  szukała  z  największą 

przyjemnością” [Sodoma, s. 14]. Również szlachetny Valcour chętnie oddawał się samotnym, 

refleksyjnym  przechadzkom:  „pewnego  ranka  wyszedłem sam,  by  oddać  się  marzeniom o 

przedmiocie mej miłości. Wolałem spacery w samotności niż w towarzystwie Sarmiento,  który 

zatruwał  mój  umysł  swą  fałszywą  moralnością i  zawsze  starał  się  zniszczyć  albo 

zdeprawować me zasady” [Sarmiento, s. 148].

Mamy  też  przykład  samotności  jako  rezygnacji  z  życia  towarzyskiego 

(„światowego”), czyli rozmyślnego odosobnienia, dzielonego przez dwoje ludzi, np. Bernac z 

małżonką  nie  „bywali”,  lecz  żyli  „oboje  w zupełnej  samotności”  w „domu na  zupełnym 

odludziu” [Małżonek, s. 126, 128].

Występuje  też  u Markiza  rozumienie  samotności  w duchu klasztornej  izolacji,  np. 

mówi  on  o  damie,  która  postanowiła  „dzielić  samotność  z  pewną  kuzynką,  zakonnicą  z 

klasztoru Sainte-Aure” [Rogacz, s. 97], a „mały, odosobniony klasztor karmelitów” jawi się 

jako miejsce tego rodzaju duchowego azylu [Le mari, s. 177].

Jednakże żadna z tych formuł samotności  – ani jej  wersja negatywna,  ani samotne 

ustronie, ani odosobnienie towarzyskie czy też klasztorne – nie jest bliska libertynowi. A co 

więcej, tego rodzaju uwagi na temat samotności padają niemal wyłącznie (wyjąwszy powieść 

Aline et Valcour, choć akurat jej status jest niejednoznaczny) w dziełach przeznaczonych dla 

szerszej  publiczności,  tj.  avouables (Historiettes,  contes  et  fabliaux oraz  Les  crimes  de  

l’amour), w których Sade kryje się za maską moralizatora, nie zaś – w dziełach clandestins. 

Toteż Markiz tych aspektów ani nie rozwija, ani nie komentuje, lecz jedynie przykładowo 

odnotowuje, tym samym zarysowując pewne spektrum ujęcia zagadnienia, zresztą wyraźnie 

w zgodzie z duchem epoki.

3. Isolisme w teorii

W dziełach Sade’a termin isolisme występuje tylko czterokrotnie, przy czym trzy razy 

zostaje po prostu powtórzony w kolejnych opowieściach o losach cnotliwej Justyny,  którą 
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„skazano na zupełną samotność” [Niedole, s. 26; Justyna, s. 12; La Nouvelle Justine, s. 401]. 

Po raz czwarty zaś pada z ust szlachetnego Valcoura,  który wyznaje:  „odosobnienie mnie 

przeraża” [Sarmiento, s. 122; Aline, s. 577]. Jak więc widać, kontekst użycia tego termin nie 

służy do opisu ludzkiej kondycji,  nie ma nawet libertyńskiego podtekstu. Niemniej jednak 

Sade termin wyraźnie uwydatnia, bo w Justynie, czyli nieszczęściach cnoty pisze go kursywą: 

isolisme,  natomiast  w  La Nouvelle  Justine –  majuskułami:  ISOLISME.  Z  kolei  pokrewny 

termin:  isolément, występuje tylko raz: „drogą, jaką wybierasz, należy się nauczyć kroczyć 

wytrwale w samotności” [Histoire de Juliette, s. 339]. Bardzo często stosowane są natomiast 

określenia: isoler, s’isoler, isolé(ée), solitude, solitaire, solitairement, seul.

A jednak wielu komentatorów Sade’a zgodnie podkreśla nie tylko fakt, że isolisme jest 

neologizmem jego autorstwa (m.in. Delon, Laborde, Jallon), ale też przypisuje tej kategorii 

fundamentalne dla myśli Markiza znaczenie. Termin ten można rozumieć kontekstowo jako: 

„osamotnienie”,  „odosobnienie”  czy  „odizolowanie”.  Bliski  jest  on  zatem  znaczeniowo 

kategorii solitude: „samotność”. Natomiast w badaniach nad myślą Sade’a stosowany jest on 

jako  określenie samotności  całkowitej,  absolutnej  czy  fundamentalnej  (m.in.  Blanchot, 

Brochier,  Han/Valla)165.  Można  zatem uznać,  że  wielość  i  częstość  występowania  innych 

terminów  określających  i  podkreślających  aspekt  samotności  niejako  wzmacnia  wymowę 

samej kategorii isolisme. Zapewne więc Sade chciał ów aspekt wydobyć i podkreślić. Należy 

zatem odpowiedzieć na pytanie o rozumienie samotności oraz isolisme’u przez Markiza.

Człowiek – istota odrębna

natura każe rodzić się ludziom w izolacji [isolés],
w całkowitej niezależności od siebie

D. A. F. de Sade, Filozofia w buduarze, s. 88

Sade  z  definicji  różnicuje  ludzi,  wychodząc  z  założenia,  że  rzekoma  równość 

społeczna wynika z „obiegowego przesądu, owocu słabości i fałszywej filozofii” [Julietta, s. 

138]. Nie sposób przecież w jednym rzędzie postawić ludzi o różnych temperamentach, stanie 

posiadania,  urodzeniu,  wiedzy,  mądrości  czy  siły  woli,  nie  mówiąc  o  preferencjach, 

pragnieniach czy nadziejach: „dlaczego zatem natura, skoro przeznaczyła nam żyć razem, nie 

dała  wszystkim prawie  takiej  samej  duszy?  dlaczego  wszyscy  nie  mamy takiego  samego 

sposobu odczuwania?” [Aline, s. 973]. Zdaniem bowiem Markiza, skoro człowiek wywodzi 

się  z  natury,  a  „różnice  i  nierówności  są  pierwszymi  podstawami”  jej  praw [Histoire  de  

Juliette, s. 336], to nierówność jest tyleż naturalna, ile uzasadniona: „nierówność indywiduów 

165 Zob. B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 381 i n.
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dowodzi,  że  brak  jedności  jej  [naturze]  się  podoba”  [Sodoma,  s.  242].  I  fundamentalna, 

zresztą w każdym możliwym aspekcie. Toteż sposób myślenia Sade’a nie polega na zbliżaniu 

i  utożsamianiu,  lecz  na  podkreślaniu  różnic  i  odmienności.  Dlatego  uwydatnia  on 

rozwarstwienie zbiorowości, nie tylko zresztą na panów i niewolników, czyli libertynów i ich 

ofiary, lecz hierarchizuje także samych libertynów.

Co więcej zaś, tak rozumiane zróżnicowanie jest także warunkiem ładu świata, który 

„nie przetrwałby ani chwili, gdyby wszystkie istoty były do siebie podobne”. Dlatego różnice 

trzeba wręcz wzmacniać, gdyż natura, „zaszczepiając nam różnice, nie pragnie bynajmniej, 

byśmy  je  zacierali”.  Właśnie  ich  zacieranie  byłoby  „prawdziwą  zbrodnią  wymierzoną  w 

porządek natury” [Sodoma, s. 242]. Toteż Sadyczni libertyni,  w przekonaniu, że „wszędzie, 

gdzie  ludzie  będą  równi  i  gdzie  nie  będą  istniały  takie  różnice,  nie  będzie  też  istniało  

szczęście”  [Sodoma,  s.  204],  wielokrotnie  podkreślają  rozkosz  płynącą  z  porównywania 

własnego stanu i losu z sytuacją innych [Sodoma, s. 214; Julietta, s. 294].

A skoro fundamentalne są różnica i nierówność, to zasadą są także jednostkowość i 

odrębność. W gruncie rzeczy Sade „proponuje jedyność swych bohaterów”166. Każdy bowiem 

jest inny, każdy jest istotą odmienną – wyjątkową i niepowtarzalną. Do tego stopnia, że nawet 

od uniwersalnego prawa Markiz oczekuje uszczegółowienia: tyle różnych praw, ilu różnych 

ludzi, dla każdego człowieka i do każdego przypadku odmienna legislacja167. Któż bowiem 

„byłby dostatecznie  głupi,  by wbrew oczywistości  twierdzić,  że wszyscy ludzie  rodzą się 

równi pod względem prawa i siły!” [Verneuil, s. 83]. W optyce Sade’a, zbiorowość ludzka 

jest  więc  skrajnie  rozwarstwiona,  wręcz  ściśle  heterogeniczna.  Negatywnemu  bądź 

obojętnemu rozumieniu samotności w Oświeceniu Markiz przeciwstawia więc jej ujęcie, w 

jego przekonaniu, po prostu realne: „człowiek jest w świecie samotny” [La Nouvelle Justine, 

s.  504].  Widzenie  kwestii  przezeń można krótko zrelacjonować – przede wszystkim więc 

rodzimy  się  sami:  „czyż  nie  rodzimy  się  wszyscy  w  izolacji?”,  „natura  każe  rodzić  się 

ludziom w izolacji, w całkowitej niezależności od siebie” [Filozofia, s. 88]. Ale ta ontyczna 

odrębność  poszczególnych  jednostek  nie  zamyka  kwestii,  ludzie  bowiem  są  ze  sobą 

podstawowo skonfliktowani: „powiem więcej, czyż nie rodzimy się wszyscy wrogami, jedni 

przeciw drugim, w stanie ciągłej i wzajemnej wojny?” [Filozofia, s. 88]. A wrogość ta także 

ma zakorzenienia naturalne, jest troską o siebie samego w obliczu wrogości innych: „natura, 

która zrodziła nas samotnymi, nie nakazuje nam bynajmniej liczyć się z bliźnim” [Bressac, s. 

62].  Egzystencja  zaś  jeszcze  wzmacnia  tę  samotność:  „ludzie  rodzą  się  samotni,  chciwi, 
166 G. Bataille,  Człowiek suwerenny Sade’a,  przeł. B. Banasiak [w:] (red.) A. Dubik,  Poznanie – Podmiot –  
Dyskurs. Idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej, Wyd. UMK, Toruń 2002, s. 279.
167 Zob. B. Banasiak, Markiz de Sade, albo „anarchista ukoronowany” (w druku).

47



okrutni  i  despotyczni,  chcą  mieć  wszystko  i  niczego  nie  dawać,  i  wciąż  walczą  albo  o 

zachowanie swych ambicji, albo swych praw” [La Nouvelle Justine, s. 450]. Człowiekowi nie 

pozostaje więc nic  innego,  jak tylko przyklasnąć  tej  sytuacji:  „całkowicie  odosobnieni  od 

wszelkich  stworzeń,  powinniśmy  zatem  przyciągać  to,  co  się  nam  podoba,  i  z  równym 

staraniem odpychać  to,  co  nam przeszkadza.  Cóż zatem wspólnego z  moim ma istnienie 

kogoś,  kto  mi  przeszkadza?”  [Histoire  de  Juliette,  s.  827].  Toteż  istota  ludzka  po prostu 

skazana jest na samotność. Zdaniem Markiza, „czymś pierwotnym jest absolutna samotność 

człowieka.  Rodzimy  się  odosobnieni.  I  tacy  pozostajemy  całe  życie.  Nieodwołalnie”168. 

Rodzimy się skrajnie samotni, żyjemy skrajnie samotni i skrajnie samotni umieramy.

Wybór samotności

bądźmy osamotnieni, jakimi zrodziła nas natura
D. A. F. de Sade, La Nouvelle Justine, s. 431

Ale  samotność  to  także  kwestia  świadomego  wyboru  postawy bądź  drogi,  a  więc 

rodzaj samookreślenia. Taki wybór jest zaś i potwierdzeniem, i wzmocnieniem naturalnego, 

fundamentalnego  isolisme’u.  Dlatego  Sade niejako zachęca:  „bądźmy osamotnieni,  jakimi 

zrodziła  nas  natura”  [La Nouvelle  Justine,  s.  431].  A jego powieściowi  libertyni  takiego 

wyboru dokonują:  „odosobnię się, całkowicie” [Aline, s. 1007], jak np. Saint-Ange. I taką 

perspektywę jako nieodzowną dla libertynizmu zalecają: „drogą, jaką wybierasz, należy się 

nauczyć  kroczyć  wytrwale  w  samotności”  [Histoire  de  Juliette,  s.  339].  „Edukacyjnie” 

przyzwyczajają też do niej adeptów libertynizmu.  Dla libertyna wybór ten ma jednak kilka 

aspektów.

Po  pierwsze,  to  samotność  duchowa,  która  dzięki  skupieniu  się  na  sobie  samym 

zapewnia niezależność myśli. To niemal klasyczna wersja  przestrzeni dla wolnych duchów, 

intelektualna  autarkia:  „wybieramy  wszak  samotność:  wydaje  się,  że  będziemy  bardziej 

wolni, gdy w większym stopniu będziemy polegać na własnej inwencji” [Histoire de Juliette, 

s. 623]. Nietrudno przecież dostrzec, że najwięksi libertyni dzieł Sade’a to natury głęboko 

refleksyjne, w istocie stale filozofujące.

