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Bogdan Banasiak 

Markiz de Sade – prawda i legenda 

 

Kim jestem? (…). Powiedz mi, proszę, 

bo ja sam nic o tym nie wiem. 

D. A. F. de Sade 

 

 W  1806 roku, na osiem lat przed śmiercią, przebywający w przytułku 

Charenton Markiz de Sade, wyznaczając w testamencie miejsce swego spoczynku, tak 

oto wyrażał ostatnią wolę: „Po zasypaniu dołu należy zasiać na nim żołędzie, aby w 

wyniku tego miejsce wspomnianego dołu zostało pokryte, zagajnik stał się tak gęsty 

jak przedtem, a ślady mego grobu znikły z powierzchni ziemi, tak jak pochlebiam 

sobie, że pamięć o mnie zniknie z pamięci ludzi”. 

 Nie stało się jednak zadość pragnieniu Markiza. Potwierdziło się raczej 

przekonanie Gilberta Lely`ego, składającego swym poematem hołd autorowi Sodomy: 

„Pamięć twa nigdy nie zatrze się w ludzkich umysłach”, oraz Octavio Paza, w 

podobny sposób wyrażającego swą admirację dla Markiza: „Nie zostałeś zapomniany. 

/ Litery twego imienia są jeszcze blizną, / tatuażem niesławy na niektórych czołach”. I 

słowa Jean-Jacquesa Pauverta: „Cóż, niech go zapomną. Pamięć, jaką należy 

zachować o Sadzie (…), to pamięć o jego dziele, nie zaś pamięć o tej dużej porcji 

żywej materii i o jej «nieszczęściach»”. 

 To prawda, że policja rekwirowała i paliła jego rękopisy. To prawda, że 

dwukrotnie w wieku XIX, a raz nawet w XX jego dzieła obkładano zakazami i 

skazywano na nieistnienie. To prawda, że długo jednym tchem wypowiadano 

określenia, które niemal na stałe zrosły się z jego nazwiskiem: szaleniec, zboczeniec, 

morderca. To prawda, że i dzisiaj, gdy oceny już nieco złagodniały, najchętniej widzi 

się jego dzieła w związku ze skandalem, pornografią czy sadyzmem. To prawda, że de 

Villers, mając na myśli Justynę, oskarżał: „Jest ona pośród książek tym, czym 

Robespierre był pośród ludzi. Powiadają, że kiedy ten tyran, kiedy Couthon, Saint-

Just, Collot, ministrowie czuli się zmęczeni morderstwami i wyrokami, kiedy cień 

wyrzutu pojawiał się w ich kamiennych sercach, kiedy na widok licznych kondemnat, 

jakie musieli podpisać, pióro uciekało im spod palców, wówczas szli przeczytać kilka 

stron Justyny i podpisywali”; Janin rzucał gromy i wyliczał zbrodnie: „kiedy autor 
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dotarł już do dna występku, kiedy, syty kazirodztwa i ohydy, dyszy nad zwłokami 

swych zakłutych i zgwałconych ofiar, kiedy zbezcześcił już wszystkie kościoły i nie 

przepuścił żadnemu dziecku, by zaspokoić swoje szaleństwo, kiedy wszystkie zasady 

moralne pokalał już nieczystością myśli i słowa, wtedy nareszcie zatrzymuje się, 

spogląda po sobie, uśmiecha się do siebie, nie jest przerażony sobą. Przeciwnie”; de 

Colins zaś wręcz odmawiał Markizowi człowieczeństwa: „nie mogę mu przyznać 

miana człowieka (…), to bestia, wydana na potępienie publiczne i skazana na wieczne 

zamknięcie przez rząd, przekonany, iż w ten tylko sposób uchronić można 

społeczeństwo od potwora”. 

 To prawda, że próbowano skazać go na milczenie, odmawiając miejsca w 

historii literatury i filozofii. A jednak czytywali go z upodobaniem Pitou, Nodier, 

Sainte-Beuve, Vigny, Stendhal, Flaubert, Balzac, Borel, Musset, Baudelaire, bracia de 

Goncourt, Swinburne, surrealiści na czele z Bretonem, Éluardem, Aragonem i Charem 

uznali go za swego patrona, Guillaume Apollinaire widział w Markizie kogoś, kto 

choć „nie mógł na nic liczyć w wieku XIX”, to jednak „zapanuje nad wiekiem XX”, 

Robert Desnos twierdził, iż „dzieło Markiza de Sade jest pierwszą filozoficzną i 

wyobraźniową manifestacją ducha nowoczesności”, zafascynowani byli nim Salvador 

Dali i Louis Buñuel, a Jean Paulhan, jeden z najgłośniejszych krytyków literackich 

współczesności, zaświadczał, że „nasza nowoczesna literatura, w tej części, która 

wydaje się nam najbardziej żywa – a w każdym razie najbardziej agresywna – (…) jest 

bardzo ściśle określona przez Sade`a”. 

