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To nie tak: natura zjawia się nam w zjawiskach, 

niebo nie jest aż tak niepojmowalne, ani noc aż tak straszna.

To my dręczymy naturę czymś, czego nie umiemy ujawnić.

Czymś nie do wypowiedzenia.

- Pascal Quignard, Noc seksualna

Zapytano kiedyś: czy Markiz de Sade jest filozofem niebezpiecznym?2 Wydaje się, że dziś, a 

więc w czasie,  gdy również w Polsce sporo już wiemy o Sadzie,  gdy jednocześnie nasza 

kultura nauczyła się łatwego wchłaniania wszystkich tych impulsów, które kiedyś zdawały się 

dla niej najbardziej niebezpieczne, pytanie to ponownie domaga się rozpatrzenia. Nie budzi 

już  niczyich  wątpliwości  fakt,  że  transgresja  jest  jednym  z  najlepiej  sprzedających  się 

towarów. Kultura, której ewolucja w tej dziedzinie sygnowana jest powstawaniem kolejnych 

dzieł programowo przekraczających granice tolerancji na obrazy okrucieństwa i cierpienia, 

dokonała już chyba ostatecznego aktu autorefleksji. Zdaje sobie ona sprawę, że fantazmaty o 

przemocy nie są już ani jakimś relegowanym z jej przestrzeni publicznej i odtąd podskórnie 

płynącym nurtem, ani funkcją chorobliwej psychiki jednostek. Fantazmaty te są jej mocnym i 

w  pełni  uświadomionym,  jej  fundamentem.  Znajdują  one  ujście  w  nieskrywanych  już 

obsesjach owej kultury,  w jej rojeniach o gwałcie, seksualnej dominacji, brutalnej śmierci, 

słowem – o mrocznym mariażu erotyki i przemocy.  

1 Tekst po raz pierwszy ukazał się w: „Mêlée. Kwartalnik Filozoficzno-Kulturalny” 2009, nr 1, s. 123-129.
2 K. Matuszewski, Sade, czyli filozof niebezpieczny, [w:] „Colloquia Communia” 1988, nr 1-3, pod red. B. 
Banasiaka i K. Matuszewskiego, s. 17-18.
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Czy  Sade  może  uchodzić  jeszcze  za  „pisarza  niebezpiecznego”  w  świecie,  który 

Baudrillard określił  mianem „rzeczywistości  integralnej”,  czyli  absolutnie  uodpornionej  na 

wszelkie próby jej radykalnej krytyki  i kontestacji? Czy Sade może przerażać w kulturze-

systemie,  który  natychmiastowo  interioryzuje  i  banalizuje  każdy  wysiłek  podjęty  w  celu 

stworzenia jakiegoś dzieła prawdziwie bluźnierczego, zbrodniczego, niebezpiecznego? 

Tymczasem już Bataille intuicyjnie wyczuwał, że wierność dziełu Markiza zachowują 

jedynie  ci,  u  których  budzi  on reakcję szoku, odrzucenia,  przerażenia  i  wstrętu.  Zdaniem 

Bataille’a, w Sadzie widzieć się winno gwałciciela własnej córki i zjawisko równie straszne, 

co  choroba  twarzy.  Miejsce  Sade’a  jest  w  ogniu  –  tam,  gdzie  trafiają  dzieła  grożące 

porządkowi naszej wspólnoty.  

Ale  przecież  owe  dzieła,  poza  kilkoma  wyjątkami,  nie  spłonęły.  Od  czasów 

Guillaume’a Apollinaire’a – znamienitego prekursora późniejszych sadologów – nawołuje się 

do ich wydobycia z „niesławnej aury bibliotecznych piekieł”.  Apollinaire  wyraził  również 

nadzieję, że myśli Sade’a „zapanują nad wiekiem XX”. Wszelako opuszczając biblioteczne 

„piekło”  –  ex  definitione najodpowiedniejsze  bodaj  miejsce  pobytu  dla  potworów – Sade 

przechwycony  został  najpierw  przez  naukę  i  akademików,  następnie  zaś  przez  kulturę 

popularną. 

