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Man Ra11. Sade - portret aleooryczn11 

DONATIEN-ALPHO SE-FRANCOISE DE SADE urodził się 2 czerwca 

1740 roku w Paryżu w starej rodzinie prowansalskiej. Od 6 roku iycia 

wychowywał go stryj-kapłan mieszkający w Prowansji. Kiedy Donatien 

ukończył 10 lat wrócił do Paryi.a i zaczął uczęszczać d kolegium jezuic

kiegu. Po 4 lalach opuścił kolegium i wstąpił do szkoły oficerskiej w We:

salu. Jako porucznik brał udział w Woj11ie Siedmioletniej. W 1763 roku 

poślubił w Paryi.u Renatę de Montreuil. Wkrótce potem w wyniku skan

dalu obyczajowego znalai.ł się na krótko w więzieniu 1 otrzymał zakilz 

pobytu w Paryżu. Skandale, afery obyci.ajowe, rozwiązłość spriwodowały, 

ze prawie 12 lat spędził w wi~zieniach, a nawet został zaocznie skazany 

na kan~ śmi~rci z.a sodomię i trucicielstwo. Na przełomie 1789/90 więz1~

nie zamieniono mu na pobyt w „domu zdrowia" w Charenton. W zakł..1-

dzie lym, i.reorganizowanym i przeznaczonym dla osób uznanych za umy

słowo chare. które, zdaniem władz policyjnych nie powinny przebywać a 

wolnosci. de Sade spędzil ostatnie kilkanaście lat życia. Zmarł 2 grudnia 

1814 roku i został puchowany na cmentarzu przyszpitalnym. 

Ważniejnze utwory: 120 dm Sodomy (1785), Niedote cnot11 (1787), Filo

zofia w bu.duarze (1795). Aline i Valcour (1795), Nowa Justyna 1 Historia 

Jultetty (1797), Zbrodnie miłości (1800). 

Połowę dzieł, które dochowały się do na~zych czasów de Sade napi;;,ił 

\' więzieniach Vincennes i Bastylii. Tam właSllie powstał pierwszy za

rys słynnej Justyny. Oprócz dzieł beletrystycznych i !ilozo!iczuych była 

to jeszcze olbrzymia korespondencja oraz Dziennik, obejmujący lala 1777-

-1790. 
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(. .. ) Sade dokonał dzicłn nieZ\\'~·kłcgo: skonstruował fabułę awan
turniczo-ob · czajową tak nośną, iż udzwign~ła ciężar wykładu 

skomplikowanej doktrynv filoz ficznej i wszechstrnnn j analiz~ 

psycho-seksuolog1ezn, j, nie tracąc bynajmniej walorów arty st ·
czny eh . .!11styn • baduć można z rozmaitvch punktów widzeni. 
Pomijajac problematyk• psycha-seksuologiczną i filozoficzn.1 
warto na prz. ·I ład zwrócić uwagę na nit:docemaną ZW) kl' u Sa
d 'a przez historvków lit raturv problemal'i kę spał czno-ob:v
czajową; pov:ieść ta, aczkolwtek wkracza \V niektórych swoich 
fragm ntach w domenę surrealizmu, jt:st przecież skon trurrw.1-
na w oparciu o wnikliwą i staranną obserwację ż cin codzien
nego we Frarn.: ji drug~ej pe bw~· XVIII \\:ieku. Wszystki~ działa
jące postacie osadzone są doskonal w realiach właściwvch dla 
swojej s uacji społ czn j: t ·py b ha terów W) Wl:dzą się wprost 
z rz. cz .. w1stości, t le t. ·lim, że oglądanej prZl'Z powic:kszające 

szkło świadomości artvstycznej autora, a przedstawiane w toku 
dziejÓ\\ .Justy ny rozmai le zbrodnicze afery zdają sic: bvć zaczer
pnięte \vpr st z polic ·jm eh kron·k paki. Specjalnego wyekspn
nowania warte są prz de wszy tkim pcnure doświadczenia Just~-
ny w stosunkach z francuski.m ~ . miarem sprawiedliwości .Także 

charakterystyczny dla tej epoki jest porządek zdarzeń powieści: 
nie\vinna i nieszczęśliwa dzi w<·zyna szarpana jest długo i b zl1-
tośnie przez prawo, gdyż nikt nie chce za nią sic; ująć, a sytuacja 
sp łeczna z góry skazuj · Ją na potępienie; skoro jedn1:1k pojawia 



się można prot keja i wstawiennictwo osób wysoko postawionych, 
wystarcza to, a by uwol nić natychmiast „zbrodniarkę" od pali cy j
nych prześladowań - bez merytorycznego badania sprawy. 

