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Integralna potworność. Markiz de Sade – filozofia libertynizmu, 

czyli konsekwencje „śmierci Boga” 

[fragmenty] 

 

Jakkolwiek ludzie by się tego obawiali, 

filozofia powinna powiedzieć wszystko. 

D. A. F. de Sade, Histoire de Juliette, s. 1261 

 

Przedmowa 

 

 Praca ta jest próbą dokonania względnie całościowej interpretacji filozoficznej 

myśli Markiza de Sade. Z jednej strony, jej intencją jest uwzględnienie zasadniczych 

wątków jego dzieła, co nieuchronnie pociąga za sobą konieczność ich analitycznego 

wypreparowania (tylko w taki sposób można oddzielić Sadyczną wersję erotyzmu od 

zagadnienia przemocy; stąd swego rodzaju „powtórzenia”, czyli ujmowanie danej 

kwestii pod innym kątem) oraz ich wybiórczą „hierarchizację” (np. zamiast 

rekonstrukcji epistemologii Markiza, uwzględnione zostają jedynie jej niezbędne w 

szerszym horyzoncie aspekty). Z drugiej strony, lektura pism Sade’a częściowo 

dokonana zostaje przez pryzmat wizji jego rozlicznych komentatorów – nie jest jednak 

sprawozdaniem ze stanu badań nad Markizem, lecz jedynie poszukuje elementów 

wspólnych z założoną tutaj perspektywą widzenia Sade’a jako myśliciela aktualnego. 

 Zważywszy na kontrowersyjność osoby i dzieła Sade’a oraz – podszytą 

ressentiment – obiegową jego interpretację (jedynie temu Markiz zawdzięcza to, że 

trzeba było stu pięćdziesięciu lat, by zaczął uzyskiwać prawo obywatelstwa w 

kulturze), praca, próbując naszkicować mechanizmy tej dezinterpretacji, uwzględnia 

też elementy biografii Markiza w intencji zdjęcia zeń odium niezrozumienia i 

nieporozumień oraz dopełnienia obrazu myśliciela tworzącego „dzieło-życie”, 

szkicowo rysuje skalę jego kulturowego oddziaływania, a także uzasadnia tezę, iż jego 

literackie w formie dzieło jest w sensie treści ściśle filozoficzne, kreśląc zarazem 

podstawy jego programu filozoficznego, którego najbardziej ogólną i podstawową 

intencję Markiz sam wyraził: „Jakkolwiek ludzie by się tego obawiali, filozofia 
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powinna powiedzieć wszystko” [Histoire de Juliette, s. 1261]. W realizacji zaś tej 

intencji wskazać można trzy wymiary: 

 – „powiedzieć wszystko”, czyli „encyklopedia zbrodni seksualnej”; 

 – „powiedzieć więcej”, czyli filozofia libertynizmu; 

 – „powiedzieć niewyrażalne”, czyli „niewczesne rozważania”. 

 Na poziomie najbardziej podstawowym dzieło Sade’a jest ewidencją i analizą 

kontrowersyjnych i bulwersujących zjawisk: wszelkich możliwych (i niemożliwych) 

aktów perwersji, przemocy i zbrodni (postaci „zła”), którym Markiz nadaje iście 

naukowy porządek. Ten poziom odczytania jego pisarstwa jest jednak względnie 

konwencjonalny: stanowi bowiem ono zapowiedź wielu dokonań nauki (m.in. w 

zakresie psychopatologii, psychoanalizy, antropologii kultury, historii i teorii religii) i 

w tym aspekcie podlega anektowaniu przez współczesną wiedzę, a Sade, jawiąc się 

niemal jako moralizator à rebours, zyskuje ograniczone prawo obywatelstwa w 

kulturze, ale wyłącznie jako oswojony i zneutralizowany. Próbując zaś częściowo 

osadzić myśl Markiza w intelektualnym klimacie Oświecenia, zwłaszcza w aspekcie 

ważniejszych u niego wątków (libertynizm, racjonalizm, empiryzm i naturalizm, wraz 

z ich nadziejami poznawczymi i kulturotwórczymi, oraz rewolucja), praca nie sytuuje 

go jednak w ramach epoki, gdyż te Sade radykalnie przekroczył, wręcz podważył 

rudymenty XVIII-wiecznej myśli. 

