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Wstęp 

„<<być libertynem>>[...]to zwyczaj zdawania się na instynkt, który wiedzie nas 

do zmysłowych przyjemności; nie zważa na dobre obyczaje, ale nie stawia sobie za cel 

ich zwalczania. Wiąże się z nim brak drażliwości sumienia [...] gdy jest skutkiem młodości 

lub wybujałego temperamentu, nie wyklucza ni talentów, ni dobrego charakteru”
1
 

Denis Diderot 

 

 Temat niniejszej pracy stanowi zagadnienie libertynizmu obecnego w nowożytnej 

Francji w wieku XVI – XIX. Mój wybór padł na ten problem, ponieważ moim zdaniem 

kwestia libertynizmu nie tylko jako postawy światopoglądowej, zakładającej pewne swoiste i 

będące zarezerwowane wyłącznie dla niej ideały, ale także jako stanowiska filozoficznego, 

jest niedoceniana i pomijana. W związku z rozbieżnościami dotyczącymi zachowań i postaw 

obecnych w libertyniźmie występującymi w wyżej wymienionych ramach czasowych, 

dokonałem podziału na libertynizm „pierwotny”, który ma wymiar wyłącznie naukowy i 

akademicki, oraz na libertynizm „radykalny”, będący – w dużym skrócie – pochwałą 

nihilizmu. W pracy odwoływałem się do wielu – głównie francuskich – myślicieli, pojawiają 

się między innymi:  Pierre Charron, Lucilio Vanini, Claude – Prospere Jolyot de Crebillon, 

Francois Garrasse, Paul – Henri Dietrich baron d’ Holbach, Wolter, Antonio Augustyn 

Calmet, Jean Maslier, Leger – Marie Deschamps, Helwecjusz, Gottfried Leibniz, Thomas 

Hobbes, Donatien Alphonse Francois marquis de Sade i inni. Za cel postawiłem sobie 

prezentacje i pewien rodzaj skontrastowania libertynizmu „pierwotnego” i libertynizmu 

„radykalnego”.  

Do realizacji wyznaczonej intencji posłużyłem się szczegółowym planem pracy; 

dokonałem podziału na trzy główne rozdziały, które dzielą się na podrozdziały, a te z kolei – 

na szczegółowe dla danego rozdziału głównego – zagadnienia. Każdy rozdział zawiera 

adekwatne do niego podsumowanie. Na początku starałem się wyjaśnić samo zagadnienie 

libertynizmu – czym ta ideologia jest, jakimi cechami charakteryzuje się jej przedstawiciel. 

Następnie podałem metodologiczne kryteria, jakimi kierowałem się przy podziale tej postawy 

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

Lubelskie, Lublin 1973, s. 11. 
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na libertynizm „pierwotny” i libertynizm „radykalny”, które także opatrzyłem odpowiednim 

opisem. Wyłożyłem obecność ideologii libertyńskiej w kulturze i Kościele, zaś część 

dotycząca etyki – kończąca rozdział – stanowi jednocześnie wprowadzenie do kolejnego 

zagadnienia mojej pracy, poświęconej moralności. Omawiając liczne koncepcje etyki 

towarzyszące epoce oświecenia, powołuję się między innymi na szkołę Epikurejską, 

która przez pewien okres czasu była bardzo popularna. Rozważam także poglądy dotyczące 

biblijnego Edenu i to w jaki sposób istnienie tego miejsca zostało przez Francuzów 

zakwestionowane, co wiązało się z rozwojem nauki. Dalej, czytelnik dowiaduje się o różnych 

koncepcjach zła, a także o próbach rozwiązania problemu zła w świecie, między innymi 

dzięki teodycei i myśli przewodniej Thomasa Hobbesa. Kończąc ten rozdział, porównuję idee 

obecne w libertyniźmie „pierwotnym” i „radykalnym”, aby w ostatniej części mojej pracy 

zająć się Markizem de Sade, który według mnie jest bezkonkurencyjnym przykładem 

człowieka wyznającego poglądy libertynizmu „radykalnego”. Poprzez analizę jego życia 

i twórczości, starałem się dać wyraz – a tym samym, osiągnąć postawiony na początku przeze 

mnie cel – filozoficznemu wymiarowi ideologii libertyńskiej. Wskazanie najważniejszych 

wydarzeń towarzyszących Sade’owi od najmłodszych lat było nieodzownym czynnikiem, 

który posłużył mi do wprowadzenia czytelnika w myślowy tor rozważań libertyna, 

jaki wydaje mi się niezwykle ciekawy z perspektywy filozoficznej. Odbiorca ma okazję 

ustosunkowania się między innymi do koncepcji czy wizji Boga, jaką wykreował Markiz, 

maniakalnej analizy wszystkiego, co stworzył oraz transgresji i współczesnych odniesień 

do jego twórczości. Kończąc ostatnią część pracy, skupiam się na niemniej ważnej kwestii 

niż te poruszone w poprzednich rozdziałach -  komentatorach, recenzentach i badaczach dzieł 

Sade’a. 

Wszystkie te zabiegi myślowe wymagały ode mnie zapoznania się nie tylko 

z twórczością samego libertyna, ale także z opracowaniami uznanych światowych twórców. 

Do realizacji założonego celu wykorzystałem między innymi literaturę, która traktuje 

wyłącznie o tytułowej ideologii obecnej we Francji z czasów przed Sadem, jest to między 

innymi: Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a Johna Stevensona Spinka,  

Etyka i religia w krytyce libertyńskiej Tullia Gregorego, legendarna pozycja Pierre’a 

Klossowskiego – Sade, mój bliźni, Filozofia francuskiego oświecenia i Hiob mój przyjaciel 

autorstwa Bronisława Baczki, Wiek Markiza de Sade Jerzego Łojka oraz Integralna 

Potworność, czyli konsekwencje śmierci Boga, założyciela Towarzystwa imienia Markiza 
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de Sade – Bogdana Banasiaka. W końcowej fazie mojej pracy, przy okazji poruszenia kwestii 

dotyczącej inspiracji filozofią Sade’a, korzystałem także z bogatej filmografii, aby odnieść 

się do aspektu obecności Markiza we współczesnej popkulturze. Praca niniejsza nie 

wyczerpuje tematu tak i libertynizmu, jak problematyki związanej z twórczością i systemem 

filozoficznym stworzonym przez Sade’a. Może ona stanowić natomiast inspirację dla 

dalszych badań nad poruszonymi przeze mnie zagadnieniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Rozdział I. 

LIBERTYNIZM 

1.1. GENEZA 

1.1.1.  Rozumienie i ewolucja pojęcia 

Szeroko pojmowana kultura nowożytnej Francji - jak można się przekonać 

przeglądając którąkolwiek z naukowych pozycji
2
 - jawi się jako niezwykle „barwna”, cechuje 

ją niesamowita różnorodność w każdej płaszczyźnie życia, począwszy od miałkiej 

codzienności szarych obywateli, przez wyraźnie widoczne rozwarstwienie klasowe, a 

skończywszy na sprawach związanych z sytuacją i pozycją ówczesnego Kościoła oraz 

nieustabilizowaną kondycją polityczną państwa. Ówczesną złożoność i zróżnicowanie 

zawdzięcza Francja między innymi renesansowym dziełom oraz odkryciom jakie w owym 

czasie wręcz „zalewały” ojczyznę Kalwina. Wszystkich zmian obejmujących trzy stulecia tj. 

XVI -XVIII Francji nie sposób wymienić. Rodziły się i ulegały ewolucji różnego rodzaju 

postawy światopoglądowe, umowne zasady życia społecznego i obyczaje, zmieniały się 

również znaczenia samych pojęć. Postawa zwana libertynizmem oraz cechy ją 

charakteryzujące jest jednym z przykładów tego typu zmian, które można przedstawić 

analizując ewolucję pojęć „libertyn”, „libertynizm”. 

Jedną z podstawowych definicji pojęcia libertynizmu można przytoczyć za żyjącym 

na przełomie XVI i XVII wieku uznanym teoretykiem libertyńskiej ideologii – Pierrem 

Charronem.3 W swoich dziełach niejednokrotnie podkreślał on, idąc w tym za sceptykami, 

iż człowiek realizuje się w poszukiwaniu, a wątpienie jest tym, do czego powinien dążyć. Nie 

można przestać poszukiwać, ponieważ ignorowanie głęboko drzemiącej w człowieku chęci 

                                                             
2 Za przykład może posłużyć Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV autorstwa F. Bluche’a. 
3 Pierre Charron urodził się w wielodzietnej rodzinie w roku 1541 w Paryżu. Około 1562 roku studiował prawo 

na Universitéd' Orléans. Uprawianie tej profesji nie przynosiło mu satysfakcji, został księdzem - na początku w 

Paryżu, potem (około roku 1588) wyemigrował na północny zachód Francji, gdzie postanowił zostać mnichem, 

ale klasztory w których starał się o członkostwo odmawiały mu. W rok później poznał Michaela de Montaigne’a. 

Lata 1594 -1600 spędził pod protekcją jednego z wielkich diakonów Kościoła w Cahors, który mianował go na 

proboszcza. Charron umarł w 1603 roku. Pierwsze książki publikował nie podając swojego nazwiska. Renée 

Kogel, Pierre Charron, http://books.google.pl/books?id=4988HcMPk8cC, data dostępu: 20.03.2012. 

http://books.google.pl/books?id=4988HcMPk8cC
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poznania i zaniechanie poszukiwań wpędza w sidła dogmatyzmu. W libertyniźmie krytyka 

jest uznawana za siłę napędową życia. Nie sposób przyjąć żadnej prawdy jako uniwersalnej 

oraz żadnej zasady jako absolutnej i potwierdzonej. 4
Oznaczało to tyle, co odrzucać - 

powszechnie przyjmowaną - dogmatyczną teorię rzeczywistości. Jest to świadome otwarcie 

się w kierunku tego, co odmienne i indywidualne.5
 Odrzucenie dogmatów polegało więc 

przede wszystkim na wysoce sceptycznym podejściu do wszystkiego, co religijne 

oraz zakorzenione w historii i zastanych obyczajach. Te ostatnie, uznawane za wybitnie 

nieracjonalne, chcieli libertyni zwalczać za wszelką cenę. Posiłkując się dziełami antycznych 

filozofów postrzegali siebie jako mędrców, znających niszczycielską siłę tradycji. Gdyż 

to dzięki tradycjom tworzą się nieracjonalne prawa sumienia, czy będące pod ochronnym 

płaszczem społeczeństwa masowego - chociaż niejednokrotnie błędne - prawdy i zwyczaje, 

normy i doktryny. 6  Charron w swoim największym dziele pt. La sagesse używa pojęcia 

Coustume, które określa jako „[...]całokształt pojęć, kanonów ocen i zachowań, których siła 

wynika z tradycji, zwyczajów, często z oszustwa, lecz nigdy z rozumu, i które zostały 

przyjęte jako prawdy nieodwracalne, jako prawa sumienia i myśli; coustume pozbawia 

człowieka jego tożsamości, czyni z niego „zwierzę towarzyskie”, anonimowy składnik stada 

umieszczając go w sferze tego, co nieracjonalne”.7
 

Niezwykle trudnym zadaniem jest odtworzenie etymologii samego pojęcia 

libertynizmu przy jednoczesnym zachowaniu jego semantycznego znaczenia, które będzie 

wspólne dla każdego rozumienia bez względu na czasy i kulturę, w jakich się je rozpatruje. 

Nie da się jednak zaprzeczyć temu, że libertynizm jest to zespół poglądów, które swoimi 

korzeniami sięgają przede wszystkim sceptycyzmu. W zespole tym dobrze widoczne 

są również wpływy szkoły stoickiej, epikureizmu i hedonizmu. Na potrzeby niniejszej pracy 

należy także zaznaczyć, iż libertynizm był pojmowany inaczej w wieku XVI, a inaczej 

w wieku de Sade’a, kiedy to przyjmuje swoją zradykalizowaną - aby nie powiedzieć - 

graniczną - formę. W XVI i XVII wieku można spotkać się z libertynizmem jako postawą, 

która cechuje człowieka odmawiającego zaakceptowania powszechnie panujących wierzeń,  

a  w szczególności człowieka, pragnącego uwolnić się od więzów doktryny chrześcijańskiej.8 

                                                             
4 Por. G. Tullio, Renesans i Reformacja, Studia z historii filozofii i idei, Etyka i religia w krytyce libertyńskiej, 

Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1991, s. 38 -39. 
5 Por. tamże, s. 23. 
6 Por. tamże, s. 31. 
7 Tamże, s. 43. 
8 Por. tamże, s. 18. 
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Sto lat później libertyn jawi się już jako „rozpustnik szczególnego rodzaju: sceptyczny 

niedowiarek, który bez żenady zaspokaja swoje wyrafinowane namiętności seksualne, nie 

mając żadnych moralnych hamulców wskutek utraty wiary w Boga, wskutek odrzucenia 

nakazów chrześcijańskiej moralności, i dla specyficznego celu: zademonstrowania swojej 

przekory wobec nakazów Kościoła i okazania pogardy dla „czystości”, wstrzemięźliwości 

i ascezy, co więcej, wzmacniający swoje przeżycia właśnie wskutek perwersyjnego 

połączenia praktyk seksualnych z jednoczesnym obrażaniem moralności chrześcijańskiej 

i drwiną z nauki Kościoła.” 9
 Potoczna świadomość tamtych lat przypisywała libertynom 

również takie cechy jak obżarstwo, pijaństwo, agresja wobec Kościoła, czy próżna żądza 

wiedzy. 10
Jak można zauważyć, pojęcie ewoluowało w niemal namacalnym tempie, 

a posuwając się do przodu na osi dziejów - powoli zatraca ono swoje pierwotne znaczenie 

wraz z przypisywanym mu przed stuleciami filozoficznym sensem, aby w końcu zostać – 

choć nie zawsze - zastąpione terminem freethinker 
11

 - wolnomyśliciel. 

Jednoznaczne scharakteryzowanie postaci libertyna jest o tyleż trudniejsze, że postawy 

historycznych postaci uznawanych za przedstawicieli ruchu ulegały ewolucji i to w różnych 

kierunkach. Można dokonywać różnych podziałów tych postaw. Znany jest podział 

na libertynów - erudytów i libertynów ducha, na także tych, których działania odnosiły 

się w głównej mierze do sfery moralności, oraz tych, których fundamenty postawy ściśle 

wiążą się z wiedzą i nauką. 12
 Czasami wskazuje się też na istnienie libertynizmu 

o charakterze biesiadnym, którego materialistyczna i ateistyczna natura wyewoluowała 

do form arystokratycznych i elitarnych. 13  Zadanie jest tym trudniejsze, iż twórczość 

libertyńska była zazwyczaj zakazana, a co za tym idzie - publikowana nielegalnie, co stanowi 

dosyć duże wyzwanie dla historyków filozofii. Trudności ze zdefiniowaniem złożonego 

ruchu, za jaki należy uznać libertynizm wiążą się również z mnogością przejawów 

libertynizmu w różnych dziedzinach życia, a także z różnym stopniem uświadomienia sobie 

treści i znaczenia przyjmowanych idei - mamy do czynienia z libertynizm całkowicie 

                                                             
9 J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 10. 
10 Por. S. Kruszyńska, Zrozumieć niewiarę, wyd. Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2011, s. 159. 
11 Por. J. S.Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1974, 

s. 18. 
12 Por. S. Kruszyńska, Zrozumieć niewiarę, dz. cyt., s. 160 -163. 
13 Por. B. Banasiak, Integralna potworność, Markiz de Sade, Filozofia Libertynizmu, czyli konsekwencje 

„Śmierci Boga”, wyd. Thesaurus, Łódź – Wrocław 2006, s. 95. 
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świadomym - wykorzystywanym w ściśle określonych celach i sytuacjach 

oraz z  libertynizmem bezwiednym.14
 

Wcześniej wspomniałem o wpływie myślicieli starożytnych na ideologię libertynów. 

W tym kontekście można dopatrywać się pewnego subiektywizmu libertyńskich uczonych. 

Mianowicie - kiedy ci ostatni zaczytywali się w księgach Arystotelesa - naturalnie odrzucając 

jego metafizykę - zwracali uwagę wyłącznie na aspekty dotyczące natury, tak aby znaleźć 

uzasadnienie dla wszelkich cudów, przepowiedni oraz innych religijnych fenomenów. Dzieła 

Cycerona również rozpatrywali pod kątem natury oraz krytyki pogańskich tradycji, Platon zaś 

wpisywany jest w przez nich w krąg ateistów. 15
 Na stronach „pierwszego dzieła myśli 

nowożytnej o charakterze otwarcie ateistycznym” pt. Theophrastus Redivivus zostają 

umieszczeni wszyscy „wielcy ateisci”.Można znaleźć tam takich starożytnych twórców jak 

przywołani wcześniej Arystoteles czy Platon, ale pojawia się także Epikur, Lukrecjusz, 

Seneka, Pitagoras czy Sekstus Empiryk.16 Zaś Amphiteatrum aeternae providentiae Lucilio’a 

Vaniniego uznaję się za „dzieło najbardziej szkodliwe, jakie ukazało się w końcu ostatnich stu 

lat <<XVII  wiek>> ze względu na treść ateistyczną”. Naturalnie francuski libertyn jako 

człowiek oczytany i głodny wiedzy - nie odwoływał się wyłącznie do antycznych filozofów; 

sięgał również po dzieła mu współczesne i renesansowe, autorów takich jak Machiavelli, 

Pomponazzi, Charron czy Montaigne. 

1.1.2. Libertynizm obyczajowy 

Libertynizm zatem to nie tyle i nie tylko filozofia - szczególnie w nowożytnej Francji 

– ale to swojego rodzaju kultura odgrywająca bardzo ważną rolę społeczną. Kultura 

poglądów, zachowań i preferencji dotyczących każdej sfery życia, a więc również i sztuki. 

Nie sposób wymienić wszystkich, czy nawet połowy, osób tamtej epoki, które będąc 

związane z libertynizmem należały do grona uprawiającego twórczość stricte filozoficzną, 

ale nawet beletrystyczną. Jednym z reprezentatywnych pisarzy będących częścią tej 

wyszukanej grupy jest Claude – Prospere Jolyot de Crebillon - syn jednego z najlepszych 

                                                             
14 Por. K. Wroczyński, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, s. 1, data dostępu: 02.02.2012. 
15 Por. G. Tullio, Renesans i Reformacja…, dz. cyt., s.9. 
16 Por. tamże, 12. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf
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dramaturgów oświeceniowej Francji. 17  Twórczość Crebillona z powodu stopnia 

zniekształceń, między innymi dokonanych przez francuskich krytyków XIX i XX wieku, 

stanowi zbiór literacki w Polsce prawie nieznany. Prezentuje przeciwny biegun dla dorobku 

ojca ze względu na zupełnie odmienny charakter ich dzieł (Crebillon ojciec zasłynął z 

krwawych i posępnych tragedii). 18  Jednym z ciekawszych utworów jest ten dotyczący 

opowieści w stylu wschodnim pt. Cedzak, czyli dzieje księcia Tanzai i Neadarny, historia 

japońska, gdzie obraz arystokratycznych salonów Paryża stanowi przedmiot satyrycznej 

krytyki „ubranej” w orientalne akcenty. Historia dotyczy pewnej markizy i młodszego od niej 

księcia, których łączy pewien typ związku. Markiza de Lursay pod pozorem miłosnej 

namiętności i wszelkich cielesnych uczuć, wykorzystuje swojego niedoświadczonego 

kochanka. W końcu jednak kawaler de Versac dojrzewa psychicznie stając się libertynem o 

usposobieniu niezwykle cynicznym. W związku z tym pragnie spełnić swoje ambicję, które 

każą mu zdobywać i walczyć o kobiety najtrudniejsze i mało dostępne.19 Nie sposób choćby 

nie przywołać w tym miejscu najsławniejszego utworu Crebillona, jakim niewątpliwie jest 

Sofa. Baśń moralna. W nim również wyraźnie zarysowane są orientalne upodobania autora. 

Książka opowiada historię życia jednego ze sług na dworze sułtana, w celu po prostu zabicia 

nudy. Sofa…  pokazuje tą stronę libertynizmu, która praktycznie pozbawiona jest 

hedonistycznych ambicji i wyszukanych erotycznych zachowań. W zamian za to obraz 

powieści ukazuje zepsucie i degeneracje moralną swojej epoki.20
 

Paryskie teatry oraz opery nie stanowiły tylko i wyłącznie placówek kulturalnych. 

Przyciągały ówczesnych libertynów, szczególnie tych, którym przynależność do klasy 

arystokratycznej umożliwiała łatwe nawiązywanie kontaktów seksualnych. Jednak kobiety 

z kręgów mieszczańskich także odwiedzały te miejsca. Teatry i opery, nieoficjalnie stanowiły 

pewnego rodzaju wystawy, na których kobiety mogły pokazać i zaoferować swoje wdzięki 

libertynom. Niektóre obok chęci przeżycia intensywnych doznań erotycznych, pokazywały 

się w tych instytucjach w celu szybkiego zdobycia dodatkowych środków finansowych.21
 W 

celu pokazania się na deskach opery, kobieta która wcześniej nie miała okazji występować 

musiała zostać umieszczona na liście artystek. Co jednak nie stanowiło zbyt dużego 

                                                             
17 Por. Claude – Prosper Jolyot. de Crebillon, Francuska powieść osiemnastowieczna, Sofa, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1987, s. 6. 
18 Por. tamże, s. 18. 
19 Por. J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 36 -39. 
20 Por. C. P. J. de Crebillon, Francuska powieść osiemnastowieczna…, dz. cyt., s. 75 – 100. 
21 Por. tamże, 48 -49. 
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problemu, ponieważ na owej liście była niezwykle szybka rotacja. Działo się tak dlatego, że 

paryskie damy raz złapane w sidła libertynizmu - zostawały tam na długi czas. Co z kolei 

ułatwiało dostanie się do grupy występujących nowym kobietom. Zaś wymagania jakie 

stawiano młodym artystkom nie były zbyt wygórowane, mianowicie - wystarczyło, 

że dziewczyna była ładna i budziła zainteresowanie u mężczyzn przychodzących na salę. 

