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Pierre Kłosowski 
"Sade mój bliźni" 
(fragmenty) 

W )u ·tynie i Ju/ietcie jak gdyby Sade nie miał 
nic bardziej pilnego niż zdyskredytowanie ateizmu -
libertynizm i zbrodnia ą bezpośrednim zastosowaniem 
teoretycznej negacji nieśmiertelności duszy. Sprowadzić 
ofiary do stanu ludzkich strzępów, wywołać w istocie 
ludzkiej odruchy zwierzęcej natury - oto racjonalny cel 
bohaterów Sade'a. Demonstracja ta jednak kuleje: pona
wianie męczarni i ciągła zawziętość wobec jednej ofiary 
(niechętnie przechodzą do innej, ponieważ mają świa
domość, że nie osiągnęli celu) dowodzi, na odwrót, że 
nienasycenie duszy jest na miarę jej nieśmiertelności. 
Toteż działania Sadycznych bohaterów zmierzają, jak 
się wydaje, do wykazania czegoś całkiem przeciwnego: 
dusza niszczy ciało, ponieważ nie potrafi zniszczyć sa
mej siebie. Być może zatem orgiami rządzi mroczna 
nienawiść, całkiem manichejska nienawiść do stworze
nia. Bohaterowie Justyny i Julie/ty spędzają czas na 
zabijaniu duszy : pod koniec dziesięciu tomów powieści 
należy stwierdzić, że celu tego nie osiągają. Co zatem 
oznacza samobójstwo bohaterów Zbrodni milo.ki? 
Franval nie może oprzeć ię „gwałtownemu wstrzą owi 
wyrzutów sumienia", jakim uległa już jego córka. Fłor
ville chce umknąć przed własną potwomo 'cią. W zys
cy oni mają nadzieję znaleźć wytchnienie w „wiecznym 
odpoczynku", którego moce ich dusz oraz boskie i ludz
kie prawa im od.mówiły. Wiele by można mówić o potrze
bie odpoczynku u bohaterów Sade'a. Zapamiętajmy tyl
ko ich gest, który wydaje się czymś innym niż zręcznym 
sposobem zakończenia historii. Samobójstwa te, jeśli 
zawierzyć słowom bohaterów, nosiłyby znamiona kary 
i wyzwolenia. 

To jednak tylko fikcja, podobnie jak fikcją je t skłaniająca 
do samobójstwa świadomo 'ć moralna. Duszy nie powiódł 
się w rzeczywistości zamiar zadania sobie śmierci: ucieka 
się_ zatem do pozoru śmierci duszy- do samobójstwa. „Cum 
ergo quisque credens, quod post mortem non erit, 
intolerabilibus tamen mole tii ad totam cupiditatem mortis 
impellitur, et decemit atque arripit mortem. in opinione 
habet errorem omnimodae defections, in ensuautem 
naturale desiderium quietis . Quod autem quietum est, non 
est nihil: immo etiam magi est, quam id quod inquietum 
est" 1 

I 
« Kiedy nieznośne cierpienia doprowadzają kogoś do namiętnego pożądania 
śmierci w przekonaniu. że po mej czeka go nicosć, a następnie tło szybkiego 
wykonania decyzji . to taki z jednej strony d7iała pod \Vplywem błędnego sądu o 
całkowitym uruceslwiemu, z drugiej strony popycha go naturalne pr-Jgnienie 
spokoju. które odczuwa. Wszelki zaś spokój me jest nicością. przeciwnie. JCSt 
nawet czymś więcej niż niepokój ». Święty Augustyn << O \volncj woli », 
przeklA. Trombala. 



******* 
Sade powierzył prrygodę swych idei dwóm po ta

ciom kobiecym, które- każda na wój sposób - poniosły ich 
koszty: jedna cierpiąc z ich powodu, druga na nich ek pe
rymentując. Dwie siostry, Ju tyna i Julietta, to po tacie, w 
których, jak ię wydaje, znacznie chętniej niż w po taciach 
męskich Sade ukazuje wą wła ną twarz. Opowiadanie o 
paralelnych kolejach życia dwóch młodych kobiet, jedna
kowo pięknych, o różnych jednak temperamentach. posta
wionych w analogicznych ytuacjach. choć postępujących 
według całkiem przeciwnych zasad, było niewątpliwie 

