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DONATIEN ALPHONSE FRANCOIS markiz DE SADE przychodzi na świat w Paryżu dnia 2 VI 1740 jako 
potomek historycznego rodu prowansalskiego. Pierwszym jego wychowawcą jest stryj, opat z Ebreuil, libertyn', badacz 
literatury renesansowej, który ok. 1746 zabiera bratanka spod opieki matki do słonecznej Prowansji. Następnie 
dziesięcioletniego chłopca rodzice umieszczają w paryskim jezuickim kolegium Ludwika Wielkiego, gdzie zdobywa on 
podstawy swojej erudycji w dziedzinie historii i literatury oraz grywa w amatorskich przedstawieniach. 

Po czterech latach Donatien zamienia kolegium na elitarną szkolę oficerską przy pułku lekkokonnym gwardii 
królewskiej w Wersalu. W XII 1755 opuszcza kawalerię, otrzymuje stopień podporucznika w królewskim pułku 

piechoty. Ukoronowaniem jego kariery wojskowej jest udział w wojnie siedmioletniej (1757-1763), którą kończy w 
randze kapitana. Przeniesiony w stan spoczynku otrzymuje pochlebne świadectwo swojej służby frontowej. Irytuje 
rodzinę reputacją hulaki, gracza, rozrzutnika, bywalca domów rozpusty i kulis teatralnych. 

Wobec ciężkiej sytuacji materialnej rodziny stary hrabia de Sade swata niesfornego syna z Renće-Pćlagie Cordier de 
Launay de Montreuil (ur. XII 1741), reprezentantką zamożnej szlachty urzędniczej o ... mieszczańskim rodowodzie. 
15 V 1763 młodzi zostają złączeni kontraktem ślubnym, a 17 V - sakramentem w kościele św. Rocha w Paryżu. 
Małżonkowie rzadko są razem. 

Niepohamowana rozwiązłość prowadzi markiza po raz pierwszy do celi. W kilka miesięcy po ślubie, 29 X, zostaje 
osadzony w twierdzy Vincennes. Po dwóch tygodniach odzyskuje wolność, ale nie ma prawa mieszkać w Paryżu. W 
sprawę aresztowania Donatiena z pewnością zamieszana jest jego teściowa, przekonana, że warto dać libertynowi małą 
nauczkę. Kilka miesięcy markiz przebywa w normandzkich dobrach rodziny de Montreuil, w Echauffour, ale już latem 
1764 może wrócić do Paryża aby gorszyć opinię publiczną kontynuacją perwersyjnych orgii, które traktuje jako swego 
rodzaju eksperymenty mające potwierdzić tezę, że okrucieństwo jest żródłem najgłębszych przeżyć człowieka w sferze 
doznań seksualnych. 

Wakacje 1765 Donatien spędza ze sławną kurtyzaną de Beauvoisin w swym prowansalskim majątku La Coste 
niedaleko Awinionu. Urządza festyny i zjazdy kończące się często libertyńskimi ekscesami. Rosną długi markiza, co 
dodatkowo musi drażnić arcyoszczędną prezydentową de Montreuil bolejącą nad upokorzeniem osamotnionej córki, 
rzadko odwiedzanej przez męża. 

Na początku IX 1766 Sade wynajmuje pod Paryżem, w Arcueil, małą willę z ogródkiem. Sąsiedzi szybko wyrabiają 
sobie jak najgorszą opinię o człowieku, który ,jest powodem licznych skandali gdyż sprowadza sobie w dzień i w nocy 
osoby obojga pici, uprawia z nimi rozpustę, a skądinąd jest znany ze swej gwałtowności, gdyż zelżył i pobił wiele osób". 
Zdawałoby się, że wydarzenia 1767 roku powinny wpłynąć na ustabilizowanie markiza: 24 I umiera jego ojciec, 

czyniąc go teraz głową rodziny, a 27 VIII Renće rodzi mu syna Louisa-Marie. Niestety markiz nadal w pocie czoła 
pracuje na swą skandaliczną sławę. 4 IV 1768 żebraczka Róża Keller oskarża go o to, że poprzedniego dnia, w niedzielę 
wielkanocną!, zwabił ją do siebie, a następnie torturował i groził śmiercią .. Zeznania 36-letniej kobiety są 

1 libertyn (z franc . libertin. od h•c. liherti11us - wyzwolony) -- nazwa nadawana w XVll i na początku XVIII w. wolnomyślic;ielom. sceptykom. ateistom. Byli oni zwalczani 

przez chrześcijańskich apologetów argumentami, il chcą zniszczył wszelką mor.tlność. Skutkiem tych atltków wyraz „libertyn„ nabrał zabarwienia pejoratywnego i zacr..ąl oznacza~ 
nic.."dowiarka oddającego s~ bez skrupułów zaspokajaniu zmysłowych namłętnoSci. W praklycc życia codziennego libertynizm stanowił połączenie swobody rozumu i obyczajów. 

pogardy dla aulorytetów z żądzą ro1koszy cielesnych . W ciągu XVIII stulo:ia zyskiwał cor.a gorszą opinif, scając się: ""'reszcie obelżywym synonimem wyuzdanej rozpusty. 

prawdopodobnie przesadzone, ale stają się pretekstem do napiętnowania jawnego cynizmu zdeprawowanego markiza. 
Zostaje uwięziony . Teściowa postanawia zatuszować skandal. Zaspokojenie pretensji sprytnej ofiary „zbrodni w 
Arcueil" kosztuje ją aż 2400 liwrów i 7 ludwików w złocie . Dzięki staraniom rodziny na dworze królewskim Ludwik XV 
zawiesza śledztwo i IO VI zgromadzenie parlamentu paryskiego skazuje markiza na symboliczną grzywnę w wysokości 
I OO liwrów. Mimo to nadal pozostaje on w ścisłym odosobnieniu, czekając na miłosierdzie króla, który dopiero 16 XI 
zezwala mu zamieszkać w La Coste. 