 I nawet jeśli Jean-Jacques Rousseau ostrzegał czytelników nieostrożnie 

sięgających po Justynę, mówiąc, że „każde dziewczę, które z tej książki przeczyta 

choćby stroniczkę, będzie zgubione”, to Jean Paulhan odpowiadał: „Znałem młodą 

dziewczynę, która wstąpiła do klasztoru po przeczytaniu dzieł Sade`a, i to dlatego że 

je przeczytała”. 

 Dopiero w wieku dwudziestym przerwana została otaczająca Sade`a zmowa 

milczenia, a Markiz stał się znaczącą inspiracją dla najwybitniejszych umysłów 

współczesności, Michela Foucaulta, Gillesa Deleuze`a, Maurice`a Blanchota, Pierre`a 

Klossowskiego, Philippe`a Sollersa, Jacquesa Lacana czy Rolanda Barthesa. Kolejne 

wydania jego dzieł, tomy komentarzy i opracowań (m. in. autorstwa Maurice’`a 
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Heine`a, Gilberta Lely`ego, Jean-Jacquesa Pauverta czy Maurice’a Levera), a nawet 

nawiązujące doń dzieła literackie i dramatyczne (choćby Petera Weissa, Yukio 

Mishimy czy Rolanda Topora) składają się dziś na potężną bibliotekę. Oficjalną zaś 

nobilitacją stała się publikacja trzech tomów Dzieł Sade`a w bodaj najbardziej 

prestiżowej serii wydawniczej na świecie, „Bibliothèque de la Pléiade” w paryskim 

wydawnictwie Gallimard. Nikt chyba jednak wyraźniej nie podkreślił znaczenia 

Markiza niż Georges Bataille, który jednoznacznie stwierdził: „uważam, że dla kogoś, 

kto, pytając o człowieka, chce dotrzeć do samych podstaw, lektura Sade`a nie tylko 

godna jest polecenia, ale absolutnie konieczna”. 

 Markiz de Sade to zatem postać paradoksalna. Jest on bowiem zarazem znany i 

nieznany, gdyż zarówno znają go ci, którzy go nie czytali, jak i nie znają ci, którzy już 

odbyli lekturę, bo i jedni, i drudzy, odwołując się do mających wyjaśnić jego 

przypadek słów-kluczy typu „pornografia” czy „sadyzm”, sprowadzają jego dzieło do 

rzekomo oczywistych schematów odczytania. Innymi słowy, wokół Markiza 

nagromadziło się tyle nieporozumień, iż z powodzeniem można mówić o bez mała 

powszechnym niezrozumieniu jego dzieła. Tym niemniej z całą pewnością – a 

przyznają to zgodnie zarówno skrajni apologeci, jak i zagorzali przeciwnicy – mamy 

oto do czynienia z dziełem zupełnie wyjątkowym, dziełem jedynym w swoim rodzaju, 

dziełem, na jakiego napisanie nie zdobył się nikt przed nam ani też nikt po nim. 

 I czyż nie jest paradoksem, że nikt nie oskarżał Szekspira czy Racine`a z 

powodu rozlewanej w ich dziełach krwi, a tymczasem Sade, także tylko tworzący 

literaturę i nijak w ekscesach nie wykraczający poza gusta epoki (w Oświeceniu, które 

odkryło cielesność, było bowiem wielu bardziej odeń spektakularnych libertynów, 

choćby Casanova, Rivarol czy Besanval), oskarżony został o wszystko, co najgorsze, i 

nazwany potworem. 

