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Bogdan Banasiak 

Sade w Bastylii 

 

Moja Biblia to Sto dwadzieścia dni. 

A. Bouër 

Każdy, kto nie jest ślepy i głuchy, 

zakończy lekturę Stu dwudziestu dni Sodomy chory […], 

jeśli pozostała w nas jeszcze choć czystka człowieczeństwa, 

książka ta jak bluźnierstwo, jak choroba twarzy 

dotyka tego, co w nas najdroższe, najświętsze. 

G. Bataille 

 

Losy Markiza de Sade, jego dzieł i jego „filozofii w kajdanach” – krytyka już 

dawno zwróciła na to uwagę – na trwałe splotły się z Rewolucją i… z Bastylią
1
. Ale 

splot ów – który chyba trudno lepiej oddać niż to uczynił w swym Portrecie 

wyimaginowanym (1940) Man Ray: wyciosana z kamienia dumna twarz Markiza, a w 

tle wieża „Liberté” – przybrał szczególnie zawikłaną i osobliwą postać w przypadku 

najbardziej niezwykłego i najgłośniejszego dzieła Sade’a, napisanego w roku 1785, dla 

Markiza ósmym roku nieprzerwanego pobytu w więziennej celi, Stu dwudziestu dni 

Sodomy, czyli Szkoły libertynizmu, które rozsławiła jeszcze filmowa wersja P. P. 

Pasoliniego, Salo (1975), i tragiczna śmierć reżysera krótko po zakończeniu zdjęć. 

 

Monsieur le 6 i la deuxième Liberté 

 

Byłem wówczas wolny, byłem człowiekiem, 

a teraz jestem zwierzęciem menażerii Vincennes. 

D.A.F. de Sade 

 

Aresztowany w La Coste 26 sierpnia 1778 roku – co sam opisuje w obszernym 

liście autobiograficznym z 28 września 1778 roku zatytułowanym Mon arrestation du 

26 août
2
 oraz w powstałym cztery lata później innym tekście o podobnym charakterze, 

Histoire de ma détention
3
 – przez komisarza Louisa Marais na mocy lettre de cachet

4
, 

                                                           
1
 Zob. B. Banasiak, Obywatel Louis Sade, albo le marquis sans-culotte parvenu, w: D. A. F. de Sade, Dzieła, t. 

2: Pisma polityczne, przeł. B. Banasiak, J. Lisowski, K. Matuszewski, P. Pieniążek, Warszawa 1997, s. 9-46, 

oraz B. Banasiak, Teatralizacja fantazmatu, albo Sade i błędne koło Rewolucji, w: j. w., s. 47-95. 
2
 Pierwsze wydanie: Marquis de Sade, Mon arrestation du 26 août. Lettre inédite, suvie des Étrennes 

philosophiques [Opublikowane przez Gilberta Lely] Avec un double frontspice gravé à l’eau-forte par Hans 

Bellmer, Paris, Jean Hugues, librairie, 1, rue de Furstenberg, 1959. In-32, s. 48. 
3
 Pierwsze wydanie opublikowane przez Gilberta Lely w Vie du Marquis de Sade, tom II, Gallimard, Paris 1957, 

s. 118-120. Wydanie polskie zob. Bibliografia. 
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jaki, w trosce o dobre imię rodziny, dzięki swym koneksjom na dworze wyjednała 

dlań teściowa, prezydentowa de Montreuil
5
, Markiz znalazł się za więzienną kratą po 

raz szósty. O ile jednak wcześniejsze pobyty w odosobnieniu nie przekraczały kilku 

miesięcy, a dwukrotnie wręcz przerywane były ucieczką
6
, o tyle teraz, gdy wieczorem 

7 września 1778 roku zamknęły się za nim drzwi celi nr 6 w Vincennes, Monsieur le 6 

miał przed sobą – o czym jeszcze nie wiedział – perspektywę zatrzymania 

bezterminowego. 