            Z pewnością  więc nie jest  już tak,  że kultura dokonuje rozlicznych zabiegów 

tonizujących  wywrotowość  Sade’a,  między  in.  etykietując  go  jako  pisarza  „szalonego”, 

„pornograficznego”  „zboczonego”,  albo  wręcz  przeciwnie:  wpisującego  się  w  mroczną 

„konwencję” swej epoki (Jerzy Łojek), czy „nudnego” (wyrafinowani akademicy z poważną 

miną czytający poważną filozofię), czym usiłuje zamknąć jego dzieło w muzeum literackich 

kuriozów lub  wpisać  je  na  margines  zjawisk  z  dziedziny  patologii  psychoseksualnej.  Od 

czasów Apollinaire’a o Sadzie mówi się coraz więcej, a sama wyobraźnia sadyczna, jako się 

rzekło, zdaje się dziś żywić naszą kulturę, która, nawiasem mówiąc, wcale nie zmierza przez 

to  do  jakiegoś  stanu  rozprzężenia  i  rewolty,  lecz  trwa  dalej  w  konsumpcyjnym 

samozadowoleniu,  odczuwając  wręcz  dumę  ze  swej  „elastyczności  obyczajowej” 

„demokratyczności”  i  „liberalizmu”.  Gwałt,  przemoc,  pasje,  perwersje,  tudzież  inne 

„nieobliczalne”  zjawiska,  co  do  których  można  było  kiedyś  mniemać,  że  są  w  stanie 

nadwerężyć  granice systemu,  dziś okazują się tylko owe granice umacniać.  System żadną 

miarą  nie  eksploduje,  lecz  imploduje  do  wewnątrz  (Baudrillard),  uniwersalizując  i 

unieważniając  zarazem  wszelkie  swoje  dawne  zasady.  Otępiające,  ciągnące  się  w 

nieskończoność mielenie Tego Samego...
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           Kultura nie boi się już przekroczenia,  szaleństwa, zbrodniczych fantazmatów i  

destruktywnych namiętności,  ewokowanych w niebezpiecznych produktach ludzkiej  myśli. 

Czego w ogóle mogłaby się owa kultura jeszcze  bać, skoro nie widzi już żadnych granic, 

żadnych celów i wartości, których gotowa byłaby bronić, nawet za cenę produkcji strategii 

represywnych,  wymierzonych  w owe dzieła?  Jedyne,  co  jej  pozostaje,  to  imitowanie  lub 

symulowanie transgresywnych gestów zdeponowanych w jej pamięci choćby przez Sade’a, 

czynienie z nich masowej rozrywki medialnej. W ten sposób odsłania ona jednak tylko swą 

twórczą niemoc i wewnętrzną pustkę: odcięta bez reszty od autentycznego i intensywnego 

związku  z  ciałem,  umożliwianego  niegdyś  przez  horrendalne  ofiary,  publiczne  egzekucje, 

zmagania  wojenne  (związku,  który  Sade  dobrze  rozumiał  i  którego  uskrzydlające 

wspomnienie kierowało zapewne jego wyobraźnią przez długie lata spędzone w więzieniach), 

podejmuje  ruch  czysto  teoretycznej  symulacji,  której  związku  z  „prawdziwym  życiem” 

usiłuje dowieść dzięki coraz większej detalizacji i tak już niemal sekcyjnych obrazów ciała 

wykorzystywanego, dręczonego, niszczonego, zalewanego potokami spermy i krwi. To wszak 

chleb powszedni naszej telewizji, kina i sztuki.

Życzenie wyrażone przez Apollinaire’a bodaj się spełniło. Cień Sade’a wyraźnie unosi 

się nad XX wiekiem. Uchodzić on wszak może za prekursora  krańcowych, transgresyjnych 

preferencji (po)nowoczesnej  kultury,  przede  wszystkim  zaś  rewindykowanego  przez  nią 

frenetycznego, blasfemicznego erotyzmu. 

