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WSTĘP

Choć sytuacja, w jakiej się znajduję, jest trudna,  

trzeba jednak przyznać, że podsuwa mi ona często  

myśli w stylu bardzo zabawnej filozofii 1.

D.A.F. de Sade

Potworność przypisywana Sade’owi niewiele miała 

wspólnego  z  realnym  zagrożeniem,  jakie  mogło  nieść 

dzieło  i  sama  osoba  filozofa.  Strach  przed  markizem 

wywołany  był  w  większym  stopniu  plotkami, 

1 D.A.F de Sade, Powiedzieć wszystko, przeł. B. Banasiak, M. Bratuń, K. Matuszewski, Wydawnictwo 
Łódzkie 1991 s. 288.

3



dotyczącymi  jego  nieludzkich  poczynań,  niż 

faktycznymi zdarzeniami.

Raz  uwikłany  w  sieć  domysłów,  już  nigdy  nie  został  z 

nich  oczyszczony.  Pomówienia  stawały  się  coraz 

cięższe  i  tworzyły  wypaczony  obraz  prowansalskiego 

szlachcica.  Blasfemia,  która  zamknęła  go  na  długie 

dziesięciolecia  w  murach  najróżniejszych  zakładów 

penitencjarnych,  była  karą  za  śmiałość 

wypowiadanych na stronicach jego książek poglądów.

Sade  dopuścił  się  bez  wątpienia  kilku 

niechlubnych  czynów,  jednak  nie  wykraczały  one 

zanadto  poza  ramy  oświeceniowej  obyczajowości,  a 

wielu  obywateli  czyniło  to  samo,  a  nawet  więcej  na  co 

dzień,  w  domowych  buduarach  lub  domach 

publicznych.  Powszechne  kwestionowanie  poglądów 

markiza  wypływało  z  niezrozumienia  i  strachu.  „Sade, 

nijak  w  ekscesach  nie  wykraczający  poza  gusta  epoki, 

oskarżony  został  o  wszystko,  co  najgorsze,  i  nazwany 

potworem”
2
,  „w  niektórych  fragmentach  swych  dzieł 

pisarz  ukazuje  zjawiska  ówcześnie  wcale  nierzadko 

spotykane,  nawet  gdy  były  to  praktyki  bardzo 

niezwykłe,  to  jednak  wizja  psychoseksualnej  strony 

natury  ludzkiej  jest  u  Sade’a  czymś  więcej  niż  tylko 

2 B. Banasiak, Integralna Potworność, Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje „śmierci Boga”, 
Wrocław – Łódź  2006, s. 29.
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próbą  ukazania  rzeczywistości  w  jej  najbardziej 

drastycznych przejawach”
3
.

Nikt  przed  Sade’m   nie  odważył  się  głośno 

podważać  autorytetu  króla  i  Boga,  być  może  w  myśl 

pascalowskiego  przekonania,  że  wiara  nie  może 

zaszkodzić,  nawet  jeśli  Boga  nie  ma.  Również  wiara  w 

potęgę  człowieczeństwa  oraz  nieomylność  władz 

państwowych  i  kościelnych  nie  skłaniała  do  głębszej 

refleksji  nad  tak  obrazoburczymi  poglądami,  jakie 

reprezentował Sade.

Powszechny  dogmatyzm  umocnił  filozofa  w 

przekonaniu  o  słuszności  jego  własnych  poglądów. 

„Markiz  to  zatem  rzecznik  postępu,  obrońca  praw 

obywatelskich, bojownik o niezależność myśli,  bardziej 

przy  tym  konsekwentny  i  bezkompromisowy  niż  wielu 

współczesnych  mu ateuszy,  skrywających  swe  poglądy 

lub wręcz oficjalnie  się  ich wypierających.”
4
,  a  on sam 

pisze, „Mój sposób myślenia – powiadasz - musi budzić 

sprzeciw!  A  cóż  mnie  to  obchodzi?  Szalony  byłby  ten, 

kto  by  dobierał  sobie  sposób  myślenia  mając  na 

uwadze  innych.  Mój  sposób  myślenia  jest  wynikiem 

moich  rozważań;  wiąże  się  z  cała  moją  egzystencją, 

wynika z mej struktury.  Nie jestem w mocy go zmienić 

{…}  Ten  potępiany  przez  ciebie  sposób  myślenia  jest 

3 J. Łojek, Wiek markiza de Sade,  Lublin 1973, s. 346.
4 B. Banasiak, Integralna potworność. Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje „śmierci Boga”, op. cit., 
s. 185.
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jedyną  pociechą  w  moim  życiu,  przynosi  mi  ulgę  w 

więziennych  cierpieniach,  jest  źródłem  wszystkich 

moich rozkoszy,  droższy  jest  mi  nad życie.  Bynajmniej 

nie  mój  sposób  myślenia  stał  się  przyczyną  moich 

nieszczęść,  lecz  sposób myślenia i  n n y c  h.  Człowiek 

rozumny,  który  gardzi  przesądami  głupców,  musi  stać 

się  ich  wrogiem;  powinien  to  przewidzieć  i  z  tego 

drwić”
5
.

Markiz  przyjął  popularną  w  czasach  oświecenia 

formę przekazu i na gruncie pornograficznych powieści 

budował swoje rozważania. 

Wyłoniła  się  nowa  metoda  dyskursu  filozoficznego, 

która  ze  względu  na  swoją  wielopłaszczyznowość 

przerosła  standardy  osiemnastowiecznego  pisarstwa  i 

wzbudziła  żywą  dyskusję  we  wszystkich  kręgach 

społecznych.

Dziełom  nie  przypisywano  jednak  zbyt  wielu 

wartości  poznawczych, gdyż godziły w dobre imię tych, 

których krytyka dosięgać nie powinna.

Sade  zdemaskował  interesowność  instytucji 

kościelnych,  „uśmiercając  Boga”,  pokazał  nierealność 

jego istnienia.

Na  jego  miejscu  posadził  króla,  którego  również 

zdetronizował  w  nadziei  na  odzyskanie  indywidualnej 

wolności człowieka.

5 J. Łojek, Wiek markiza de Sade,  op. cit., s. 266.
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Obnażył  kłamstwo  i  obłudę,  a  zdezorientowane 

społeczeństwo,  za  delikatną  namową  władzy, 

poprzysięgło mu zemstę.

Francja  kipiała  od  nienawiści,  trudno  jednak 

dziwić  się  reakcjom,  wszak  społeczeństwo  zostało 

dotknięte  do  żywego  przez  pospolitego  mordercę  i 

kłamcę.  Nie  przeszkodziło  to  jednak  w  czytaniu 

„plugawych”  dzieł,  które  w  imię  poprawności 

obyczajowej  płonęły  na  ulicach,  ale  w  znacznie 

większych ilościach sprzedawane były na rogach ulic z 

kuferków i trafiały do wielu „przyzwoitych” domów.

Społeczeństwo  na  równi  ceniło  Sade’a,  jak  i 

nienawidziło.

