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Bogdan Banasiak 

Obywatel Louis Sade, albo le Marquis sans-culotte parvenu 

 

Sade nie tylko ucieleśnia Rewolucję: 

 on jest Rewolucją. 

M. Lever 

 

 Czas Rewolucji, czas, gdy milkną ludzie, wielu zresztą na zawsze, przemawiać 

zaś zaczynają armaty, a siła argumentu ustępuje argumentowi siły, nie sprzyja 

rozkwitowi literatury – już choćby z tej tylko racji, że ulica przyprawia o zawrót 

głowy znacznie bardziej zawrotny niż ten, jaki staje się udziałem człowieka pióra 

strzeżonego miękkim fotelem. Bo gdy czas Rewolucji – niczym żywioł oceanu lub 

uczuć, pora krwawego święta – przyćmiewa „naturalne światło rozumu”, to jeśli nawet 

skupienie na twarzy pisarza lub czytelnika świadczy, że wyłączył się on z biegu 

ulicznych zdarzeń i oddał grze wyobraźni albo projekcji i identyfikacji, w tym 

przypadku światło owo nie gaśnie. Dlatego wicher Rewolucji, wciągając w wir 

tworzonej na ulicach Historii, nie pozostawia czasu na zdystansowanie, nabranie 

wobec świata odległości, nieodzownej dla wszelkiej sytuacji pisania, sytuacji namysłu. 

 Nie inaczej miałaby się rzecz z porą Rewolucji Francuskiej – ziemią jałową w 

dziejach literatury nad Sekwaną [Bataille 2, s. 214; Jean 3, s. 258]
1
 – gdyby w ów 

region rozszalałych mrocznych sił nie postanowił wkroczyć – przyświecając sobie 

zresztą „pochodnią filozofii” – najbardziej niesforny potomek opiewanej przez 

Petrarkę Laury des Noves. Wkroczyć, a więc tak czy inaczej związać się z Rewolucją. 

 

I. Marquis la Révolution
2
 

 

Nikt nie jest bardziej przywiązany 

do Rewolucji niż ja. 

D. A. F. de Sade 

 

                                                           
1
 Zwracają na to uwagę G. Bataille w pracy Sade, przeł. B. Banasiak, „Nowa Krytyka” 1995, nr 6, cytowane w 

tekście jako [Bataille 2], oraz R. Jean w książce Un portrait de Sade, Actes Sud, 1989, cytowane w tekście jako 

[Jean 3]. 
2
 Ten i kolejny rozdział tej pracy stanowią poszerzoną wersję opublikowanego wcześniej tekstu; zob. B. 

Banasiak, Marquis la Révolution, „Sztuka i Filozofia” 1996, nr 12, s. 95-111. 
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 W sensie czysto historycznym z Rewolucją związane są, rzecz jasna, inne 

nazwiska – Robespierre, Marat, Danton. Klasyczne dzieła poświęcone Rewolucji 

Francuskiej nawet nie wymieniają Markiza, te zaś, które wzmiankują jego imię, czynią 

to wyłącznie marginalnie, przytaczając jako ciekawostkę fakt, iż Sade i Robespierre 

należeli do tej samej sekcji, Sekcji Pik. 

 W wymiarze jednak symbolicznym – zwłaszcza jeśli Rewolucję traktować nie 

tyle w płaszczyźnie społeczno-politycznej jako moment przekształceń struktury 

społecznej i formy rządów, ile jako porę krwawego święta, uwolnionej ekscesywności, 

czyli Wolności i Terroru, ową krótką chwilę bezczasu dziejów, w której zawieszone 

zostają normy i prawa regulujące życie zbiorowości, a wiatr Historii powiać może, jak 

się wydaje, w każdą stronę – imię Markiza sytuuje się nadspodziewanie blisko miana 

„Rewolucja”. 

 To oczywiste, że Sade nie należał do grona tych, którzy wyznaczali kształt 

Rewolucji, do grona jej przywódców i ideologów (jeśli to właśnie oni, nie zaś ulica 

kształt ten wyznaczała). Nie był członkiem Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego 

ani Konwentu, a jego arystokratyczne pochodzenie, nie mówiąc o cechach 

osobowościowych, wręcz stawiało pod znakiem zapytania samą taką możliwość. A 

jednak w jakiś szczególny sposób Markiz związany jest z Rewolucją. O związku tym 

stanowią jednak nie tylko i nie tyle okoliczności jego życia, ów trywialny fakt, że 

Markiz żył w okresie Rewolucji, a w jej teatrze nie odgrywał wyłącznie roli widza, ile 

jego pisma i jego myśl. 

 Związek to więc niebezpośredni, na tyle jednak znaczący, że można by uznać, 

iż w pewnym sensie Sade dla Rewolucji jest ważniejszy niż ci, którzy stali w 

pierwszym jej szeregu, i to na tyle, że właśnie jego imię stało się niemal symbolem 

Rewolucji. Bo to nie któryś z jakobińskich przywódców, lecz właśnie „Sade jawi się 

nam dzisiaj jako sama figura rewolucji społecznej, która kładzie kres monarchii i 

ustanawia republikę” [Buisson, s. 20]
3
. Bez niego Rewolucja byłaby wręcz 

niezrozumiała, jakaś część jej prawdy, może nawet część o rozstrzygającym dla niej 

walorze pozostałaby ukryta czy też niepojęta. 

                                                           
3
 F. Buisson, Les bougres ou les derniers archanthropes, „Obliques” 1977, nr 12-13; cytowane w tekście jako 

[Buisson]. 
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 „W przypadku Sade’a – na bardzo wysokim poziomie paradoksalnej prawdy – 

mamy pierwszy przykład (…) sposobu, w jaki pisanie, wolność pisania, może 

współwystępować z realnym ruchem wolności będącej w stanie kryzysu i otwierającej 

wakans w historii. To współwystępowanie nie jest identycznością. I nie motywy 

Sade’a rozpętały rewolucyjną moc. Nawet jej przeczą. A jednak bez nich, bez 

szalonego braku miary, jaki symbolizuje imię, życie i prawda Sade’a, rewolucja 

zostałaby odarta z części swego Rozumu” [Blanchot 1, s. 52]
4
. 

 Bodaj najbardziej charakterystyczny wyraz temu symbolicznemu powiązaniu, 

wyraz także symboliczny, dał w swym słynnym Portrecie wyimaginowanym Man Ray 

– wyciosana z kamiennych murów Bastylii, królewskiego więzienia, symbolu 

despotyzmu Ancien Régime’u, zmiecionego pierwszym porywem Rewolucji 

Francuskiej, dumna twarz Markiza de Sade, wieloletniego więźnia wieży zwanej, jak 

na ironię, Liberté. 

 Ta sama ironia – ironia Historii – sprawiła, że 14 lipca 1789 roku, dzień od 

ponad dwustu lat będący dla każdego Francuza symbolem Wolności, Markizowi 

wolności nie przyniósł. Dziesięć dni przed szturmem na Bastylię Sade został 

przeniesiony do Charenton. A tak niewiele brakowało, by do historii przeszedł 

paradoksalny obrazek – wielki pan libertyn niesiony tryumfalnie na ramionach 

rozentuzjazmowanego ludu Paryża, w taki bowiem sposób opuszczało królewskie 

więzienie siedmiu wówczas oswobodzonych skazańców
5
. 

 Być może już w osiemnastym wieku należałoby się dopatrywać źródeł opinii 

wiążącej Sade’a z Rewolucją i… Terrorem. W roku 1797 Charles de Villers przytaczał 

opinię jakoby już wówczas obiegową: „Jest ona [Justyna – przyp. B. B.] 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. Nie gwarantuję tej anegdoty, ale we 

                                                           
4
 M. Blanchot, Fundamentalna nieprzyzwoitość, przeł. W. Karpiński, w: W. Karpiński (red.), Antologia 

współczesnej krytyki literackiej we Francji, Warszawa 1974; cytowane w tekście jako [Blanchot 1]. 
5
 Zob. szerzej B. Banasiak, Twierdza w otchłani samotności. O losach i kształcie „Sodomy” Markiza de Sade, w: 

D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 1, Sto dwadzieścia dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu, przeł. B. Banasiak, K. 

Matuszewski, Warszawa 1996, s. 7-48. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    4 

Francji ją opowiadają, wierzą w nią”
6
. Wierzył, na przykład, Restif de la Bretonne, o 

czym świadczą jego słowa: „Czytał go Danton, by się podniecać” [cyt. za: Duchet, s. 

228]
7
. 

 W wieku dziewiętnastym taki sposób widzenia Markiza tylko uległ 

wzmocnieniu i pogłębieniu. Jules Janin, także człowiek pióra, autor niewybrednych 

opowieści pisał: „Och, godna siebie para, Sade i Robespierre, z których jeden 

wymarzył tyle zbrodni, ile drugi popełnił”, przy czym nie pozostawiał wątpliwości co 

do tego, jak w tej parze rozkładają się przewagi, w jego bowiem przeświadczeniu 

Markiz „przerażał katów roku 93!”
8
. 

 Janinowi, nienawidzącemu i libertynizmu, i Rewolucji, z nostalgią zaś 

wspominającemu Ancien Régime, i z tej racji łączącemu rozpustę Sade’a z przemocą 

rewolucyjną, wtórował wyznający podobne poglądy polityczne znany biograf 

Michaud, który wprowadził paralelę między niegodziwym rozpustnikiem i żądnym 

krwi patriotą: „Zhańbiwszy się tyloma bezecnościami, Sade nie omieszkał zostać 

stronnikiem rewolucji, która niejako uświęciła jego zasady (…): był jednak zbyt 

wierny swemu urodzeniu, zbyt wyniosły, zbyt despotyczny, by śmiało stanąć pod 

sankiulockim sztandarem równości”
9
. 

 Pół wieku później inny historyk, Michelet, który zresztą nie pałał nienawiścią 

do Rewolucji, niemal dokładnie powtarzał przekonania Janina i Michauda. „W 

Vincennes żył straszliwy szaleniec – stwierdzał Michelet – jadowity de Sade, piszący 

w nadziei zepsucia czasów przyszłych”
10

. I dodawał gdzie indziej: „Społeczeństwa 

kończą się takimi potwornościami: średniowiecze Gillesem de Retz, słynnym zabójcą 

dzieci, ancien régime Sade’em, apostołem zabójców”. Swą niechęć do Sade’a posunął 

Michelet tak daleko, że niejako obarczył go winą za rewolucyjny terror, uznał 

bowiem, że „pierwsza próba gilotyny prawnie jemu jest przynależna”, Markizowi, 

„emerytowanemu profesorowi zbrodni”
11

. 

                                                           
6
 Ch. de Villers, Lettre sur le roman intitulé: Justine, ou les malheurs de la vertu, „Le Spectateur du Nord”, t. 4, 

1797, s. 409. 
7
 C. Duchet, L’image de Sade à l’epoque romantique, w: Le Marquis de Sade, A. Colin, Paris 1968; cytowane w 

tekście jako [Duchet]. 
8
 J. Janin, Le marquis de Sade, „Revue de Paris”, listopad 1834, s. 321. 

9
 L.-G. Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne, t. XXXIX, 1825, s. 476. 

10
 J. Michelet, Histoire de France, t. XIX, Paris 1899, s. 294. 

11
 Idem, Histoire de la révolution française, t. II, Paris 1952, s. 847-848. 
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 Podobną ocenę Sade’a, a nawet te same inwektywne określenia, jakimi posłużył 

się Michelet, znajdziemy u Hippolite’a Taine’a, piszącego: „De Sade, profesor 

zbrodni, jest teraz mówcą swej dzielnicy”
12

. 

 Tęskniące za Ancien Régime’em osiemnaste i dziewiętnaste stulecie widziały i 

waloryzowały Rewolucję przez pryzmat gilotyny i w tej też perspektywie sytuował 

Sade’a, jakkolwiek już wówczas występowały istotne różnice na poziomie 

zdecydowania, z jakim Markiza poddawano rekryminacji: „serwilistyczna ideologia 

typu Proudhona – Janin, Royer-Collard – żąda dla Sade’a zamknięcia lub szafotu”, 

natomiast „naiwnie etyczna ideologia republikańska – Michelet – wyraża potępienie 

«przerażającego Sade’a»” [Faye 1, s. 56]
13

. Kwalifikowanie Markiza jako apologety 

przemocy i zbrodni, i w tym sensie zwolennika, a nawet ideologa i piewcę 

rewolucyjnego terroru, nie może jednak nazbyt dziwić, przeciwnie, konkluzje takie 

wykazują wręcz pewną konsekwencję. „Co więcej, Sade zbrodniczy mógł być 

częściowo obarczony odpowiedzialnością za zbrodnie rewolucyjne. Wiązany z ludźmi 

splamionymi krwią, był wyobrażeniem systemu terrorystycznego” [Duchet, s. 228], 

stanowił znak zła, „które nie jemu przynależy, zła rewolucyjnego, zła filozoficznego, 

zła arystokratycznego” [Duchet, s. 239]. 

 Wiek XX dokonał w tym względzie jednego tylko przewartościowania – 

zmienił znak waloryzacji Rewolucji. Nowoczesne jej widzenie, choć uległo 

niewątpliwie pewnej idealizacji czy też mitologizacji, to jednak zdjęło z niej piętno li 

tylko krwawej rzezi i utożsamiło ją z ruchem wolności, tym samym zaś ponownie 

utwierdziło związek z nią Markiza, u progu bowiem naszego stulecia za sprawą 

surrealizmu dokonała się niemal pełna identyfikacja Sade’a i Rewolucji [Laugaa-

Traut, s. 182-209; Lever, s. 454-455; Jean 1, s. 88-105; Jean 2, s. 241- 248]
14

. Tak jak 

„wiek XIX kultywował czarną legendę Sade’a patologicznego, pozapolitycznego”, tak 

„surrealizujący wiek XX zrodził «czerwoną» antylegendę” [Roger 2, 33]
15

. 

                                                           
12

 H. Taine, Les origines de la France contemporaine, t. III, Paris 1885, s. 307-308. 
13

 J.-P. Faye, Changer la mort (Sade et le politique), „Obliques”1977, nr 12-13; cytowane w tekście jako [Faye 

1]. 
14

 Zob. szerzej F. Laugaa-Traut, Lectures de Sade, Paris 1973, cytowane w tekście jako [Laugaa-Traut]; M. 