 

 Donatien Alphonse François, czy może Donatien Aldonse Louis, takie bowiem 

imiona były mu przeznaczone, a nie otrzymał ich wskutek pomyłki służby, urodził się 

2 czerwca 1740 roku w starej rodzinie prowansalskiej, której szlacheckie korzenie 

sięgały początków XIII wieku. Był potomkiem m. in. Ludwika i Hugo de Sade`a, 

fundatorów słynnego, opiewanego w piosence mostu w Awinionie, na którego łuku do 
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dziś widnieje herb rodowy, dwugłowy orzeł, a w dwunastym pokoleniu prawnukiem 

sławionej przez Petrarkę Laury des Noves (Sonety do Laury). 

 Jego matka, Maria-Eleonora, z domu de Maillé de Carman, skoligacona była z 

królewską rodziną Kondeuszy, ojciec zaś, Jan-Baptysta Franciszek Józef, hrabia, 

oficer kawalerii królewskiej, ambasador na dworze rosyjskim, tajny negocjator w 

Londynie, był właścicielem dóbr Saumane, La Coste, Mazan, Mas de Cabanes, 

Glatigny, miasta i zamku Vaison oraz namiestnikiem prowincji Bresse, Begey, 

Valromey i Gex. Do rozmaitych gałęzi rodu de Sade`ów należała zresztą znaczna 

część Prowansji. 

 Sade początkowo wychowuje się pod opieką matki w siedzibie Kondeuszy 

(gdzie styka się z autentycznie sadyczną postacią, hrabią de Charolais, mającym 

zwyczaj zabijania przygodnie spotkanych ludzi z pospólstwa dla dowiedzenia swej 

wprawy w posługiwaniu się bronią), a potem u wuja, opata de Sade, dostojnika 

kościelnego, przyjaciela Voltaire`a, miłośnika Petrarki (autora trzytomowego dzieła na 

jego temat) i badacza rodowej genealogii, zarazem zaś notowanego przez policję 

libertyna (przyłapanego na obcowaniu – zapewne w ramach wypełniania obowiązków 

kapłańskich – z niejaką Teresą Dieu), mieszkającego z dwiema damami, matką i 

córką, w mrocznym zamku Saumane. Następnie pobiera nauki pod okiem jezuitów w 

kolegium Louis-le-Grand, gdzie styka się z teatrem i… homoseksualizmem, a także 

pod okiem guwernera, księdza Ambleta. Wakacje zaś młody Markiz spędza u byłych 

kochanek ojca (przeżywając wówczas pierwsze, młodzieńcze uniesienia), który 

odwiedzał nie tylko Moskwę, Londyn i Kolonię, lecz także ogród Tuileries – 

ówcześnie miejsce gejowskich schadzek. Mając czternaście lat Sade wstępuje do 

szkoły oficerskiej, otrzymuje stopień podporucznika, a w latach 1757-1763, już jako 

kapitan, bierze udział w wojnie siedmioletniej, wsławiając się nietuzinkowymi 

wyczynami zarówno na polu bitwy, jak i w alkowie (raz przed pewną śmiercią ratuje 

dezerter, kiedy indziej zaś, każąc wystrzelić z armaty na wiwat, narusza budynek w 

okupowanym mieście). 

 Stan finansów rodziny oraz nadzieja na pohamowanie temperamentu Markiza 

skłaniają ojca do zaaranżowania małżeństwa z Renatą Pelagią de Montreuil, panną z 

uszlachconej, nowobogackiej rodziny mieszczańskiej. Sade nie zmienia jednak trybu 
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życia i w wynajętej willi, zgodnie zresztą z duchem epoki, oddaje się libertyńskim 

ekscesom, gromadząc zarazem potężne dossier na temat zachowań seksualnych 

(dokonuje eksperymentów psycho-fizycznych i prowadzi korespondencję z włoskim 

lekarzem). Wówczas też, 29 października 1763 roku, Sade po raz pierwszy zostaje 

zatrzymany przez inspektora Marais i osadzony w Vincennes z powodu „przesadnej 

rozpusty” (rozrywki z Jeanne Testard), zwolniony zaś 13 listopada 1763 roku z 

nakazem pobytu pod kontrolą Marais w Échauffour w Normandii, w posiadłości 

swych teściów de Montreuilów. 

 Markiz nie wyciąga nauki z niemiłej przygody, odpowiada mu towarzystwo 

aktorek i kurtyzan, zwłaszcza panny de Beauvoisin, którą jako swą małżonkę zabiera 

do rodowej siedziby, zamku w La Coste, gdzie urządza przedstawienia teatralne 

kończące się orgiami. W styczniu 1767 roku umiera ojciec, a w sierpniu przychodzi na 

świat pierwszy syn Markiza, Louis René. 