Powszechnie  znane  były  fakty  łamania  prawa  przez 

szlachtę  i  kleryków,  jednak  było  to  tak  oczywistym 

zjawiskiem, że przestano zwracać na to uwagę.

Kiedy  jednak  Sade  pokazał  wyraźnie  owe 

praktyki,  stało  się  to  zjawiskiem  nie  do 

zaakceptowania,  bo  był  to  wizerunek  człowieka 

uwikłanego  w  więzy  społecznych  zależności,  które 

tylko pozornie gwarantują poczucie bezpieczeństwa.

Obnażając  potworność  systemu  markiz  stał  się 

potworem,  kwestionując  zastany  porządek  rzeczy. 

Doświadczenie  potworności  uzmysłowiły  mu,  że  należy 

podjąć  wszechstronną  krytykę  otaczającego  świata. 

Takie  nastawienie  niewątpliwie  pozwoliło  markizowi 
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przetrwać  we  wrogim  otoczeniu  i  nie  zatracić  własnej 

indywidualności.  Wiedział,  że  proces  powrotu  do 

naturalnych  popędów  będzie  procesem  długotrwałym, 

bo  trzeba  będzie  pozbyć  się  utartych  i  głęboko 

zakorzenionych konwenansów.

Pierwszym  krokiem  do  zburzenia 

dotychczasowego  ładu  było  użycie  języka   cielesno–

zmysłowych  doświadczeń,  które  miały  być  medium 

pomiędzy  tym,  co  widoczne,  i  tym,  co  ukryte,  na 

stronach jego powieści.

Sade  przebywając  w  więzieniu  wielokrotnie 

doświadczał  przemocy  i  niesprawiedliwości, 

zaadaptował  niektóre  przejawy  zła  dla  własnych 

potrzeb.  Stał  się  Potworem  po  to,  by  potworność 

spacyfikować  i  wykorzystać.  Zawarł  z  nią  rozejm tylko 

na  tyle,  na  ile  była  mu  ona  potrzebna  do  przekazania 

założeń  swojej  filozofii,  „chce  Sade  ustanowić 

przeciwogólność,  dotyczącą  z  kolei  swoistości 

perwersji,  która  umożliwiałaby  wymianę  między 

jednostkowymi  przypadkami  perwersji,  opisywanymi  w 

ramach  istniejącej  normatywnej  ogólności  jako 

pozbawione  logicznej  struktury.  W  ten  sposób 

zarysowuje  się  Sadyczne  pojęcie  integralnej 

potworności”
6
.

6 Pierre Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Fundacja Aletheia, Warszawa 
1999, s. 56.
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Doskonale  zdawał  sobie  sprawę  z  konsekwencji  tych 

poczynań,  ale  wiedział,  że  taka  konwencja  sprzyja  nie 

tylko  poczytności,  ale  przede  wszystkim  koherencji 

poglądów z językiem dzieł.

Jednoznaczne  określenie  Sade’a  w  kontekście 

przypisywanych  mu  zbrodni  była  na  tyle  trudna,  że 

krążące  plotki  skutecznie  zaciemniały  obraz 

prawdziwego  Sade’a  –  człowieka.  „Jeśli  chcemy  być 

wobec  Sade’a  sprawiedliwi,  musimy  potraktować  serio 

tę  «zbrodniczą  filozofię».  Bowiem  w  takiej  postaci, 

jakiej  pojawia  się  w  potężnym  dziele,  kreśli  ona 

złowieszczy  znak  zapytania  nad  postanowieniem,  by 

myśleć  i  pisać,  a  zwłaszcza,  by  ,myśleć  i  opisywać 

postępek, zamiast  go popełniać”
7
.

Współczesne badania jednak potwierdzają fakt, że 

markiz  nie  tylko  nie  był  mordercą,  nie  był  również 

winien nawet połowy zarzucanych mu czynów, za które 

płacił  pobytem  pod  skrzydłami  Temidy,  „wiele 

wyczynów  Sadycznych  libertynów  jest  całkowicie 

nierealizowalnych  z  powodów  anatomicznych, 

fizjologicznych, biologicznych i technicznych; że ofiary, 

które  omal  nie  wyzionęły  ducha  podczas  orgii,  zostają 

natychmiast  «restaurowane»  cudownymi  specyfikami; 

że  on  sam  zaledwie  wychłostał  parę  dziewic  i  wynajął 

7 Pierre Klossowski, Sade mój bliźni, op. cit. s. 55.
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parę  kurtyzan:  że  złej  sławy  nie  zawdzięczał  faktom, 

lecz  plotkom.  Ta  oczywista  prawda,  że  Sade  nie  czyha 

na  kolejną  ofiarę,  lecz  jedyną  bronią,  po  jaką  sięga, 

jest  pióro,  jedynym zaś polem walki  – biel  kartki,  każe 

wszelkie  moralizatorsko-cenzorskie  ataki  na  Markiza 

[…] uznać za fundamentalne nieporozumienie”
8
.

Co  więcej  „Markiz  był  z  pewnością  uroczym 

człowiekiem  i  czarującym  mężczyzną,  skoro  w  swym 

pełnym  niedoli  życiu  miał  jednak  szczęście  zdobyć 

uczucia kilku kobiet”
9
.

Problem  uwikłania  Sade’a  w  przypisywane  mu 

zbrodnie  przyniósł  współczesnej  nauce  korzyści  w 

postaci  badań  nad  zachowaniami  seksualnymi.  Jedno 

z  dzieł  markiza,  Sto  dwadzieścia  dni  Sodomy ,  dzięki 

swojej  encyklopedycznej  skrupulatności,  posłużyło  do 

klasyfikacji  zboczeń.  Jednak  „dopiero  pod  koniec  XIX 

wieku  Freud,  Kraft-Ebing  i  Havelock  Eblis 

zapoczątkują  naukowe  badania  nad  seksualizmem 

ludzkim  i  problemami  psychoseksuologicznymi,  i 

wtedy  dopiero  doczekają  się  społecznego  uznania 

studia  nad  różnorodnością  skłonności  i  zachowań 

8 B. Banasiak, Integralna Potworność, Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje „śmierci Boga”, op. cit., 
s. 29.

9 D.A.F de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., s. 292.
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seksualnych,  nad  odchyleniami  w  tej  dziedzinie  od 

pewnej teoretycznej „normy”
10

.

Gdyby przyjrzeć się  bliżej  markizowi,  wpływ jego myśli 

był niezaprzeczalny w kontekście współczesnych badań 

i  teorii  filozoficznych.  Nawet  w  obiegowym  języku 

odnaleźć  można  wpływy  osiemnastowiecznego 

myśliciela.

Nie  da  się  zakwestionować  pochodzenia  terminu 

„sadyzm”  ,  który  może  nie  jest  zbyt  fortunnie 

zdefiniowany,  jednak  jego  geneza  jest  oczywista.  Do 

grona  badaczy  Sade’a  należą  między  innymi,  tacy 

współcześni  filozofowie  jak  :  P.  Klossowski,  M. 

Foucault, G. Bataille, R. Barthes,  żeby wymienić tylko 

niektórych.