Lever, Donatien Alphonse François, marquis de Sade, Paris 1991, cytowane w tekście jako [Lever]; R. Jean, 

L’”imitation” de Sade, „Europe”, nr 522, październik 1972, cytowane w tekście jako [Jean 1]; R. Jean, Sade et 

le surréalisme, w: Le Marquis de Sade, A. Colin, Paris 1968, cytowane w tekście jako [Jean 2]. 
15

 Ph. Roger, Ni bonnet rouge, ni talon rouge, „Magazine littéraire” 1991, nr 281; cytowane w tekście jako 

[Roger 2]. 
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 Choć wielu przedstawicieli tego prądu, na czele z Louisem Aragonem, 

dopatrywało się u Markiza ściśle surrealistycznego i dadaistycznego waloru skandalu i 

powoływało się nań, podobnie jak na Hegla i Lautréamonta, w kontekście logiki 

wolności, szaleństwa i nieskończoności, wychwalając przy tym „samorzutny skandal, 

prowokację, demoralizację”, lub, jak André Breton, uznając wprost, że „Sade jest 

surrealistą w sadyzmie”
16

, to jednak inni, zwłaszcza Paul Éluard, nie zachowali tej 

trzeźwości spojrzenia. Ten ostatni na łamach komunistycznego pisma „Clarté” 

utrzymywał bowiem jednoznacznie, że Markiz „oddany był Rewolucji duszą i 

ciałem”, a jego materialistyczna filozofia była prekursorska wobec Proudhona, 

Fouriera, Darwina, Malthusa i Spencera
17

. Jeszcze dalej posunęła się Simone de 

Beauvoir, gdy stwierdziła, że Sade, uznając „interesy pana i niewolnika za nie dające 

się uzgodnić, przeczuł walkę klas” [Beauvoir, s. 7-8]
18

. 

 Dla surrealistów, dla których poezja była swego rodzaju działaniem 

rewolucyjnym, a nawet aktem terroru, Sade okazał się myślicielem szczególnie 

istotnym. Z jednej bowiem strony ewokował, jeśli nie wręcz ucieleśniał taką właśnie 

„rewolucjonizującą” Poezję, z drugiej z kolei posłużył nadrealizmowi za swego 

rodzaju lustro, w którym ruch ten rozpoznawał własną tożsamość – Sade odgrywał 

bowiem „rolę źródłowego mitu, w którym surrealizm odczytywał własną zagadkę 

(relację do seksualności / do Rewolucji / do myśli)” [Laugaa-Traut, s. 183], a poprzez 

wyakcentowanie „terrorystycznych” implikacji dzieła Sade’a artykułował swą pozycję 

wobec marksizmu. Istotny wpływ na ugruntowanie tego odczytania Markiza – 

odczytania niewątpliwie nieco naiwnego, ograniczonego, a nawet zideologizowanego 

– miał w późniejszym okresie związek wielu surrealistów (Aragon, Breton, Éluard, 

Péret, Unik) z Partie Communiste. 

 O ile do połowy XX wieku myśl Sade’a wiązano raczej z rewolucyjną ideologią 

lewicową lub bez mała „lewackim” terroryzmem, o tyle po II wojnie światowej 

pojawiły się głosy zestawiające Markiza z orientacjami skrajnie prawicowymi. W 

listopadzie 1945 roku Raymond Queneau pisał: „Jest rzeczą niekwestionowaną, że 

                                                           
16

 A. Breton, Manifeste du surréalisme, w: tenże, Manifestes du surréalisme, Gallimard, Paris 1977, s. 38. 
17

 P. Éluard, L’intelligence révolutionnaire: le marquis de Sade, „Clarté” nr 6, 12. 02. 1927, przedruk w: idem, 

Œuvres complètes, t. II, Gallimard, Paris 1968, s. 809-812; zob. też P. Éluard, D. A. F. de Sade, écrivain 

fantastique et révolutionnaire, „La Révolution surréaliste”, nr 8, 1. 12. 1926. 
18

 S. de Beauvoir, Faut-il brûler Sade?, Gallimard, Paris 1955; cytowane w tekście jako [Beauvoir]. 
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świat wymyślony przez Sade’a i upragniony przez jego bohaterów (a dlaczego nie 

przez niego?) jest halucynacyjną prefiguracją świata, w którym rządzi Gestapo, tortury 

i obozy”. Queneau przyznawał jednak, iż „Sade nie był osobiście terrorystą”
19

. 

 Pryzmatem, przez jaki zaczęto widzieć Sade’a, stały się doświadczenia wojny i 

one to zaważyły na tym, że znaczna część intelektualistów uczyniła Markiza niejako 

prekursorem siepaczy III Rzeszy. Nawet myśliciel tak przenikliwy jak Albert Camus, 

choć nie zaatakował go wprost, to jednak zaakcentował kwestię moralnej 

odpowiedzialności pisarza i zestawił Sadyczne okrucieństwo z obozami 

koncentracyjnymi. „Dwa wieki wcześniej i w małej skali Sade gloryfikował 

społeczeństwo totalitarne w imię szaleńczej miłości, której bunt się nie domaga. Wraz 

z nim historia i tragedia współczesna zaczynają się naprawdę”
20

. 

 Napisana w 1964 roku sztuka Petera Weissa Marat-Sade, prezentująca Paryż 

czasów Terroru jako rzeźnię i taniec śmierci, a zwłaszcza jej słynna inscenizacja 

autorstwa Petera Brooka, nawiązująca do epoki holocaustu i ludobójstwa, podtrzymała 

nieporozumienie, a film Pier Paolo Passoliniego z roku 1975, Salo, przydający 

Sadycznym bohaterom hitlerowskie insygnia i sytuujący ich w Italii Mussoliniego, 

tym bardziej uwypuklił dwuznaczności. Także na polskim gruncie dokonano 

identyfikacji faszyzmu i sadyzmu. Jej autor, Fr. Ryszka podkreślał, że „Marcuse 

dostrzega cechy sadystyczne w każdym państwie represywnym, Glaser w systemie 

totalitarnym, który tu oznacza faszyzm hitlerowski”. Zwrócił on też uwagę, że 

„gdziekolwiek władza faszystowska opiera się na różnych gradacjach strachu, tam 

żyje formułą markiza de Sade”
21

. 

 W dyskusji zatytułowanej Doit-on brûler le divin Marquis?
22

, jaka w roku 1966 

odbyła się na łamach pisma „Nouvel Observateur”, Pierre Favre nie tylko wyrażał 

zdziwienie „osobliwą obecnością Sade’a w całej literaturze lewicowej”, a powiązanie 

Markiza z myślą lewicową uznał za „absurdalne”, dowodząc, że w tym przypadku nie 

można mówić o jakimkolwiek „określonym wpływie ideologicznym”, ale wręcz uznał, 

że wizja Sade’a, przeciwnie, prowadzi do nazizmu i ludobójstwa. Trzy lata później 

                                                           
19

 R. Queneau, Lectures pour un front. Bâtons, chiffres et letters, Paris 1950, s. 215.  
20

 A. Camus, Człowiek zbuntowany, Paryż 1958, s. 59. 
21

 Fr. Ryszka, Markiz de Sade a problem faszystowskiej władzy, „Kultura i Społeczeństwo” 1968, nr 2, s. 104, 

108. 
22

 Doit-on brûler le divin Marquis?, ”Nouvel Observateur” z 2-8. 03., 9-15. 03. i 16-22. 03. 1966. 
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Max Horkheimer i Theodor Adorno w pracy Dialektyka Oświecenia uznali, że 

charakterystyczna dla Sade’a tendencja do ścisłej organizacji stanowi antycypację 

państwa totalitarnego, toteż Markiz jest prekursorem faszyzmu i dziełem swym wręcz 

„wystawił pomnik” totalitarnym władcom
23

. W roku 1972 Colette Capitan Peter w 

artykule zamieszczonym w „Esprit” postawiła znak równości między 

”maurassisme’em, sadyzmem i nazizmem”, opierając to przekonanie na obecności we 

wszystkich tych doktrynach elementu przemocy. W październiku zaś 1989 roku w 

programie „Apostrophes” (emisja Antenne 2, 4 października 1989 roku) Élisabeth 

Badinter mówiła o tajnym porozumieniu na linii „nazizm-sadyzm” [zob. Lever, s. 

456]. 

 I dopiero rok później Philippe Roger wprost stwierdził, że te dwie formuły to 

„koncepcje społeczne i polityczne radykalnie przeciwne”[Roger 3]
24

, jakkolwiek już 

znacznie wcześniej, bo w roku 1977 Marcel Moreau uznał równie jednoznacznie, że 

„nazistowskie i stalinowskie fenomeny koncentracyjne są antysadyzmami” [Moreau, s. 

17]
25

. Identycznemu przekonaniu w 1993 roku dał wyraz Louis Buńuel: „Sade 

przeciwstawiał się egzekucjom za pomocą gilotyny. Tak samo przeciwstawiłby się 

aktom barbarzyństwa nazistów, a ci prawdopodobnie by go rozstrzelali” [cyt. za: 

Thomas, s. 177]
26

. 

 Trudno zgodzić się z poglądami budowanymi na powierzchownych analogiach 

i uproszczonych identyfikacjach. Co więcej, można nawet wskazać warunkujące tego 

rodzaju opinie stereotypy czy też przesądy – nienawiść do Sade’a oraz podszyta 

lękiem paroksystyczna dezakceptacja i repulsja myśli przyznającej przemocy i 

seksualnej zbrodni inny niż kulturowo dopuszczalny status. Nietrudno też odkryć 

perswazyjny charakter podobnych twierdzeń, będący efektem mniej czy bardziej 

świadomego zamiaru zdyskredytowania Sade’a poprzez odwołanie do wyraźnie 

negatywnie zabarwionych konotacji związanych z rzeczywistością gilotyny bądź 

obozów, lub na odwrót, idea zdyskredytowania Rewolucji poprzez ewokację 

                                                           
23

 M. Horkheimer, Th. W. Adorno, Dialektyka Oświecenia, przeł. M. Łukasiewicz, Warszawa 1994, s.106, 135, 

104. 
24

 Ph. Roger, Sade et la Révolution, w: l’Écrivain devant la Révolution. 1789-1820, J. Sgard éd., Presses de 

l’Université de Grenoble, 1990; cytowane w tekście jako [Roger 3]. 
25

 M. Moreau, Le devoir de monstruosité, „Obliques” 1977, nr 12-13; cytowane w tekście jako [Moreau]. 
26

 Ch. Thomas, Sade, Seuil, Paris 1994; cytowane w tekście jako [Thomas]. 
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analogicznych konotacji związanych z „mroczną” i „złowrogą” postacią „boskiego 

Markiza”. 

 Identyfikacja czy choćby zbliżenie Sade’a z Rewolucją wyraźnie ewoluowały w 

stronę wiązania go z nagą przemocą, którą dla myślicieli XVIII i XIX wieku 

symbolizowała gilotyna Terroru, dla krytyków zaś II połowy XX wieku – obozy 

koncentracyjne, a więc z pewną formułą terroru, obojętne, czy proweniencji 

rewolucyjnej, czy wojenno-nazistowskiej. Chciano zatem widzieć w Markizie kogoś, 

kto rozkoszuje się smrodem krwi i delektuje jej przelewaniem, kto więc jest jawnym 

apologetą zbrodni i przemocy, jednym słowem, niebezpiecznym szaleńcem i 

zboczeńcem, o ile nie wręcz mordercą. 

 Nie tylko jednak nieporozumienia czy też niezrozumienie Sade’a, bądź niechęć 

do niego lub do rewolucji, ważyły na jego obrazie. Jak bowiem zauważa Maurice 

Blanchot, choć nie wyciąga z tych spostrzeżeń nazbyt daleko idących wniosków, 

można się doszukać wręcz zaskakujących podobieństw między językiem Markiza a 

rewolucyjną frazeologią np. Saint-Justa, artykułującego swe widzenie Rewolucji w 

kategoriach niemal czysto Sadycznych – energii, zbrodni czy wzburzenia [Blanchot 1, 

s. 55-59]. 

 W istotny sposób na utożsamienie Sade’a i Rewolucji rzutowała niewątpliwie 

interpretacja Gilberta Lely’ego, jednego z największych znawców i miłośników 

Markiza. Lely bowiem, akcentując znaczenie dla Sade’a suwerenności, dostrzegł w 

nim niemal rewolucjonistę par excellence, bojownika o wolność, który, choć używa 

niekiedy może nazbyt mocnych słów i nazbyt dosadnie obrazuje, to jednak ostatecznie 

ma na względzie przede wszystkim ideę realizacji społecznej wolności, co sprawia, że 

jego myśl w znaczący sposób zbieżna jest w ideą rewolucji [Lely]
27

. Lely, wyrosły 

przecież z ruchu surrealistycznego, w takim właśnie widzeniu Markiza miał w 

przedstawicielach tegoż ruchu znakomitych poprzedników: A. Breton w Drugim 

manifeście składał Sade’owi hołd jako temu kto, afirmował „wolę wyzwolenia 

moralnego i społecznego” i potrafił „skłonić ludzkiego ducha do zrzucenia kajdan”
28

, 

P. Éluard zaś twierdził, że u Sade’a „postacie miłości stają się postaciami (…) 

                                                           
27

 G. Lely, Vie du marquis de Sade, Paris 1989; cytowane w tekście jako [Lely]. 
28

 A. Breton, Second manifeste du surréalisme, w: tenże, Manifestes du surréalisme, op. cit., s. 149. 
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wolności”, i nazywał Markiza „apostołem wolności absolutnej” [cyt. za: Jean 1, s. 93, 

95]. 

 Jednoznaczne widzenie myśli Sade’a pod czerwonym – nie mówiąc już o 

brunatnym – sztandarem jest jednak nieprzekonywujące z kilku przynajmniej racji. Po 

pierwsze, jak podkreśla Maurice Lever, Sade jest pierwszym francuskim pisarzem 

wypowiadającym się wprost przeciw karze śmierci [Lever, s. 457]
29

. Po drugie, 

Markiz wielokrotnie jawi się jako zagorzały przeciwnik przemocy i instytucjonalnej 

zbrodni, a sądy swe formułuje w słowach całkiem jednoznacznych, zdradzających 

przy tym autentyczny emocjonalny sprzeciw wobec tego rodzaju praktyk
30

. Po trzecie, 

gdyby doszukiwać się u Sade’a myśli politycznej lub przynajmniej rudymentarnych jej 

zarysów, to jak podkreśla Gilles Deleuze, wyrażałaby się ona głęboką nienawiścią do 

wszelkiego prawa i represji [Deleuze, s. 265 nn.]
31

, a więc z zasady byłaby 

wymierzona w systemy administracyjnego przymusu, despotyzmu i tyranii. Po 

czwarte wreszcie, Sade nie był z pewnością myślicielem rewolucyjnym, ideologiem 

rewolucji (jakim będzie choćby A. Blanqui), jego myśl nie jest dyktowana intencjami 

o charakterze społeczno-politycznym, a wyrażane przezeń idee „w żaden sposób nie są 

redukowalne do rewolucji” [Bataille 2, s. 215]. 