 W „kurniku” Vincennes, jak sam się wyrażał o tym miejscu, Sade spędził pięć i 

pół roku, tam właśnie pisząc swój pierwszy większy tekst, Dialog między księdzem a 

umierającym, datowany 12 lipca 1782 roku
7
, i opuścił donjon, po decyzji władz o 

likwidacji tego więzienia, 29 lutego 1784 roku, po to jednak tylko, by tego samego 

dnia znaleźć się w la deuxième Liberté –
 
tak właśnie lub też le deuxième de la Liberté 

strażnicy zwali pensjonariuszy tej celi – czyli na drugim piętrze wieży Liberté
8
, jednej 

                                                                                                                                                                                     
4
 Definicja lettre de cachet - jak podaje Guyot w Répertoire de jurisprudence, 1785, t. X - jest bardzo 

ogólnikowa: „list napisany z rozkazu Króla, kontrasygnowany przez Sekretarza Stanu i opieczętowany pieczęcią 

Króla” (cyt. za Le désordre des familles. Lettres de cachet des Archvies de la Bastille au XVIII
e
 siècle, presenté 

par Arlette Farge et Michel Foucault, Gallimard, Paris 1982, s. 364). Lettre de cachet to charakterystyczny dla 

czasów monarchii absolutnej nakaz aresztowania, bezterminowego i często nie podlegającego orzecznictwu 

sądowemu, za przestępstwa wymierzone w instytucję państwa. W praktyce jednak częściej występowały tzw. 

lettres de cachet de famille, dzięki którym osoby ustosunkowane lub zamożne z łatwością mogły się pozbyć 

niewygodnych członków rodziny lub sąsiadów. 
5
 Marie-Madelaine Masson de Plissy urodziła się w roku 1720 w rodzinie urzędniczej, wyszlachconej urzędowo 

pod koniec XVII wieku, która dorobiła się dużego majątku na handlu z Indiami oraz na fabrykach w Orléans. 21 

sierpnia 1740 roku jej mężem został Claude René Cordier de Launay de Montreuil (1715-1795), w latach 1745-

1754 prezydent trybunału podatkowego (Cour des Aides) w Paryżu, dzięki któremu uzyskała pewne koneksje na 

dworze królewskim. W niewątpliwy sposób przyczyniła się do nieszczęść, jakie spadły na Sade’a. 
6
 Po raz pierwszy w więzieniu Sade znalazł się 29 października 1765 roku, osadzony w Vincennes z powodu 

„przesadnej rozpusty”, zwolniony 15 listopada 1765 roku z nakazem pobytu w Echauffour w Normandii, w 

zamku de Montreuilów. 12 kwietnia 1768 roku z powodu skandalu z Rose Keller uwięziony został w Saumur, 

ok. 10 maja przeniesiony do Pierre Encize, 16 listopada 1768 roku zwolniony z nakazem pobytu w La Coste. 

Około lipca 1771 roku znalazł się za długi w więzieniu wojskowym Fort-l’Evêque, które opuścił 9 września. 9 

grudnia 1772 roku w następstwie wydarzeń w Marsylii, tzw. afery cukierków kantarydowych, znalazł się z kolei 

w twierdzy Miolans, skąd uciekł 20 kwietnia 1775 roku (11 września 1775 roku orzeczono wyrok śmierci, 

wykonany nazajutrz in effigie w Aix-en-Provence). Ponownie w Vincennes (cela nr 11) znalazł się Sade na mocy 

lettre de cachet 15 lutego 1777 roku, 14 lipca odbyła się rewizja procesu i karę śmierci zamieniono na grzywnę 

50 liwrów, a dwa dni później, w drodze powrotnej z procesu, Markiz uciekł. 
7
 Pierwsze wydanie: Dialogue entre un prêtre et un moribond, par Donatien-Alphon-se-Francois, marquis de 

Sade, publié pour la première fois sur le manuscrit autographe inédit, avec un avant-propos et des notes par 

Maurice Heine, [Paris], Stendhal et Compagnie, 1926. In-4, s. 62. Wydanie polskie zob. Bibliografia. 
8
 Bastylia miała kształt niezbyt regularnego prostokąta, na który składało się osiem wież o wysokości 25 m, 

połączonych trzymetrowej grubości kurtynami. Na szczycie wież i kurtyn znajdowały się tarasy tworzące 

platformę obronną. Poszczególne wieże nosiły nazwy: de la Comté, du Trésor, de la Chapelle, de la Bazinière, 

de la Berthaudière, de la Liberté, najbardziej surowa i mroczna ze wszystkich (zdaniem F. Bournona i F. Funck-

Brentano nazwa ta wzięła się stąd, iż dawniej wieża ta przeznaczona była dla więźniów uprzywilejowanych, 

którzy mogli spacerować, czyli korzystać z liberté de la cour, „wolności podwórza”), du Coin i du Puits. 
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z ośmiu podobnych, składających się na twierdzę znaną jako Bastylia
9
. Zapis w 

Répertoire de la Bastille z dnia 29 lutego 1784 roku brzmi: „Pan Surbois, inspektor 

policji, przyprowadził z Vincennes, o godzinie dziewiątej wieczorem, pana markiza de 

Sade. Rozkaz króla, kontrasygnowany przez de Breteuila, datowany jest 31 stycznia. 

