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Swiat rozwiązłości 
umysłów i obyczajów 

Rozwiązłość czasów Regencji przekształciła galante
rię dworu Ludwika XIV w rozpasany libertynizm. 

Libertynizm.„ słowo, które w XVIII stuleciu zrobi
ło we Francji (i w całej Europie) niezwykłą doprawdy 
karierę. Padało z ambon w czasie kazań i odczytywa
nia listów paster kich; pojawiało się na łamach czaso
pism; wymawiane było z pobożną zgrozą przez matki 
dorastających córek i pobożnych starców; najczęściej 
zaś występowało na kartach realistycznych powieści 
obyczajowych, które jak twierdzili autorzy, „ku prze
strodze nierozważnej cnoty ukazywały podstępne za
kusy występku". 

Libertynizm (libertinage), libertyn (le libertin), li
bertyn i:a (la libertine) - te określenia w XVIII w. 
oderwały się od swego pierwotnego sen u. W wieku 
XVII mianem tym określano nurt myśli i idei dążący 
do uwolnienia umysłu ludzkiego z więzów autorytetów 
i uprzedzeń, postulujący rozumną i sceptycmą analizę 
rzeczywistości, poddający wszechstronnej krytyce tra
dycję chrześcijańską i naukę Kościoła. 

W dobie Oświecenia - libertynizm nabrał zdecydo
wanie pejoratywnego zabarwienia znaczeniowego, 
ale - fakt to znamienny - w środowisku racjonali
stów i propagatorów ideologii Oświecenia nie spotkał 
się n i g d y z potępieniem. Zródło autorytatywne, 
słynna Diderotowska Encyklopedia tak definiowała 
owo rozpowszechnione zjawisko obyczajowe: ,,Liberty
nizm to zwyczaj zdawania się na instyn t, który wie
dzie nas do zmysłowych przyjemności; nie zważa na 
dobre obyczaje, ale też nie stawia sobie za cel ich 
zwalczania. Wiąże się z nim brak drażliwości sumie
nia". 



Był więc libertynizm żywiołową postawą światopo
glądowo-obyczajową polegającą na negacji wszystkie
go, co krępowało swobodę myśli i czynów jednostki. 
Nie tworzył jakiejś ogólnej doktryny normującej sto
sunek człowieka do zasadniczych zjawisk epoki. Kształ
tował się na płaszczyźnie indywidualnego stosunku 
człowieka do Natury i jednostki do jednost.<i, omijał 
problemy społeczne. Na libertyńską postawę składało 
się wiele elementów, ale fundamentem był racjonali
styczny sceptycyzm nakazujący odrzucenie zasad 
i norm konwencjonalnej moralności i zastąpienie ich 
prawem Natury nakazującym dążenie za wewnętrznym 
głosem wrodzonych upodobań i skłonności, choćby 
najdziwniejszych. 

W pnktyce życia codziennego postawa libertyńska 
przejawiała się najczęściej w braku wszelkich . krupu
lów etycznych i stosowaniu za ady: „nic świętego". 
W tym właśnie punkcie spotykała się drwin z dogma
tów i zasad moralnych religii z pogardą. dla wszelkich 
konwencji obyczajowych uniemożliwiających pełne 
zaspokojenie zmysłowych namiętności. 

Rozwiązłość piór 

Wiek XVIII nie cofnął się przed wprowadzeniem na 
karty dzieła literackiego zjawisk z zakresu obyczajo
wości erotycznej w całej ich różnorodności i w pełnym 
blasku. Wyrafinowany erotyzm i seks były głównymi 
tematami najlepszej beletrystyki tego okresu. Pro
blemy te roztrząsano ówcześnie na kartach dzieł lite
rackich bardzo wszechstronnie dochodząc do tak peł
nej analizy i rejestracji wszelkich praktyk obyczajo
wo-erotycznych, że nawet wiek XX, w całym swoim 
bogactwem twórczości literackiej, nie potrafił w za
kresie d o k u m e n t a c j i o b y c z a j o w e j dol'ów
nać czasom Ludwika XV i Ludwika XVI. Skądinąd -
w XVIll-wiecznej beletrystyce libertyńskiej trudno 
dopatrzeć się pornografii, bo przecież decydującym kry
terium oceny jest to niezaprzeczalnie wybitne wartość 
artystyczna tych dzieł. W zakresie wyrafinowanej be
letrysty'.d erotycznej wiek Oświecenia nie tworzył li
terackiej tandety; każdy utwór tego rodzaju był z re
guły dziełem talentu i płodem wysokiej kultury lite
rackiej autora. A przecież, jak powiada wybitny znaw-