 Toteż widzenie Markiza w roli rewolucjonisty oraz sprowadzenie jego dzieła do 

konwencjonalnie pojętego wymiaru rewolucji byłoby poważnym uproszczeniem, o ile 

nie wręcz zapoznaniem jego myśli, identyfikacja zaś z nazizmem – jawnym 

nieporozumieniem. Wydaje się, że nie będzie nazbyt ryzykowną teza, iż tak z racji 

poglądów, jak i pochodzenia, a także charakteru, Sade w ogóle nie miał natury 

rewolucjonisty – był raczej buntownikiem. 

 

II. Rewolucyjne role i maski 

 

Gotów jestem przelać krew, jeśli jej 

potrzeba dla szczęścia Republiki. 

                                                           
29

 O kwestii tej F. Alquié pisze tak oto: „I nigdy nie mogę myśleć bez emocji o odwadze Sade’a, który w okresie 

Terroru wystąpił przeciw karze śmierci, w chwili, gdy uczniowie Rousseau i dobrej Natury, w imię cnoty, 

sprawiali, że spadało tyle głów” (F. Alquié, Philosophie du surréalisme, Flammarion, Paris 1955, s. 77). 
30

 Zob. m. in. D. A. F. de Sade, Francuzi jeszcze jeden wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami, przeł. J. 

Lisowski (w tym tomie). 
31

 Zob. G. Deleuze, Prezentacja Sacher-Masocha, przeł. K. Matuszewski, „Literarura na Świecie” 1994, nr 10; 

cytowane w tekście jako [Deleuze]. 
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D. A. F. de Sade 

 

 W dziele Aline et Valcour, ou le Roman philosophique, opatrzonym 

podtytułem: Napisana w Bastylii na rok przed Rewolucją Francuską, konsekwentnie 

powtórzonym w trzech kolejnych wydaniach, jakie z dużymi perypetiami (włącznie ze 

zgilotynowaniem wydawcy Girouarda) ukazały się w sierpniu 1795 roku, Sade mnoży 

jasnowzroczne twierdzenia. Najpierw czytamy w przedmowie rzekomo pochodzącej 

od wydawcy: „nasz autor przewidział Rewolucję” (s. 388)
32

. Następnie kolejno 

bohaterowie powieści przewidują upadek Ancien Régime’u i ustanowienie republiki. 

Proboszcz z Berseuil zwraca się do Déterville’a słowami: „Wasza nowoczesna 

Babilonia ulegnie unicestwieniu tak jak Babilonia Semiramidy” (s. 447). Zamé z kolei 

twierdzi w rozmowie z Sainville’em: „zrzucicie jarzmo despotyzmu i staniecie się 

republikanami” (s. 640), a potem żegna się z nim kolejną przepowiednią: „w twej 

ojczyźnie szykuje się wielka rewolucja” (s. 704). Sam zaś Sainville mówi tak: „energia 

twych obywateli strąci wkrótce berło despotyzmu i tyranii”, „wolny lud (…) będzie 

chciał sam sobą rządzić” (s. 541). Brigandos natomiast ze swą przepowiednią zwraca 

się do Kawalera d’Alcantara: „Francja doświadczy straszliwej rewolucji, zrzuci jarzmo 

despotyzmu” (s. 851). Na koniec wreszcie w notach odnoszących się do wypowiedzi 

Zamé i proboszcza autor gratuluje sobie swego politycznego wyczucia. Czyni to także 

gdzie indziej, w Raporcie o postawie politycznej, skierowanym 18 marca 1794 roku do 

Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego, mając niewątpliwie na myśli tę samą 

powieść: „Byłem w Bastylii, gdy zebrały się Stany Generalne; przewidziałem szczęsne 

tego następstwa, a nawet samą rewolucję, dowodzi tego jedno z mych dzieł” [Aneks 

X]. 

 Czyżby zatem Sade był prorokiem
33

 Rewolucji? Być może w ówczesnym 

Paryżu nietrudno było przewidzieć przyszły, właśnie rewolucyjny bieg wypadków 

(pogląd ten potwierdza zresztą wielu historyków, podkreślając buntownicze nastroje 

                                                           
32

 D. A. F. de Sade, Aline et Valcour, ou le Roman philosophique, w: idem, Œuvres, t. 1, Paris 1991; cytaty z 

tego dzieła oznaczamy bezpośrednio w tekście. 
33

 Bez względu na to, czy Sade pretendował do roli proroka i czy „przepowiednie” Powieści filozoficznej zostały 

zmanipulowane tylko częściowo, czy też w całości, w jednym wszak przypadku opinia wyrażona przez Sade’a 

okazała się iście prorocza. Otóż w Aline et Valcour Markiz „przepowiedział” przyszłą wielkość Stanów 

Zjednoczonych: „republika Waszyngtona wzrastać będzie stopniowo w potęgę jak republika Romulusa i (…) 

podbije najpierw Amerykę, a później wstrząśnie całym światem” (Historia Zamé, w: D. A. F. de Sade, 

Powiedzieć wszystko, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, M. Bratuń, Łódź 1991, s. 214).  
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panujące w stolicy Francji), o ile, rzecz jasna, rewolucja jest wydarzeniem, które 

pozwala się przewidzieć (i, odpowiednio, zaplanować czy wywołać), zwłaszcza 

wówczas, gdy dla człowieka wydającego podobny osąd najczęściej od ponad 

dziesięciu lat oglądaną rzeczywistością nie były tętniące życiem ulice metropolii, lecz 

niebo rozrysowane więzienną kratą. Być może mamy do czynienia tylko ze zwykłym 

zbiegiem okoliczności, przypadkową zbieżnością realności powieściowej i realności 

życia. Być może wreszcie należałoby podać w wątpliwość oficjalną deklarację 

dotyczącą czasu powstania powieści, zwłaszcza, że wiadomo, iż dzieło rozpoczęte nie 

wcześniej niż 28 listopada 1785 roku (data zamknięcia prac nad Sodomą), ukończone 

zaś, w każdym razie w pierwotnej postaci, 1 października 1788 roku (taką bowiem 

datę nosi sporządzony własnoręcznie przez Sade’a Catalogue raisonné wymieniający 

m. in. Aline et Valcour), także później, aż do roku 1794, wielokrotnie było przez 

autora poprawiane i uzupełniane w celu nadania mu tej physionomie mâle et sévère qui 

convient à une nation libre. 

 Nie sposób w tym względzie dokonać jednoznacznych rozstrzygnięć. Z jednej 

bowiem strony trudno przypuszczać, byśmy w przypadku człowieka równie 

bezkompromisowego jak Markiz mieli do czynienia wyłącznie z „chwytem 

reklamowym”, z drugiej jednak to wielokrotne powtarzanie „przepowiedni” przez 

książkowe postacie zaczyna budzić wątpliwości, wydaje się wręcz, że autor puszcza 

„oko do czytelnika” [Lever, s. 461]. Niewykluczone jednak, iż rację ma Jean-Marie 

Goulemot, podkreślając, że proroctwa Brigandosa i Sainville’a – które zapowiadają 

koniec despotyzmu, nie przesądzając, jaką formę polityczną miałaby obrać wolna 

Francja (jakkolwiek wyrażenie „strąci berło” stanowi zapowiedź rewolucji 

antymonarchicznej) – oraz przepowiednia proboszcza z Berseuil „zostały niewątpliwie 

napisane przed rokiem 1789” i dopiero po fakcie, ze względu na intencję schlebiania 

publiczności i nadzieję zapewnienia sobie sukcesu, uzupełnione o sformułowania 

wiążące je z Rewolucją Francuską [Goulemot, s. 117]
34

. W każdym razie 

przepowiednie te świadczą, że „Sade, nie mając jasnej i precyzyjnej wizji, pragnął 

przekształcenia politycznych struktur monarchicznej Francji” [Goulemot, s. 119], poza 

                                                           
34

 J.-M. Goulemot, Lecture politique d’”Aline et Valcour”. Remarques sur la signification politique des 

structures romanesques et des personnages, w: Le Marquis de Sade, A. Colin, Paris 1968; cytowane w tekście 

jako [Goulemot]. 
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tym zaś, choć intuicyjnie i tylko częściowo, poddał analizie reżym monarchiczny i 

przewidział jego los [Goulemot, s. 122]. 

 Tym niemniej Sade napisał to, co napisał. Pozostaje też faktem, iż w tym 

„niesadycznym” przecież dziele – znacznie bowiem mniej „pornograficznym” niż 

Sodoma czy Julietta, przebogatym za to w warstwie konstrukcyjnej – w najszerszym 

zakresie dał wyraz swym przemyśleniom o charakterze politycznym i społecznym, 

których śmiałość stała się zapewne przyczyną zakazów, jakimi w wieku XVIII 

(wstrzymanie druku i konfiskata nakładu), a potem w XIX (dekrety cenzury) obłożona 

została powieść. 

 W każdym razie wówczas bodaj pierwszy raz – choć na razie tylko w 

„proroczym słowie” – zbiegły się koleje Rewolucji i losy Markiza de Sade. Pierwszy 

raz, a więc nie ostatni. I choć nie okoliczności życia Markiza wyznaczają zasadniczy 

charakter tego szczególnego powiązania, to jednak pozostawiają one na nim wyraźny 

ślad. „Wypuszczony na wolność w kwietniu 1790 roku, zatrzymany do wyjaśnienia w 

grudniu 1793 roku; podczas prawie czterech lat Sade uczestniczył w tworzeniu 

republiki, a podczas szesnastu miesięcy brał udział w rewolucji, co prawda nie w 

pierwszych szeregach, ale jednak jako ktoś, kto spełnia publiczną rolę, mówi w 

imieniu ludu i wykonuje odpowiedzialne funkcje” [Blanchot 1, s. 60]. 

 Trudno zapewne wyobrazić sobie bardziej spektakularny gest inicjujący 

rewolucję niż zburzenie więzienia [Bataille 2, s. 215] – to jakby sama ucieleśniona 

wolność zmiatała z powierzchni ziemi symbol ucisku i otwierała stalowe drzwi 

oddzielające od wolnego świata ofiary despotyzmu. Tymczasem Sade należał do tych, 

którym zdobycie Bastylii wolności nie przywróciło. 

 W nocy z 3 na 4 lipca 1789 roku Markiz, od ośmiu już wówczas lat więzień 

Bastylii, został nagle przeniesiony do Charenton. Przyczyniła się do tego awantura, 

jaką wywołał w przeddzień, rozwścieczony cofnięciem jednego z nielicznych 

przysługujących mu przywilejów, możliwości korzystania ze spacerów po wieżach. 

Gubernator Bastylii, Delaunay, poważnie zaniepokojony buntowniczym zachowaniem 

więźnia, wyjednał u ministra Villedeuila zgodę na jego natychmiastowe usunięcie z 

twierdzy. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    14 

 Sade później wielokrotnie powoływał się na tę okoliczność. „Rozpalałem (…) 

umysły ludu, zachęcałem do zburzenia tego pomnika okropności” [Correspondance, s. 

269]
35

, pisał w liście do Gaufridy’ego w maju 1790 roku. ”Moje nagłe przeniesienie 

jako człowieka niebezpiecznego – wyjaśniał w innym liście, skierowanym do 

prezydenta Klubu Konstytucji w La Coste – podyktowane zostało tworzącym się przy 

mym udziale pod murami Bastylii zbiegowiskiem, którego buntownicze ruchy 

doprowadzić miały do obalenia tego pomnika okropności” [Aneks III]. Obraz ten 

uzupełniał w napisanej w roku 1793 petycji „do prawodawców Konwentu”: 

„Przeciągałem garnizon na stronę ludu, odsłaniałem mieszkańcom Paryża okropności, 

jakie gotowano im w tym zamku” [Aneks IV]. Ujawniał też motywacje swych 

poczynań, wyjaśniając w raporcie z marca roku następnego: „Widziałem, jak zamek 

się zbroi i ładuje artylerię na platformie, perfidia ta obudziła we mnie wstręt” [Aneks 

X]. A wreszcie w Raporcie o postawie politycznej wprost wyznawał, co uczynił owego 

przełomowego dnia: „Podczas przechadzek po dworze przemawiam do żołnierzy, 

pytam ich, czy niegodziwie będą strzelać do ludu. Niezadowolony z odpowiedzi, 

postanawiam uprzedzić o ich zdradzie, ostrzegam ulicę Saint-Antoine przez okno za 

pomocą rury z białej blachy” [Aneks IX]. 

 Ów epizod bastylski Markiz uzna wręcz za „jeden z najpiękniejszych dowodów 

postawy obywatelskiej, jaki republikanin może dostarczyć” [cyt. za: Lever, s. 518]. 

Gdzie indziej zaś jeszcze wyraźniej podkreśli swą rolę w tych przedrewolucyjnych 

dniach, pisząc: „mam więc pewien udział w zdobyciu Bastylii” [Aneks IX], 

”przyczynił[em] się do zdobycia Bastylii” [Aneks III]. 

 Czyżby zatem Sade był inicjatorem Rewolucji, a już w każdym razie ataku na 

Bastylię? Jeśli wziąć pod uwagę, iż w ówczesnym Paryżu narastało niezadowolenie, 

wzbierały rewolucyjne nastroje, to nie może dziwić, iż kiedy Markiz uzbrojony w 

służącą do spuszczania brudnej wody rurę w kształcie tuby krzyczał przez okno swej 

celi: „Mordują więźniów!”, pod murami twierdzy zaczęły się zbierać grupki gapiów. 

Być może nawet niejeden z nich dziesięć dni później brał udział w ataku na Bastylię, 

trudno jednak sądzić, iż skłoniła go do tego „agitacja” Sade’a. Toteż inicjatywę 

                                                           
35

 Correspondance inédite du marquis de Sade, de ses proches et ses familiers, opubl. przez P. Bourdina, 

Librairie de France, Paris 1929; cytowane w tekście jako [Correspondance]. 
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Markiza, jego rolę w zdobyciu Bastylii widzieć można co najwyżej w kategoriach 

mityczno-symbolicznych, w sensie budowania przezeń prywatnej mitologii 

(ideologii), gdy okoliczności życiowe wymagały odeń przedstawienia 

„rewolucyjnego” życiorysu, a więc uwiarygodnienia się w oczach władz. 