Po dostaniu się na listę, kandydatki przechodziły kursy tańca, śpiewu oraz wstępnego obycia 

się ze sceną, powoli stawały się obiektami adoracji eleganckich i bogatych libertynów, 

co owocowało licznymi przywilejami, uczestnictwem w nowych - wcześniej zamkniętych 

dla nich - kręgach kulturalnych oraz zdobywając coraz większą popularność. Wszystko po to, 

aby w końcu ociężale stawać się kolejnymi, które zasilają szeregi zwyczajnych, 

zapomnianych i tanich kurtyzan, wystawiać swoje ciało już bez jakiejkolwiek otoczki 

sztuki.22
 Co zaś tyczy się samych sztuk teatralnych - te epatujące kulturą libertyńską szybko 

doczekały się cenzury, i po skandalu Nicolasa Boindina, który w czasach Ludwika XIV był 

prokuratorem królewskim, były skrupulatnie kontrolowane przez przedstawicieli władzy i 

Kościoła. Na wielkich paryskich scenach pokazywano tylko sztuki, będące „przystojne” i 

„obyczajne”. 23
Przedstawienia, w których obecny był erotyzm czy jakikolwiek przejaw 

libertynizmu były odgrywane w „podziemnych” i jarmarcznych teatrach, aby uniknąć 

królewskiej cenzury.24
 Najbardziej osławione i najgłośniejsze widowiska libertyńskie XVIII 

wieku miały miejsce na scenie prywatnego teatru księcia d’Henin. 25
Jednym z 

najpopularniejszych autorów przedstawień – które w późniejszym okresie przybierały postać 

parad, a nawet hucznych imprez - był Thomas Simon Gueulette. Jego sztuki o tyle wyłamują 

się z głównego nurtu, że były przeznaczone dla prostych ludzi, przedstawicieli plebsu. Miały 

charakter satyrycznych komedyjek, które stawiały zwyczajnych sklepikarzy, rzemieślników i 

rzezimieszków w codziennych sytuacjach ukazanych  zabawny sposób. Twórczość 

Gueulette’a - mimo iż zachowało się niewiele dzieł - wskazała zupełnie nowe od 

dotychczasowego, spojrzenie na dramat.26
 Z czego sam artysta nie był zadowolony, twierdząc 

że „rozmaici naśladowcy wypaczyli jego rodzaj twórczości, że opanowany on został przez 

                                                             
22 Por. J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 49 -50. 
23 Wypowiedź S. Merciera cytuję za: J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 78 : „Nie będę już tu 

rozprawiał o tych irreligijnych farsach, w których bezbożna młodzież pozwala sobie na swawole bardzo 

nieumiarkowane, gdzie można ujrzeć na przykład księdza odprawiającego mszę, który ugania się za hostią, 

porwaną przez myszy [...] i do połowy już nadgryzioną. Wszystkie te błazeństwa trzeba zostawić pod zasłoną, 

która je dotąd okrywa.”. 
24 Por. tamże, s. 74. 
25 Por. tamże, s. 81. 
26 Por. tamże, s. 77. 
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rozmaitych pornografów”.27
 Sebastian Mercier tak komentował sztuki Gueulette’a: „Romanse 

Crebillona zdają się być czyste i niewinne w porównaniu z tymi komedyjkami, w których 

urąganie cnocie i odrzucenie wszelkich zasad jest akcentowane do najwyższego stopnia; a 

mimo to autor, czegokolwiek by nie wymyślił, nie jest w mocy zgorszyć audytorium. Jest ono 

z reguły bardziej jeszcze zdeprawowane niż komediopisarz. Te monodramy są dziełem 

błyskotliwego talentu naszych bufonów. Upadły wszelkie walory starodawnej komedii; 

okazała się ona zgrzybiała i wychudła przy tej nowej muzie o oku żywym i śmiałym, głosie 

zdecydowanym, geście rozpustnym, która na wszystko potrafi odpowiedzieć, która rozgląda 

się dokoła z uśmiechem dowcipnej złośliwości”.28
 Jak widać kulturalne życie Paryża tamtych 

lat było niezwykle przewrotne i bogate w rozrywki, na początku dostępne tylko dla 

określonych grup (arystokracja), a z czasem spopularyzowane i osiągalne na większą skalę. 

1.1.3. Praktyki libertyńskie wśród przedstawicieli Kościoła 

Wiek XVII nie bez powodu określa się mianem wieku świętych. W okresie panowania 

Ludwika XIV pochodzenie było czynnikiem najmniej znaczącym, aby stać się jednym 

z biskupów. Owszem, wielu z nich miało korzenie arystokratyczne i szlacheckie, ale istnieli 

także i tacy, którzy wywodzili się wprost z mieszczaństwa, a nawet biedoty. Wszystko dzięki 

udzielonemu królowi, na mocy konkordatu prawu, które dawało mu możliwość wybierania 

spośród kandydatów na urząd biskupa wedle własnego uznania. Mimo, iż sam Ludwik XIV 

powtarzał, że jest to jedno z najtrudniejszych zadań jakie zostały przed nim postawione, 

istniało ryzyko, że będzie się kierował względami politycznymi lub własną sympatią.29
 

Francois Bluche wyłączając biskupów o dobrym usposobieniu, dzieli pozostałych 

duchownych na cztery kategorie ze względu na sposób w jaki wypełniają swoje obowiązki. 

Istnieją księża, chciwi i spragnieni władzy, którzy zapominając o Chrystusie prowadzą swoich 

parafian do zguby. Duszpasterze postępujący leniwie, którzy traktują swoje powołanie 

jako spokojny, nie wymagający zawód, mówiąc przez całe kazanie o rzeczach nudnych 

i mglistych również nie są dobrymi duchownymi. Księża, którzy cechują się pewnym typem 

lekkomyślności, mający na uwadze tyko jeden grzech - grzech ciała, zaś oddający 

się wszelkim innym pokusom, lubujący się w towarzystwie ludzi bogatych, ceniący chwałę, 

a nie dobro, także nie powinni zajmować się bożą posługą. Ostatnim typem są kapłani 

                                                             
27 Tamże. 
28 Wypowiedź S. Merciera cytuję za: J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 78. 
29 Por. Francois Bluche, Życie codzienne we Francji w czasach ludwika XIV, Państwowy Instytut Wydawniczy, 

Warszawa 1990, s. 117 -120. 
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o usposobieniu „nieśmiałym”, którzy widząc zło i krzywdy, nie mają odwagi się ich 

naprawiać.30 

Spektrum zachowań oraz samo podejście kleru do swoich obowiązków jest dosyć 

szerokie więc obyczajowa rozwiązłość i postępujący ateizm, jakimi owładnięta była 

nowożytna Francja, nie ominęły przedstawicieli Kościoła, którzy w stosunkowo dużej części 

mogliby określić się jako libertyni. Niejednokrotnie nawet przodowali w propagowaniu 

swobody moralnej, czy to teoretycznie - dyskutując, wymieniając poglądy i tworząc coraz 

to nowsze teorie na temat natury świata i Boga jak miało to miejsce głównie w libertyniźmie 

„pierwotnym”, czy też rzeczywiście działając w duchu hedonizmu, co dzieje się przede 

wszystkim na gruncie libertynizmu „radykalnego”. Hipolit Taine przytacza ciekawą historię 

ukazującą obraz ówczesnego kleru: „Pytano jednego z najszanowniejszych proboszczów 

paryskich:  - Czy pan sądzisz, że biskupi, co się zawsze tak popisują religią, mocno w nią 

wierzą? – Poczciwy pasterz, zawahawszy się przez chwilę, odpowiedział:  - Może jest 

jakich czterech czy pięciu, co wierzą jeszcze”.31
 

Libertyńskie aspiracje duchowieństwa cieszyły się popularnością głównie w żeńskich 

klasztorach (w tym miejscu mam na myśli libertynizm „radykalny”). Można o tym przeczytać 

w bardzo wielu dziełach, również tych niekoniecznie historycznych. Zakonnica – pamflet 

Denisa Diderota służy za odpowiedni przykład. Książka opowiada historię pewnej 

dziewczyny oraz jej pobytów w wielu zakonach, gdzie spotyka się z libertynizmem 

w wydaniu swoich przełożonych: „Ręka, którą mi położyła na kolanie, wędrowała po całym 

moim ubraniu, od palców u nóg aż do pasa, ściskała mnie to w jednym miejscu, to w drugim; 

jąkając się, głosem zmienionym i głuchym zachęcała mnie, abym pieściła ją jeszcze goręcej; 

robiłam to[...]”
32

Mimo, iż Zakonnica wpisuje się w nurt literatury beletrystycznej 

to z niezwykłą precyzją oddaje obraz społeczeństwa oraz obyczajów i systemu moralnego 

epoki, w której żył jeden z twórców Encyklopedii. Przyjemności i kary cielesne, nawet 

te o dosyć dużym zabarwieniu sadystycznym stanowiły dla młodych dziewczyn 

przebywających w klasztorach - często wysyłanych tam przymusowo przez swoich 

opiekunów czy rodziców - codzienność. 

                                                             
30 Por. tamże, s. 124 -125. 
31 J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 15. 
32 D. Diderot, Zakonnica, wyd. SAWW, 1993, s. 70. 
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1.1.4. Libertynizm „pierwotny” a „radykalny” 

Ogólne typy czy rodzaje libertynizmu zostały już przytoczone, natomiast na potrzeby 

tej pracy pozwoliłem sobie dokonać umownego podziału z jakim dotychczas się nie 

spotkałem. Mam tutaj na myśli libertynizm „pierwotny” oraz jego zekstremalizowaną formę, 

którą nazwałem libertynizmem „radykalnym”. W celu wprowadzenia czytelnika w tok 

mojego rozumowania, postaram się te obie formy jak najszerzej opisać oraz w mniejszym 

czy większym stopniu osadzić w czasie ujętym historycznie. Jak już wspomniałem - 

skomplikowanym jest wskazać wspólny trzon dla wszystkich definicji pojęcia libertynizmu. 

Bez wątpienia będą to niektóre postulaty wyrastające ze sceptycyzmu, a wraz z nimi 

nieustająca chęć do uwolnienia się od tradycji chrześcijańskiej, a wreszcie – 

od jakiegokolwiek systemu religijnego, nadając religii funkcje czysto historyczne 

i świeckie.33
 Walka z dogmatyzmem, a także szeroko pojęta tolerancja w formie pozytywnej 

dopełniają postawy libertyna „pierwotnego” i „radykalnego”, cechy te bowiem stanowią 

wspólny mianownik obu członów podziału. Niezwykle ważnym aspektem w postawie 

libertyńskiej jest pojmowanie religii. Ściśle wiąże się to z zagadnieniem Natury, deizmem - 

oraz w późniejszej wersji - ateizmem. Ta problematyczna kwestia zostanie poruszona 

w kolejnych rozdziałach. Wymaga jednak precyzyjnego zaznaczenia w tym miejscu, 

iż w libertyniźmie „pierwotnym” dominują stanowiska ateistyczne, dopiero w późniejszych 

okresach ustępują one miejsca Naturze - bardzo często utożsamianej z Bogiem 

(lecz oderwanym od któregokolwiek z nurtów religijnych) oraz, co za tym idzie - deizmowi. 

Libertynizm „pierwotny” określiłbym mianem łagodniejszego od drugiego typu tej 

ideologii. Zaś okres w historii, w jakim się znajdował to trzysta lat od wieku XVI do XVIII. 

Mimo, iż obok wymienionych wyżej właściwości, postawę tą cechuje także pewien typ 

swobody moralnej - nie ma ona wymiaru praktycznego. Libertyn tej kategorii jest przede 

wszystkim myślicielem, którego postrzeganie rzeczywistości zostało ugruntowane przez 

sceptycyzm, który nie pozwala poznawać świata w sposób bezkrytyczny. Kładzie nacisk 

na swobodę myśli i jej niezależność od jakichkolwiek ustanowionych przez społeczeństwo 

autorytetów. Całkowicie odrzuca metafizykę i wątpi w nauki religii.34 Jest to prąd myślowy, 

którego cel można określić jako próbę oswobodzenia człowieka z sideł schematycznych, 

                                                             
33 Por. K. Wroczyński, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, s. 2, data dostępu: 03.02.2012. 
34 Por. J. S.Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, dz. cyt., s. 9. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf
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uwarunkowanych czy to społecznie czy historycznie procedur rozumowania, wzywający - być 

może nie w maksymalnie wyklarowany i oczywisty sposób - do jak najbardziej 

nowatorskiego myślenia. Francois Garasse w swojej krytyce myśli libertyńskiej ukazuje 

postać XVII wiecznego libertyna jako skrytego, maskującego się; deklarującego wiarę 

w Boga, ale czczącego jedynie Naturę i poddającego się prawom przeznaczenia. 

Garasse’owski libertyn odrzuca rozpowszechnione przesądy, ale uważa, żeby nie urazić 

prostego ludu, które je wyznaje. Biblia, w jego <<libertyna>> opinii, zawiera zarówno dobre, 

jak i złe przykazania; nie wierzy ani  anioły, ani  diabły. Zapatruje się sceptycznie na sprawę 

nieśmiertelności duszy, natomiast wierzy, ze w pewnym sensie nierozumne zwierzę 

przewyższa człowieka. 35
 „Pierwotny” libertynizm jest krytyczny, ale nie radykalny, 

antyklerykalny, ale nie ateistyczny, swobodny, ale nie rozpustny, niekiedy bardziej stoicki 

niż epikurejski, a już z pewnością nie hedonistyczny, antyscholastyczny, ale niekoniecznie 

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

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

obyczajowość, umożliwiając „wyznawcom tych idei zwrócenie się przede wszystkim 

ku naturalnym, zmysłowym przyjemnościom życia doczesnego”.36
 

Z „pierwotnych” idei libertynizmu wykształca się twór, który można uważać 

za kontynuację ruchu - libertynizm „radykalny”. Postawę tą charakteryzują wszystkie cechy, 

jakie można przypisać przedstawicielowi libertynizmu „pierwotnego”, lecz nie tylko. Jak 

wskazuje sama nazwa - jest to postawa zradykalizowana, łącząca sceptycyzm, epikureizm 

i hedonizm 
37

 w swoich skrajnych, wręcz granicznych postaciach. Z wytrawnego myśliciela 

potrafiącego kwestionować rzeczywistość oraz zasady nią rządzące, powstaje wysoce 

ekscentryczny erudyta, który swoim umiłowaniem dla wolności rozumu i obyczajów 

tą rzeczywistość zaczyna zmieniać. Samo podejście do świata przybiera nieco odmienną 

formę, staje się ukierunkowane bardziej na przekraczanie moralno – obyczajowego tabu 

niż teoretyczne rozważania.38 

 

                                                             
35 Por. tamże, s. 24. 
36 B. Banasiak, Integralna potworność, Markiz de Sade, Filozofia Libertynizmu…, dz. cyt., s.98 
37 „Sekstus Empiryk - mistrz „boskiej filozofii sceptycznej” [...] dostarczył najbardziej wyczerpującego 

instrumentarium przeciwko filozofii dogmatycznej i metafizycznej, głosząc apologię tego, co prawdopodobne, 

prowizoryczne i relatywizując najświętsze hierarchie wartości”, G. Tullio, Renesans i Reformacja…, s. 8. 
38 Por. K. Wroczyński, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, s. 4, data dostępu: 04.02.2012. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf
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1.2. WYMIAR TEORETYCZNY - „LIBERTYNIZM PIERWOTNY” 

1.2.1. Wolność myślenia i sceptycyzm 

Wolność stanowi niewątpliwie jedną z cech wielce pożądanych przez francuskich 

libertynów. Nie chodzi mi tutaj o wolność polityczną, religijną czy moralną. Mam na myśli 

fundamentalny i kluczowy dla powyższych rodzaj wolności - wolność myślenia. Ówczesna 

wiara w to, że rozum przenika wszechświat i przejawia się w prawach Natury, 

mimo rozpowszechnionej filozofii kartezjańskiej, stanowi swoisty punkt zaczepienia dla tego 

rodzaju wolności. Żyjący w tamtych czasach ludzie nauki stanowiący intelektualną elitę 

epoki
39

 byli osobami o ugruntowanych poglądach, którzy dostrzegali swoją wyższość 

nad „motłochem”, z jaką jednak starali się nie afiszować. Pospulstwo bowiem nienawidziło 

elokwentnych wolnomyślicieli. Jakże mogłoby być inaczej skoro „libertynizm jest tworem 

umysłów myślących, odważnych i silnych”
40

 zaś mieszczaństwo w zdecydowanej większości 

stanowili ludzie zabobonni i bez cienia krytyki traktujący z aprobatą każdą obietnicę i każdy 

dogmat, jaki podsunie im duchowieństwo?  

W ówczesnej Francji libertynizm to pole ideologiczne zarezerwowane wyłącznie dla 

wysoko postawionych i światłych ludzi, którzy zamknięci w swoich niedostępnych enklawach 

rozprawiali na tematy dotyczące świata nauki. Libertyńskie dyskusje odbywały się w 

odosobnieniu od ludzi „z zewnątrz”, ponieważ dzięki temu mogły być poruszane kwestie 

wszelkiego rodzaju w atmosferze swoistej wolności i swobody. W przeciwnym razie, gdyby 

zgromadzenia przebiegały na forum publicznym,  wolnomyśliciele narażaliby się na 

piętnowanie ze strony ludności. Stąd też obok spotkań, regularnie wymieniano się listami. 

Scharakteryzowana tutaj grupa „uczonych libertynów” nie liczyła sobie zbyt wielu członków. 

Zadeklarowanych ateistów na początku XVII wieku było około pięćdziesięciu tysięcy. 

Reprezentacyjną grupę stanowiło trzech myślicieli: Pierre Gassendi, La Mothe le Vayer oraz 

Gabriel Naude.41
 

                                                             
39 Sceptycyzm, materializm i w pewnym stopniu naturalizm zacząrpneli filozofowie( w tamtym okresie filozof 

nie jest rozumiany tak jak pojmuje się go dzisiaj -do filozofów zaliczano m.in. artystów, pisarzy, ludzi nauki i 

twórców wszelkiego rodzaju sztuki (jak pisał D’Alembert: ”Nasz wiek nazwał się więc par excellence wiekiem 

filozofii.”)) francuscy od Włochów (m.in: Pietro Pomponazzi, CesareCremonini, Lucilio (GulioCesare) Vanini, 

Tommaso Campanelli) oraz z tradycji scholastycznej. 
40 K. Wroczyński, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, s. 4, data dostępu: 04.02.2012. 
41 Por. J. S.Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, dz. cyt., s. 28. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf
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Członkowie „grup naukowych” wymienieni wyżej stanowili głównie ateistów. Jednak 

należy zaznaczyć, iż prądem myślowym, na którym ateizm znalazł bardzo dobry grunt był 

sceptycyzm. Filozofowie o poglądach sceptycznych byli w większości „rozważnymi, 

ostrożnymi uczonymi, bezpiecznie skrytymi w wygodnych zakątkach świata intelektu”.42
 

Określani w swojej doborowości przez pobożny motłoch jako libertyni, stanowili przedmiot 

wielu ataków, głównie o podłożu religijnym. Byli uważani za wyszydzających wszelką 

pobożność, religijne obrzędy i klasztorne życie. Nazywano ich ateistami (często słowo 

to używane było w sposób obelżywy) bez względu na to, czy mieli usposobienie rzeczywiście 

sceptyczne, czy wyznawali panteistyczny naturalizm czy też faktycznie stanowili ateuszy. 

Wszystkich, na których odkryto jakiekolwiek ślady libertynizmu klasyfikowano do jednej i tej 

samej grupy, przypisując im - czy to z niezrozumienia, czy z własnej ortodoksji i fanatyzmu - 

bardzo często cechy mające pejoratywny, a niejednokrotnie - nieprawdziwy charakter.43 John 

Stevenson Spink w swojej pracy traktującej o libertyniźmie wprowadza podział na erudytów, 

którzy z zawodu byli bibliotekarzami czy nauczycielami o ustalonej pozycji społecznej 

oraz na samotnych wędrowców nieakceptujących autorytetów i nastawionych negatywnie 

do nauk Kościoła, którzy na takie ataki byli najbardziej narażeni. Spink podkreśla, 

że sceptycyzm stanowi tylko jedną z szeregu cech, jaką musiał posiadać żyjący w XVII 

wiecznej Francji człowiek, aby określić się mianem libertyna. Niezbędne było swoiste 

umiłowanie wiedzy, encyklopedyczne libido sciendi i zainteresowanie tym, co dziwne 

i odmienne.44
 

1.2.2. Rzecz o religii 

Religia w Nowożytnej Francji odgrywała ogromną rolę. Była obecna nie tylko 

w kościołach i klasztorach. Oprócz funkcji sacrum stanowiła pewnego rodzaju spoiwo 

społeczne, konstytuując znaczną część kultury. Na pewno duży wpływ na taki stan rzeczy 

miał aparat władzy, który niejednokrotnie podejmował się prób ujednolicenia religii, 

a także liczne spory między katolikami, a zwolennikami Kalwina. Od 1660 roku protestanci 

we Francji byli prześladowani. Działo się tak między innymi dlatego, iż od najmłodszych lat 

wpajało się Chrześcijanom przy każdej możliwej okazji nienawiść do innowierców.45 Trzy 

                                                             
42 Por. tamże, s. 23. 
43 Por. tamże, s. 26. 
44 Por. tamże. 
45 Por. Francois Bluche, Życie codzienne we Francji…, dz. cyt., s. 248. 
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stulecia, począwszy na wieku szesnastym, a skończywszy na epoce napoleońskiej stanowiły 

dla Francji niewiarygodnie burzliwe czasy. Jako że przedmiotem niniejszej pracy jest 

zagadnienie libertynizmu, nie będę poświęcał uwagi na historyczną analizę sytuacji 

politycznej we Francji. Skupię się na tym, co dla owej pracy jest w tym miejscu kluczowe -

pozycji Kościoła i sprawach z tym związanych. 