ca zagadnień pornografii Alec Craig, „książka porno
gra!iczna nie jest w rzeczy samej niczym innym, niż 
źle napisaną książką o tematyce erotycznej". 
Smiałe momenty obyczajowe wprowadzali wówczas 

do swoich dzieł najwybitniejsi pisarze. „Znaleźć je 
można w „Duchu praw" i w „Listach perskich", w Di
derotowskich „Niedyskretnych klejnotach" i u Rous
seau w „Wyznaniach"; na każdej stronicy Woltera 
trzeszczą w zębach jak ziarna pieprzu, nie mówiąc 
o dziełach Gabriela de Mirab„au z książką „Erotica 
Babilon" na czele" - gorszy się Hipolit Taine, zacny 
pozytywista. 

Oto natura ..• 

„Wilki pożerające jagnięta, owce rozdzierane przez 
dzikie zwierzęta, silny, który poświęca słabego, słaby, 
który staje się ofiarą pr.lemocy - oto Natura, oto jej 
postać, oto jej zasady! Odwieczna akcja i reakcja, zmie
S'.!anie cnót i występków, słowem - doskonała ró \1-

nowaga wywodząca się z równowartości dobra i zła 
na świecie. Studiuj i 'Jedź tę okrutną Naturę, a zo
baczysz, ie tworzy po to tylko, aby niszcz ·ć, że cele 
swoje osiąga jeno przez mord i zniszczenie, a tuczy 
się jak Minotaur tylko nieszczęściem i unicestwieniem 
człowieka„." - powiada jedna z osób wysti;pujących 
w „Justynie". . 

Bohaterowie Sade'a - to istoty, które - zdnmem 
autora - realizują wskazania Natury i zdecydowały 
się uwolnić od niezgodnych z nią konwencji społecz
nych. Była to niezwykła odpowiedź na Oświeceniową 
doktrynę „Człowieka Natury", pojmowanego jako isto
ta doskonała, nie skażona negatywnymi wpływami 
cywilizacji (por. J. J. Rousseau). 

Postacie z utworów markiza działają w warunkach 
niejako laboratoryjnych, w świecie niemal nadrealnym, 
gdzie najbardziej niezwykłe czyny ludzkie nie pocią
gaj.- za sobą społecznych skutków; są wolni od lęku 
przed społeczną repl'esją, a więc mogą swobodnie i bez
piecznie l'ealizować to wszystko, co uważają za wska
zania Natury i ujawniać całą otchłań zbrodni, kryjącą 
się, według autora, w ludzkiej świadomości. 

NatUl'ę - pojmuje de Sade niemal panteistycznie -
jako WSZECHBYT, któremu zdaje się on przypisać 
nieomal świadomość i własne cele. 

Człowiek w tym modelu jest jego cząstką na równi 
ze wszystkimi innymi istotami biologicznymi i prze
znaczony jest do zadań, których s e d n a nie pojmu
je w pełni, a które wynikają z odwiecznych praw Na
tury i jej nie poznawalnych zamierzeń. Owa Natura 
przemawia przez instynkt oraz wrodzone skłonności 
jednostki, i - każe nam - szukać wokół siebie nie 
partnera lecz ofiary. Ludzkość jest uzależniona od Na
tury t o t a 1 n i e. 

I jest ona jedynym bóstwem każdej istoty, albo
wiem -

„nie ma innego Boga niż Natura"„. 
- stwierdzi Sade - narażając ię tym, a nie dra
stycznymi opisami libertyńskich praktyk, - współ
czesnym, a potem przez długi jeszcze czas, potomnym. 
Powszechny sprzeciw budziła bowiem przede wszy t
kim jego k o n c e p c j a n a t u r y l u d z k i e j, 
a u władz kościelnych - bojowy, atakujący ateizm. 