 W kwietniu roku następnego wybucha skandal – Rose Keller oskarża Markiza, 

że ją zwabił do willi, poddał chłoście, skórę pociął scyzorykiem, a w rany wlał 

roztopiony wosk. W Paryżu aż huczy od plotek na temat wiwisekcji i przerażających 

tortur, jakie odbywają się w Arcueil, a co bardziej wrażliwe damy opowiadają o 

krążącym po Paryżu potworze. Choć pani Róża, przekonana brzęczącymi 

argumentami, zmienia zeznania i przyznaje, że dobrowolnie przystała na 

niedwuznaczną propozycję, to Sade 12 kwietnia 1768 roku zostaje uwięziony w 

Saumur, ok. 10 maja przeniesiony do Pierre Encize, a 16 listopada 1768 roku 

zwolniony z nakazem pobytu w swym zamku w La Coste. W czerwcu 1769 roku 

przychodzi na świat jego drugi syn, Donatien Claude Armand, a w kwietniu 1771 

córka, Madeleine Laure. 

 Markiz szybko wraca do dawnego trybu życia, podróżuje po Niderlandach, a 

około lipca 1771 z powodu długów trafia do więzienia wojskowego Fort-l`Évêque, 

które opuszcza 9 września (po spłaceniu części należności i podpisaniu zobowiązania 

uregulowania reszty). Wraz z rodziną zamieszkuje w La Coste, dokąd przyjeżdża 

siostra jego żony, Anna Prospera de Launay, która zostaje kochanką Markiza. Trójkąt, 

huczne bale, głośne przedstawienia teatralne i… rosnąca wściekłość prezydentowej de 

Montreuil (jak twierdzą niektórzy, skrycie podkochującej się w zięciu). 
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 W czerwcu 1772 wybucha kolejny skandal. W Marsylii Sade z swym lokajem i 

przyjacielem Latourem wynajmuje cztery prostytutki, które – w celu stymulowania 

doznań erotycznych – częstuje cukierkami z proszkiem kantarydowym, silnym 

afrodyzjakiem, będącym zresztą w powszechnym użyciu w tamtych czasach. Choć 

panny cierpią tylko na „wiatry” i torsje, oskarżają Sade`a o próbę otrucia. Nie ma 

zwłok, ale jest proces i wyrok: kara śmierci. Sade nie czeka na jej wykonanie i wraz z 

Anną oraz Latourem ucieka do Włoch, toteż orzeczony 11 września 1772 roku wyrok 

może zostać wykonany nazajutrz w Aix-en-Provence jedynie in effigie (ścięcie i 

spalenie wizerunku przestępcy). 8 grudnia Sade zostaje jednak aresztowany, całą noc 

przetrzymany pod bronią, a 9 trafia do twierdzy Miolan, skąd dzięki pomocy lokaja i 

jednego z więźniów ucieka 20 kwietnia 1773 roku i przez pewien czas podróżuje. 

 Wskutek zabiegów teściowej żandarmeria dokonuje rewizji w zamku Markiza, 

on sam ukrywa się pod nazwiskiem hrabiego de Mazan, podróżuje, wreszcie wraca do 

La Coste, gdzie znów urządza libertyńskie seanse, zresztą z pomocą i przy 

współudziale żony, która zajmuje się rekrutacją „służby”. Prezydentowa wzmaga 

wysiłki na rzecz ukarania zięcia, a rodzice jednej z zatrudnionych w zamku panien 

składają skargę do prokuratury. W lipcu 1775 roku Markiz ponownie ucieka do 

Włoch, gdzie wraz z Anną Prosperą spędzi na podróżach blisko rok – to zapewne 

najspokojniejszy i najszczęśliwszy okres w jego życiu, Anna zaś to bodaj jego 

największa miłość. Sade zwiedza kilka włoskich miast, zbiera materiały i pisze Podróż 

do Włoch, opis wędrówki i zabytków. 