Dominującą teorią wśród ówczesnych ludzi nauki na temat religii; jej powstania 

oraz funkcji jest hipoteza politycznego pochodzenia religii, według której stanowi ona 

wiązadło, czy nawet zasadę łączącą społeczeństwo. Dzieje się tak dzięki systemowi 

pozaziemskich kar i nagród. Teoria - choć obecna już u Sofistów - wywoływała 

wówczas wiele skandali, ponieważ wiąże się z negacją uniwersalnych wartości 

oraz z naturalistycznym charakterem świata. W myśl jej, religia została stworzona 

przez przebiegłych prawodawców, wykorzystujących ignorancję ludności, w celu narzucenia 

określonego porządku społecznego przez wytyczenie pewnych norm i zasad przypisywanych 

pozaziemskiej sile. Jako największych propagatorów rzeczonej teorii należy wymienić przede 

wszystkim Vaniniego i Campanellę. O samej koncepcji można dowiedzieć się nie tylko 

z książek naukowych, pisano o niej również w beletrystyce.46
 

Naturalistyczne, antystoickie (przede wszystkim jeżeli chodzi o etykę i związane z nią 

moralne lub niemoralne zachowania wynikające z ziemskich pragnień i namiętności)  

i antyklerykalne poglądy libertynów pozwalają wyjaśnić wszelkie zjawiska religijne 

na gruncie historii, staje się to tym bardziej możliwe, iż - przede wszystkim - naturalizm 

stanowi skończoną podstawę dla takich działań, w których rozum nie powraca na ścieżkę 

dogmatów, ale kontynuując myśl sceptyków - próbuje przeprowadzać empiryczną analizę 

historii i jest świadomy granic swojego poznania.47 Instytucjonalny dogmatyzm jest jednym 

z największych wrogów libertynizmu. To w nim człowiek uczony upatruje się korzeni 

wszelkiego zła społecznego, ponieważ to poprzez dogmatyzm, rozum i Natura zostały 

zastąpione przez nieracjonalne obyczaje i tradycje, jakie dzięki absolutyzacji stanowią jedyne 

słuszne źródło norm postępowania moralnego.48
 

                                                             
46 Por. G. Tullio, Renesans i Reformacja…, dz. cyt., s. 13 -15. 
47 Por. tamże, s. 19 -22. 
48 Por. K. Wroczyński, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, s.4, data dostępu: 04.02.2012. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf
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Atmosfera panująca wśród ludzi oraz osobliwe nastawienie libertynów do Kościoła 

przyczyniały się do licznych ataków w nich wymierzanych, głównie przez apologetów 

i władzę. Wysoko postawieni przedstawiciele duchowieństwa mieli duży wpływ 

na rządzących oraz sytuację polityczną kraju. Paul - Henri Dietrich baron d’ Holbach 

w swoich głęboko antyklerykalnych dziełach wykazuje bezpodstawność wiary w Boga 

i szkodliwość chrześcijaństwa dla moralności jak również niebezpieczne związki Kościoła 

i władzy: „Większość suwerenów boi się oświecenia ludzi. Współuczestnicy zbrodni kleru 

sprzymierzają się z nim, by zdusić rozum i prześladować tych, co mają odwagę głosić jego 

prawdę. Zaślepieni w sprawach własnych interesów i interesów swych narodów, chcą rządzić 

niewolnikami, których księża pozbawią rozumu”.49
 Jest to skrajne spojrzenie na Kościół 

i władzę jako wyniszczające rozum narzędzia społecznego terroru.50
 

Wielość poglądów i postaw XVI i XVII wiecznej Francji nie pozwala na precyzyjną 

klasyfikację libertynów do jednej określonej grupy, w szczególności jeżeli chodzi o poglądy 

religijne i Kościół. Jedni bowiem byli zadeklarowanymi antyklerykałami, inni z kolei wpisali 

się w nurt libertyński jako ci działający w służbie wiary. Aczkolwiek krytyka nauk Kościoła 

w libertyniźmie „pierwotnym” odbywa się głównie na gruncie teoretycznym opierającym się 

na licznych dyskusjach i wymianach poglądowych, a ludzie popierający jeszcze doktrynę 

chrześcijańską, uznają ją odrzucając wiarę w Chrystusa. 

1.2.3. Deizm czy ateizm? 

Wraz z upadkiem bezgranicznych pewności oraz odrzuceniem metafizyki, nauk 

Kościoła, nakazów wcielających absolutne wartości, trzymając się z dala od religijnych 

i politycznych sporów, w których dominującymi postawami są egoizm, obłuda i oszustwo, 

libertyn, który „na zewnątrz” musi podporządkować się tyranii tradycji i obyczajów, 

aby zachować jakąś część wolności, niezależności i swobody własnego sumienia, symbolizuje 

moment kryzysu świadomości europejskiej, jaki jest czasem rozumu krytycznego, 

sceptycznego, czy wreszcie - otwierającego się na różne światy wierzeń i wartości, 
51

 

co stanowi pewnego rodzaju pluralizm wartości i nonkonformizm ideologiczny. 

                                                             
49 B.Baczko, Wybrane teksty z historii filozofii. Filozofia francuskiego oświecenia, Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, Warszawa 1961, s. 250. 
50 Por. tamże, s. 248 -250. 
51 Por. G. Tullio, Renesans i Reformacja…, dz. cyt., s. 35 -36. 
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Różnorodne spojrzenia na religię implikowały bardziej lub mniej kontrastujące 

ze sobą koncepcje Boga i samej religii. Obok przywołanej wyżej teorii politycznego  

powstania religii, u libertynów można spotkać się z deizmem i ateizmem. Ryzykownym 

wydaje się teza, iż były to poglądy konkurujące ze sobą, osobiście przychylałbym się 

do ewolucji deizmu z ateizmu. Ludzie opowiadający się w XVII wieku za tą ostatnią postawą 

byli potępiani przez społeczeństwo i Króla. Luicilo Vanini dzięki swojej twórczości uważany 

był za ateistę do tego stopnia, że spalono go na stosie. Wykonaniu wyroku, a wcześniej 

aresztowaniu akompaniowały liczne rozbieżności, plotki i kłamstwa dotyczące sprawy. 

Garasse oskarża Vaniniego o hipokryzję i obłudę argumentując, iż ten w swoich książkach 

i życiu prywatnym nienawidził ateizmu, ale wynikało to z tchórzostwa - bał się, aby nie 

wzięto go za wolnomyśliciela. Jednak jakim intelektem dysponował człowiek, który widząc 

ranę na twarzy Lutra, twierdził że to dzieło diabła? 
52

 Istnieje także hipoteza jakoby niezwykle 

biedny mnich, którym był Vanini zebrał dwunastu uczniów i wyruszył w podróż po Europie 

nawracając na ateizm. Defensywne stanowisko na rzecz Vaniniego przyjmuje Pierre Bayle, 

twierdząc że teoretyczne rozmyślania o religii są niezależne od moralności. Tak więc ateista 

równie dobrze może być człowiekiem prawym i uczciwym, jak człowiek nieświatły 

i zabobonny - łajdakiem. Vanini był ateistą, ale wobec powyższego - każdy kto określa 

go mianem zbrodniarza czy łajdaka - powinien zostać postawiony przed sądem o zarzut 

oszczerstwa. Podobne stanowisko reprezentuje zdrowy rozsądek Woletra, który w obronie 

skazańca powiada, iż jego pojęcie Boga jest jak najbardziej zgodne z uznawaną ówcześnie 

teologią.53
 

Przykład osoby Vaniniego ilustruje nastawienie społeczeństwa i powszechną 

nienawiść skierowaną ku temu, co przez ludzi niezrozumiane - u filozofa bowiem widać 

drzemiące struktury myśli scholastycznej, co dogłębnie świadczy o teologicznych 

upodobaniach autora. Ateistów uważało się za ludzi niebezpiecznych, siejących zamęt 

i deprawujących umysły. Zaś środowisko naukowe broniąc swoich postaw, winę za takie 

zachowania zrzuca na kler, gdyż ateizm, będąc tworem oświeceniowym, według nich nie jest 

ideologią społecznie niebezpieczną. Nie ma jakiegokolwiek koniecznego związku między 

wiarą czy niewiarą w Boga, a bycia złym obywatelem.54
 Ateizm w jednych kręgach cieszy się 

                                                             
52 Por. J. S.Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, dz. cyt., s. 50 -51. 
53 Por. tamże, s. 52 -55. 
54 Por. B.Baczko, Wybrane teksty z historii filozofii…, dz. cyt., s. 162 -164 
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uznaniem, w innych zaś jest krytykowany. Wolter jako obrońca wiary twierdził, iż „ateistami 

są w większości śmiali i zabłąkani uczeni, którzy rozumują fałszywie i którzy nie mogąc 

zrozumieć aktu stworzenia, pochodzenia zła i innych trudnych problemów, uciekają się 

do hipotezy wieczności rzeczy i do hipotezy powszechnej konieczności”. 55
 John Locke 

w duchu teorii o politycznym powstaniu religii dowodzi, że tolerancja nie może rozciągać się 

na ateistów, ponieważ ci sprzeniewierzając się Bogu, nie respektują umów i norm 

stanowiących fundament społeczeństwa.56
 

Wraz z postępującym na szeroką skalę ateizmem, coraz częściej można spotkać się 

z postawą aprobującą deizm. Stanowisko deistyczne odrzuca wszelkie koncepcje Boga 

mające aspiracje antropomorficzne (nie da się pogodzić z ateizmem oraz jakąkolwiek formą 

wiary teistycznej),
57

 nie uznaje wiary w niebo, piekło oraz pośmiertne nagrody i kary. Deista 

posiada umysł nie godzący się na sprzeczności i niejasności, w rozumieniu świata dąży 

do zgodności między Bogiem, a człowiekiem. Każde zdarzenie zachodzi z woli Boga, 

a wszystko co jest dobre wchodzi w skład ogólnego porządku rzeczy, zaś cnotę można uznać 

za prawdziwą tylko wtedy, gdy jest w zgodności z tym porządkiem. Gdy Chrześcijanin 

powie, że nagrodą za jego dobre postępowanie jest życie wieczne - deista odpowie, iż cnota 

sama w sobie stanowi nagrodę.58
 

1.3. LIBERTYNIZM „RADYKALNY” 

1.3.1. Ewolucja libertynizmu „pierwotnego” do jego zradykalizowanej formy 

Ścisłe określenie dat początku i końca - jeżeli takowy w ogóle miał miejsce, 

francuskiej ideologii libertyńskiej jest niemożliwe. Tym bardziej niemożliwym wydaje mi się 

nakreślenie takiego momentu czy też szeregu zdarzeń, który pozwoli mi na precyzyjne 

i jednoznaczne ukazanie przemiany libertynizmu „pierwotnego” w libertynizm „radykalny”. 

Pewnikiem natomiast jest coraz częstsze powoływanie do życia idei libertyńskich w praktyce, 

oczywiście nie odstępując od ich teoretycznego wymiaru. Zgodnie z tym rozumowaniem, 

za równie pewny można uznać fakt, iż libertyni powoli skłaniali się bardziej niż dotychczas 

do hedonistycznych aspektów życia. Zwolennicy, propagatorzy i apologeci chrześcijańskich 

                                                             
55 Tamże, s. 104. 
56 Por. G. Tullio, Renesans i Reformacja…., dz. cyt., s. 14. 
57 Por. Stanford Encyclopedia of philosophy, The Bayle enigma, http://plato.stanford.edu/entries/bayle/, data 

dostępu: 02.04.2012. 
58 Por. J. S.Spink, Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a, dz. cyt., s. 64 -65. 

http://plato.stanford.edu/entries/bayle/


23 
 

cnót raz za razem odwracali się od nich na rzecz bardziej racjonalnych ideologii. Ateizm 

i deizm były ciągle obecne w myśli nowożytnej, coraz częściej ustępując miejsca 

naturalizmowi. Wśród elitarnych grup uczonych, kult tego co indywidualne przybierał coraz 

bardziej skrajne i wyrafinowane formy. Wszystko to działo się powoli, ale dosyć 

konsekwentnie, wpływając na poglądy ówczesnych uczonych. Wszystkie te przemiany, 

transformacje i modyfikacje teorii miały charakter plenarny i długoterminowy. W związku 

z tym, jeżeli miałbym podjąć się próby chociaż zarysowania okresu, w którym ów zmiany 

zaczęły występować, postulowałbym koniec wieku XVII, co w toku powyższych przemyśleń 

nie jest jednak restrykcyjnie obligatoryjne, ponieważ jak to bywa z wszelkiego rodzaju 

przemianami -ich przebieg jest raczej płynny niż gwałtowny. 

1.3.2. Porządek moralny i  śmierć Boga 

Jako że wiadomym jest, iż wszelkie tradycyjne myślenie teologiczne uczyniło z religii 

fundament norm postępowania, poruszanie problematyki moralności nie miałoby większego 

sensu bez nakreślenia wyraźnych zasad etycznych. We wczesnej fazie libertynizmu 

„pierwotnego”, gdy główny prąd religijny stanowił ateizm, powoływano się na zdrowo 

rozsądkowe podejmowanie decyzji nie odwołując się do jakiejkolwiek „wyższej siły”. 

W osławionym Theophrastus Redivivus główna teza mówi, że nie ma żadnego Boga poza 

Słońcem, świat jest wieczny, religia jest pomysłem i tworem człowieka, należy żyć zgodnie 

z Naturą, a celem życia jest jej szczęście. Obok koncepcji ateistycznych swój rozkwit 

przeżywał również kalwinizm. Istnieje teza, w myśl której Bóg będąc twórcą świata jest 

też twórcą grzechu. Można więc robić wszystko, co się chce, ponieważ zło także jest 

przez Boga zaplanowane.59 Holbach twierdzi, iż człowiek wymyślił Boga, który jest niczym 

innym jak metafizyczną chimerą, której przypisuje się cechy jakie nie przysługują 

którejkolwiek z istot uchwytnych zmysłowo.60
 

Sytuacja konsekwentnie ulegała zmianie wraz z pojawieniem się deizmu, gdzie uznaje 

się różne nie - antropomorficzne teorie dotyczące natury Boga. Deiści postrzegali cnotę 

i dobre życie jako drogę, która jest tożsama z celem. Jedną z ostatnich teorii religii, 

jaką uznawali libertyni jest fizyczna koncepcja człowieka, według której uznaje się Naturę 

                                                             
59 K. Wroczyński, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, s. 3, data dostępu: 02.05.2012. 
60 Por. B. Baczko, Wybrane teksty z historii filozofii…, dz. cyt., s. 262 -264. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf
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za początek świata. Zaprzecza się istnieniu Boga, wyszydzając jego opatrzność i nie wierzy 

się w nieśmiertelność duszy, twierdząc że los polega na następstwie zdarzeń. Mersenne piszę, 

że libertyni utożsamiali Boga z Naturą, a życiem kieruje nieomylny, nieodwracalny, wieczny, 

niezmienny i nieunikniony los. Poza Naturą zaś nie istnieje żadna inna wyższa władza, 

a w działaniach należy kierować się jej głosem, nie odmawiając sobie żadnej z przyjemności 

zmysłowych i namiętności. 61
Ówcześnie istniał także pogląd jakoby religia wyrastała 

ze strachu. Źródłem strachu było coś nieznanego, coś - być może „nadludzkiego”. Strach 

stworzył bogów, a nadzieja ich podtrzymywała.62
 Bóg został stworzony w czasach, kiedy 

ludzie jeszcze nie potrafili pojąć, iż są dziećmi natury, religia zaś to manipulacyjny wymysł 

zachłannych kapłanów. W efekcie teizm jest niezwykle destrukcyjnym i śmiertelnym 

wrogiem ludzkiej wolności.63
  Są to jedne z tych koncepcji, które zmierzały do uczynienia 

rozumu ludzkiego niezależnym od nieba i miały kluczowe znaczenie dla postrzegania 

moralności przez wpisujących się w libertynizm „radykalny”. 

Tak liczne koncepcje religii, a co za tym idzie - moralności implikowały różnorodne 

spojrzenia na cnoty oraz etyczne obowiązki. Idee moralności jakie uznawali europejscy 

libertyni w tamtym okresie mogą jawić się jako oznaki zbyt wielkiej pewności siebie 

oraz dużej dawki zarozumiałości. W głównej mierze odnoszą się, bowiem do autonomii 

sumienia oraz cnoty pojmowanej jako wartość samą w sobie - cnoty samowystarczalnej. Jest 

to radykalne rozdzielenie moralności od sfery sacrum (jeżeli o takiej w ogóle można mówić 

w kontekście libertynizmu „radykalnego”) ludzkiego życia. Jedną z najważniejszych cech 

wyborów moralnych, która jednocześnie stanowi efekt podejmowania takich wyborów jest 

świadomość, że „zrobiło się dobrze”. Należy działać przede wszystkim zgodnie ze swoim 

sumieniem, a nie odwoływać się do czegokolwiek innego czy to do instytucji kościoła czy 

do systemów religijnych.64
 

Libertyni chcąc zachować twarz w otoczeniu ludzi prostych, potrzebowali pewnego 

konceptu życia wśród takiego niewykształconego społeczeństwa. Był to główny powód 

powstania teorii podwójnej moralności, która stanowiła jedną z broni skierowaną przeciwko 

atakom wymierzanym w ówczesnych filozofów. Wybory czy też postępowanie etyczne było 

                                                             
61 Por. G. Tullio, Renesans i Reformacja…, dz. cyt., s. 20 -22. 
62 Por. D. A. F de Sade, Prawda, http://scribd.com/doc/16243278/De -Sade -Donatien -Alphonse -Francois -

Prawda, s. 4, data dostępu: 06.02.2012. 
63 Por. B. Banasiak, Integralna potworność…, dz. cyt., s. 180. 
64 Por. tamże, s. 55 -56. 

http://scribd.com/doc/16243278/De-Sade-Donatien-Alphonse-Francois-Prawda
http://scribd.com/doc/16243278/De-Sade-Donatien-Alphonse-Francois-Prawda
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zależne od wspólnoty, zgodnie z twierdzeniem, iż taki system etyczny jest najbardziej 

pożądany, w którym decydującym kryterium jest użyteczność społeczna, nie zaś uczciwość. 

Podwójna moralność zakłada - moim zdaniem - postawę głęboko wiążącą się z hipokryzją. 

Według niej, aby żyć w społeczeństwie ówczesny libertyn mógł sobie pozwolić na jego 

krytykę tylko w gronie przyjaciół, bądź - na szerszą skalę - w wydawanych - bardzo często - 

anonimowo, tekstach. Zaś w przestrzeni publicznej - przybierał maskę stanowiącą swojego 

rodzaju socjologiczną fasadę, dzięki której nie był narażony na represje za swoje poglądy - 

wówczas po prostu ich nie ujawniał. 

1.3.3. Podsumowanie rozdziału pierwszego 

Zaprezentowana w niniejszym rozdziale próba analizy poglądów i zachowań 

społecznych jakie panowały w nowożytnej Francji, ogólne omówienie kształtu ówczesnej 

kultury, podział libertynizmu na „pierwotny” i „radykalny” wraz z wyszczególnieniem cech 

im odpowiadających, a także prezentacja niektórych ze sposobów postrzegania Kościoła 

i religii, miała na celu zaznajomienie czytelnika z tymi zagadnieniami, aby w kolejnym 

rozdziale poszerzyć problem moralności oraz - w następnym - w końcu skupić się 

na twórczości Markiza de Sade oraz skontrastować ją z XVI i XVII wieczną kulturą 

i  filozoficzną myślą Francji. 
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Rozdział II. 

ZAGADNIENIE MORALNOŚCI WE FRANCUSKIEJ MYŚLI 

NOWOŻYTNEJ - OD WIEKU XVII DO DE SADE’A 

2.1. KONCPECJE ETYCZNE W KONTEKŚCIE LIBERTYNIZMU 

2.1.1. Powrót Epikura  

Jednym z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszym aspektem kultury libertyńskiej 

jest moralność. Etyka stanowi fundament, swoistą podstawę światopoglądu libertynów. 

To właśnie dzięki osobliwemu spojrzeniu na moralność, libertyni mieli moc, aby odrzucić 

wszelkie, niezgodne z rozumem i racjonalnością, prawa i obyczaje społeczne, stanowiąc 

jednocześnie część tegoż społeczeństwa. Ateizm i naturalizm libertynizmu „pierwotnego” 

miał swoje korzenie właśnie w próbie racjonalizacji świata, podobnie odrzucenie 

dogmatyzmu oraz całej instytucji Kościoła. W libertyniźmie „radykalnym”, specyficzne 

pojmowanie moralności wyjaśnia wszechobecny hedonizm oraz jest fundamentalne 

dla wyjaśnienia rozwiązłości seksualnej. Wreszcie to dzięki zmianie rozumienia moralności, 

dobra i zła – możliwe było przejście od libertynizmu „pierwotnego” do jego zradykalizowanej 

odmiany. 

W pracy tej epikureizm został już kilkakrotnie wspomniany. Wracam do nauk tego 

znakomitego myśliciela, ponieważ przez pewien okres czasu – jeżeli chodzi o sprawy 

dotyczące moralności – cieszył się on wśród francuskich libertynów wyjątkowo dużym 

uznaniem. 

Jako klarowną wykładnie filozofii etyki Epikura można uznać taką, która zamyka się 

w dwóch terminach – hedonizm i radość życia, co już samo przemawia za tym, dlaczego ten 

starożytny filozof był poważany w kręgach libertyńskich. Za punkt wyjścia w swoim 

systemie etycznym, uważał Epikur przesłankę, że szczęście jest największym dobrem, zaś cel, 

do którego powinno się dążyć to próba wyjaśnienia czym to szczęście właściwie jest i w jaki 

sposób je osiągnąć. Szczęście rozumiał jako doznawanie przyjemności, nieszczęście zaś – 

analogicznie – jako doznawanie cierpienia.65
 Kolejnym odniesieniem francuskich libertynów 

                                                             
65 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. I, Wydawnictwo Naukowe PWN, s.103. 
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do Epikura jest jego pojmowanie naturalnego stanu człowieka. Mianowicie: do szczęścia 

wystarczy brak cierpienia zaś brak cierpienia jest odczuwalny jako przyjemność; człowiek 

jest z natury szczęśliwy, a w życiu musi zadbać tylko o to, aby nie cierpiał, więc naturalnym 

stanem człowieka wydaje się ten, w którym ani nic złego ani nic dobrego go nie spotyka. 

W etycznych rozważaniach Epikura niezwykle mocno zarysowuje się połączenie hedonizmu 

z miłością lub też kultem życia.66
 

W drugiej połowie XVII wieku, kiedy postawa rycerza jako wspaniałego męża kraju, 

człowieka honorowego, odważnego i religijnego powoli zaczyna upadać, a wpływy Epikura 

jako moralisty rozprzestrzeniają się we Francji w szybkim tempie i na szeroką skalę, 

pobożność oraz prawe moralnie życie stanowią pozę społeczną, „cicho” akceptowaną 

hipokryzję. W tym okresie jeszcze można się spotkać z określeniem starożytnego filozofa 

jako „diabelskiego doktora zepsucia moralnego”, co nie dzieje się zbyt często, 

a zadeklarowanych zwolenników epikureizmu zaczyna stopniowo przybywać. Za oficjalną 

datę rehabilitacji nauk Epikura zwykło przyjmować się rok 1647, kiedy to Gassendi 

publikując dzieło pod tytułem De vita et moribus Epicurilibriocto, które stanowi próbę 

przedstawienia koncepcji fizyki i etyki Epikura w sposób nadający się do przyjęcia 

przez rozum i sumienie współczesnych ludzi, zyskuje niewiarygodny poklask ze strony 

środowiska intelektualistów.67 Sam Gassendi był zwolennikiem Epikura ze względu na dużą 

dawkę racjonalności w jego filozofii. Idee eudajmonii oraz głęboko zakorzeniona w ludziach 

zasada hedonizmu (bardzo daleka od hedonistycznych koncepcji Arystypa), zgodnie 

z którą radość jest wrodzona i nie trzeba o nią zabiegać, przez kilkadziesiąt jeszcze lat 

stanowiły poglądy cechujące się we Francji dużą popularnością - czy to w kręgach 

naukowych, czy wśród arystokracji. 

2.1.2. Raj – utopia. Mojżesz – fałszywy prorok 

Głęboko zakorzenione w społeczeństwie nauki Kościoła – 

mimo rozpowszechniającego się ateizmu – odgrywały znaczącą rolę, tworząc w ludziach 

różnego rodzaju koncepcje dobra i zła, jak również dając fundamenty do powstawania 

licznych poglądów na temat cnót i moralności lub modyfikowania tych już istniejących. 

