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Poświadczana przez Geneta świętość sprowadza się więc do nadziei, że 
przez wiarę, jak również przez „grzeszne czyny”, można będzie aktywnie 
realizować Zło na ziemi i w ten sposób zasłużyć na pewnego typu zbawienie, 
że heroicznie trwanie w niedającym się przezwyciężyć rozdarciu przydaje, nie 
tylko jemu samemu, ale i tym wszystkim, którzy zdecydują się pójść jego śla-
dami, niecodziennej, ożywczej oryginalności. Oryginalność ta będzie – trudno 
to ukryć – widomym podpisem pod czytelniczym paktem z Diabłem.

MIĘDZY SACRUM A PROFANUM

Georges Bataille – pisarz, fi lozof cygański, jak sam siebie nazywał25, wy-
dawca, niezależny myśliciel i religijny anarchista uznawany za pioniera post-
modernizmu, a w pewnych intelektualnych kręgach wręcz uwielbiany, niemal 
na podobieństwo dzisiejszych artystów pop-kultury, pochodził z rodziny, jaką 
współcześnie określamy mianem toksycznej. Jego matka po wielekroć pró-
bowała popełnić samobójstwo, natomiast ojciec Bataille’a był sparaliżowany 
i ociemniały w konsekwencji choroby wenerycznej. Mimo że Georges Bataille 
nie odebrał religijnego wychowania, zbliżył się do Kościoła w okresie pierw-
szej wojny światowej, a nawet uznał się za osobę wierzącą, czego widomą 
konsekwencją miało się stać przyjęcie przezeń święceń kapłańskich – w tym 
celu wstąpił do katolickiego seminarium duchownego w Saint-Fleur. 

Już jednak niebawem, bo w roku 1922, porzucił wiarę w Boga i w życie 
wieczne, rozpoczynając tym samym poszukiwanie sensu istnienia w aktywno-
ści pisarskiej, politycznej i wydawniczej. Związał się (choć nie bezkrytycznie) 
z ruchem surrealistycznym. Pracował jako bibliotekarz-numizmatyk; był swo-
bodnym artystą, rozczytującym się w dziełach Hegla, Nietzschego i Freuda. 
Przyjaźnił się z Michelem Leirisem, Lwem Szestowem i Pierre’em Klossow-
skim. Odznaczał się, jak mówiono, wyjątkową pięknością, szlachetną regular-
nością rysów twarzy, niebywale błękitnymi oczami, elektryzującą siwizną, co 
niejako kłóciło się z jego stylem życia, zdeterminowanym przez ograniczenia 
spowodowane gruźlicą i silną depresją, z nieustannym oscylowaniem między 
cierpieniem a trwogą, życiem a śmiercią. 

W pewnym, specyfi cznym sensie Bataille nigdy jednak nie oddalił się od 
myślenia religijnego i pozostał przekonany, że znaki sacrum, a więc przejawy 
tego, co święte, dają się odnajdywać w świecie i w doświadczeniu wewnętrz-
nym. Z tej też racji cała jego twórczość wydaje się autoanalizą, wgłębianiem 
się w sferę podświadomości, odsłaniającej niezwykle wyrafi nowany świat 
emocji erotycznych, wszelkiego rodzaju transgresji i duchowych okaleczeń, 

25  Por. G.  B a t a i l l e, Erotyzm, tłum. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1999, s. 254.
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podłości oraz skaz, które zwykle pozostają stłumione, ukryte w głębi własne-
go „ja”. W tych właśnie sferach poszukiwał po świecku rozumianych prze-
żyć konfesyjnych. Wszystkie te tropy analizowali członkowie grupy Collège 
de Sociologie, podejmując badania nad różnorodnymi symptomami sacrum 
w życiu społecznym. Związali się przy tym z tajemnym stowarzyszeniem 
Acéphale, które odwoływało się w swych programowych manifestach do tre-
ści nietzscheańskich i którego członkowie interesowali się obrzędami ofi ary 
z człowieka, a także poszukiwali w religii szans na uwolnienie się od wszelkich 
ograniczeń, by zyskać egzystencjalną suwerenność – jak ją określał Bataille, 
heterogeniczność26.

Bataille za wszelką cenę dążył do zintegrowania tych badań, aby móc 
wskazać na te obszary istnienia, które nie dają się w żaden sposób wypowie-
dzieć, i otworzyć się na doświadczenie tego, co „niemożliwe”, a co w pewien 
sposób uobecnia się w indywidualnym przeżyciu. Zarówno jego książki pro-
zatorskie, należące do tak zwanej mrocznej erotyki, jak i rozprawy fi lozofi czne 
miały na celu przybliżenie się do owej sfery „niemożliwego”. Szczególną 
nadzieję pokładał w pisarskim zamyśle spiętym naczelną formułą sumy ate-
ologicznej (franc. somme athéologique). Chciał w ten sposób wyrazić stałe 
napięcie, tworzące się między tym, co racjonalne, budujące uniwersum rozumu 
i produktywne, a tym, co wyłania się z procesów destrukcji, negacji, świa-
domego niszczenia, co jest konsekwencją łamania społecznego tabu w celu 
przekraczania, trwonienia i nieciągłości. Historia ludzkiego erotyzmu, czyli 
aktywności podobnie „duchowej”, jak religia, stanowi – jego zdaniem – wła-
śnie tego rodzaju dziejowe świadectwo. Pisał: „Powszechnie twierdzi się, że 
religia potępia erotyzm, podczas gdy w istocie, u swych początków, był on 
ściśle związany z życiem religijnym. […] Usuwając erotyzm z religii, ludzie 
sprowadzili ją do użytecznej moralności… Erotyzm, tracąc swój święty cha-
rakter, stał się plugawy”27. W ten sposób Bataille przywracał, jak sądził, wła-
ściwe miary życiu, pozbawionemu już ociężałości związanej z rozumowym 
dyskursem, z naukową wiedzą i rzeczowością. Ukazywał jego wymiar sakral-
ny, nierozerwalnie powiązany z obszarem profanum. W tradycyjnym ujęciu 
za to, co „święte”, uważa się obszar przynależny tylko Bogu, naznaczony 