**

To  w  takim  właśnie  kontekście  kulturowym  rozważać  wypada  znaczenie  książki 

zatytułowanej:  Sade. Msza okrucieństwa Krzysztofa Matuszewskiego. Książki odkrywającej 

jakiś nowy rodzaj  filozoficznej  nieprawości,  a  także niosącej  nadzieję  na jakieś  zdarzenie 

czysto  heterogeniczne,  nieobliczalne  i  niebezpieczne.  Na  antykulturowy  spazm,  który 

wreszcie umożliwiłby zerwanie z koszmarnym, nauzatycznym status quo:

Biedna  epoko  ostrożnego  i  sterylnego  seksu,  artefaktowego  ekstraktu 
zawłaszczonego  przez  media  i  mafie!  Tak  samo  odległa  od  żywego 
doświadczenia  płci,  jak  od  przyrody,  którą  konwulsyjnie  reaktywujesz  w 
grotesce weekendowej rekreacji na obrzeżach miast… Niewiele twej niedoli 
ulży żałosna megalomania.  Rewolta, którą, jak głosisz, masz już za sobą, 
dopiero  cię  czeka.  Potrzebny  jest  (wciąż)  „jeszcze  jeden  wysiłek…”. 
Czymże  jest  twoja  permisywna  oferta,  obwarowana  setką  higieniczno-
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poprawnościowych przestróg i zaleceń, wobec prymitywnego nieokrzesania 
żądz i niedającego się zmerkantylizować despotyzmu fantazmatów?3 

            Pod dwoma względami praca Matuszewskiego zdawać by się jednak mogła dość 

jeszcze konwencjonalna. Owszem, dostajemy do rąk kolejne fragmenty z Nowej Justyny wraz 

z feerią smakowicie nieprzyzwoitych rysunków, które pod względem zawartości okrucieństw 

i makabry dalece przewyższają to, z czym mieliśmy dotąd w Polsce do czynienia. Ale trudno 

chyba uznać za gest subwersywny publikację wybranych passusów z dzieła znanego już od 

ponad dwóch stuleci, do którego oryginału zawsze przecież można sięgnąć. Tym bardziej, że 

czasy,  gdy w Polsce pojawiło się tłumaczenie całkiem już niegrzecznej „drugiej”  Justyny i 

120 Sodomy mamy już dawno za sobą. Ciężko więc dziś liczyć na rewindykację poczucia 

transgresywności związanego z gestem uprzystępniania dzieł Markiza de Sade.

Druga  kwestia  dotyczy  ambiwalentnego  statusu  komentarza.  Kwestia  ta  zdaje  się 

szczególnie  istotna w kontekście  wszelkich prób  pisania o filozofach próbujących myśleć 

znad otchłani nieobecności Boga i jego poręczających sens ludzkiej egzystencji substytutów. 

O filozofach usiłujących zakuć w słowa namiętne  wzloty ducha i  patos  transcendentnych 

momentów  egzystencji,  które  zdają  się  wszak  czymś  z  gruntu  nieobiektywizowalnym, 

nieprzedstawialnym. 

Autor Mszy okrucieństwa jak mało kto zdaje sobie sprawę, że komentarz, jakim długo 

pokrywano  dzieło  Markiza  –  czy  to  komentarz  rewerencyjny,  niepotrafiący  wytrwać  na 

poziomie sadycznej surowości, próbujący ją więc zdomestykować, wpisując choćby Markiza 

na listę bohaterskich antenatów liberalnych tendencji współczesnej kultury, czy to komentarz 

anatemiczny, skupiający się na próbie ekskluzji Sade’a z przestrzeni tejże kultury – stanowił 

jedno  z  podstawowych  narzędzi  władzy,  usiłującej  chronić  społeczeństwo  przed 

anarchistycznymi skutkami lektury osiemnastowiecznego „potwora”. Matuszewski doskonale 

wie również, że komentarz wolno utożsamiać z jedną z reprezentatywnych dla naszej kultury 

strategii  represyjnych4.  Komentarz  nigdy  nie  jest  niewinny.  Komentuje  się  zawsze  dla 

jakiegoś celu, a cel ten – przynajmniej jeśli spojrzymy nań z perspektywy Foucaultiańskiej – 

zawsze okazuje się pokrywać jakoś z intencjami omnipotentnej władzy. Intuicja ta od dawna 

towarzyszy Matuszewskiemu: 

3 K. Matuszewski, Sade. Msza okrucieństwa, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008, s. 21.
4 Por. M.P. Markowski, Anty-Hermes (posłowie), [w:] M. Foucault, Powiedziane, napisane. Szaleństwo i 
   literatura, wybrał i opracował T. Komendant, tłumacze różni, Aletheia, Warszawa 1999, s. 381.
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Propagator  Sade’a  nie  może  (…)  odnieść  się  do  ufundowanego  na  (…) 
normatywnym rezerwuarze konwencjonalnego języka;  jako taki,  język ten 
byłby  bowiem  podatny  wyłącznie  na  realizację  zamysłu  wykluczenia. 
Lansowanie  Sade’a  wydaje  się  w  związku  z  tym  zadaniem  niezwykle 
trudnym5.