Został on umieszczony w la deuxième Liberté” [cyt. za: Lely, s. 355]. 

 Tak zaś oto wyglądało miejsce, w którym Markiz miał spędzić najbliższe pięć i 

pół roku: 

 ,,Na każdym piętrze wieży znajdował się tylko jeden pokój: miał kształt 

ośmioboczny, wymiary od piętnastu do szesnastu stóp średnicy i od piętnastu do 

dwudziestu stóp wysokości. Sufit i ściany były pobielone wapnem; podłoga z cegieł. 

Po trzech stopniach dochodziło się do okna z trzema prętami. Umeblowanie składało 

się z łóżka z zasłoną z zielonej tkaniny, jednego lub dwóch stołów, kilku krzeseł, 

szufli i szczypiec. Więzień miał jednak prawo sprowadzenia mebli z zewnątrz” [Lely, 

s. 556]. Sade skorzystał z tej możliwości, prócz mebli sprowadzając też rodzinne 

portrety, ubrania, bieliznę, a „na gołych murach zawiesił długie i wspaniałe tkaniny”
10

, 

stale też uzupełniał bibliotekę, która w końcowej fazie jego pobytu w Bastylii liczyła 

około 600 woluminów. 

 W tak właśnie urządzonej celi w listopadzie 1785 roku najgłośniejszy więzień 

królewskiej twierdzy
11

 zakończył prace nad swym najgłośniejszym dziełem. 22 

września 1788 roku Markiz zażądał przeniesienia na szóste piętro tej samej wieży – 

nota z Répertoire z dnia 22 września 1788 roku brzmi: „Hrabia de Sade zażądał 

zmiany pokoju i przeniesienia na szóste piętro tej samej wieży. Pan gubernator mu na 

to zezwolił” [cyt. za: Lely, s. 374] – gdzie doczekał lata roku 1789. I gdyby nie jego 

niepohamowany temperament, do historii przeszedłby paradoksalny obrazek – wielki 

                                                           
9
 Początkowo brama wjazdowa do Paryża od wschodu, od strony Vincennes – bastille, a ściślej bastide Saint 

Antoine. W kwietniu 1569 roku Hugo Aubriol rozpoczął budowę kompleksu obronnego, który ukończono w 

roku 1582. W roku 1555 za panowania Karola V budowlę wzmocniono głęboką fosą, dzięki czemu stała się 

autonomicznym obiektem wojskowym. Choć już wcześniej osadzano w niej skazańców, to jednak państwowym 

więzieniem stała się dopiero za czasów kardynała Richelieu. 
10

 F. Funck-Brentano, Légendes et Archives de la Bastille, Paris 1898, s. 60. 
11

 Sade nie był jedynym znanym pensjonariuszem królewskiego więzienia. W Bastylii osadzeni byli m. in. 

Bernard Palissy, alchemik, filozof i pisarz, Nicolas Fouquet, intendent generalny, anonimowy więzień znany 

jako Żelazna Maska, Robert Damiens, który scyzorykiem zranił Ludwika XV, Thomas Arthur Lully-Tollendal, 

irlandzki oficer, dowódca wojsk francuskich w Indiach, Wolter (dwukrotnie w latach 1717 i 1726), Jean 

François Marmontel, pisarz i encyklopedysta, André Morellet, teolog, a w roku 1785 w twierdzy znaleźli się 

kardynał de Rohan, hrabina de la Motte i słynny włoski awanturnik Cagliostro. 
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pan libertyn, niesiony tryumfalnie na ramionach setek rozentuzjazmowanych Paryżan, 

zdobywców Bastylii
12

. 

 

Więzień zbuntowany 

 

Więzienie jest najpiękniejszą instytucją monarchii. 