Po drugie, to generalny dystans do społeczeństwa, świata i wszelkich jego spraw, bo 

libertyn nie znajdzie tam niczego, co by dlań było ważne lub interesujące (poza ofiarami). To 

więc niemal negacja świata i jego wartości. Dlatego Minski mówi: „będąc […] na tyle silny, 

by nie potrzebować nikogo…, na tyle mądry,  by znajdować upodobanie w samotności, by 

168 J.-P. Han et J.-P. Valla, À propos du système philosophique de Sade, „Europe”, Sade, octobre 1972, n° 522, s. 
108, cyt. za: B.Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 384.
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gardzić  wszystkimi  ludźmi,  by lekceważyć  ich opinię  i  drwić z  ich uczuć do mnie,  dość 

wykształcony,  by zetrzeć w proch wszelkie kulty,  by szydzić ze wszystkich religii  i  mieć 

gdzieś  wszystkich  bogów,  dość  dumny,  by  nienawidzić  wszelkich  rządów,  być  ponad 

wszelkimi  więzami,  wszelkimi  hamulcami,  wszelkimi  zasadami  moralnymi,  jestem 

szczęśliwy na moim małym terytorium” [Julietta,  s.  209-210].  To dystans niekiedy wręcz 

programowy i zadeklarowany, jak np. w Stowarzyszeniu Miłośników Zbrodni. W § 43 statutu 

czytamy  bowiem:  „Całkowicie  zakazane  jest  mieszanie  się  w  sprawy  rządu.  Stanowczo 

zabronione jest też wszelkie rozprawianie o polityce” [Julietta, s. 144].

Niewątpliwie jednak to perspektywa tylko dla wybranych, dla kogoś, kto – powtórzmy 

za Minskim – będzie „na tyle silny”, „na tyle mądry”, że nie tylko zdoła znosić tak pojętą  

samotność, ale wręcz znajdzie w niej wyjątkową wartość. Libertyńska samotność jest więc 

ściśle  elitarna.  Choć  dla  niektórych,  dla  wyjątkowych  libertynów  jest  zarazem  niejako 

naturalna, bo przecież „«geniusz» izoluje człowieka od natury i od innych”169.

Po trzecie wreszcie, libertyni z rozmysłem szukają miejsc odosobnienia i je specjalnie 

aranżują, gdyż „samotność i cisza, tak jak, z jednej strony, słabość, z drugiej zaś, despotyzm” 

[La  Nouvelle  Justine,  s.  640],  szczególnie  rozpłomieniają  namiętności.  Właśnie  dlatego 

libertyni wybierają zamknięte enklawy, by „w samotności oddawać się wszelkim występkom 

libertynizmu” [Julietta,  s.  140]. Tego rodzaju ustronne i zaciszne usytuowanie wyjątkowo 

bowiem  sprzyja  smakowaniu  rozkoszy:  „nic  nie  może  się  równać  zbrodni  dokonanej  w 

samotności”  [Histoire  de  Juliette,  s.  624].  Zamki,  twierdze,  lochy  i  gabinety  są  też 

doskonałym miejscem ukrycia się przed oczami niepowołanych. Z tego względu Minski może 

powiedzieć  o  swej  samotni:  „sprawuję  tu  wszystkie  prawa  suwerena,  kosztuję  wszelkich 

przyjemności despotyzmu, nie obawiam się nikogo i żyję zadowolony” [Julietta, s. 210].

Wszystkie  wymienione  aspekty  samotności  stanowią  więc  nieodzowne  składniki 

libertynizmu. I tylko w samotności libertyn może żyć szczęśliwie, przyjemnie i nienależnie, 

bo jest zarówno panem siebie, jak i innych: „żadnych hamulców, żadnych przeszkód” [Sodoma, 

s. 235].

Ideologiczność więzi międzyludzkich

bliźni jest dla mnie niczym,
pomiędzy nim a mną nie ma żadnego związku.

D. A. F. de Sade, Histoire de Juliette, s. 335

169 J. Molino, Sade devant la beauté [w:] Le Marquis de Sade, A. Colin, Paris 1968, s. 162, cyt. za: B. Banasiak, 
Integralna potworność, dz. cyt., s. 382.
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Jeśli człowiek jest bytem ontycznie jednostkowym i odrębnym, wręcz skazanym na 

istotową samotność, to wszelka relacja pomiędzy jednym bytem a drugim jawić się musi jako 

„związek złudny..., absurdalny” [Histoire de Juliette, s. 335]. Samotnymi uczyniła nas natura, 

i „czy ktoś widział, by kiedykolwiek łączyła ona człowieka z człowiekiem?”  [La Nouvelle  

Justine,  s.  431].  Jakież  więc  mogą  być  „więzy,  które  mogą  zniwelować odosobnienie,  w 

jakim  nas  stworzyła  natura”  [Filozofia,  s.  90]?  I  czy  uczyniłaby  ona  ludzi  tak  skrajnie 

odizolowanymi „przy założeniu, że cnoty wymagane przez tę rzekomą nić braterstwa istnieją 

rzeczywiście w naturze?” [Filozofia, s. 88].

A jednak ludzie zbliżają się do siebie, łączą się w pary, tworzą większe zbiorowości. 

Wydaje się wręcz, że czynią to w sposób naturalny, odruchowy. W każdym razie wiek XVIII 

tak widzi ludzkie uspołecznienie: jako naturalne i nieodzowne, wynikające z niezbywalnych 

potrzeb. Zdaniem zaś Markiza, potrzeby, z powodu których ludzie się do siebie zbliżają, w 

istocie  dyktowane  są  lękiem,  względami  egoistycznymi  bądź  chęcią  zaspokajania  własnej 

próżności. Nawet tak „ludzkie” uczucie jak litość jest „uczuciem czysto egoistycznym, które 

skłania  nas  do  opłakiwania  u  innych  zła,  jakiego  obawiamy  się  ze  względu  na  siebie” 

[Julietta, s 27]. A Sade stale odsłania w takich postawach i uczuciach tylko interesowność i 

zatroskanie  o siebie,  tyle  że skryte  pod płaszczykiem dobroci  i  tkliwości.  Markiz nie  ma 

złudzeń – świat  jest  zły,  człowiek zaś zabiega tylko o siebie.  I  to jest  naturalne,  a zatem 

normalne. Wszelkie związki są więc pozorne [zob.  Filozofia, s. 88]. Dlatego Sade podważa 

ich istnienie: „bliźni jest dla mnie niczym, pomiędzy nim a mną nie ma żadnego związku”. A 

zatem „to nieprawda, że ludzie są braćmi […], między jedną a drugą istotą nie istnieje żaden 

rzeczywisty związek” [Histoire de Juliette, s. 335, 337].

Tylko słabi są przekonani o istnieniu i potrzebie bliskości, braterstwa czy solidarności. 

W słabości swej szukają bowiem wsparcia i pomocy.  Nie potrafią siły i energii znaleźć w 

sobie.  Tymczasem osamotnienie  nie  zbliża  w słabości  – wprost  wynika  z niego poczucie 

obcości i obojętności wobec każdej innej istoty. Ważne jednak, żeby zdawać sobie sprawę z 

własnego egoizmu i działać świadomie – to oznaka mądrości, rozwagi i suwerenności. Tak 

właśnie postępują  libertyni.  Toteż  libertyn,  czyli  istota  silna,  autarkiczna  i  samosterowna, 

może stwierdzić:  „nie znam tej śmiesznej nici braterstwa, jaką pomiędzy ludźmi zawiązuje 

słabość i przesąd” [La Nouvelle Justine, s. 431]. Dlatego libertynom związki takie są wręcz 

zbędę, bo egoistycznie  należy „zawsze przedkładać siebie nad innych” [Filozofia, s. 90]. A 

skoro inny jest dla mnie co najwyżej wrogiem, to „cóż zatem wspólnego z moim ma istnienie 

kogoś,  kto  mi  przeszkadza?”  [Histoire  de  Juliette,  s.  827].  Cóż  mogą  znaczyć  ludzkie 

istnienia wobec choćby najdrobniejszej przyjemności libertyna? Tyle co nic. Bo „natura, która 
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zrodziła nas samotnymi, nie nakazuje nam bynajmniej liczyć się z bliźnim” [Bressac, s. 62]. 

Chodzi tylko o „dążenie do uzyskania satysfakcji, obojętne czyim kosztem” [Sodoma, s. 310]. 

Toteż libertyn gotów jest poświęcić każdego, także tradycyjnie rozumianych najbliższych, bo 

nie zna emocjonalnych czy społecznych więzi.

Wbrew  powszechnemu  przeświadczeniu  o  społecznej  naturze  człowieka,  inny  jest 

więc całkowicie  zbędny,  a  poczucie ludzkiej  solidarności  to  zwykła ideologia:  „wszystkie 

stworzenia rodzą się wyizolowane i wcale siebie wzajem nie potrzebują” [Histoire de Juliette, 

s. 335]. Żadnych więzów, żadnych relacji, żadnej bliskości. Libertyn Sade’a to istota samotna, 

a w swym autarkicznym egoizmie skrajnie aspołeczna, by nie rzec, antyspołeczna.

4. Isolisme w praktyce

Och! Kurwa, spuszczam się!
Sprawiacie, że umieram z rozkoszy!

Usiądźmy i podyskutujmy.
Nie chodzi tylko o to, by doznawać wrażeń,

trzeba jeszcze poddać je analizie.
D. A. F. de Sade, Julietta, s. 32

Dla pisarstwa Sade’a charakterystyczne są rozliczne i obszerne rozprawy czy tyrady, 

w których libertyni wyrażają swe filozoficzne poglądy, niekiedy wręcz przerywając z tego 

względu  ekscesywne  poczynania.  Ta  teoretyzacja  jest  nieodzowna  w  przypadku  natur 

refleksyjnych. Ale obok tego rodzaju werbalizacji  wielu kwestii  metafizycznych (np. Bóg, 

religia, dusza, natura, nierówność, apatia, miłość, zbrodnia itd.) libertyni ci raz po raz swymi 

działaniami dają obrazową egzemplifikację własnych poglądów. Bywa też zresztą odwrotnie, 

jak  w  Sodomie,  której  bohaterowie,  gdy  tylko  najdzie  ich  ochota,  opowiadane  przez 

stręczycielki  historie  wcielają  w  życie.  W  każdym  razie  nie  tylko  wprost  formułowane, 

teoretyczne deklaracje libertynów, ale także ich praktyczne poczynania składają się na obraz 

Sadycznego isolisme’u.
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Silny i słaby, czyli Pan i niewolnik

szczęście polega na energii zasad
D. A. F. de Sade, Histoire de Juliette, s. 1256

Roland Barthes wskazuje w dziele Sade’a precyzyjną stratyfikację społeczną, opartą 

głównie na hierarchicznych relacjach zbudowanych w  Sodomie:  „wielcy libertyni”,  „wyżsi 

pomocnicy”,  „asystenci”,  „obiekty  we  właściwym  sensie  słowa”,  wreszcie  „żony”,  czyli 

pariasi170.  Stały  porządek zależności.  Niczym w piramidalnej  strukturze  średniowiecznego 

społeczeństwa teokratycznego.

Jednakże w dziele  Sade’a jest  bardziej  podstawowa  zasada rozwarstwienia ludzkiej 

zbiorowości: podział na libertynów i ofiary. Granica jest w tym względzie nieprzekraczalna, 

można by rzec, że u Markiza „awans społeczny” nie występuje171.  Jego bowiem zdaniem, 

libertynem człowiek się rodzi, to kwestia predyspozycji, ofiarą – podobnie. Zresztą słuszności 

tej ostatniej tezy dowodzi wielokrotne edukowanie jednej z głównych bohaterek jego dzieł, 

Justyny (Niedole cnoty,  Justyna, czyli nieszczęścia cnoty oraz  La Nouvelle Justine), a także 

Aliny  (Aline  et  Valcour)  –  edukowanie  zawsze  nieudane.  O  istocie  bycia  ofiarą  stanowi 

bowiem dla Markiza całkowita jej niepodatność na edukację. Ofiara to ktoś, kto pozostaje 

całkowicie głuchy i ślepy, i w aspekcie własnych doświadczeń, i w aspekcie wychowawczo-

filozoficznych wysiłków libertynów. Ofiara jest zbyt  ograniczona intelektualnie,  po prostu 

głupia, by zdołała zrozumieć argumentację, i zbyt przesiąknięta ideologią, głównie religijną, 

by wyciągnąć wnioski z własnego losu. Chyba jedyną bohaterką powieści Markiza, która – 

początkowo przeznaczona na ofiarę – zmienia status, jest Julia. W jej przypadku racją nie jest 

jednak jej udane „wyedukowanie”, lecz wrodzone predyspozycje, bo zapowiada „wyobraźnię, 

rozpustę, libertynizm” [Sodoma, s. 248].

Mamy zatem u Sade’a dwa równoległe  szeregi:  Pan,  libertyn,  kat,  silny,  suweren, 

senior  –  element  aktywny,  a  po drugiej  stronie:  niewolnik,  poddany,  ofiara,  słaby,  sługa, 

wasal, narzędzie – element bierny. A zatem także niejako dwa całkowicie odrębne światy. I 

nie ma między nimi żadnego porozumienie. Ten drugi stanowi, co najwyżej, rezerwuar dla 

pierwszego. A pomiędzy nimi – poczucie obcości.

Fundamentalne, naturalne zróżnicowanie ludzi sprawia, że jedni rodzą się jako silni, a 

zatem z definicji są Panami, z kolei „niektórzy ludzie siłą rzeczy są niewolnikami i ofiarami, 

nie mają żadnych praw, są niczym,  można robić z nimi wszystko”172.  Zasadnicza bowiem 

170 Zob. R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, przeł. R. Lis, Warszawa 1996, s. 29-30.
171 Tamże, s. 228.
172 M. Blanchot, Racje Sade’a, przeł. A. Kotalska, „Literatura na Świecie” 1984, nr 3, s. 324.
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różnica między ludźmi to różnica siły czy energii.  Świat  dzieł  Sade’a „nie jest  złożony z 

jednostek,  lecz  z  systemów  mniejszych  i  większych  sił”,  w  tym  „z  niewielkiej  liczby 

wszechpotężnych jednostek, obdarzonych dostateczną energią, by wznieść się ponad prawa i 

przesądy”173.  Sade  akceptuje  więc  jedynie  prawo  siły,  jego  bowiem  zdaniem,  „prawo 

silniejszego jest najlepsze ze wszystkich” [Verneuil, s. 84]. A nic tak nie różnicuje ludzi, jak 

właśnie siła. I to w sposób naturalny.