Istotnie, Sade gwałtownie atakuje Boga stworzone
go przez doktrynę chrześcijanską, twierdząc, że wiara 
przeszkadza człowiekowi w wykonywaniu zadań Na
tury. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pisarz nie przy
wiązuje większej wagi do filozoficznego udowodniania 
istnienia czy nieistnienia Boga; za adniczym proble
mem są dla niego s p o ł e c z n e s k u t k i wiary 
w Boga i dominacja religii chrześcijańskiej nad ca
łym życiem umysłowym i moralnym człowieka. 
Człowiek żyjący w świecie chrześcijańskim, jest, we

dług markiza, spętany i zwrócony przeciw samemu so
bie; umysł ludzki jest przez religię sponiewierany 
i ograniczony; wolność jednostki - raz na zaw ze zni
weczona. Moralność chrześcijańska jest narzędziem 
zniszczenia człowieka, zmusza go do postępowania 
wprost samobójczego, ponieważ nakazy Natury są 
prze c i w n e nakazom religii, a nie można bez~arnie 
sprzeciwiać się Naturze. Istotą ateistycznego świato
poglądu Sade'a jest walka o pełne wyzwolenie umysłu 
ludzkiego z wszelkich ograniczeń, a wolność jednost'<l 
jest dla niego najwyższym dobrem i ona to nadaje 
s e n s egzystencji człowieka. 

Warto podkreślić, ie niesamowity markiz był, za
równo w dziedzinie poglądów moralno-filozoficznych 
jak i wizji psychoseksualnych - raczej k o d y f i k a
t o r e m i r e j e s t r a t o r e m doktryn upowszech
nionych wśród znacznej części swoich współczesnych, 
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zwłaszcza w niektórych środowiskach intelektualnych, 
niż rzeczywistym twórcą idei, które zapewniły mu dłu
gotrwałą, a tak dwuznaczną sławę. Niemal wszystkie 
elementy jego systemu filozoficznego i obrazy natury 
ludzkiej można odnaleźć w mniejszym lub większym 
stopniu u wielu pisarzy starszych lub jemu współczes
nych; a okrutne wizje praktyk erotycznych o psycho
patycznym lub perwersyjnym podłożu, które zdaniem 
niektórych badaczy - słabo obeznanych z realiami 
obyczajowymi i mentalnością wieku XVIII - uważa
ne sę za nader oryginalne twory umysłu tego pisarza, 
w rzeczy samej są jedynie rozwinięciem i przetworze
niem motywów występujących często i w sporym na
sileniu w literaturze erotycznej XVU i XVIIJ wieku. 
On sam tylko doprowadził do ostatecznych, skrajnych 
konsekwencji wszystkie te poglądy, które przyjął za 
własne. 

Przy tym wszystkim zdumiewa wszakże wnikliwość 
autora i niezwykły, wyprzedzający epokę s po s ó b 
analizowania wnętrza ludzkiego; owo wydobycie na 
jaw g ł ę b i p o d ś w i a d o m o ś c i, 

otwarcie ponurej puszki Pandory 

kryjącej w sobie, według Sade'a, t y l ko absolutny 
egoizm, niszczycielskie instynkty, okrucieństwo 
i zbrodnicze popędy. 

Ta arcypesymistyczna, okrutna i beznadziejna kon
cepcja natury ludzkiej bardziej wpłynęła na negatyw":' 
ną ocenę twórczości markiza de Sade'a przez współ
czesnych i potomnych niż osławione el„menty obsce
niczne, zawarte w jego dziełach, co prawda drastyczne, 
ale przecież na tle gustów i obyczajów epo:a zrozumiałe. 

Kiedy markiz de Sade spoczął na zawsze na cmen
tarzu w Charenton, została po nim sława pisarza, któ
ry pochwalał zbrodnię i zachęcał do praktykowania 
występku, została sława awanturnika i rozpustnika ... 

O życiu samego markiza wiedziano niewiele, krążyły 
natomiast różne skandaliczne plotki. Cała twórczość 
Sade'a uznana została przez współczesnych mu za ha
niebną pornografię i dowód zbrodniczego wynaturzenia 
autora, którego poniosła zdeprawowana imaginacja. 
Nie pojmowano zainteresowań filozoficznych Sade'a, 
ani s p e c y f i k i jego widzenia rzeczywistości: ma· 
terialistyczne i naturalistyczne elementy jego filozofii 

• 

• 



uważane był • za dowód umysłowego wyuzdania, a na
wet psychicznej aberracji pisarza. Elementy se '<Suolo
giczne jego dzieł w dawały się c7.ymś tak potwornym 
i niesamowitym, że amo imię twórcy „Justyny" na
brało odrażającego brzmienia i znaczenie. 