W V 1769 markiz może już wyjechać z La Coste do Paryża, by tam połączyć się z żoną, oczekującą dziecka poczętego 
podczas ich krótkiego wspólnego pobytu w Lyonie jesienią 1768. 27 VI rodzi się mu drugi syn Donatien-Claude
-Armande, od którego wywodzi się istniejąca do dziś gałąż rodziny de Sade. Na przełomie IX i X odbywa krótką podróż 
do Flandrii i Niderlandów, zwiedza Brukselę, Antwerpię, Rotterdam, Hagę, Amsterdam. Po powrocie krąży między La 
Coste a Paryżem . 

17 IV 1771 zostaje ojcem córki Magdaleny-Laury. We IX spędza kilka dni w twierdzy dla niewypłacalnych dłużników. 
Zimą i wiosną 1771 /I 772 w La Coste Sade żyje jednocześnie z żoną i jej siostrą 25-letnią Anną Pros perą de Launay. 

Powiększają się jego długi. 

W VI 1772 jedzie do Marsylii załatwiać sprawy majątkowe. 27 VI o godzinie IO.OO w mieszkaniu niejakiej Marietty 
Borelly przy pomocy swego lokaja Latoura urządza orgię z udziałem 23-letniej gospodyni, 18-letniej prostytutki 
Marianny Laverne i 20-letnich: Marianetty Laugier i Róży Coste. Wieczór Sade spędza w towarzystwie 25-letniej 
Margueritty Coste. 30 VI ona oraz Marianna Laverne, które były częstowane przez markiza cukierkami anyżkowymi z 
silnym środkiem podniecającym, oskarżają go o usiłowanie otrucia. Opinia publiczna zostaje wstrząśnięta wiadomością, 
że ten wyuzdany rozpustnik domagał się od dziewcząt potępionego przez prawo i Kościół stosunku analnego, 
określanego w XVII i XVIII w. mianem „sodomii" . Na wieść o wszczętym dochodzeniu Sade i lokaj Latour, w 
towarzystwie panny Anny-Prospery da Launay, uciekają do Włoch. 11 IX zostają skazani zaocznie na karę śmierci. W 
X trójka zbiegów dociera do małej nadgranicznej miejscowości sabaudzkiej Chambery. Na początku XI Anna-Prospera 
wraca potajemnie do La Coste, gdzie z siostrą snuje plany ocalenia wspólnego kochanka przed gniewem swej matki. 
Pani de Montreuil dowiaduje się o miejscu pobytu znienawidzonego zięcia. 8 XII jest on aresztowany. i osadzony w 
alpejskiej twierdzy Miolans. Rada familijna, zebrana w Awinionie pod przewodnictwem pani de Montreuil, wychowanie 
dzieci i zarząd dobrami markiza przekazuje w ręce Renće. Jednocześnie teściowa redaguje memoriał do ambasadora 
królestwa Sabaudii i Sardynii na dworze wersalskim z prośbą aby zięć „był traktowany z niejakimi względami i aby 
zapewniono mu wszystko, czego człowiek jego stanu i w takiej sytuacji może potrzebować, wszelako o tyle, o ile nie 
przyniesie to najmniejszej szkody zabezpieczeniu jego osoby ani nie przyczyni się do ułatwienia mu ucieczki, gdyby 
chciał jej spróbować". Renće podejmuje nieudaną próbę zorganizowania ucieczki Donatiena. Jej prośbę o uwolnienie 
męża król Sabaudii i Sardynii Amadeusz III pozostawia bez odpowiedzi. W nocy z 30 IV na I V 1773 Sade wymyka się z 
twierdzy i ... wraca do La Coste, rozpoczynając starania o rewizję kary. Pod koniec roku, nieczułej na prośby córki, pani 
de Montreuil udaje się wreszcie załatwić u monarchy dwa rozkazy: natychmiastowej konfiskaty papierów markiza oraz 
uwięzienia go. 

6 I 1774 żandarmeria, na oczach przerażonej markizy, plądruje zamek La Coste, niszcząc papiery i listy właściciela, 
który, uprzedzony zawczasu, zdołał zbiec. Przez · cały rok trwa ukrywanie się markiza przed policją. Pani de Sade, 
oburzona na postępowanie matki, odbywa specjalną podróż do stolicy w celu wybłagania u odpowiednich instancji 
wybaczenia dla męża: Koniec roku przynosi kolejne orgie w La Coste, w któr~ch bierze udział także Renee. Jedna z 
uczestniczek tych zbiorowych zabaw denuncjuje markiza. La Coste zostaje objęte policyjnym nadzorem. 