Jeżeli trafna i wnikliwa obserwacja obyczajowa czyni tę po
wieść doskonal m dokumentem artystycznym epoki, to jednak 
wartość ogólniejszą nadaje jej przede wsz stkun zdumiewająca 
wizja psycholmalityczna: wydobycie na jaw całej głębi ludzkii.::j 
świadomości i podświadomości - otwarcie tej ponurej beczki Pan
dory, kryjącej w sobie - zdaniem Sade'a - tylko absolutny ego
izm, instynkty niszczycielskie, okrucieństwo i zbrodnicze popędy. 
Ale ta arcypesymistyczna, okrutna i beznadziejna koncepcja na
tury ludzkiej bardziej wpłynęła na negatywną ocenę twórczości 
markiza de Sade przez współczesnych i potomnych niż osławione 
elementy obsceniczne, zawarte w jego dziełach - niewątpliw ie 

drastyczne, ale przeci ż na tle gustów paki zrozumiałe i wyba
czalne. 

Jerzy Łojek 

O MARKIZIE DE SADE 

Cóż zostało po markizie d Sade, gdy zwłoki j go spoczęły na 
przyszpitalnym cmentarzu w Charenton'? Sława pisarza, którv 
ukazał najhaniebniejsze przejawy wynaturzonego seksualizmu, 
który pochwalał zbrodni l zachęca} do praktykowania występku, 
sława awanturnika i rozpustnika, lubu jącego się w wiwisekcjach 
i z rozkoszą obserwującego ciała poćwiartowanych przez siebie 
kobiet... O życiu markiza wiedziano n iewiel , krążyły za to nadal 
wszystkie skandaliczne plotki z XVIII wieku. Cała twórczość 

Sade'a uznana została za haniebną pornografię i dowód zbrodni 
czego wynaturzenia autora, którego ponosiła zdeprawowana ima
ginacja, podsycana okropnymj wspomnieniami z własn ·eh prak
tyk seksualnych Nie pojmowano ani zainteresowań filozoficznych 
czy seksuologicznych Sade'a, ani specyfiki jego widzenia rzecz -
wistości; materialistyczne i naturalistyczne elementy jego fil<.>-

zofii uważane był_:. za dowód umyslo\vego wyuzdania, a może na
wet psychicznej aberacji pisarza. Po roku 1815, w okresie roz
kwitu idealistycznej filozofii niemieckiej, triumfu romantyzmu 
i dominacji moralności burżuazyjnej, Oświecen,ie cieszyło się po
wszechnie opinią jak najgorszą; uchodziło za epokę schyłku, któ
ra nie stworzyła niczego wartościowego w dzi >dzinie lit ratur~-. 
sztuki czy myśli filozoficznej, za okres rozkładu moralnego i upad
ku intelektualnego, kiedy demoralizacja obyczajowa łącz ·la się z 
płycizną umysłową i znajdowała efekciarskie ujście w materia
listyczn ·eh i ateistycznych wystąpieniach .,bluźni rców''. My~l 
filozficzna Sade'a pozostawała zresztą w w raźnej opozycji do 
tej części dziedzictwa ideowego epoki OŚ'.viecenia, którą ceniono 
najbardziej w ciągu całego wieku XIX To wszystko, co znalazło 
się na kartach pism markiza, p jmowano bardzo dosłownie. Jego 
programoW\, ant:vegalitaryzm kłócił się z ideałami demokracji i 
„praw człowieka i obvwatela". Głoszona przez bohaterów Justy
ny i Julietty antymoralność, doktryna „Jedn~go", który moźe 
gwałcić wszvstkte norm społeczn go współżycia, wvdawała si 
najważniejszym elementem m ·śli filozoficznej Sade'a i autorskim 
programem zbrodni. Bojowy at izm i wystąpienia antvreligijne 
przerażałv mieszczaństwo, 'vv pełni już wyleczone z laickich idea
łów epoki Re'vvolucji, pogodzone z wiarą i Kościołem. A element ' 
seksuologiczne jego dzieł wydawał:;. się czymś tak potwornym i 
niesamowitym, że samo imię lwórcv Justyny nabrało jakiegoś 