Współczesność  pokochała  Sade’a  ,  bo  na 

stronicach  jego  książek  realizują  się  najgłębiej 

skrywane  ludzkie  popędy.  Filozofia  sadyczna  ze  swoją 

warstwą  powieściową  stanowi  wentyl  bezpieczeństwa 

dla wyobraźni, bo lepiej opisywać i wymyślać  zbrodnie 

niż je popełniać.

Z  takiej  założenia  wychodzą  również  współcześni 

artyści.  Ich upodobanie do przemocy i  seksu, najpierw 

nieśmiało  pokazywane,  nabrało  rozmachu.  Epoka 

postmodernizmu  wykorzystała  naturalną  potrzebę 

10J. Łojek, Wiek markiza de Sade, op. cit., s. 346.
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człowieka  do  przemocy  i  przeistoczyła  ją  w  sztukę  dla 

mas,  co  spotkało  się  z  entuzjazmem  widzów. 

Dostępność  mediów  stała  się  większa,  a  więc  grono 

twórców  i  odbiorców  poszerzyło  się  wprost 

proporcjonalnie.

Sade  stał  się  dla  wielu  artystów  również 

symbolem  buntu,  walki  z  cenzurą,  odkrywaniem 

nowych możliwości przekazu. Z gruntu myśli sadycznej 

wyrosło  szerokie  grono  twórców  awangardowych, 

którzy  jednak  swoją  wolność  mogą  manifestować  w 

dowolny  sposób,  czego  markizowi  nie  dane  było 

doświadczyć.

Do  twórców,  którzy  powołują  się  na  Sade’a  w 

swojej  twórczości  należą  w  znacznym  stopniu 

surrealiści  z  L.  Bunuel’em,  S.  Dali’m,  Man  Ray’em na 

czele,  poza  tym:  P.  Greenaway,  P.  Eluard,  P.  Weiss, 

zespoły  Cradle  of  Filth,  Porcupine  Tree,  de  Sade,  de 

Sades.

Twórcy  filmowi  są  bez  wątpienia  grupą,  w  której 

odnaleźć  można  najwięcej  przykładów  inspiracji 

Sade’m.  Dzieje  się  tak  głównie  za  sprawą  obecnej  na 

stronach dzieł filozofa wszechobecną przemocą, grozą i 

seksem,  które  od  zawsze  cieszą  się  żywym 

zainteresowaniem odbiorców.
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Wiele  spośród  dzieł  filmowych  o  tematyce 

sadycznej  znalazło  się  w  kanonie  najznamienitszych 

dzieł  i  osiągnęło  sukces,  inne  przeszły  niezauważone, 

„mimo  sensacyjnych  aspektów  seksuologicznych  i 

obyczajowych  utwory  markiza  są  za  trudne  –  w  swojej 

warstwie  intelektualnej  –  dal  szerokiego  ogółu 

odbiorców.  Scenariusze  oparte  na  dziełach  Sade’a  nie 

znajdują  producentów  gotowych  pokryć  koszty 

realizacji  filmów. Powstają  bowiem obawy,  że  film tego 

rodzaju,  mimo  sensacyjnego  «opakowania»  wizualno-

sytuacyjnego ich treści i  fabuły,  okażą się niedostępne 

dla  szerokiego  ogółu,  a  więc  komercyjnie 

nieopłacalne”
11

.

Jedni  twórcy  postanowili  wiernie  przedstawić 

dzieła  lub  życia  Sade’a,  inni  posiłkowali  się 

artystyczną  wyobraźnią,  szczególne  znaczenie 

symboliki i wizji odnosi się do surrealistów.

Filmowe  fascynacje  Sade’m  podzielić  można  na 

trzy podstawowe grupy.

Pierwsza  z  nich  to  filmy  poświęcone  biografii 

markiza, a należą do nich:

- The Skull  (65; ang.;  F. Francis)

- Le Marquis Sadique  (67; duński; G. Axel)

11J. Łojek, Wiek markiza de Sade,  op. cit., s. 352.
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- De Sade  (USA;71; C. Enfield)

-  Donatien  François,  marquis  de  Sade  (fr.  85;  P. 

Antoine)

-  Marquis  de  Sade  (Dark  Prince:  Intimates  Tales  of  

Marquis De Sade) (USA;96; G. Gibby)

-  Marquis de Sade:  the  depraved aristocrat  (USA;97;  T. 

Jennings )

- Quills (USA; 00; P. Kaufman)

- Sade  ( fr.;00; B. Jacquot)

Drugą  kategorią  są  dzieła  oparte  na  twórczości 

filozofa:

- Le vice et la vertu  (fr., wł.; 63, R. Vadim)

- Eugenie  (hiszp.. RFN; 70; J.Franco)

- Eugenie de Sade  (wł, Lichtenstein; 70; J. Franco)

- Justine de Sade  ( fr., wł., kanada,; 72; C. Pierson)

-  Salò  o  Le  120  giornate  di  Sodoma  /  Salo  ou  les  12O  

journées  de  Sodome  (Salo  or  the  120  Days  of  Sodom)  (fr. 

wł.;75; P. Pasolini)

- Justine och Juliette  (szw., 75, M. Ahlberg)

-  Cruel  Passion  (De  Sade's  Justine;  Justine;  Marquis  de  

Sade's Justine) (ang. 77; Ch. Boger)

-  Eugénie,  historia  de  una  perversion  (hiszp.;  80;  J. 

Franco)
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Ostatnią  grupą,  a  zarazem  najliczniejszą  i 

najbardziej zróżnicowaną grupę stanowią obrazy, które 

nie  nawiązują  bezpośrednio  do  Sade’a  lub  jego 

twórczości,  ale  przepełnione  są  jego  myślą,  duchem, 

atmosferą jaką odnaleźć można w dziełach:

Filmy nieme:

- Fantomas  (1913/1914) (reż. L. Feuillade)

- La folie du docteur Tube  (14; reż. A. Gance)

- Folies de femmes  (21; reż. Von Strocheim)

- Les Rapaces  ( 23, reż. Von Strocheim)

-  Les  Chasses  du  comte  Zaroff  (32;  reż.  Schoedsack  i 

Pichel)

- Wyspa doktora Moreau  (32; reż. E. C. Kenton)

- Złota maska  (32; reż. Ch. Brabin)

Surrealizm:

- Pies andaluzyjski  ( 28; reż. L. Bunuel, S. Dali)

- Złoty wiek  (30, reż. L. Bunuel, S. Dali)

- Anioł zagłady  (62; reż L. Bunuel)

- Piękność dnia  ( 67; reż L. Bunuel)

-  Cet  obscur  objet  du  désir  (Quell'oscuro  oggetto  del  

desiderio) (fr.; 77; reż. L. Bunuel)
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Filmy współczesne:

- Le cauchemar de Dracula  (57; reż. T. Fisher)

- Le Voyeur  (59; reż. M. Powell)

- Marat/Sade  (ang.; 66; reż. P. Brook)

- Imperium zmysłów (jap., 76, reż .N. Oshima)

-  Histoire  d'O  /  Die  Geschichte  der  0  (Histoire  d'O)  (fr., 

niem.; 75; reż. J. Jaeckin)

- The Journey of O  (USA, 75; reż. Ch. Latham)

- Maîtresse  ( fr. 76; reż. B. Schroeder)

-  Interno di un convento (L'intérieur  d'un couvent)  (wł.;77; 

reż. W. Borowczyk)

-  Crimes  of  Passion/  China  Blue  (USA;  84;  reż.  K. 