W VII 1775 Sade uchodzi do Włoch, gdzie gromadzi materiały do historii wszelkich perwe{sji i zboczeń seksualnych. 
W VI 1776 wraca do La Coste. Szerzą się pogłoski, że zatwardziały grzesznik nawrócił się na drogę cnoty, co zresztą 



mało mu pomaga, gdyż pewnego razu ojciec jednej ze służących próbuje go zastrzelić z powodu bezpodstawnych 
podejrzeń o zhańbienie córki. 
· Na wieść o ciężkiej chorobie matki markiz udaje się wspólnie z Renee do Paryża. Przybywają 8 II 1777. Maria
-Eleonora de Sade nie żyje już od 14 I. 13 II Sade na mocy królewskiego /e11re de cacher2 zostaje aresztowany i wkrótce 
zamknięty w Vincennes, gdzie zapisuje pierwsze strony swego D::iemzika, który prowadzić będzie aż do IV 1790. 

VI 1778 przynosi, dzięki wysiłkom Renee, rewizję procesu z 1772. 14 VII zapada nowy wyrok. Oczyszczony z zarzutu 
trucicielstwa i sodomii markiz jest jedynie publicznie skarcony za libertyńską rozpustę i skazany na 50 liwrów grzywny. 
Ale status więźnia królewskiego uzależnia jego losy od woli władcy, który może nieszczęśnika uwolnić po kilku dniach, 
bądź trzymać w swych twierdzach bezterminowo. Stąd, mimo sądowej rehabilitacji, Sade musi wracać do Vincennes. 

· Udaje mu się jednak zmylić eskortę i 18 VII wrócić 'do ... La Coste, o czym zbyt późno dowiaduje się, goszcząca u matki, 
Reni:e. Uprzedza ją pani de Montreuil, dzięki której markiz cieszy się wolnością tylko do 26 VIII. Brutalnie pojmany 
przez policję zostaje odesłany do Vincennes. Zmartwić musi go wiadomość, że edukacją jego synów zaczęła zajmować 
się prezydentowa, co oznacza, że odtąd również we własnych dzieciach będzie mieć wrogów. Prowadzi ożywioną 
korespondencję z żoną. W jednym z listów wyznaje: „Jestem żądn~ "ładz~ . pory"' ' y, nieopanowany, skra.in• ••e 
YIS7)Stkim, ro robię. Rozpasana jest moja wyobraźnia i mój· posób Ż) · ia, jestem fanat) t znym · teistą, jednym sio,· em -
mol:ede mnie brać takim, jakim jesttm albo z.abić, ale zmienić mnie nie zdołade". 

Upór markiza rozdrażnia Reni:e, której w 1781 udaje się na krótko uzyskać pozwolenie widywania męża . Ich stosunki 
pogarsza obsesyjna zazdrość Donatiena o małżonkę . 

29 II 1784 Sade zostaje więźniem Bastylii. Renee odwiedza go regularnie raz w tygodniu. 
Izolacja sprzyja rozwojowi jego talentu literackiego. Pamięta o notatkach w Dzienniku, który niestety nie przetrwa do 

naszych czasów. Pisze dziesiątki listów i kilkanaście słabych dramatów. W VIII 1782 kończy słynny Diaiog mię<1zy 
ks rd::em a umierającym (wyd. 1926). Od 22 X 1785 tworzy 120 dni Sodomy (wyd. 1904). Aby zabezpieczyć manuskrypt 
tej „najbardziej nieczystej opowieści. jaka powstała od początku świata" autor przezornie przepisuje książkę na długi 
rulon papieru, sklejony z kartek, o szerokości 11 cm i długości 12 m IO cm. 

Tymczasem we Francji narasta wrzenie polityczne. Na początku VII 1789 z okna swej celi markiz podburza lud, za co 
musi odpokutować przeniesieniem do zakładu specjalnego w Charenton. Wtedy zaprzepaszczeniu ulega większość jego 
rękopisów pozostawionych w Bastylii, którą kilka dni później zdobędzie gotowy na wszystko tłum. Markiz traci m.in. 
rulon 120 dni Sodomy, do końca życia będzie przekonany, że - bezpowrotnie. 

Dzięki rewolucyjnym przemianom może wreszcie, po 13 latach pobytu w królewskich więzieniach , wrócić do 
normalnego życia. W Wielki Piątek 2 IV 1790 opuszcza Charenton i chory, obdarty udaje się do Paryża, aby dowiedzieć 
się, że jego żona domaga się separacji. Bezdomnego, pozbawionego środków do życia pisarza przygarnia bogata 
sawantka, prezydentowa de Fleurieu. 

Rozwodzi się z żoną , obiecując wypłacać jej corocznie · 4000 liwrów z dochodów, które przynoszą dobra 
prowansalskie. Cały czas na próżno zabiega o wystawienie swoich dramatów na scenach Paryża. Ow.ocem tych 
wędrówek po teatrach jest poznanie 30-letniej aktorki Marii-Konstancji Quesnet, spokojnej, zrównoważonej , wrażliwej. 
która osłodzi ostatnie lata schorowanego i zbankrutowanego markiza. 25 VIII 1790 zamieszkuje on wspólnie z nią i jej 
synkiem. Powraca do pracy literackiej. 