D.A.F. de Sade 

 

 W Répertoire de la Bastille pod datą 2 lipca 1789 roku znaleźć można tylko 

krótką wzmiankę: „Hrabia de Sade wielokrotnie krzyczał przez okno, że morduje się 

więźniów Bastylii i że należy ich uwolnić” [cyt. za: Lely, s. 376]. Rankiem tego dnia 

Markiz zdenerwowany chodził po celi. Żona przekazała mu informacje o rozruchach 

wstrząsających Paryżem, a od kilku dni był świadkiem czynionych w twierdzy 

przygotowań do walki – wzmocniono garnizon, załadowano działa, dostarczono na 

platformy baryłki prochu
13

. Jaśniejsze światło na wydarzenia tego dnia rzuca relacja 

klucznika Lossinote’a, spisana przez Manuela: 

 „O ustalonej godzinie markiz de Sade odbywał przechadzkę po wieżach. 

Zamieszki w Paryżu, które co dzień narastały, zmusiły gubernatora do podwojenia 

środków ostrożności i do załadowania dział, a w następstwie do zamknięcia wież dla 

wszystkich więźniów. P. de Sade nie był z tego zadowolony, rozzłościł się i 

poprzysiągł, że narobi strasznego hałasu, jeśli niejaki Lossinote nie przyniesie mu 

pomyślnej odpowiedzi na żądanie, z jakim nakazał mu, w swoim imieniu, zwrócić się 

w tej sprawie do gubernatora. P. de Launay nadal odmawiał. P. de Sade wziął 

wówczas długą rurę z białej blachy, z lejkiem u jednego końca, jaki pozwolono mu 

zrobić dla wygodniejszego wylewania nieczystości do fosy. Za pomocą tego rodzaju 

tuby, którą przykłada do okna wychodzącego na ulicę Saint-Antoine (była to wieża 

zwana wieżą Liberté), krzyczy, gromadzi wielu ludzi, mnoży inwektywy wymierzone 

w gubernatora, zachęca obywateli do przyjścia mu z pomocą, krzyczy, że chcą go 

                                                           
12

 Tak właśnie wyglądało uwolnienie siedmiu ówczesnych więźniów Bastylii, wśród których znaleźli się de 

Solonges, szaleńcy: Tavernier i Wyte de Molleville, oraz fałszerze weksli: La Correge, Jean Becharde la Barte, 

Jean Antoine Pujade i Bernard Laroche. 
13

 Załogę Bastylii stanowiło 82 wysłużonych inwalidów. Na usilne prośby Delaunay’a w początkach lipca 

dosłano kolejnych 15 weteranów, a 7 lipca 32 żołnierzy ze szwajcarskiego pułku Salis-Samade pod 

dowództwem porucznika de Flue. Garnizon wzrósł więc, łącznie z oficerami sztabu, do 155 osób. Uzbrojenie 

stanowiło 11 dział ośmiofuntowych i 4 działa czterofuntowe oraz amunicja wystarczająca do prowadzenia ognia 

przez kilka godzin (zob. R. Bielecki, Bastylia 1789, Warszawa 1991, s. 58-65). 
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zamordować. Wściekły gubernator wysyła do Wersalu kuriera: otrzymuje rozkaz i 

nazajutrz w nocy P. de Sade zostaje przeniesiony do Charenton”
14

. 

 Ówczesny gubernator Bastylii, markiz Delaunay
15

, zaniepokojony 

buntowniczym zachowaniem więźnia, które mogło sprowokować przechodniów, 

obawiający się też zapewne o własną skórę, w powszechnej bowiem opinii Bastylia 

uchodziła za jedno z najcięższych więzień, a jej gubernatorzy za potwory pastwiące 

się nad zatrzymanymi
16

, zwrócił się nazajutrz listownie do ministra stanu, Laurenta de 

Villedeuila, z prośbą o natychmiastowe przeniesienie Sade’a: 

 „Mam zaszczyt donieść, że z powodu aktualnych okoliczności zostałem 

wczoraj zmuszony zawiesić przechadzkę po murach, na jaką w swej dobroci 

pozwoliłeś Pan panu de Sade, który wczoraj około południa rzucił się do okna i 

krzyczał z całych sił, i był słyszany w całym sąsiedztwie i przez przechodniów, że 

mordują, że zabijają więźniów w Bastylii i że należy przyjść im z pomocą. Ponawiał 

swe głośne skargi i krzyki. Będąc tutaj w obecnej chwili, ten człowiek jest bardzo 

niebezpieczny i szkodzi dobru służby. Czuję się w obowiązku powiedzieć, Panie, że 

byłoby konieczne przeniesienie tego Więźnia do Charenton lub innego tego rodzaju 

aresztu, gdzie nie mógłby zakłócać porządku, co tutaj czyni bezustannie; byłby to 

dobry moment na uwolnienie nas od tego osobnika, którego nic nie może uciszyć i z 

którym żaden oficer nie może sobie poradzić. Nie można mu pozwolić na spacer po 

wieżach, działa są załadowane, byłoby to ogromnie niebezpieczne. Cały Sztab 

Generalny byłby nieskończenie zobowiązany, gdybyś zechciał, Panie, zgodzić się na 

pospieszne przeniesienie Pana de Sade. 