                                                             
66 Por. tamże, s. 103. 
67 Por. J. S.Spink, Libertynizm francuski…, dz. cyt., s. 180 -185. 
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Przez stulecia miejsce zwane w Księdze Rodzaju Rajem było rozumiane 

jako faktycznie tj. na pojmowalny ziemski sposób - istniejące. Panowało przekonanie 

jakoby wzmianka o czymkolwiek, która znalazła się w Piśmie Świętym musi być z definicji 

prawdziwa. Toteż zgodnie ze starym paradygmatem, w myśl którego „moralne 

nieposzlakowanie świadka jest gwarancją prawdziwości świadectwa”
68

, biblijny Eden 

traktowano jako jak najbardziej realną i rzeczywistą krainę, której istnienia nie trzeba 

dowodzić (podobnie jak objawienia) z uwagi na to właśnie, iż została opisana w Piśmie 

Świętym. 

Święty Augustyn mówi o trzech interpretacjach Księgi Rodzaju. W pierwszej - bierze 

się słowa w niej zawarte jako dosłowne. W kolejnej - Raj przybiera postać bardziej 

alegoryczną i symboliczną. Aż wreszcie Eden traktowany jest jako miejsce faktycznie 

istniejące, ale przypisuje się mu dodatkowe symboliczne i duchowe znaczenie (jest to teoria 

posiadająca największą liczbę zwolenników przed wiekiem XVI)
69

Antonio Augustyn 

Calmet
70

,  chrześcijański apologeta, którego twórczość zgłębiał i analizował między innymi 

Wolter, zaciekle bronił poglądu, według którego Raj ciągle jest obecny w rzeczywistym 

miejscu na Ziemi, krytykując jednak średniowieczne teorie: „Umieszczano go pod biegunem 

północnym, w Tatarstanie, w miejscu, które obecnie zajmuje Morze Kaspijskie. [...] Kilku 

umieszczało go w Lewancie lub na brzegach Gangesu, lub na Cejlonie, wywodząc z goła 

nazwę Indii od nazwy Edenu. Umieszczano go w Chinach czy nawet za Lewantem, w jakimś 

nieznanym miejscu. Niektórzy lokowali go w Armenii; niektórzy w  Afryce pod równikiem; 

inni na Wschodzie w okolicach zwrotnika; a jeszcze inni na górach Księżyca, skąd 

jakoby wypływa Nil. Większość umieszczała go w  Azji; jedni w górnej Armenii; inni 

w Mezopotamii lub w Asyrii, albo też  Palestynie. Znaleźli się nawet tacy, którzy chcieli 

uhonorować nim naszą Europę”.71 Dom Camlet nie miał jednak jakichkolwiek wątpliwości, 

iż miejsce nazywane Rajem ciągle istnieje. Według niego wygląda inaczej niż za czasów 

Adama i Ewy, jest pozbawione „tych piękności, które czyniły je tak przyjemnym, 

                                                             
68 B.Baczko, Hiob, mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, Wydawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa 2001, s. 82. 
69 Por. tamże. 
70 Benedyktyn urodzony w 1672 roku, nauczyciel filozofii i teologii, autor 26 tomów na temat Nowego 

Testamentu oraz 4 tomów dotyczących geografii i chronologii biblijnej, Catholic Encyclopedia: Dom Calmet, 

http://www.newadvent.org/cathen/03189a.htm, data dostępu: 02.22.2012. 
71 B.Baczko, Hiob, mój przyjaciel…, dz. cyt., s. 86. 

http://www.newadvent.org/cathen/03189a.htm
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oraz większości cech i właściwości, które pozwoliłyby nam dzisiaj je rozpoznać”.72 Od XVI 

wieku dzięki erudycyjnym badaniom, trzecia z interpretacji Raju Świętego Augustyna traci 

stopniowo na wiarygodności. Przyczyniają się do tego liczne odkrycia geograficzne, 

a w miarę ewolucji topografii - Eden zaczyna się „oddalać”, aby w końcu całkowicie zniknąć 

z map.73
 W wieku XVIII Diderot i d’ Alembert w swojej Encyklopedii niezwykle ostrożnie, 

ale z dużą dozą krytyki podchodzą do zagadnienia Raju i jego umiejscowienia na Ziemi. 

Pojawiają się pytania o pierwszych ludzi, ich intelekt i możliwości poznawcze, co naturalnie 

mnoży debaty i dyskusję na temat Księgi Rodzaju.74
 W wielu kręgach Biblia zupełnie traci 

swoją nadnaturalną wartość. Jej detronizacja jako Księgi Objawionej ukazuje w efekcie jej 

odmienne oblicze, w którym jawi się już nie jako święta księga świata i człowieczego losu, 

ale jako jedynie ludzki użyteczny środek wiodący do ludzkiego celu, narzędzie użyteczne, 

ale skierowane przy tym wyłącznie do ludzi prostych.75
 

Żadne z historycznych źródeł nie daje potwierdzenia którejkolwiek z historii zawartej 

w biblijnym Pięcioksięgu. Każde z opowiadań mogło zostać zaczerpnięte ze starych tradycji 

i obyczajów, dotyczy to również imion jakie Mojżesz nadał swojemu Bogu. Prorok w tym 

świetle jawi się jako kłamca, który przeczy sam sobie. W trzeciej księdze zakazuje ślubu brata 

z własną siostrą, w piątej natomiast – każe postępować zupełnie odwrotnie. Wiele spośród 

myśli zawartych w naukach Mojżesza, nakłania do spojrzenia na niego jako najbardziej 

łagodnego z ludzi, mimo to można przeczytać o licznych zbrodniach, które zostały wykonane 

za jego rozkazem (zagłada dwudziestu trzech tysięcy osób zamiast kary wymierzonej tylko 

w jednego człowieka – jego brata, z punktu widzenia utylitarystycznego jest to dosyć duża 

klęska moralności). Rzezie powtarzają się za każdym razem, kiedy ktoś oskarży Mojżesza 

o oszustwo, pychę lub to, że uzurpuje sobie władzę nad Izraelem. 

Wolter jest przykładem myśliciela, który w rzetelny, a jednocześnie łatwy 

do zrozumienia sposób podsuwa argument na rzecz tego, jakoby Mojżesz w ogóle nie istniał: 

„Nil rzekomo spłynął krwią, anioł zgładził wszystkie nowonarodzone dzieci w Egipcie, morze 

się cofnęło, a jego wody rozstąpiły się na lewo i prawo – i oto żaden autor nawet o tym 

                                                             
72 Tamże, s. 87. 
73 Por. tamże, s. 85. 
74 Por. tamże, s. 83. 
75 Por. A. Sikora, Filozofowie XVII wieku,  Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978, s. 63. 
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nie wspomniał! A narody zapomniały o tych cudach; i tylko jeden mały lud dzikich 

niewolników miał nam opowiedzieć te historię tysiące lat po samym wydarzeniu”.76
 

Istniało również wielu apologetów, nie tylko pochodzących z Francji, którzy starali się 

bronić Mojżesza jako tego, do którego przemawia sam Bóg. Nie sposób pominąć słów 

zaczerpniętych z dzieła Jeana Jacquesa Rousseau (XVIII wiek), pt. Emil, 

czyli o wychowaniu.: „Kiedy Bóg chce czegoś od człowieka – nie przekazuje mu tego 

przez innego człowieka, lecz mówi mu to sam, wypisuje w głębi jego serca”.77 Próby obrony 

powiernika boskich przekazów wydają się być dosyć jałowe i brak w nich konstruktywnej 

argumentacji. Martin Hubner w książce noszącej tytuł Zarys dziejów prawa naturalnego 

uważa, że Mojżeszowi zawdzięcza się historię ludzkości przed potopem, zaś prawa moralne 

ogłoszone za pośrednictwem proroka dają odzwierciedlenie odwiecznym prawom 

naturalnym. Jednak mimo to, nie poświęca Mojżeszowi zbyt wiele miejsca w swojej księdze 

(jest to około 10 linijek, podczas gdy np. Konfucjusz jest omawiany na wielu stronach).78
 

Monteskiusz także staje w obronie Mojżesza, podkreślając jednak, iż analizując wzmianki o 

jego życiu, można napotkać niejedną trudność, ale nie należy na to zwracać zbyt dużej uwagi, 

ponieważ nie istnieją doskonale sformułowane prawa, zaś zasady ogłoszone przez proroka są 

tylko minimalnym odstępstwem od prawa naturalnego.
79

 Powstaje pytanie – skoro sam Bóg 

powierzył Mojżeszowi misję pełnienia roli władcy, czy przywódcy pewnej grupy ludzi, to 

dlaczego ofiarował mu tak surowe prawa, które prowokowały do tylu zbrodni? Przecież 

według chrześcijańskich apologetów i ludzi głębokiej wiary Bóg podobno jest dobry. 

2.1.3. Oświeceniowe koncepcje etyki na wybranych przykładach 

Poruszając temat Adama i Ewy, nie sposób pominąć zagadnienia z jakim wiąże się 

grzech pierworodny, a więc zagadnienia moralności. Jest to oczywiście jedna z ważniejszych 

kwestii wartych omówienia, jeżeli chodzi o libertynizm, czy to wczesny, czy późny. Mam 

na myśli szersze spektrum rozpatrywania problematyki cnót niż ograniczenie się tylko 

do tych wyrastających z kanonów Chrześcijaństwa. Moim założeniem w tym miejscu jest 

szersze nakreślenie kwestii etycznych także w kontekście deizmu i ateizmu. 

                                                             
76 B.Baczko, Hiob, mój przyjaciel…, dz. cyt., s. 246-247. 
77 B.Baczko, Wybrane teksty z historii filozofii…, dz. cyt., s. 396. 
78 Por. B.Baczko, Hiob, mój przyjaciel…,dz. cyt., s. 249-250. 
79 Por. tamże, s. 250. 
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Żyjący na przełomie XVII i XVIII wieku proboszcz (zastanawiający jest jego 

radykalny antyklerykalizm, przecież był proboszczem, zapewne taką postawę zawdzięczał 

stosowaniu się do teorii podwójnej moralności) niewielkiej wiejskiej parafii Jean Meslier, 

podobnie jak Holbach – niezwykle mocno wiąże religię z systemem politycznym, zaś jego 

pojmowanie etyki łączy się z rozumem, „…który potrafi skłonić ludzi do uprawiania cnót 

moralnych […] do spełniania najpiękniejszych i najszlachetniejszych postępków; świadczą 

o tym czyny wielkich mężów starożytności, którzy celowali we wszystkich cnotach. […] Byli 

oni o wiele cnotliwsi od najpobożniejszych świętoszków tego czasu.80 Melsier zauważa dużą 

wagę wypracowanych ludzkich wartości, które prowadzą do działań moralnie słusznych – 

„[…] ludzie nie potrzebują […] zabobonów religijnych aby doskonalić się  naukach i dobrych 

obyczajach.”81
 Stanowisko Mesliera nie jest czymś osobliwym i nowatorskim, przeciwnie – 

moralność w oświeceniowej Francji była rozumiana głównie w taki właśnie sposób. 

Przed nim oraz po nim istniało wiele podobnych poglądów. 

Autor jednych z najbardziej reprezentatywnych dzieł okresu oświecenia, 

które stanowią próbę zastosowania podstawowych przesłanek światopoglądu oświeceniowego 

do zagadnienia moralności oraz próbę systematyzacji problematyki etycznej jako w pełni 

autonomicznej, odseparowanej od jakichkolwiek przesłanek religijnych Claude – Adren 

Helvetius (XVIII wiek) w swojej pracy O umyśle, piszę iż świat moralny podlega prawom 

interesu. Cnotę jaką jest uczciwość utożsamia on ze skłonnością ludzi do popełniania czynów 

dla nich użytecznych.82
 Użyteczność tutaj jest rozumiana podobnie jak w filozofii społecznej 

Gabriela Bonnota de Mably, gdzie powstawanie urojonych potrzeb, które stanowią efekt 

egoizmu, powoduje powolny i stopniowy rozpad społeczeństwa, ponieważ jednostka w końcu 

traci  nad tymi potrzebami władze i przestaje je kontrolować, dążąc do nagromadzenia 

jak największej ilości bogactw, nie zważając przy tym na cokolwiek innego. 
83 Helwecjusz 

podkreśla, że nie wystarczy jeden szlachetny czyn, aby można było uznać się za osobę 

moralnie dobrą czy cnotliwą, bo przecież „nie ma skąpca, który by nigdy nie okazał się 

hojny” ani też „głupca, któremu nie można by powiedzieć […], że posiada wszystkie cnoty, 

jak i przeciwne im wady”. 84
 Filozof zwraca uwagę, iż nie sposób rozstrzygnąć 

jakie wewnętrzne mechanizmy kierują ludźmi, którzy postępują moralnie właściwie 

                                                             
80 B.Baczko, Wybrane teksty…, dz. cyt., s. 77. 
81 Tamże, 78. 
82 Tamże, s. 271. 
83 Por. tamże, s. 363. 
84 Tamże, s. 272. 
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(przez właściwie - rozumiem dobrze). Jedynym kryterium oceny ich uczciwości 

są więc efekty takiego właśnie sposobu działania. Autor O człowieku przychyla się do teorii, 

w myśl której ludzka moralność jest zależna od warunków, w jakich ludzie się znajdują, kto 

zaś „bezwzględnie we wszystkich wypadkach ręczy za swoją moralność, jest albo oszustem, 

albo głupcem”.85
 

Jednym z wartych uwagi francuskich filozofów osiemnastego wieku był Leger - Marie 

Deschamps, znany także jako Dom Deschamps (XVIII wiek). Jego nauki dotyczące 

moralności wychodzą od prawdy metafizycznej i skupiają się na dwóch tezach. Teza 

pierwsza, głosi iż całość powszechna jest bytem, który istnieje,  zaś byty postrzegane 

zmysłowo są tylko jej przejawami. Teza druga mówi, iż całość powszechna, lub świat 

w całości, jest innej natury niż każda z jego części. Nie można więc ani zobaczyć, 

ani wyobrazić sobie całości powszechnej, można ją tylko i wyłącznie pojąć. 86
Tezy 

te sprowadzają się w efekcie do jeszcze jednej teorii, która pozwala na zrozumienie koncepcji 

etycznej Dom Deschampsa: „Całość powszechna, jedyny byt, jedyna zasada, jedyna prawda 

metafizyczna dostarcza prawdy moralnej, prawdy, która zawsze wspiera prawdę 

metafizyczną, tak jak ta ostatnia wspiera prawdę moralną”. 87
 Pojmowanie moralności 

u tego filozofa nasuwa skojarzenie z jedną z tez imperatywu kategorycznego, w myśl 

której postępowanie etycznie dobre polega na tym żeby „[…] nie czynić nikomu tego, czego 

nie życzymy sobie, aby nam ktoś uczynił; aby nie czynić z nikogo ani naszego poddanego, 

ani naszego sługi, ani wreszcie naszego niewolnika.”88
 Dom Deschamps teorię tą utożsamia 

z zasadą moralnej równości, przeciwstawiając ją jednocześnie zasadzie nierówności moralnej, 

która według niego – chociaż godna potępienia – występuje w kulturze wspierając obyczaje 

i będąc przy tym źródłem panującego stanu prawnego, jest tym samym źródłem wszelkiego 

zepsucia i zła moralnego. Według filozofii Dom Deschampsa, istnieją dwa stany człowieka: 

stan rozprężenia, gdzie człowiekiem kieruje instynkt, jest on obecny tylko do pewnego 

stopnia rozwoju ewolucyjnego, oraz stan jedności bez rozprężenia, który jest fundamentem 

ludzkiej moralności, jest to stan społeczny, w którym nie istnieją żadne prawa 

(jak już wspomniałem – prawa pozytywne są przyczyną wynaturzeń moralnych). 

                                                             
85 Tamże, s. 272 -273. 
86 Por. tamże, s. 387. 
87 Tamże, s. 389. 
88 Tamże, s. 389. 
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Do ostatniego z wyżej wymienionych stanów można dotrzeć tylko dzięki prawdzie. Mimo, 

iż tak odległy, jeżeli człowiek dojdzie do niego przez prawdę – będzie szczęśliwy.89
 

Dom Deschamps i jego postrzeganie zagadnień etycznych nie znajduje sobie wielu 

zwolenników pośród ówczesnych libertynów. Oczywiście – zgodnie z zasadą podwójnej 

moralności – wolnomyśliciele niekiedy, głównie w przestrzeni publicznej, podzielali jego 

poglądy. Drugim powodem, dla którego ten filozof został tu omówiony jest ten, zgodnie 

z którym moim celem było pokazanie mnogości stanowisk dotyczących etyki, nie zaś tylko 

tych, które miały swoich sympatyków wśród ludzi o usposobieniu libertyńskim. 

2.1.4. Rola emocji w etyce 

W twórczości i kulturze obecnej w czasach nowożytnej Francji można dostrzec 

tendencję tzw. sentymentalizmu oświeceniowego. Filozofia oświecenia pokazuje miejsce 

człowieka w świecie odwołując się do jego bogactwa stosunków jakie łączą 

go ze środowiskiem zewnętrznym. Działania ówczesnych ludzi nauki wynikają nie tylko 

z potrzeb pogłębiania wiedzy o świecie. Są one także efektami różnorodnych zachcianek 

i namiętności. Z takim spojrzeniem na życie można  zetknąć się u Woltera, Helwecjusza 

czy Holbacha, w których poglądach następuje swoiste odnowienie, pewna rehabilitacja tych 

zaniedbywanych sfer egzystencji. Skierowanie się w swoich teoriach ku temu co bardziej 

uczuciowe i emocjonalne powoduje zerwanie ze sztywnymi schematami pojmowania etyki 

jako racjonalistycznej, a także odejście od konwencjonalności podziału wybór – obwiązek. 

Nie oznacza to wyparcia się rozumności i działania pod wpływem chwili (choć niekiedy tak). 

Emocjonalne podejście do kwestii moralności jest pewnym rodzajem afirmacji swojej 

ludzkiej natury. Namiętności w człowieku powstają jako harmonijne tylko wtedy, 

gdy są podporządkowane właśnie rozumowi i racjonalnemu myśleniu, dzięki 

któremu możliwe jest ich rozdzielanie oraz ustalanie między nimi równowagi. Równowaga 

jest wymagana do koegzystencji kilku potrzeb i namiętności ze sobą. Jeżeli zostaje 

zachwiana, co w efekcie powoduje priorytetową wyższość jednej potrzeby nad inną, 

namiętność o niższym priorytecie zostaje zastąpiona przez przykrość i nieszczęście. 

 

                                                             
89 Por. tamże, s. 390. 
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Głównym punktem sentymentalizmu oświeceniowego jest dążenie do harmonijności. 

Jest to oczywiście spowodowane potrzebą poszukiwania szczęścia. Szczęście – jakkolwiek 

pojmowane - w tym wypadku stanowi naturalny  i nieodparty cel każdego człowieka jak 

najbardziej zgodny z ładem przyrody. Ważnym przejawem harmonijności obecnej w ludzkiej 

naturze jest to, iż szczęście jednostki nie koliduje z dążeniem do szczęścia całego 

społeczeństwa, mimo że napotyka się trudności w sposobach realizacji tych celów. Kiedy 

jednak dochodzi do konfliktu pomiędzy potrzebą jednostki, a potrzebą społeczeństwa – to 

pragnienia indywidualności stają się automatycznie ważniejsze od wymogów stawianych 

przez społeczeństwo. Człowieka jako autonomiczną i harmonijną jednostkę utożsamia się 

wówczas, w pewnych naukowych kręgach oświecenia, z jego potrzebami i namiętnościami 

oraz racjonalnymi i rozumowymi działaniami zmierzającymi do ich zaspokojenia. Idealnym 

typem życia dla oświeceniowych sentymentalistów była więc egzystencja jak najbliżej 

natury. 90
 Oprócz rozwoju i rozpowszechniania racjonalizacji całokształtu stosunków 

społecznych, wizja harmonijnej struktury świata oraz osobowości jednostki, której racjonalne 

działania są zgodne ze szczęściem pojmowanym jako moralne dobro, stanowiła podstawę 

oświeceniowej koncepcji rozwoju i postępu.91
 

Emocje, uczucia i namiętności odegrały we francuskiej filozofii znaczącą rolę 

kształtując poglądy ówczesnych myślicieli i kierując ich w stronę tego, co naturalne. Poprzez 

analizę stosunku jaki zachodzi między jednostką, a zewnętrznymi warunkami jej egzystencji 

oraz dzięki badaniu procesów poznawczych, można dotrzeć do wartości uniwersalnych, 

a więc naturalnych, które według sentymentalistów stanowią właściwe cechy ludzkiego 

umysłu. Zaś jedność i harmonijność gatunku ludzkiego wyraża się w jedności dążeń, celów 

oraz w sposobach realizacji tych celów. Człowiek stanowi cząstkę przyrody, 

która mimo że ukonstytuowana biologicznie – jest w pewnym stopniu wyrazem ludzkiego 

rozumu. 92
 Sentymentalizm nie był oczywiście jedynym ani też głównym stanowiskiem. 

Mieszał się między innymi z materializmem, który ceniąc wagę doświadczenia i zmysłów 

znalazł sobie upodobanie w wielu grupach libertyńskich. 

                                                             
90 Por. tamże, s. 46-48. 
91 Por. tamże, s. 56. 
92 Por. tamże, s. 45. 
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2.2. Próby rozstrzygnięcia problemu zła na gruncie nauk etycznych 

2.2.1. Typy zła 

Zagadnienie zła stanowi najważniejszy problem osiemnastowiecznej etyki. 

Powszechne stanowisko dotyczące natury świata zakładało, iż jest on ładem i posiada pewną 

rozumność. Prawdziwe wyzwanie dla ówczesnych filozofów stanowił problem uzasadnienia, 

dlaczego w takim świecie istnieje zło. 

Próbę rozwiązania rzeczonego zagadnienia podjął Wolter. Filozof zapożyczył 

koncepcję typów zła od niemieckiego filozofa – Gottfrieda Wilhelma Leibniza. Jest w niej 

mowa jakoby istniały trzy typy, czy rodzaje zła. „Zło metafizyczne, płynące 

z niedoskonałości wszelkiego stworzenia, w tym zwłaszcza z niedoskonałości gatunku 

ludzkiego.” 
93

 Drugą formą jest zło fizyczne, „[…]związane ze śmiercią i cierpieniem…”, 
94

 

ten rodzaj jest „[…]smutnym przeznaczeniem wszystkich istot żywych”.95 Wreszcie istnieje 

zło moralne, które przejawia się w krzywdach, jakie ludzie wyrządzają sobie sami nawzajem 

z uwagi na niepoprawne wykorzystywanie własnej wolności. 