W 1791 anonimowo drukuje Justynę , czy li Nieszc::rścia cnoty, powieść erotyczno-filozoficzną, będącą obszerniejszą 
wersją napisanych w 1787 Niedoli cnoty (wyd. 1930). Opowiadając historię tytułowej bohaterki, której niezłomna cnota 
prowokuje innych do czynienia zła, autor głosi potworne przekonanie, że kondycję ludzką znamionuje egoizm. 
pożądanie, lubieżność i występek. 

2 le rrrr.~ de cachet - „listy opicczę:towane". nakazy aresztow~n i a albo wygnania 1 kraju hc1 rn~ l~p{1w;rn ia Siłdowego, wystawhmc w imieniu królów frn ncuskich do 1789. 

„Obywatel" Sade aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i politycznym rewolucyjnej Francji. Redaguje broszury. 
Wstępuje nawet do jednego ze zgromadzeń ludu Paryża, tzw. Sekcji Pik. 

17 IX 1792 "jego zamek w La Coste zostaje złupiony. zdemolowany i zburzony. 
8 XII 1793 pada ofiarą szalejącego terroru, jest aresztowany na podstawie podejrzeń o zbytnią pobłażliwość wobec 

wrogów ludu, którą jakoby miał się wykazać, piastując godność prezydenta Sekcji Pik . Po przes7ło dziesięciu miesiącach 
odzyskuje wolność i opinię patrioty. 

Epoka Dyrektoriatu (1795-1799) okres prawdziwej swobody myśli. słowa i druku, sprzyja markizowi. W 1795 ogłasza 
on cztery tomy filozoficznej powieści w listach Alina i Va/cour i, anonimowo, Filozofię buc!uar::e --- napisane w formie 
dialogu, śmiałe studium światopoglądowej i seksualnej edukacji młodej dziewczyny od stanu niewinności do 
najrozwiąźlejszego libertynizmu. 

Rok 1797 przynosi anonimową. ilustrowaną śmiałymi grawiurami, edycję książki Nmi·a j usty na, czyli Nies::częścia 

c1101y, komynuowana pr::ez His10rię Julierry , jej siosrry. 
Sade rozszerza dzieje prześladowań Justyny, która po serii nieprawdopodobnych przygód spotyka swoją siostrę 

Juliettę i wysłuchuje opowieści o jej karygodnym życiu. „ Miłuję zbrodnię! Ona jedna -pobudza mu zmysły ; zasady jej 
wyznawać będę do ostatniej chwili życia!" - wyznaje Julietta, która występkowi zawdzięcza swe wpływy i bogactwo. 

X 1796 fatalna sytuacja finansowa zmusza markiza do sprzedaży majątku La Coste. Na łamach prasy pojawiają się 
brutalne napaści na niego. Jedna z gazet pisze w 1799: „Samo nazwisko tego niesławnego pisarza wydziela trupi odór, 
który zabija cnotę i budzi grozę ( .. . ). Serce najbardziej zdeprawowane, umysł najbardziej upodlony, imaginacja 
niesamowicie wszeteczna zdołały wynaleźć wszystko, co zdolne jest obrazić rozsądek, wstydliwość, humanitary7m" . 

Sade pisze kolejną powieść Wczasy libertyna czyli Noirenna Cytery, której nieopublikowany rękopis w 1832 syn 
pisarza Donatien-Claude wypożyczy z Biblioteki Królewskiej i spali. Z dawnych opowiadań, napisanych w Vincennes i 
Bastylii. układa zbiór Zbrodnie mi/ości . Ich wydanie w 1800 znów wywołuje protesty prasy . „Trzeba być głupcem, aby 
sądzić ludzi. czytając ich dzieła" - broni się markiz przed pomówieniem o deprawatorskie skłonności . Niestety na 
próżno . 

6 III 1801 jako twórca „niemoralnej" literatury Sade traci wolność . Wynika to z ogólnej polityki Napoleona, 
zmierzającego do eliminacji wszystkich rzeczywistych i potencjalnych wrogów nowego reżimu. 

Więziony przez dwa lata, Sade zostaje wreszcie, dzięki staraniom pani Quesnet, internowany w „domu zdrowia" w 
Charenton pod Paryżem, gdzie regulamin jest znacznie ł agodniejszy a członkowie rodziny mogą częściej odwiedzać 
więźniów. Oprócz chorych psychicznie bezterminowo izolowani są tu również polityczni opozycjoniści. Markiz 
otrzymuje własny pokój . Pani Quesnet udaje się zamieszkać na terenie szpitala i, w miarę możliwości, opiekować 
Donatienem, który zajmuje się literaturą i organizacją słynnych 'przedstawień. Zanim będą one I X 181 O zabronione 
przez ministra policji. oglądają je pensjonariusze i widzowie ze stolicy. Bywanie na spektaklach Sade'a w owej ,jaskini 
moralnych wyrzutków mieszczańskiego społeczeństwa" paryskie salony uważają za nader ekskluzywną przyjemność . 