Podpisano: Delaunay. 

                                                           
14

 P. Manuel, La Bastille dévoilée ou Recueil de pièces authentiques pour servir à son historie, 1789-1790, 

księga 3, s. 64. 
15

 Bernard René Jourdan Delaunay (niektóre źródła podają pisownię De Launay lub de Launay), urodzony 9 

kwietnia 1740 roku w Bastylii, syn jej poprzedniego gubernatora, którego zastąpił w roku 1776. 
16

 Przyczyniły się do tego relacje z Bastylii ogłaszane drukiem przez byłych więźniów, którym udało się zbiec 

lub doczekać wolności, nie zawsze zresztą zgodne z prawdą, m. in. Historia francuskiej inkwizycji, wydana w 

Londynie w roku 1715 przez Constantina de Renneville’a, Uwagi historyczne i anegdoty o zamku Bastylii, 

opublikowane w roku 1774 przez Brosoysa du Pevray’a, a zwłaszcza wydane w Londynie w roku 1785 przez 

paryskiego adwokata Lingueta Pamiętniki o Bastylii i pobycie autora w tym zamku od 27 września 1780 do 19 

maja 1782 roku oraz wydana w Amsterdamie w roku 1787 przez Mesersa Latude’a Historia 

trzydziestodziewięcioletniego pobytu w więzieniach stanu (zob. R. Bielecki, Bastylia 1789, op. cit. s. 56-57). 
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 P. S. Uprzedzono go, że nie może chodzić po wieżach, gdzie spacerował rano i 

wieczorem; czynił to i to go nie zadawalało, i przyrzekł, że znów zacznie krzyczeć” 

[cyt. za: Lely, s. 376]. 

 Blisko rok później, już po odzyskaniu wolności, w liście z maja 1790 roku 

skierowanym do notariusza Gaufridy’ego, Sade tak sam opisywał wydarzenia z 

przedostatniego dnia swego pobytu w Bastylii: 

 „Czwartego lipca [Markiz się pomylił, był to drugi lipca – B. B.], z powodu 

drobnego hałasu, jakiego narobiłem w Bastylii wskutek doznanych tam przykrości, 

gubernator poskarżył się ministrowi. Rozpalałem, jak mówiono, umysłu ludu, co 

sprawiło, że zaczęto się zbierać pod oknem, ostrzegałem o przygotowaniach, jakie 

czyniono w Bastylii, zachęcałem do zburzenia tego pomnika okropności… To 

wszystko prawda. Kazano mnie przenieść do klasztoru Braci Miłosierdzia, gdzie ci 

zbrodniarze de Montreuil okrutnie mnie pozostawili, bym dziewięć miesięcy marniał 

pośród szaleńców i epileptyków, dla których przeznaczony jest ten dom” 

[Correspondance, s. 269]. 

 W podobnym tonie Markiz pisał w liście z 19 kwietnia 1792 roku do 

prezydenta Club de la Constitution de La Coste: 

 „Zasięgnij informacji, a powiedzą Panu, czyż nie jest to powszechnie wiadome, 

czyż nie zostało autentycznie wyrażone, że moje nagle przeniesienie jako człowieka 

niebezpiecznego podyktowane zostało tworzącym się przy mym udziale pod oknami 

Bastylii zbiegowiskiem, którego buntownicze ruchy doprowadzić miały do obalenia 

tego pomnika okropności. Niech Pan każe przedstawić sobie listy gubernatora Bastylii 

do ministra, a czytając w nich te słowa: «Jeśli Pan de Sade nie zostanie tej nocy 

zabrany z Bastylii, nie odpowiadam za królewską fortecę», zobaczy Pan, czy jest to 

człowiek, którego należy nękać” [Aneksy, s. 259]. 