Z  tej  fundamentalnej  dysproporcji  wynika  zaś  to,  że  „dana  przez  naturę  różnica 

między silnym i słabym dowodzi z całą oczywistością, że tak jak zwierzęta podporządkowała 

nam wszystkim, tak też jednych ludzi podporządkowała innym”, „natura, stworzywszy ludzi 

nierównymi, dowiodła, iż część z nich ma być podporządkowana innym; w przeciwnym razie 

nie  ustanowiłaby  pomiędzy  nimi  żadnego  dystansu”  [Sarmiento,  s.  112,  146].  Toteż 

„całkowicie zgadza się z intencją natury istnienie klasy istot zasadniczo podległych z powodu 

swej słabości i urodzenia jakiejś innej klasie” [Verneuil, s. 82-83]. Libertyni będąc katami, 

tylko korzystają z naturalnej przewagi i naturalnego prawa panowania.

Z kolei dysproporcję między światem Panów i niewolników doskonale oddają słowa 

jednego  z  libertynów:  „Moja  duma  jest tak  wielka,  iż  pragnę,  by obsługiwano mnie na 

kolanach i  bym do tego podłego  motłochu,  który zwą  ludem,  zwracał  się  wyłącznie  za 

pośrednictwem kogoś  trzeciego;  gardzę  wszystkim,  co  nie  jest  mi  równe”  [Histoire  de  

Juliette, s. 369-370]. Trudno tę dysproporcję lepiej wyrazić.

Wielcy  libertyni  to  więc  niejako  „najsilniejsze  przejawy  energii”174.  Na  poziomie 

energetycznym zaś wszelkie przewagi z definicji są po stronie jej potężniejszego kwantum: 

„słaby będzie  ofiarą  natury i  człowieka,  silny – będzie  triumfował”.  Skoro świat  nie  jest 

światem  wartości,  lecz  polem  ścierania  się  dysproporcjonalnych  sił,  to  „szczęście  lub 

nieszczęście człowieka nie zależy od jego cnót czy wad, ale od jego energii”175. Bo „szczęście 

polega na energii  zasad, a ten,  kto jej  nie ma, kto nieustannie się waha, nigdy  nie będzie 

szczęśliwy” [Histoire de Juliette, s. 1256]. Gwarantem powodzenia jest więc poziom energii.

Ludzka zbiorowość to zatem wielość sił o różnym natężeniu, ściślej zaś: pole bitwy, 

na którym stale ścierają się dysproporcjonalne kwanta energii. Dlatego świat dzieł Sade’a to 

świat  całkowicie  heterogeniczny,  zatomizowany  i  elitarny:  składają  się  na  niego  odrębne 

„cząstki  elementarne”,  niejako  zamknięte  w  sobie  monady.  A  jedyna  między  nimi 

„komunikacja” polega na ich wzajemnym unicestwianiu się.

173 Tamże, s. 344, 323.
174 M.  Blanchot,  Fundamentalna  nieprzyzwoitość,  przeł.  W.  Karpiński  [w:]  (red.)  W.  Karpiński,  Antologia  
współczesnej krytyki literackiej we Francji, Czytelnik, Warszawa 1974, s. 47.
175 M. Blanchot, Racje Sade’a, dz. cyt., s. 344.
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Inny, czyli… nikt

gardzę wszystkim, co nie jest mi równe
D. A. F. de Sade, Histoire de Juliette, s. 370

Jeśli  „człowiek  współczesny  reprezentuje  pewne  quantum  sił”176 czy  energii,  to  z 

zasady jest  istotą  całkowicie  odrębną.  Samotność  libertyna  polega  więc także  na  tym,  że 

istotowo różni się on od wszystkich, także silnych: i w tym przypadku, by tak rzec, „suma 

różnic”  bierze  górę  nad  „sumą  podobieństw”.  Nawet  zatem  pośród  libertynów  nie  ma 

partnerstwa,  wszelkie  między  nimi  porozumienia  czy  zawiązywane  stowarzyszenia  mają 

charakter  czysto  konwencjonalny i  doraźny,  a  ostatecznie  służą  transgresji.  Siła  silniejsza 

pokona inną, choćby tylko nieco słabszą: „człowiek znów staje się człowiekowi wilkiem, a 

libertyni Sade’a w końcu wzajem się zabijają”177. Komunikacji nie może więc być nie tylko 

między  dwoma  ściśle  odrębnymi  światami:  światem panów i  niewolników,  lecz  także  w 

obszarze tego pierwszego. Sadyczni libertyni sprawiają wręcz wrażenie, że mówią do siebie 

samych, a ich rozprawy są tylko popisami erudycji i nie mają waloru porozumiewania się i  

przekazywania  wiedzy,  bo  wszyscy  oni  wiedzą  to  samo  –  niektórzy  jedynie  pełniej  i 

sprawniej  kwestie  wyrażają.  Nie  zawahają się  też przed unicestwieniem innego libertyna. 

Także  edukacja  młodych  adeptów  jest  szczególna:  często,  jak  np.  Eugenia  de  Mistival 

(Filozofia w buduarze), uczą się niemal natychmiastowo i od razu dorównują nauczycielom – 

jak gdyby tylko zostało uwolnione coś, co zawsze w nich drzemało.

Jaki zaś jest  status ofiar? Są porywane i uwodzone, potem więzione,  a wówczas – 

poddane stałej kontroli i inwigilacji, wykorzystywane, poniżane, dręczone, czyli gwałcone i 

torturowane.  Bywa,  że  służą  jako  stoły  i  kandelabry,  jako  „fabryki”  do  produkcji 

ekskrementów, że umierają w męczarniach, że są zjadane. Nie mają żadnych racji ani praw. 

Nie mają nawet języka, skazane są na milczenie. Jeśli zaś się odzywają, to wydają dźwięki 

nieartykułowane: krzyki, jęki, rzężenia. Jawią się jako głupie, słabe, bezwolne, niezdolne do 

stawiania oporu, wręcz pozbawione osobowości. Są na łasce i niełasce libertynów. A libertyni 

– w całym tego słowa znaczeniu – ich po prostu używają,  jak narzędzi. Powieściowo zaś 

odmalowywane są bardzo konwencjonalnie i – z wyjątkiem Justyny oraz (częściowo) Aliny – 

nie są postaciami pierwszoplanowymi.

Można  wręcz  odnotować  postępujący  proces  depersonalizacji  ofiar.  Dla 

konwencjonalnych libertynów są one jeszcze określonymi obiektami, bo zostają wybrane ze 

176 M. Blanchot, Racje Sade’a, dz. cyt., s. 345.
177 J.-J. Natanson, Sade, czyli ateizm jako namiętność, przeł. B. Banasiak, „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 
229.
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względu na jakieś swe zalety i wykorzystywane zgodnie z określonym upodobaniem. Często 

też libertyni rozkoszują się przedłużanymi mękami swych ofiar. Ale nawet tacy libertyni z 

reguły  „nie  przywiązują”  się  do  swych  niewolników:  w  burdelach  z  zasady  nigdy  nie 

wybierają ponownie tych samych osób, a na śmierć skazują nawet najbliższych (jak np. w 

Sodomie).

Zasadniczo jednak libertyni wprost określają los swych ofiar: „istoty słabe i zależne, 

przeznaczone wyłącznie naszym rozkoszom” [Sodoma,  s.  130], „nie widzimy w was istot 

ludzkich, lecz jedynie zwierzęta, które karmi się po to, by służyły tak, jak się tego oczekuje, i  

które miażdży się jednym ciosem, gdy odmawiają posłuszeństwa”, „dla świata jesteście już 

martwe, a oddychacie jeszcze wyłącznie ze względu na nasze rozkosze” [Sodoma, s. 132].

Traktują  je  wyłącznie  w  kategoriach  ilościowych,  co  jest  poniżeniem  i  niemalże 

unicestwieniem:  „Zastąp  tę  lubieżną  ideę,  która  rozpala  ci  głowę,  ideę  nieskończonego 

przedłużania  męczarni  istoty  przeznaczonej  na  śmierć  –  jak  największą  obfitością 

morderstw; nie zabijaj długo tej samej istoty, bo jest to niemożliwe, ale dręcz jak najwięcej  

ofiar, co jest łatwiejsze do zrobienia” [Histoire de Juliette, s. 532].

Postępująca depersonalizacja i reifikacja sprawiają, że ofiary to już nie tyle niewolnicy 

zdani na łaskę Panów, nie tyle nawet podludzie, ile raczej rzeczy, narzędzia rozkoszy, gadżety 

seksualne,  a  ostatecznie  abstrakcyjne  znaki  bądź  liczby.  Ich  niszczenie  zaś  jest  tylko 

rachunkiem  matematycznym,  czystą  operacją  odejmowania,  jaką  Sade  zresztą  faktycznie 

wykonuje, sumując żywych i zmasakrowanych [Sodoma, s. 396]. Tak widziana ofiara nie ma 

znaczenia, nie liczy się, jest już po prostu nikim. Czy może lepiej: niczym. Toteż „pierwszą z 

ogólnych cech przestrzeni w dziele Sade’a jest samotność: libertyn jest indywiduum, które 

jest samo; które jest samo, ponieważ jego filozofia, jego koncepcja świata wykluczają innego 

jako «innego»”178.

Czy jednak libertyn dla realizacji swych namiętności i osiągania rozkoszy w ogóle nie 

potrzebuje innego? Wydaje się, iż mamy tu niejako formułę Heglowską: autoafirmacja Pana 

jest  efektem negacji  przezeń niewolnika,  niewolnik jest  mu więc niezbędny – relacja  jest 

dialektyczna.  Tymczasem  wytrawny  znawca  dzieła  Sade’a,  Banasiak,  nie  ma  w  tym 

względzie bodaj żadnych wątpliwości, gdyż w pełni podziela taką argumentację: „dla kogoś, 

kto nie jest  Sade’em, istnieje zasadniczy problem polegający na tym, iż między panem a 

niewolnikiem ustalają się związki wzajemnej solidarności. Kiedy nosi się nazwisko Sade, nie 

ma żadnego problemu, ba, wręcz nie ma takiej  możliwości, by widzieć w tym problem”179. 
178 J.-J. Brochier,  La circularité de l’espace [w:] Le Marquis de Sade, A. Colin, Paris 1968, s. 173, cyt. za: B. 
Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 383.
179 M. Blanchot, Racje Sade’a, dz. cyt., s. 333.
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Toteż  uznaje  on,  że  skoro  negacja  jest  tylko  efektem  afirmacji,  to  relacja  nie  jest 

dialektyczna, że więc między libertynem a ofiarą ostatecznie nie ma żadnego związku.

Wydaje się jednak, że w kontekście samotności libertyna i jego relacji z innym należy 

podkreślić pewne wątpliwości.

Po  pierwsze,  nawet  jeśli  Sade  uznaje  proces  wychowawczy  za  ideologiczne 

deprawowanie, to jednak zdaje się zapominać o roli matki,  najpierw rodzącej, a następnie 

wychowującej dziecko. Nie ma przecież wątpliwości co do tego, że otoczenie rodzinne jest 

niezbędne człowiekowi do przetrwania. Skrajnie negatywna ocena społecznego wpływu nie 

powinna uniemożliwić dostrzeżenia więzi i potrzeby więzi między dzieckiem a rodzicami.

Po drugie, wydaje się, że dokąd libertyn nie osiągnie stanu apatii, dotąd i tak zawsze 

wchodzi  w  jakąś  relację  z  innym,  niezależnie  od  tego,  czy  jeszcze  go  jakkolwiek 

personalizuje, czy traktuje wyłącznie jako bezwolne narzędzie.  Każdorazowo bowiem ktoś 

jest mu potrzebny – nawet sprowadzany do roli nikogo bądź niczego.

Po trzecie wreszcie, Markiz pomija też kolejny ważny aspekt, a mianowicie, aby mógł 

mówić o człowieku wypreparowanym ze świata społecznego, potrzebuje samego tego świata, 

choćby po to, aby móc się od niego uniezależnić. Innymi słowy, libertyni, tworzący tajemne 

kontr-zbiorowości,  potrzebują standardowego społeczeństwa jako zewnętrza.  Dzięki  niemu 

bowiem osiągają przyjemność płynącą z transgresji.

Samotne orgie

gabinet ten czy też swego rodzaju buduar
[…] służyć miał potyczkom sam na sam

D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, s. 123

Wielu  libertynów  z  dzieł  Sade’a  jest  wyjątkowo  rozbuchanych  w  swych 

namiętnościach. Dla nich samotność sprowadza się do niemal obsesyjnego obcowania z ofiarą 

tête-à-tête, jak dla libertyna, który „nie zaniedbał żadnej okazji, […] płacił nawet sto ludwików 

za tego rodzaju sam na sam”, i „nie było rzeczy, której by nie wymyślił, byle tylko doprowadzić 

do tego sam na sam” [Sodoma, s. 307]. Obsesyjna myśl o spełnieniu pragnień seksualnych 

prowadzi do posłużenia się sytuacją i przestrzenią odizolowania wyłącznie w celu znalezieniu 

jak najdogodniejszego, intymnego i spokojnego miejsca do ich realizacji.  A odpowiednich 

miejsc  –  buduarów,  gabinetów,  specjalnych  pomieszczeń,  sekretnych,  odosobnionych  i 

stosownie wyposażonych – w których mogą oni tego rodzaju skłonności realizować, w dziele 

Sade jest mnóstwo. Toteż wielu libertynów raz po raz z nich korzysta,  jak to ma miejsce 

zwłaszcza w Sodomie, gdyż zamek Silling jest w tym względzie wyjątkowo przystosowany: 
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„gabinet  ten czy też swego rodzaju buduar był  odosobnionym,  sekretnym pomieszczeniem, 

bardzo ciepłym, zaciemnionym w ciągu dnia, a służyć miał potyczkom sam na sam” [Sodoma, s. 