9 VI 1809 w kampanii Napoleona w południow;ch Włoszech ginie Louis-Marie de Sade. 
7 VII 1810 w zamku Echauffour umiera Renee-~elagie, eks-żona markiza. 
W 1814 klerykalny i reakcyjny reżim Restauracji gfozi Sade'owi przeniesieniem z Charenton. Jednak stan zdrowia 

74-letniego starca uniemożliwia ten zamysł. 
Donatien Alphonse Francois markiz de Sade umiera 2 XII 1814. Przy łóżku konającego czuwa 19-letni student

-stażysta Ramon. Pogrzeb, z zachowaniem ceremonii religijnych. odbywa się na cmentarzu przyszpitalnym w 
Charenton. Po otwarciu testamentu okazuje się , ·że pani Quesnet i swemu pasierbowi zmarły zapisał 24000 liwrów. W jej 
rękach zdeponował też wszystkie swe ruchomości, książki i rękopisy . Niestety, zabezpieczy je rodzina pisarza, znaczn ą 
ich ~zęść przeznaczając na zniszczenie. 

JERZY JASIŃSKI 
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Ta c11ota, którą tak bardzo sir chełpisz, 11a nic się nie 
zdqie w świecie. Możesz zginać kolana u stóp jej o//arzy, 
ale hołdy tam składane 11ie zapew11ią ci ani krzty 
pożywie11ia. Rzeczą 11ajm11iej schlebiqiącą mężczyz11om, do 
.ktQrej przywiązują 11ajm11iąiszą wagę, pogardzając 11ią w 
11qiwyższym stop11iu, jest wlaś11ie 11iewinność twąiei pici. 
Ten mały skarb („.) można poważać tylko wtedy, gdy 
przy11osi pożytek 11• postaci rozkoszy. 

*"'"' 
Jak dalece dziewczy11a może być 11aiwną, aby przypu

szczać, że c11ota zależy od 11ieco szerszego bąd: nieco 
węższego zaglębie11ia w pe1rną; części jąi ciala.1 J cóż po 
tym ludziom czy Bogu, że ta część pozostanie nietknięta 
bąd: naruszona? Powiem więcej, taki właśnie był cel 
11atury, aby każdy przez nią uksztalrmra11y osob11ik 
wypełniał tu, na ziemi, 11·szystkie j'!i zamiary. /<.obiety zaś 
ismieją wyłącznie po to, żeby służyć mężczyznom clo 
zaspokqia11ia żądz. 

••-t 
Najśmieszniejszą rzeczą w świecie ( „.) jest pod.ifcie 

rozważań o upodoba11iach człowieka, sprzeciwianie się im, 
potępianie albo karanie tylko dlatego, że nie są zgodne z 
prawami krąiu przez 11as zamieszkiwanego lub z umo11·ą 
społecz11ą. No cóż! Ludzie nigdy nie p<~imą, że nie ma 
takich upodobań, choćby najbardziej dziwacz11ych, a 
nawet zbrodniczych, które nie należałyby do struktury 
psychojizycz11ej. jaką obdarzyła 11as natura. Przyją1rszy 

takie założenie pytam, jakim prawem ktoś ośmiela się 

wymagać od drugiego zmiw1y jego sk/on11ości albo kształ
towania ich na wzór porządku społecznego? 

Jeżeli ( „.) przy1m1emy, że rozkosz zmysłowa jest 
zawsze uzależ11io11a od wyobra: ni, zawsze przez nią 

określana, 11ie trzeba się dłużej dziwić licznym odchyle-
11iom, które wyobra: nia podsuwać będzie dla osiągnięcia 
prz;:;em11ości, wielkiąj liczbie upodobań i rozmaitych 
11amięmości, które zrodzą przeróż11e zboczenia tei wyobra
::11i. Zresztą, te upodobania, mimo że lubież11e, mogą robić 
wrażeniejedy11ie na prostych ludziach. Nie ma powodu, by 
uważać, że fantazje łoża są bardziej dziwaczne od 
kaprysów kuli11arnych. W obu tych przypadkach nie budzi 
więc zdziwie11ia ubóstwia11ie czegoś, co ogól ludzi uznqje 
za god11e pogardy i nie darzy sympatią tylko dlatego, że 
powszechnie nie uchodzi za dobre („.) 

Jeśli więc ismiąią 1r świecie osobnicy, których upodolra-

nia 1rstrząsqią utrwalonymi przesądami, nie tylko 11ie 
należy się im dziwić, napominac' ich i karac', ale trzeba im 
pomóc, zadowolić, usunąć wszelkie przeszkody, które ich 
kręp1Jią i dać im, 11· imię spra11'iedli1mści, możliwość 

osiągnięcia pełnej satysfakcji bez ryzyka. Albowiem 
posiadanie dziwacznych skłonności nie zależy od jednych 
w takiej samej mierze,, wjakiąi od drugich nie zależy to, że 
są bysrrzy albo tępi, postawni albo garbaci. To 1r łonie 
matki kształtują się organy, które mąią nas uczynić 

podatnymi na takie lub in11e fa11tazje. 