 Po powrocie nadal oddaje się libertyńskiemu życiu. Ojciec jednej z panien, 

zresztą zadowolonej ze służby, niejaki Trillet, dwukrotnie z bliskiej odległości strzela 

do Sade`a z pistoletu – raz nie trafia, a raz broń nie wypala. Na wieść o poważnej 

chorobie matki Sade udaje się do Paryża – przybywa za późno, matka już nie żyje, a 

on sam dopiero teraz zaczyna doświadczać „miłości” teściowej, która wyjednała 

królewski lettre de cachet (pozaprawny nakaz bezterminowego zatrzymania), i 13 

lutego 1777 roku Markiz ponownie trafia do twierdzy Vincennes (cela nr 11). Dzięki 

staraniom rodziny i samego Sade`a 14 lipca w Aix-en-Provence odbywa się rewizja 

procesu marsylskiego i kara śmierci zostaje zamieniona na… grzywnę 50 liwrów, a 

dwa dni później, w drodze powrotnej z procesu, Markiz ucieka. 
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 Tradycyjnie nierozważny wraca do La Coste, gdzie zostaje zatrzymany 4 

września 1778 roku, a 7 września znów trafia do Vincennes (cela nr 6), mając przed 

sobą perspektywę zatrzymania bezterminowego. Bardzo wiele czyta, robi notatki, 

zabiega o uwolnienie, pisze listy: początkowo daje w nich wyraz głównie wściekłości i 

rozpaczy z powodu utraty wolności i niewiedzy co do własnego losu, z czasem zaś 

pojawiają się przemyślenia filozoficzne (które zresztą wykorzysta w swych 

książkach). Zaczyna pisać dzieła literackie, Dialog między księdzem a umierającym i 

poemat Prawda. Donżon opuszcza 29 lutego 1784 roku po decyzji władz o likwidacji 

tego więzienia i trafia do wieży „Liberté” w Bastylii. Tutaj pisze opowiadania, które 

pomieści w tomie Zbrodnie miłości, pierwszą wersję przygód Justyny pt. Niedole 

cnoty, powieść w listach Alina i Valcour, dziesięć sztuk teatralnych i dzieło swego 

życia, Sto dwadzieścia dni Sodomy, które zapisuje na długim rulonie cienkiego 

papieru, by łatwo móc je ukryć. Ponieważ z powodu jego okrzyków do przechodniów 

pod oknami twierdzy zaczynają się tworzyć zbiegowiska, w nocy z 3 na 4 lipca 1789 

roku zostaje przeniesiony w trybie nagłym z Bastylii do Charenton-Saint-Maurice i 

choć dziesięć dni później Rewolucja Francuska wyzwala więźniów Bastylii, Markiz 

odzyskuje wolność dopiero 2 kwietnia 1790 po uchyleniu lettre de cachet. 

 Jest już starym człowiekiem, kilkanaście lat spędzonych za więziennymi 

murami poważnie nadszarpnęło jego zdrowie, nie ma środków do życia, żona żąda 

rozwodu, dzieci pozostające pod wpływem teściowej wypierają się go, z piętnastu 

tomów rękopisów gotowych do druku odnajduje tylko część, bez Sodomy – umrze w 

przeświadczeniu, że dzieło, w którego napisanie i ukrycie włożył tyle wysiłku, jest 

bezpowrotnie stracone, a jego ukochany zamek La Coste w ukochanej Prowansji 

zostaje splądrowany i zniszczony – na wieść o tym Sade napisze: „Mam śmierć w 

sercu”. Jaśniejsze momenty jego życia to Maria Konstancja Quesnet (zwana przezeń 

pieszczotliwie Sensible), trzydziestoletnia była aktorka, która do końca życia 

pozostanie jego wierną towarzyszką, uparte wysiłki zmierzające do realizacji 

teatralnych pasji Markiza, choć na deski sceniczne trafiają tylko Hrabia Oxtiern i 

Uwodziciel, ta druga zostaje zresztą wygwizdana, oraz kolejne przedsięwzięcia 

pisarskie, m. in. druga wersja przygód Justyny, Justyna, czyli nieszczęścia cnoty. 
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 A poza tym od 1 lipca 1790 roku „romans” z Rewolucją – obywatel Louis Sade 

wstępuje do Sekcji Pik (należał do niej także Robespierre). Jako człowiek pióra 

szybko zostaje jej sekretarzem, kieruje działaniami Komisji Do Spraw Szpitali oraz 

koordynuje prace nad zmianą nazw ulic w dzielnicy podlegającej jego Sekcji, 

przedstawiając zarazem stosowne w tych kwestiach raporty, potem pełni funkcję 

wiceprezydenta, a przez jeden dzień nawet prezydenta. Pisze płomienne mowy 

rewolucyjne i sam je niekiedy wygłasza: Mowę do cieniów Marata i Le Pelletiera 

podczas wielkiego święta ku czci bohaterów Rewolucji, a Petycję Sekcji Pik do 

Reprezentantów Ludu Francuskiego w Zgromadzeniu. Rewolucja z jednej strony go 

fascynuje, stanowiąc obietnicę nowego człowieka i nowego świata, z drugiej zaś jego 

w niej udział – zważywszy na to, że wówczas samo „de” przed nazwiskiem 

wystarczyło, by położyć głowę pod gilotynę – jest przejawem ostrożności byłego 

arystokraty. 