Russell)

-  Il  boudoir  del  marchese  de  Sade  (  wł.  85;  A.  Salines, 

P.Bolano, S. Strati)

- Matador  ( hiszp.; 86; reż. P. Almadovar)

-  Série  Rose:  Augustine  de  Villebranche  (  fr.,  luks.;  86; 

reż. A. Schwarzstein)

- Blue Velvet ( USA; 86; reż. D. Lynch)

- Cérémonie d'amour  ( fr.; 88; reż. W. Borowczyk)

- Marquis (fr. b; 89; reż. H. Xhonneux)

- The Silence of the Lambs  ( USA; 91; reż. J. Demme)

- Power of de Sade  ( USA; 91; T. Voux)

- Markisinnan de Sade  (szw.; 92; reż. I. Bergman)

-  Il  Marchese  de  Sade  (The  Marquis  de  Sade)  (  wł.;  94; 

reż. J. D’Amato)
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- Philosophy in the Bedroom  ( USA; 95; reż. T. Guzman)

-  Le  120  Giornate  di  Sodoma/  120  Days  of  the  Anal 

( wł.; 96; reż. J. D’Amato)

- Contessa de Sade  ( USA; 96; reż. H. Lime)
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1. Świadomość buntownika – filmy biograficzne

Cóż za niedorzeczność 

nam się tutaj serwuje! Teraz już nie księgi  

wariata, który wspiął się na górę, mają być dla  

mnie drogowskazem12.

Wiele  prób  podejmowano,  aby  wiernie  oddać  życie 

słynnego  Francuza.  Niestety  nie  każda  interpretacja  była 

udana. 

12 D. A. F. de Sade, Julietta, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewki, Kraków 2003, s. 61.

18



Aby  pokazać  Sade’a,  należy  wziąć  pod  uwagę  jego 

buntowniczy  charakter,  a  zarazem  uwodzicielski  sposób 

bycia.  Oba  oblicza  bez  siebie  nie  mogą  istnieć.  Innym 

ważnym  elementem  jest  moment  dziejowy,  kluczowy  dla 

Francji  i  Europy,  który  sam  w  sobie  jest  tak  interesujący, 

że  trudno  byłoby  wydobyć  jeden  szczegół  bez  szkody  dla 

reszty.  Połączenie  wątku  życia  Sade’a  z  momentem 

Rewolucji  Francuskiej  ma  swoje  uzasadnienie  -  markiz  to 

rewolucja, „nowoczesne jej widzenie zdjęło z niej piętno

li  tylko  krwawej  rzezi  i  utożsamiło  ją  z  ruchem 

wolności,  tym  samym  zaś  utwierdziło  związek  z  nią 

Markiza”
13

.

Podjęto  wiele  prób  pokazania  życia  markiza,  na 

największą  uwagę  zasługują  jednak  filmy,  które 

powstały w ostatnich latach.

13 B. Banasiak, Integralna Potworność, Filozofia libertynizmu czyli konsekwencje „śmierci Boga”, op. 
cit.,  s. 318.
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Jedne  próbowały,  jak  się  wydaje,  zrehabilitować 

markiza  i  przedstawić  jako  ofiarę  systemu,  wybitną 

jednostkę  zagubioną  w  bezlitosnych  czasach.  Niestety 

takie  przedstawienie  Sade’a  mija  się  nieco  z  celem, 

ponieważ  nie  pozwala  zobaczyć  może  najważniejszych 

cech  charakteru  –  drapieżności,  konsekwenci, 

bezkompromisowości.  Bez  tego  postać  ta  jest 

nieprawdziwa i po prostu nudna.

Najlepiej  jak  dotąd  udało  się  przedstawić 

charakter  Sade’a  w filmie  Zatrute  pióro  (Quills)  Philipa 

Kauffmana.

Widzimy obraz,  w którym rzeczywistość  przeplata 

się z fikcją. 

Więzień  Sade  (Geoffrey  Rush)  przedstawiony  jest 

jako buntownik łamiący wszelkie  zasady, z boskimi  na 

czele. Z drugiej strony, jest elokwentnym uwodzicielem 

i konsekwentnym twórcą.

Takie  przedstawienie  markiza–człowieka stanowi  o  sile 

filmu,  fakty  biograficzne  są  tłem  wydarzeń,  podobnie 

jak bohaterowie, których spotykamy.

W  obrazie  Kauffmana  znaczenie  mają  dwie 

postaci.  Pozornie  zupełnie  różne,  ale  w  zasadzie 

uzupełniające się .
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Jedną z  nich  jest  Maddie  Leclerc  (Kate  Winslet)  , 

młoda praczka, z którą markiz przeżywa swoje ostatnie 

uniesienia.  Związek  Madeleine  i  Sade’a  polegał  na 

wzajemnych  korzyściach,  on  uczył  ją  pisać,  czytać  i 

poznawać  tajemnice  miłosnych  rozkoszy,  ona  była 

dostarczycielką  wszelkich  dóbr  od  piór  i  papieru  po 

czekoladki,  kochanką,  łączniczką  ze  światem, 

powiewem młodości.

Drugim  bohaterem  tragicznych  wydarzeń  jest 

młody  abbé  –  obiekt  drwin  i  pogardy  ze  strony 

markiza.

To  bogobojny  ksiądz,  którego  zadaniem  jest 

nawrócenie  arystokraty,  a  przynajmniej  dopilnowanie, 

żeby jego „choroba” się nie pogłębiała.
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Maddie  i  ksiądz  ,  bezsilni   wobec  potęgi  Natury, 

zaczynają  się  pożądać,  jednak  konwenanse  i  przykazy 

nie  pozwalają  na  nic  więcej  jak  tylko  marzenia. 

Namiętność  wybucha  w  momencie  kiedy  Maddie 

zostaje  zamordowana.  To  moment  kiedy  abbé  składa 

na ołtarzu martwą dziewczynę, by za chwilę, ku swojej 

rozpaczy,  dać  upust  swoim  skrywanym  popędom. 

Scena  ukazuje  bardzo  jasno  potęgę  natury,  która 

potrafi  pokonać  wszelkie  ludzkie  zasady.  Przykazania 

boskie  zostały  zdeptane  przez  najwierniejszego  sługę, 

a  nieskończona  moc  pokonana  przez  bezwzględną 

Naturę.  Ksiądz  pomimo  swojej  silnej  wiary  został 

zmuszony  do  gwałtu  na  sobie,  przekroczył  granice,  za 

którą jest już tylko szaleństwo.