Dopiero pod koniec XIX wieku Freud, Krafft-Ebing 
i Havelock Ellis zapocz11tkują naukowe badani nad 
problemami psychose uologicznymi i wtedy dopiero 
doczekają się połecznego uznania tudia nad różnorod
no · cią skłonno'ci i zachowań seksualnych, nad odchy: 
leniami w tej dziedzinie od pewnej teoretyczneJ 
„normy". 

Na przełomie XVIII i XIX wieku pi arz przedsta
wiający złożoną wizję ludzkich prakty' i zachowań, 
wydawał się degeneratem, zboczeńcem, obłąkańcem, 
zwłaszcza, iż panorama tych zjawi k jest u niego tak 
intensywnie utkan , że już przez amo to wydawała 
się opętańczym wyobrażeniem autora. 

Dziś możemy sądzić, że Sade zdawał sobie prawę 
z istnienia podświadomo ·ci, tego fenomenu p ychicz
nego, o którym jego pókześni nie mieli je zcze po
jęcia; fenomenu, który ujawnić miał dopiero Freud. 

Skrajnie pesymistyczne założenia Cilozofii ade'a za
prowadziły go do wy rycia w głębi p. ychiki człowie
ka tylko zła i kłonno·ci do wy tępku. Prezentując lu
dzi, o iągających saty faa:cję. pol?rzez zbrodnie, okr.u
cieństwo, przemoc, dręcz me innych, ade chciał 
przedstawić w tanie całkowitej ~ea~izacji ~? w zy. t
ko, co, jego zdaniem, ukr. ·wa pod ·wiadomosc człowie
ka, to wszy tko, co stłumione i nie "!jawnione. 

W jego zamierzeniach był to wo1sty ekspery~ent 
psychoanalityczny: ukazać, jak wyglądałaby. dz1a.lal
no • ć ludzka (w różnych dziedzinach), gdyby UJawmała 
się bez przeszkód i zahamowań cała zawartość p~d
świadomo'ci człowieka; co więcej, czym byłby w ogole 
człowiek, gdyhv doszło do r~a~izacji wszyst~ich jego 
instynktów, potrzeb i sklonnosc1, po o~rzu. ·emu na~~
zów i zakazów stworzonych przez poleczenstwo. W1z1e 
Sede'a podobne ą niekiedy do ko zC?arneg~ ~nu, k~ó
ry jest inscenizacją ludzkiej podświadomosc1. Taki~ 
staje ię człowiek - stwierdza pisarz - . dy wyzwoli 
się od autocenzury i podda wszechmocneJ aturze. 

Markiz pod lupą ..• lekarzy 

Zanim literatura zaczęła się przyznawać do markiza 
de Sade'a, zajmowali s!ę nim przez wiele lat przede 
wszy tkim psychiatrzy i seksuolodzy. W końcu XIX w. 
twórczość Sade'a była już przez lekarzy nieżle zb'.ldana 
(w połowie tego stulecia używano już terminu „ a
dyzm"), co jednak dla naukowego pozn nia te o \\Y
jątkowego zjawllika miało skutki do y( niefortunne. 
Z natury rzeczy starali ię oni wykryć • życiu i twór
czo· ci Sade'a przejawy odchyleń od normy (znaleźli 
ich oczywiście co niemiara) i na tej podstawie stwi r
dzali, że i dzieła i życie o obiste markiza - to klini
czny obraz p ychopatii i patologii jedno tkowej. W ten 
spo ób cały dorobek literacki markiza de S. sprowa
dzony zo tal do rangi curiosum, interesującego ~·łącz
nie badaczy patolo ii psychicznych i eksualnych. 

Hi torycy literatury długo nie zajmowali ię Sade'em. 
Swego rodzaju przełom w pojmowaniu twórczoś i mar
kiza spowodował dopiero znakomity poeta francu ki 
Guillaume Apollinaire, świetny znawca literatury ob ·
czajowej i erotycznej XVIII wieku. To on do trzegł 
w dziełach Sade'a zjawiska nowatorskie i prekursor
skie, wyprzedzające o cały wiek rozwój niektórych nur
tów literackich. W obszernym e eju poprzedzającym 
wybór pism tego autora (1909) Apollinaire napi al: 
„Wydaje się, że nadeszła godzina dla tych idei, które 
dojrzewały w nie ławnej atmo ferze bibliotecznych 
•pie eł«, i człowie ten, który był niczym przez cały 
wie XIX, może zapanować nad wiekiem X.X". 
Odtąd twórczość markiza de Sade'a stanie się pro

blemem poważnym, dys uto anym przez specjali tów, 
budzącym nadspodziewanie wiele namiętności, tak po
zytywnych, jak i negatywnych. 