Myśliciel w swoich rozważaniach zupełnie pomija zło metafizyczne (podobnie 

jak uczeni należący do nurtu libertynizmu „pierwotnego” odrzucają całość metafizyki 

na rzecz rozumu), twierdząc iż próba rozstrzygnięcia jego istnienia jest bezsensowna, stanowi 

ono urojenie, zaś ci z myślicieli, którzy zajmują się tym zagadnieniem (na przykład Pascal) – 

nie przestają porównywać człowieka w jego skończoności z Bogiem utożsamianym 

przez Woltera z wiecznym mechanikiem. Największą wagę przykłada do tego właśnie 

rodzaju zła. Chcąc rozwiązać trapiący go problem, wie że za krzywdy, cierpienie, rzezi 

i wojny nie może obwiniać Boga, bo taki zabieg oznaczałby przypisanie mu pewnych 

moralnych właściwości. Filozof nie chce także uznać śmierci i cierpienia jako wartości 

pozytywnych, ponieważ byłoby to ustępstwo na rzecz religii chrześcijańskiej, 

która gloryfikuje śmierć i cierpienie jako rodzaje pokuty za grzech pierworodny. Wolter 

odrzuca także działanie pewnej irracjonalnej i niszczycielskiej siły, która miałaby być 

źródłem zła, ponieważ oznaczałoby to przeciwstawienie się koncepcji świata 
96

 

                                                             
93 B.Baczko, Hiob, mój przyjaciel…,  dz. cyt., s. 35. 
94 Tamże, s. 35. 
95 Tamże, s. 35. 
96 Por. tamże, s. 35-36. 
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jako „[…]rozumnie uporządkowanego […], w którym panuje celowość sprawiająca, 

że wszystkie byty są na swoim miejscu, a człowiek istnieje po to, aby osiągnąć szczęście.” 
97

 

Rozstrzygnięcie kwestii zła fizycznego prowadzi Wolter w sposób argumentacyjny. 

Przede wszystkim pojmuje przyrodę jako „wielką całość”, której ludzie wraz ze swoim 

cierpieniem i skończonością są częścią. Francuski myśliciel zaznacza także, iż na ludzkie 

życie nie można patrzeć przez pryzmat nieszczęść i krzywd, przeciwnie – dobro, szczęście 

oraz niechęć do śmierci górują nad ciemną stroną życia.98 Nie jest to ostateczne rozwiązanie 

problemu, jednak trzeba przyznać, iż takie rozumowanie w znaczący sposób zmniejsza ciężar 

cierpienia w świecie. 

Rozwiązania jakie stosuje Wolter, aby zrozumieć i wyjaśnić sens i cel istnienia zła, 

można postrzegać raczej jako ominięcie tego zagadnienia, ale na drodze konstruktywnej 

argumentacji. Miejsce zła w świecie jako problem filozoficzny stanowi kwestię niezwykle 

trudną, tym bardziej, iż jest ono nieuchronnie obecne i towarzyszy mu bezpośrednie przeżycie 

– nie jest tylko przedmiotem refleksji, jest zawsze przeżywane, należy do sfery czystych 

faktów, z którą bez względu na wolę, człowiek musi się zmierzyć i stawić mu czoła. 

Jeżeli natomiast zło pojmuje się zupełnie teoretycznie jako temat do namysłu – można przyjąć 

wolterowską koncepcje „wielkiej całości”. W takim wypadku jednak należy uznać granicę 

swojej rozumności, bo jak rozważać coś, co nie kieruje się racjonalnością? „Kiedy jednak 

podejmuje się wysiłek racjonalizacji zła, to podąża się śladami teodycei.”99
 W radykalnej 

odmianie libertynizmu, zło przybiera coś na kształt racjonalnej formy. W dziełach de Sade’a 

wszystkie występki i przejawy zła są ściśle usystematyzowane i skatalogowane. Jak okaże 

się w kolejnym rozdziale – jest w nich zawarta odpowiedź na nurtujące pytanie o sens 

istnienia zła w świecie, ale tylko jeżeli chodzi o libertynizm „radykalny”. 

2.2.2. Teodycea i problem zła w świecie 

Teodycea jest neologizmem, powstałym w 1710 roku, a jego twórcą był Leibniz. 

W XVIII wieku termin ten zyskał dużą popularność będąc stale obecny w dyskusjach 

na temat Boga i natury rzeczy. Stanowił dosyć problematyczną kwestię. Leibniz polemizował 

między innymi z Baylem, który wątpił, iż kiedykolwiek udało się na gruncie racjonalnego 

                                                             
97 Tamże, s. 36. 
98 Por. tamże, s. 34-37. 
99 Tamże, s. 44. 
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rozumowania uzasadnić i obronić tezę, w myśl której Bóg będąc jednocześnie wszechmocny 

jest również dobry.100
 

Naczelnym pytaniem stawianym przez ówczesnych myślicieli było więc to, o Istotę 

Najwyższą. Kłopot był o tyle duży, iż należało wziąć pod uwagę kilka czynników, Bóg 

albo nie chciał świata bez zła, ale wtedy nie byłby ani dobry, ani sprawiedliwy, albo też nie 

mógł stworzyć świata, w którym nie ma zła – wtedy z kolei nie byłby wszechmocny. Wolter 

swoją koncepcję moralności wypracowuje w latach 1730 – 1740.Jedno z dzieł, w którym jest 

ona widoczna nosi tytuł Poemat o zagładzie Lizbony. Filozof powołuje się w nim głównie 

na angielskich deistów, wymienione są między innymi nazwiska: Schaftsbury, Pope, 

Bolingbroke i oczywiście Leibniz. Ostatni z wymienionych myślicieli, z którego dzieł czerpie 

inspirację Wolter, zadaje pytania o pochodzenie zła. Twierdzi przy tym, iż każdy byt, każde 

istnienie jest powołane do życia przez Boga. Zła należy szukać w naturze wszystkich 

stworzeń, bo natura ta zawiera się w niezależnych od woli Boga, wiecznych prawdach jego 

rozumu. Zaś ograniczenie nałożone na człowieka przez śmierć to efekt niedoskonałości 

ludzkiej egzystencji. Leibniz formułując między innymi z powyższych założeń dowód 

na istnienie Boga, chce mu nadać analityczną, wręcz matematyczną ścisłość (Wolter 

postępuje zupełnie w odmiennym kierunku). 

Książka stanowi tekst dosyć pesymistyczny, odmiennie od dzieła napisanego kilka lat 

później – Światowca. W Światowcu i późniejszej Obronie światowca, czyli pochwale zbytku, 

Wolter patrzy na świat „tu i teraz”, nie ma w nim szczegółowo wyjaśnionej jego koncepcji 

dotyczącej zła, ale jest wyłożona teoria wspomnianej już „wielkiej całości”, która będąc 

rozumna i harmonijna, ma przed człowiekiem wiele tajemnic, jakich ten nie może poznać. 

W tak pojmowanej przyrodzie zło nie jest już więc problemem tylko moralnym, ale stanowi 

wyzwanie dla rozumu. Zagadnienie zła dotyczy zarówno przyrody, człowieka i Boga.101
 

„Badanie, jaki sens ma zło, to pytanie, czy przyroda jest obojętna moralnie, czy też zawiera 

w sobie zasady, które czynią z niej instancję rozstrzygającą w kwestiach dobra i zła 

oraz prawdy i fałszu.” 102
 To także pytanie o miejsce człowieka jako istoty rozumnej 

i moralnej w świecie, jako bytu, który jednocześnie będąc ofiarą, jest też oprawcą. 

Jeżeli chodzi o Boga, to jest to Bóg iście wolterowski – musi w pewnym sensie podlegać 

                                                             
100 Por. tamże, s. 23. 
101 Por. tamże, s. 26. 
102 Tamże, s. 26-27. 
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regułom racjonalności, dlatego, że nie może powołać do istnienia zła, bo zaburzyłoby 

to porządek przyrody. Wolter w tym czasie jest najbliżej deistycznej koncepcji Boga, 

która stanowiła domenę libertynizmu „pierwotnego”, będąc jednocześnie obecna w kręgach 

libertynów „radykalnych”. Wymaga również zaznaczenia, iż Wolter w swoich poglądach – 

w przeciwieństwie do Leibniza - nie jest stały, zmieniają się one pod wpływem jego 

zainteresowań i obsesji, a w jego twórczości – zależnie od perspektywy – widoczne 

są sprzeczne teorie. Nie można jednak umniejszać jego roli w historii filozofii jako 

myśliciela. 

W deistycznych koncepcjach problem stanowi przyporządkowanie miejsca złu 

moralnemu w racjonalnym porządku natury. Jedno z powszechnych wówczas rozwiązań 

wiąże zło moralne z niezrozumieniem tego porządku, przy czym utożsamiany jest on 

z dobrem i sprawiedliwością. Kiedy porządek ten zostaje zachwiany - powoduje powstania 

zła fizycznego i moralnego. Zło moralne jest więc dla deistów tylko chwilowym przejawem 

działania przyczyn, które ze swojej istoty wywołują dobro, a jednocześnie stanowiących 

pewnego rodzaju samoczynny mechanizm to dobro przywracający. 

Dla ateistów takich jak na przykład Holbach, problem zła moralnego zupełnie 

nie istnieje. Pojęcie ładu jest według nich relatywne, przyroda nie jest ani dobra ani zła, 

a wszystko co się w niej pojawia jest konieczne. Tak więc dobro i zło są koniecznymi 

następstwami cech tkwiących w samych bytach i działań, których te byty się podejmują.103
 

J. J. Rousseau przedstawia w swoich poglądach zupełny zwrot, jeżeli chodzi 

o problem zła moralnego w świecie. Jego koncepcja wiąże się już nie tylko z autonomiczną 

i racjonalną jednostką, ale także jej stosunkiem do całości społeczeństwa, 

w którym egzystuje. Myśliciel przekształca i modyfikuje leibnizowską koncepcję teodycei. 

Rousseau poszukuje genezy i celu istnienia zła moralnego w dynamice rozwoju 

społeczeństwa i jego sprzecznościach – „Tożsamość postępu w racjonalizacji społeczeństwa 

z postępem moralnym zostaje zakwestionowana, a stosunek racjonalności działań 

jednostkowych do przebiegu procesów społecznych ukazuje się jako paradoksalny 

i tragiczny.”
104

 Według filozofa, człowiek jest dobry i wolny. Wolność i moralność zdobywa 
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poprzez uzależnienie się od społeczeństwa, w którym jako jego część – podejmuje pewne 

działania i wybory z nimi związane, zdobywając jednocześnie świadomość samego siebie. 

Świadomość tą zatraca wraz z wytwarzaniem kultury i sztuki (w wymiarze społecznym), 

a ponieważ świat sztuki nie jest czymś tożsamym ze zbiorowiskiem jednostek 

jakim jest społeczeństwo, człowiek sam prowokuje powstanie świata, który jest zewnętrzny 

wobec niego. Tym samym uzależnia się od tych zewnętrznych i sztucznych stosunków, 

zatracając swoją osobowość. Taki człowiek pragnie, aby wszyscy spełniali jego pragnienia – 

chce żeby inni ludzie stali się uzależnieni od niego – jego autentyczne potrzeby 

są zastępowane tymi wytworzonymi sztucznie. Jednostka taka traci więc swoją 

autonomiczność i wolność. Znajdujący się w tym „więzieniu” wytworzonych przez samych 

siebie, dorobków kultury i sztuki, ludzie mimowolnie stają się źli moralnie. Jedynym 

lekarstwem jakie daje Rousseau nie jest cofnięcie biegu czasu, ale chociaż próba 

zahamowania tych wydarzeń, oderwanie się ze swoimi potrzebami moralnymi 

od społeczeństwa, które tych potrzeb nie potrafi, bądź nie chce zaspokoić, 

nie zaś pozostawanie jego częścią. 
105

 

2.2.3. Naturalizm i próba racjonalizacji moralności na przykładzie stanu natury 

u Thomasa Hobbesa 

Bez wątpienia, którykolwiek z ówczesnych, być może również i współczesnych 

chrześcijańskich apologetów zapytany czy naturalizm jest szkodliwy dla życia w cnotach, 

podobnych do tych, które proponuje system wiary chrześcijańskiej i czy może powodować 

zło, odpowiedziałby twierdząco. Sytuacja jednak komplikuje się, jeżeli poglądy tego obrońcy 

wiary, nie są zbyt ortodoksyjne, a jednocześnie ma on choć odrobinę intelektu. 

Wówczas człowieka takiego można by próbować przekonać, podobnie jak robili 

to siedemnasto- i osiemnasto- wieczni erudyci francuscy, iż jest on w błędzie. 

Oświeceniowi naturaliści postulowali racjonalny charakter i porządek przyrody. 

Powstają dwa pytania, czy możliwe jest pogodzenie rozumu z wiarą, oraz czy można poddać 

procesowi racjonalizacji samą moralność. Na pierwsze pytanie, odpowiedzi jest tyle 

ile  stanowisk. Jako odpowiedź na drugie pytanie, posłużę się poglądami Thomasa Hobbesa 

(XVII wiek), który mimo, iż nie należał do filozofów francuskich, to jego poglądy 

znajdowały sobie wielu zwolenników pośród libertynów oświeceniowej Francji. Postawa 
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tego filozofa prezentuje dosyć radykalny, być może kontrowersyjny, ale warty uwagi punkt 

widzenia związany właśnie z moralnością i samą naturą. 

Abstrahując od stanu wiecznej wojny i dającej się odczuć ogólnej „wrogości” obecnej 

w filozofii polityki Hobbesa, postaram skupić się na jego koncepcji natury i umiejscowienia 

w niej człowieka. Oczywiście wojna u Hobbesa jest nieodłączna od całości jego systemu, 

aczkolwiek stosownym wydaje mi się pominąć pewne fragmenty owej całości i omówić tylko 

te, warte uwagi w tym miejscu, a tym samym – dające odpowiedź na postawione przeze mnie 

wyżej pytanie. 

Hobbes w pewnym okresie swojej twórczości odrzuca wiarę w Boga: „[…] wszystkie 

rzeczy możliwe istniały, istnieją czy będą istniały bez udziału opatrzności boskiej”. 106 

Otóż, według angielskiego myśliciela, człowiek jest egoistą. Filozof postuluje taką wizję 

stanu natury, w której egoizmem każdego człowieka rządzą pewne racjonalne reguły, 

które myśliciel uważa za prawa naturalne, a więc niestanowione. Egoizm zmusza jednostkę 

do zawarcia pewnej umowy społecznej w celu zaspakajania potrzeb tej jednostki. Umowa 

jest zawierana, bądź to z innym człowiekiem, bądź z całą społecznością, ale jej cel ciągle 

pozostaje niezmienny. Społeczeństwo tym samym odstępuje drugiej stronie swoje prawa 

do decydowania o tym, co jest dobre, a co złe, oraz o tym do jakich celów zmierza ogół 

społeczności (w przypadku na przykład kandydata obejmującego urząd rządzący 

tym zbiorowiskiem). Podczas tego procesu zostają ustalane pewne – racjonalne – normy 

i reguły oraz kryteria sprawiedliwości, na których zostaje oparty cały nowo utworzony 

rząd.107 Wracając do pytania o racjonalizację moralności – odpowiedź nasuwa się sama – 

Tak, jest to możliwe. Egoizm – cecha de facto niepożądana – nie został zastąpiony 

przez miłosierdzie, a jednak stworzono pewną podstawę społeczeństwa, opartą 

na rozumowych prawach oraz popartą aprobatą ogółu. Zgodnie z ustalonymi wcześniej 

zasadami – jeżeli społeczność jawnie zawrze wewnętrzną umowę, lub władca wyda 

odpowiedni dekret, mówiący na przykład o braku wojen – tych wojen nie będzie. 

Wielu spośród wymienionych w niniejszej pracy libertynów zgodziłoby się z takim 

sposobem argumentacji. Stałoby się tak być może za sprawą wyrachowania z ich strony 

i zwykłej chęci posiadania racji lub też dzięki swoistej pochwale postawy egoistycznej 
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względem drugiego człowieka. Wydaje mi się również, że mimo założeń Hobbesa 

dotyczących ustalania zasad koegzystencji ludzi w społeczeństwie – francuski libertyn, 

a w szczególności, ten reprezentujący poglądy libertynizmu „radykalnego” jak najbardziej 

opowiedziałby się za takim sposobem wyjaśnienia próby racjonalizacji cnót oraz zgodziłby 

się z brakiem altruistycznych pobudek drzemiących w ludziach, które zakłada wiara 

chrześcijańska, jak również z ateistycznymi  poglądami Hobbesa. 

2.2.4. Ewolucja moralności z libertynizmu „pierwotnego” do skrajności w libertyniźmie 

„radykalnym” 

Przedstawiciele libertynizmu teoretycznego czy „pierwotnego”, czyli tego, 

od którego cały ruch wziął swój początek, głównie pochodzili z arystokracji, ale kręgi 

libertynów – mimo, iż ruch ten w szesnastym i siedemnastym wieku zakładał dystans 

do religii i spraw wiary - składały się także z reprezentantów duchowieństwa. 

Być może środowiska libertyńskie przyciągały uwagę księży wcielając ich w swój nurt, 

dlatego że stanowiły pewnego rodzaju odskocznie czy oderwanie się od klerykalnych 

obowiązków. Jakkolwiek, ksiądz wstępujący w kolektyw libertynów musiał być ogromnym 

hipokrytą. Duże znaczenie w tej kwestii ma oczywiście teoria podwójnej moralności. 

Duchowny, który przyznałby się na łamach Kościoła, iż podziela ideały libertynizmu, 

natychmiast zostałby wyklęty i skazany przez społeczeństwo oraz samą instytucję Kościoła. 

Obecność przedstawicieli kleru w grupach wolnomyślicieli jest sprawą niezwykle interesującą 

z uwagi na chrześcijański model moralności. Z jednej strony ludzie Ci nauczali o sprawach 

Nieba, Boga, mieli odpowiedź na pytania o naturę rzeczy, z drugiej zaś – będąc wśród 

libertynów – teorie te podważali. 

Ludzie Kościoła czy też pochodzący z innych instytucji – znalazłszy się pośród 

libertynów, wyznawali – jeżeli nie te same to – bardzo podobne zasady, również, a właściwie 

głównie w sprawach dotyczących etyki i moralności. W libertyniźmie pierwotnym 

fundamentalny był racjonalistyczny sceptycyzm, nakazujący odrzucenie zasad, 

których rozumowe wyjaśnienie nie było możliwe. „W miejsce objawionych norm 

konwencjonalnej moralności libertyn stawiał prawo Natury, nakazujące dążenie 

za wewnętrznym głosem wrodzonych upodobań”.108
 Być może prawo natury, a właściwie 

to, że Natura nie może działać przeciwko sobie, a skoro człowiek został 
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przez nią obdarowany pewnymi skłonnościami, pragnieniami i potrzebami, to jakkolwiek 

dziwne one by nie były – zaspokojenie tych zapędów musi być zrealizowane. „Zakazy 

moralne stojące na przeszkodzie pełnemu zaspokojeniu wszelkich upodobań człowieka 

są  zdaniem libertynów – tylko przesądami wynikłymi z ludzkiej niewiedzy, które należy 

obalić i unicestwić”
109

 Jak już pisałem wcześniej, libertynizm miał swój początek wśród elit 

społecznych i arystokracji. Mercier na uwagi chrześcijańskich apologetów, 

którzy fundamenty upadku moralności dopatrywali się  w zbyt swobodnej literaturze, 

odpowiadał, iż „ruina moralności wywodzi się z dworów, a nie z książek”.110
 Zaś jedyną 

zbrodnią współczesnych mu pisarzy jest to, iż „rzucają światło na ów ogrom występków, 

które chciałyby ukryć się w ciemnościach”.111
 

W libertyniźmie „pierwotnym” nakazy i normy moralne, jeżeli były 

łamane czy przekraczane – działo się to głównie tylko w teorii, podczas gdy pojęcie 

cnoty i moralności przybiera wymiar praktyczny w libertyniźmie „radykalnym”. Jak zostało 

już wspomniane, etyka libertynizmu „radykalnego” w dużej mierze opiera się na hedoniźmie 

nie tylko mającym przejaw w poglądach i teoriach, ale hedoniźmie, który namacalnie obecny 

był wśród przedstawicieli ruchu libertyńskiego siedemnasto i osiemnastowiecznej Francji. 

Panująca wówczas rozwiązłość seksualna ma swoje zakorzenienie właśnie w hedonistycznym 

podejściu do życia. Libertynizm był „swobodą […] jednocześnie umysłu i obyczajów, 

wynikłą ze sceptycznego, chłodnego, krytycznego poglądu na świat, odrzucającego 

tradycyjną moralność i obyczajowość, opartą o wiarę i chrześcijańskie koncepcje 

eschatologiczne”. 112
 W XVIII wieku, pośród przedstawicieli libertynizmu „radykalnego” 

panuje przekonanie, iż to zbrodnia prowadzi do sukcesu, życie w cnocie zaś jest zawsze 

kojarzone z nieszczęściem. 

Co zaś dotyczy kwestii literatury tamtych czasów. Sam Jerzy Łojek, jeden 

z największych polskich znawców kultury i obyczajów osiemnastowiecznej Francji, 

przyznaje, iż wszystkie książki „zakazane”, które w owym czasie były zwalczane w każdy 

dostępny sposób. Dzieła zbyt frywolne i zbyt wulgarne, zaciekle tępione przez władzę 

i ortodoksyjnych Chrześcijan, stanowią zbiór literacki, który bardzo dobrze oddaje obraz 

                                                             
109 Tamże, s. 12. 
110 Tamże, s. 32. 
111 Tamże, s. 32. 
112 Tamże, s. 11. 



43 
 

tamtej epoki. Są to książki „[…] po dziś dzień warte […] czytania i przekazują prawdę 

o tamtych czasach, prawdę, której obłudnym moralistom nie udało się ukryć”.113
 

Wśród dziewcząt, które spełniały rolę kochanek w życiu libertynów, ciekawym 

przypadkiem są kobiety opuszczające klasztory. Stanowiły one, bowiem, dla spragnionych 

doznań seksualnych libertynów niezwykle łatwą „zdobycz”. Jedną z takich dziewcząt jest 

autorka wielu obyczajowych powieści, między innymi Obrazu obyczajów, o nazwisku 

de Tencin (XVII i XVIII). Historia zawarta w rzeczonym dziele rzuca ciekawe światło 

na życie klasztorne młodych dziewcząt w ówczesnej Francji. Oprócz dużych skłonności 

perwersyjno – inwersyjnych, rzuca się w oczy wszechobecny homoseksualizm kobiet, 

które przybierają raz role męskie, raz żeńskie. Na pozór niewinne dziewczyny, prowadzące 

spokojne życie w murach klasztoru, zamieniają się w amoralne, bestialskie i nie uznające 

jakichkolwiek zasad ani prawd, libertynki.114
 

W libertyniźmie „radykalnym” ważną rolę pełni teoria transgresji, czyli przekraczania 

granic, o czym będzie mowa w rozdziale następnym, gdyż postać słynnego Markiza de Sade 

stanowi najstosowniejszy przypadek, dzięki analizie którego jest możliwe wyjaśnienie 

koncepcji transgresji, czy auto-transgresji. 