Obraz  Quills,  zasługuje  na  zainteresowanie  nie 

tylko  z  uwagi  na  przytoczone  fragmenty.  Jako  film 

biograficzny  zawiera  oczywiście  elementy  ściśle 

historyczne,  choćby  miejsce uwięzienia  i  ostatnich dni 

markiza  (Charenton).  Widz,  który  zna  losy  Sade’a,  nie 

powiniem  mieć  problemów  z  odróżnieniem 

prawdziwych zdarzeń od fikcji filmowej.
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Nie  jest  to  film  doskonały,  ponieważ  nie  zawiera  zbyt 

wielu  wątków  historycznych  z  życia  filozofa,  ale  jak 

dotąd jest jedynym obrazem, który w miarę możliwości 

wiernie  oddaje  specyfikę  życia  i  charakteru  markiza. 

Film  Kauffmana  przedstawia  Sade’a  jako  wojownika  o 

wolność  słowa,  który  walkę  z  cenzurą  stawia  ponad 

własne  życie,  bo  życie  bez  wolności  nie  ma znaczenia, 

jest tylko jego tanią imitacją.
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2.  Mroczne opowieści 

A teraz, drogi czytelniku, winieneś  

przygotować swe serce i umysł na najbardziej  

nieczystą opowieść, jaka powstała od początku  

świata14.

Markiz  nie  jest  anonimową  postacią  i  wielu 

artystów  sięga  po  jego  dzieła,  aby  zinterpretować  je  w 

wybranej  przez  siebie  formie.  Spośród  wielu  nawiązań 

do  twórczości  markiza,  największą  ilością  tematów 

sadycznych  pochwalić  się  może  hiszpański  reżyser 

Jesus  Franco.  Jednak  ilość,  nie  idzie  w  parze  z 

jakością  i  zważywszy  na  ich  poziom  nie  zasługują  na 

bliższe przedstawienie.

14 D. A. F. de Sade, 120 dni Sodomy czyli Szkoła libertynizmu, przeł., B. Banasiak, K. Matuszewski, 
Warszawa – Wrocław 1992, s. 87.
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Najsłynniejszym  bodaj  filmem  opartym  na 

powieści  Sade’a  jest  wyreżyserowany  przez  Pier  Paolo 

Pasoliniego obraz pt. Salo czyli 120 Dni Sodomy.

Sam  Pasolini  uchodził  za  postać  wielce 

kontrowersyjną.  Właściwie  wszystkie  jego  filmy 

wywołały  skandale  i  zabraniano  ich  dystrybucji  w 

wielu  krajach.  Obrażał  Kościół,  religie,  władze 

demokratyczną,  mieszczaństwo,  a  fascynowały  go 

niziny społeczne, prostytucja, homoseksualizm.

Był bluźniercą i  antyklerykałem, co przypłacił  wieloma 

sprawami  sądowymi.  Choć  wpisał  się  w  historię  filmu 

dość  wyraźnie,  to  wielu  krytyków  ma  wątpliwości  , 

jakie  przesłanie  niosły  jego  dzieła,  bo  głównie 

stanowiły  kontestacje  zastanego  porządku  i  dobitnie 

ukazywały  poglądy  samego  reżysera.  Niemniej  jednak, 

była  to  postać  na  swój  sposób  wybitna  i  zasługująca 

na uwagę.

Salo  jest,  jak  sugeruje  podtytuł,  ekranizacją  Stu  

dwudziestu  dni  Sodomy.  Wydaje  się,  że  wybór  dzieła 

Sade’a  nie  jest  przypadkowy,  bo  Pasolini  był  jego 

wielbicielem  i  podzielał  poglądy  na  temat  buntu, 

dążenia  do  wolności  słowa,  postępowania, 

celebrowania  życia  przy  jednoczesnej  fascynacji 

śmiercią,  postrzegania  władzy  w  kontekście 

oddziaływania  na  jednostkę  i  narzucanie  zasad 
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moralno–prawnych.  Obaj  jako  tło  wydarzeń  i 

uzasadnienia  swoich  poglądów wykorzystali  cielesność 

i  seksualizm w postaci  najbardziej  ekstremalnej,  gdzie 

apogeum uniesienia osiąga się w momencie śmierci.

„Świat  przedstawiony  w  powieściach  Sade’a,  to 

świat  gwałtu  i  przemocy,  cierpienia  i  śmierci,  i  jako 

taki przywodzić musi na myśl rzeczywistość Inkwizycji, 

okrucieństw  wojny,  epoki  pieców  i  obozów 

koncentracyjnych,  słowem,  zwyrodniałej  zbrodni, 

budzącej  poczucie  lęku  i  zagrożenia.  Stąd  też  chyba 

nieprzypadkowo  Pasolini  wyposażył  bohaterów  swego 

Salo ,  filmowej  wersji  120  dni  Sodomy ,  w  hitlerowskie 

insygnia…”
15

.   Możliwe,  że  Pasoliniemu  w  realizacji 

Salo  pomógł  fakt  zamieszkiwania  w  Republice  Salo  w 

młodości.  W  czasach  reżimu  Mussoliniego  Republika 

Salo  była  areną  faszystowskiej  przemocy,  która  na  co 

dzień  napędzała  machinę  destrukcji.  Właśnie  do  Salo 

lat  44–45 dwudziestego  wieku Pasolini  przeniósł  akcję 

powieści  Sade’a,  co  odebrane  zostało  jako 

bezpośrednia krytykę totalitaryzmu.

W  filmie  księcia  de  Blangis,  jego  brata  biskupa, 

prezydenta  de  Curval’a  i  Durceta,  zastąpili  wysokiej 

rangi  faszystowscy  dygnitarze.  Podobnie  jak  to  się 

dzieje  na  stronach  dzieła  Sade’a  i  w  Salo  czterej 

przyjaciele skupiają się wyrafinowanych torturach, aby 

15 D. A. F. de Sade, Powiedzieć wszystko, op. cit., s. 13.
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zaspokoić  swoje  najbardziej  wybujałe  fantazje 

erotyczne.

Elementem  spajającym  oba  dzieła  jest  teza,  że  dobro 

jest  tylko  zbiorem  narzuconych  reguł,  natomiast  sam 

człowiek  jest  amoralny  i  rządzi  się  naturalnym 

popędem.

Jednak   o  ile  w  pisarstwie  markiza  mamy  do 

czynienia  z  ogromnym  ładunkiem  erotyzmu,  tak  Salo 

jest pokazane z niemal medycznym chłodem.

Jest  zimne, odhumanizowane do granic wytrzymałości. 

Każda  czynność  bez  względu  na  to,  czy  jest  to  akt 

koprofagii,  czy  zbliżenia  seksualnego  wywołuje  taką 

samą  obojętność.  Nie  można  się  tu  dopatrzeć 

jakichkolwiek  emocji,  panuje  zobojętnienie  na 

cierpienie  ofiar,  nawet  inicjatorzy  całego  zdarzenia 

wydają  się  spełniać  swoje  zachcianki  bez  większej 

satysfakcji,  a  fakt  coraz  okrutniejszych  tortur  nie 

zmienia tego nastawienia.