 Związek ten nie trwa jednak długo i Markiz – oskarżony o sympatie 

rojalistyczne, „spisek przeciw Republice” oraz moderantyzm, czyli zbytnią 

pobłażliwość wobec wrogów ludu (uratował przed śmiercią swą teściową, którą w 

listach z więzienia obiecywał „smażyć na wolnym ogniu”) – 8 grudnia 1793 roku 

zostaje osadzony w Madelonnettes, 13 stycznia 1794 przeniesiony do Carmes, 22 

stycznia do Sainte Lazare, 27 marca do Picpus, zwolniony zaś 15 października tego 

samego roku. I ponownie o włos szafot ominął głowę Markiza, który w przeddzień 

upadku dyktatury Robespierre`a miał stanąć przed trybunałem rewolucyjnym, ale 

dzięki znajomościom Sensible i gotówce strażnik więzienny nie znalazł Sade`a w celi. 

 A zatem wreszcie wolność. Ale też bieda, ciągłe starania o posadę i pieniądze, 

wreszcie sprzedaż dóbr La Coste. I wymarzona od lat podróż do Prowansji. A także 

kolejne dzieła – Sade pisze i publikuje Filozofię w buduarze, trzecią wersję przygód 

Justyny, Nową Justinę, dzieje jej siostry, Historię Julietty, publikuje też Alinę i 

Valcoura oraz zbiór opowiadań, Zbrodnie miłości, czemu sprzyja klimat Dyrektoriatu 

jako okresu największej wolności słowa. Niektóre z jego dzieł mają po kilka wydań, 

cieszą się dużą poczytnością, ale też sławą lektur skandalicznych, zarabiają zaś na nich 

wydawcy. 
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 Wraz z nastaniem rządów Pierwszego Konsula (Napoleona) sytuacja ulega 

zmianie: wprowadzona zostaje cenzura, zaczynają się polowania na dzieła 

nieobyczajne, konfiskaty, a sam Markiz staje się obiektem niewybrednych ataków w 

prasie. Po raz ostatni Markiz zostaje aresztowany z polecenia Bonapartego 6 marca 

1801 roku u swego drukarza i wydawcy, 3 kwietnia trafia do Sainte-Pélagie, około 14 

kwietnia 1803 roku do Bicêtre, a 27 kwietnia ponownie zostaje zamknięty w 

Charenton, na poły zakładzie dla obłąkanych, na poły miejscu internowania dla 

niepewnych moralnie i politycznie. Maria Konstancja zamieszkuje wraz z nim. Sade 

znów pisze: osobliwy, zaszyfrowany Dziennik, najobszerniejsze swe dzieło, 

obejmujące prawdopodobnie 108 zeszytów, Dni we Florbelle, czyli Natura 

zdemaskowana (spalone na żądanie syna, Claude`a Armanda), czarne powieści o 

charakterze historycznym, Markiza de Ganges, Adelajda Brunszwicka oraz Izabela 

Bawarska. Za zgodą dyrektora zakładu, Coulmiera, Sade organizuje głośne w całym 

Paryżu przedstawienia teatralne, ale sława ta Markizowi nie służy – pozostający pod 

stałym nadzorem, wskutek rewizji traci rękopisy, zakazują mu też realizacji widowisk. 

Klerykalne rządy Restauracji w roku 1814 dymisjonują przychylnego Markizowi 

Coulmiera, a jego samego chcą przenieść do więzienia o zaostrzonym rygorze. 

Ostatnią namiętnością siedemdziesięcioletniego, zmęczonego życiem człowieka staje 

się kilkunastoletnia Madeleine, którą wprowadza w arkana seksu oraz… pisania i 

czytania. 2 grudnia około północy Donatien Alphonse François de Sade umiera. 