 To zresztą raczej jego gwałtowny temperament i rządząca nim niepohamowana 

pasja niż agitacja na rzecz rewolucji wywołały wybuch i skłoniły Sade’a do 

komunikowania się z ulicą. I ten właśnie temperament sprawił, iż 14 lipca 1789 roku 

nie był dla Markiza dniem radosnego tryumfu z powodu odzyskania wolności. 

 Rewolucja postawiła przed Markizem konieczność samookreślenia. I cóż miał 

uczynić wielki pan libertyn, Markiz de Sade, jeśli nie chciał emigrować ani złożyć na 

siebie donosu? Zostać prawomyślnym obywatelem, działaczem rewolucyjnym. 

 Pierwszego lipca 1790 roku Sade odebrał kartę (o numerze 596 wystawioną na 

nazwisko Desade) „obywatela aktywnego” Sekcji Place-Vendôme (od września 1792 

roku zwanej Sekcją Pik), w tym samym czasie zrezygnował z partykuły „de” przy 

nazwisku i zaczął używać imienia Louis. Regularnie uczestniczył w posiedzeniach 

zgromadzenia sekcji odbywających się w kościele Kapucynów, ale nie odgrywał na 

nich aktywnej roli, wypełniał obywatelskie obowiązki, ale starał się nie rzucać w oczy. 

Bieg wypadków zmusił go jednak do porzucenia tej neutralnej postawy, zresztą w 

czasach Terroru były arystokrata z zasady był podejrzany. Mając świadomość 

kruchości swej sytuacji, Sade oddał sprawie publicznej jedyną kompetencję, jaką 

sankiuloci mogli uznać: został pisarzem na usługach rewolucji, a profesja l’homme de 

lettres miała go niejako oczyścić z grzechu pierworodnego, czyli szlachectwa, którego 

się konsekwentnie wypierał [Aneks IX, XIII]. 

 Jego talent pisarski szybko dostrzeżono i Sade został sekretarzem Sekcji Pik, 

redagując, a także samemu pisząc rozliczne teksty o charakterze politycznym, z 

których wiele ukazało się drukiem, zyskało pochlebne opinie władz zwierzchnich i 

zostało rozesłanych do pozostałych 47 sekcji Paryża. 

 Obarczono też Markiza innymi funkcjami, m. in. kierował działaniami Komisji 

Do Spraw Szpitali oraz koordynował prace nad zmianą nazw ulic w dzielnicy 

podlegającej jego sekcji, przedstawiając zarazem stosowne w tych kwestiach raporty, 

kilkakrotnie pełnił funkcję oratora, wygłosił m. in. Mowę do cieniów Marata i Le 
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Pelletiera podczas święta ku czci bohaterów Rewolucji, odczytał też w Zgromadzeniu 

tekst Petycji Sekcji Pik do Reprezentantów Ludu Francuskiego, wreszcie został 

wiceprezydentem, a także prezydentem swej Sekcji (1 sierpnia 1793 roku, choć już po 

dniu urzędowania zrezygnował z tej funkcji). 

 Czy jednak w Markizie redagującym i wygłaszającym płomienne teksty o 

patriotycznej wymowie należy widzieć apologetę Rewolucji? Może raczej należałoby 

się w nim dopatrywać pragmatyka, choćby nawet po trosze uwiedzionego przez 

Rewolucję, to jednak pragmatyka, który w trosce o przetrwanie ugiął się pod 

naciskiem okoliczności? 

 Jeśli Sade nie był wprost rewolucjonistą lub choćby piewcą rewolucji, to może 

jednak – jak sam deklarował – był jej miłośnikiem, „gorliwym zwolennikiem” [Aneks 

IX]? Jego słowa – „wielbiłem rewolucję jako mą wyzwolicielkę” [Aneks VI] – 

znajdują niewątpliwie pewne potwierdzenie. Uchylenie lettre de cachet, na mocy 

jakiego był więziony, i odzyskanie wolności 2 kwietnia 1790 roku, istotnie, 

zawdzięczał Rewolucji. Czy to jednak wystarczy dla potwierdzenia tak żarliwej atencji 

dla Rewolucji, jak ta, która pobrzmiewa w innej deklaracji Sade’a: „rewolucja nie 

przyniosła mi żadnych strat, winienem jej tylko wdzięczność” [Aneks X]? Już na 

pierwszy rzut oka słowa te wydają się nazbyt przesadne. Co więcej, w Markizie można 

widzieć wręcz ofiarę Rewolucji i to w kilku aspektach. 

 Po pierwsze, ucieleśniona Wolność wobec Sade’a okazała się nierychliwa i jej 

dziewięć pierwszych miesięcy, od lipca 89 do kwietnia 90, Markiz spędził za 

więziennymi murami. Po drugie, opuścił je dokładnie w takim samym stanie, w jakim 

– zgodnie z jego własnymi słowami – w nim się znalazł: „nagi jak robak”, nawet „bez 

spodni”, i odtąd on, wielki pan, nierzadko wręcz przymierał głodem. 

 Po trzecie, plądrujące Bastylię tłumy rozgrabiły pozostawiony w celi dobytek 

Sade’a: liczącą ponad 600 woluminów bibliotekę, „dwa tysiące liwrów w meblach, 

wartościowych portretach”, ubraniach. 

 Po czwarte, 22 maja 1791 roku grupa patriotów aresztowała ciotkę Markiza, 

panią de Villeneuve, czego absurdalność – represja wobec osiemdziesięcioletniej 

kobiety – wywołała ogromną wściekłość Markiza („Oto naprawdę odpychająca 

okropność, godna tych łotrów” [cyt. za: Lever, s. 446], pisał w liście do Gaufridy’ego). 
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 Po piąte, 17 września 1792 roku, a ponownie dwa dni później banda złodziei 

splądrowała i zniszczyła zamek La Coste, posiadłość na tyle dla Markiza znaczącą, że 

na wieść o tym fakcie stwierdził on: „Mam śmierć w sercu”. 

 Po szóste, i to bodaj strata dla Markiza najboleśniejsza, Rewolucji zawdzięczał 

utratę części rękopisów, które opłakiwał „krwawymi łzami”. Po dwunasty latach 

spędzonych za murami Vincennes i Bastylii Sade był w posiadaniu 15 tomów 

gotowych do druku, z których większość pozostała w jego celi. Po upartych 

poszukiwaniach w miejscach, w których złożone zostały papiery z Bastylii, Markizowi 

udało się odnaleźć zaledwie czwartą część utraconych manuskryptów, większość z 

nich jednak, wobec bezowocności poszukiwań, uznać musiał za bezpowrotnie 

utracone. Do tych ostatnich należało jego arcydzieło, książka, którą z niebywałą 

wprost troską starał się zabezpieczyć, Sto dwadzieścia dni Sodomy. Dzieła tego nigdy 

nie odnalazł. Zmarł w przekonaniu, że Sodoma nie istnieje. 

 Nie można także pominąć, po siódme, uszczerbku moralnego, jaki Markizowi 

przyniósł terror, zarówno w sensie utraty bliskich, m. in. Stanislasa de Clermont-

Tonnerre, czemu Sade daje wyraz w liście z 25 września 1792 roku skierowanym do 

Gaufridy’ego: „Dzień dziewiątego [sierpnia – przyp. B. B.] odebrał mi wszystko, 

krewnych, przyjaciół, protekcję, obronę (…). Jestem sam” [Correspondance, s. 322], 

jak i w sensie bolesnych doświadczeń wskutek tragicznych wydarzeń, jakich był 

świadkiem jako więzień Picpus, relacjonowanych w innym liście do tegoż samego 

adresata 21 stycznia 1795 roku: „moje narodowe uwięzienie, gilotyna przed oczami, 

wyrządziło mi to sto razy więcej złego niż by mogły uczynić wszystkie dające się 

wyobrazić Bastylie” [cyt. za: Klossowski 3, s. 71]
36

. 

 Tak oto w przybliżeniu wygląda bilans zysków i strat Sade’a. Wziąwszy to pod 

uwagę, chyba trudno dać wiarę żarliwym zapewnieniom Markiza o uwielbieniu 

Rewolucji. 

 Mimo, iż atencję dla niej Sade deklarował wielokrotnie i na różne sposoby 

(stwierdzał m. in.: „nikt nie jest bardziej przywiązany do Rewolucji niż ja” [Aneks 

IX]), to jednak okoliczności sprawiły, że uczyniono zeń wręcz jej wroga. 

                                                           
36

 Cyt. za P. Klossowski, Sade mój bliźni, przeł. B. Banasiak, K. Matuszewski, Warszawa 1992; cytowane w 

tekście jako [Klossowski 3]. 
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 Nawet bowiem włączenie się Sade’a w działalność Sekcji, postawa „obywatela 

aktywnego”, wręcz ewidentna troska o budowanie swego „rewolucyjnego” image (z 

jego własnej relacji wiemy, że m. in. gromadził uwierzytelniające dokumenty: 

„posiadam – pisał – pokwitowania podatków, pożyczek przymusowych, darów 

pieniężnych, zawiadomienia o służbie, wiele listów pochwalnych z różnych komun z 

mego departamentu, pokwitowania abonamentu subwencji na wydatki związane z 

wojną (…), tom dzieł patriotycznych” [Aneks IX]), wszystko to nie okazało się 

dostatecznym poręczeniem jego prawomyślności. Kiedy bowiem Rewolucja przybrała 

postać Terroru i z coraz większą zachłannością zaczęła „pożerać własne dzieci”, pisarz 

ponownie znalazł się w więzieniu. 

 Osadzony w Madelonnettes 8 grudnia 1793 roku (18 frimaire’a roku II) o 

godzinie 10 rano, 13 stycznia roku 1794 przeniesiony do Carmes, 22 lutego do Saint 

Lazare, wreszcie 27 marca do Picpus, wolność odzyskał 15 października 1794 roku. 

Powody, dla których na 312 dni Rewolucja pozbawiła go swobody, nie były 

jednoznaczne. Oficjalne dokumenty niewiele wyjaśniają. Rejestr sądowy z 

Madelonnettes precyzuje tylko tyle, że Sade jest „podejrzany” [Aneks V], Raport o 

postawie politycznej Markiza autorstwa członków Sekcji Pik oskarża go o kontakty z 

Brissaciem, o „utrzymywanie korespondencji z wrogami Republiki”, o to, że „jest to 

człowiek bardzo niemoralny, bardzo podejrzany i niegodny społeczeństwa”, a 

wreszcie o to, że „udawał patriotę”. Pojawiają się też jednak zarzuty bardziej 

konkretne – w tym samym Raporcie czytamy, że „zdemaskował się petycją sprzeczną 

z zasadami rewolucyjnymi i przeciwną utworzeniu armii rewolucyjnej zadekretowanej 

przez Konwent”, bronił też niejakiego Rolanda, który „utracił zaufanie Sekcji”, a także 

okazał się wrogiem „społeczeństw republikańskich”, dowodzącym przy okazji 

„niemożliwości ustanowienia we Francji demokratycznego i republikańskiego ustroju” 

[Aneks VIII]. 

 Z kolei oficjalny akt oskarżenia zarzucał mu, że jako „eks-hrabia, kapitan 

gwardii Kapeta w roku 1792, pozostawał w zmowie i utrzymywał korespondencję z 

wrogami Republiki. Stale zwalczał ustrój republikański, utrzymując w swej sekcji, że 

ustroju takiego nie da się wprowadzić. Okazał się zwolennikiem federalizmu i chwalcą 

zdrajcy Rolanda. W końcu wyszło na jaw, że dowody patriotyzmu, jakie chciał dawać, 
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były dlań tylko sposobem ukrycia jego udziału w spisku tyrana, którego był podłym 

siepaczem”. W dalszej zaś części akt podaje ogólne oskarżenie dotyczące łącznie 

dwudziestu ośmiu podsądnych: „okazali się [oni] wrogami ludu, bądź biorąc udział w 

intrygach, spiskach, zmowach i zabójstwach Kapeta i jego małżonki oraz innych 

przeciwko Rewolucji i obywatelom francuskim, bądź utrzymując korespondencję z 

wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami Rewolucji i udzielając im w różny sposób 

pomocy, bądź godząc w jedność, w niepodzielność Republiki i podsycając 

fanatyzmem wojnę domową w celu podburzania obywateli wzajem przeciw sobie, 

bądź wypowiedziami, przemowami i pismami przyczyniając się do rozkładu 

reprezentacji narodowej i przywrócenia monarchii” [Aneks XII]. 

 Co do innych powodów aresztowania można tylko spekulować, choć wydają się 

one bardziej sensowne niż wiele spośród faktycznie formułowanych. Sade zatrzymany 

został prawdopodobnie na mocy „prawa o podejrzanych” z 17. 09. 93. (obejmowało 

ono m. in. tych, którzy nie posiadali zaświadczeń o postawie obywatelskiej – 

jakkolwiek Sade takie zaświadczenie posiadał), być może został zadenuncjowany 

przez Komitet Nadzoru Sekcji Pik, bo ktoś życzliwy przypomniał sobie o jego 

szlacheckim pochodzeniu – wówczas często ono tylko wystarczyło, by położyć głowę. 

Być może komuś nie w smak była tolerancja Markiza, który nie chciał czynić użytku z 

pewnego zakresu władzy posiadanej przezeń z racji pełnionych funkcji (wiadomo m. 

in., że uratował przed gilotyną swą teściową, panią de Montreuil, której zawdzięczał 

lettre de cachet i którą jako „sprawczynię swych nieszczęść” obiecywał „przypiekać 

żywym ogniem”). Zapewne nie bez znaczenia była też emigracja obu jego synów, a 

także dwukrotne omyłkowe wpisanie jego samego na listę emigrantów, który to błąd 

Sade prostował długie miesiące, a potem – jak na ironię – oskarżenie o nielegalny 

powrót do Francji. Być może wreszcie do osadzenia go w więzieniu przyczyniło się 

odczytanie przezeń w Zgromadzeniu Narodowym na miesiąc przed aresztowaniem 

Petycji Sekcji Pik do Reprezentantów Ludu Francuskiego, której bezkompromisowy 

ateizm mógł się wydać rzeczą niebezpieczną w katolickim przecież społeczeństwie, a 

w dodatku publiczna prezentacja tekstu zbiegła się w czasie z zainicjowaną przez 

Robespierre’a zmianą kursu ideologicznego – po okresie gwałtownej ateizacji równie 

gwałtownie zaczęto lansować kult Najwyższej Istoty. 
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 W każdym razie Rewolucja oskarżyła Sade’a o sympatie rojalistyczne, „spisek 

przeciw Republice” oraz jedną z najcięższych wówczas zbrodni, moderantyzm, czyli 

zbytnią pobłażliwość wobec wrogów ludu (tak w każdym razie utrzymuje G. Lely, 

choć np. J.-J. Pauvert zwraca uwagę, że nie ma „w dokumentach dotyczących 

aresztowania Sade’a żadnego śladu jakiegoś moderantyzmu” [Pauvert 3, s. 95]
37

). A 

nie trzeba dodawać, że w okresie nasilonego Terroru kładziono głowy pod ostrze 

gilotyny ze znacznie bardziej błahych powodów. 