odrażającego brzmienia. (.„) 
Po roku 1815 wszystkie dzieła Sade'a ścigane były przez try

bunał\" fr;.incuskie tak zdecydowanie, ż zeszł do literackich pod
ziemi i podzielił. los literatur pornograficznej, wydawanej po
kątnit. przez belgijskich czy angielskich ksi garZ), ukrywan j 
pod ladą i sprzedawanej tylko zaufanym klientom. W czasach 
Restauracji Sade oficjalnie nic istniał, nikt go nie wspominał, je
go dzieła zostały ni jako „wyjęte" ze świadomości społeczeńs
twa; nawet nazwisko pisarza starano się skazać na zapomnienie. 
Rzecz ciekawa, wszystkie te usiłowania byłv bezskuteczne -
Justyna, Julietta czy Filozofia w buduarze krążyły pokątnie i 
był:- czytane tvm powszechniej, im wi kszą zgrozę budziło nazwis
ko ich autora. („.) 



Dr Antoni Royer-Collard - naczelny lekarz zakładu w 
Charenton do ministra policji: 

2 sierpnia 1808 

„J st w Charenton pewien człowiek, ktorego zuchwała nie
moralność zyskała na nieszczęście zbv t wielką sławę, a którego 
obecno „ w tym szpitalu grozi najpoważniLjsz) mi konsekwencja
mi; mówię o autorze haniebnej powieści o „Just_ ni ". Człowiek 
ten nie jest bynajmniej chory umysłowo .. hdyną jeg manią jest 
występek, a wybuchy tego rodzaju delirium powinny być tłumio
ne bynaJmniej nie w zakładzie poświęconym leczeniu chorób 
umysłowych zgodni z zasadami med)cyny. Dotknięty nim osob
nik wini n h,\'Ć poddany surowszemu regulaminowi, aby zarów
no uchronić innych przed jEgo szaleństwami, jak i odseparować 
jego samego od zjawisk, które mogą wzbudzać lub choćby utrz~· 

mywać w nim t~ oh) dną namiętność. W zakładzie w Charenton 
nie ma sposobu spełnienia żadnego z tych warunkow. pan de Sade 
korzysta tutaj ze zbyt wielkiej s vobody. Może komunikować 

się ze znaczną liczbą osób obojga płci, prz jmuje je u siebie albo 
odwiedza w ich pokojach Może przechadzać się po parku, gdztc 
spotyka często chorych, korzystających z tego sam go przy wilc
ju. Wykłada niektórym swoją stra~zliwą doktrynę, poŻ) cza in
nym książki. Co więcej opowiadają po\vsz chnie w zakładzie, że 

żyje z kobietą, którą podaj za swoją córkę. To zresztą nie 
wszystko. Wskutek nieostrożności dopuszczono do utworzenia w 
zakładzie teatru1, pod pretekstem umożlhvienia chorym wysta
wiania komedii, nie zastanawiając się wcale nad niebezpiecznym 
wpływem , jaki hałaśliwe przygotowania muszą miec na ich ima
ginację. Pan de Sade jest dyTektorem tego teatru, w biera sztu
ki, rozdaje role i prowadzi próby, uczy deklamacji aktorów i ak
torki, przysposabia ich do występów na scenie. W dniach publicz
nych przedstawień ma do swojej dyspozycji pewną liczbę zapro
szeń i w otoczeniu S\voich pomocników czyni na sali honory do
mu. Jest nawet autorem niektórych przedstawień, na przykład 
na imieniny dyrektora stara się zawsze ułożyć odpowiednią sztu
kę alegoryczną albo przynajmm j jakieś kuplety na jego cz ść:. 