*** 
Jakim prall'em żądasz („.) żeby obo11·ią::kiem męża 

by/o uszczęślill'ia11ie żony? A 1w jakie zasady ośmieli się . 
powołać żona, aby wymagać tego od mrża? /<. 011ieczność 
wzajemnego uszczr.śli1ria11ia może istnieć legalnie tylko 
pomięd;:y dll'iema istotami, 11yposażo11ymi na rÓll'lli l\'e 
11'/adzę 11iszcze11ia, a 1r konsekirencji pomi{·d::y d1riema 
istotami o takiej samej sile. Taki Zll'iązek miałby szansr 
zaist11ie11ia tylko 1rtedy, gdyby od ra::u doszło do zall'arcia 
paktu międ::y tymi <ill'iema istotami, na mocy którego obie 
strony użpralyby 1rzglęc!em siebie s1n1ich sil rylko 1r taki 
sposób, jaki nie móglby żadnej z nich zaszkodzh'. 

Jednakże istnienie układu 11· przypadku is/Ot si'11i!i i 
s/ab'!i z pe1rno.kią oka::aloby sir śmieszne ( „.) Czyż nie 
byłoby idiotyzmem ::e strony mocniejszego a11gażott·a11ie 
się 11· coś takiego? Mogr przystać na to, aby nie robić 
użytku ;: mojej siły 1mbec tego, k 111 potrafi oka zal' się 
równie gro; nym przeciwnikiem. Lecz ;: jakiego powodu 
mia/bym się po11·ściągać 11·obec iswty, którą podporządko
wała mi natura? („.) Przez litość? Takie uczucie mogr 
żywić 11ylącz11ie dla kogoś, kto jest podobny do m11ie, a że 
ma 0110 egoistyczny charakter, dlatego 1Jia1rni sir pod 
warw1kiem, że osobnik, któremu je okaż{". odpłaci mi rym 
samym. Jeżeli ::a.ś nieustannie brctą mia/ 11acl 11im przett·a
gę, wtedy jego ll'Spólczucie sranie się c;/a mnie bezuży1e
c=11e. Po ro, by rozporządzać jego osobą, nigdy nie będę 
musiał ponosić 11ajm11iejszych <~fiar. 

Jeśli („.) jest dowiedzione, że kobieta i mrżczyzna nie 
odpowiadaią sobie pod żadnym 1rzglr<1em, nieustannie 
wyrzekając na siebie, to nieprairc!ą jest, że natura 
stworzyła ich dla obopólnego szczęścia. Natura mogla 
pozwolić na to, że zapragną zbliżyc' sir do siebie w celu 
spłodzenia potomsnra, lecz nigdy na to, by sir poląc::yli 1r 
zamiarze od11alezie11ia s::częścia jedno 1r drugim. Slaby, 
nie mąiąc zatem żadnego prawa, by domagać sir 1rspól
czucia od silnego, nie potrafiąc dużej sprzeciwiać SI{' 
temu, że silny do::naje przyjemności jego kosztem, zmuszo-

ny został do uległości. Mimo iż niepodobna osiągnąć 
wzajemnego szczęścia, 11• interesie osobników obu pici leży 
przygotowanie go dla siebie. i tak, slaby powinien 
zadowolić się tą odrobiną radości, jakiej zdoła doświad
czyć będąc uległym, natomiast silny powinien uzyskać 
szczęście dla siebie, stos1Jiąc w tym celu taki rodzaj 
przymusu, na jaki będzie miał ochotę. Albowiem udo1rnd
nio110, że prawdziwego zadowolenia może dostarczvć tv/ko 
użycie siły, nairozmaitsze odmiany przemocy, a 11~jpe1;·niej 
- absolutna tyrania. Nie mogąc zatem ctoz11ać 1rspól11ego 
szczęścia, kobieta osiągnie je poprzez ślepe posluszeńs11rn, 
a mężczyzna - na drod;:e calkoll'itej dominacji. 

Gdyby nie by/o zamiarem natury, by jedna z pici 
1yra11izowa/a drugą, czy wtedy nie srworzvlabv ich na 
ró1rni silnymi? Wyznaczając jednej pici -poZJ'cif pod 
każdym 1rzględem gorszą od drugiej, nie dala tvm samvm 
do zrozumienia, że z jej 11·0/i sil11iejszy będzie 11~vkorzy;1y-
11·ać prawa, którymi go obdarzy/a? Jm lepiej użyje sll'ojej 
przewagi, tym więcej nieszczęść przysporzy istocie mu 
poddanej - a tak czyniąc określi los kobietv i doskonale 
11ype/ni zamiary natury. Jego postępmrnnta bynajmniej 
nie należy oceniać 11· oparciu o skargi istoty słabej. Taki 
osąd byłby jalszy11J', gdyż wydając go, polega/oby się 

ll'ylącznie na opinii słabszego. Czyny silnego należy 
osądzac' na podstawie jego siły, na podstawie tego, jaki 
ll'ielki jest jej zasięg („.). 

*** 
Naturze zawdzięczamy przebieg/ość, a nie dobroczyn-

1wść. Ta ostatnia jest wyrazem słabości i wychll'ala ją 
11ie11·0/11ik, aby rozczulić swego pana i naklonić go do 
większej łagodności. U człowieka 11ys1ępuje ona tylko 1r 
dll'u przypadkach: wtedy, gdy jest bardzo slaby albo gdy 
boi sir. że takim się stanie. 