Czy jednak wraz z  Mszą okrucieństwa nie zapowiada się jakiś przełom na froncie walki o 

propagowanie Sade’a i rewindykacji jego myśli? 

Odwleczmy jeszcze przez chwilę odpowiedź na to pytanie, by zauważyć, że zawsze 

chyba w tekstach Matuszewskiego wyczuwało się pewną irytację, a wręcz ból, powodowany 

świadomością konieczności pisania, odczuciem nędznej pozycji komentatora. Świadomość ta 

musiała  być  tym  marniejsza,  że  fascynujący  go  od  zawsze  twórcy,  tacy  jak  Nietzsche, 

Bataille,  Klossowski,  Artaud,  Cioran  nie  dość,  że  konstatowali  fakt  tragicznego  rozziewu 

między treścią „doświadczenia wewnętrznego” a próbującym je zakomunikować językiem, 

który ograbia je z jednostkowej prawdy,  to jeszcze sami próbowali  wyzwolić  ów język z 

jarzma  przedstawienia  i  pozwalać  mu  przynajmniej  marzyć o  obdarzeniu  myśli 

intensywnością zbliżoną do tych chwil, gdy zdławieniu ulega czuwająca świadomość i byt 

wreszcie jawi się „bez zwłoki” (Bataille). Począwszy od późnych lat 80. Matuszewski coraz 

usilniej starał się wyjść naprzeciw swym filozoficznym poplecznikom i wraz z nimi podjąć 

gigantyczny  wysiłek  odzyskania  dla  intersubiektywnego  wglądu  jakiejś  czystej, 

niezmediatyzowanej pasji – trud pisania i myślenia na  poziomie śmierci. A wszystko to z 

ostrożnością,  wynikającą  z  dokładnego  rozpoznania  pułapek,  zastawionych  przez  język  i 

kulturę na każdy projekt heterologiczny: 

Jako z istoty swej niekomunikowalna, to znaczy niedająca się przełożyć na 
standaryzujący  doświadczenia  język  pojęć  (…),  pasja  przebiera  się  w 
trywialny strój pornografii, profanacji i bluźnierstwa6.

W tych próbach Matuszewski zaszedł dalej niż wielu innych. Sytuując się daleko od 

skamieniałych, zrutynizowanych i okropnie nieraz nudnych form akademickiego dyskursu i 

reguł kompozycji  tekstu naukowego, operuje językiem, owszem, skrajnie zestetyzowanym, 

ale zarazem szalenie precyzyjnym i zorganizowanym. Szymon Wróbel zwrócił już uwagę, jak 

niesłychanie rozbudowany i wyrafinowany jest u Matuszewskiego mechanizm dowodzenia i 

argumentacji,  jak ogromną pracę filologiczno-filozoficzną wkłada on w językową redakcję 

5 Sade, czyli filozof niebezpieczny, s. 38.
6 K. Matuszewski, Gratias agimus tibi, Marquis!, [w :] D.A.F. de Sade, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli 
   szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak i K. Matuszewski, Mireki, Kraków 2004, s. 79.  
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swych  prac7.  Tak  jakby  mozolna  językowa  praca  u  podstaw  była  czyśćcem,  na  który 

komentator dobrowolnie się skazuje, by przed samym sobą okupić grzech pisania o tym, co 

Niemożliwe. 

Bo  przecież  ideałem  byłoby  suwerenne  milczenie  skorelowane  z  próbami 

poszukiwania  Niemożliwego  w  samotności.  W  tej  jednak  kwestii  Bataille,  z  cokolwiek 

rozpaczliwym weryzmem, konstatował już, że nigdy: 

nie  milknie  się  łatwo  ani  całkowicie,  że  trzeba  walczyć  z  samym  sobą, 
wykazując właśnie cierpliwość matki:  staramy się uchwycić  w nas to,  co 
uchronione zostaje od werbalnej uległości, a to, co w ten sposób ujmujemy, 
to my sami wypowiadający androny, męczący się nad zdaniami, być może 
nawet  na temat  naszego wysiłku  (a  potem niepowodzenia),  jednak wciąż 
tylko nad zdaniami, niezdolni uchwycić czegokolwiek innego8.