W II poi. XX wieku stał ię S de powoli klasy ·em, 
ze wszystkimi skutkami tej pozycji w społecznym od
biorze jego dzieła. Ma oczywiście nadal zaciekłych 
przeciwników, staroświecilch moralizatorów, którzy 
w publicznych wystąpieniach rozdzierają szaty z po
wodu publicznego prezentowania jego „haniebnej" 
i „demoralizatorskiej" twórczości. 

Rangi wybitnego pisarza nikt już chyba markizowi 
nie odbierze. Na razie jego dzieło jest przedmiotem 
wielo tronnych tudiów badaczy. Istotny en jego mv
śli i dorobku artystycznego rozumiany jest zreszt11 bar-



dzo rozbieżnie. Ale nieporozumienia interpretacyjne Sfi 

tyleż częste. co nieuniknione. 
Dzieła Sade'a nie są oczywiście czytankami służący

mi moralnemu zbudowaniu. Ale na pewno nie ma po
trzeby demonizowania jego pism. Można się nie zga
dzać z obrazami zrodzonymi przez wyobraźnię autora, 
ale niesposób zaprzeczyć. że to intere ujące i arty tycz
nie wybitne dokumenty epoki „strasznego markiza". 

Louis-Sebastien Mercier - świadek epoki. w swo
im słynnym „Obrazie Paryża„ ( •• Tableau de Paris". 
1782) po tawił znamienną diagnozę, która oparła się 
czasowi, choć dotyczyła moralizatorów współczesnych 
Sade•owi: 

„Ruina moralno' ci nie wywodzi się z książek. Zbrod
nia pisarzy polega jedynie na tym, że rzucają światło 
na ów ogrom występków, które chciałyby się ukryć 
w ciemności. Powieści, które uznane zostały za zbyt 
fr y w o I n e, są w rzeczy samej bardziej użyteczne. 
niż wszystkie poważne prace historyczne. Któż dziś 
czyta wiekopomne tragedie Racine'a?" 

opracowała 

Marła HaJdecka 
na podst. książki 
Jerzego Łojka 
pt. „Wiek Markiza de Sade' 
Wyd. Lubelskie 1973 
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k erowruk techniczny - JERZY ZEMLA 
kierowrucy pracowru · 
dekoratorskiej - ANDRZEJ KALA 
krawieckiej damskiej - HALINA MOLLER 
krawieckiej męskiej - LUCJAN OCHOTNY 
tapicerskiej - EUGENIUSZ WIATR 
perukarskiej - KRYSTYNA NAWROT 
ślusarskiej - EMIL PAZDOŁ 
kierownik sceny - WLADYSLA W SIEMINSKI 
realizacja akustycma - WLODZIMIERZ MARECKI 
realizacja światła - JERZY ROZWADOWSKI 

Dyrekcja teatru; sekretariat 
ul. Karmelicka 6, 31-128 Kraków 
tel. 22-18-15; 22-12-37 
Kit!rownjk organjzacji widowm 
Jolanta Zarzecka 
przyjmuje zamówienia na bilety zbiorowe 
codziennie w godz. 9.00-15.00 
i w soboty w godz. 9.00-13.00 
teł. 22-45-44 

Opracowanie graficzne 
Janusz Wysocki 
Redakcja programu 
Mariola Olesiak 



W REPERTUARZE: 

DUŻA SCENA 
Al. Fredro 
„Damy i huzary" 

* J. Szaniawski 
„Dwa teatry" 

* „Taka noc" -
musical wg scenariusza 
K. Stefano\'Jicza 

* W. M. Thackeray 
„Pierścień i róża" 

MAŁA SCENA 
R. Duncan 
„Abelard i Heloiza" 

* A. de Saint-Exupery 
„Mały Książę" 

* M. Gogol 
„Gracze" 

NAJBLIŻSZE PREMIERY: 
DUŻA SCENA 
Tirso de Molina „Wstydliwy w pałacu" 
MAŁA SCENA 
Al. Fredro „Mąż i żona" 

Cena 40 zł 
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