 Ponieważ rozumienie przez Markiza filozofii tożsame jest z jego koncepcją 

libertynizmu (dlatego na miano filozofów zasługują u niego tylko najbardziej 

konsekwentni, niejako urodzeni libertyni, nie podlegający edukacji), 

ekstremalizującego tyleż jego aspekt światopoglądowy, ile obyczajowy, to praca daje 

opis drogi, po jakiej kroczy libertyn, czyli rekonstrukcję zasad Sadycznego 

libertynizmu, obejmującego zarówno aspekt teoretyczny, jak i praktyczny, a 

realizującego się w przestrzeni erotyzmu, konsumpcji i filozofii. 

 Uznając za podstawowy dla Markiza wątek suwerenności (skorelowany z 

motywami przemocy, erotyzmu, śmierci oraz samotności-isolisme’u), praca usiłuje 

zarysować ruch jej realizowania (częściowo konfrontując jego koncepcję człowieka 

integralnego z projektami Nietzschego, Stirnera i Artauda). W sensie teoretycznym 

myśl Sade’a stanowi refleksję nad statusem kulturowo akceptowanych ontologiczno-
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epistemologicznych fundamentów oraz aksjologicznych wyznaczników (obecności), i 

w tym aspekcie zbieżna jest z charakteryzującym dzisiejszą filozofię ruchem „rozpadu 

fundamentów”, a zatem jawi się jako demistyfikacja. W sensie antropologicznym to 

zamysł realizacji suwerenności integralnej poprzez zakwestionowanie wszystkiego, co 

mogłoby stanowić dla niej zagrożenie, gdyż wolność dla Markiza może być jedynie 

wolnością absolutną (metafizyczną), jego zdaniem, jedyną godną tego miana. 

 Realizacja tego zamysłu polega na uwolnieniu siły czystej negacji, w duchu 

skrajnie anarchicznego indywidualizmu, który jednak ostatecznie – po 

zakwestionowaniu wszystkiego, co teoretycznie nieuzasadnione, egzystencjalnie 

ograniczające, a emocjonalnie niesatysfakcjonujące: Boga, Natury, Innego i 

Subiektywności – przekracza konwencjonalny indywidualizm, czyli egoizm, a więc 

kwestionuje również Ja, i przeradza się w wizję integralnej potworności (analogon 

nietzscheańskiego Nadczłowieka), czyli apatii (najwyższa intensyfikacja myśli i 

konsekwencja metody – stan „boskości”), której w społeczno-politycznym aspekcie 

myśli Sade’a odpowiada wizja rewolucji permanentnej, czyli „prostytucji wszystkich 

jestestw” (parodia antyutopii). A ponieważ apatia jest przekroczeniem perspektywy 

ludzkiej, projekt ten stanowi namysł nad nieobecnym Absolutem, choć nie w sensie 

nostalgii za tym, co absolutne, lecz w sensie absolutu pożądania i krytyki, toteż o 

potworności dzieła Markiza nie stanowią ekscesywne i obsceniczne opisy, lecz nad-

ludzka konsekwencja jego myśli. 