Nie potrzebuję, jak sądzę, przekonywać Waszej Ekscelencji o 
skandalu, który wywołują podobne wydarzenia, i przedstawiać 

związanych z tym wszelkiego rodzaju niebezpi czeństw. Gdyby 
szczegóły te przeniknęły do wiadomości powszechnej, jakież po
jęcia miano by o zakładzie w którym toleruje się podobne nad
użycia? .Jakżeż można pogodzić z nimi stronę moralną leczenia 
chorób umysłowych? Chorzy, którzy codziennie kontaktują się z 
tym cdrażającym człowiekiem, są bez przerwy pod wrażeniem 
jego głębokeigo zdemoralizowania; sama zresztą świadomość jego 
obecności w tym domu wstrząsa wyobraźnią nawet tych, którzy 
go nie widują. 

Mam nadzieję, że Wasza Ekscelencja uzna te mot~·wy za wy
starczające aby nakazać przeniesienie pana de Sade do inneg;o 
miejsca odosobni nia niż zakład w Charenton. Na próżno usiło

wano by tutaj ni pozwolić mu na kontaktowanie się z innymi 
pensjonariuszami, byłoby to równie bezskuteczne jak w przesz
łości, a podobne nadużycia miałyby zawsz miejsce. Nie domagam 
się bynajmniej, aby odesłan'.l go do Bicetre, gdzie był dawniej 
umieszczony , ale chciałbvm przekona(: Waszą Ekscelencjt;, że wi~
zienie albo twierdza nadawał) by się dlań znacznie bardziej niż 

instytucja prz znaczona dla leczenia chorych ... " 

Z : Jer:y Lajek, Wiek mark~a de Sade, Wyd Lu.belskie, 1972 

1) W 1964 roku dramaturg zachodnioniemiecki Peter Weiss napisał dra
mat Męczeitstwo i śmierć Jean-Paul Marata, pr::ed.1aidot1a pr::ez zespól 
teatralny szpitala w Charenton pod kierurtkiem pana cle Sade. 

Sade - portret aleaoryc::ny 



Jerzy Łojek 

NAJDZIWNIEJSZY PISARZ ŚWIATA 

( ... ) Jest właściwie niew) tłumaczalne, dla zego twórczość: Sade"a 
okazała się rycHo takim fenomen m literackim. Nic dz1wnegu, 
że dzieła jego budziły zainteresowanie - drastyczna ich treść 

mogła pociągać szeroki ogół jako swojego rodzaju sensacja. Z.1-
stanawiając.v jest wszelako wyraź.nv wpł:'\· w tych dzieł na men
talność wielu twórców wcale nie mi ·rn j katei:.orii, poczynając 

już od lat 1830-t· eh . W świ ·tle badań nad t órczośc1ą takich 
autorów jak Lamartin ". Vtlli<'rs de l'Isl >-Adam. Gerard de Ner
val, Barbe:. d 'Aur vill;r, Baudelaire, Rimbaud, Lautrćamont, 

Prosper Merimee, Flaubert, Nietzsche, Alfred .Jarry - okazuje 
si , że znali oni dobrze prz_vm:jmm j niektór dzieła Sndc'a i że 
wizje markiza inspirował\· ich w niemah m stopniu. Była to ocZ) -
wiście inspiracja „tajemna". gd · :ż w XIX wi I u przvznanic stę 

do lektury dzieł osla\Villnl•go p 'sarza uchodziło za w~ znanie kom
promitujące Gdy jc-dnak z początkiem \.'ieku XX zmieniły !:>i•.t 
nieco pogl<idv na twórczość markizo, co miało zrel::zta istotny zwi4-
zek z ogólną zmianą gustów i poglądóv; lti rackich i artystycz
nych, coraz \vii.;cej pisarzy pcczt;ło przyznawa · si~ ot;,. arde do 
wph wu, jal i w.vwarł na nich niesamowit:v świat okrutnych wizji 
Sad a - żeby wspomni l: ch : lby taki· nazwiska jak Pierre 
Louys. Odav • Mirbcau, Ap;.1l1inairc. ndre Breton, .T an Cocteau , 
Camus, Roger Vailland ... 