Właśnie  to  wyrachowanie  w  działaniu  bohaterów 

różni  film  Pasoliniego  od  dzieł  Sade’a.  Francuz  nie 

odmówiłby  sobie  odrobiny  przyjemności  w  pokazaniu 

autentycznych przeżyć ofiar i stręczycieli.

Salo  nie  jest  filmem  dla  wszystkich.  Często 

zaliczany jest  do kategorii  horror,  bo naprawdę można 

przeżyć  straszliwe  chwile  oglądając  go.  Jest  pasmem 

szokujących zdarzeń i bezrefleksyjnej przemocy.
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Nie  można  jednak  zaprzeczyć,  że  jest  to  ważny 

film, zarówno w filmografii  Pasoliniego jak i w próbach 

interpretacji sadycznych dzieł. Brakuje mu jednak tego 

szaleńczego  popędu,  radości  w  zaspokajaniu  fantazji 

oraz prowokacji tak charakterystycznych dla Markiza.
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3. Nieśmiertelny duch Markiza

Świat, w którym żyjemy Jest światem 

stworzonym przez Markiza de Sade.

Yukio Mishima
16

Wpływ idei sadycznych nie ogranicza się tylko do 

prób  oddania  historii  jego  życia   czy  dzieł.  Przede 

wszystkim  ducha  markiza  odnaleźć  można  w 

twórczości  artystycznej  wielu uznanych postaci  świata 

sztuki.Wielu  z  nich  pośrednio  lub  bezpośrednio 

przyznaje  się  do  inspiracji  filozofią  Sade’a.  Szerokie 

grono  twórców,  szczególnie  awangardowych  wpisuje 

się  w  idee  wolności  słowa  i  przekonań,  potęgę 

16 Japoński prozaik,  poeta, dramaturg i eseista, autor dramatu Madame de Sade,  wielokrotnie 
nominowany do Nagrody Nobla.
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wyobraźni  i  przymus  spełniania  swoich  fantazji,  bunt 

przeciwko  narzuconym normom.

Już  na  początku  istnienia  kina  artyści 

wykorzystywali  z  medium,  jakim  jest  kino,  do 

eksperymentów,  odkrywania  nowych  możliwości 

przekazu.  Sadyczna  wizję  świata  szczególnie 

zafascynowani  byli  surrealiści.  Należeli  oni  do  nurtu 

awangardowego,  ale  specyficzne  postrzegania 

wyróżniało ich na tle innych koncepcji sztuki.

 Twórczość  surrealistyczna  polega  na 

luźnych skojarzeniach,  pozornie  nie  mających  ze  sobą 

związku,  obrazów.  Jednak  po  głębszej  analizie 

odnaleźć można w tych symbolach znaczenia.  Symbole 

zaczerpnęli  oni głównie od Siegmunda Freud’a,  i  Carla 

Gustawa  Jung’a.  Podstawowym  założeniem 

surrealizmu była wolność, miłość i wyobraźnia.

Mentalny  związek  twórców  tego  nurtu  z  Sade’m 

opiera  się  na  walce  z  ograniczeniami.  Sztuka  ma 

uwolnić  człowieka  z  krępujących  go  więzów  norm 

społecznych  i  moralnych.  Szczególny  nacisk 

surrealiści  kładą  na  wyzwolenie  seksualizmu, 

skrywanego  pod  pozorami  moralności.  Środkiem 

surrealistycznego  przekazu  stała  się,  podobnie  jak 

wcześniej  u  Sade’a,  fascynacja  cielesnością, 

odmiennością, wręcz dziwactwem.
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Wybujała  wyobraźnia  pozwala  na  przedstawienie 

za  pomocą  prostych  zabiegów najbardziej  szokujących 

treści.  Twórcy  awangardy  cenią  sobie  zimny  osąd, 

twórca  jest  medium  dla  treści,  a  dzieło  powinno 

zawierać coś z patologii.

Przedstawiciele  filmowego  surrealizmu 

początkowo  nie  byli  liczni.  W  środowisku  panowało 

przeświadczenie, że film jest techniką zbyt racjonalno–

techniczną  toteż  woleli  oni  stać  w  opozycji  do  całej 

machiny  produkcyjnej.  Jednak  kilku  twórców,  mimo 

oskarżeń  o  „komercyjną  zdradę”,  odważyło  się  na 

użycie kamery.

W  kontekście  teorii  sadycznej   wyróżniał  się 

Luis  Buñuel.  Jego  współpraca  ze  słynnym malarzem, 

Salvadorem  Dali,  sprawiła,  że  surrealizm  filmowy 

zaistniał  na  salonach,  a  ich  dwa  dzieła,  Pies  

Andaluzyjski  i  Złoty  wiek ,  stały  się  ikonami  filmu 

tego nurtu. „Podczas premiery Psa andaluzyjskiego (Bunuel) 

miał ze sobą kilka kamyków, żeby w razie klapy cisnąć nimi w 

audytorium.  Na  pokazy  Złotego  wieku w  1930  roku  to 

widzowie  z  kolei  przychodzili  z  kamieniami  w kieszeniach  i 

wyrywali fotele... El Supremo Wywrotowiec - jak go określano - 

sprawiał, że najbardziej wówczas gwałtowny ruch artystyczny, 

surrealizm, «wrzeszczał» z ekranu w kierunku zbulwersowanej 

publiczności.  Cenzura  ostrzyła  nożyczki,  klerycy 

pomstowali”17.

17 http://film.org.pl/europa/bunuel.html
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Pies  Andaluzyjski  jest  chyba  najsłynniejszym 

filmem tego okresu. Tworzeniu filmu przyświecał jeden 

cel – nakłonić do mordu i wzniecić rewolucję. Mówi on 

o  pożądaniu  nie  do  opanowania  i  walce  z  nim.  Jest 

obrazem  o  ludzkiej  seksualności.  Męski  gwałtowny  i 

agresywny  popęd,  który  poprzez  ograniczenia  moralne 

ciągle jest hamowany. 

Scena,  w  której  mężczyzna  ciągnie  dwa 

fortepiany,  na nich leżą martwe osły,  a pomiędzy nimi 

znajdują się dwaj klerycy jest symbolem ograniczenia i 

ciężaru  jakie  trzeba  znosić.  Fortepiany  symbolizują 

kulturę  wrogą  cielesności,  klerycy  –  represje 

kościelne,  a  martwe  osły  -  śmierć  nieograniczonej 

chuci.  Znakiem  przymusu  odrzucenie  naturalnych 

popędów  jest  fragment,  w  którym  z  dłoni  mężczyzny 

wychodzą  mrówki  (  symbol  onanizmu).  Najsłynniejszy 

kadr  tego  filmu,  czyli  rozcinanie  brzytwą gałki  ocznej, 

ma  być  buntem  artysty  wobec  powierzchownego 

odbieraniu  sztuki  i  chęcią  skierowania  uwagi  do 

wewnątrz umysłu.