 Innymi słowy, Sade – jawiąc się jako prekursor Nietzschego – podejmuje 

wysiłek przemyślenia konsekwencji „śmierci Boga” (alternatywnych fundamentów), 

co z samej swej istoty – jako że wyznacza horyzont, w jakim dziś myśli filozofia – 

czyni Markiza myślicielem na wskroś współczesnym. Ponieważ jednak integralna 

suwerenność okazuje się zbieżna z autodestrukcją, to jawiąc się jako aludzka, nie daje 

się ująć jako orientująca jego myśl wartość ani jako pretendująca do powszechności 

doktryna. Tym samym zaś Markiz wykazuje, że ludzka racjonalność z definicji jest 

ograniczona i nie jest zdolna poważyć się na przemyślenie następstw „śmierci Boga”, 

które podważają samą jej istotę: pragnienie Obecności. 

 W wymiarze rozumu teoretycznego pragnienie obecności tożsame jest z troską 

o prawdę, znajdującą wyraz w woli kwestionowania, w charakterystycznej dla filozofii 
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(dla wiedzy w ogóle) pasji demistyfikatorskiej, poszukującej trwałego ugruntowania 

teoretyczno-egzystencjalnego (podstawa, zasada). Z kolei w wymiarze rozumu 

praktycznego tożsame jest ono z troską o dobro – rozum strukturowany jest przez 

kulturowe instytucje stanowiące regulatory życia zbiorowości, wyznaczany jest przez 

moralne normy będące poręczeniem ładu i koherencji wspólnoty, a wreszcie 

podporządkowany jest gatunkowym prawom zapewniającym zbiorowości przetrwanie. 

W tym sensie rozum praktyczny (zinstytucjonalizowany, normatywny i gatunkowy) 

okazuje się w istocie rozumem uniwersalnym, tożsamy jest więc z postawą zdrowego 

rozsądku – kieruje się zasadą rzeczywistości, czyli respektuje stadne popędy i stadne 

wartości, instynkt przetrwania i reprodukowania, któremu podporządkowane zostają 

życiowe funkcje i życiowa aktywność. Jest więc tym samym, co wola dobra jako 

troska o zapewnienie egzystencji indywiduum i trwanie wspólnoty poprzez 

respektowanie warunków dla funkcjonowania wspólnoty jako koherentnej całości. 

 Sięgając bowiem głębiej niż sięga człowiek – zawsze stadny, czyli nazbyt 

ludzki – pokonując ograniczenia i niekonsekwencje zdrowego rozsądku – okazującego 

się strażnikiem gatunkowego istnienia – Markiz pokazuje, że rozum czysty (władza 

czystej negacji) jest nadludzki. I w tym sensie Sade wykracza poza człowieczeństwo, 

jeśli za fundament tego ostatniego poczytać pragnienie obecności, czyli nieodzowną 

potrzebę zakorzenienie (fundament) oraz zasadę zachowania i rozmnażania gatunku 

(stadne wartości). 

 Toteż Sade’a okazuje się tyleż najbardziej konsekwentnym, obok Nietzschego, 

krytykiem metafizyki obecności, genialnie antycypującym dokonujące się w niej 

współcześnie przewartościowania, ile poza filozofię wykracza, jawiąc się jako 

myśliciel „nie na czasie”. A żywiąca się sprzecznością jego myśl, choć aspiruje do 

systemowości, jest jednak „systemem otwartym”, który, z jednej strony, uchyla się 

przed powiedzeniem ostatniego słowa, z drugiej zaś, kulminując w destrukcji, jawi się 

jako ściśle nierealizowalny. Ostatecznie więc demistyfikacja – w duchu iście 

nietzscheańskim – przeradza się w imperatyw mistyfikowania, stając się parodią 

systemu czy też niewczesnymi rozważaniami. Sade dokonuje bowiem teatralizacji 

własnych fantazmatów (heterologia, ateologia, monomania) i w tej mierze „wykracza 

poza” metafizykę obecności. 
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 Uznając za podstawowy dla Markiza wątek suwerenności, praca usiłuje 

zarysować ruch jej realizowania (częściowo konfrontując jego koncepcję człowieka 

integralnego z projektami Nietzschego, Stirnera i Artauda), w istocie tożsamy z 

krytycznym usuwaniem fundamentów myśli. Ponieważ jednak suwerenność okazuje 

się zbieżna z autodestrukcją, to jawiąc się jako aludzka – wolność dla Sade’a jest 