26  Tak Bataille nazywał wszystkie elementy, które kłócą się z mieszczańskimi formami życia 
i rutyną codzienności, a zarazem wymykają się metodycznym procedurom nauk. W pojęciu tym 
zawarł on zasadnicze doświadczenie pisarzy i artystów działających w nurcie surrealizmu, którzy 
imperatywom użyteczności, normalności i trzeźwości w sposób szokujący przeciwstawiali eks-
tatyczne siły upojenia, życia we śnie i sfery instynktów jako takiej, a wszystko to aby wstrząsnąć 
konwencjonalnymi, utartymi sposobami postrzegania i przeżywania. Por. J.  H a b e r m a s, Fi-
lozofi czny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków 2000, s. 242; zob. 
A. M a t a l o n, hasło „Bataille Georges”, w: D. Huisman, Dictionnare des philosophes A-J, Presses 
Universitaires de France, Paris 1984, s. 225-227.

27  B a t a i l l e, Łzy Erosa, s. 83-85.
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Jego obecnością, epifanicznością, do której wiedzie droga miłości i działania 
pozbawionego przemocy, sferę profanum natomiast wyznacza to wszystko, co 
znajduje się poza przestrzenią sakralną. 

Bataille tymczasem, porzucając tego rodzaju myślenie, proponował uzna-
wanie świętości za kategorię odartą z antropologicznych i religijnych treści 
w chrześcijańskim sensie tego słowa. Chciał pozostawać osobą religijną, ale już 
poza sferą wpływów jakiejkolwiek skodyfi kowanej doktryny. Doświadczenie 
sacrum – przekonywał – przestaje oznaczać uznawanie istnienia określonego 
„Bytu najwyższego” (franc. Étre suprême), potwierdza „śmierć Boga”, choć 
nie traci swoistego uroku i wciąż może przyciągać, fascynować. Generalnie 
jednak przedstawia się ono człowiekowi jako „zawrotnie niebezpieczne dla 
tego jasnego i profanicznego świata, z którego ludzkość czyni swą uprzywilejo-
waną domenę”.  Sacrum odsyła bowiem  do ciemnych stron człowieczeństwa, 
do quasi-piekła, gdzie człowiek traci pewność i stabilność istnienia, stykając 
się z tym, od czego zasadniczo uciekał, mianowicie ze swoim zwierzęcym 
życiem, z którego wyszedł: „Zwierzę otwiera przede mną głębię, która mnie 
przyciąga i jest mi bliska. Głębię tę w jakimś sensie znam: to moja głębia”29. 
Wskazana „głębia” jest zatem jakimś wymiarem immanencji; staje się wy-
razem sprzeciwu wobec pozostawienia człowieka na poziomie aktywności 
praktycystycznej. 

W umacnianiu tego typu przekonań – twierdzi Bataille – zasadniczą rolę 
odegrało chrześcijaństwo, propagując idee Boga kochającego ludzi i rozta-
czającego nad nimi aureolę miłosierdzia, aurę bezsilnego poddawania się 
przemocy. A przecież Bóg nie jest niczym innym niż przekroczeniem Boga 
w każdym sensie; to po prostu nic – groza i nieczystość. Bataille nie obawia 
się tego typu bluźnierczych określeń. Za ich pomocą pragnie „odczarować” 
pojęcie Boga, wprowadzić je ponownie w pole ludzkiego doświadczenia i dys-
kursu, które zostało zawłaszczone przez roszczenia chrześcijańskiej teologii, 
niezdolnej do akceptacji nieustannego ruchu przekraczania wszelkich granic. 
Gdyby bowiem uznać istnienie Boga, oznaczałoby to zgodę na jakieś granice, 
byłoby to przekreśleniem mocy transgresji, siły człowieczego buntu. Stąd też 
Jego nieobecność wydaje się oczyszczająca i konieczna. Dzięki niej człowiek 
może, zdaniem Bataille’a, zyskiwać suwerenność oraz ciągłość, może rozpo-
cząć „ateologiczną peregrynację” w przestrzeni świętości przez siebie samego 
ustanawianej, gdzie dosięga kresu swoich możliwości. 

Tę egzystencjalną sytuację fi lozof nazywał  d o ś w i a d c z e n i e m 
w e w n ę t r z n y m. Nie każdy jednak musi przeżywać tego rodzaju sta-
ny. Jeżeli zaś podejmie taką próbę, powinien odrzucić wszystkie autorytety 

28  T e n ż e, Teoria religii, tłum. K. Matuszewski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1996, s. 34.
29  Tamże, s. 23.
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