ogromnie korzy tnc dla wydźwięku moralnego i znaczni 
ułatwiło demonstrację poglądów. Co więcej, oczywiste je t, 
że twórca Justyny i ./11/ietty, id1;ntyfikując ię z dwiema 
kobiecymi postaciami, amemu doświadczając emocji, 
jakie mogły stać się udziałem kobiet, materiał służący 

kreacji obu bohaterek czerpał zarówno z wła nej głębi, jak 
i życiowych doświadczeń . Możliwe, że w po taci Justyny 
wyraził udręki i gorycz własnej świadoma· ci, upokorzenia 
i zniewagi doznawane z powodu szczerości. Istotnie, los 
Justyny, która, w związklł ze swą naiwną uczuciowością, 
uosabia moralność chrześcijańską, mógłby m11tatis mutantis 
odzwierciedlać los tego, kto, wyciągnąwszy wszelkie mo
ralne konsekwencje ze swej ateistycznej po tawy, naraża się 
na prześladowania ze trony pozornie chrześcijańskiego 
społeczeństwa. Justyna obraca ię jednak w tym amym 
społeczeństwie i, powodowana własną uczciwością, sądzi, 
że przestrzega obowiązujących w nim r guł gry. Tymcza
sem społeczeństwo to w ogóle nie istnieje, tak jak nie i tnieje 
„norn1alna" natura ludzka. Justyna, wierna temu złudzeniu , 

sama staje się pretekstem i punktem wyj' cia dla rozwinięcia 
wszelkich bezeceń tw, perwersji, zbrodni, cryli wszelkich 
„anomalii". 

Co więcej, wystarcry tylko by gdzieś się pojawiła. 

a jej złudzenia i ery to' ć prowokują napotkane po tacie do 
crynienia zła. Prryciąganie, jakim oddziałuje na mężcryzn 
i kobiety, sprawia, że staje się ona dla innych obiektem no
wych form perwersji . W dodatku dylematy, jakie w każdej 

nowej sytuacji stwarza jej ery tość, czynią ją współwin
ną popełnionych wokół zbrodni . Justyna jest zatem ucie
leśnieniem nieodzownego Sadycznemu przed i1twzięciu 
tabu . Akcja rozwija się w oparciu o stan i tniejący, prry
jęte normy oraz in tytucje, które należy zniszcryć w sa
mej postaci kobiecej, w ich bezustannie napotykającej 
przeszkody, gwałconej i wciąż tonącej we łzach rzecz
niczce. Pokazując Justynę zawsze wierną sobie - od 
pierwszego gwałtu aż po najgorsze niecrystości - Sade 
tym lepiej potrafi wykorzystać przerażenie i rozpacz 
prrypartej do muru świadomości, która zdaje obie pra
wę, że naruszone zostaj nienaruszalne prawo panowania 
nad wła ną o obą i posiadane przez ja wyobrażenie 
własnej integralności, podczas gdy świadomość zawsze 
jest nieodłączna od zgubionego w jej przekonaniu ciała. o 
ile jego odruchy grożą zdradzeniem tajemnicy. Tajemnica 
ta polega zaś na ryryku alienacji wła negoja. a zatem na 
utracie tożsamości. Justyna doświadcza więc świado
mości nie zczęśliwej, gdyż nie pogodziła się z absolutną 
realnością zła we wła nym ciele ani perwersyjno~cią we 
własnej naturze: największym upokorzeniem jest bo
wiem makowanie w zakazanych rozkoszach cielesnych, 
do jakich zmuszają ją jej kaci. Oto cel Sadycznego eks
perymentu na po tac i Justyny. Oryginalna· ć polegała na 
opisaniu go w taki sposób, by czytelnik mógł 'ledzić 

oddźwięk każdego zabiegu 'wiadomo· ci bohaterki, aż 
ujrry, jak, wyprowadzona z równowagi, zaatakuje zasa
dy własnej świadomości: „wciąż pomiędzy wy tępkiem 
a cnotą, gdyż droga szczęścia musi się zawsze dla mnie 
otwierać jedynie wydając mnie na hańbę ... ". 

Postać Julietty, wymyślona znacznie później niż 
postać Ju tyny, jest z tego powodu znacznie bardziej 
złożona: perspektywa Justyny była perspektywą ofiary 
mającej złudzenia co do norm i instytucji. Per pektywa 
Julietty je t z kolei perspektywą katów i potworów. wrę
kach których znajdują się instytucje wykorrystywane w 
celu zaspokajania ich anormalnych kłonności. 