 26 listopada 1793 roku (6 frimaire’a roku II), niecałe dwa tygodnie przed 

aresztowaniem decyzją władz rewolucyjnych, Sade zwrócił się do ministra Spraw 

Wewnętrznych z prośbą o kopię listu gubernatora Delaunay’a do Villedeuila, zapewne 

w celu skompletowania dossier mającego świadczyć o jego postawie obywatelskiej 

(civisme) [zob. Lely, s. 376 i 488-489]. 
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 W pierwszych dniach grudnia 1793 roku Markiz przekazał Gaufridy’emu tekst 

petycji, jaką chciał wystosować ,,do prawodawców Konwentu” w celu uniknięcia 

oskarżeń wymierzonych w rodziców emigrantów. Zapewniając, iż gotów jest spłodzić 

kolejne potomstwo, którego patriotyzm odkupi zdradę dwóch synów dezerterów, 

ponownie przywoływał wydarzenia z Bastylii: 

 „[…] byłem w Bastylii jeszcze 3 lipca 1789 roku. Przeciągałem garnizon na 

stronę ludu; odsłaniałem mieszkańcom Paryża okropności, jakie gotowano im w 

zamku. Launay uważał, że jestem niebezpieczny; posiadam list, w którym prosi on 

usilnie ministra Villedeuila o oddalenie mnie z fortecy, w której za wszelką cenę 

chciałem zapobiec zdradzie” [Aneksy, s. 261]. 

 Już po aresztowaniu za „moderantyzm” i osadzeniu w więzieniach „reżimu 

wolności”
17

, 8 marca 1794 roku (18 ventose’a roku II) w ,,Raporcie o postawie 

politycznej obywatela Sade’a do Reprezentantów Ludu Francuskiego wchodzących w 

skład Komitetu Bezpieczeństwa Powszechnego” (z nieznacznymi poprawkami 

wysłanym także 24 czerwca, tj. 6 messidora, do Komisji Ludowej), Markiz po raz 

kolejny powołał się na ów incydent sprzed blisko pięciu lat, pisząc: 

 „W lipcu 89 od lat cierpiałem w Więzieniach Bastylii […]. Podczas 

przechadzek na 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. 

Zbierają się, słuchają mnie, trzykrotnie ponawiam te poczynania. Zaniepokojony 

Launay pisze do ministra Villedeuila (posiadam list): Jeśli nie zabierze Pan Sade’a z 

Bastylii, jeśli nie przeniesie go Pan do lochów Charenton, nie odpowiadam za siedzibę 

Króla. To straszne przeniesienie miało miejsce, na dziewięć miesięcy wtrącono mnie 

do tych lochów, a wyszedłem stamtąd 3 kwietnia [w rzeczywistości 2 – B. B. ] 1790 

roku. Cierpiałem więc niewolę dziewięć miesięcy dłużej niż inni, mam więc pewien 

udział w zdobyciu Bastylii, byłem więc podejrzany w oczach Królów, czy mogę być 

dziś podejrzany w oczach Narodu?” [Aneksy, s. 273]. 

                                                           
17

 Sade został osadzony w Madelonnettes 8 grudnia 1773 roku. 13 stycznia 1794 przeniesiony do Carmes, 22 

lutego do Saint-Lazare, 27 marca do Picpus, zwolniony zaś 15 października tego samego roku. 
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 W kolejnym raporcie skierowanym do tego samego adresata, a noszącym datę 

18 marca 1794 roku (28 ventose’a roku II) znów, choć nieco bardziej lakonicznie, 

Sade opisuje owe tak brzemienne dla niego w skutki dni: 

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

tego następstwa, a nawet samą rewolucję, dowodzi tego jedno z mych dzieł; od 15 

czerwca do 3 lipca widziałem, jak zamek się zbroi i wytacza artylerię na platformę, 

perfidia ta obudziła we mnie wstręt. Trzeciego lipca [w rzeczywistości drugiego – B. 

B.] uprzedzałem ulicę Saint Antoine przez okno; usłyszano mnie; trzykrotnie 

ponawiałem me poczynania. Wściekły Launay napisał do ministra Villedeuila z tego 

powodu (posiadam list). Jeśli nie zabierzecie Sade’a z Bastylii, nie odpowiadam za 

królewską siedzibę; zabrano mnie nagiego jak robak z 3 na 4 lipca; dziewięć miesięcy 

spędziłem w lochach Charenton; tam zastała mnie rewolucja” [Aneksy, s. 281-282]. 