Późniejszym  filmem  Bunuel’a  jest  Złoty  wiek , 

który  wywołał  niemały  skandal,  ponieważ  uznano,  że 

namawia  do  buntu  przeciwko  wszelkim  instytucjom  i 

ideologiom.  Rzeczywiście,  znaleźć  można  tu  nienawiść 
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dwojga  kochanków  wobec  świata  nakazów,  który  nie 

pozwala  im  powrócić  do  „raju”  i  cieszyć  się  własną 

bliskością.  Znów  mamy  tu  do  czynienia  z  ogromem 

symboliki  freudowskiej,  nieustanna  walką  z 

narzuconymi  normami  i  chęcią  wyrwania  się  z  opresji 

w  świat  seksualności.  Najbardziej  znacząca,  w 

kontekście  myśli  Sade’a,  jest  ostatnia  scena.  Z  zamku 

położonego  na  wzgórzu  wychodzą  czterej  mężczyźni, 

którzy  właśnie  przeżyli  „120  dni  sodomy”.  Jeden  z 

nich,  przypominający  Chrystusa,  wraca  do  zamku, 

żeby  dokonać  gwałtu  na  kobiecie,  która  zakrwawiona 

stoi   w  bramie.  Mężczyzna  wraca  ogolony,  jego  włosy 

wiszą na krzyżu (symbol energii, mocy,  płodności).

Surrealiści  chcieli  podkreślić  związki  między 

rozkoszą  seksualną,  a  przemocą,  podobnie  jak  to 

czynił  Sade.  Rozprawiają  się  tym samym z  Kościołem, 

który  „wykastrował”  ludzką  popędliwość,  jednocześnie 

wyśmiewają nierealność idei chrześcijańskich.

Buñuel  podobnie  jak  markiz  odkrywał  i 

wydobywał  animalne  popędy  człowieka,  które 

skutecznie   są  hamowane  przez  wiele  instytucji, 

chcących podporządkować go sobie. Reżyser za pomocą 

łatwych  do  odgadnięcia  symboli  skłania  do  refleksji 

nad kondycją ludzkiej samoświadomości (scena z filmu 

Anioł  zagłady ,  w  której  owce  na  dźwięk  dzwonów 
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zmierzają do kościoła,  czy z filmu Piękność  dnia ,  gdzie 

główna  bohaterka  przekraczając  próg  domu 

publicznego,  przypomina  sobie  moment  odmowy 

komunii).  Trudno  nie  odnaleźć  w  takiej  symbolice 

inspiracji  tekstami  Sade’a  i  jego  buntu  wobec 

instytucji, nawoływania do walki o wolność.

Innym  artystą,  bo  w  tym  wypadku  takie 

określenie  jest  wyjątkowo  uzasadnione,  który  jasno  i 

wyraźnie  przyznaje  się  do  inspiracji  sadycznych,  jest 

Peter  Greenaway.  Malarskość  jego  filmów  wprowadza 

w  świat  zagadkowości,  teatralności,  ulotności,  ten 

obraz  jednak  nie  jest  przedstawieniem  sielankowym, 

niesie  niepokój,  lęk,  czasem  potworność.  Kino 

Greenaway’a  jest  kinem  estetyczno-intelektualnym, 

jest nieznaną dotychczas formą filmową. 

Reżyser  z  właściwą  sobie  erudycją  obraża, 

ośmiesza  powszechne  poczucie  przyzwoitości,  stosuje 

odniesienia  do  historii  sztuki,  seksuologii,  używa 

metafor,  wieloznaczności,  paradoksów.  Człowieka 

traktuje  jako  ciało,  dopiero  później  przypisuje  mu 

cechy  osobowości.  Fascynuje  go  seksualność  i 

związana  z  nią  śmierć,  niczym  nierozerwalna  całość. 

Uważa  nawet,  że  tylko  te  dwa  elementy 

człowieczeństwa  zasługują  na  uwagę.  Interesuje  go 

tylko  forma,  bo  treść  jest  tylko  „ilustracją”.  "Wiele 

popularnych filmów – mówi Greenaway- jest pełnych przemocy. 
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Myślę, że różnica między tymi filmami, a moimi, polega na tym, 

że ja pokazuję przyczyny i skutki aktów przemocy. To nie jest 

przypadek Kaczora Donalda, który dostaje cegłą w potylicę, a w 

następnej scenie wstaje i odchodzi jak gdyby nigdy nic. U mnie 

Donald  spędziłby  6  miesięcy  w szpitalu,  i przeżyłby  traumę, 

którą  zapamiętałby  na  resztę  życia"18. Należy  wyłuskać 

podskórny  sens  dzieła,  aby  we  właściwy  sposób  je 

zrozumieć.

Kucharz,  złodziej,  jego  żona  i  jej  kochanek  jest 

dziełem,  w  którym  Greeneawy  oddaje  hołd  markizowi. 

Mnóstwo  w  tym  obrazie  erotyzmu,  przemocy,  śmierci, 

orgii  smaków  i  kolorów.  W  obrazie  Greenaway’a  akty 

seksualne  przeplatają  się  z  rozmowami  i  ucztami.  W 

finale  podaje  się  nam  śmierć  brutalną,  która  jest 

zemstą  za  zdradę.  Staję  się  ona  przyczynkiem  do 

ostatniej  uczty,  a  daniem głównym jest  ofiara  zemsty. 

Kanibalizm,  którego  jesteśmy  świadkami  jest 

zadośćuczynieniem za krzywdy,  okrutną ucztą  z  nutką 

erotyzmu.  Reżyserowi  nie  chodzi  o  moralizowanie, 

przestrzeganie,  on  chce  bulwersować.  Przedstawia 

obraz odstraszający i zarazem fascynujący.

Podobne podejście do problemu ciało–śmierć miał 

inny  twórca  filmowy.  Marco  Ferrari  w  swoim  Wielkim  

żarciu ,  pokazuje  losy  czterech  mężczyzn,  który 

zaplanowali  wspólne  samobójstwo  z  przejedzenia. 

Przyjeżdżają  oni  do  wynajętej  willi,  gdzie  czeka  na 
18 http://www.lecinema.pl/lk/na031860.php
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nich  góra  jedzenia  i  upragniona  śmierć.  Dni  spędzają 

na  jedzeniu,  oglądaniu  filmów  erotycznych, 

uprawianiu  seksu  z  zaproszonymi  prostytutkami  i  na 

rozmowach.

Skojarzenie  ze  Stu  dwudziestoma dniami  Sodomy  

Sade’a  jest  oczywiste:  przekraczanie  granic 

moralności,  zdrowego  rozsądku,  balansowanie  na 

granicy,  po to tylko,  żeby nakarmić zmysły i  oddać się 

najbardziej wymyślnym formom zaspokojenia.

Motyw  seksu  i  śmierci  w   Europie  i  USA  osnuty 

jest  od  zawsze  atmosferą  tajemnicy,  strachu,  bacznie 

przygląda  się  temu  cenzura.  Dopiero  Rewolucja 

Seksualna  w  latach  60–70  dwudziestego  wieku 

zapoczątkowała  nową  erę  moralności.  Proces  ten  trwa 

do  dziś  i  nawet  teraz  nie  jest  pozbawiona  pruderii. 