2. 2. 5. Podsumowanie rozdziału drugiego 

W tym rozdziale skupiłem się na jednym z głównych filarów ideologii libertyńskiej – 

koncepcji moralności. Teorie dotyczące cnót ulegały ciągłej zmianie. W połowie XVII wieku, 

reaktywację swoich nauk przeżywa Epikur. W tym  okresie wolnomyśliciele ciągle poszerzają 

swoją wiedzę o świecie stawiając znak zapytania o miejsce biblijnej krainy zwanej Edenem, 

a w końcu – zupełnie kwestionując jej istnienie. Następnie starałem się zobrazować 

różnorodne spojrzenia na etykę, opierając się na przykładach poglądów trzech filozofów, tak 

więc pojawia się Meslier, Helwecjusz oraz dom Deschamps. Mój wybór padł akurat na tych 

myślicieli, ponieważ ich poglądy niezwykle różnią się od siebie i oddają pewien swoisty 

klimat epoki, jeżeli chodzi o normy moralne. Chcąc przejść do ostatniego podrozdziału, który 

traktuje o moralności w libertyniźmie „pierwotnym” i „radykalnym”, czytelnik powinien 

zaznajomić się z rozumieniem i ewolucją pojęcia zła. Wobec tego przedstawiam kilka 

                                                             
113 Tamże, s. 33. 
114 Por. tamże, s. 64-68. 



44 
 

propozycji rozwiązania problemu obecności zła w świecie (między innymi słynna koncepcja 

teodycei Leibniza), opierając się na poglądach Leibniza, Woltera oraz Roussoue. Idąc 

za wolterowską teorią „wielkiej całości”, powołuję się na naturalizm u Hobbesa. Znajomość 

teorii moralności, cnoty i zła, charakterystycznej dla epoki, jest niezwykle istotna, 

aby zrozumieć twórczość Sade’a, koncepcje transgresji oraz kwestię sadycznego upadku 

Boga. 
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Rozdział III. 

DONATIEN ALPHONSE FRANCOIS MARQUIS DE SADE – 

LIBERTYN „RADYKALNY” 

3.1. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

3.1.1. Ważne wydarzenia biograficzne 

Najbardziej charakterystyczną personą libertynizmu „radykalnego” był Donatien 

Alphonse Francois Marquis de Sade, szerzej znany jako Markiz de Sade – francuski pisarz, 

twórca wielu kontrowersyjnych powieści, żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku (1740 – 

1814) był synem najstarszego z rodu de Sade – Jeana Baptiste Josepha Francoisa oraz Marii 

Eleonory de Maille de Carman blisko spokrewnionej z książęcą rodziną de Conde. Donatien 

urodził się siedem lat po ślubie rodziców w Paryżu, zaś imiona pod jakimi znany jest dzisiaj 

są efektem przypadku i niedomówień (Markiz przez kilka lat podpisywał się jako Louis). 

Sade wychowywany był głównie przez dworską służbę, w roku 1746 nad jego opieką czuwał 

stryj, opat z Ebreuil – Jacques – Francois Paul Aldonse, który zabrał go do Prowansji. Prałat 

odznaczał się swoimi libertyńskimi upodobaniami i wywarł na młodego Markiza bardzo duży 

wpływ. Wszyscy, otaczający przyszłego pisarza, ludzie zabiegali o wysoki poziom jego 

edukacji, ponieważ był on jedyną nadzieją na utrzymaniu ciągłości rodu (większość rodziny 

prowadziło życie zakonne, więc oficjalnie potomstwo było wykluczone). Dontien mając 

dziesięć lat trafił pod kuratelę Jacquesa Francoisa Ambleta, gdzie wychowywał się w 

jezuickim kolegium Ludwika Wielkiego w Paryżu, skąd wyniósł stosunkowo duży bagaż 

wiedzy jeżeli chodzi o nauki humanistyczne, tam także młody Sade pierwszy raz zetknął się 

ze sztuką teatralną. Cztery lata później
115

 Donatien trafia do wersalskiej szkoły oficerskiej i 

rozpoczyna swoją przygodę w wojsku, walczy między innymi w wojnie siedmioletniej 

przeciwko armii Fryderyka II. Już w tym okresie Sade zaczyna przypominać osławionego 

libertyna jakim znamy go dzisiaj, mówią o tym między innymi fragmenty listu wysłanego do 

Ambleta: „…Codziennie zrywałem się rano, aby szukać rozkoszy; myśl ta kazała mi o 

wszystkim zapominać. Skoro ją znalazłem, uważałem się za szczęśliwego, ale to rzekome 

szczęście ulatniało się równie prędko jak moje żądze zostawiając po sobie tylko żal. …a 
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nazajutrz pragnienia moje znowu się odradzały, znowu gnały mnie w poszukiwaniu 

przyjemności; zapominałem o wieczornych refleksjach. Proponowano mi zabawę, godziłem 

się, wierzyłem, że się nieźle zabawię, a potem dopiero dostrzegałem, że robiłem głupstwa, a 

przy tym wcale się nie rozerwałem”. 116
 Łojek dokonując analizy tego listu, twierdzi iż 

faktycznie – jest to list pełen skruchy, ale skruchy fałszywej, która świadczy o tym, że Sade 

już w tamtym czasie posiadł mentalność libertyńską. W wieku dwudziestu lat młody filozof 

daje już jednoznacznie do zrozumienia, iż nie podobają mu się panujące zasady: „Skręcam 

się. kiedy słyszę jak ktoś dla pochlebienia drugiemu opowiada tysiące rzeczy, w które 

zupełnie nie wierzy; odgrywać taką idiotyczną rolę, to już ponad moje siły. […]pozwalać 

sobie na drobne zachcianki, skoro nie szkodzą one nikomu, żyć przyzwoicie, bawić się, nie 

niszcząc ani nie rujnując, mieć niewielu przyjaciół, a może nawet żadnego…o to moje 

zasady, oto cnoty, które chciałbym posiadać[…]”
117

 W roku 1763, mający dwadzieścia trzy 

lata Sade, przeszedł w stan spoczynku i wrócił do Paryża. Malejący kapitał dworu Sade’ów 

skłaniał starego hrabię Jeana Baptistę do jak najszybszego wydania Donatiena, czemu 

przeszkadzały liczne zabawy i wybryki przyszłego pisarza, a także jego niechęć do 

ustatkowania się. Jedną z najlepszych kandydatek okazała się córka państwa de Montreuil – 

Renee Pelagie, ponieważ jej rodzice nie dysponując nazwiskiem szlacheckim – byli skłonni 

wierzyć zapewnieniom ojca Sade’a, o plotkach dotyczących jego syna. Młody filozof bardzo 

niechętnie zgodził się na ceremonię zaślubin, był bowiem zakochany w Laurze Wiktorii 

Adelinie de Lauris, która jednak nie odwzajemniła – mimo wielu wcześniejszych zapewnień – 

jego miłości i już w pierwszych miesiącach po poślubieniu pani de Montreuil, Sade wynajął 

sobie willę w ustronnym miejscu, położonym na obrzeżach Paryża, gdzie przyjmował 

tancerki, kochanki i kurtyzany, oddając się swoim libertyńskim ideałom. Największą wagę, 

podczas ślubu zwracano oczywiście na intercyzę podpisywaną przez członków obu rodów, 

było to zachowanie jak najbardziej normalne i społecznie akceptowane w czasach, kiedy 

związek dwójki ludzi stanowił najczęściej po prostu kontrakt zawierany między dwiema 

rodzinami, nie zważając na uczucie czy też jego brak ze strony przyszłych małżonków. 

Oprócz wynajętej posiadłości pod Paryżem, Sade miał także pięć lub sześć tajnych 

apartamentów w samej stolicy Francji. Wszystkie te wybryki i skandale towarzyszące 

zachowaniom młodego męża, bardzo rozzłościły jego teściową (nie darzyła ona sympatią 

także i filozoficznych upodobań zięcia) i Markiz trafił pierwszy raz do więzienia, był to 

                                                             
116 Tamże, s. 205. 
117 Tamże, s. 206. 
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zamek w Vincennes. Po dwóch tygodniach wyszedł na wolność, ale otrzymał zakaz pobytu w 

Paryżu, który cofnięto dopiero po około roku. Markiz jednak tuż po odzyskaniu pozwolenia i 

powrocie do stolicy, kontynuował swoje libertyńskie praktyki, co nieco przy tym notując – 

tak w latach 1763 – 1768 zaczęły powstawać pierwsze z jego dzieł. Kolejna „wizyta” Sade’a 

w więzieniu, tym razem w Saumur (gdzie spędził około dwa miesiące), spowodowana była 

wypadkiem związanym z seksualnymi eksperymentami, które odbyły się w willi w Arcueil. 

Markiz de Sade odwiedził jeszcze wiele placówek więziennych, wszystkie oskarżenia 

dotyczyły podobnych praktyk seksualnych. Jednym z ważnych wydarzeń w tym okresie jest 

jeszcze romans Markiza z siostrą swojej żony w La Coste. Zaraz po tym został skazany na 

śmierć (z powodu zorganizowania balu, na którym jakoby wskutek ohydnych praktyk 

seksualnych, umarło z wycieńczenia wiele osób), wraz ze swoją nową towarzyszką 

postanowili uciekać, ale w grudniu 1772 roku trafił Sade (znów głównie za sprawą swojej 

teściowej) do Miolans, z którego udało mi się zbiec kilka miesięcy później. W tym okresie 

Markiz nie miał, gdzie uciekać, po obu stronach granicy czekało go więzienie, postanowił 

więc wrócić do Prowansji, gdzie przez cały rok 1774 starał się ukrywać, ale nie zdołał 

wytrwać zbyt długo w zbyt spokojnym trybie życia i ponownie zaczął oddawać się 

eksperymentom psycho -seksuologicznym i znów musiał uciekać. W latach 1775 – 1776 

opuścił Francję i udał się do Włoch. Po powrocie do La Coste, Markiz poznał Katarzynę 

Trillet, którą darzył niezwykłą sympatią i co istotne – nazywał ją imieniem Justyna (ma to na 

pewno swoje odzwierciedlenie w jednym z późniejszych jego dzieł). Ojciec Katarzyny 

oburzony tym, co działo się w La Coste – postanowił złożyć donos na Sade’a, w obawie o 

życie córki. Dowiedziawszy się o śmierci matki, Markiz nie zważając na niebezpieczeństwa – 

postanowił ją odwiedzić, o czym dowiedziała się pani de Montreuil, co skutkowało powrotem 

do celi w Vincennes, gdzie miał przebywać przez dwanaście lat, zaś w lutym 1784 roku został 

przeniesiony do Bastylii,
118

 gdzie spędził siedemnaście lat, „[…]aby światem imaginacji 

zastąpić sobie świat realny[…]”
119

, z rozkazu Napoleona, w 1801 roku, przeniesiono go do 

Charenton – szpitala dla psychicznie chorych. 

 Celem zamieszczenia tej fragmentarycznej biografii Markiza de Sade jest 

zaznajomienie czytelnika z tą postacią. Ująłem tylko niektóre z faktów jego życia, ale na 

pewno te najcenniejsze, ukazujące go jako libertyna, zostały w niej zawarte. Donatien z całą 
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swoją egzystencją: postępowaniem i ideałami, którymi się kierował jest idealnym przykładem 

w jakiego potwora może zmienić się człowiek pod wpływem kultury, w której żyje. Jednak w 

jego systemie myśli jest coś, co niesamowicie przyciąga i na pewno wywarło wpływ na 

współczesną filozofię. 

3.1.2. Wczesny, a późny okres 

 Co jest widoczne na przykładzie Sade’a – już od czternastego roku życia jego 

charakter kształtuje się w kierunku wręcz modelowej postawy libertyńskiej. Najpierw są to 

dziecięce wybryki, zuchwalstwo, niewinne i nieszkodliwe – chociaż niekiedy prowokacyjne –

zachowania, co w późniejszym okresie przybiera postać bardzo radykalną. Oczywistym 

faktem jest, że na postrzeganie świata przez dziecko ma wpływ jego najbliższe otoczenie, w 

wypadku Sade’a, byli to ludzie pochodzący głównie z arystokracji. Jak pisałem przy okazji 

omawiania zagadnienia libertynizmu „pierwotnego” – ludzie wywodzący się z elit 

społecznych mieli większe przywileje, a co za tym idzie – mogli po prostu sobie pozwolić 

na więcej niż przeciętny obywatel klasy niskiej, bez istotnych konsekwencji, a w sprawach 

natury libertyńskiej – tym bardziej, ponieważ panowało ciche przyzwolenie na takie 

zachowania. W dużej mierze poglądy starszego już Markiza zostały ukształtowane przez 

zdeprawowane duchowieństwo, należy podkreślić, iż był to już wiek osiemnasty – 

przedstawiciele Kościoła niejednokrotnie przodowali w szerzeniu hedonizmu i rozwiązłości 

seksualnej, przy czym uczestnictwo  nastolatka w takich praktykach nie wydaje się dobrze 

rokować o jego przyszłości w kwestii moralnej, ale i tej przyziemnej – fizycznej. 

 Sade zaczął pisać swoje dzieła już w wieku dwudziestu lat, co prawda nie są to teksty 

zbyt wyrafinowane oraz nie można się do nich odwoływać, chcąc zapoznać się z jego 

systemem myśli filozoficznej. Markiz jest postacią na tyle przewrotną, iż jego życie 

w pewnym stopniu kłóci się z podziałem – libertynizm „pierwotny” – libertynizm 

„radykalny”. Mimo, iż ten podział z założenia ma się odnosić do zachowań, które były 

charakterystyczne dla danych czasów: najpierw libertynizm „pierwotny” i jego teoretyczny 

wymiar, później – libertynizm „radykalny” ze swoją nieokiełznaną żądzą rozkoszy, to postać 

Markiza stanowi zupełną odwrotność, być może dlatego, iż jego przypadek, mimo 

oczywistych i nie dających się oderwać realiów, w których żył, rozpatruję w sposób 

indywidualny. Otóż Sade jako młody i zbuntowany człowiek – najpierw praktykował, 

potem teoretyzował. Oczywiście nie wszystkie z jego dzieł są oparte na doświadczeniach 
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wynikających z autopsyjnych eksperymentów. Jednakże niektóre ze źródeł wskazują na to, 

iż wiele z nich miała faktycznie miejsce,
120

 aczkolwiek w znacznym stopniu poczynania 

Sade’a były rozdmuchiwane przez opinię publiczną, „plotka mówiła o krążącym nocą 

po ulicach potworze, a żądna sensacji prasa wypisywała rzeczy niestworzone […]” 
121

 Paryski 

rozpustnik był „[…] przede wszystkim indywidualnością, nadzwyczaj aktywną i dopóki nie 

utracił  na wiele lat wolności osobistej, znajdował pełną satysfakcję w nieokiełznanym życiu 

prywatnym; refleksje i kontemplacje filozoficzne odsunięte były wówczas na drugi plan 

[…]”.122
 

3.2.2. Filozof uwięziony 

 Markiz de Sade swoje największe dzieła napisał podczas pobytu w Vincennes (gdzie 

powstaje między innymi Dialog między księdzem a umierającym) 
123

 i Bastylii. W tamtych 

latach, libertyn zajmował się szeroko pojmowaną twórczością literacką, pisał: powieści, 

dialogi, opowiadania, tragedie i komedie, poematy, epitafia, kuplety, pastorałki, dzienniki, 

listy oraz różnego rodzaju pisma o charakterze politycznym.124
Jak widać Sade był dosyć 

wszechstronnym pisarzem, oprócz działalności literackiej zajmował się także teatrem. 

Powstaje pytanie czy tego oświeceniowego twórcę można nazwać filozofem. Jeżeli rozpatruje 

się go w kontekście epoki to niewątpliwie odpowiedź będzie twierdząca, szczególnie iż czasy, 

w których przyszło mu żyć nie ukazywały wyraźnej granicy między byciem filozofem, a 

byciem pisarzem, gdyż „od połowy XVIII wieku filozofia, stając się synonimem Oświecenia i 

„encyklopedycznego militantyzmu”, włącza wszelkie gatunki literackie, a przymiotnik 

„filozoficzny” staje się obsesją w tytułach.” 125
 W tamtych latach twórczość literacka 

pretendująca do miana filozoficznej miała cechować się skłonnością polegającą na 

„dopatrywaniu się prawdy w nawet sprzecznych ze sobą koncepcjach, nie na tworzeniu 

nowych systemów, lecz na burzeniu starych, zwłaszcza wobec programowo antysystemowego 

i  antyspekulatywnego nastawienia epoki”.126
 

                                                             
120 Por. J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 228. 
121 B. Banasiak, Integralna potworność…, s. 14. 
122 Tamże, s. 268. 
123 Donatien Alphonse Francois de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, Oficyna 

Wydawnicza Mireki, s. 6. 
124 Por. B. Banasiak, Integralna potworność…, dz. cyt., s. 38. 
125 Tamże, s. 39. 
126 Tamże. 
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Jak już wspomniałem – twórczy, a więc teoretyczny okres Sade’a przypada na lata, w 

których jest uwięziony. Wydaje się, że pobyt w celi utemperował nieco charakter libertyna, 

chociaż z drugiej strony – umocnił go w swoich przekonaniach. Markiz zaczął zajmować się 

twórczością literacką z dwóch powodów – po pierwsze, chciał odzyskać dawny prestiż 

społeczny, objawiając się jako wielki i nietuzinkowy twórca, - po drugie, chciał utrwalić 

wszystkie swoje dotychczasowe eksperymenty, którym oddawał się przed trafieniem do 

więzienia. Założone przez Sade’a cele były sprzeczne, ponieważ, gdyby chciał być uważany 

za wielkiego twórcę – musiałby stosować rygorystyczną autocenzurę, zaś książki, które nawet 

dzisiaj wywołują oburzenie, z góry skazane były na utajenie, chcąc uniknąć cenzury 

władzy.127
 Warunki panujące w jednej z wież twierdzy Bastylii, w której Markiz spędził 

siedem lat, zupełnie nie pozwalały jej jednocześnie utożsamiać z  placówką resocjalizacyjną, 

co podkreśla Banasiak: „Na każdym piętrze wieży znajdował się tylko jeden pokój: miał 

kształt ośmioboczny, wymiary od piętnastu do szesnastu stóp średnicy i od piętnastu do 

dwudziestu stóp wysokości. Sufit i ściany były pobielone wapnem; podłoga z cegieł. Po 

trzech stopniach dochodziło się do okna z trzema prętami. Umeblowanie składało się z łóżka 

z zasłoną z zielonej tkaniny, jednego lub dwóch stołów, kilku krzeseł, szufli i szczypiec. 

Więzień miał jednak prawo sprowadzenia mebli z zewnątrz. Sade skorzystał z tej możliwości, 

prócz mebli sprowadzając też rodzinne portrety, ubrania, bieliznę, a na gołych murach 

zawiesił długie i wspaniałe tkaniny.”128
 Wówczas niektórzy z więźniów – cieszących się 

pewnymi przywilejami i specjalnymi uprawnieniami - mogli posiadać swój prywatny 

księgozbiór i uzupełniać go wedle uznania, biblioteka Sade’a w końcowym okresie pobytu w 

Bastylii liczyła około 600 woluminów.129
 To właśnie w tym miejscu, lecz trzy piętra wyżej 

(Markiz zażądał przeniesienia w 1788 roku), ukrył rulon, na którym zapisał swoje największe 

dzieło – Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu. Rękopis został znaleziony 

przez jednego przeszukujących mury Bastylii paryżanina. Sade w 1814 roku, w Charenton 

umierał w przeświadczeniu, iż świat nigdy nie dowie się o tej księdze.130
 

                                                             
127 Por. J. Łojek, Wiek Markiza de Sade…, dz. cyt., s. 268-269. 
128 D.A.F de Sade, Sto dwadzieścia dni…, dz. cyt., s. 6. 
129 Por. tamże, s. 6. 
130 Por. tamże, s. 14 – 16. 
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3.2. FILOZOFIA ZBRODNI I WYSTĘPKU 

3.2.1. Twórczość Markiza de Sade jako całkowite wyjaśnienie „libertynizmu 

radykalnego” 

 Rulon Stu dwudziestu dni Sodomy… był przekazywany z „rąk do rąk”, z pokolenia na 

pokolenie, do roku 1929, kiedy to francuski badacz Sade’a, Maurice Heine przywiózł rękopis 

do Paryża, gdzie w latach 1931 – 1935 opublikował dzieło znane w dzisiejszej formie, czemu 

oczywiście towarzyszyły liczne procesy i skandale.131
 

 Dzieło życia Markiza jest -  co należy wziąć pod uwagę – powieścią, choć powieścią 

dosyć nietypową i nieszablonową, ponieważ pod tą całą otoczką przemocy, brutalności i 

pornografii, kryje się mądrość o naturze filozoficznej. Książka opowiada historię czwórki 

libertynów, którzy chcąc zaznawać rozkoszy w duchu swojej ideologii udają się do zamku 

Silling. Towarzyszy im czterdzieści sześć zniewolonych osób, które libertyni poddają 

niesłychanym torturom. Z zamku wraca, natomiast, tylko szesnastu ludzi. Szaleńczy umysł 

Sade’a ukazuje w tym obrazie – odstraszające wręcz – orgie seksualne i inne eksperymenty, 

które bardzo często kończą się śmiercią zniewolonych. Książka została podzielona na cztery 

rozdziały informujące niejako czytelnika, o zbrodniach, które będą się odbywać na jej 

kartach. I tak, część pierwsza nosi tytuł Sto pięćdziesiąt namiętności prostych, czyli pierwszej 

kategorii[…], które obejmują sodomię, heteroseksualizm, koprofilię, pedofilię i sadyzm 

psychiczny. Druga – Sto pięćdziesiąt namiętności drugiej kategorii, czyli podwójnych[…], 

zawarte w niej zbrodnie stanowią kombinację tych z poprzedniego rozdziału, wzbogaconą o 

sadomasochizm, kazirodztwo i wszelkiego rodzaju bluźnierstwa. Trzecia – Sto pięćdziesiąt 

namiętności trzeciej kategorii, czyli zbrodniczych[…], jest to część, w której zachodzą akty 

homoseksualnej sodomii, świętokradztwa oraz szykany dotykające wszystkiego, co prawe i 

religijne, jednak dopiero ostatni rozdział – Sto pięćdziesiąt namiętności morderczych, czyli 

czwartej kategorii – stanowi nie lada wyzwanie dla czytelnika i jego wewnętrznych organów, 

które podczas czytania mogą odmówić posłuszeństwa, gdyż to co jest zawarte w czwartej 

części dzieła Sade’a, jest po prostu niesmaczne. W ostatniej części większość tortur prowadzi 

do śmierci, można przeczytać o wieszaniu ludzi, wypalaniu określonych części ciała, czy 

nekrofilii. Obok tej całej ohydy prowadzona jest historia fabularna. Najciekawszym jednak 

aspektem tego dzieła są rozmowy, jakie odbywają między sobą bohaterowie – zbrodniom 
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towarzyszą liczne dialogi, które de facto są najbardziej interesujące z perspektywy 

filozoficznej: „[…]usiądźmy i podyskutujmy. Nie chodzi tylko o to, by doznawać wrażeń 

trzeba jeszcze poddać je analizie”
132

 

 Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, będące wyraźnie 

najcenniejszym z dorobku twórczości Markiza de Sade, stanowi dzieło wyraźnie obrazujące 

cechy i poglądy libertyna „radykalnego”. Praca jest na tyle bogata w naturalistyczne, wręcz 

medyczne szczegóły i określenia ludzkiego organizmu, iż może wręcz stanowić pewnego 

rodzaju kompendium wiedzy o możliwościach ciała oraz psychiki człowieka. Jest ona 

zaskakująca i szokująca, zaś rzeczywistość jaką wykreował Sade można odebrać jako zbyt 

bluźnierczą i zanadto pesymistyczną. Jednak tym samym sadyczny świat staje się jeszcze 

bardziej ciekawy i intrygujący. Filozofia, z którą czytelnik styka się przy okazji przewracania 

kolejnych stron Stu dwudziestu dni Sodomy… posiada dużą głębię, a język jakim posługuje się 

pisarz, język pornografii, brutalności i wyuzdania, ale czasami też przybierający formy 

niezwykle stonowane, niekiedy dramatyczne, służy jedynie jako swoisty, na pewno 

niecodzienny nośnik tej filozofii, która jest wielką pochwałą skierowaną ku wolności, 

indywidualności oraz propaguje odrzucenie wszelkich sztucznych norm i granic niezgodnych 

z naturą człowieka. 