123]. Toteż u Sade’a obok spektakularnych, grupowych orgii mamy rozliczne, niekiedy tajemne 

boje „sam na sam”.

Jednakże ci spośród libertynów, którzy w taki sposób oddają się swym skłonnościom, 

to – zdaniem Markiza – jedynie tradycyjni zboczeńcy. A to z tego względu, że tylko idą oni 

za „podszeptem Natury”. Bezrefleksyjnie realizując własne manie, tylko ulegają biologiczno-

popędowej presji. Można by więc rzec, że sami są „w szponach” własnych zboczeń. Toteż nie 

potrafią wykorzystać pełni samotności. Na to stać wyłącznie „wyższych” libertynów, tych, 

którzy refleksyjnie odnoszą się do siebie samych, w tym do własnych „zboczeń”.

Autarkiczny erotyzm

ten, kto chce osiągnąć pełną rozkosz,
musi zagarnąć wszystko

D. A. F. de Sade, Historia Sarmiento, s. 120

Wydaje się, że trudno o większą bliskość niż w erotyzmie. Zasadniczo bowiem łączy 

się  on  z  wzajemnością,  oddaniem,  porozumieniem,  czułością  i  miłością,  a  poeci  wręcz 

prześcigali się w opiewaniu w tym kontekście zjednoczenia ciał i dusz. W języku polskim 

mamy  dwa  szczególne  synonimy  wyrażeń  „akt  seksualny”  czy  „stosunek  płciowy”, 

szczególne,  bo  mające  mocno  przeciwstawny  kontekst  znaczeniowy:  „zbliżenie”  i 

„obcowanie”. I właśnie wygrywając ten kontekst, można by rzec, że w erotyzmie Sadycznych 

libertynów nie ma mowy o „zbliżeniu” – jest jedynie „obcowanie”.

Zasadą erotycznych poczynań libertyna jest bowiem skupienie się wyłącznie na sobie i 

własnej  rozkoszy,  jak  w  przypadku  libertyna,  który  „niewątpliwie  wykonywał  wszystkie 

manewry, mając na uwadze siebie, ja się dlań nie liczyłam” [Sodoma, s. 201]. Już więc w 

punkcie wyjścia jakiekolwiek partnerstwo czy wspólność zostają wykluczone. Obowiązkiem 

kobiety jest bowiem stała i wyłączna troska o dawanie przyjemności: „kobieta, która doznaje 

rozkoszy  w  takim  samym  stopniu  jak  mężczyzna,  zajmuje  się  czymś  innym  niż  jego 

przyjemnościami  i  to  roztargnienie,  które  skłania  ją  do  zajmowania  się  sobą,  utrudnia 

wypełnianie obowiązku, zgodnie z którym myśleć ma wyłącznie o mężczyźnie” [Sarmiento, 

s.  120]. Często dla spełnienia  nieodzowna jest wręcz śmierć ofiary,  jak tego oczekuje np. 

Minski:  „Przynajmniej  jedno  ludzkie  stworzenie  powinno  umrzeć,  gdy  pierdolę;  nie 

spuściłbym  się,  gdyby  mym  oddechom  w  stanie  podniecenia  nie  towarzyszyły  ostatnie 

tchnienia śmierci, a wytrysk spermy zawdzięczam zawsze wyobrażeniu śmierci, do jakiej się 
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przyczyniam” [Julietta,  s.  213]. Drugi nie jest więc partnerem, lecz jedynie pozbawionym 

podmiotowości i bezpardonowo wykorzystanym narzędziem rozkoszy – sam się w tej grze 

całkowicie nie liczy. Jedno wyłącznie daje, drugie wyłącznie bierze. I od tej zasady nie ma 

odstępstw.

W przypadku zaś libertynek, a takich u Sade’a nie brakuje, sytuacja ulega dokładnemu 

odwróceniu.  Dlatego  kobieta-libertyn  od  mężczyzny  wymaga  i  oczekuje  służenia  jej 

przyjemnościom: „wszyscy mężczyźni są interesujący, gdy się spuszczają: domagam się od 

nich  tylko  spermy”  [Julietta,  s.  174].  Sade  nie  jest  mizogynem,  także  mężczyzna  bywa 

narzędziem w rękach  kobiety.  I  to  do  tego stopnia,  że  niektóre  z  wytrawnych  libertynek 

spełnienie znajdują wyłącznie w zabiciu go po akcie: „Odraza, jaką żywię do mężczyzn, gdy 

mnie już zaspokoją, jest na miarę doznanej za ich sprawą rozkoszy [...]. On musi umrzeć” 

[Julietta, s. 164]. Chcą nawet smakować śmierci swych ofiar podczas aktu, toteż jedna z nich 

każe  się  sodomizować  otrutemu,  co  zapewnia  jej  niewysłowioną  rozkosz:  „nieszczęśnik 

umierał, jebiąc ją w dupę” [Julietta I, s. 70]. Gotowe są nawet uciąć swej ofierze seksualnej 

penis i zrobić sobie „godmisz z kutasa tego nicponia!” [Julietta, s. 165].

Choć więc w dziełach Sade’a mamy niezliczone rzesze libertynów, mnóstwo kobiet i 

mężczyzn, dziewcząt i chłopców i rozliczne orgie, to erotyzm w jego ujęciu naznaczony jest 

niezbywalnym  piętnem  samotności  i  egoizmu.  Wygląda  to  tak,  jakby  libertyn  miał 

przekonanie, że istnieje jakaś stała pula rozkoszy i że cała jemu się należy. I tylko wówczas 

zostaje  on  usatysfakcjonowany:  „ten,  kto  chce  osiągnąć  pełną  rozkosz,  musi  zagarnąć 

wszystko;  […]  to,  co  kobieta  odłącza  od  sumy  przyjemności,  przynosi  zawsze  szkodę 

rozkoszy  mężczyzny”  [Sarmiento,  s.  120].  Jakiekolwiek  kosztowanie  płynącej  z  aktu 

przyjemności przez narzędzie sprawia, że rozkosz libertyna zostaje zakłócona bądź wręcz się 

ulatnia. Kiedy więc drugi jest narzędziem rozkoszy libertyna i jakaś częściowa przyjemność 

staje  się  jego  udziałem,  to  libertyn  zniesmaczony  oddaniem mu  choćby  części  własnych 

rozkoszy musi pozbawić go życia. Jak gdyby dzielenie się uwłaczało jego dumie. Rozkosz 

jest zatem ściśle niepodzielna i w całości należna libertynowi.

W dziełach Markiza nie ma żadnego uwznioślenia aktu seksualnego. Jest on czysto 

fizycznym kontaktem, który nie zbliża, nie łączy,  nie jednoczy. A Belmor w swej tyradzie 

[Julietta, s. 177-202] dowodzi, że uczucie miłości, oparte na uczuciu i partnerstwie, stanowi 

zagrożenie  dla  indywidualności  i  samostanowienia,  toteż  jest  krańcowo  sprzeczne  z 

libertynizmem, bo „wystarczy się rozkoszować, by nie kochać” [Histoire de Juliette, s. 406]. 

Wszelka komunikacja między ludźmi w akcie erotycznym, a już tym bardziej na wyższym, 

uduchowionym poziomie jest z definicji wykluczona.
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U Sade’a erotyzm tylko pogłębia alienację i poczucie obcości. I nie może być inaczej, 

bo inny nie jest partnerem, kochankiem, podmiotem, istotą ludzką – jest jedynie bezwolnym 

narzędziem  na  usługach  libertyna,  maszyną,  czymś  w  rodzaju  seksualnego  gadżetu 

zakupionego w sex-shopie:  wyszukanym wibratorem bądź technicznie zaawansowaną sex-

lalką. Można by wręcz rzec, że libertyn nie kocha się, nie pieprzy z innym, nawet go nie 

rżnie, lecz się nim samotnie brandzluje. Inny jako Inny, drugi, bliźni jest nieobecny.  Tym 

bardziej,  że  erotyzm  w  wersji  Sade’a  ma  charakter  agresywny,  eksploatacyjny,  wręcz 

zbrodniczy – akt erotyczny tylko więc powiela figurę: Pan/niewolnik, kat/ofiara. Choć więc w 

akcie  uczestniczy  dwoje,  to  ów  akt  i  tak  pozostaje  samotniczy  i  autarkiczny.  I  tylko 

potwierdza fundamentalną zasadę: isolisme.

Bo też „rozkosz u Sade’a jest rozkoszą siebie. Innymi słowy, tym, co tkwi w centrum 

praktyki  libertyńskiej,  jest po raz kolejny owo doświadczenie samotności, na którym Sade 

opiera cały swój projekt antropologiczny. Jak widać, Markiz de Sade przemieszcza kwestię 

ludzkiej wolności do intymności buduaru. W przestrzeni ciał wolność rozpusty przejawia się 

pod postacią suwerennej rozkoszy, czyli samotnego doświadczenia przyjemności. Ćwiczenie, 

które zakłada poza (fizycznym) zniesieniem innego u kresu najstraszliwszych mąk negację 

wszelkiego związku z innym”180.

Autoerotyzm

rozkosze w samotności
D. A. F. de Sade, La Nouvelle Justine, s. 678

W kontekście autarkizacji  erotyzmu bardzo znamienne słowa padają z ust Durceta. 

Otoczony  precyzyjnie  wyselekcjonowanymi,  najbardziej  urodziwymi  obiektami  obu  płci, 

oświadcza on: „odkąd tu jestem, ani razu moja sperma nie popłynęła za sprawą obecnych tu 

obiektów;  rozlewałem ją  zawsze  z  powodu  tych,  które  są  nieobecne”  [Sodoma,  s.  204]. 

Libertyn zblazowany trywialnością tego, co realne, co w realności dostępne, w standardowej 

praktyce nie znajduje już satysfakcji. Tym bardziej, że samo zainteresowanie i podniecenie są 

tylko chwilowe, bo „gdy sperma tryska, iluzja znika” [Histoire de Juliette, s. 1242]. Pozostaje 

więc  tylko  rozczarowanie.  I  niespełnienie.  Bo  jakiż  obiekt  mógłby  zaspokoić  z  definicji 

nienasycone  libertyńskie  pożądanie.  Tradycyjne  libertyńskie  „sam  na  sam”  zyskuje  więc 

nowy sens, i to podwójny.

180 H. Jallon, Sade. Le corps constituant, Éditions Michalon, Paris 1997, s. 74, cyt. za: B. Banasiak, Integralna 
potworność, dz. cyt., s. 388.
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Po pierwsze, libertyn zwraca się w stronę wyobraźni: „prawdziwa rozkosz polega na 

wyobraźni” [La Nouvelle Justine,  s. 602], „podnieca mnie tylko wyobraźnia” [Histoire de 

Juliette, s. 438, 680], „całe szczęście człowieka polega na wyobraźni” [Histoire de Juliette, s. 

484], a i samo „szczęście jest pojęciem idealnym, jest tworem imaginacji” [Eugenia, s. 202]. 

Bo  tylko  w  wyobraźni  mamy  możliwość  pokonywania  ograniczeń  realności.  Potęga 

wyobraźni  daje  się  niejako  możliwość  czynienia  wszystkiego,  ściśle  podług  własnych 

zamysłów. Samemu i w samotności. A więc suwerennie.

Po drugie, libertyn niejednokrotnie oddaje się autoerotyzmowi. Jak gdyby nie chciał 

własnej przyjemności zbrukać czyjąkolwiek obecnością,  jak gdyby nie chciał  z niej oddać 

nawet  drobnego  ułamka.  Stąd  też  w  dziele  Sade’a  mamy  liczne  libertyńskie  praktyki 

masturbacyjne – to w pełni „rozkosze w samotności” [La Nouvelle Justine, s. 678]. Zresztą 

Markiz dobrze je  znał  z  więziennych  cel.  Być może więc stamtąd je przeniósł  do świata 

libertynów. Autystyczne „sam na sam” ze sobą – trudno o pełniejszy wyraz samotności.

Niezależnie więc od wielości opisów orgii i gwałtów w dziełach Markiza, „seksualny 

czyn  Sade’a  jest  w  zasadzie  samotny”181.  Akt  autoerotyzmu  stanowi  bowiem  całkowitą 

negację innego i zaprzeczenie istnienia związków. To niejako „isolisme masturbacyjny, czyli 

samotny  akt  albo  Samotność  Aktu”182.  Mogłoby  się  wydawać,  że  ostatecznie  usuwając 

innego, libertyn daje wyraz pragnieniu jakiegoś erotycznego absolutu. Bo tylko taki uznaje za 

będący na miarę własnego pożądania.

Samotność w apatii

rzecz filozofii, rozumu, [a nie] gustu
D. A. F. de Sade, Julietta, s. 71

Libertyn czyni jednak kolejny krok na drodze samotności. A krokiem tym jest apatia. 