Nie potrafiąc pogrążyć się w ciszy, Matuszewski, tak jak każdy, mógł zawsze tylko 

bezsilnie przyglądać się, jak jego przekaz zawłaszczany jest przez ideę racjonalnej celowości: 

jak przedstawia,  obiektywizuje, systematyzuje to, co rzekomo nie poddaje się teoretycznej 

eksplikacji. Ten śpieszący się w kierunku sensu przekaz to wciąż i na okrągło  komentarz – 

nabudowywanie na istniejących już tekstach kolejnego tekstu, który i tak przecież nie mówi 

niczego  nowego  i  niczego,  co  sytuowałoby  się  na  zewnątrz dyktowanych  przez  władzę 

warunków wypowiedzi.  „Wszystko  zawsze  już jest  powiedziane”  – rzekłby Deleuze;  „…

każda formacja historyczna (…) mówi to wszystko, co może, ze względu na swoje warunki 

wypowiedzi”9.

Narastająca  z  czasem  świadomość  owych  aporii,  deposybilizujących  upragnioną 

autentyczność  ekspresji,  legła  zapewne  u  podstaw  nietypowej  decyzji  twórcy  Mszy 

okrucieństwa,  by w otwierającej  książkę  Nocie  od wydawcy wyzbyć  się  statusu „autora”, 

wymazać siebie z napisanego tekstu, zniknąć, usunąć się „gdzieś na antypody”10. Ten gest 

wydaje się zarazem nieskończenie znikomy i nieskończenie wzniosły. Z jednej strony ta gra 

nic nie daje: doskonale wiemy, kto jest autorem: Matuszewski zamieszcza swoje nazwisko na 

okładce  (a  jednak!),  przypisy  informujące  o  własnym translatorium,  oprowadza  po  treści 

Justyny, korzystając z charakterystycznej tylko dla niego inwencji słowotwórczej, a wreszcie 

– pisze wstęp do książki w pierwszej osobie. 
7 Zob. Sz. Wróbel, Stygmatyk. O książce Krzysztofa Matuszewskiego Georges Bataille – inwokacje zatraty, 
   „Twórczość” 2008, nr 9, s. 89.
8 G. Bataille, Doświadczenie wewnętrzne, przeł. O. Hedemann, wstęp K. Matuszewski, KR, Warszawa 1988, s. 
   70.
9 G. Deleuze, Foucault, przeł. M. Gusin, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2004, s. 88.
10 Msza okrucieństwa, dz. cyt., s. 5.
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Z drugiej strony gest ten, gdyby wziąć go na serio, każe myśleć o autorze jako kimś 

arcypoważnie  podchodzącym  do  zadania,  jakie  przed  sobą  postawił,  podejmując  decyzję 

pisania o Sadzie. Bo cóż znaczy: wyrazić pragnienie zniknięcia jako autor książki o Sadzie? 

Znaczy to zapewne: z pokorą i uczuciem odnosić się do dzieła, które cię przerasta, którego 

granic  –  podobnie  jak  granic  erotycznej  wyobraźni  –  nie  widać,  o  którym wiesz,  że  jest 

zbrodnicze  i  niebezpieczne.  To  trochę  tak,  jak  średniowieczni  artyści,  co  owładnięci 

wdzięcznością i respektem wobec Stwórcy, dla którego chwały tworzyli, wzbraniali się przed 

umieszczaniem swych nazwisk na ukończonych dziełach. 

Podobnie  Matuszewski.  W  Mszy  okrucieństwa rezygnuje  on  zarówno  z  pozycji 

wykwalifikowanego sadologa, jak i wtajemniczonego estety Markizowego tekstu, o którym 

niegdyś trochę żartem, a jeszcze bardziej serio, mówił nam, że „nadaje się do wykorzystania 

podczas  pieszczot”11.  Matuszewski  przybierze  raczej  pozę  słuchacza  muzyki  poważnej, 

zatopionego  w  samotnej  kontemplacji  ukochanego  dzieła.  A  może  staje  się  kibicem 

sportowym,  który,  zapatrzony  w  swego  idola,  gotów  jest  przeżywać  wraz  z  nim  każde 

szczęście i niepowodzenie. 