 Jednemu ze swych powieściowych bohaterów Sade kazał wypowiedzieć takie 

oto zdanie: „Jeżeli ateizm żąda męczenników, niech powie jedno słowo, a oddam moją 

krew”. Ale podobne słowa Markiz wypowiedział także we własnym imieniu: „gotów 

jestem przelać krew, jeśli jej potrzeba dla szczęścia Republiki” [Aneks VII]. I niewiele 

brakowało, by słowa te znalazły realne potwierdzenie, a Sade został męczennikiem 

Rewolucji, czy może męczennikiem ateizmu z rąk Rewolucji. 

 W ostatnich dniach lipca 1794 roku przed trybunałem rewolucyjnym stanęło 23 

podejrzanych, którym postawiono jednakie i jednako niejednoznaczne zarzuty. Rolę 

oskarżyciela pełnił zaciekły prześladowca „wrogów ludu”, prokurator Fouquier-

Tinville, co było niemal równoznaczne z wyrokiem skazującym. Na liście podsądnych 

znajdowało się także nazwisko Sade’a, ale Markiz w rozprawie nie uczestniczył, a 

przy jego nazwisku ktoś odręcznym pismem dopisał: absent. Jak to się stało, że 

Markiz uszedł z życiem? 

 Gilbert Lely uznał, że w zatłoczonym więzieniu Markiza po prostu nie 

odnaleziono, że więc życie zachował przez przypadek. Interpretacja ta, mimo swej 

kruchości, długie lata uznawana była za dostateczne wyjaśnienie tej zagadki. Dopiero 

w roku 1991 Maurice Lever po wieloletnich studiach nad życiem Sade’a wskazał 

rzeczywiste powody nieobecności pisarza na rozprawie. Otóż, gdy tylko Sade znalazł 

się w więzieniach „reżymu wolności”, pani Quesnet, towarzyszka ostatnich lat jego 

życia, której nadał wdzięczne imię Sensible, uruchomiła wszelkie koneksje, by 

Markiza uratować przed gilotyną. Toteż strażnik miał po prostu Sade’a nie znaleźć. 

                                                           
37

 J.-J. Pauvert, Sade vivant, t. 3: „Cet écrivain à jamais célèbre…”, 1793-1814, Robert Laffont, Paris 1990; 

cytowane w tekście jako [Pauvert 3]. 
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 Tak czy owak, o włos minął szafot głowę Sade’a, bo spośród sądzonych tego 

dnia tylko dwie osoby uszły z życiem. Do następnej rozprawy nie doszło – dzień 

później dyktatura Robespierre’a należała już do przeszłości. Niespełna cztery miesiące 

później Sade znów cieszyć się mógł wolnością. Miał przed sobą jeszcze dwadzieścia 

lat życia, ale tylko niewiele ponad sześć poza więziennymi murami. 

 

III. Productions civiques, albo farsa patriotyczna 

 

Jako człowiek pióra zobligowany jestem co dzień 

pracować raz dla jednego stronnictwa, raz dla innego. 

D. A. F. de Sade 

 

 Sformułowane przez Georgesa Bataille’a przekonanie, iż „trudno o bardziej 

jałowe zajęcie niż poważne traktowanie Sade’a w sposób dosłowny” [Bataille 2, s. 

219], odnosi się także, a może nawet w szczególności, do jego pism politycznych. Czy 

zatem prawdy o myśli politycznej Markiza, o stosunku do Rewolucji, należałoby 

szukać w jego twórczości powieściowej bądź w korespondencji? Być może. Nie 

zapominajmy jednak, że powieści – mimo tak znaczącej w nich obecności myśli 

dyskursywnej: filozoficznych dysput i tyrad – to fikcja literacka. Nie zapominajmy, że 

także w nich Sade dokonywał pewnych „stosownych” manipulacji – wystarczy 

przypomnieć wielokrotne przeróbki Aline et Valcour. Nie zapominajmy też, że i 

korespondencja poddawana była pewnym manipulacyjnym zabiegom (np. w jednym z 

listów, w którym czytamy słowa: „Nic nie może się równać z okropnością masakr”, 

Sade, kierując się ostrożnością, drobnym pismem dopisuje między linijkami: „ale były 

słuszne”), a nawet wręcz preparowana (choćby trzy listy z 17 i 18 października 1792 

roku do żony, teściowej i dzieci, mające służyć Markizowi jako ewentualne alibi, 

których sporządził poświadczone przez świadków kopie, a które Lely określi jako 

„frazeologię czystej fabrykacji sankiulockiej” [Lely, s. 465]). W tym względzie żadnej 

wątpliwości nie pozostawiają własne słowa Markiza: „w listach należy być 

przezornym, a despotyzm nigdy ich tyle nie odpieczętował, ile wolność” [Aneks I]. 

 Niewątpliwie jednak teksty polityczne, rozmaite mowy, petycje, uwagi czy 

sprawozdania, owe „écrits, libelles, opuscules” [Jean 3, s. 261]
38

, z definicji stanowią 
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 R. Jean, Un portrait de Sade, Actes Sud, 1989; cytowane w tekście jako [Jean 3]. 
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materię bardziej podejrzaną. Najczęściej bowiem były to „zwykłe pisma 

okolicznościowe” [Pauvert 2, s. 575]
39

, pisane pod presją aktualnych wydarzeń lub 

pod wpływem chwilowych impulsów. A właśnie presja okoliczność – począwszy od 

codziennych wydarzeń, na widmie gilotyny zaś skończywszy – sprawia, że w 

odniesieniu do tego rodzaju pisarstwa niekiedy trudno jednoznacznie określić, w jakim 

stopniu Sade mówi we własnym imieniu, wyraża własne poglądy i opinie, w jakim zaś 

– jako sekretarz Sekcji, redaktor wychodzących z niej urzędowych pism – tylko oddaje 

swe wprawne pióro na usługi Rewolucji, nadaje literacką formę oficjalnemu 

stanowisku lokalnej instancji władzy. Wątpliwości zaś są tym większe, że często 

mamy do czynienia z tekstami o funkcji instrumentalnej – począwszy od tego, że 

stanowiły narzędzie politycznego nacisku, miały charakter propagandowy i zadaniem 

ich było utwierdzanie rewolucyjnego ducha, a skończywszy na tym, iż wprost miały 

dowodzić żarliwego patriotyzmu Sade’a, stanowiąc usprawiedliwienie i poręczenie 

jego postawy obywatelskiej – nie sposób zatem wziąć je po prostu za „dobrą monetę” i 

postawić znak równości między wielkim panem libertynem i natchnionym 

rewolucyjnym poetą. 

 Nie znaczy to jednak, że rewolucyjne dziełka – jakkolwiek należałoby je 

widzieć w perspektywie ról, jakie Sade odgrywa, i masek, jakie przy tym przywdziewa 

– nie dopełniają obrazu Sade’a, nie stanowią swego rodzaju objaśnień do okoliczności 

jego życia. „Pisma polityczne Sade’a należą raczej do historii jego życia niż do historii 

jego dzieł” [Lely, s. 552]. Toteż Markiza o tyle należy widzieć przez ich pryzmat, o ile 

je same należy postrzegać przez pryzmat skądinąd czerpanej wiedzy o Markizie. 

 Katalog Paryskiej Biblioteki Narodowej – jak w 1957 roku odnotowywał 

Gaston Profühl, komentujący pierwsze zbiorowe wydanie rewolucyjnych pism 

Markiza – przypisywał Sade’owi, co potwierdzały analizy grafologiczne i badania 

porównawcze stylu, autorstwo ośmiu tekstów o charakterze politycznym
40

. W 

wydanym trzydzieści lat później ostatnim ich zestawie Annie Le Brun i Jean-Jacques 
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Pauvert pomieścili jedenaście tekstów
41

, a Pauvert uzupełnił zbiór fragmentami 

kolejnych, odnalezionych w ostatnich latach dzięki udostępnieniu badaczom przez 

hrabiego Xaviera de Sade rodzinnych archiwów [Pauvert 3]. Odnalezione w ostatnim 

ćwierćwieczu teksty to jednak pisma pomniejsze, mniej znaczące i mniej 

reprezentatywne, nie należy też się spodziewać, by kolejne lata przyniosły w tym 

względzie szczególne rewelacje. Można więc uznać, iż najbardziej charakterystyczne i 

najbardziej znaczące dziełka Sade’a o charakterze politycznym są nam znane i 

dostępne.  

 Jeśli owe teksty polityczne uzupełnimy fragmentami innych, pomniejszych, 

fragmentami listów oraz raportów i misyw, a także tekstem Francuzi, jeszcze jeden 

wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami, który, choć włączony do Filozofii w 

buduarze, to jednak funkcjonował wielokrotnie jako osobna wypowiedź i 

prawdopodobnie jako taki został pierwotnie zamierzony, to otrzymamy wcale pokaźny 

zbiór tekstów, które przynajmniej w pewnej mierze pozwolą rzucić światło na poglądy 

polityczne Markiza. 

 Pierwszym znanym, wydanym drukiem tekstem politycznym Sade’a był 

powstały w roku 1791, jeszcze przed uaktywnieniem się Markiza do Sekcji Place-

Vendôme, Adres obywatela Paryża do króla Francuzów. W dwu raportach, z 18 marca 

(8 ventose’a) [Aneks X] oraz z 24 czerwca 1794 roku (6 messidora roku II) (drugi z 

nich jest poprawioną wersją Raportu zamieszczonego w tym tomie jako Aneks IX), 

przesłanych, odpowiednio, do „członków Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego” i 

„do członków Komisji Ludowej” Sade będzie utrzymywał, że egzemplarz Adresu 

wrzucił 25 czerwca 1791 roku do przejeżdżającej ulicami stolicy królewskiej karety. 

 Tego dnia, istotnie, zatrzymany podczas ucieczki Ludwik XVI pod eskortą 

wracał do Wersalu. Rankiem Paryżanie znaleźli na murach stolicy napisy: Celui qui 

applaudira le roi sera bâtonné. Celui qui l’insultera sera pendu. Króla witało trzysta 

tysięcy mieszkańców Paryża, stojących w milczeniu wzdłuż trasy jego przejazdu. 

Zważywszy na te okoliczności, trudno dać wiarę słowom Sade’a. Wiadomo natomiast, 
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że kilka dni po owym powrocie Adres został wydrukowany u Girouarda, być może też 

– jak zapewniał Sade – krążył po stolicy i został publicznie odczytany w Tuilleries. 

 Nie wydaje się natomiast jednoznacznie pewne to, że Adres w ogóle powstał 

przed powrotem króla. Jakkolwiek tekst pozostawionych przez Ludwika w dniu 

ucieczki Déclarations à tous les Français, do których w oczywisty sposób odnoszą się 

liczne fragmenty Adresu, dzięki odczytaniu go przez prezydenta Beauharnais w 

Zgromadzeniu, znany był już w dniu ucieczki monarchy, to jednak Sade nie zwraca się 

do „króla Francji”, lecz „do króla Francuzów”, choć Ludwik oficjalnie posiadał ten 

pierwszy tytuł właśnie do 25 czerwca, kiedy to decyzją Konstytuanty został 

tymczasowo „zawieszony”, a jego władzę przejęło Zgromadzenie. 

 Choć tekst ten, nie wykraczający poza tradycyjne kształty rewolucyjnych 

broszur [Lely, s. 450], nie powstał na zamówienie Sekcji (w tym okresie działalność 

Sade’a w Sekcji była marginalna), lecz napisany został z własnej inicjatywy Markiza – 

niewykluczone, że pod wpływem chwilowego impulsu spowodowanego ucieczką 

monarchy (zaskakujące jest jednak, że Sade porzucił niewątpliwie bardziej go 

absorbujące prace nad dziełami scenicznymi), być może też w intencji budowania 

obywatelskiego alibi (Markiz waży się bowiem wystąpić przeciw Ludwikowi, gdy 

tymczasem szlachta w większości wprost deklarowała wierność tronowi) – to jednak 

trudno uznać wyrażane w nim poglądy za w pełni reprezentatywne dla stanowiska 

Markiza. Adres stanowi bowiem „osobliwą mieszaninę stylów, co sprawia, że autor 

listu, jak się wydaje, nie może się powstrzymać od wyrażenia szacunku dla króla, a 

zarazem pozwala sobie bardzo ostro go skrytykować” [Jean 3, s. 253]. 

 Po pierwsze, Sade powtarza wiele obiegowych opinii: zgodnie z przekonaniem, 

jakie podzielali zarówno emigranci, jak i jakobini, odpowiedzialnymi za monarsze 

decyzje czyni królową („takich rad udzieliła ci twa towarzyszka życia”) i ministrów 

(„niegodziwa administracja poprzedniego oraz twego panowania”). Ma jednak Sade 

nadzieję, jak wielu przywiązanych do monarchicznej tradycji Francuzów, że jeszcze 

nie wszystko stracone i nawet zło wyrządzone niechlubną ucieczką, dokonaną zresztą 

„za podszeptem księży i kurtyzan”, można naprawić, król bowiem został oszukany. 

Wyraża też, wciąż powszechne, przekonanie, że „imperium francuskim może rządzić 
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jedynie monarcha”, oraz daje wyraz poglądowi, jaki wówczas podzielała jeszcze 

nawet ulica, iż pod sztandarem wolności zjednoczą się wszyscy Francuzi. 

 Wyraża też Sade usankcjonowany stan rzeczy: Ludwik może panować już tylko 

„w imieniu prawa i z woli swych poddanych”, nie zaś „z łaski bożej”, gdyż właśnie 

wolny naród go „wynosi, mianuje swym przywódcą, (…) sadza na tronie, nie zaś Bóg 

Wszechświata”, toteż wielkość króla jest „jedynie naszym dziełem”, gdyż prawa – za 

pośrednictwem swych reprezentantów – tylko naród „jako jedyny władny jest ogłosić, 

ponieważ w nim tkwi siła”, i władzę powierzyć monarsze. 