 Kim zatem był człowiek, którego życie, a także dzieło, w oczywisty sposób 

naznaczone zostały piętnem internowania? „Więzień Vincennes i Bastylii pod 

królewską tyranią, zatrzymany w Saint-Lazare i w Picpus, w więzieniach reżymu 

Wolności, zaprowadzony do Sainte-Pélagie, do Bicêtre i Charenton przez despotyzm 

w kapralskich butach, a wkrótce i w koronie” (Blanchot), ścigany przez każdą władzę, 

monarchiczną, demokratyczną, rewolucyjną i republikańską, Markiz de Sade, 

ośmiokrotnie zatrzymywany pensjonariusz trzynastu więzień, jak wyliczył Maurice 

Heine, dwadzieścia osiem lat i trzy miesiące spędził w więzieniach „Królestwa, 

Republiki, Terroru, Konsulatu i Cesarstwa” (Paulhan). Co zaś przy tym bodaj 

najbardziej zdumiewające, to fakt, że za więziennymi murami ani razu nie znalazł się 

– w ścisłym słowa znaczeniu – prawomocnym wyrokiem sądu… 
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 Jednoznaczne uznanie znaczenia pisarstwa Sade`a dla kultury XX-ego wieku, 

czyniące zeń myśliciela w całym tego słowa znaczeniu współczesnego, stoi, jak się 

wydaje, w jawnej sprzeczności z obiegową opinią – kształtowaną przez ludzki pokroju 

Janina, dewotów i policyjne raporty – jaka towarzyszyła Markizowi przez niemal całe 

życie, a później, może nawet w jeszcze większym stopniu, stała się udziałem jego 

ksiąg i myśli. 

 Bo jeśli wielu odżegnywało go wręcz od czci i wiary, a jego imię stało się 

niemal synonimem potwora, to dziś widzi się w nim prekursora Freuda, 

psychopatologii seksualnej, Marksa, Fouriera, Proudhona, Nietzschego, Stirnera, 

Bataille`a, wręcz całej współczesności. I jeśli jego syn kazał spalić pisma ojca, 

teściowa usiłowała zniszczyć nawet notatki, a rodzina opłacała pobyt w więzieniu, 

byleby tylko Sade nie znalazł się na wolności, to jego współcześni potomkowie, hrabia 

Xavier i jego syn Thibault szczycą się nim, publikują o nim prace i z troską wydają 

jego spuściznę. 

 Markiz de Sade, ofiara teściowej i lettres de cachet, zbiegów okoliczności i 

plotek, własnej konsekwencji i małości innych, człowiek skazany na śmierć i stracony 

in effigie, który uszedł z życiem, stojąc przed lufą pistoletu i o krok od gilotyny, 

uważany przez Paryż za potwora i wielbiony przez kobiety oraz służbę. Człowiek 

mówiący o wolności absolutnej, który przez niemal całe dorosłe życie pozostawał pod 

potajemnym nadzorem policji. I pisarz, którzy równie mocno odpychał, jak przyciągał. 

Mroczna postać i jasnowzroczny myśliciel. Nie po raz pierwszy w historii i nie po raz 

ostatni ktoś, kogo społeczeństwo oskarżyło o szaleństwo, powiedział temu 

społeczeństwu prawdę o nim samym – jak później Nietzsche, Hölderlin, Lautréamont, 

Artaud. 

 Można zatem – jak chcą jedni – uznać, że nikt nie posunął się w słowie równie 

daleko jak Sade, nikt nie okazał tyle zuchwałości, w swej krytycznej pasji równie 

konsekwentnie i bezkompromisowo nie zaatakował tego wszystkiego, co człowiek 

bezkrytycznie poczytuje za wartość, świętość czy prawdę. Ale można też – jak chcą 

inni – uznać Markiza za swego rodzaju moralistę, który odważył się pokazać całe zło, 

jakie człowiek zdolny jest czynić, który postawił przed oczami człowieka normalnego 

krzywe lustro, a człowiek normalny – zamykając Sade`a i zamykając mu usta – 
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niezbicie dowiódł, że prawda w oczy kole. A Markiz całym swym dziełem tylko dawał 

wyraz przekonaniu, jakie sformułował na ostatnich stronach Historii Julietty: 

„Jakkolwiek ludzie by się tego obawiali, filozofia powinna powiedzieć wszystko”. 