wolnością absolutną – nie daje się ona ująć jako orientująca jego myśl wartość. Tym 

samym zaś Markiz wykazuje, że ludzka racjonalność z definicji jest ograniczona i nie 

jest zdolna poważyć się na przemyślenie następstw „śmierci Boga”, które podważają 

samą jej istotę: pragnienie Obecności. Toteż Sade okazuje się tyleż najbardziej 

konsekwentnym, obok Nietzschego, krytykiem metafizyki obecności, genialnie 

antycypującym dokonujące się w niej współcześnie przewartościowania, ile poza 

filozofię wykracza, jawiąc się jako myśliciel „nie na czasie”. 

 

 

Monstruosité intégrale. Marquis de Sade – la philosophie du libertinage 

ou les conséquences de « la mort de Dieu » 

(résumé) 

 

Ce travail entend proposer une interprétation globale de la pensée philosophique du 

marquis de Sade en considérant, d’une part, les trames essentielles de l’œuvre 

(traduction, avec les outils de l’analyse et hiérarchisation) ; et en examinant, d’autre 

part, les écrits de Sade à travers les productions de ses nombreux commentateurs, non 

pour dresser un état des recherches sadiennes, mais pour rassembler des éléments 

visant à construire la vision d’un Sade comme penseur actuel. 

En situant Sade dans le contexte et le climat intellectuel des Lumières (libertinage, 

rationalisme, empirisme et naturalisme, ses espoirs scientifique et politiques) et de la 

Révolution, nous éviterons cependant de le réduire à une pensée du XVIII
e
 siècle qu’il 

a dépassée et dont il a même destitué les rudiments. Face à la controverse suscitée par 

l’œuvre et la personnalité du divin marquis, à son prétendu « ressentiment », à 

l’interprétation officielle de son œuvre (qui retardera de cent cinquante ans l’entrée de 
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Sade au panthéon de l’histoire intellectuelle), ce travail entend démasquer les 

mécanismes d’une telle désinterprétation et relire la biographie de Sade en en 

extrayant les incompréhensions et malentendus afin de reconstruire l’image d’un 

penseur produisant une « œuvre-vie ». 

Le divin marquis exprimait ainsi (de manière générale mais aussi fondamentale) 

l’intention même de son écriture : « à quelque point qu’en frémissent les hommes ? La 

philosophie doit tout dire” [Histoire de Juliette, p. 1261]. Trois dimensions président à 

cette intention : 

 – « tout dire », soit « l’encyclopédie du crime sexuel » ; 

 – « dire plus », soit la philosophie du libertinage ; 

 – « dire l’inexprimable », soit « les considérations intempestives ». 

L’œuvre de Sade est communément vue comme une entreprise conventionnelle 

d’analyse et de constitution d’un registre de tous les meurtres et actes pervers ou 

violents possibles et impossibles (les forme du « mal ») annonçant les travaux futurs 

de la psychopathologie, de la psychanalyse, de l’anthropologie culturelle, de l’histoire 

et de la théorie de la religion,. A cet égard, le savoir contemporain annexe la pensée de 

Sade jugé comme moralisateur à rebours. Le divin marquis (ainsi neutralisé, 

apprivoisé) peut faire valoir, à cette condition, un droit limité d’appartenance à 

l’histoire de la culture.  

La philosophie s’identifiant pour Sade au libertinage (seuls les libertins les plus 

conséquents sont pour lui dignes d’être nommés philosophes) la véritable question est 

celle de la description de la voie qu’emprunte le libertin, celle de la reconstruction des 

principes du libertinage sadien dans ses dimensions théorique et pratique. 