3.2.2. Obraz sadycznego Boga 

 Jedno z głównych zagadnień księgi i całego systemu Sade’a stanowi problem 

transgresji, jednak żeby czytelnik mógł tą kwestię odpowiednio zrozumieć, niezbędne jest 

nakreślenie problematyki Boga i religii w ogóle, jaka występuje w dziele Markiza.  

Autor Stu dwudziestu dni Sodomy… w początkowych okresach swojej twórczości, 

deklaruje się jako ateista, później natomiast jego ateizm przybiera formę bardziej deistyczną, 

wtedy też Sade w każdym możliwym miejscu – jeżeli chodzi o jego książki – pokazuje swoje 

umiłowanie Natury. Czytając Sto dwadzieścia dni Sodomy… można odnieść wrażenie, że 

paryski libertyn mimo tego, iż w swoich tekstach znieważa Boga
133

, to w jakiś swoisty sposób 

– właśnie dlatego - się do niego odnosi. Według teorii Pierre’a Klossowskiego, Sade 

wyszydzając Boga, tym samym powołuje Go niejako do istnienia, czyli wierzy w Niego, a co 

                                                             
132  D.A.F de Sade, Julietta, wyd. Spacja, Warszawa 1997, s. 37. 
133 Za przykład tego typu działań może posłużyć scena zawarta w Stu dwudziestu dniach Sodomy…, gdzie 

zgromadzeni w posiadłości libertyni ostrzegają sprowadzone kobiety, aby te nie wykazywały jakichkolwiek 

przejawów religijności: „zapewniam was, że niewiele zbrodni karanych będzie z większą surowością”. D.A.F de 

Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy…, dz. cyt. 
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za tym idzie – darzy go pewnym pierwiastkiem miłości. 134
 Ateizm u Markiza przybiera 

czasami także i takie formy, w których stanowi pewien akt prowokacji stawiany przeciwko 

nieistniejącemu, bo zanegowanemu Bogu, jak gdyby Sade zadawał pytanie do Absolutu – 

Jeżeli istniejesz, to dlaczego pozwalasz na tak straszliwe zbrodnie i wyrzekanie się cnoty? 
135

 

Jak twierdzi Banasiak, „Bóg dla Markiza jest nie tyle abstrakcyjną ideą samego siebie, ile 

znakiem wszystkiego, co określa ludzką egzystencję i wyznacza dla niej nienaruszalne (bo 

uświęcone) ramy: Sade prowadzi walkę przeciw Bogu i temu wszystkiemu, co reprezentuje 

Bóg, to znaczy, przede wszystkim, moralności”
136. W powyższej interpretacji, Markiz de 

Sade powołując do życia ideę Istoty Boga, jednocześnie z nią walczy, co przejawia się 

miedzy innymi w niezwykle ostrym języku, jakim filozof przy tej okazji się posługuje. Ataki 

libertyna wymierzone w Boga są spowodowane tym, iż zgoda na twierdzenie „istnieje Bóg”, 

zabija w człowieku suwerenność oraz poczucie podmiotowości, z drugiej jednak strony, 

„[…]sama myśl o Bogu nieodwołalnie czyni człowieka niewolnikiem. Sprzeczność między 

boską omnipotencją a ludzką wolnością jest nieusuwalna.” 137
 Przy okazji przekleństw, 

wyzwisk i wszelkich złorzeczeń skierowanych w stronę Boga, Sade wychwala Naturę, 

niejednokrotnie argumentując, iż wiara w Boga graniczy z szaleństwem, i podczas gdy Bóg - 

który czasami też utożsamiany zostaje z samym człowiekiem (przewrotność i sprzeczności 

Sade’a nie mają granic) – po prostu umrze, Natura zawsze i tak będzie dalej istnieć. Za 

przykład takiego wysławiania Natury może posłużyć projekt oryginalnej okładki 

zaprojektowanej przez Markiza do jednego z jego wierszy, który przedstawia „pięknego, 

nagiego młodzieńca wnikającego między pośladki równie nagiej dziewczyny. Jedną ręką 

trzyma ją za włosy i obraca ku sobie, drugą wbija sztylet w pierś. U ich stóp znajdują się trzy 

postacie Trójcy Świętej i religijne akcesoria. Poniżej: Natura w glorii wieńczy go 

kwiatami.”138
 Zagadnienie Boga bardzo mocno wiąże się z kwestią transgresji, ta z kolei z 

wszechobecną namiętnością i rozkoszą. Jak pisze sam de Sade, w dziele wyżej już 

cytowanym, odnosząc się do Boga: „By bluźniąc przeciw tobie, koić swe pragnienie. Czymże 

jest więc naprawdę ta zjawa potworna, Bóg - niedojda i dureń, istota upiorna”
139

 Istnieje 

jeszcze jeden ważny powód, dla którego Bóg u Sade’a jest traktowany w taki, a nie inny 

sposób, otóż on i współcześni mu libertyni za wszelką cenę chcieli wykorzenić Istotę Boską – 

                                                             
134 Por. P. Klossowski, Sade mój bliźni, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, s. 47. 
135 Por. P. Klossowski, Sade mój blizni, dz. cyt., s. 122. 
136 B. Banasiak, Integralna potworność…, dz. cyt.,  s. 173. 
137 B. Banasiak, Integralna potworność…,  dz. cyt., s. 173. 
138 D. A. F. de Sade, Prawda. 
139 Tamże. 
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i tak już w tamtych czasach przez wielu postrzeganą w nienajlepszy przecież sposób – z 

ówczesnej myśli kulturowej, czy filozoficznej. Uchwytywalna, choć nie zawsze w oczywisty 

sposób, jest u Sade’a kunsztowna znajomość Biblii, w jego dziełach pojawiają się często 

odniesienia do Świętej Księgi, i tak, Markiz cytuje i powołuje się na Psalmy, Historię 

Euzebiusza, czy Eklezjastę.140
 Krytyka wiary w Boga i wszystkiego co z tym związane jest 

obecna w twórczości Sade’a przede wszystkim dlatego, ponieważ w XVIII wiecznej kulturze 

francuskiej panował pogląd, z którego wynikało, iż ideę Boga wykształcił w ludzkich 

umysłach albo strach, albo nadzieja. Mogła też powstać z potrzeby personifikacji Natury, w 

czasach, w których ludzie nie potrafili jeszcze pojąć jej właściwej formy. Jakkolwiek, Natura 

nie potrzebuje Stwórcy. W związku z tym, krytykuje się w czasach Markiza koncepcję 

pierwszej przyczyny - „[…] Bóg rozumiany jako pierwsza przyczyna nie tylko niczego nie 

wyjaśnia, lecz wręcz mnoży niejasności (każda przyczyna ma swą przyczynę), zarazem zaś 

idea ta nie jest czymś koniecznym, nie wynika z niej, że świat w ogóle musi mieć przyczynę, 

a w perspektywie natury w wiecznym ruchu pierwsza przyczyna znika”.141  

Natura u Sade’a z jednej strony jest wychwalana, z drugiej zaś – „z punktu widzenia 

człowieka – okrutna i zbrodnicza, ale jakikolwiek opór wobec jej wskazań i nakazów jest 

bezcelowy i bezsensowny”
142. Bóg jako Istota Absolutna zostaje do tego stopnia wyklęty, iż 

po Jego upadku, to właśnie Natura zajmuje miejsce niejako Absolutu. U Markiza widać w 

sposób ewidentny i klarowny, odwrócony porządek rzeczy, przede wszystkim porządek 

dotyczący etyki – to nie zła wynika z dobra, lecz dobro ze zła. Zaś zło wraz z jego wszelkimi 

przejawami jest naturalnym stanem człowieka, któremu w żaden sposób nikt nie powinien się 

sprzeciwiać, byłaby to bowiem obraza Natury.  

3.2.3. Obsesyjna systematyzacja występku na przykładzie Stu dwudziestu dni Sodomy … 

 Wyklętemu libertynowi nie można odmówić umiejętności pisarskich, ponieważ swoje 

obszerne dzieło napisał w 37 dni.143
 To, co rzuca się w oczy nawet przy pierwszym kontakcie 

z dziełem życia Sade’a, to obsesyjna, wręcz przesadna systematyzacja, w niezwykły sposób 

skatalogowanie wszystkich ze zbrodni, jakie dokonują jego bohaterowie. Filozof z ogromną 

precyzją dba i pilnuje numeracji wszystkich zbrodni, zaś na końcu dzieła znajduje się 

dokładny spis tych, którzy przeżyli oraz tych, którzy umarli, z uwzględnieniem sposobu ich 

                                                             
140 Por. B. Banasiak, Integralna potworność…, dz. cyt., s. 175. 
141 B. Banasiak, Integralna potworność…, dz. cyt., s. 182. 
142 D. A. F. de Sade, Zbrodnie miłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Łódź 1981, wstęp. 
143 Por. D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy…, dz. cyt., s 396. 
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uśmiercenia. Markiz – w obawie o stratę rękopisu – daje wskazówki w jaki sposób książka 

ma zostać wydana, o czym informuje: „W niczym nie odchodź od tego planu: wszystko 

zostało w nim poukładane i to z największą dokładnością”.144
 Sade w swoim tekście dba o 

każdy, nawet najmniejszy szczegół. Wszystkie zbrodnie są opisane w najmniejszych detalach, 

przemoc i brutalność urastają do rangi czynów, które prowadzą do wyzwolenia człowieka z 

okowów dogmatów. Pisarstwo libertyna „sprowadza się praktycznie do wyczerpującej 

nomenklatury perwersji i porównywalne jest z botaniczną klasyfikacją Linneusza bądź tablicą 

pierwiastków przypisywaną Mendelejewowi, poprzedzone pełną legislacją godną Napoleona i 

uzupełnione rozważaniami arytmetycznymi co do liczby dzieci, młodzieży i służby 

zmasakrowanych w książce”.145
 U Sade’a ten rzucający się w oczy porządek jest nie tylko 

analityczny, ale – być może – autor inspirowany filozofią pitagorejską, stworzył 

niezaprzeczalny ład arytmetyczny, numerując zbrodnia po zbrodni, występek po występku. 

Istnieją teorię, w myśl których ten bezgraniczny ład utożsamiany jest z poczuciem najwyższej 

władzy, co dla libertynów jest przecież bardzo ważne. Mimo, iż orgie odbywające się w 

zamku Silling, na pierwszy rzut oka mogą wydawać się chaotyczne – tak nie jest, Sade 

wszystko dokładnie przeliczył, poukładał, nadał każdemu zdarzeniu i każdej relacji między 

bohaterami, systematyczność oraz porządek. Poczynania libertynów, mimo pozornie 

panującej atmosfery wolności, są ściśle usystematyzowane i podlegają wszelkim rygorom, 

które narodziły się w umyśle autora; nie ma tam miejsca na przypadek, czy jakikolwiek rodzaj 

swobody. Markiz, okropieństwa i zbrodnie podnosi do rangi pełnoprawnego „anty-systemu”, 

który będąc właśnie systemem – paradoksalnie - musi rządzić się pewnymi normami i 

prawami. Naturalnie – w myśli idei libertyńskich – przekraczanie granic jest czymś bardzo 

pożądanym, zaś stawianie sobie przeszkód na drodze do szczęścia, stanowi równie przyjemne 

doznania. W połączeniu systemu wykreowanego przez Sade’a z wyżej wspomnianymi 

przeszkodami – libertyn może stać się zaspokojony. W efekcie każda lubieżność, czy to 

moralna czy fizyczna, zostaje pozbawiona jakichkolwiek hamulców, natomiast nie można 

odbierać jej rygoru i uporządkowania.146
 „Markiz […] buduje piramidę, której zwornikiem 

jest filozofia (teoria) libertynizmu, filarami – zbrodnie, ekscesy, perwersje, manie, 

namiętności, skłonności, wszystko, co anormalne w płaszczyźnie erotyzmu nieodłącznie 

skorelowanego z przemocą, jednym słowem, „zbrodnia seksualna” (realizowana w scenach 

                                                             
144 Tamże, s. 397. 
145 B. Banasiak, Integralna potworność…, dz. cyt., s. 70. 
146 Por. tamże, s. 70 – 76. 
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rozpusty i definiowana w rozprawach), podstawą zaś – nieprzeliczona masa szczegółów: 

począwszy od organizacji społeczeństw […] i grup […] poprzez kodyfikację pożywienia, 

aktów rozdziewiczenia, zasad identyfikacji ofiar, a skończywszy na precyzyjnym podawaniu 

rozmiarów narządów płciowych”. 147
 Sade jako będący głównym przedstawicielem 

libertynizmu „radykalnego”, odznacza się przede wszystkim rzeczoną już konsekwencją, 

odróżniając się tym samym od wcześniejszych libertynów. W sadycznym libertyniźmie 

„[…]filozofia i ekscesy są …nie rozłączne – oddawanie się nawet najbardziej skrajnej 

rozpuście nie gwarantuje jeszcze licencji libertyna[…]”
148

 

 Wydaje się, iż w dziełach Markiza, dosyć ważną i niepomijaną zupełnie rolę 

odgrywają codzienne posiłki. Banasiak wyznacza trzy możliwe powody wprowadzenia przez 

autora Julietty takiego zabiegu. Pierwszym z nim jest wieloletni pobyt w więzieniu i 

rekompensował sobie brak wyrafinowanych posiłków, właśnie dzięki zawieraniu ich opisu w 

swoich książkach. Po drugie, mogło to być spowodowane biedą, w której znalazł się po 

opuszczeniu Charenton. Jako trzeci powód – podaje teoretyk Sade’a – wyniesiony z domu 

model arystokratycznego spożywania posiłków składających się z niezwykle wystawnych dań 

i odpowiednio dobranego menu, a wszystko o ściśle określonych porach.
149

 Markiz – jeżeli 

chodzi o kulinaria – wprowadza taki sam rygor i porządek, którym charakteryzują się 

opisywane przez niego, wymyślne zbrodnie i rozpusta. Równie ważnym i równie analitycznie 

potraktowanym, choć nieuchwytnym na pierwszy rzut oka, aspektem dzieł Sade’a są miejsca, 

w których ulokował on swoich bohaterów. „[…]wzorem czarnej powieści – stale występują 

mroczne miejsca odosobnienia: zamek Minskiego w Apeninach (Historie de Juliette), zamek 

Bressaca oraz klasztor rekolektantów (Niedole Cnoty i Justyna), egzotyczne fortece i lochy 

Inkwizycji (Aline et Valcour), usytuowane niekiedy – podobnie jak w gotyckiej powieści 

końca XVIII wieku – w Czarnym lesie […], w którego powtarzalnej figurze odżywają 

feudalne wyobrażenia związane z lasami, celem rycerskich wypraw w poszukiwaniu 

przygód”
150

 Mania, granicząca z fiksacją, która dotyczy numerowania, analizowania i 

katalogowania, najbardziej jest widoczna w Stu dwudziestu dni Sodomy… Układ zamku, 

niemal podane w metrach wymiary pomieszczeń, każdy mur i bariera na zewnątrz, każde 

ukryte wejście i przejścia są metodologicznie i konsekwentnie opisywane, podobnie jak 

posiłki towarzyszące libertynom. Przyczyną tak maniakalnego opisywania wnętrz jest być 

                                                             
147 Tamże, s. 77-78. 
148 Tamże, s. 107. 
149 Por. tamże, s. 153. 
150 B. Banasiak, Saumane, La Coste, Silling [w:] D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy…, dz. cyt., s. 30 
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może wieloletni pobyt w więzieniach i chęć wykreowania sobie własnej, wyimaginowanej 

przestrzeni, lub też źródłem mogą być inspiracje zamkiem Saumane, gdzie Sade przebywał u 

swojego wujka opata. 

3.2.4. Transgresja 

 Głównym aspektem systemu Sade’a jest przekraczanie własnych granic – transgresja. 

Autor Stu dwudziestu dni… w tego rodzaju przekraczaniu, upatruje się swoistej idei wolności. 

Markiz dąży do realizacji suwerenności integralnej poprzez zakwestionowanie lub całkowite 

odrzucenie wszystkiego, co tego rodzaju autonomii mogłoby zagrażać, ponieważ wolność dla 

Sade’a może być tylko absolutna i obecna w każdej sferze życia. Jego system filozoficzny 

stanowi pewną próbę demistyfikacji fundamentów człowieka jako istoty wyzwolonej i 

zależnej jedynie od siebie. Według Banasiaka, realizacja wyznaczonych przez francuskiego 

libertyna celów musi sprowadzać się do skrajnie archaicznego pojęcia indywidualności. W 

zamyśle transgresji i historii libertynizmu, Sade zaczyna od podważenia wszystkiego, co 

teoretycznie nieuzasadnialne, a więc przede wszystkim, kwestionuje Boga, Naturę i wszelką 

subiektywność, „…przekracza konwencjonalny indywidualizm, czyli egoizm, a więc 

kwestionuje również Ja…”
151

, prowadzi do wizji „integralnej potworności”, co u Banasiaka 

utożsamiane jest z koncepcją nietzscheańskiego Nadczłowieka.152
  Negując i Boga i Naturę, 

Sade przekształca materialistyczny ateizm, który obecny jest między innymi w Dialogu 

między księdzem a umierającym (a więc we wczesnym okresie, jeżeli chodzi o jego twórczość 

jako literata) w transcendentalny fatalizm, co stanowi próbę przekraczania swojej
153

 

„[…]ludzkiej kondycji, usiłując włączyć się w mityczną kosmogonię[…]”
154

 Podobnie rzecz 

się ma z przekraczaniem innego – inny w sensie odmienny ode mnie człowiek – w systemie 

wykreowanym przez libertyna, raz jest to negacja w imię samotności, innym zaś razem, 

kwestionuję się samotność, aby podtrzymać obecność. 155
 „Dla Sade’a, który szuka 

absolutnego uzasadnienia zrelatywizowanego do jednostki, dezalienacja nie jest w ogóle 

problemem, a totalna krytyka społeczna wiedzie go do odrzucenia społeczeństwa i 

instrumentalizacji innych ludzi.”156
 

                                                             
151 B. Banasiak, Integralna potworność, dz. cyt., s. 6-7. 
152 Por. tamże, s. 6-7. 
153 P. Klossowski, Sade mój bliźni, s. 135. 
154 Tamże, s. 135. 
155 Mam tutaj na myśli relację kat – ofiara, gdzie niekiedy role się zamieniają, np. wspólne rozmowy przy stole w 

Stu dwudziestu dniach Sodomy…, a następnie znęcanie się libertynów nad tymi samymi  towarzyszami stołu. 
156 J. Kochan, Donatien Alphonse Francois de Sade, czyli racjonalizm absolutny, Nowa Krytyka. Czasopismo 

filozoficzne, http://nowakrytyka.pl/spip.php?article192, data dostępu: 10.06.2012. 

http://nowakrytyka.pl/spip.php?article192
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Filozoficzna transgresja, czy też wszelkie jej rodzaje – moralne, cielesne, religijne i 

światopoglądowe, wykreowane przez Donatiena są poniekąd zaprzeczeniem samych siebie, 

być może w celu „przekroczenia samego przekraczania”. Według mnie sama idea 

transgresji stanowi doprawdy paradoksalną teorię, ponieważ, skoro przecież moją 

teoretyczną intencją jest przekroczenie pewnego systemu etycznego – muszę założyć jego 

istnienie, a jak mogę to zrobić po operacji negacji istnienia tejże moralnej doktryny? To samo 

dotyczy reszty transgresji. Tak więc, aby wyszydzać Boga, muszę w niego uwierzyć, a jak 

mogę w niego uwierzyć skoro wcześniej zakwestionowałem Jego istnienie? Sade przeczy sam 

sobie i to na różnych płaszczyznach. Jeżeli, natomiast, transgresja byłaby możliwa do 

zrealizowania, to działanie tego rodzaju prowadziłoby do błędnego koła, ponieważ 

przyjmując – mimo paradoksów – wiarę w Boga, a następnie ową wiarę krytykując, to – idąc 

za ideą transgresji, którą wykreował Sade – należałoby krytykować czy kwestionować samą 

krytykę. Pozostając w tym toku myślowym – znów należałoby przyjąć wiarę w Boga… 

 Patrząc jednak na system Markiza w sposób bardziej przychylny, wszystkie te 

sprzeczności to być może zabiegi celowe, bo przecież zgodnie z wolą libertyna – chciał być 

zapamiętanym na długo pisarzem, filozofem, a jak można uważać się za filozofa nie dając 

wyrazu swojej mądrości? Podwójne dno Stu dwódziestu dni… stanowi taki właśnie wyraz. 

Sprzeczności ukazujące się w systemie Sade’a nie sprowadzają się tylko do kwestii 

transgresji, również poruszony przeze mnie w jednym z poprzednich rozdziałów, problem zła, 

ateizmu, zagadnienie Natury i Boga, u libertyna ukazywane są niejako wspak, odwrotnie niż 

powszechnie przyjmowane, czego świadomość stanowi chyba klucz pozwalający na 

zrozumienie jego filozofii. 

3.3. LIBERTYNIZM „PIERWOTNY” I „RADYKALNY” WE 

WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE 

3.3.1. Odniesienia i inspiracje twórczością Markiza de Sade w XX i XXI wiecznej 

kulturze i sztuce 

Trudno we współczesnym świecie znaleźć nawiązania do kultury libertyńskiej w 

którejkolwiek z jej postaci. Na pewno wszystkie z fundamentalnych poglądów filozoficznych, 

z których wyrastał libertynizm, są nadal obecne w filozofii – to wydaje się być jedynym 

przejawem obecności libertynizmu „pierwotnego”. Jeżeli zaś chodzi o libertynizm 

„radykalny”, to akcydentalne łamanie celibatu przez kler zdaje się być jedną z manifestacji 
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tego światopoglądu, chociaż należałoby postawić pytanie o obecność tego typu zachowań 

przed francuskim libertynizmem – bez wątpienia takie postępowanie istniało już wcześniej. 