 Pojawia się też wątek o zabarwieniu ideologicznym: charakterystyczne dla 

dawnego ustroju nadużycia zostaną wykorzenione przez „nowy sposób sprawowania 

rządów”, ulegną one usunięciu, gdyż nie pozostają w zgodzie z nowym porządkiem. 

 Niewykluczone natomiast, iż w zgodzie z własnymi przekonaniami stawia Sade 

– niezwykle zresztą trzeźwą – diagnozę przeszłości, określając dawny typ rządów jako 

„zmurszały” i o „kształcie z natury zepsutym”. Z całą natomiast pewnością własny los 

ma Markiz na względzie, gdy mówi – to zresztą stały wątek jego tekstów – o 

despotyzmie króla i jego ofiarach „na wieczność wtrąconych do lochów 

przerażających twierdz, jakimi najeżone było królestwo”, przywołuje także lettre de 

cachet („jeden twój podpis”). 

 Pojawia się też w liście wątek typowo oświeceniowy: „święte życzenie”, czyli 

wolność, jest „dziełem rozumu, dziełem mądrości”, rozumność gwarantuje 

szczęśliwość („nie może już być nadużyć, kiedy rozum przybiera szlachetną postać”), 

a „dzieła ciemnoty (…) mogą się spełniać tylko podczas długiej nocy przesądu, 

fanatyzmu i zniewolenia”. Niegodziwość i nadużycia znikają w „zbawiennych 

płomieniach”, jakie rozpala – ten wątek przekonania Sade’a o szczególnej roli filozofii 

będzie powracał – „rozbłyskująca pochodnia filozofii”. 

 Uwagę zwracają także walory stylistyczne tekstu, jego nieco napuszona forma, 

co dostrzegł już jeden z pierwszych czytelników, adwokat Reinaud, który w liście do 

Markiza nie traktuje o treści pisma, lecz o jego stylu: „dobrze zrobiony, spójny, z 

nerwem” [cyt. za: Lever, s. 471]. 

 Stosunek Sade’a do innego tekstu politycznego, napisanego już w Sekcji – 

Pomysły o sposobie sankcjonowania praw – nie może budzić specjalnych wątpliwości, 
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zważywszy że on sam z nutą ostrożnej ironii pisze w liście do Gaufridy’ego: „Wiedz, 

że cieszę się teraz w mej sekcji wielkim zaufaniem. Nie ma dnia, by mnie nie 

zatrudniano. Niewielkie pismo, jakie tu dołączam, a w którym znajdowano duże 

upodobanie, jest tego dowodem” [cyt. za: Lever, s. 499]. Trudno założyć, by Markiz – 

gdy krótko wcześniej wprost, a wbrew powszechnym tendencjom opowiadał się za 

bikameryzmem – teraz oto najszczerzej zagustował w idei monokameryzmu. Raczej 

tylko wyrażał oficjalne stanowisko Sekcji lub nawet w ogóle paryskich sankiulotów w 

kwestii kontroli ludu (który zdecydowanie wkroczył na scenę polityczną 10 sierpnia), 

choć niewykluczone, iż zasada, zgodnie z którą lud powinien posiadać co najwyżej 

możliwość zatwierdzania praw, nie zaś ich stanowienia, mogła być bliska arystokracie, 

widzącemu naród jako „nieodpowiedzialne dziecko” [Lever, s. 473], które wymaga, 

by nim kierować. To prawda, że Pomysły stanowią bodaj najbardziej spójne i 

merytorycznie określone z pism politycznych Sade’a, który, dokonując precyzyjnej 

analizy zagadnienia stanowienia praw, trafnie podkreśla, że zasada przedstawicielstwa 

przeciwstawia się suwerenności ludu. Niewątpliwie też jest to „mowa, w której z 

każdego paragrafu promieniuje silne umiłowanie wolności” [Lely, s. 472], choć Sade – 

dając w niej wyraz swemu „dość autentycznemu entuzjazmowi” [Pauvert 3, s. 36] – 

pisze raczej o własnej wolności [Pauvert 3, s. 37], o czym świadczy tradycyjnie przez 

Markiza artykułowana kwestia despotyzmu. Trudno jednak byłoby zgodzić się z 

przekonaniem, że to także „najsolidniejsze i najbardziej oryginalne z dziełek 

politycznych” [Lely, s. 472], Sade bowiem także i tutaj wyraża raczej poglądy Sekcji, 

poza tym zaś w tekście dają się zauważyć wyraźne wpływy Umowy społecznej 

Rousseau [Lever, s. 498]. Należałoby raczej uznać, że tekst stanowi popis 

„rewolucyjnej retoryki” [Pauvert 3, s. 37] Sade’a, który na tyle bawi się swym 

pastiszem, że trudno rozstrzygnąć, co bardziej podziwiać, czy jego bezczelność, czy 

humor [Lever, s. 499], jak choćby wówczas, gdy w żartownej formie daje wyraz 

swemu poglądowi na temat prawa, które – jak podkreśla – nęka tych, co mu podlegają. 

 Z kolei tekst Sekcja Pik do swych braci i przyjaciół… Pauvert uznaje za 

„gwałtowne wyznanie wiary” Sade’a [Pauvert 3, s. 64], podobnie zresztą jak Petycję 

Sekcji Paryża do Konwentu Narodowego – uznającą dekret o powołaniu armii 

najemnej za „niepolityczny, niesprawiedliwy, niebezpieczny” (Sekcja zresztą 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    27 

podtrzymała tę przeciwstawiającą się opcji Robespierre’a opinię w Wyciągu z 

rejestrów…) – która w znacznej mierze stanowi wyraz własnych poglądów Markiza 

(on sam zresztą, powołany przez Sekcję 15 czerwca 1793 roku, dzień później, 

wchodząc w skład oficjalnej delegacji, przedstawił Petycję w Konwencie) na kwestię 

wojny, zwłaszcza w kontekście patriotyzmu Markiza i jego przywiązania do idei 

Francji [Pauvert 3, s. 64-65]. 

 Pośród rewolucyjnych dokonań Sade’a dziełkiem bodaj czy nie najbardziej 

zdumiewającym jest Mowa do cieniów Marata i Le Pelletiera. I to w każdym 

aspekcie. Oto bowiem 29 września 1793 roku w dniu święta upamiętniającego dwu 

zamordowanych bohaterów Rewolucji Francuskiej wielki pan libertyn, usytuowany na 

piedestale pomiędzy popiersiami tychże „przyjaciół ludu”, w otoczeniu wystrojonych 

kobiet, wygłasza (jakaż pożywka dla wyobraźni autora Histoire de Juliette!) do 

zgromadzonych tłumnie paryskich sankiulotów płomienną, patriotyczną „homilię”. 

Tekst panegiryku, którego zawartość merytoryczna wyczerpuje się na pochwale – 

niewątpliwie szczerej – wolności, w gruncie rzeczy jest jedną wielką figurą 

retoryczną. To „najbardziej zwodnicze z politycznych dziełek Sade’a” [Lely, s. 482], 

w którym patos oraz obywatelski i rewolucyjny duch osiągają niekiedy takie wyżyny, 

że nie mogąc im podołać, przeradzają się w czystą farsę, co sprawia wrażenie, iż Sade 

naigrywa się sytuacji i własnego pustosłowia, z powodzeniem da się widzieć jako 

„parodia”, „satyra przez antyfrazę” [Lely, s. 482] czy też „bufonada” [Lever, s. 506] i 

stanowi „arcydzieło rewolucyjnej teatralności” [Jean 3, s. 263]. Bodaj żaden inny tekst 

Sade’a nie był takim popisem stylu, choć trudno, rzecz jasna, sądzić, iżby jego pierwsi 

słuchacze odebrali wystąpienie inaczej niż jako mowę pochwalną, przenikniętą 

najżywszym umiłowaniem rewolucyjnych idei. 

 Z całą natomiast pewnością tekstem, w którym Sade mówi we własnym imieniu 

jest Petycja Sekcji Pik do Reprezentantów Ludu Francuskiego, co więcej w niej 

właśnie pojawia się nuta ściśle osobista, niewątpliwie bowiem siebie ma Sade na 

myśli, gdy pisze: „Od dawna już filozof śmiał się potajemnie z małpiarstw 

katolicyzmu; jeśli jednak ośmielał się przemówić głośno, ministerialny despotyzm 

potrafił szybko zmusić go do milczenia w lochach Bastylii”. „Po raz pierwszy w swej 

karierze politycznej [Markiz] mógł wygłosić niektóre ze swych najtrwalszych 
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przekonań” [Lever, s. 509], zwłaszcza tyczące konsekwentnego ateizmu, jednego z 

najbardziej charakterystycznych wątków tematycznych jego dzieła. Takie zdania jak: 

„filozofia obala wreszcie panowanie szalbierstwa” czy „Rozum zastępuje Marię w 

naszych świątyniach”, brzmią niczym cytaty z Julietty lub Sodomy. Obok pochwały 

ateizmu, jedynego godnego ludzi wolnych kultu, i rozumu („wreszcie człowiek staje 

się oświecony”) znajdujemy w tekście charakterystyczny dla Sade’a pogląd na temat 

tradycyjnego związku monarchii i religii („Jakże bowiem tyrania mogłaby nie 

popierać przesądu?”), bliźniaczej pary „dzieci fanatyzmu”, które mają te same 

podstawy i wzajemnie się wspierają, toteż Sade podkreśla konieczność 

konsekwentnego rozprawienia się nie tylko z „kurtyzaną z Galilei”, ale też ze 

„wszystkimi jej akolitami”, a przy okazji dokonuje zdawkowej analizy mechanizmu 

funkcjonowania „krwawej religii” (imię Boga służy wyłącznie „namiętnościom 

plugawych siepaczy”). Z kolei w drugiej części tekstu pojawiają się wątki mniej 

zapewne bliskie Markizowi, nie wydaje się bowiem, by jego słowa na temat 

wzorowanego na starożytności kultu były szczere (chyba że w odniesieniu do jego 

walorów teatralnych). Co jednak warte podkreślenia, to fakt, iż żadna z ogólnikowo 

wychwalanych przez Sade’a cnót nie dotyczy dobrych obyczajów [Pauvert 3, s. 89], 

toteż w tym przynajmniej względzie Sade pozostał w zgodnie z własnymi 

przekonaniami. Dlatego też trudno o tekst mniej oportunistyczny, podległy 

fluktuacjom, modom politycznym niż Petycja [Faye 1, s. 57]. Wydaje się wielce 

prawdopodobne, że właśnie bezkompromisowość tego tekstu była jedną z przyczyn 

zamknięcia Markiza przez „reżym wolności”. Uwadze Robespierre’a, który dzień 15 

listopada 1793 roku spędził w Konwencie, nie uszła zapewne korpulentna sylwetka 

ex-szlachcica o siwych włosach, który tego dnia rankiem, stojąc na czele 

ośmioosobowej delegacji, z dramatyczną swadą – desygnowany do tego (może z 

premedytacją) przez swą Sekcję – wygłosił tekst Petycji, i który już uprzednio 

sygnował sprzeczny z jego decyzjami memoriał. Choć jeszcze pięć dni wcześniej w 

Paryżu odbyło się wielkie święto Wolności i Rozumu (z której to okazji katedra Notre-

Dame przemianowana została na świątynię Rozumu), to tendencja zaczynała się 

zmieniać. Najpierw 17-ego, a jeszcze mocniej 21-ego Robespierre wystąpił przeciw 

ateizmowi i kultowi laickiemu (uznając, że „ateizm jest arystokratyczny”) i 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    29 

zapoczątkował państwową religię Najwyższej Istoty. Niecałe trzy tygodnie później 

Sade był już w więzieniu. 

 Trudno, rzecz jasna, jednoznacznie i en bloc określić relację Sade’a do tekstów 

politycznych, które pisał lub redagował w okresie Rewolucji. Zdarzało się, co prawda, 

że miał w nich okazję wygłaszać własne poglądy, zdarzało się też, że niektóre idee 

(wolność, sprzeciw wobec despotyzmu) zbieżne były z jego sposobem myślenia, ale 

bywało również tak, że wyrażał obiegowe opinie sankiuloterii lub oficjalnie lansowane 

przez Sekcję, które z jego własnymi przekonaniami nie miały nic wspólnego, a nawet 

były mu najszczerzej obce, o ile nie wręcz nienawistne. Pewne jest natomiast, iż 

potrafił robić znakomity użytek ze swego pióra, uciekając się do stylistycznych 

zabiegów i sięgając po retoryczne figury. Charakterystyczne jest także to, że wszystkie 

one w mniejszym lub większy stopniu posiadają pewne walory spektaklu teatralnego, 

wręcz realizują „antyczną teatralność” [Le Brun 1, s. 141]. Czym jednak przede 

wszystkim były dla Markiza? Ogólnie rzecz biorąc, trudno mieć w tym względzie 

wątpliwości, gdy teksty te sam określał jako „production civiques”, jawiąc się tym 

samym jako „aktor własnego życia”, który „bez przerwy odgrywa komedię swego 

zaangażowania” [Lever, s. 500]. Zapewne jednak nie bez pewnego upodobania, jest 

bowiem „zaabsorbowany, roznamiętniony, niekiedy rozbawiony autobiograficznym 

dramatem, jaki dzień po dniu improwizuje” [Lever, s. 507]. 