Przede wszystkim w tym sensie, że to doświadczenie czysto indywidualne – tylko samemu na 

sobie  samym można je  przeprowadzić.  Ale  głównie dlatego,  że  libertyn  odrzuca  postawę 

relacyjną, całkowicie się autarkizuje i nie zapośrednicza już w nikim i w niczym własnych 

przyjemności,  i  to  w stopniu maksymalnym.  Zasadniczo  bowiem apatia  jest  szczególnym 

samooczyszczeniem. Libertyn ma bowiem przekonanie, że to, co składa się na jego własne 

„ja”, w istocie stanowi tylko sumę rozmaitych zewnętrznych oddziaływań: społecznych norm, 

ideologicznych  nakazów  i  biologicznych  wymuszeń.  Dlatego  programowo  dokonuje 

181 A. Robbe-Grillet, Ład i jego sobowtór, przeł. B. Banasiak, „Literatura na Świecie” 1994, nr 10, s. 237.
182 J. Gillibert, Sade, Sadiste, Sadique. Essai psychanalytique [w:] D. A. F. de Sade, Œuvres complètes, t. XIII, 
Cercle du Livre Precieux, Paris 1966-1968, s. LXXXVI, cyt. za: B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 
391.
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autotransgresji:  „Apatia, obojętność, stoicyzm, samotność – oto ton, do którego koniecznie 

należy dostroić swą duszę, jeśli chce się być szczęśliwy na ziemi” [La Nouvelle Justine, s. 

1012, przypis].

A to przekroczenie siebie polega na metodycznym „oczyszczaniu się”, począwszy od 

stłumienia  i  stopniowej  eliminacji  wszelkich  standardowych  uczuć,  poprzez 

samoopanowanie,  refleksyjną  nieczułość,  czyli  kierowanie  się  wyłącznie  intelektem,  a 

skończywszy  na  eksperymentowaniu  na  sobie,  czyli  czynieniu  wszystkiego  w  sposób 

nieumotywowany  jakimikolwiek  zwykłymi  pobudkami.  W  ten  sposób  libertyn  dokonuje 

nagromadzenia  energii  i  osiąga  stan  swoistej  dezintegracji  „ja”.  Owa  stała  transgresja 

własnego duchowego i fizycznego „ja”, metodyczne sprawdzanie, dokąd można się posunąć 

na drodze samowywłaszczenia, tj. zakwestionowania wszelkiego zakorzenienia, uchyla nawet 

lęk przed śmiercią, toteż kwestia życia lub śmierci staje się libertynowi obojętna. Wygląda to 

tak,  jakby  libertyn  zakwestionował  własną  „naturę”,  usunął  z  niej  wszelkie  kulturowe,  a 

nawet biologiczne naleciałości, by tworzyć siebie na nowo – jest on niejako płynną wielością. 

Libertyńskie samopoznanie okazuje się tożsame z autokreacją. Teraz libertyn kieruje się już 

wyłącznie  racjami  intelektualnymi,  zmaksymalizowanymi  wręcz  do  poziomu 

„hiperracjonalności”183.  Bo  jego  poczynania  to  „rzecz  filozofii,  rozumu”,  a  nie  „gustu” 

[Julietta, s. 71] – teraz działa on wyłącznie w imię zasad. Dlatego w swej obojętności jest  

okrutny. I dlatego czynić może wszystko. Suwerennie.

Ta  Sadyczna  koncepcja  autotransgresywnej  apatii  przypomina  niewątpliwie  grecki 

model indywidualnego samokształtowania, tyle że w wersji ekstremalnej. W apatii libertyn 

zrywa  bowiem  jakiekolwiek  związki  ze  światem,  zaciera  nawet  ślady  takich  powiązań  i 

oddziaływań. Co więcej jednak, w ten sposób sam staje się nieludzki – jakby zerwał nawet 

więzi  gatunkowe  i  stał  się  kimś  w  rodzaju  nadczłowieka.  W  pełni  jest  Panem  siebie  i 

świata184.  I  w  pełni  potwierdza  isolisme.  Bo „libertynizm,  gdy  sięga  tego  wymiaru 

demiurgicznego, uzgadnia się tylko z samotnością”185. Przy założeniu, że to realizowalne.

„U podstaw zachowania się Sade’a leży dwuznaczność. Sade mówi, ale przemawia w 

imieniu  życia  niemego,  w imieniu  absolutnej  samotności  skazanej  na milczenie.  Staje  się 

porte-parole samotnika,  który  z  bliźnim w ogóle  się  nie  liczy:  istota  suwerenna  w  swej 

samotności przed nikim się nie tłumaczy, nikomu nie zdaje rachunku. Nie waha się nigdy, nie 

boi się odwetu za tyle wyrządzonych krzywd: jest sama, nie wchodzi w związki, jakie wśród 
183 Zob. Człowiek zwany pożądaniem, czyli o nowoczesnym „irracjonalizmie”, „Melée. Kwartalnik filozoficzno-
kulturalny” 2008, nr 2-3, s. 87-95.
184 Zob. B. Banasiak, Między rozpasaniem a rygoryzmem. Człowiek w wizji Markiza de Sade (w druku).
185 J.-J. Brochier,  Sade, Éditions Universitaires, Paris 1966, s. 66, cyt. za: B. Banasiak,  Integralna potworność, 
dz. cyt., s. 387.
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innych ludzi wytwarza wspólne poczucie słabości. Potrzebna jest do tego olbrzymia energia, 

ale też z taką energią mamy tu do czynienia. […] Sade nie uprawia mowy potocznej. Nie 

zwraca się do kogo bądź, jego wypowiedź jest przeznaczona dla owych wyjątkowych dusz, 

które w łonie ludzkości zdolne są sięgać po nieludzką samotność. Wszelako ten, kto mówi, 

uchybia,  niechby bezwiednie,  samotności,  na którą skazał  go negatywny stosunek innych. 

[…] Wypowiedź ta dezawuuje związek pomiędzy kimś, kto mówi,  a tymi,  do których się 

zwraca. W prawdziwej samotności nie ma miejsca na lojalność”186.

Tradycyjnie  rozumiana  samotność  byłaby  wyborem postawy egzystencjalnej  –  tak 

wybierają Sadyczni  libertyni.  Odosobnienie byłoby wyborem okoliczności  towarzyszących 

takiej postawie – tak też wybierają Sadyczni libertyni.  Isolisme zaś nie jest kwestią wyboru, 

lecz ontycznym wyznacznikiem ludzkiej kondycji. „Absolutna izolacja we wszechświecie jest 

metafizycznym  przymiotem  człowieka”187.  Fundamentalna,  naturalna,  nieprzekraczalna  i 

bezgraniczna ludzka samotność to zatem pierwsze i ostatnie słowo Sade’a – od narodzin do 

śmierci.  „Isolisme jest  prawdopodobnie  jedynym  autentycznie  ludzkim  uczuciem,  jakie 

można,  nie  szokując  nikogo,  przypisać  Sadycznemu  libertynowi  jako  człowiekowi 

normalnemu”188.

5. Sade – pisarz i więzień

Byłem człowiekiem, a teraz jestem
 zwierzęciem z menażerii Vincennes.

Sade, list do Mlle de Rousset, 22.03.1779

Sade nie był typowym samotnikiem. W młodości wyraźnie nie stronił od towarzystwa, 

jak  dowodzą  organizowane  przezeń  liczne  przedstawienia  teatralne  i  orgie,  i  jeszcze 

liczniejsze  podboje,  był  żonaty,  miał  troje  dzieci,  a  także  kilkoro  przyjaciół  (zresztą 

przyjaźnie te trwały wiele lat, jak choćby w przypadku notariusza Gaufridy’ego). Również w 

wieku  podeszłym  nie  był  sam,  gdyż  towarzyszyła  mu  przyjaciółka,  Sensible.  Choć 

niewątpliwie poczucie izolacji musiało w nim budzić odwrócenie się odeń byłej żony i dzieci,  

a także niepowodzenie jego sztuk teatralnych i ataki na jego „pornograficzne” powieści.

Trudno wątpić w to, że więzienie musiało mieć wpływ na jego pisarstwo. Wystarczy 

przypomnieć, że za murami spędził on w sumie ponad dwadzieścia osiem lat, że w Bastylii i 

186 G. Bataille, Sade a człowiek normalny, przeł. H. Kęszycka, „Miesięcznik Literacki” 1982, nr 12, s. 68.
187 K. Matuszewski, Pasja według Sade’a. Do „Julietty” wstęp fantazmatyczny [w:] D. A. F. de Sade, Julietta, 
przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1997, s. 12.
188 A. M. Laborde,  Sade romancier, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1974, s. 157, cyt.  za: B. Banasiak, 
Integralna potworność, dz. cyt., s. 391-392.
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w Vincennes przebywał nieprzerwanie lat dwanaście, że tułał się po więzieniach Rewolucji, 

gdy szalała  gilotyna  Terroru,  że ostatnie  trzynaście  lat  życia  pozostawał  w Charenton,  że 

niemal każde jego zatrzymanie miało charakter bezterminowy, że w jego sprawie nie zapadł 

ani jeden prawomocny wyrok skazujący, że zamykały go wszystkie systemy polityczne. Toteż 

Markiz musiał mieć najgłębsze poczucie niesprawiedliwości i krzywdy.

Przesadna byłaby  jednak  teza,  jaką  stawiają  m.in  S.  de  Beauvoir  i  J.  Paulhan,  że 

dopiero  w  więzieniu  Markiz  stał  się  pisarzem.  Niewątpliwie  więzienna  izolacja  oraz 

wściekłość  na  prześladowców  były  istotnymi  stymulatorami.  Wiadomo  jednak,  że  Sade 

pierwsze  próby  literackie  podjął  już  w  roku  1757,  że  miał  skłonność  do  refleksyjnego 

odnoszenia się do świata, że gromadził zapiski na temat seksualności, że korespondował z 

doktorem  Giuseppe  Ibertim  na  temat  perwersji.  Zanim  więc  trafił  za  kratki,  „był  już  w 

posiadaniu wcale pokaźnego dossier libertynizmu”189. Ażeby więc nie popaść w interpretacje 

typu  psychobiograficznego  bądź  genetyczno-funkcjonalnego,  należałoby  raczej  uznać,  że 

więzienie stało się dlań sposobną okolicznością dla rozwijania skłonności pisarskiej, która z 

czasem stała się bodaj jego pasją. Sprzyjały temu: wolny czas, dystans do rzeczywistości, 

ogrom lektur, przemyślenia, w tym chęć rozumienia wydarzeń (i dotyczących jego samego, i 

Francji) oraz niejako „rozliczenia się” na piśmie z prześladowcami.

Na ile zaś jego – skrajna – wizja ludzkiej  samotności (isolisme) była  efektem jego 

własnej,  niesprawiedliwej  więziennej  izolacji,  można  tylko  spekulować.  Niewykluczone 

bowiem,  że  –  tak  jak  w  przypadku  pisania  w  ogóle  –  zamknięcie  też  było  pewnym 

stymulatorem.  Pozwoliło  bowiem Markizowi  jasno zwerbalizować  i  literacko  opisać  jego 

własne  widzenie  ludzkiej  kondycji.  Niewątpliwie  zaś  owo  doświadczenie  więziennego 

osamotnienia  rzutowało  na  sposób  jego  powieściowego  obrazowania.  Choć  więc  życie 

Sade’a, jego dzieło oraz sposób myślenia trudno oderwać od wieloletniego internowania, to 

jednak uproszczeniem byłoby widzenie ich po prostu przez pryzmat więzienia190.

6. Sadyczna „samotnia”

Jestem tutaj sam, jestem na końcu świata,
ukryty przed wzrokiem wszystkich,

i żadne stworzenie nie może tutaj dotrzeć;
żadnych hamulców, żadnych przeszkód.

D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, s. 235

189 B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 373.
190 To  teza  częściowo  polemiczna  wobec  twierdzeń  Banasiaka,  który  silniej  akcentuje  zbieżność  pisarstwa 
Sade’a, w tym jego wizji samotności, z jego doświadczeniami życiowymi, uwzględniając też feudalną figurę 
zamku,  tradycję  powieściową  oraz  wskazując  na  pewną  odpowiedniość  między  posiadłościami  Sade’a 
(Saumane, Lacoste) a powieściowym zamkiem Silling (Sodoma).
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Jeśli  pominąć nieliczne wzmianki  o samotniach dających okazję do sentymentalnej 

refleksji  (niemal  wyłącznie  w  dziełach  avouables),  to  u  Markiza  mamy  wręcz  ogrom 

rozmaitego rodzaju zamkniętych enklaw. W zasadzie całość powieściowej akcji rozgrywa się 

w zamkach, klasztorach, twierdzach, lochach i gabinetach – za lasami, za murami, za kratami, 

za  zamkniętymi  drzwiami.  W miejscach  oddalonych  od ludzkich  siedzib,  ukrytych  przez 

wzrokiem postronnych, niedostępnych, sekretnych. W dziełach Markiza przyroda jest dzika i 

wroga, dominują nieprzebyte ostępy leśne i strome góry, i prawie nie ma w nich otwartych 

przestrzeni. A wskutek nie kończących się powtórzeń – wątków, scenerii, aktów przemocy 

seksualnej, argumentacji filozoficznej – świat przedstawiony Sade’a sprawia wrażenie wręcz 

klaustrofobiczne. I jest jakby zastygły w bezruchu. Zamknięty.

W sensie ogólnym można by w tym pisarstwie wyróżnić: 

a) na rozmaite sposoby odseparowane i ukształtowane enklawy, w których libertyni 

więżą  swe  ofiary  (zamki,  klasztory  itp.),  np.  zamek  Silling  (Sodoma),  zamek  Minskiego 

(Histoire de Juliette), klasztor rekolektantów (Nouvelle Justine); ze względu na „grupowość” 

trudno  tu  mówić  o  samotności  w  sensie  ścisłym  –  to  raczej  miejsca  libertyńskiego 

odosobnienia  i  autarkii;  jednakże  ofiary  (uprowadzone,  poddane  nadzorowi,  wydane  na 

pastwę libertynów, skazane na tortury i śmierć) są tam w istocie skrajnie osamotnione;

b) sekretne miejsca (buduary,  gabinety itp.), specjalnie zaaranżowane i wyposażone 

we  odpowiednie  narzędzia  libertyńskich  rozkoszy  i  tortur,  np.  „zaciszne  pomieszczenie” 

[Augustine, s. 56]; libertyni udają się do nich w towarzystwie ofiary bądź ofiar, a niekiedy 

sami – skryci przed czyimkolwiek spojrzenie, w tym także powieściowego narratora.