Przyjemności czlowieka uzależnione są od rodzaju 
organóll', jakie otrzymał od natury. Organy osobnika 
słabego, czyli ws::ystkich kobiet, mogą pobudzać do 
rozkoszy duchowych. Dla takich osobników wspomniane 
przyjemności są bardzi'!i pociągąiące aniżeli re, które 
dO!yczylyby wylącznie ich ciała, zupełnie pozbawionego 
energii. Przeciwieństwo stanowią istoty silne, które o wiele 
bardziej rozkoSZIJją się gwałtowną pre~ją, wywieraną na 
otoczenie, aniżeli postrpowaniem, odczuwanym jako deli
katne. Zgodnie z posiadaną budową, wolą zadawać ból 
niż oddziaływać łagodnie. Taka jest jedyna różnica 

pomirdzy ludimi okr11tnymi i dobrymi. Jedni i drudzy 

odznaczają sir ll'rażliwością, ale objall'ia sir ona 11· nich 11a 
różny sposób. Nie twierdz{'. że oba te rodzaje osobnikóll' 
pozbawione są przyjemności, lecz idąc za wieloma filozo
fami uważam. że rozkos::e osobnika wyposażonego 11· silr 
będą niezaprzeczalnie i111e11syw11iejsze oc! ro::koszy osobni
ka słabego. W tak ustanowionym systemie może i musi 
istnieć jedna kategoria lud::i, odnajdl{jąca przyjemność 1r 
popel11ia11iu okrucieńs11r, oraz druga, czerpiąca satysfak
cję z 1ry.ś11'iadcze11ia dobra. 

*' >f 

Wszystko, co w1ąze sir z mi/osierdziem, litością i 
wd::ięcznościąjest mi tak obce, że gdybym 11a11·e1 mia! trzy 
razy ryle bogac111· co teraz, 11ie zdarzyłoby mi sir dać 
biedakowi choćby wiara. Widok nieszCZf'.Ścia podnieca 
mnie i bmri, i kiedy sam nie mogr wyr::ąclzać zła, z 
przyjemnością raduję sir tym, które pmrstalo na skutek 
zrządzenia losu. Afam 11· tym 1rzględzie zasady, z którl'ch 
nigdy 11ie zrezygnuję. ls111ie11ie biedaka 11y11ika z porządku 
natury. Tworząc ludzi o nierównej sile, przekonała 11as ona 
o swoim zamiarze :.achmrania tej nieró1rności, nmret 11· 

przypadku zmian, które nasza cy1rili::acja ll'niosla do jej 
pra11'. Wspomagać 11rc!zarza, to niszczyc' ustanmriony lad, 
sprzeciwiać sir porządkowi natury, obalić ró1rnoll'agę, 

która jest podstmrą jej najwznioślejszych poczynaii, 
działać na rzecz niebezpiecznej dla spoleczeńs11rn ró1rnoś
ci, popierać gnuśność i lenistwo: to nauczyc' biedaka, b1• 
okradał czlmrieka bogatego, gdy ten nie zechce udzielfć 
mu 1rsparcia i tym samym 11yrobić 1r biedaku przekona
nie. że wszystko orr::yma bez pracy. 

·~· * 
Szydząc z praw ludzkich i boskich, poświęcając ::awsze 

slabego, gdy napotka/em go na swojej drodze, nadużywa-
1ąc dobrej wiary społeczeństwa ( „.) dotarłem do trudno 
dostaną; świątyni bóstwa, które czci/em. Dlaczego nie 
poscrpowalaś tak jak ja? Wąska ścieżka, prowadząca do 
rej świątyni, otwiera/a sir zarówno przed tobą, jak i przede 
mną. Czy himeryczne cnoty, które wolałaś od szczęścia, 
przyniosły ci pociech{' Jo poniesionych o.fiarach? Ponie" 
11•czasie, nieszczęsna, poniewczasie, płacz nad swom1i 
bi\< ami, cierp i sprÓblJi, jeśli ::dolasz, odnaleźć pośród 
widm, które wielbisz, to czego oddawany im kult Cl\ 
pozbawił. 

Donatien Alphonse Francois lic S;,nk. Jusryna c;y/i !fit·· 

s::c::rfria mory. przckl. Motrck Hraturi. Łódż 1987 
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Teoria, 1t·edlug które; Mishima „musiał być szalo11y" , narosła 
g/óll'nie 1ra p0<tsrall'ie rela(ii osób, króre „spotkały go na krótko 

przed samob<Hsnrem i zaull'ażyly jakiś d:ilrny bly.~k 11· jego 
oczach". oraz 11a podstawie opinii, że czy11 jego był „absolumie 
nie11y rlumaczal11y" ( ... ) 

Wjapońskiei rzeczy 1t·istości samobćiistwo 11ie stanowi pr:estrp
stwa a11i z moralnego, ani : pra1rnego pu11ktu widzenia . Gdyby 
Mishima odebrał sobie życie po cichu, be: rozgłosu , otM·ierajqc 
ga: •H' własnym gabinecie, nigdy 11ie potiniesiono by spraMJ' 
szaleńsrn·a. Prawdopodobne •l'irc jes1, że teorie ohląka11ia 

senrn1ra11e 11am pr:e: domorosłych psychologów :rod:i/.1 sir :e 
sposobu, „. jaki Mishima umai ł. sposobu, „. jaki ::ainsce11izo1t·al 

sM·o;e 1t·la:me odeiście. Mishima włamał się 1!0 s:tabu Sil 
Samoobr011y i tam rozciął sobie br:uch - 11· tym sedno spraMy. 