Reconnaissant l’importance fondamentale de la question de la souveraineté (en 

corrélation avec la violence, l’érotisme, la mort et « l’isolisme ») ce travail s’efforce de 

retracer le mouvement de sa réalisation (en confrontant notamment la conception 

sadienne de l’homme aux projets de Nietzsche, Stirner et Artaud). 

La pensée de Sade constitue, dans sa dimension théorique, une réflexion sur le statut 

des fondements ontologico-épistémologiques acceptés ainsi que sur celui des 

déterminants axiologiques (de la présence). Sous cet aspect, elle rejoint le mouvement 

d’ « effondements » de la philosophie contemporaine et apparaît comme 
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démystification. Dans sa dimension anthropologique, elle est une tentative de 

réalisation d’une souveraineté intégrale par l’intermédiaire d’une remise en question 

de tout ce qui pourrait la menacer, car seule la liberté absolue (métaphysique) est digne 

pour Sade d’être nommée liberté. 

La réalisation de cette intention consiste à libérer les forces de la négation pure dans 

l’esprit de l’individualisme anarchiste radical – après remise en question de tout ce qui 

est injustifié, limitant sur le plan existentiel et non satisfaisant sur le plan émotionnel : 

Dieu, la Nature, l’Autre et la Subjectivité. Elle dépasse l’individualisme conventionnel 

(l’égoïsme) en remettant en question également le « moi » et dégénère en une vision 

de la monstruosité intégrale (analogon du surhomme nietzschéen), autrement dit de 

l’apathie (intensification supérieure de la pensée et conséquence de la méthode – état 

de « divinité ») à laquelle correspond, dans la dimension sociopolitique de la pensée de 

Sade, la vision d’une révolution permanente ou de la « prostitution de toutes les 

créatures » (parodie de l’anti-utopie). Et puisque l’apathie dépasse la perspective 

humaine, ce projet constitue une réflexion sur l’Absolu absent.  

En d’autres termes, Sade entend, en précurseur de Nietzsche, penser les conséquences 

de la « mort de Dieu » (des fondements alternatifs). Ce projet qui délimite l’un des 

horizons de la philosophie contemporaine fait de lui un penseur d’aujourd’hui. Puisque 

la souveraineté intégrale rejoint l’autodestruction, elle ne peut, sous cette forme a-

humaine, être saisie comme valeur orientant la pensée ou comme un doctrine 

prétendant à l’universalité. Le divin marquis montre par suite que la rationalité 

humaine, par définition limitée, ne saurait penser les conséquences de la « mort de 

Dieu » qui dénigrent son essence (le désir de Présence). 

Dans la dimension de la raison théorique, le désir de présence s’identifie au désir de 

vérité qui prend son expression dans la volonté de remise en question de la passion de 

démystification caractéristique de la philosophie (et du savoir en général), recherchant 

un enracinement solide théorico-existentiel (fondement, principe). D’autre part, dans la 

dimension de la raison pratique, ce désir de présence s’identifie au désir du bien. Cette 

raison, structurée par les institutions culturelles jouant le rôle de régulateur de la vie 

collective, est déterminée par les normes morales au croisement de l’ordre et de la 

cohérence collective, puis soumise aux lois de l’espèce qui assurent la survie de la 
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collectivité. En ce sens, la raison pratique (institutionnalisée, normative et spécifique) 

– raison universelle, identifiée à la posture du bon sens – répond au principe de 

réalité : elle respecte les pulsions et les valeurs grégaires, l’instinct de survie et de 

reproduction dont dépendent les fonctions et l’activité vitales. Elle n’est donc rien 

d’autre qu’une volonté de bien en tant que désir de sécurité dans l’existence de 

l’individu et de pérennité de la collectivité par l’intermédiaire d’un respect des 

conditions propres à assurer le fonctionnement de la communauté en tant que totalité 

cohérente.  