„Powiedzieć wszystko. Ta jedna linijka czyniła go podejrzanym, ten projekt 

wystarczał, aby go skazać, jego realizacja – aby go zamknąć” (Blanchot). I zapewne 

ten sam, stale obecny w tekstach Markiza zamysł stał się przyczyną represji, jakie 

spadły na jego dzieło i jego myśl. 

 Kim zatem – powtórzmy raz jeszcze – był Markiz de Sade? 

 Może on sam da nam odpowiedź na to pytanie. Przynajmniej częściową. Oto 

bowiem co pisał w liście do żony: 

 „Tak, przyznaję, jestem libertynem; wiem wszystko, co tylko w tej dziedzinie 

wiedzieć można, ale z pewnością nie czyniłem tego wszystkiego, co wiem, i na pewno 

nigdy bym nie czynił. Jestem libertynem, ale nie jestem zbrodniarzem ani mordercą, a 

skoro zmusza się mnie, bym wygłaszał do usprawiedliwienia dołączył własną 

apologię, dodam, że dobrze by było, gdyby ci, którzy mnie tak niesprawiedliwie 

skazują, umieli wynagrodzić swe haniebne postępki równie dobrymi uczynkami, jakie 

ja mogę przeciwstawić mym błędom. Jestem libertynem, ale trzy rodziny zamieszkałe 

w waszej dzielnicy przez pięć lat żyły z mojego wsparcia i uchroniłem je przed 

najgorszymi skutkami ubóstwa. Jestem libertynem, ale ocaliłem od śmierci dezertera, 

opuszczonego już przez cały regiment i pułkownika. Jestem libertynem, ale na oczach 

całej twojej rodziny w Évry z narażeniem własnego życia uratowałem dziecko, 

zagrożone zmiażdżeniem przez koła wozu, który konie poniosły. Jestem libertynem, 

ale nigdy nie narażałem zdrowia swojej żony. Nigdy nie dopuściłem się rozmaitych 

innych rodzajów libertynizmu, często tak zgubnych dla szczęścia dzieci: czy 

rujnowałem je przez hazard albo przez rozrzutne wydatki, które mogłyby je pozbawić 

kiedyś dziedzictwa? Czy źle zarządzałem swym majątkiem, jeśli tylko był w mojej 

dyspozycji? Jednym słowem, czyż okazałem w młodości, że mam serce zdolne do 

podłości, jakie dziś mi się przypisuje”. 

 I jeszcze jeden fragment listu, także do Renaty Pelagii: 

 „Mój sposób myślenia, powiadasz, jest nie do przyjęcia. A cóż mnie to 

obchodzi? Głupcem jest ten, kto dobiera sobie sposób myślenia ze względu na innych! 
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Mój sposób myślenia jest owocem moich przemyśleń; wynika z mojej egzystencji, z 

mojej konstytucji. Nie jestem w mocy go zmienić; a nawet gdybym mógł, to i tak bym 

tego nie uczynił. Ten potępiany przez ciebie sposób myślenia jest mi jedyną pociechą 

w życiu; przynosi mi ulgę we wszystkich więziennych cierpieniach, stanowi całą moją 

przyjemność i droższy jest mi nad życie. Bynajmniej nie mój sposób myślenia stał się 

przyczyną moich nieszczęść, lecz sposób myślenia innych. Człowiek rozumny, który 

gardzi przesądami głupców, musi stać się ich wrogiem; powinien to przewidzieć i z 

tego drwić. – Podróżnik kroczy jakąś drogą. Zastawiają tam pułapkę. On w nią wpada. 

Powiedz mi, czy to wina podróżnika, czy zbrodniarza, który zastawił pułapkę? Jeśli 

więc, jak mówisz, gotowi są zwrócić mi wolność za cenę wyrzeczenia się mych zasad 

i upodobań, to możemy się pożegnać na zawsze, gdyż, gdybym mógł, po tysiąckroć 

raczej poświęciłbym życie i wolność. Te zasady i te upodobania doprowadziłem wręcz 

do fanatyzmu, a fanatyzm ten jest dziełem prześladowań ze strony mych tyranów. Im 

bardziej nasilają oni prześladowania, tym mocniej zasady te zakorzeniają się w mym 

sercu, i oświadczam otwarcie, że nie ma co mówić o wolności, jeśli ofiarowana mi jest 

za cenę ich zniszczenia. Mówię to tobie. (…) Powiem to całej ziemi. Nie zmieniłbym 

zdania, nawet gdyby był tutaj szafot”. 