**

Konwencjonalna  figura  „wstępu”  zabiera  w  książce  Matuszewskiego  około  20  stron.  W 

części, od jakiej tytuł wzięła całość, autor dokonuje wyboru najbardziej krwistych epizodów z 

kart  Nowej  Justyny –  najpewniej  tych,  które  jemu  szczególnie  zawracają  w  głowie  –  i 

przytacza z nich długie cytaty,  pozwalające czytelnikowi ujrzeć powieściowe koszmary w 

całej  ich  spektakularności.  To  tu,  to  tam,  pomiędzy  dzikimi  wyczynami  libertynów, 

odnajdujemy kilkuzdaniowe fragmenty narracji  Matuszewskiego. Żadnych zbędnych  słów; 

narracja szybka i precyzyjna, niczym cięcie Rodin’owskiego skalpela. 

Bo też przemierzając tekst Sade’a, lektura Matuszewskiego nie szuka jakichś nowych 

przegródek, które mogłaby wypełnić teoretyczną egzegezą. Zmęczona jest wynajdywaniem 

Tego  Samego.  W przypadku  Sade’a  stawka  pisania  jest  już  zbyt  wysoka.  Albo  piszemy 

kolejny  akademicki  komentarz,  czyli  nie  dość,  że  sprzeniewierzamy  się  heterogeniczno-

11 K. Matuszewski, Pasja według Sade’a. Do Julietty wstęp fantazmatyczny, [w:] D.A.F. de Sade, Julietta, przeł. 
    B. Banasiak i K. Matuszewski, Spacja, Warszawa 1997, s. 22. 
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anarchistycznemu duchowi Markiza, to jeszcze samych siebie wydajemy na torturę miernoty 

(nie robimy wszak nic innego, czego nie zrobiono by już przed nami, w odtwórczym geście 

komentarza dorzucamy nasz tekst do stosu filozoficznej makulatury), albo odważamy się na 

coś innego.  

Ale owo coś innego – to intuicja Derridy z De l’esprit – „zapowiada się w najbardziej 

rygorystycznym powtórzeniu”12. W Mszy okrucieństwa to właśnie powtórzenie otworzy drogę 

ku  rewindykacji  Sade’a  jako  filozofa  wciąż  niebezpiecznego.  Jednak  coś  innego  jeszcze 

kierować  mogło  decyzją  Matuszewskiego o  przyjęciu  powtórzenia  jako metody pisania  o 

Sadzie.  Któż by bowiem ględził  tam,  gdzie  wypada tylko  patrzeć,  słuchać  i  nastrajać się 

stosownie do szumu buzującej w skroniach krwi? 

Matuszewski nie chce ględzić. Od samego początku towarzyszy przygodom Justyny 

oraz demonicznym orgiom wyśmienitych libertynów i – jakby nieustannie patrząc im przez 

ramię  (lub spomiędzy nóg – zależy,  która  perspektywa jest  w danym momencie  bardziej 

adekwatna) – ponownie relacjonuje wydarzenia znane z Sadycznego dzieła. Tylko pozornie 

nic się tu ważnego nie dzieje. Dzięki temu zabiegowi Matuszewski zawiązuje perwersyjną nić 

wspólnictwa między sobą, swoimi czytelnikami a tekstem Sade’a. Wystarczy chwila namysłu 

w trakcie lektury, by rozpoznać i potrafić odpowiednio nazwać akt, w jaki zostaliśmy przezeń 

wciągnięci.  To  akt  podglądactwa.  Wraz  z  Matuszewskim  przypatrujemy  się  najbardziej 

zwyrodniałym ekscesom,  przynoszącym libertynom ekstazę  równie wielką,  jak wielkie  są 

poniżenie i ból odczuwane przez ich ofiary. Narrator dokładnie charakteryzuje bohaterów, w 

sposób  cokolwiek  zmistyfikowany,  ale  jednak  kibicuje  ich  poczynaniom,  by  po 

zrelacjonowaniu  jednej  kaźni,  przenieść  nas  do  kolejnego  miejsca  na  drodze  krzyżowej 

Justyny. Ta perspektywa podglądania, ciągłego przypatrywania się złu, wprowadzana przez 

pozornie  zdystansowaną  postać  narratora/Matuszewskiego,  czyni  z  niego  i  z  nas  niejako 

współuczestników libertyńskich zbrodni. 