 W poprawionej wersji raportu z 8 marca, skierowanej „Do członków Komisji 

Ludowej”, Markiz uzupełnia opis okoliczności swego przeniesienia: „Sześciu 

uzbrojonych ludzi zabiera mnie nagiego, nocą z trzeciego na czwartego lipca, wrzuca 

do karety…”, a po wyliczeniu około 20 dokumentów mogących świadczyć o jego 

lojalności wobec rewolucyjnych władz [zob. Lely, s. 502-503], oświadcza, że 

„dołączony tutaj protokół dowodzi, że Sade został aresztowany przez byłą 

administrację policji, w całości dziś zatrzymaną lub zgilotynowaną” [Aneksy, s. 277]. 

 Zaniepokojenie wyrażone przez gubernatora Bastylii zapewne udzieliło się 

ministrowi, bo jeszcze w dniu otrzymania wieści przebywający w Wersalu de 

Villedeuil dał odpowiedź, zwracając się do namiestnika policji de Crosne’a: 

 „Mam, Panie, zaszczyt przekazać Ci rozkazy Króla, jakie w obecnych 

okolicznościach zobowiązany byłem zaproponować Jego Wysokości, zgodnie z treścią 

dołączonego listu P. de Launay’a, ażeby przenieść Ob. de Sade’a z Bastylii do 

Charenton. Proszę, byś zechciał je wykonać możliwie jak najszybciej i w największej 

tajemnicy, chyba że znajdziesz, Panie, skuteczniejsze wyjście z sytuacji, by 

przeciwstawić się chaosowi, jakiemu należy zapobiec, i będziesz mógł zrobić teraz z 

niego użytek. 

 Odsyłając mi list P. de Launay’a, zechciej zaznaczyć, co uczyniłeś” [cyt. za: 

Lely, s. 378]. 
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 Na realizację decyzji nie trzeba było długo czekać. Czwartego lipca o godzinie 

pierwszej w nocy sześciu uzbrojonych policjantów pod dowództwem inspektora 

Quidora wywlekło Markiza z łóżka i, nie pozwoliwszy mu się nawet ubrać ani zabrać 

rzeczy osobistych, „nagiego jak robak” wepchnęło do policyjnej karety, a Chénon, 

komisarz z Châtelet, opieczętował jego celę. Ostatni wpis dotyczący Sade’a w 

Répertoire z 4 lipca 1789 roku informuje: „O godzinie pierwszej rano, zgodnie ze 

sprawozdaniem ze sceny P. hrabiego de Sade’a, jakie złożono P. de Villedeuilowi, z 2-

go, został on odprowadzony do Charenton przez pana Quidora, inspektora policji, a 

komisarz Chénon opieczętował jego pokój” [cyt. za: Lely, s. 378]. Sade miał przed 

sobą dziewięciomiesięczny rekonesans – bo spędzi tam jedenaście ostatnich lat życia
18

 

– w Charenton Saint-Maurice, prowadzonym przez Braci Miłosierdzia na poły 

przytułku dla obłąkanych, na poły miejscu internowania dla ofiar lettres de cachet. 

 Wpis Sade’a do rejestru przyjmowanych do Charenton
19

 brzmi tak: 

„Z 4 lipca 1789 roku 

P. Louis Aldonce Donatien, hrabia de Sade, wiek 48 lat, urodzony w Paryżu, parafia 

St. Sulpice, syn P. François, hrabiego de Sade, i Eleonory de Maillé, ojca i matki, 

żonaty z panią Renée-Pélagie de Montreuil. Przybył wymienionego dnia z rozkazu 

króla wydanego w Wersalu 3 lipca 1789 roku. Podpisano: Louis, a poniżej: Laurent de 

Villedeuil. 

Pani małżonka płaci nań pensję” [cyt. za: Lever, s. 735]. 

 Dziesięć dni po opuszczeniu Bastylii przez Markiza twierdza padła
20

 i znalazła 

się w rękach ludu. Gubernator Delaunay, major de Losme
21

, jego adiutant Miray
22

 

zostali zawleczeni na plac de Grève i zamordowani, porucznika Persona, dowódcę 

                                                           
18

 Markiz został aresztowany 6 marca 1801 roku (15 ventose’a roku IX), 3 kwietnia (13 germinala) umieszczono 

go w Sainte-Pélagie, około 14 kwietnia 1803 roku (25 germinala roku XI) przeniesiono do Bicêtre, a 27 kwietnia 

(7 floréala roku XI) znalazł się w Charenton, gdzie pozostał do śmierci – zmarł 2 grudnia 1814 roku. 
19