Często  filmy  poruszające  taką  tematykę  sprowadzane 

są do podziemia, zakazane, a to wszystko oczywiście w 

trosce o moralność społeczeństwa.

To  co  w  świecie  kultury  zachodniej  traktowane 

jest  z  ostrożnością,  w  odległej  Azji  jest  zjawiskiem 

codziennym  i  mocno  zakorzenionym  w  kulturze. 

Właśnie  w  Azji,  a  dokładnie  w  Japonii  powstał  film, 

który  w  wielu  krajach  kultury  chrześcijańskiej  został 

zakazany,  w  niektórych  z  nich  jest  tak  do  dziś.  Mowa 

tu  o  filmie  Imperium  zmysłów,  który  jest  opowieścią 
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opartą  na  autentycznych  wydarzeniach  z  lat 

dwudziestych  poprzedniego  wieku.  Bohaterami  jest 

para  kochanków,  którzy  za  cenę  własnego  życia 

poddają  się  coraz  to  niebezpieczniejszym 

eksperymentom  seksualnym.  Ziszczeniem  ich  marzeń 

jest śmierć mężczyzny w czasie ostatniego zbliżenia.

Imperium  zmysłów  wywołało  skandal,  nie  tylko  ze 

względu  na  tematykę.  Po  raz  pierwszy  w  kinie  nie-

pornograficznym  pokazany  został  prawdziwy,  nie 

pozowany  seks. „niczym  u  Battaille'a,  powiedziano  o 

seksualności wszystko. Bez wątpienia dzieło Oshimy nie ma na 

celu bezmyślnego epatowania brutalnością, ale każe zastanowić 

się nad naszą cielesnością i człowieczeństwem”19.

Reżyser  celowo  „odmówił  używania  koloru  zielonego, 

który dla niego trącił ogrodami, przyrodą i miękkością. 

Oshima chciał wyrazić świat konkretu i przemocy”.
20

Swoim  filmem,  podobnie  jak  wcześniej  czynili 

Sade  czy  Bunuel  chciał  zadać  cios  instrumentowi 

kontroli  politycznej,  uważał  bowiem  że,  przestępstwo 

jest  surogatem  polityki,  a  społeczeństwo  ma  takich 

przestępców  na  jakich  zasługuje  i  to  ono  ponosi 

odpowiedzialność za wyrządzone krzywdy.

 

19 http://www.dkf.waw.pl/content/view/4/96/
20 I. Buruma, Misjonarz i libertyn. Eros i dyplomacja polityka na Wschodzie i Zachodzie, przeł. P. Rosne, 
Kraków 2005, s. 30.
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ZAKOŃCZENIE

„Wszystkie idee i wszystkie wizje artystyczne Sade’a 

muszą być rozumiane w kategoriach pojęć wieku Oświecenia i 

przekładanie do nich jakiejkolwiek innej miary dyskwalifikuje 

naukowo ewentualnego badacza. Jakiekolwiek było znaczenie 

moralne  pism Sade’a  w  XVIII  wieku,  dzisiaj  są  one  dla  nas 

ciekawym i bardzo charakterystycznym świadectwem istotnych 

zjawisk  światopoglądowych  i  po  części  obyczajowych  wieku 

Oświecenia, które skazano niegdyś – ze względów dziś już dla 

nas zupełnie nieaktualnych – na kompletne zapomnienie”21.

Niewątpliwie  z  tego  powodu  filmy  dotyczące  Markiza 

należą do dość specyficznego nurtu kina. Nurtu, który wybiera 

dla siebie widza ze swoistą wrażliwością i wiedzą.

21 J. Łojek, Wiek markiza de Sade, op. cit., s. 359.
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Pomimo  niezaprzeczalnej  malarskości  dzieł  Sade’a, 

niełatwo je przenieść na srebrny ekran. Jest to zabieg wręcz 

niemożliwy, bo wymagałby sporych nakładów finansowych,  a 

odbiorca  musiałby  być  merytorycznie  przygotowany  na 

spotkanie z pełną okrucieństwa filozofią.

Sade  jest  trudną  postacią.  Jego  wielopłaszczyznowe 

rozważania  najczęściej  są  spłaszczane ponieważ trudno jest 

ująć ich sens bez obawy, że staną się  nieczytelne.  Niestety 

traci na tym filozofia Markiza.

O ile Sade’owi udało się stworzyć język na tyle pojemny i 

elastyczny,  żeby  móc  zawrzeć  w  nim  to  co  wyrażalne  i 

niewyrażalne,  to  twórcom kina  nie  udało  się  połączyć  obu 

cech.

Paradoksalnie,  najbliżsi  „prawdy sadycznej”  stali  się  ci, 

którzy nie  starali  się bezpośrednio nawiązać do postaci  lub 

dzieła filozofa. Filmy nawiązujące do biografii lub twórczości 

są  najczęściej  jednowarstwowe  przez  co  tracą  swoją 

„sadyczną” moc. Chlubnym wyjątkiem zdaje się być  Zatrute  

pióro Kauffmana,  któremu  udało  się  uchwycić  ducha 

sadycznego.  Jest  to  jedyny  film,  w  którym  pod  pozorem 

prostej historii kryje się filozofia osamotnienia i buntu.

Najbliższe charakterowi Markiza są jednak te filmy, które 

bezpośrednio  nie  nawiązują  do  niego.  Wymienić  tu  należy 

opisywanych  wcześniej  Buñuel’a,  Greenaway’a,  Ferreri’ego 

oraz  projekt  Marquis  Topor’a  i  Xhonneux’a  i  oparty  na 

dramacie Petera Weiss’a film Petera Brook’a Marat/Sade. Oba 

dzieła  odbiegają  od  znanych  standardów  kina 

popkulturalnego  i  choć  różnią  się  od  siebie  tematyką, 

zdecydowanie można powiedzieć, że autorzy wykonali niemały 

wysiłek żeby przekazać sadyczny charakter swoich dzieł. 

Z  powyższych  rozważań  nasuwa  się  konkluzja,  że  siłą 

filozofii  Markiza  nie  były  tylko  opisywane  ekscesy,  dramat 

więźnia,  prześladowania  szlachcica,  a  to  co  kryło  się  pod 
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maską potwora. Sade to libertyn, buntownik, indywidualista, 

pisarz, eksperymentator, filozof, kat i ofiara jednocześnie; na 

równi odstręczał, jak przyciągał. Trudno ująć krótko fenomen 

szlachcica  z  La  Coste,  zdaje  się  on  mieć  tyle  twarzy  ile 

podziwiających go. Pewnie, dlatego tak trudno ująć w jednym 

dziele  filmowym  ten  ogrom  aspektów  stanowiących  o 

integralności Sade’a. 

Możliwe,  że  Markiz,  stanowiąc  wyzwanie  dla  twórców, 

jeszcze niejednokrotnie odsłoni kolejne swoje oblicza.
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