Zanim jednc.1k li c ralura zaczt.ła przyznawat.- sit.; do markiza de 
Sad . zajmowali si.; nim przez wiele lat psychiatrz · i seksuol1J
dz_v. W końcu XIX wieku twórczosć Snde'u była już przez lekarzy 
nieźle zbadana (już w połowie tego stulecia używano terminu „sa
dyzm", zarówno \V znaczeniu ściśle seksuologicznym, jak i nie
zbyt szczęśliw ie upowszechnion.vm znaczeniu potcczn.vm), co jetl
nak dla naukowego poznania tego wyjątkowego zjawiska miało 
skutki dość niefortunne. Naukowcy - lekarze z naturv rzeczy sta
rali się wykryć w życiu i twórczości Sade'a przejawv odchylen od 
normy. w zakresie zjawisk umysłowych i seksualnych: znaleźli 

ich oczywiście co niLmiara i na tej podstawie doszli do wniosku, 
że i dzieła, i ży.Ti osobiste markiza bvh przejawem w:-·bitnie na-

silony eh tendencji psychopa tyczn vch Było to pudstawą do trak
towania wszystkich idei L wizji, zawartych w twórczości Sade'a, 
jako czegoś wyjątkowego i c:horobliwego, jako zjawiska zupełnie 
niepojętego i wytłumaczalnego jedynie w kat"gonach patologii 
jednostkowej - tym bardziej, że genezą światopoglądową i tłem 
społeczno-obyczajowym jego dzieł mało się interesowano. W ten 
sposób cały dorobek literacki markiza de Sade sprowadzony zo
stał do rangi curiosum, interesującego wyłącznie badaczy pato
logii psychiczne j i seksualn j. ( ... ) 

S. Dali: Ostrze.:eme przed woj11q ( 1936) 



Antoni Słonimskz 

PRZESADYZM 

W numerze świątecznym roku 1970 „Twórczość" pomieściła 
fragment prozy markiza d Sade. Znalazły się w tym tekście, 

chyba po raz pi rwszy, słowa tak bluźniercze wydrukowane w 
języku polskim. B:vł to nietakt czy niedopatrzenle, zasłużonego 
skądinąd, czasopisma. Nie o bluźni rslwach jednak pragnę mó
wić, bo to nie moja domena, ale o innych aspektach recepcji pism 
Sade'a, gdyz w numerze czerwcow m „Twórczość" powraca do 
Sade'a relacjonując dyskusje;, która rozwinc;ła się na łamach 

„Ncues Forum". W tej dyskusji już me o nietakt chodzi, ale o 
świadome zaciemniani' faktów. Pisarstwo Sade'a sprowadza sic; 
do wartości dokumentu epoki, co j st niewątpliwą, acz cząstko
wą prawdą. Gorzej, gdy wpływ Sade'a ogranicza się wyłącznie 

do zagadnienia pornografii. Specyfiką Sade'a Jest pochwala, a na
wet wręcz apologia okrucieństwa seksualnego. Na łamach „Neues 
Forum" jakiś dziwny pastor Helmut Gollwitzer, profesor teologii 
protestanckiej na uniwersvtecie zachodnioberlińskim, charakte
ryzując Sade'a broni prawa publikacji pornograficznych. Sadyzm 
nie jest pornografią. Jest zboczeniem, i to przeważnie zboczeniem 
zbrodniczym. 

Na przykładzie stosunku do pism Sade'a da się zaobserwować 
osobliwych obrońców swobody wypowiedzi. C1, którzy milcząc 

przyjmowali licznn objawy nietolerancji, tu okazują wzmosły 

nonkonformizm. Jcśh ni• daje sic: nam inn ·eh wartości - zo
stawcie nam przynajmniej Sade'a. Można by równie dobrz po
wiedzieć: jeśli nie możemy podawać w naszej stołówce grzybów 
prawdziwych - dajcie nam przynajmniej muchomory. Bo ładne. 
Powoływanie się na łączność z kulturą europejską właśnie wobec 
tej nowalijki zachodniej, którą jest Sade-redivivus, budzi pewne 
niepokoje. Nie b z znaczenia j st bowiem fakt naruszenia pro
porcji w kategoriach dopuszczalnych i tych, które są eliminowa
ne. Redaktor „Twórczości" niedawno na łamach „Miesięcznika 

Literackiego" lekceważąco potraktował ostatniego laureata N>
bla, określając jego pisarstwo jako „manię prześladowczą" ( .. . ). 