Matuszewski oprowadza nas po Sadycznych  loci horridi niczym reżyser  po swoim 

filmie,  albo…  podglądacz  po  doskonale  sobie  znanym  burdelu.  Dochodzi  do  frapującej 

sytuacji,  kiedy to trudno już rozróżnić między głosem Sade’a,  a głosem Matuszewskiego. 

Może tylko poczucie humoru i ironii – podobnie bodaj jak u samego Markiza zakorzenione w 

mocno  rozwiniętym zmyśle  teatralnym  – pozwoliłoby na  wskazanie  takiego  distinguo,  w 

przypadku  gdyby  nasz  autor  zrezygnował  z  rzetelnego  opatrywania  cudzysłowami 

12 J. Derrida, De l’esprit, Galilée, Paris 1987, s. 184.
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cytowanych  fragmentów  Justyny.  Zastępując  narrację  oryginalną  narracją  własną, 

Matuszewski  osiąga  efekt  w  postaci  spotęgowanej  perweryzacji  dziejów  sadycznych 

bohaterów,  sam  zaś  tekst  Markiza  –  dzięki  obecności  narratora,  w  którego  fascynacji 

wybranymi treściami dzieła uczestniczymy (pomyślmy: to przecież on je wyselekcjonował, 

właśnie  te,  a  nie  inne…)  –  staje  się  tekstem  prawdziwie  pornograficznym,  jakby 

intencjonalnie  zmierzającym  do  wzbudzenia  w  czytelniku  niezdrowych  afektów  i 

nieprawomyślnych rojeń.

To  pewne,  że  nikt  nigdy  nie  prześcignął  Sade’a  pod  względem  skali  rozpętania 

okrutnej  wyobraźni!  Twierdzenie,  że  dawniej  czy  dziś  powstały  jakieś  dzieła,  które  tego 

dokonały,  jest  mrzonką  powtarzaną  przez  ignorantów.  A  jednak  to  nie  opisywane  przez 

Sade’a potworności  przyprawiają  o drżenie i  zawrót głowy,  lecz samo przypuszczenie,  że 

czytając go, można by zacząć myśleć tak, jak on. Nie bez powodu więc w jednym ze swoich 

pierwszych tekstów o Sadzie Matuszewski zauważał, że: 

Gdyby Sade był  tylko gorszycielem pensjonarek, nikt, kto ma już za sobą 
okres  pokwitania,  zachowuje  elementarną  niezależność  w  sferze  ducha  i 
dysponuje pewnym obyciem literackim, nie traktowałby lektury jego dzieła 
jako obarczonej jakimś szczególnym ryzykiem13. 

Fragment  ten  Matuszewski  wieńczy  dobitnie  wyrażonym  przekonaniem,  że: 

„Niebezpieczeństwo lektury Sade’a polega na możliwym wspólnictwie z jego myślą”14.

Zapewne w Mszy okrucieństwa nie dochodzi jeszcze do współmyślenia z Sade’em. Na 

tak  pochopną  konstatację  nie  przystałby  pewnie  sam  Matuszewski,  z  nadmierną  może 

skromnością  odżegnujący  się  już  kiedyś  od  takiej  „próżności”  i  „nieodpowiedzialnej 

ekstrawagancji”15. Mamy tu do czynienia jedynie – lub aż – z aktem współ-pisania z Sade’em. 

Wracając na moment do otwartego wcześniej wątku możliwego lansowania Markiza, rzec by 

można, że właśnie owo podwójne écriture przyczynia się, w stopniu dotąd niesłychanym, bo 

prawdziwie sadycznym z ducha, do propagowania jego myśli.  Częściowo zrealizowało się 

przecież marzenie twórcy  Filozofii w buduarze, wyrażone słowami potępieńczej Julietty do 

rozszalałej  od  lubieżności  Clairvil:  marzenie  o  zbrodni  totalnej,  wiecznej,  utrwalonej  na 

13 Sade, czyli filozof niebezpieczny, dz. cyt., s. 18.
14 Tamże, s. 35, podkr. moje – M.K.
15 Tamże, s. 38. 
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kartach infekcyjnie i anarchistycznie oddziałującej powieści16.  Powieści napisanej ponownie. 