En allant plus profondément que ne le fait généralement l’homme (toujours grégaire, 

soit toujours trop humain), en dépassant les limites et les inconséquences du bon sens 

(gardien du maintien de l’espèce), le divin marquis montre que la raison pure (le 

pouvoir de la négation pure) est surhumaine. En ce sens, Sade dépasse les limites de 

l’humanité si l’on comprend le fondement de cette dernière en tant que désir de 

présence, autrement dit besoin indispensable de s’enraciner (fondement) et en tant que 

principe de conservation et de reproduction de l’espèce (valeurs grégaires). 

Aux côtés de Nietzsche, Sade apparaît comme le critique le plus conséquent de la 

métaphysique de la présence, anticipant d’autant plus génialement les survalorisations 

à l’œuvre dans ce domaine qu’il dépasse les limites de la philosophie comme penseur 

« intempestif ». Sa pensée, nourrie de la contradiction, aspire à la systématicité tout en 

demeurant néanmoins « ouverte » : s’appuyant, d’une part, sur le dernier mot exprimé, 

et culminant, d’autre part, dans la destruction, sans jamais se donner définitivement. 

La démystification, dans l’esprit nietzschéen, dégénère en impératif de mystification 

en devenant parodie de système ou considérations intempestives. Sade réalise la 

théâtralisation de ses propres fantasmes (hétérologie, athéologie, monomanie) et 

« dépasse » dans cette mesure la métaphysique de la présence. 

Translation Alexandre Dayet 
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 3) ZAKAZ EKSKREMENTALNY 

 4) SYMPOZJON, CZYLI EROTYZM/KONSUMPCJA/FILOZOFIA 

 

VIII. FILOZOFIA LIBERTYNIZMU, CZYLI KONSEKWENCJE „ŚMIERCI 

BOGA” 

 1) IDEA BOGA, CZYLI PROBLEM ATEIZMU 

  SADE-(A)TEOLOG 

  KRYTYKA IDEI BOGA, RELIGII I KOŚCIOŁA 

 2) KWESTIA NATURY 

  NATURA AMORALNA – HARMONIA 

   Oświeceniowy optymizm, czyli sceptycyzm moralny 

   Z wyroków Opatrzności 

  NATURA IMMORALNA – DESTRUKCJA 

   Teologia destruktywna, czyli religia Zła 

   „W kasztelu zbrodni”, czyli Natura żarłoczna 

  NATURA POZA-MORALNA, CZYLI WIECZNY RUCH 

  BUNT PRZECIW NATURZE 

   Zbrodnia absolutna 

   Sodomia – przekroczenie norm gatunku 

   Natura, czyli fantazmat kultury 

    Antropomorfizacja Natury 

    Anty-przyczynowość 

  PIERWSZA I DRUGA NATURA 

 3) KAT I OFIARA, CZYLI NEGACJA INNEGO 

  STATUS OFIARY 

   Figura ofiary 

   Pan i władca 

   „Człowiek” – to nie brzmi dumnie 

   Ofiara przy stole, na stole i jako stół 

   Wielka liczba 

   „Na ołtarzu nauki” 

   Ofiara seksualna 

   Nienasycenie i niespełnienie 

  BRANKA I NAŁOŻNICA CZY FEMME FATALE? 

   Kobieta-niewolnik 

   Kobieta-Pan 

   Kobieta i suwerenność 

  RÓŻNICA, CZYLI SILNY I SŁABY 

   Świat wolności… 

   …bez równości i bez braterstwa 

   Różnica sił, albo energia 
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  ANTYDIALEKTYKA PANA I NIEWOLNIKA 

 4) APATIA, CZYLI ZAKWESTIONOWANIE JA 

  RADYKALIZACJA HEDONIZMU 

  POŻĄDANIE A ROZKOSZ 

  ROZKOSZE WYOBRAŹNI 

  EGO(IZM) 

  ZAKWESTIONOWANIE JA 

   Od stoików po patologię 

   Apatia moralna 

   Asceza apatii 

   Apatia zmysłów 

   W poczuciu obowiązku, albo wola metody 

   Apatia, czyli energia i potęga 

   Dezintegracja Ja 

   Apatia napisana 

 