Łaskawszy się okazał dla manii prześladowczej markiza. 
Nie przekonują mnie argumenty, że Schopenhauera można 

również oskarżać o zbrodnie hitl ryzmu, korelacja między lekturą 
Sade'a a licznymi zbrodniami s ksualnyrni jest bczpośredma. 

Parę lat temu w Anglii Moors murders, Ian Brad) i Myra Hind
ley, mordowali dzieci nagrywając na taśmę ich jęki śmierteln 

i błagania o litość. Oto, co o tym procesie pisała Pamela IIans
ford-Johnson w książce „On inrquity" („O nieprawości"): Ian 
Brady's bookshelves contained the work of De Sade and other 
sadomasochistic literature. There is a direct correlation with sa
distic pornography in this case. I am sure that Brady and Hind
ley were affected by what they read1

). Emlyn Williams w ksiąz
ce pt. „Beyond Belief" („Poza granicą wiary") powiada: Brady 
was certainly an admirer of de Sade. He gave liim a gospel smo
othing to quoteł). 

Prasa i opinia brytyjska wskazywała niejednokrotnie na nil?
bezpieczeństwo wpływu Sade'a Nie ma to wiele wspólnego z 
modą na seksualizm; wręcz przeciwnie, większa swoboda erotycz
na dać może upust instynktom, które przesadnie hamowan • .wv
radzają się często w formy niebezpieczne, a nawet zbrodnic~c. 
W „Neues Forum" niejaka pani J. Fuerstaner pisze: „ ... bez Sade'a 
nie byłoby Byrona, Wilde'a, d'Annunzia i Baudelair 'a"'. D'An
nunzia ostatecznie mógłbym darować, ale bez B rona naprawd1; 
mogłoby nie być Mickiewicza, a Mickiewicza nie chcę zawdzię
czać markizowi de Sade. Takie nieodpowiedzialn bajdurzeni 
mozna prowadzic dalej. Stanisław Lem w swojej znakomitnj 
książce „Fantastvka i futurologia"' przypomina nowelkę Bra<l
bury'ego, w której mowa Jest o tym, jak przed wiekami łowca 
tyranozaurów „zdeptał motyla i parę kwiatków, powodując owym 
mikroskopijnym uczynkiem takie perturbacje kazualnych łańcu
chów w milionlec1a idących, że za powrotem wyjawia się. iż in
na jest ni.i poprzednio - ortografia angielskiego języka ... " Można 
tak gdybać w nieskończoność. Nie wiemy i wiedzieć nie możem1y. 
co działoby się w literaturze, gdyby markiz de Sade nie istnrał. 
Natomiast mam· pewne podstawy przypuszczać, że nie przesta
łoby istnieć troje dzieci zamordowanych przez Iana Brady 



Można zastanawia~ się, jak to t:z.vni Lem, CZ) „metafizvka 
de Sade'a j st t.vlko epistemiczna: albowiem on za przeciwnika 
bierze sobie nie ontvczne, to j st ostatnie i d nne jakości sam •
go bytu, lecz t:vlko - jakości kultur.V„. „Trochę to dla mnie za 
skomplikowane. Ponieważ jestem prymitvwem z epoki słowa 
ciosanego i polowania na t.' ranozaurv, po prostu proponuję, ah\• 
w czasach wzmożon 'go okrucieństwa i powszechnej bojętnośri 

wobec czynów zbrodr..icz:. eh nie dodawać autorytetu apologetom 
gwałtu. 

A11to11i Slonimsh, 
Obccnn.,<', C:)lt •l11ik, Wurs::awa 1911 

' l Na pólcc LB. znajduwaly sit; dzieła d' Sadc'a 1 1111ie dzida lttcratuQ 
s<Jdomasochistycznej. W tvm wypadku 1~t11iejL bezpn ·rcd111 'Z.Wiązek /. 
sadystyczną pornografią. Ntc wątpi •, że na Brady'ego 1 Hi11dlcy wy
warła wplyw ieh lektura. 

2) Brndy był 111ewątpliw1c w1ełbit:1elem de Sade'a. Cytował go Jak gdyby 
Ewangel ię. 
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