„W sensie zaś bardziej ścisłym można wyróżnić (z reguły precyzyjnie opisane):

a)  «miejsca  zamknięcia»,  często  spektakularnie  umiejscowione  (niekiedy 

wkomponowane i wtopione w otoczenie) i specjalnie zaaranżowane:

– miejsca geograficzne: miasto, miasteczko, wioska;

– budowle: zamek, forteca, klasztor, posiadłość, dom schadzek, pawilon;

– naturalne ukształtowanie terenu: wyspa, lasy, góry, zakątek, ustronie;

– sztuczne ukształtowanie terenu: ogród, dziura w ziemi;

– zwykłe pomieszczenia: gabinet, buduar, apartament, sala, nisza, toaleta;

– pomieszczenia typowo karceralne: podziemia, ciemnica, loch, cela;

b)  «zamknięty  charakter»  prezentowanych  zbiorowości:  hermetyczne  i  tajne 

stowarzyszenia,  tajemne  ugrupowania,  nieformalne  porozumienia  libertynów,  kluby  i 
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bractwa,  izolowane  społeczności,  zbójeckie  bandy,  dzikie  plemiona  oraz  Stowarzyszenie 

Miłośników Zbrodni […];

c)  «zamknięte  sposoby  organizacji»  owych  miejsc  i  zbiorowości:  ścisłe  przepisy, 

rozporządzenia, normy, statuty, skodyfikowane prawa, kodeksy kar itp.”191

Nie sposób zatem zaprzeczyć, że pisarstwo Sade’a wyjątkowo obfituje w najróżniejsze 

„samotnie”  – odizolowane miejsca i  wyizolowane grupy.  A wszystko to  istotne składniki 

libertynizmu, wyraźnie zresztą uwydatniające aspekt samotności.

7. Zamek – symbol samotności

Sprawuję tutaj wszystkie prawa suwerena,
kosztuję wszelkich rozkoszy despotyzmu,

nie boję się nikogo i żyję zadowolony.
D. A. F. de Sade, Julietta. Powodzenie występku, s. 209–210

Inny jednak charakter ma izolacja libertyna, inny – ofiary.  Zamknięcie jest bowiem 

„dwuznaczne: funkcjonuje zarazem jako schronienie i  pułapka”192.  Dla libertynów stanowi 

azyl, kryjówkę, miejsce, w którym mogą spokojnie, bezpiecznie i komfortowo oddawać się 

swym zbrodniczym pasjom. Nikt obcy, przypadkowy nie ma tam wstępu, a nawet dostępu 

(np.  w zamku Silling  zamurowano  wejścia  i  zniszczono  prowadzące  doń mosty,  klasztor 

rekolektantów jest specjalnie wtopiony w las, zamek Minskiego położony jest na wyspie, a 

wejście zagradza głaz). Dla ofiar z kolei – to więzienie uniemożliwiające ucieczkę, miejsce, w 

którym ich los z góry jest przesądzony: „dla świata jesteście już martwe” [Sodoma, s. 132]. 

Jeśli się zaś z niego przypadkiem wydostaną (jak Justyna i Alina), to natychmiast (w ramach 

powieściowych perypetii) trafiają do kolejnego. W zamku niewolnik jest w potrzasku, Pan – 

na swych włościach.  W każdym razie  libertyński  zamek to miejsce doskonale  odcięte  od 

świata, w którym libertyn jest panem życia i śmierci – władcą absolutnym.

W sumie więc twierdza w dziełach Sade’a to:

„–  miejsce  sprawowania  władzy  absolutnej  (boskiej)  i  egzekwowania  absolutnej 

podległości, uwydatniające dysproporcjonalność świata libertynów i świata ofiar;

–  przestrzeń  kontr-zbiorowości  rządzących  się  własnymi  i  ściśle  uregulowanymi 

prawami;

– przestrzeń o walorach «utopii» (antyutopii) jako modelu organizacji zbiorowości;

191 B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 375-376.
192 J.-J. Brochier,  La circularité de l’espace, dz. cyt., s. 174, cyt. za:  B. Banasiak,  Integralna potworność, dz. 
cyt., s. 376.
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– przestrzeń autarkiczną – odseparowaną i niezależną od zewnętrza (poza rekrutacją 

ofiar);

–  swego  rodzaju  «laboratorium»,  w  którym  prowadzone  są  eksperymenty 

«kliniczne»”193.

Zamek nie jest więc tylko szczególnym miejscem powieściowych wydarzeń, lecz ma 

charakter  wyraźnie  symboliczny.  Jako miejsce  wręcz nierealnie  wypreparowane ze świata 

społecznego, miejsce, którym libertyn może sprawować suwerenną, bez mała boską władzę 

nad wszystkim i nad wszystkimi, stanowi on obraz i metaforę samotności. I bowiem wskutek 

odizolowania  twierdzy,  i  wskutek  osamotnienia  ofiar,  i  wreszcie  wskutek  autarkiczności 

libertyna figura zamku podkreśla symbolicznie formułę isolisme’u. A podkreśla ją także tym, 

że w gruncie rzeczy ta zamknięta przestrzeń – z pozoru ściśle przeciwstawna społeczeństwu – 

stanowi dla Markiza w ogóle obraz ludzkiego świata. Bo rzeczywistość społeczna składa się 

dlań niemal wyłącznie z podobnych, zdeprawowanych „kontr-zbiorowości (reguła), obszary 

zaś wysokiej moralności (Justyna, Alina, wyspa Zamé) to rzadkie enklawy (wyjątek), służące 

zresztą tylko – na zasadzie kontrastu – uwyraźnieniu tamtych”194.

Samotny jest zatem libertyn, samotna jest ofiara, a odizolowane enklawy to w istocie 

metafora  niejako  zatomizowanej  zbiorowości.  Sadyczna  twierdza  to  „zamek  absolutnej 

samotności”195. Niejako uzupełniający, ilustrujący i ubarwiający argumentację Sade’a obraz 

samotności człowieka i świata.

„Indywidualizmu  w  koncepcji  Sade’a  nie  należy  traktować  jednak  zbyt 

powierzchownie. Nie jest on samotnikiem. Transgresja wymaga publiczności i o nią dba on 

jako  pisarz.  Sama  potworność  wymaga  zużywania  innych.  Wreszcie,  koncentracja  na 

indywiduum ma u swych podstaw to, co ogólne także i w tym sensie, że u podwalin sadycznej 

wyprawy po złote runo leży jak najbardziej ogólna intencja dotarcia do prawdy o człowieku i 

jej rekonstrukcji – zamiar w swej istocie egzystencjalistyczny”196.

193 B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 378.
194 Tamże, s. 379.
195 A. Le Brun, Sade, aller et détours, Plon, Paris 1989, s. 69, cyt. za: B. Banasiak, Integralna potworność, dz. 
cyt., s. 379.
196 J. Kochan, Donatien Alphonse François de Sade, czyli racjonalizm absolutny, „Nowa Krytyka” 2005, nr 17, s. 
152-153.
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IV. ISOLISME W PERSPEKTYWIE TRADYCJI WIDZENIA SAMOTNOŚCI

ale kto dziś wie, co jest s a m o t n o ś ć ?
Friedrich Nietzsche, Ludzkie, arcyludzkie, s. 6

Dla uchwycenia charakteru ujęcia samotności przez Sade’a niezbędne jest odniesienie 

jego koncepcji do innych, uwzględnionych tutaj wizji tego zjawiska. Niewątpliwie bowiem 

dopiero w tle historyczno-filozoficznym jego spojrzenie może ukazać swą swoistość oraz, jak 

sądzę, odmienność.

1. Człowiek – istota społeczna czy autarkiczne indywiduum?

- Czuję się trochę osamotniony w pustyni.
- Wśród ludzi jest się także samotnym…

Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę, s. 52-54

Zestawienia  czy  porównania  formułowanych  w  tradycji  koncepcji  samotności 

powinny  sytuować  się  na  współmiernej  płaszczyźnie.  Tymczasem  wyjściowo  mamy  do 

czynienia  z  fundamentalnym  problemem  (paradoksem?  aporią?).  Nie  sposób  bowiem 

podważyć dwóch rozbieżnych (sprzecznych) tez. Z jednej strony, będzie to teza o istotowo 

społecznej naturze człowieka: zarówno – gdyby skorzystać z kategorii Ernsta Haeckla – w 

aspekcie filo-, jak i ontogenetycznym, ale także w aspekcie samoidentyfikacji, która zachodzi 

przecież  relacyjnie,  poprzez  odniesienie  do  zewnętrza,  do  nie-ja.  Z  drugiej  zaś,  teza  o 

jednostkowym, tj. wyjątkowym, niewymienialnym istnieniu człowieka. W tym zaś kontekście 

nazbyt  jednostronnie  brzmi  zarówno  twierdzenie  zwolenników  koncepcji  zoon  politicon, 

którzy akcent kładą na socjalizację, jak i rzeczników „ontologicznego” statusu samotności, 

którzy uwydatniają partykularność ludzkiego bytu. Bo przecież nie sposób mieć jakiekolwiek 

wątpliwości co do tego, że człowiek jest bytem jednostkowym, a zarazem co do tego, że poza 

zbiorowością człowiekiem być nie może.

Wobec  tego  trudno  uznać  równoznaczność  kategorii:  „samotność  ontologiczna 

(ontyczna)”  oraz  „samotność  egzystencjalna”.  W  kontekście  tej  pierwszej  człowiek  jako 

indywiduum  jest  zawsze  i  nieuchronnie  bytem  skrajnie  odrębnym  –  żadna  „reakcja 

chemiczna” nie scali go z innym, co zaś się tyczy odzyskania w śmierci pełni z kosmosem czy 

bytem w ogóle (nie mówiąc już o Bogu), możemy tylko spekulować. Drugi z kolei aspekt 

trzeba by sytuować raczej po stronie intelektualnych i emocjonalnych reakcji człowieka na 

jego usytuowanie wobec innych. Czy zaś będzie ono ujmowane jako „pierwotne”, czy jako 
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„wtórne”,  to kwestia  werbalizacji  zjawiska,  a ściślej:  waloryzacji  bądź dewaloryzacji  tego 

stanu i jego – społecznego (sic!) – statusu.

Ujmijmy ten paradoks raz jeszcze i jeszcze bardziej dobitnie: człowiek pojawia się w 

świecie jako istota absolutnie i nieredukowalnie odrębna od innych, a zarazem istotą ludzką 

może być wyłącznie w interakcjach ze wspólnotą. Z jednej strony, Arystoteles, który widział 

człowieka w ramach zbiorowości, zarazem podkreślał, że istnieje tylko to, co jednostkowe. Z 

drugiej zaś, zwolennicy ontologicznego ugruntowania samotności bynajmniej  nie negowali 

(mniej  czy  bardziej  istotnego,  w  sumie  jednak  koniecznego)  usytuowania  jednostki  w 

relacjach ze społecznym zewnętrzem.

W tym pierwszym przypadku swoistym wyjątkiem byłyby chrześcijańskie koncepcje 

sytuujące  człowieka  wobec  transcendencji.  Skoro  stanowiąca  o  istocie  człowieka 

nieśmiertelna dusza jest „iskrą bożą”, to człowiek z definicji stanowi cząstkę Boga, a więc 

genetycznie i funkcjonalnie z nim, a także ze światem jako dziełem boskim jest zespolony. To 

zaś oznaczałoby, że wzniosłe i dramatyczne koncepcje samotności Pascala, Kierkegaarda, a 

także Jaspersa oraz w personalizmie oraz teistycznym „egzystencjalizmie” (cudzysłowy są tu 

niezbędne) stanowiłyby jedynie wyraz rozczarowania, że jest się (jeszcze) tylko człowiekiem, 

a nie Bogiem – do takiej jedności zmierzali chrześcijańscy mistycy.

W tym zaś kontekście  religijne ujęcie samotności  jawić się więc może jako wręcz 

mistyfikacja problemu, artykulacja „rozedrgania” człowieka wskutek jego małości i słabości, 

przy  jednoczesnej  pretensjonalnej  pretensji  do  „samoubóstwienia”.  W  najlepszym  zaś 

przypadku byłoby ono tylko wnikliwą (niekiedy)  analizą – Pascal,  Kierkegaard,  Jaspers – 

kwestii  osamotnienia,  która  wynika  z  niedowartościowania  człowieka,  jego  niskiej 

samooceny, wręcz samoponiżenia.

Podobieństwo w tym aspekcie do myśli greckiej – czyli dążenie do kompatybilizacji 

ze  światem –  jest  tylko  pozorne:  zdaniem Greków,  człowiekowi  zagraża  „cywilizacyjne” 

oderwanie od  physis (jego „niszy ekologicznej”), toteż podejmuje on wysiłek poznawczy i 

samokształtujący, mający mu zapewnić wkomponowanie się we wszechświat197.

W  drugim  z  kolei  przypadku  wyjątki  byłyby  bodaj  trzy:  Max  Stirner,  Friedrich 

Nietzsche i Markiz de Sade. Być może bowiem właśnie spojrzenia ekstremalne coś istotnego 

w tym względzie odsłaniają (choćby tylko uwyraźniały czy wzmacniały ów paradoks).