IX. „JESZCZE JEDEN WYSIŁEK”, ALBO BŁĘDNE KOŁO REWOLUCJI 

 1) MARQUIS LA RÉVOLUTION 

 2) METAFIZYKA REWOLUCJI 

  O DUCHU PRAW REWOLUCYJNYCH 

  ENERGIA, ALBO INSTYTUCJA WIECZNEGO RUCHU 

  POWSZECHNA PROSTYTUCJA JESTESTW, ALBO MORALNOŚĆ 

NADMIARU 

  BŁĘDNE KOŁO REWOLUCJI 

 3) MISTYFIKACJA ANTYUTOPII 

  TAMOÉ, BUTUA, SILLING… 

  UTOPIA BEZ UTOPII 

 4) TEATR REWOLUCJI 

 

P O W I E D Z I E Ć   N I E W Y R A Ż A L N E 

X. INTEGRALNA SUWERENNOŚĆ 

 1) SAKRALIZACJA PRZEMOCY 

  EKSKLUZJA I EGZORCYZACJA PRZEMOCY 

  JĘZYK NIEMOTY 

  LEKSYKON PRZEMOCY 

  PRZEMOC „CZYSTA” 

  ANTYNOMIA GWAŁTU I ŚWIADOMOŚCI 

  GWAŁT W MAJESTACIE PRAWA 

  PRZEMOC, CZYLI ENERGIA 

  SAKRALIZACJA PRZEMOCY 

  PROBLEMATYZACJA PRZEMOCY 

 2) ABSOLUTNA SAMOTNOŚĆ 

  PRZESTRZEŃ ZAMKNIĘCIA 

   „A teraz jestem zwierzęciem z menażerii Vincennes” 

   Świat karceralny 

   Twierdza – przestrzeń zamknięcia 
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   Zamek: schronienie i więzienie 

   Obraz samotności świata 

  ISOLISME/ANTYKOMUNIKACJA 

   „Jesteś sam” 

   Komunikacja czy wspólnictwo? 

   Erotyczna autarkia, czyli rozkosze w samotności 

 3) PERSPEKTYWA AUTODESTRUKCJI: ŚMIERĆ/NICOŚĆ 

  ZE ŚMIERCIĄ „ZA PAN BRAT” 

  „ISTNIEJE WIĘC ROZKOSZ UMIERANIA” 

  KONSEKWENCJA LIBERTYNA-FILOZOFA 

  ŻYCIE/ŚMIERĆ 

  „UMRZEĆ, ZASNĄĆ…” 

  WIECZNY RUCH/NICOŚĆ 

 4) INTEGRALNA POTWORNOŚĆ 

  HIERARCHIA LIBERTYNÓW 

  MONSIEUR JULIETTE – POTWÓR 

 

XI. SYSTEM SADE’A, ALBO TEATRALIZACJA FANTAZMATU 

 1) POWIEDZIEĆ NIEWYRAŻALNE 

 2) AUTONOMIZACJA ROZUMU 

 3) SYSTEM OTWARTY SADE’A 

 4) POŚRÓD POTWORÓW 

 5) NIEWCZESNE ROZWAŻANIA, CZYLI POZÓR I PARODIA 

DOKTRYNY 

 6) DEMONY I STYL 

 7) TEATRALIZACJA FANTAZMATU 

 

Bibliografia podmiotowa 

 Dzieła Sade’a w języku francuskim 

 Dzieła Sade’a w przekładach na język polski 

Bibliografia przedmiotowa 

 Komentarze w językach obcych i w przekładach na język polski 

 Komentarze w języku polskim 

 

Monstruosité intégrale. Marquis de Sade – la philosophie du libertinage ou les 

conséquences de « la mort de Dieu » (résumé) 

 

 