Tym razem przez Matuszewskiego. 

Gdzieś  w  odchyleniu  miedzy  oryginalnym  tekstem  Sade’a,  narracyjną  symulakrią 

Matuszewskiego  a  wyobraźnią  czytelników  wyłania  się  przesłanie  całej  jego  książki.  To 

potężny  chorał  na  cześć  czystego  chaosu  i  moralnego  rozprzężenia,  niezmitygowana 

promocja  piękna  i  dobra  zepsutego,  maniakalnie  rewindykowanego  w  swoim  aspekcie 

totalnie anarchicznym, czysto nieludzko transgresyjnym. To meteoryczna na gruncie polskiej 

nauki  i  moralności  gloryfikacja  przemocy,  warunkującej  przeżycie  bliskości Bytu,  który 

nieustannie  wymyka  się  z  rąk  jednostki  zanurzonej  w  kulturze  beznadziejnie 

zdesakralizowanej. Apoteoza tym mroczniejsza – ale i bardzie (auto)ironiczna –

 że udrapowana w szaty skromnego „przedsięwzięcia transkrypcyjnego”.  

***

W jednostajnym na  ogół  pejzażu  naszego  życia  intelektualnego  postać  Krzysztofa 

Matuszewskiego wznosi się niczym mur,  o który rozbić muszą się wszelkie umiarkowane 

formy myśli,  wszelkie  zachowawcze rozstrzygnięcia  wsparte  na prawej  moralności,  każda 

oferta kultury niedźwigająca ciężaru wiedzy o groźbach i otchłaniach erotyzmu.

W  swojej  ostatniej  książce  Krzysztof  Matuszewski  odrzucił  wszelkie  pośrednie 

rozwiązania  i  spróbował  wreszcie  powiedzieć  wszystko.  To  pragnienie  powiedzenia 

wszystkiego okazało się jednak trudnym i wymagającym zadaniem niepowiedzenia niczego… 

od  siebie.  Okazało  się  słuchaniem  Sade’a.  Lecz  jeśli  niebezpieczeństwo  lektury  Sade’a 

polegać  ma  na  „możliwym  wspólnictwie  z  jego  myślą”,  to  być  może  tego  wspólnictwa 

najbardziej dowodzi właśnie ten, kto samemu milcząc, pozwala Sade’owi mówić.

            Myślę, że pisanie tej właśnie książki dało Krzysztofowi Matuszewskiemu wiele  

satysfakcji,  a  także  poczucie  wolności  i  lekkości,  którego  jakby  braknie  w  jego  innych 
16 „  –  Pragnęłabym  –  rzekła  Clairvil  –  znaleźć  zbrodnię,  której  rezultat  działałby  wiecznie,  nawet  gdy  ja  
przestałabym działać,  tak by nie było w moim życiu choćby jednej chwili, nawet podczas snu, w której nie 
byłabym przyczyną jakiegoś nieładu, i by ów nieład mógł rozprzestrzenić się tak bardzo, by pociągał za sobą 
powszechne zepsucie albo rozprzężenie tak gruntowne, że jego skutek trwałby jeszcze po mojej śmierci. 
– Dla urzeczywistnienia  twych zamiarów, mój aniele – odpowiedziałam – widzę tylko  jeden środek: to,  co 
można nazwać zbrodnią moralną, jakiej dosięgamy, udzielając rad, pisząc lub spełniając uczynki” –  D.A.F. de  
Sade, Julietta, dz. cyt., s. 99.
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cennych pracach, a w tej zdaje się mocno wyczuwalne. Skłaniając się przed swym inicjatorem 

w świat zbrodniczej filozofii, oddając mu nawet własne słowo, Matuszewski nic z siebie nie 

wyprzedał,  nic nie stracił.  Po prostu przeprowadził  się na pewien czas,  w sympatycznym 

towarzystwie  maltretowanej  Justyny  i  ostro  ćwiczących  ją  libertynów,  do  świata 

zaprojektowanego  wreszcie  na  miarę  nadmiernego apetytu  jego  niespokojnego  umysłu.  I 

napisał ponętną relację: Nową Justynę – dzieło zasługujące na stos.
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