197 Być  może zatem w greckich „mądrościowych” (pitagorejczycy,  Heraklit  i  stoicy)  wysiłkach uzgodnienia  
człowieka z przyrodą w pewnym dystansie do kultury (zbiorowości) dałoby się widzieć antycypację krytyki  
cywilizacji Rousseau.
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W kontekście Stirnera można iść tropem interpretacji standardowej198: skoro chce on 

oprzeć  wizję  Jedynego  na  wypreparowanym  ego(izmie),  czyli  uwolnionym  od  wszelkich 

(społecznych, normatywnych, aksjologicznych) „widm”, to w istocie „sprawę swą opiera na 

nicości”. „Ja” wyzute z procesu kulturowego kształtowania samo staje się tylko widmem, nic 

bowiem na „ja” nie może wpływać, a więc uczynić je „jakimś” – jawi się ono zatem jako 

„auto-samo-swoje”,  czyli  całkowicie  wykorzenione.  Ale  na  ową  apologię  egoizmu  oraz 

indywidualizmu  można  też  spojrzeć  w  perspektywie  samostanowienia,  czyli  w  duchu 

tropienia  przez  Stirnera  wszelkich  łudzących  (niczym  idola Bacona)  i  denaturalizujących 

(niczym u Rousseau) oddziaływań ze strony społecznych „widm”. Jedyny dokonywałby więc 

stałego  „samooczyszczania”  w  poszukiwaniu  tego,  co  autentyczne,  a  więc  istotowo 

moje/jedyne,  nie  zaś  powstałe  pod  naciskiem  zewnętrza  o  statusie  wyłącznie  „upiorów” 

(fikcji), w dodatku „mego” własnego autorstwa.

Zbliżoną  perspektywę  mamy  u  Sade’a,  który  zasadniczo  abstrahuje  (i  to  w  dobie 

nastawionego  pro-edukacyjnie  Oświecenia!)  od  wszelkich  wpływów  kulturowych,  kładąc 

nacisk na wrodzone predyspozycje (osobliwy rewers Rousseau). Z jednej strony, można by 

mu zarzucić banalne przeoczenie – oczywistego – oddziaływania zbiorowości na jednostkę. Z 

drugiej  jednak,  mamy  u  niego  do  czynienia  z  procesem  „samooczyszczania” „ja”  –  w 

ograniczonej analogii do Rousseau: bo nie tylko z tego, co kulturowe, lecz także z tego, co 

biologiczne.

W przypadku  Nietzschego nie  mamy jasnej  sytuacji.  Oto bowiem Nadczłowiek,  z 

jednej  strony,  wzmiankowany  jest  jako  efekt  rygorystycznego  i  stymulującego  „chowu  i 

hodowli”, a więc jako efekt kulturowo wyszukanego oddziaływania, z drugiej jednak, jawi się 

na  tyle  wykorzeniony  z  perspektywy  ludzkiej  (jako  nihilistycznej  i  resentymentalnej),  że 

wydaje się nie mieć nic wspólnego z człowiekiem. Ma go przecież przezwyciężyć, a zatem 

być kimś odeń istotowo różnym. Kimś więc, kto nie jest kształtowany przez zbiorowość, lecz 

– usytuowany poza dobrem i złem – jako prawodawca sam ją kształtuje na własny obraz w 

duchu afirmacji i kreatywności.

198 Zob. K. Marks, F. Engels, Ideologia niemiecka [w:] K. Marks, F. Engels, Dzieła, t. 3, Warszawa 1960.
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2. Isolisme a historyczne wizje samotności

natura każe rodzić się ludziom w izolacji,
w całkowitej niezależności od siebie.

D. A. F. de Sade, Filozofia w buduarze, s. 88

W sensie personalnym Markiza de Sade nie da się widzieć jako typowego samotnika, 

w  analogii  np.  do  Pascala,  Rousseau  (niemal  patologicznego  samotnika),  Schopenhauera 

(niemal mizantropa), Nietzschego czy Ciorana (niemal abnegata). To fakt, że znaczną część 

dzieciństwa dorastał on u boku wuja-libertyna, a więc niewątpliwie w pewnej rówieśniczej 

izolacji.  To  prawda,  że  nie  miał  stałego  towarzystwa,  lecz  pozostawał  w  związkach 

emocjonalnych wyłącznie z osobami wybranymi.  Co więcej, lubił  towarzystwo, zwłaszcza 

kobiet, choć – poza Anną Prosperą – bodaj bez wyraźnego emocjonalnego zaangażowania, 

chyba że uwzględnić tu seksualno-intelektualną przyjaźń z Milli i Gothon oraz… z lokajem. 

Na egzystencjalną samotność skazało go dopiero więzienie oraz niezrozumienie ze strony i 

otoczenia, i czytelników.

Ani sam Markiz,  ani jego powieściowi libertyni  nie zaszywali  się też w miejscach 

odosobnienia  (jak Rousseau, Nietzsche czy Cioran),  lecz w enklawach utrudniających lub 

uniemożliwiających  wizytę  nieproszonych  gości,  a  ułatwiających  realizację  seksualnych 

ekscesów. Symboliczną figurą takiej  przestrzeni jest zamek (niedostępna forteca). Toteż w 

Sadycznych „pustkowiach” słychać gwar, ściślej zaś: głośne krzyki ofiar i tyrady libertynów. 

Nie mamy tu więc do czynienia  ze  ściśle  rozumianym samotnictwem.  Rzecz  jasna,  poza 

wyraźnym odosobnieniem duchowym.

Sadyczny libertyn  z definicji  prezentuje (częściowo w duchu greckim) nastawienie 

autarkiczno-arystokratyczne,  bo dumnie wynosi się ponad zbiorowość i zachowuje do niej 

dystans,  zwłaszcza  wobec  motłochu,  w  tym  szczególnie  wobec  słabego,  a  także  – 

programowo – wobec polityki. Ale w jego przypadku jest to dystans krańcowy. Nawet jeśli 

postawa  ta  w  ogóle  charakterystyczna  jest  dla  arystokracji,  to  u  Markiza  ulega  ona 

spotęgowaniu, bo tu nie respektuje się także więzi klasowych.

Libertynowi obce jest wszelkie nakierowanie (w duchu dialogu bądź spotkania) ku 

Innemu,  bo  inny  jest  dlań  w  istocie  niczym.  Obce  jest  mu  też  prosocjalizacyjne 

przełamywanie  źródłowego  egoizmu  (wzorem  np.  Hobbesa),  gdyż  takie  osamotnienie  z 

rozmysłem pogłębia. Podobnie obce jest mu uwrażliwienie na społeczne procesy alienacyjne, 

ani bowiem nie jest on społecznikiem-reformatorem („utopijny” projekt Sade’a jest w gruncie 

rzeczy wyszydzeniem utopii199), ani nie ma złudzeń co do charakteru relacji międzyludzkich: 

199 Zob. B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 339-349.
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jego zdaniem,  teza  homo homini  lupus nigdy nie  traci  na znaczeniu.  Natomiast  zwrot  ku 

Naturze  w  duchu  Rousseau  nie  może  być  żadną  alternatywą  w  stosunku  do  kultury 

(niewątpliwie opartej na perwersyjnej przemocy i wyzysku), gdyż Natura, zdaniem Sade’a, 

jest niszczycielskim potworem – byłoby to więc przysłowiowe wpadnięcie „z deszczu pod 

rynnę”. Nie bez powodu więc określano Markiza mianem „anty-Rousseau”.

Powieściowy bohater  Sade’a nie  ma też intencji  powracania  do świata  z  czasowej 

(budującej  i  rozwijającej)  samotności,  by  dalej  kształtować  siebie  w  relacjach,  jak  w 

koncepcji Jaspersa, czy niejako „oscylacyjnie”,  jak u Ortegi y Gasseta.  Sade ani nie chce 

przełamywać samotności, ani nie sądzi, by jakkolwiek było to możliwe. Toteż nie wychodzi 

naprzeciw zbiorowości: wie, że nic w niej nie znajdzie – chyba że ofiary.

Nie  ma  też  u  Sade’a  najdrobniejszej  intencji  potwierdzania  w  samotności 

człowieczeństwa  (jak  Ortega  y  Gasset)  czy  też  wybrania  jej  z  racji  zuniwersalizowanej 

obrony  indywidualności  przed  depersonalizującym  wpływem  kultury  (jak  u  Adorna). 

Zdaniem Markiza, osamotnienie nie zbliża w słabości, jak chce Rousseau. Przeciwnie, wprost 

wynika z niego poczucie obcości i obojętności wobec każdej innej istoty. Zewnętrze zaś to 

dlań coś w rodzaju „widm” Stirnera. Libertynowi nie tyle jednak chodzi o uwolnienie się od 

nich, bo z definicji jest wolny, ile o ewentualne ich „narzędziowe” wykorzystanie. Jeśli zaś 

zwraca się do kogoś, to wyłącznie do (nielicznych) wybranych, co zresztą i tak ma charakter 

ograniczony.

Zasadniczo libertynowi obca jest  formuła samotności  typu mądrościowego (jaka w 

mniejszym  czy  większym  stopniu  występuje  w  komentowanych  koncepcjach),  a  więc 

samokształceniowego,  bo  w interesujących  go  sprawach  (erotyzm,  filozofia,  konsumpcja) 

zazwyczaj posiada wiedzę, i to w nadmiarze. Tym bardziej też nie będzie się kształtował w 

duchu humanizmu i moralności na miarę człowieczeństwa (Sartre, Camus) – raczej w duchu 

skrajnego amoralizmu i antyhumanizmu. Libertynowi obca jest więc proedukacyjna formuła 

samotności:  nie  ma  zamiaru  nauczać,  gdy  sam  w  samotności  dopełni  dzieła 

samokształtowania,  jak  np.  Zaratustra  Nietzschego.  Edukacja  jest  dlań  bowiem w istocie 

pozorem200, gdyż, jego zdaniem, człowiek jest silny lub słaby, a więc jest libertynem lub nim 

nie  jest.  I  w  tym  aspekcie  poza  siebie  nie  jest  zdolny  wykroczyć,  co  Sade  pokazuje  na 

przykładzie Justyny, pośrednio edukowanej na wszelkie możliwe sposoby – bezskutecznie.

Jego samotność nie ma charakteru mądrościowego (w klasycznym rozumieniu) także 

w tym sensie, że stanowi poznanie siebie nie poprzez względne odseparowanie i standardowe 
200 Zob. B. Banasiak, Między kontestacją a rygoryzmem. Markiz de Sade – edukacja aporetyczna  [w:] (red.) K. 
Biel, M. Sztuka,  Wychowanie resocjalizacyjne wobec „misterium iniquitatis”, Kraków 2010 (w druku), oraz 
tenże, Edukacja Sadycznego libertyna, „Kresy” 2000, nr 2/3, s. 170-188.
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praktyki  stymulacyjne  (typu  ascezy  i  refleksji),  lecz  poprzez  ekstremalną  autotransgresję 

(samowywłaszczenie  duchowe i  fizyczne).  Samopoznanie  jest  więc  dlań  równoznaczne  z 

autokreacją, daleko jednak wykraczającą poza człowieka jako „projekt” w wersji Sartre’a czy 

w klasycznych wersjach autostylizacji.  Nie jest to też samotność egoistyczna:  gdy (jeśli?) 

bowiem  Stirner  chce  budować  na  ego,  to  Sade  właśnie  ego poddaje  oczyszczeniu  i 

przekształceniu,  widząc  w nim „widmo”  społecznej  i  biologicznej  presji.  Bo  też  swoistą 

formułą autostylizacji byłby Sadyczny projekt apatii  – eksperymentalną i ekstremalną.  Ale 

apatia jest zerwaniem wszelkich więzi z innym, a nawet z własną tożsamością.

U Sade’a nie da się też – w duchu standardowego elitaryzmu – ściśle rozwarstwić 

zbiorowości  na  tłum  i  mędrców,  niewolników  i  panów,  masy  i  inteligencję,  wrogów  i 

przyjaciół. W jego wersji stratyfikacja społeczna jest efektem totalnej atomizacji zbiorowości: 

na szczycie jest ten, kto po prostu okaże się najsilniejszy, a w miejscu tym nie ma miejsca dla  

innych.  Pewna  analogia  rysowałaby  się  więc  w  tym  aspekcie  między  jego  libertynem  a 

Jedynym  i  Nadczłowiekiem.  Natomiast  podobieństwo  do  indywidualizmu  Kierkegaarda 

miałoby  w  tym  kontekście  swą  granicę  w  transcendencji.  Bóg  to  dla  Sade’a,  w  sensie 

ogólnym (w duchu oświeceniowym),  źródło  wszelkiego społecznego  zła  i  jednostkowego 

zniewolenia,  w  sensie  zaś  szczegółowym  –  wyraz  skrajnej  słabości  człowieka.  Toteż 

Markizowi jakakolwiek wersja Absolutu jest w najwyższym stopniu nienawistna,  gdyż po 

prostu uwłacza ludzkiej godności.

Elitaryzm Sade’a jest więc skrajny, bo choć libertyn poszukuje wspólników (a sam 

Markiz pisze: „zwracam się tylko do tych, którzy mogą mnie zrozumieć” [Francuzi, s. 215]), 

podobnie jak Zaratustra – pojętnych uczniów, Jedyny – egoistów mających podobne interesy 

w Stowarzyszeniu Egoistów, Bataille – innego (ściślej: innej) w erotycznej ekstazie, Jaspers – 

równoprawnych interlokutorów, a Ortega y Gasset – intelektualistów, to jednak ostatecznie 

wspólników  traktuje  jak  wrogą  siłę,  z  którą  i  tak  przyjdzie  mu  się  zmierzyć.  A  więc 

ostatecznie jest sam. I w przeciwieństwie do wszystkich apologetów samotności, którzy – w 

mniejszym  czy  większym  stopniu  –  czynili  gesty  prospołeczne,  jest  on  typem  skrajnie 

aspołecznym. A nawet – typologicznie – „aspołecznemu” Nadczłowiekowi leży na sercu los 

zbiorowości przyszłej (restauracja kultury). Libertyn ma go za nic. Lub przynajmniej nie ma 

złudzeń co do możliwości jego zmiany (wyszydzenie utopii).