 W ów „kontekst dramatyczny” [Pauvert 3, s. 60] wpisuje się także pamflet 

Francuzi, jeszcze jeden wysiłek, jeżeli chcecie stać się republikanami. Nie bez 

powodu, mając na myśli właśnie to dzieło, Henri d’Alméras napisał, że Markiz 

„przygotował również projekt konstytucji” [cyt. za: Pauvert 3, s. 76]. Będąc atakiem 

na feudalizm i monarchię, zarazem zaś na propagowany przez Robespierre’a kult 

Najwyższej Istoty i jakobińską politykę, dziełko to mieści się w konstytucjonalnej i 

ideologicznej debacie czasu [Delon, s. 100]
42

, choć „centralną zasadę myśli 

thermidoriańskiej, mianowicie wolność, posuwa aż do je negacji” [Delon, s. 105], być 

może też stanowi swego rodzaju dyskusję z komunizmem Babeufa [Pauvert 3, s. 188-

192]. Tekst Francuzi… zbliżony jest do wielu broszur politycznych z roku III, różnią 

go zaś od nich dwa elementy: „apologia dzikiego liberalizmu, który posuwa się aż do 
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 M. Delon, Sade thermidorien, w: Sade: écrire la crise, Belfond, Paris 1983; cytowane w tekście jako [Delon]. 
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zniszczenia podstaw nowego społeczeństwa” i włączenie go w libertyński dialog 

[Delon, s. 104]
43

. Co więcej, w okresie redagowania tego tekstu, tj. wiosną i latem 

1795 roku toczyły się dyskusje nad Konstytucją roku III [Delon, s. 101-102] oraz 

trwały prace nad nowym kodeksem i niewykluczone, że ten pamflet czy też „piękny 

paszkwil” [Mandiargues]
44

 powstał jako odpowiedź – odpowiedź pół żartem, pół serio, 

tyleż zaprawiona ironią podyktowaną przekonaniem o absurdalności rewolucyjnych 

zasad, co przeniknięta entuzjazmem z powodu upadku Terroru – na oficjalną zachętę 

władz do zgłaszania obywatelskich projektów ustawy zasadniczej. Przekonanie to 

potwierdza także fakt, iż Sade napisał inny jeszcze tekst o zbliżonym charakterze, 

zaginiony Projekt utworzenia miejsc prostytucji, zorganizowanych, utrzymywanych i 

kierowanych przez państwo
45

. Co także charakterystyczne, w tekście tym zwraca 

uwagę, znany ze słynnego listu do żony z listopada 1783 roku, w którym Markiz czyni 

jednoznaczne deklaracje na temat swego sposobu myślenia
46

, wyraźnie osobisty ton: 

„wyjawiam myśli, które utożsamiły się ze mną, odkąd osiągnąłem wiek dojrzały, i 

wyjawieniu jakich haniebny despotyzm tyranów przez tyle wieków się 

przeciwstawiał”. 

 

IV. Marquis sans-culotte parvenu 

 

„Point de culotte”. Sans culotte, peut-être? 

R. Jean 

 

 Opuszczając w kwietniu 1790 roku Charenton, Sade, uwolniony przez 

Rewolucję – według jego własnego wyrażenia – nie posiadał nawet spodni („point de 

culotte”), czyżby zatem z tego tytułu był sankiulotą (sans-culotte)? Choć w 

odróżnieniu od należących do tej warstwy z urodzenia (nés), sankiulotą z „awansu 

społecznego” (parvenu)? 
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 Lektura pamfletu politycznego podczas orgii powtarza zresztą scenę z Niebezpiecznych związków, gdzie 

Valmont pisze sentymentalny list na plecach kurtyzany i odsyła w nim do sytuacji politycznej [Delon, s. 106]. 
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 A. Pieyre de Mandiargues, Préface à Juliette, „Obliques” 1977, nr 12-13; cytowane w tekście jako 

[Mandiargues]. 
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 Zob. B. Banasiak, Inne teksty polityczne (w tym tomie). 
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 W liście tym Sade tak pisze: „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! Mój sposób myślenia jest owocem 

moich przemyśleń; wynika z mojej egzystencji, z mojej konstytucji. Nie jestem w mocy go zmienić” [cyt. za 

Lely, s. 348]. 
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 Wielu krytyków – w pewnej przynajmniej mierze – zdanie takie podzielało, 

choćby G. Lely, którego wkład w dzieło recepcji Sade’a jest nie do przecenienia, a 

który widział Markiza jako le liberateur, czy R. Jean, piszący wprost, że Sade „jest 

rewolucjonistą, ale antyjakobinem”, a „jego rewolucyjne zaangażowanie jest jednak 

szczere” [Jean 3, s. 254, 252], podobnie zresztą jak G. Bataille, którego zdaniem 

Markiz „opowiedział się za Rewolucją”, „nie znosił ekscesów Terroru, ale był 

jakobinem” [Bataille 1, s. 185]
47

, oraz J.-J. Pauvert, który, uznawszy, że zarówno 

rewolucyjny entuzjazm Sade’a jest dość szczery, jak i znacząca jest jego rola w 

radykalnej działalności Sekcji oraz Stowarzyszenia Ludowego, dość wyraźnie 

podkreślał pewną identyfikację Sade’a z Rewolucją [Pauvert 3, s. 36, 74, 75]. 

 To prawda, że wiele posunięć Sade’a – pozostanie w Paryżu, skrupulatne 

wypełnianie obywatelskich obowiązków, działalność w Sekcji i oddanie na jej usługi 

swego pióra, wreszcie oratorskie wystąpienia – w niedwuznaczny sposób wikłało go w 

Rewolucję i sprawiało wrażenie ideowego zaangażowania. „Można bez końca 

dyskutować, czy w tych kwestiach był szczery, czy był hipokrytą, czy był w zgodzie 

ze swym zachowaniem i publicznymi deklaracjami, czy nie” [Blanchot 1, s. 51]. To 

prawda, że w tych okolicznościach trudno byłoby założyć jego najwyższą niechęć do 

Rewolucji, rewolucyjne pisma zaś uznać wyłącznie za wyraz czystego pragmatyzmu i 

obłudy. Niemniej jednak równie trudno byłoby przypisać mu identyfikację z 

sankiulotami. Należałoby raczej uznać, że „jeśli przystawał on na zasady rewolucyjne, 

to być może dlatego, że uznał je za odpowiednie do struktury społeczeństwa, jakie 

wówczas istniało w następstwie rozwoju ekonomicznego i przekształceń społecznych” 

[Goulemot, s. 136]. 

 Sam fakt pozostania Sade’a w rewolucyjnym Paryżu, gdy około 150 tys. 

szlachty udało się na emigrację, choć może się wydawać zaskakujący, nie dowodzi 

jeszcze jakiegoś szczególnego przywiązania do Rewolucji. Miał bowiem Markiz 

oczywiste powody, by jednak w kraju pozostać. Przede wszystkim więc konieczność 

doglądania spraw majątkowo-finansowych, w tym troska o stanowiące jego główne 

źródło utrzymania posiadłości, które w rewolucyjnej zawierusze mogły zostać 
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 G. Bataille, L’homme souverain de Sade, w: G. Bataille, L’Érotisme, Gallimard, Paris 1957; cytowane w 

tekście jako [Bataille 1]. 
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rozgrabione lub zniszczone bądź – jak miało to miejsce w przypadku dóbr emigrantów 

– administracyjnie zarekwirowane. Być może nie bez znaczenia było też pewnego 

rodzaju przygotowanie Sade’a na zmiany w skali masowej, a może nawet jego 

przekonanie o nieuchronności poważnych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych, 

Markiz bowiem „akceptuje początkowo Rewolucję, ponieważ uważa, że jest ona 

koniecznym kryzysem” [Goulemot, s. 139], a Jean-Jacques Pauvert twierdzi wręcz, że 

„Sade traktuje Rewolucję jak zjawisko przyrody”, ma ona dlań charakter niejako 

naturalny, jest zwyczajnym, jak deszcz lub trzęsienie ziemi, zjawiskiem [Pauvert 3, s. 

25]. Trudno też zaprzeczyć temu samemu krytykowi, gdy utrzymuje on, że Markiz 

niejednokrotnie dawał wyraz swemu patriotyzmowi i przywiązaniu do idei Francji 

[Pauvert 3, s. 64]. Niewątpliwie do najistotniejszych powodów pozostania w kraju 

należy zaliczyć nadzieje Sade’a na zrobienie kariery literackiej, a w każdym razie 

utrzymywanie się z profesji pisarza, jeszcze bardziej zaś dramaturga, o czym świadczą 

zarówno jego konsekwentne zabiegi mające na celu realizację tych planów, jak i 

niejednokrotnie wprost formułowane deklaracje, bo też w jego przypadku „ambicja 

literacka bierze górę nad wszystkim innym” [Lever, s. 475]. Także sama Rewolucja 

nie była dlań bez znaczenia – zarówno w tym sensie, w jakim uległ on fascynacji i jej 

teatrem, który był „na ulicy, w klubach, na posiedzeniach sekcji” [Pauvert 3, s. 60], i 

jej choćby chwilowym „wakansem historii” (może nawet w jej okrucieństwach 

znajdował pożywkę dla swej wyobraźni), jak i w tym, w jakim on, ateista „aż do 

fanatyzmu”, jak sam lubił siebie określać, dostrzegł w niej „gigantyczne 

przedsięwzięcie odnowy”, koniec ery chrześcijańskiej, czego symbolem było 

ustanowienie kalendarza republikańskiego czy też powołanie rozlicznych instytucji 

wspartych na rozumie i nauce [Pauvert 3, s. 76]. A zresztą, czyż Sade, „błąkający się, 

więziony, samotny, nie był zawsze emigrantem pośród swoich” [Lever, s. 475]. W 

każdym razie „ani wisząca nad nim groźba, ani wrodzony mu lęk przed ruchami 

masowymi, ani upadek rewolucji monarchistycznej, ani przykład równych mu nie 

skłonią go do wyjazdu” [Lever, s. 475]. Pozostając zaś, w niewątpliwy sposób kusił 

los, bo zwiększał i tak poważne ryzyko, w czym, być może, znajdował jakiś dreszcz 

emocji. 
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 Czy zatem, idąc dalej, przyjęcie przez Sade’a funkcji sekcyjnego skryby nie 

było przede wszystkim pragmatycznym posunięciem kogoś, kto jako le ci-devant, nie 

miał do zaoferowania rewolucji innej, użytecznej umiejętności (zwłaszcza że pisarzy 

„nie są legiony” i że towarzysze z sekcji znali tylko jego twórczość dramatyczną, 

dostatecznie obyczajną, by jej autor mógł zyskać ich akceptację)? Czy rola oficjalnego 

porte-parole sekcji, oratora, jaką kilkakrotnie Markiz był obarczany, nie była mu miła, 

jako że jego retoryczne zdolności, znajomość teatru i śpiewu oraz szczególnie 

upodobanie do teatralności, „ułatwiały mu zawładnięcie publicznością” [Pauvert 3, s. 

60] i pozwalały tym lepiej wywiązywać się z obywatelskich obowiązków? 

 Wydaje się więc, iż działalność Sade’a w Sekcji Pik i w Stowarzyszeniu 

Ludowym – jeśli pominąć, nie pozbawiony znaczenia, niemniej jednak nie 

rozstrzygający element fascynacji czy zauroczenia Rewolucją oraz kwestię rozwoju 

wypadków, bo przyspieszenia Rewolucji wymuszały na Markizie większe 

zaangażowanie – podyktowana była przede wszystkimi względami „politycznego 

pragmatyzmu” [Lever, s. 462], troską o zachowanie życia [Pauvert 3, s. 10], pewnym 

oportunizmem [Jean 3, s. 252; Pauvert 2, s. 578, 632; Thomas, s. 164], chęcią 

wybielenia się [Lely, s. 449], tworzenia „rewolucyjnego” życiorysu, zapewniania 

sobie alibi, jako że potencjalnie Sade stale był zagrożony. 

 Niewykluczone, że można by dać wiarę najgorętszym zapewnieniom Markiza o 

umiłowaniu ludu i rewolucji, najżarliwszym deklaracjom o obywatelskim duchu, 

upoetyzowanym wyznaniom patriotycznym, gdyby nie fakt, że wiele z nich złożonych 

zostało wówczas, gdy Sade znalazł się w „więzieniu wolności”, co z deklaracji tych 

czyni wyraz rozpaczliwego poszukiwania ratunku w obliczu widma gilotyny, oraz że 

każdemu z podobnych wyznań można by przeciwstawić przynajmniej równie 

zdecydowane oświadczenia o wydźwięku ściśle przeciwnym. 

 I tak, obok stwierdzenia: „Kocham naród” (Pomysły…) znaleźć można listowną 

deklarację: „oddychać tym samym powietrzem co te łotry! Och! doprawdy, nigdy, 

nigdy! Gardzę dziś nimi” [cyt. za: Lever, s. 474]; obok najgłębszych wyrazów 

umiłowania rewolucyjnych zasad składanych w pismach politycznych czytamy w 

liście do Gaufridy’ego: „Dekret Zgromadzenia Narodowego zrównuje ludzi, ale ich do 

siebie nie upodabnia, nie łączy człowieka ze zwierzęciem, wobec tego Conil [notariusz 
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z Mazan – przyp. B. B.], zamiast do mnie pisać, powinien zachować dystans, o jakim 

zapomniał, powinien wrócić do stajni, poprosić o owies i milczeć” [cyt. za: Lever, s. 

473]; obok zapewnienia, iż Sade w aktywny sposób uczestniczył w wydarzeniach 10 

sierpnia („10 sierpnia walczyłem u boku jednego z mych przyjaciół na placu 

Carouzel” [Aneks X]) znajdziemy także listowne stwierdzenie: „Dzień dziewiątego 

zabrał mi wszystko, krewnych, przyjaciół, protekcję, obronę; trzy godziny... Jestem 

sam!” [cyt. za: Lever, s. 483]; obok kwietystycznych wyznań o przywiązaniu do 

rewolucji i jej zasad znajdziemy (także w liście do Gaufridy’ego) niedwuznaczną 

zachętę: „Dodawaj w listach «obywatel»” [cyt. za: Lever, s. 512]; obok deklaracji 

skierowanej do rewolucyjnych władz: „nie byłem jakobinem, ale pragnąłem tego” 

[Aneks IX], w liście możemy przeczytać jednoznaczne stwierdzenie: „jestem 

antyjakobitą, jakobinów śmiertelnie nienawidzę” [Aneks II]. 

 Wydaje się wręcz, że wyraz odczuć Sade’a wobec jego sytuacji w 

rewolucyjnym Paryżu mogłyby stanowić zapisane przezeń w Notes littéraires 

(październik 1793) słowa rzekomo autorstwa Marii Antoniny: „Dzikie zwierzęta, jakie 

mnie otaczają, wymyślają każdego dnia jakieś upokorzenie, które wzmaga grozę mego 

losu; kropla za kroplą sączą w me serce truciznę przeciwności losu, z przyjemnością 

odliczają moje oddechy, a zanim zaczną się tuczyć moją krwią, poją się mymi łzami” 

[cyt. za: Lever, s. 507], jakkolwiek im także można przeciwstawić „patriotyczną” 

konstatację: „sprawiedliwy los spotkał Austriaczkę” [Aneks IX]. 

 Czy wziąwszy pod uwagę przywołane okoliczności, można rozstrzygnąć 

problem stosunku Sade’a do Rewolucji? Odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do 

czynienia z wielością ról, jakie Markiz w dobrej lub złej wierze odgrywał, zestawem 

funkcji, jakie z mniejszym lub większym rozmysłem brał na siebie, czy raczej z 

wielością masek, jakie w różnych okolicznościach i pod presją tychże okoliczności 

przywdziewał? Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć. W każdym razie można 

niewątpliwie dostrzec, jak złożone i wielopłaszczyznowe były związki Sade’a z 

Rewolucją, jak szczególne jego w nią uwikłanie. 