Podobnie rzecz się ma jeżeli chodzi o prostytucję. Libertynizm „radykalny”, na pewno 

znajduje – w postaci na przykład sadyzmu i innych oryginalnych zachowań seksualnych – 

swoich zwolenników w domach publicznych, jednak w tym wydaniu – na pewno nie ma 

mowy o jakiejkolwiek filozofii. Niekiedy w mediach, szczególnie w wywiadach z niektórymi 

z przedstawicieli Kościoła, pada słowo „libertyn”, „libertynizm”, głównie przybiera to postać 

obelgi, mającej często wymiar społeczno – polityczny. Trzeba też zapytać czy praktykując 

niektóre z pomysłów francuskich libertynów, ludzie są świadomi podstaw tej ideologii. Jeżeli 

jakiekolwiek działania mające swoje fundamenty w libertyniźmie mają miejsce we 

współczesnym świecie, ale nie towarzyszy im pełna świadomość dotycząca filarów tego 

światopoglądu – to nie można powiedzieć o zaklasyfikowaniu tego rodzaju zachowań jako 

przejawów libertynizmu. Jednak sama twórczość Sade’a będąc za jego czasów twórczością 

uznaną za wynaturzoną pornografię, wyklętą, cenzurowaną i zakazaną, w dzisiejszych 

czasach stanowi jeden z filarów popkultury.  

 Markiz inspirował i inspiruje w wielu przestrzeniach kultury czy sztuki. Najbardziej 

chyba znanymi przypadkami zainteresowania libertynem są surrealiści Louis Bunuel i 

Salvador Dali
157

 - Złoty wiek
158

 czy legendarny Pies andaluzyjski
159

 są wręcz naszpikowane 

niektórymi z pomysłów Sade’a (na przykład mrówki wychodzące z dłoni kobiety czy ludzka 

dłoń leżąca na środku ulicy). Pierwszy film o mrocznym wampirze Draculi pod tym samym 

tytułem
160

, inspirowany jest nie tylko książką i wyobraźnią irlandzkiego pisarza Brama 

Stokera,
161

 ale także właśnie twórczością Sade’a. Polskie Towarzystwo imienia Markiza de 

Sade, wskazuje także szereg inspiracji biografią francuza, jedną z najważniejszych w historii 

kina, ekranizacją tego typu jest Marat / Sade.162. W kontekście XX wiecznego kina niemego, 

najistotniejszym filmem wydaje się być Wyspa Doktora Moreau
163

  Najgłośniejszym filmem, 

stanowiącym poniekąd zekranizowaną powieść (chociaż zrealizowaną w innych realiach 

                                                             
157 Co nie może dziwić, w końcu Dali inspirował się też na przykład plecami Hitlera, Gilles Neret, Dali, Taschen 

/ Edipresse Polska S. A., Warszawa 2005. 
158 Fr. Un Chien andalou, reż.: Luis Bunuel, scen.: Luis Bunuel, Salvador Dali, prod.: Francja. 
159 Fr. L’age d’or, reż.: Luis Bunuel, scen.: Luis Bunuel, Salvador Dali, prod.: Francja. 
160 Ang. Horror of Dracula, reż.: Terence Fisher, scen.: Jimmy Sangster, prod.: Wielka Brytania 
161 Nie można zapomnieć o słynnym i okrutnym władcy Wołoszczyzny – Władzie Palowniku, którego życiem 

inspirował się autor. 
162 Ang. The Persecution and Assassination of Jean-Paul Marat as Performed by the Inmates of the Asylum of 

Charenton under the Direction of Monsieur de Sade, reż.: Peter Brook, scen.: Adrian Mitchell, Geoffrey Skelton, 

prod.: Wielka Brytania, 1966.  
163 Ang. Island of Lost Souls, reż.: Erle C. Kenton, scen.: Waldemar Young, Philip Wylie, prod.: USA 
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historycznych – druga wojna światowa) libertyna jest bez wątpienia Salo, czyli sto 

dwadzieścia dni Sodomy
164

, wokół którego krąży wiele legend, głównie za sprawą tragicznej 

śmierci reżysera, jaka miała miejsce po zakończeniu zdjęć. Salo…można czasami zobaczyć 

na wszelkiego rodzaju festiwalach sztuki alternatywnej, bardzo często projekcja poprzedzana 

i komentowana jest przez znawców twórczości Markiza i Pasoliniego. Wpływy Sade’a oraz 

postacie Encyklopedystów – gdzie Vincent Perez grający główną rolę, wciela się w Denisa 

Diderota - ukazane w humorystyczny sposób można obejrzeć w filmie Libertyn.165
 

 Sadyczne odniesienia to nie tylko film, ale również i teatr. Markiz jak wiadomo pisał 

sztuki teatralne, które wystawiał w miarę możliwości i o ile mu na to pozwalano, w więzieniu. 

Jednak sztuki te w dużej mierze nie były najwyższych lotów i większość dzisiaj została 

zapomniana. Inaczej rzecz się ma z całkiem udanymi próbami przeniesienia na deski teatru, 

dzieł libertyna. I tak na przykład w Polsce często wystawiana jest sztuka oparta na Filozofii w 

buduarze 
166

, również i Justyna ukazana w nowej aranżacji, bywa grana w wielu teatrach
167. 

Inspiracje Sadem obecne są także w muzyce, istnieje szereg zespołów
168

 (głównie z gatunku 

thrash i heavy metal), które w swoich utworach niejednokrotnie poruszają zagadnienia 

dotyczące spraw, jaki zajmował się libertyn. Towarzystwo imienia Markiza de Sade 

prezentuje wiele innych odniesień do twórczości i życia Donatiena, są to wymienione już 

filmy, muzyka, teatr, ale także komiksy, a nawet różnego rodzaju odzież i kostiumy, można 

również kupić wina czy perfumy marki Markiz de Sade, co jest zjawiskiem dosyć 

groteskowym. 

 Jak widać mimo, że „cała twórczość Sade’a uznana została za haniebną pornografię i 

dowód zbrodniczego wynaturzenia autora, którego ponosiła zdeprawowana imaginacja, 

podsycana okropnymi wspomnieniami z własnych praktyk seksualnych”
169

 oraz tego, iż 

„materialistyczne i naturalistyczne elementy jego filozofii uważane były za dowód 

umysłowego wyuzdania”
170

, to Markiz do dzisiaj obecny jest w kulturze. Niejako więc spełnił 

swój cel i nie został zapomniany, wręcz przeciwnie, przezwyciężając wszystkie przeciwności 

                                                             
164 Wł. Salo o le 120 giornate di Sodoma, reż.: Pier Paolo Pasolini, Randy Barbato, scen.: Pupi Avati, Sergio 

Citty, Pier Paolo Pasolini, prod.: Włochy, Francja. 
165 Fr. Le Libertin, reż.: Gabriel Aghion, scen.: Eric – Emmanuel Schmitt, Gabrial Aghion, Francja 
166 Za przykład może posłużyć wystawiana na deskach Teatru Nowego w Krakowie, sztuka pod tym samym 

tytułem, w reżyserii Bogdana Hussakowskiego. 
167 Między innymi sztuka w reżyserii Marcina Wierzchowskiego – Teatr im. Horzycy w Toruniu. 
168 Na przykład Markiz de Sade, zespół powstały w 1984 roku w Białymstoku.  
169 J. Łojek, Wiek Markiza de Sade, dz. cyt., s. 345 
170 Tamże, s. 345 
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jakie stanęły na jego drodze, jest nadal obecny w filozofii. Mimo tego, że wielu ze 

współczesnych myślicieli odmawia mu tytułu filozofa, rozważając jego dzieła trzeba wziąć 

pod uwagę, kogo w nowożytnej Francji nazywano filozofem i jakie cechy mu przypisywano. 

3.3.2. Krytyka i komentatorzy Sade’a 

Żadnego teoretycznego systemu nie można przyjąć bezkrytycznie – szczególnie 

dotyczy to takiej dziedziny wiedzy czy nauki jaką jest filozofia. Markiz stworzył swoistą 

strukturę myślową, która budziła i budzi do dzisiaj ogromne kontrowersje.  

„Po roku 1815 wszystkie dzieła Sade’a ścigane były przez trybunały francuskie tak 

zdecydowanie, że zeszły do literackich podziemi i podzieliły los literatury pornograficznej, 

wydawanej pokątnie przez belgijskich czy angielskich księgarzy, ukrywanej pod ladą i 

sprzedawanej tylko zaufanym klientom.” 171
 Sade mocno krytykowany był już za życia, 

natomiast dwadzieścia lat po jego śmierci, pisarz Jules Janin zaklinał zainteresowane 

Markizem społeczeństwo, aby powstrzymać się od czytania dzieł libertyna,
172

 pomimo tego, 

popularność Markiza nieprzerwanie rosła. Świadczy o tym fakt, iż w tych samych latach, 

kiedy jego dzieła ścigano z taką zajadłością, Sade inspiruje takich twórców jak: Baudelaire, 

Rimbaud, Flaubert czy Nietzsche. Markiz miał powodzenie do tego stopnia, iż wielu 

psychiatrów inspirowało się jego twórczością. Sadyzm na stałe wpisał się dzięki nie mu do 

psychopatologii, a zarazem w obiegową świadomość. „Rehabilitacja Sade’a w XX wieku 

odbyła się w imieniu wiedzy medycznej oraz… poezji”
173

 Zanim dzieła Markiza stały się 

bardziej dostępne, a przyznawania się do ich czytania nie było kompromitacją, sadyczną 

twórczością zajmowali się przede wszystkich psychiatrzy i seksuolodzy. „Gdy jednak z 

początkiem XX wieku zmieniły się nieco poglądy na twórczość Markiza, co miało zresztą 

istotny związek z ogólną zmianą gustów i poglądów literackich i artystycznych, coraz więcej 

pisarzy poczęło przyznawać się otwarcie do wpływu, jaki wywarł na nich niesamowity świat 

okrutnych wizji Sade’a – żeby wspomnieć choćby takie nazwiska jak Pierre Louys, Octave 

Mirbeau, Apollinaire, Andre Breton, Joean Cocteau, Camus, Roger Vailland […]”
174

 

Najwybitniejszymi krytykami, czy komentatorami Sade’a w XIX wieku byli między innymi 

wybitny pisarz Pierre – Gustave Brunet, Octave Uzanne, Alcide Bonneau, Charles Henry, zaś 

                                                             
171 Tamże, 347. 
172 Por. tamże, s. 348. 
173 B. Banasiak, Sadyzm, moechialogia i psychopatia sexualis, [w:] D. A. F. de Sade, Sto dwadzieścia dni 

Sodomy…, dz. cyt., s. 35. 
174 J. Łojek, Wiek Markiza de Sade, dz. cyt., s. 348. 
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pierwszym badaczem, który chciał nakreślić portret Markiza jako człowieka i pisarza, był 

Henri d’ Almeras, dzieło jego ujrzało światło dzienne w roku 1906. Po wydaniu książki d’ 

Almerasa, sytuacja stopniowo ulegała poprawie. Człowiekiem, który w pełni odkrył zamysł 

filozofii Markiza był działacz Francuskiej Partii Komunistycznej – Maurice Heine, jako 

pierwszy dostrzegł konieczność naukowego zbadania twórczości Markiza. W okresie 

powojennym, tj. 1947 swoje prace naukowe poświęcił Sade’owi Pierre Klossowski,
175

 

którego filozoficzna analiza sadycznej myśli, cieszy się niesłabnącą popularnością do dzisiaj. 

„W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych książki, rozprawy i artykuły poświęcone dziełom 

Markiza de Sade i jego niezwykłemu życiu poczęły sypać się dosłownie tuzinami. We Francji 

podjęto kilka prac doktorskich, opartych na problematyce „sadologicznej”.”176
  

Współcześnie niewątpliwie jednym z liderów i znawców systemu wykreowanego 

przez Markiza jest myśliciel, polski historyk, który stanowi jeden z filarów niniejszej pracy – 

Jerzy Łojek. Filozofem, a zarazem założycielem Stowarzyszenia imienia Markiza de Sade, o 

którym również nie można zapomnieć jest także Bogdan Banasiak. W twórczości 

wymienionych pisarzy, można dopatrzeć się postawy aprobującej postępowanie Markiza. Nie 

sposób jednak skonfrontować ze sobą poglądów autorów ze względu na wyraźnie odmienny 

charakter ich dzieł – wyraźnie widać, iż prace Łojka są bardziej historyczne niż filozoficzne, 

zaś Banasiak tworzy swoisty, jedyny w swoim rodzaju komentarz myśli przewodniej systemu 

Sade’a. Obaj myśliciele i ich poglądy dotyczące libertynizmu i postaci samego Markiza, są 

wyjątkowo ważne, jeżeli chodzi o współczesny dorobek filozoficzny zajmujący się tymi 

zagadnieniami. 

3. 3. 3. Podsumowanie rozdziału trzeciego 

Ostatni rozdział swojej pracy poświęciłem w całości życiu oraz systemowi 

filozoficznemu, jaki wykreował Markiz de Sade. Jest to postać kontrowersyjna, a jego 

twórczość potrafi obudzić w czytelniku najgorsze lęki, określiłbym go jak filozofa 

pesymizmu. Na początku tej części pracy – ponieważ wydaje się, iż tak nakazuje logika – 

czytelnik ma szansę zapoznać się z fragemntarycznym opisem biograficznym oraz 

najważniejszymi wydarzeniami, jakie towarzyszyły Sade’owi przez jego życie. Starałem się 

zawrzeć w nim wszystko, co istotne do dalszych rozważań, tak więc znajduje się tam opis 

jego narodzin, lat młodzieńczych oraz czasy, które spędził w więzieniach i szpitalu 

                                                             
175 Por. tamże, 349-350 
176 Tamże, s. 351 
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psychiatrycznym, gdzie napisał swoje największe dzieło – Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli 

szkoła libertynizmu, które według mnie stanowi najlepszy przykład, aby wyjaśnić zagadnienia 

i ideały obecne w libertyniźmie „radykalnym”. Czytelnik dowiaduje się przy tej okazji, w jaki 

sposób Sade postrzega kwestię istnienia czy upadku Boga oraz z jak wielką obsesją Markiz 

dokonuje analiz i katalogowania wszystkiego, o czym pisze. Następnie starałem się wykazać 

paradoks transgresji, przy okazji omawiając całą tą kwestię. Za kolejne zagadnienie owej 

pracy wybrałem odniesienia do filozofii Sade’a we współczesnym świecie. Takich odniesień 

jest nieprawdopodobnie wiele, są one obecne w literaturze, szeroko pojętej sztuce – w 

muzyce, teatrze, dramacie, filmie, ale także i w popkulturze, za sprawą przedmiotów 

codziennego użytku, które są sygnowane nazwiskiem de Sade, co na pewno wprawiłoby w 

oburzenie cały ród Sadów. Ostatnią kwestią jest ukazanie czytelnikowi niesłabnącej sławy i 

popularności Sade’a, co dzieje się już za jego życia, zaś oficjalnie – od XIX wieku. 
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Zakończenie 

 Jak widać zagadnienie libertynizmu francuskiego stanowi problem bardzo szeroki. W 

niniejszej pracy po dokonaniu podziału – bez którego omówienie tak rozległego tematu 

byłoby o wiele trudniejsze z perspektywy filozoficznej - na libertynizm „pierwotny” i 

„radykalny”, starałem się uchwycić wszystkie cechy charakteryzujące tą postawę 

światopoglądową. O ile w libertyniźmie „pierwotnym” dominuje filozofia starożytna: 

sceptycyzm, epikureizm, ale i stoicyzm, o tyle libertyn „radykalny” cechuje się między 

innymi skrajnym naturalizmem i hedonizmem.  

 Przeprowadzając czytelnika przez całość tytułowej ideologii, starałem się ukazać 

wszystkie różnice dzielące libertynizm na gruncie dokonanego przeze mnie podziału. W 

rozdziale pierwszym odbiorca ma okazje dowiedzieć się jaka była geneza samego pojęcia 

oraz tegoż semantyczne odmiany, a także zapoznać się z obyczajowym wymiarem 

libertynizmu. Następnie nakreśliłem wyraźne ramy, w jakich mieszczą się idee, najpierw – 

libertynizmu „pierwotnego”, a następnie – libertynizmu „radykalnego”, stopniowo 

przechodząc w coraz bardziej szczegółowe aspekty tej ideologii. Poruszony został problem 

wolności myślenia, głównie w wymiarze akademickim, kwestia dużego zainteresowania 

ówczesnych filozofów, ateizmem i deizmem oraz liczne problemy dotykające systemów 

etycznych. Rozdział drugi, w swoim zamyśle, stanowi swoiste kompendium – wykreowane 

na potrzeby omawianej postawy – myśli etycznej nowożytnej Francji. Zawarte w nim tezy 

dotyczące moralności oraz poszczególne koncepcje etyczne mają pomóc odbiorcy w 

zrozumieniu idei jakimi rządzą się obie odmiany libertynizmu. Kolejnym wątkiem jakim 

zająłem się w tej części pracy jest zagadnienie zła oraz próby rozwiązania problemu 

obecności zła w świecie. Posiłkując się teorią stanu natury, zaczerpniętą z filozofii Thomasa 

Hobbesa oraz koncepcją leibnizowskiej teodycei, starałem się wyjaśnić moralne aspekty 

libertyńskiej postawy – znów, w obu członach podziału. Ostatni rozdział w całości 

poświęciłem osobie Markiza de Sade, gdyż jest on – jeżeli chodzi o libertynizm „radykalny” – 

podręcznikowym wręcz, przykładem i uosobieniem tego nurtu.  W tej części tekstu odbiorca 

może przeczytać o jego życiu i poglądach. Poruszyłem przy tej okazji ważne kwestie 

dotyczące Boga i Natury. Zaś przy okazji opisu transgresji, ukazałem jej paradoksy, które 

moim zdaniem rzucają duży cień na filozofię Sade’a. Na końcu swojej pracy ukazuję 

odniesienia i inspiracje postacią Markiza obecne we współczesnej popkulturze, a także staram 
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się dać wyraz nieprzerwanie trwającej popularności Sade’a, między innymi w formie 

zekranizowanej, co pozwala na odbiór jego filozofii na szerszą skalę. 

 Reasumując, myślę, iż wykazanie filozoficznych – bardzo często przez filozofię 

pomijanych – aspektów  ideologii libertyńskiej, czy to w formie teoretycznej, czy tej 

krańcowej i skrajnej, z jaką utożsamiam libertynizm „radykalny”, powiodło mi się. Samo 

zagadnienie oraz cała, jedyna w swoim rodzaju, „atmosfera” towarzysząca rozważaniom nad 

tytułowym zagadnieniem, jawi się w nieco zaczarowany, ale także i naukowy sposób, sama 

kultura Francji wydaje się być zjawiskiem niezwykle ciekawym, co przy okazji tworzenia 

owej pracy dostarczyło mi wielu pokładów cennej wiedzy. Mimo tego – odnosząc się do 

ostatniego rozdziału – Markiz de Sade jest twórcą ciekawym i co najmniej oryginalnym, nie 

sposób doszukać się współczesnej konstruktywnej krytyki jego systemu, co może motywować 

do kolejnych badań dotyczących osoby Sade’a jako filozofa oraz całej ideologii libertyńskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Bibliografia 

 

Baczko Bronisław, Filozofia francuskiego Oświecenia, Wydawnictwo naukowe PWN, 

Warszawa 1961. 

Baczko Bronisław, Hiob mój przyjaciel. Obietnice szczęścia i nieuchronność zła, przeł. Jerzy 

Niecikowski, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2001 

Banasiak Bogdan, Integralna potworność. Markiz de Sade. Filozofia libertynizmu, czyli 

konsekwencje „śmierci Boga”, Wydawnictwo Thesaurusus, Łódź- Wrocław 2006. 

Bluche Francois, Życie codzienne we Francji w czasach Ludwika XIV, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, Warszawa 1990. 

Crebillon Claude – Prosper Jolyot, Francuska powieść osiemnastowieczna, Sofa, Państwowy 

Instytut Wydawniczy, 1987. 

Diderot Denis, Zakonnica, wyd. SAWW, 1993. 

Klossowski Pierre, Sade mój bliźni, przeł. Bogdan Banasiak i Krzysztof Matuszewski, 

Fundacja Aletheia, Warszawa 1992, 1999. 

Kruszyńska Sabina, Zrozumieć niewiarę, wyd. Słowo / Obraz Terytoria, Gdańsk 2011. 

Łojek Jerzy, Wiek Markiza de Sade. Szkice z historii obyczajów i literatury we Francji XVIII 

wieku,  Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1973. 

Gilles Neret, Dali, Taschen / Edipresse Polska S. A., Warszawa 2005. 

Sikora Adam, Filozofowie XVII wieku,  Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1978. 

Spink John Stevenson, Libertnizm francuski od Gassendiego do Voltaire'a, Książka i Wiedza, 

Warszawa 1974. 

Tullio Gregory, Etyka i religia w krytyce libertyńskiej, przeł. Anna Tylusińska, Polska 

Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1991. 

Wroczyński Krzysztof, Libertynizm, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf, data dostępu: 02.02.2012. 

http://www.ptta.pl/pef/pdf/l/libertynizm.pdf


67 
 

Zapaśnik Stanisław, Filozofia a kultura Francji XVIII wieku. Wprowadzenie do myśli 

etycznej, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1982. 

Przekłady tekstów Sade'a na język polski: 

D.A.F de Sade, Niedole cnoty, przeł. Jacek Trznadel i Jerzy Łojek, Wydawnictwo Łódzkie, 

1972. 

D.A.F de Sade, Zbrodnie miłości, przeł. Jacek Trznadel i Jerzy  Łojek, Państwowy Instytut 

Wydawniczy, 1971. 

D.A.F de Sade, 120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, przeł. Bogdan Banasiak i 

Krzysztof Matuszewski, Oficyna Wydawnicza Mireki. 

D.A.F de Sade, Prawda, http://www.scribd.com/doc/16243278/De-Sade-Donatien-Alphonse-

Francois-Prawda, data dostępu: 02.02.2012. 

D.A.F de Sade, Filozofia w buduarze, http://www.scribd.com/doc/16489376/De-Sade-aF-

Filozofia-w-Buduarze, data dostępu: 02.02.2012. 

D.A.F de Sade, Dialog między księdzem, a umierającym, 

http://www.scribd.com/doc/40002206/Markiz-de-Sade-dialog-miedzy-ksiedzem-a-

umierajacym-pl-PDF-e, data dostępu: 02.02.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/16243278/De-Sade-Donatien-Alphonse-Francois-Prawda
http://www.scribd.com/doc/16243278/De-Sade-Donatien-Alphonse-Francois-Prawda
http://www.scribd.com/doc/16489376/De-Sade-aF-Filozofia-w-Buduarze
http://www.scribd.com/doc/16489376/De-Sade-aF-Filozofia-w-Buduarze
http://www.scribd.com/doc/40002206/Markiz-de-Sade-dialog-miedzy-ksiedzem-a-umierajacym-pl-PDF-e
http://www.scribd.com/doc/40002206/Markiz-de-Sade-dialog-miedzy-ksiedzem-a-umierajacym-pl-PDF-e