Co zaś istotne, samotność nie ma dla Markiza żadnego aksjologicznego nacechowania 

–  jest  po  prostu  bezdyskusyjnym  faktem.  Nie  stanowi  więc  wymogu  (ze  względu  na 

człowieczeństwo), jak dla Ortegi y Gasseta, czy heroicznego wyzwania i wyboru (w istocie z 

podobnych powodów), jak dla Adorna. Nie odkłada on jej też na starość jako wytchnienia od 
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zaangażowania, jak Montaigne, nie znajduje w niej pobudki do refleksji, jak Heidegger, ani 

nie  artykułuje  dylematu  niezrozumianego  nowatora,  jak  Hume.  Jest  ona  najbardziej  stałą 

spośród stałych – fundamentalna i nieprzekraczalna.

Mimo że libertyni prezentują wyszukane poczucie humoru, trudno byłoby doszukiwać 

się u Sade’a analogii do formuły radosnej i pogodnej samotności w wersji Montaigne’a. To 

raczej „ciężkie roboty libertynizmu”. Z kolei pewne podobieństwo do schopenhauerowskiego 

czy nietzscheańskiego wprawiania się w samotności jawi się jako kwestia raczej drugorzędna.

Może  tylko  w  kwestii  poczucia  obcości  libertyna  wobec  innego  pewne  analogie 

dałoby się wskazać w stosunku do Stirnera, Schopenhauera, Nietzschego, Rousseau, Ortegi y 

Gasseta i Bataille’a. Być może nawet bliski (najbliższy?) w tym kontekście byłby Markizowi 

Kierkegaard, akcentujący całkowite odwrócenie się od wspólnoty, ale skoro horyzontem jest 

dlań Bóg, a ten jest Bogiem uniwersalnym, to przez niego następuje nieuchronnie ponowne 

odniesienie  do  zbiorowości:  toć  przecież  Bóg  wszystkich.  Sadyczny  libertyn  natomiast 

ostatecznie zrywa wszelkie więzi ze zbiorowością.

Także  z  Bataille’em myśl  Sade’a  (mimo  inspiracji  i  „zapożyczeń”  ze  strony tego 

pierwszego) jest niekiedy bardzo rozbieżna. Ekstatycznemu przełamaniu nieciągłości w akcie 

erotycznym  Sade  przeciwstawia  antykomunikacyjne  sprowadzenie  innego  do  roli,  co 

najwyżej, narzędzia seksualnego lub cyfry w statystykach. W akcie erotycznym nie ma dlań 

ani  bliskości,  ani  zrozumienia,  ani  porozumienia  –  erotyzm  nie  łączy.  Libertyn  bowiem 

oddaje się autoerotyzmowi, wyobraźni bądź, w najlepszym razie, nie dzieli się rozkoszą, lecz 

ją zawłaszcza. Sadyczny erotyzm jest więc ostatecznie przyjemnością samotną i autarkiczną.

W kontekście śmierci nie ma u Sade’a najdrobniejszego lęku przed „tamtym światem” 

(jak u Pascala, a gł. Kierkegaarda), nie ma nawet śladu „tamtego świata” jako rozwiązania 

(zbawienia).  Toteż  śmierć  w  ogóle  nie  jest  dlań  problemem.  „Jeśli  zatem  nie  jest  ona 

ewokacją nieznanego (i  z  tego względu budzącego metafizyczną grozę),  jeśli  nie  stanowi 

wyjątkowego wydarzenia w ludzkim życiu (w dodatku kładącego temu życiu kres), jeśli nie 

stwarza wymogu uwzględniania jej perspektywy w ludzkim życiu (życie w cieniu śmierci), to 

widzenie tej kwestii przez Markiza nie ma nic wspólnego z dramatem niewiedzy Pascala, z 

«chorobą na śmierć» Kierkegaarda, doświadczeniem granicznym w rozumieniu Jaspersa czy 

bytem-ku-śmierci  w  wersji  Heideggera  lub  Sartre’a.  Odmiennie  bowiem  niż  dla  nich, 

mających  intencję  sproblematyzowania  kwestii  jako  swoistego  doświadczenia  ludzkiej 

egzystencji,  o  wyjątkowości  której  stanowi właśnie świadomość  nieuchronności  końca,  w 

dodatku rzadko konceptualizowanego poza wymiarem religii,  dla Markiza śmierć nijak nie 
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jest zaprzeczeniem czy przeciwieństwem życia ani mroczną tajemnicą jego kresu”201. Z kolei 

rozpłynięciu się dzięki śmierci w bycie,  jak w wizji Bataille’a, przeciwstawia on jej wizję 

obojętną  –  śmierć  jest  dlań,  co  najwyżej,  rozpadem atomów  bez  uwznioślenia  w jakimś 

zespoleniu z wszechświatem.

Markizowi obcy jest bowiem, ujawniający się w takim ujęciu kwestii śmierci, a także 

w nadziejach Rousseau, mit Raju, Całości czy Pełni: czy to w bycie / byciu / Bogu, czy w 

odzyskaniu międzyludzkich więzów i bliskości (reforma kultury). W kontekście zaś śmierci 

najbliższy widzeniu Markiza byłby Cioran z jego nicością, choć ten ostatni „wymyśla” Boga-

interlokutora dla własnego monologu, co dla Sade’a musiałoby być czymś w rodzaju upadku 

niegodnego człowieka. Markiz woli bowiem jednak dyskutować z nicością.

Konfrontacja  zaś  z  kosmosem,  która  na  Pascalu  robi  druzgocące  wrażenie,  u 

Sadycznego libertyna wywołuje błogi uśmiech. Ale nie z racji nadziei na uniwersalizację we 

wszechświecie,  lecz  jako  odpowiedź  na  egzystencjalne  lęki  wierzących  w  obliczu 

niepewności: czyśćca, piekła lub… nieba. Bojaźń i drżenie, jego zdaniem, mogą być tylko 

udziałem człowieka, który w swej słabości nadzieje poza sobą pokłada i tam też poszukuje 

wsparcia (siły). Silny zaś – niczym Nadczłowiek i Jedyny – zawsze w sobie zawsze znajdzie 

dość energii i afirmacji.

Wydaje się też, że bezalternatywność samotności (w istocie nie jest ona wyborem, lecz 

losem),  która  dla  Schopenhauera,  Nietzschego  czy  Ciorana  jest  uzasadnianym  przez  nich 

argumentacyjnie punktem dojścia, dla Sade’a jest punktem wyjścia. Choć Sade, podobnie jak 

wymienieni, podkreśla, że samotność jest warunkiem wolności, to jednak nie wydaje się, by 

wszyscy oni  mieli  na  względzie  tak  samo  rozumianą  wolność.  W tradycji  chodzi  przede 

wszystkim o niezależność myśli,  u Markiza zaś – przede wszystkim o swobodę czynienia 

tego, co tylko libertynom przyjdzie do głowy. Choć i tak analogię pogłębia – zapewne jednak 

w  ograniczonym  stopniu  –  nietzscheańskie,  a  chyba  także  stirnerowskie  (spojrzenie  na 

przestępcę) usytuowanie się „poza dobrem i złem”.

201 B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 398.
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3. Isolisme – samotność absolutna

bliźni jest dla mnie niczym,
między nim a mną nie ma żadnego związku.

D. A. F. de Sade, Histoire de Juliette, s. 335.

W świetle poczynionych uwag można by więc uznać, że różnice w ujęciu isolisme’u 

przez  Sade’a  a  komentowanymi  tutaj  koncepcjami  samotności  wyraźnie  przeważają  nad 

podobieństwami bądź analogiami, które mają charakter raczej ograniczony czy też częściowy. 

Wniosek końcowy wydaje  się  zatem dość  jednoznaczny:  wizja  samotności  sformułowana 

przez Markiza de Sade jest (przynajmniej w kontekście dostrzeżonych i tutaj uwzględnionych 

teorii zjawiska) najbardziej radykalnym i skrajnym ujęciem zagadnienia. Wydaje się też, że 

jest ona dość szerokim spojrzeniem na kwestię, choć – oczywiście – jego aspekty uznane 

przez Sade’a za poboczne potraktowane zostały przezeń marginalnie, czemu zresztą trudno 

się  dziwić,  zważywszy  na  charakter  jego  spojrzenia.  Nie  ma  natomiast  u  Markiza 

uwrażliwienia na społeczną alienację. Nie może to jednak zaskakiwać, gdyż znajdujemy u 

niego wręcz bezkompromisową krytykę wszelkich odniesień kulturowych i społecznych – w 

jego wizji rewolucji i utopii202. Optyka prospołeczna Sade’a w ogóle więc nie interesuje.

Choć  z  wieloma  myślicielami  podziela  on  przekonanie  o  ontycznym  charakterze 

samotności, czyli fundamentalnej odrębności ludzkiej istoty, to jednak już ten aspekt widzi 

krańcowo. Jego libertyn jest niejako bytem różnym niemal jakościowo od innych, bo wręcz 

wypiera się swego człowieczeństwa i  czyni  wszystko na rzecz jego przekroczenia.  Więzy 

międzyludzkie  postrzega  zaś  Markiz  jako  pozór  (niczym  Stirner),  a  w  najlepszym  razie 

(analogicznie  do  Nietzschego)  jako  obronę  słabymi  przed  silnych.  Bodaj  więc  tylko 

Nadczłowiek  i  –  w  nieco  mniejszym  stopniu  –  Jedyny  są  bliscy  libertynowi,  choć  ani 

Nietzsche,  ani  Stirner  nie  poddali  swych  bohaterów  „obróbce”  psychofizycznej 

(biologicznej), w czym apatyczny libertyn wręcz celuje. Można by tu jednak dopatrywać się 

analogii  między transformacyjną apatią  Sade’a a ciałem bez organów Artauda (przy całej 

niejednoznaczności  bądź  poetyckości  tej  koncepcji)203.  Innymi  słowy,  wydaje  się,  że 

podobieństwa  rysują  się  wyłącznie  w kontekście  koncepcji  skrajnie  indywidualistycznych 

(Stirner)  bądź  ujawniających  takie  znamiona  (częściowo  –  w  aspekcie  Nadczłowieka  – 

Nietzsche bądź Artaud, w aspekcie ciała bez organów).

Nie ma u Sade’a żadnej społecznej troski, tj. samotnicznej samoedukacji w intencji 

niesienia prawd (jego prawdy są bowiem z definicji nieakceptowane społecznie) zbiorowości 

202 Tamże, s. 315-355.
203 Tamże, s. 427.
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bądź – choćby zwrotnego – budowania siebie w relacji z nią. Inni nie są godni nawet tego, by 

bezpośrednio  zwracać  się  do  libertyna,  mogą  to  czynić  wyłącznie  na  kolanach  i  za 

pośrednictwem osób trzecich.

Nie ma też żadnej intencji ani nadziei komunikowania się z drugim czy znajdowania 

możliwości takiego porozumienia. Komunikacja jest tylko pozorem i ideologią. Przeciwnie, 

inny i inni to, co najwyżej, ofiary bądź bezwolne narzędzia rozkoszy, a ostatecznie: cyfry w 

wyliczeniach. Jakiekolwiek więzi czy bliskość są więc z definicji niemożliwe.

Apatia w wersji Sade’a jako formuła skrajnej autostylizacji nie ma nic wspólnego z 

apatheia stoików,  z  ascezą  eremitów204 czy  z  innymi  samokształceniowymi  refugiami. 

Znacznie  też  przekracza  wszelkie  samokształceniowe  wersje  samotności,  wraz  z  bodaj 

najbardziej spośród nich dynamiczną: wizję człowieka jako „projektu” w wersji Sartre’a.

Kwestią niewątpliwą jest natomiast to, że u Sade’a – jak w przeważającej większości 

przypadków – chodzi o poznanie i samowiedzę. Tyle że w wersji ekstremalnej – w apatycznej 

autotransgresji. O ile w ogóle tego rodzaju doświadczenie mogłoby być realizowalne.  Być 

może tylko dla Nadczłowieka.

Nie ma u Markiza nawet apologii, a więc i swego rodzaju obrony samotności (jaka 

występuje  u  większości  komentowanych  filozofów)  czy  ambiwalencji  wobec  niej  (jak  u 

Ciorana)  –  samotność  to  dlań  po  prostu  bezdyskusyjny  fakt.  Samotność  od  narodzin  do 

śmierci. Fundamentalna i nieprzekraczalna. Ontyczna i egzystencjalna. A jeśli jest wybrana, 

to jako nie mająca alternatywy, a w wyniku tego – losowa. Kosmiczna (oczywiście w sensie 

skali, nie zaś jej odczucia) i absolutna. A jako taka stanowi ona znak negacji świata i jego 

wartości. Zasadniczym więc doświadczeniem jest nicość. Point des revêries.

*

Na zakończenie  można by jednak postawić kilka pytań.  Na ile  spojrzenie Markiza 

wnika  w  „istotę”  samotności?  Czy  Sade,  faktycznie,  pełniej  widzi  samotność  i  lepiej  ją 

rozumie?  Czy  potrafi  powiedzieć  o  niej  więcej  i  trafniej  niż  inni?  Czy  zatem  bardziej 

prawdziwie  opisuje  ludzką  kondycję?  Na  te  pytania  zapewne  jednak  każdy  musi 

odpowiedzieć sobie sam. Jedno natomiast jest pewne. To, że Sade formułuje skrajną wizję 

ludzkiej samotności. Wizję samotności absolutnej. Bez precedensu. Toteż gdyby nawet uznać, 

że jest ona w swym radykalizmie zbyt ekstremalna, to i tak pojawia się pytanie, czy jednak 

czegoś ważnego Markiz nie mówi i o niej, i o człowieku.

204 Zob. tamże, s. 269-314.
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