Nie dostosował sir do przyjętych 1rzoró1t· samoznis:c:e11ia. 
Odebrał sobie życie „. miejscu publicznym i podaroM·al śM·iatu 

do.ść s:pemy obraz ludzkiej istoty = odrąbaną głową i ro:plara
nym brzuchem. Postąpi/ wbre11· 11aka:om dobrego tonu. 7 o po 
prostu nie by/o normalne, a zatem - by /o s:a/o11e. 

... Jeśli to jest szaleństwo , to szaleńsrn·o r::ec:y„·iście staie SI(' 

jedynym sposobem :acho1t·ania uczci1t·ości. l<iedy ktoś odcina sir 
od innego c:fowieka opalruiąc go etykie1ką szaleńca i chowa sir 
bezpiecwie „. b/ogiei świadomości. iż sam pozostał pr:y :droHych 

zmysłach. godzi sir 11a status 1rir: nia ,,sytua(ii wspólczesn~i". Nie 
tylko go to nie chroni, ale pogrąża jeszcze „. ciemniejsze;, 
bezi1adziejn~i jaskini nieświadomości. 

. '. 
( ... ) Mishima stale mówił o śmierci jako najwyższ~i Jormie 

erotyzmu. Temat ten pojawia się 11·cześ11ie , jeszcze u począrkó1r 
jego iiterackiei drogi , mia11owicie 11· „I< amen-110 kokuhaku" 
(Wyznanie maski) . jednym z wcześ11i~iszych utworóM· pisarza. 
Bohater JXIM'ieści relacj011uje senne wspomnienia z dziecińmrn: 

„ ... Umysł mói opanowany by/ obsesią H'{' · rówki ku śmierci, ku 
noq. ku jeziorom pełnym krwi. Natrflllie prześladowały m11ie 
wi:;e „mordowanych króiewiczóM"'. l<tó:: mógłby mi Hy1l11maczyć 

rr radość, jaką czerpałem w połączeniu po11r111ych, odzianych 

w trykory postaci k sią:::ąr : okrutną śmiercią , jaka mia/a ich 
spotkać ?". 

Wkrótce dziecko 1ryrasta na n lod:ień ca. I< róref.(OŚ dnia 
odkryM·a "·śród pamiątek : :amorskich po<lróży ąirn reprodukcir 
śM·irrego Sebastiana (iuido Re11iego i odczuH·a ogromne pod11iece-
11ie: 

„ ... Nie1„ymow11ie pi fkny eh/opiec prz_nl'ią:a11y hy/ naf.(o do 

p11ia <lr:eM·a. Rrce mia/ •· :11iesio11e 11ysoko ponad f.1/ow{'. 11• same 
s:11ury, które krfpmraly jego nadgarstki, oplatały 11y::e; <1r:e1rn. 

Poza rym nie by/o M'idać żadnych 1rir:ó1r. a nago.ie' chłopca 
przykrywa/ Jedynie lu: 110 r:ucony skrairek surmrego , bialer:o 
materiału . 

Domyśla/em sir. że obra: pr:edsra11'ia jakiego.< re/igi;ner:o 
m(cze1111ika. Ale 11yda1t·a/o sir. że 1r rym wi:erunku mrc:eńsr1ra 
Sebastiana b_~ I 11yra: ny rys pogański. be:pośrednio :1t ·ią:a11y -
jak sąd:(• - z pó:1wre11esa11so11ym eklektyzmem esteryc:nym 
artysty. Bowiem 1r ciele 1ym, god11ym poró1rnania z urodą 

Anrinousa, nie by/o 11ic: cierpiącef.(o, :nużonego misio11ar:a ; by/o 
„. nim tylko 11 ; /odość, samo światło , samo pirk110, sama rnciość. .. 

To nie ból unosi/ j('gO ltydamą pier.<, plaski br:uch, łagodnie 
:aokrqg/011e biodra. ty lko mu=yc:ny niemal ry rm radości . Gdyhy 
nie str:a/y thł'iące pod /e1rą pachą i 11· pra11ym boku, można by/o 

śmiało w:iąć I{' posrac' za r:_rmski,'go gladiatora spoc:y11·aiącego 
11· chl1·i/i 11y 1ch11ienia 11· cieniu ogrod1my ch kr:e11·ó1L.. W cl111·i/i, 

gdy spojrzałem na ten obra:, :a/a/a m11ie ja/a pogańskie; 

ro:kos:y. Czułem, że kreu· ro:sad:a mi żyły, a nwią mpkośc' 
"·strząsa gnie1t·11y dreszcz." 

Wte1:y to bohater. po ra: piern·s:y li' życiu . doproH·ad:a sir do 

eiakula~yi . 
W powieści „l<yoko-110 ie" (Dom l<yoko ) : 19j9 roku miody, 

ambimy aktor,. bętlący 1ia u1r:ymaniu okrumej, :achla1111ei 
kobiety , popełnia samobóisnro ra:em : kochanką u s:c:yru 

masochisryc:nei perli' er sii. 

Fujlmoto Kazuko. Mishlmu l'uk.fo - śmit•rć ,·:/ml'idc.a 

nas: .n-h c:asó»·. Przekl . Henryk Lipszyc ... Literatura na 

świecie„ nr 10/ 1966 
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