 Jeśli zważyć, jak niejednoznacznym człowiekiem był Sade, w jak 

niejednoznacznych okolicznościach przyszło mu żyć i w jak niejednoznacznych z tymi 
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okolicznościami pozostawał relacjach, to być może należy stwierdzić, że role i funkcje 

na tyle zrosły się tutaj z maskami, że nie sposób ich od siebie jednoznacznie oddzielić. 

 Czy jednak mimo wszystko można uznać, iżby Sade miał jakąś szczególną 

atencję dla Rewolucji, iżby jakkolwiek można w nim widzieć sankiulotę, zważywszy 

że „Sade poznał więzienia Nowego Porządku, a te osobliwie przypominały więzienia 

Starego…” [Chatelet, s. 31]
48

, i że Rewolucja przekreśliła to wszystko, z czym był 

związany i co niejako uosabiał, zniszczyła jego świat, świat arystokracji? W tej 

perspektywie, jak się wydaje, Markiz mógł więc tylko „zadenuncjować reżym, który 

skazał go na śmierć, i który powinien zostać obalony” [Delon, s. 100]. 

 

V. Le ci-devant Marquis 

 

Kim jestem? Arystokratą czy demokratą? 

D. A. F. de Sade 

 

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

imiona były mu przeznaczone, a nie otrzymał ich wskutek pomyłki, urodził się 2 

czerwca 1740 roku w rodzinie, której szlacheckie korzenie sięgały XIII wieku, był 

potomkiem m. in. Hugo de Sade’a, fundatora słynnego mostu w Awinionie, na którego 

łuku do dziś widnieje herb rodowy, dwugłowy orzeł, oraz w dwunastym pokoleniu 

prawnukiem opiewanej przez Petrarkę Laury des Noves. 

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

królewską rodziną Kondeuszy, ojciec zaś, Jan-Baptysta Franciszek Józef, 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 i Begey. 

 Jako pierworodnemu synowi szlachcica Markizowi przeznaczono rzemiosło 

wojenne. Otrzymał szlify oficerskie i wzorem libertyńskiej szlachty rzucił się w wir 

miłostek. Podzielał przy tym charakterystyczną dla większości szlachty z prowincji 

pogardę dla dworu, której towarzyszyła zaledwie skrywana kontestacja despotyzmu, 

trzymał się od niego z daleka przede wszystkim jednak z powodu wrodzonej sobie 
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niezależności, poza tym zaś niechętnie był na nim widziany z racji skandalu 

związanego z jego nazwiskiem. Począwszy zresztą od czasów Ludwika XIV w 

Wersalu mniej liczyła się rodowa tradycja, bardziej natomiast stan posiadania i 

królewskie fawory. Toteż pamiętająca czasy własnej świetności, czasy despotycznych 

i wyniosłych władców, suzerenów na włościach, a teraz podupadła arystokracja, do 

której zaliczał się też Markiz, powoli traciła znaczenie i wpływy na rzecz 

nowobogackich (choćby takich Montreuilów, co wzbogaciwszy się na handlu, kupili 

tytuły szlacheckie). 

 „Osobowość Markiza de Sade określana jest (…) przez jego pochodzenie: 

potomek starej szlachty zachowa dumę kasty, wypływającą z własnej genealogii i – w 

sposób bardziej sekretny – nostalgię za feudalnymi czasami” [Neboit-Mombet 1, s. 

253-254]. „Sade sprzed roku 89 jawi się jako archetyp przedstawiciela szlachty 

rodowej, wierny przodkom, zazdrosny o swą krew i z nostalgią odnoszący się do 

przeszłości” [Lever, s. 458]. Markiz z uporem atakuje ludzi związanych z władzą, o 

swych wasalach wyraża się z pogardą, traktuje ich jednak niemal po ojcowsku, toteż 

przez służbę jest szanowany, a nawet lubiany, najlepszym zaś jego przyjacielem, przy 

okazji także kochankiem, zostaje lokaj, Latour. 

 Arystokrata w każdym calu, dumny, wyniosły, ale też szlachetny, wręcz 

wyznający „etykę rasy” [Lever, s. 503], którego ze szlachtą łączą interesy, przywileje i 

aspiracje, doskonale widzi – co go od niej różni – nadchodzący zmierzch arystokracji. 

W przededniu rewolucji podziela ideologię arystokratyczną, nie myśli jednak o 

tradycyjnym feudalizmie i w gruncie rzeczy nie odczywa więzów z klasą społeczną, 

która abdykowała już za Ludwika XIV [Thomas, s. 170] – ma zbytnią świadomość 

sensu historii, by liczyć na powrót przeszłości, toteż w listach wspomina niekiedy z 

nostalgią czasy świetności, może nawet je mitologizuje, „zbyt jednak jasnowzroczny, 

by wierzyć we własne fikcje” [Lever, s. 472], antycypuje przyszłe wydarzenia i 

pozostaje wierny swemu „wspaniałemu indywidualizmowi” [Pauvert 2, s. 578]. 

 Markiz w głębokiej pogardzie ma wywodzącą się z mieszczaństwa szlachtę 

urzędniczą, ale wie też, że burżuazja, lepiej przystosowana do realiów ekonomicznych 

i wyznająca spójną ideologię, powołana jest do tego, by stać się klasą panującą. 

Przeświadczeniu temu daje zresztą wyraz w swych powieściach, zarówno w Filozofii 
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w buduarze, jak i w Aline et Valcour, gdzie uprzywilejowuje bohaterów 

ucieleśniających alians sił arystokracji i pieniądza [Delon, s. 107; Goulemot, s. 135]. 

Wysoki stopień świadomości sprawia, że Sade to „liberalny arystokrata, otwarty na 

reformy i gotowy do wyrzeczeń” [Lever, s. 473], niewykluczone, że wręcz 

przygotowany na poważne przeobrażenia struktury społecznej i je przewidujący 

(czego dowodzi powieść Aline et Valcour). 

 Czy wybuch rewolucji mógł w zasadniczy sposób zmienić poglądy Markiza? 

Czy więc rację mają ci, którzy widzą go jako sankiulotę, jako „le soldat Louis Sade”? 

Trudno sobie wyobrazić, by ktoś taki jak Markiz de Sade – reprezentant rodowej 

szlachty, z najwyższą pogardą odnoszący się do tłumu, wzorcowy przykład 

indywidualizmu (choć wolny od przesądów i nieświadomości własnej klasy) – bez 

mała z dnia na dzień w tak diametralny sposób zmienił poglądy, by odciął się od 

własnych korzeni. „Wszystko dzieli go od sankiuloty: urodzenie fortuna, sposób bycia, 

to zrozumiałe samo przez się. Przede wszystkim jednak sposób myślenia. Nic bardziej 

sprzecznego z jego naturą niż egalitarystyczna i kolektywistyczna ideologia” [Lever, s. 

497]. Największą jednak niewątpliwie niechęć budzi w Markizie – rzecz dlań 

całkowicie absurdalna – moralisme populaire. Sankiulota jest bowiem cnotliwy i ma 

głębokie przeświadczenie, że moralna deprawacja życia osobistego nijak nie może iść 

w parze z prawym życiem publicznym, mającym stanowić budujący, obywatelski 

wzorzec. Toteż „sankiulota nienawidzi szlachcica nie tyle z powodu jego urodzenia 

lub fortuny, ile jego zepsutych obyczajów” [Lever, s. 497]. Arystokrata stanowi dlań – 

co w przypadku Markiza jest trafne jak w rzadko którym przypadku – ucieleśnienie 

libertyna. 

 To prawda, że Sade wiele zawdzięczał Rewolucji: uchylenie lettre de cachet i 

wolność, ale też nic więcej. Toteż zanim 1 lipca 1790 roku odbierze kartę „obywatela 

aktywnego” Sekcji Place-Vendôme, wstąpi do Klubu Monarchistów, do którego 

należeli m. in. Mounier, Lally-Tollendal, Malouet i Stanislas de Clermont-Tonnerre, 

kuzyn Markiza. Przekonania wyznawane przez to ugrupowanie były niewątpliwie 

bliższe jego poglądom: antyabsolutyzm, nieufność wobec wstrząsów politycznych, 

przywiązanie do fundamentalnych idei postępu i tolerancji oraz haseł głoszonych 

przez Oświecenie. Monarchiści zakładali przemyślaną reformę instytucji pod egidą 
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oświeconego monarchy, jednym słowem, zakładali, że rewolucja monarchiczna 

umożliwi uzgodnienie partykularnych praw książąt i powszechnych praw człowieka. 

 Początkowo więc preferencje Markiza jeszcze się uzgadniają z 

okolicznościami, z postacią, jaką przybiera Rewolucja, szybko jednak ewolucja 

sytuacji politycznej, radykalizacja przemian, zmusza go do nowych koncesji, czyniąc 

zeń „zakładnika tej Rewolucji, której narodziny witał w uniesieniu” [Lever, s. 464]. To 

zaś, co przyciąga go do Rewolucji – wolność, ateizm, sprzeciw wobec kary śmierci – 

tym bardziej czyni go podejrzanym w oczach rewolucyjnej władzy [Thomas, s. 171]. 

 Bardziej reprezentatywna dla poglądów Markiza niż production civiques jest, 

jak można sądzić, jego korespondencja, która i z racji rozmiarów – składa się na nią 

blisko tysiąc listów Sade’a – i z racji swej specyfiki „stanowi część jego dzieła” 

[Debauve, s. 30]
49

. A listy kierowane do notariusza Gaufridy’ego, przyjaciela z 

dzieciństwa, oraz adwokata Reinauda, wyznających podobne idee jak Markiz, wobec 

których Sade nie miał powodów udawać, dowodzą, że w gruncie rzeczy idee 

rewolucyjne były mu obce [Lever, s. 474]. Trudno mieć w tym względzie 

jakiekolwiek wątpliwości, gdy w jednym z listów czytamy takie oto słowa: „Jestem 

sędzią, tak, sędzią!… Oskarżycielem! (…) Rozgłoś to nieco w okolicy, by znano mnie 

jako dobrego patriotę” [cyt. za: Lever, s. 500]. 

 Wydaje się więc, że postawione przez Sade’a w liście do Gaufridy’ego pytanie: 

„Kim jestem? Arystokratą czy demokratą?”, jest w istocie pytaniem retorycznym. 

„Niezbyt zresztą żałuję ancien régime’u: niewątpliwie nazbyt mnie unieszczęśliwił, 

bym go opłakiwał” [Aneks I], wyznawał Markiz, pomny doświadczeń wieloletniego 

więzienia. Zachował jednak szacunek dla osoby, czy może raczej do instytucji króla 

(jestem „niezadowolony, widząc mego władcę w kajdanach” [Aneks I], „uwielbiam 

króla”, „chciałbym, aby król był przywódcą narodu” [Aneks II]), nienawiść swą 

kieruje Sade raczej w stronę administracyjnego despotyzmu („żywię odrazę wobec 

dawnych nadużyć” [Aneks II]) i przeświadczony jest, że wolność można 

zagwarantować równowagą sił politycznych (królowi przyznaje „władzę ograniczoną, 

zrównoważoną przez współdziałanie narodu podzielonego z konieczności na dwa 

stany” [Aneks II]), a więc opowiada się za bikameryzmem („nie życzę sobie za to 
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zgromadzenia narodowego, wolałbym dwie izby, jak w Anglii” [Aneks II]), czym – 

nawiasem mówiąc – dowodzi w tym miejscu wyraźnej ślepoty politycznej, jako że 

pogląd ten we francuskiej rzeczywistości politycznej roku 1791 należał do odległej 

przeszłości, popularność zyskały już idee republikańskie, a zwolennicy bikameryzmu 

byli podejrzani („Nigdy jeszcze Sade nie zaświadczył o podobnej blokadzie wobec 

rzeczywistości. W tej negacji tego, co nieodwracalne, jest nawet coś patetycznego” 

[Lever, s. 472]). Jako konsekwentny ateista i krytyk instytucji Kościoła tradycyjnie 

wrogo odnosi się do kleru („trzecia jest zbędna” [Aneks II]), równie negatywnie jak do 

despotyzmu ustosunkowany jest do nowych, dominujących sił politycznych („jestem 

antyjakobitą, jakobinów śmiertelnie nienawidzę” [Aneks II]), wobec nowego 

prawodawstwa zachowuje natomiast postawę ambiwalentną („cenię niektóre artykuły 

konstytucji, inne mnie odstręczają” [Aneks II]), do sankiulotów zaś odnosi się z 

pogardą i nienawiścią („demokratyczne szubienice”, „uzbrojeni próżniacy”, „piękny i 

słodki naród, który zajadał pośladki marszałka d’Ancre” [Aneks I]), nie ma złudzeń co 

do tego, skąd nadchodzi zagrożenie („wrogowie szlachty” [Aneks I]). Z kolei głęboki 

żal i nostalgię budzi w nim, w jego przeświadczeniu czysto absurdalne, 

zdeprecjonowanie arystokracji („chciałbym, aby przywrócono szlachcie całą jej 

świetność, gdyż pozbawienie jej blasku na nic się nie przydaje” [Aneks II]).  

 „Zbyt sceptyczny co do wartości ludzi, zbyt pesymistyczny, zbyt daleki od 

złudzeń moralności politycznej, Sade nie bardziej wierzył w ideał rewolucyjny niż 

niegdyś w ideał chrześcijański” [Lever, s. 474]. „Wygląda to tak, jakby Rewolucja nie 

dotyczyła «myśli Sade’a». Jeśli wzmacnia ona jego przekonanie, że prawo to 

nadużycie, w niczym nie zmienia jego dyskursu. (…) Chłodne spojrzenie, jakie kieruje 

on na Rewolucję, niczym się nie różni od spojrzenia, jakie rzuca na Ancien Régime” 

[Roger 3, s. 149]. Niewątpliwie więc Markiz „broni programu całkowicie moderé i 

centralistycznego, i optuje za pewnym pluralizmem politycznym” [Jean 3, s. 255], 

choć w jego przypadku jest to „monarchizm, który można by określić jako 

«krytyczny»” [Lever, s. 462]. Czy znaczy to jednak, iż sposób myślenia kogoś tak 

wyjątkowego, jak Markiz de Sade można by w całkiem jednoznaczny sposób opisać w 

obiegowych kategoriach politycznych, których zresztą znaczna część – o czym Sade 

przecież doskonale wie – należy już tylko do historii? 