 Wzmianka o przeniesieniu Sade’a znajduje się też w dziele P. Manuela, La Bastille dévoilée, op. cit., t. I, 

księga 3, s. 12. 
20

 Wbrew obiegowemu przekonaniu znajdującemu wyraz w obiegowo funkcjonującej formule „zdobycie 

Bastylii” (la prise de la Bastille), twierdza nie została wzięta szturmem, lecz złożyła broń – 14 lipca 1789 roku 

około godziny siedemnastej gubernator Delaunay podpisał akt kapitulacji. 
21

 Antoine-Jérôme de Losme, zwany też od nazwiska matki de Losme-Salbray, urodzony w Paryżu w 1731 roku. 
22

 Pierre-Joseph Miray, urodzony około roku 1741 w Awinionie. 
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plutonu inwalidów, oraz podoficerów Asselina i Becarda (który zapobiegł wysadzeniu 

Bastylii) powieszono na latarni, wielu innych zakłuto
23

. 

 To niewątpliwie racja, że „nie ma znaku więcej mówiącego o święcie, niż 

powstańcze zburzenie więzienia” [Bataille, s. 215]. Mimo iż 14 lipca stał się dla 

Francuzów dniem święta narodowego, to jednak wolność, ucieleśniona w zburzeniu
24

 

Bastylii, Sade’owi wyzwolenia nie przyniosła. 

 Niesławne lettres de cachet zostały uchylone dekretem Zgromadzenia 

Narodowego z dnia 16 marca 1790 roku, podpisanego przez króla dziesięć dni 

później
25

. Dobra nowina dotarła do przebywającego w Charenton Markiza za 

pośrednictwem jego synów, Ludwika Marii i Claude’a Armanda
26

 18 marca. Tego 

dnia Bracia Miłosierdzia wyjątkowo pozwolili Sade’owi udać się z synami na spacer 

bez nadzoru i zaprosić ich na obiad. W piątek 2 kwietnia 1790 roku Donatien 

Alphonse François de Sade wyszedł na wolność. Ale po Bastylii nie było już wówczas 

śladu. 

 

„Krwawe łzy” 

 

Można odzyskać łóżka, stoły, komody, 

ale nie można odzyskać idei. 

D.A.F. de Sade 

 

 Ku rozpaczy Markiza upoważniona przezeń pani de Sade
27

 nie spieszyła z 

odebraniem z więzienia jego rzeczy – książek, ubrań, bielizny, mebli, portretów, a 

zwłaszcza rękopisów – zdecydowała się to uczynić, jak na ironię, 14 lipca. Do Bastylii 

                                                           
23

 Po stronie obrońców podczas walki zginęła tylko jedna osoba, zresztą w sposób dość przypadkowy, wielu 

natomiast padło z rąk rozwścieczonego tłumu po kapitulacji. Po stronie zwycięzców było w sumie 98 ofiar. 
24

 Wbrew temu obiegowemu sformułowaniu i przekonaniu Bastylia nie została zburzona, lecz rozebrana. 

Rozbiórkę rozpoczął 15 lipca, jeszcze bez zgody władz, przedsiębiorca budowlany P. F. Palloy, i ukończył 6 

lutego 1790 roku. Budulec wykorzystał nie tylko do wznoszenia nowych gmachów, w tym własnego domu, lecz 

także sprzedawał kawałki muru jako pamiątki z dnia chwały (zob. R. Bielecki, Bastylia 1789, op. cit., s. 125-

125). Trzeba jednak dodać, iż już w roku 1784 naczelny architekt Paryża, Corbet, dysponował planem zburzenia 

Bastylii [zob. Lely, s. 357]. 
25

 W artykule X czytamy: „Arbitralne rozkazy obejmujące wygnanie i wszystkie inne tej samej natury zostają 

zniesione i nie będą wydawane w przyszłości. Dotknięci nimi mogą się swobodnie przenosić, gdzie zechcą”. 

Paragraf 1 zaś precyzuje, że w terminie sześciu tygodni od daty ogłoszenia dekretu na wolności mają się znaleźć 

wszystkie osoby osadzone na mocy lettres de cachet we wszelkich więzieniach [zob. Lever, s. 385]. 
26

 Markiz miał troje dzieci: Louis Marie (27. 08. 1767 – zamordowany przez rozbójników 9. 06. 1809), w roku 

1805 opublikował anonimowo Histoire de la nation française; Donatien Claude Armand (27. 06. 1769-?), od 

niego pochodzą współcześni potomkowie Sade’a; oraz Madelaine Laure (17. 04. 1771-18. 01. 1844). Cała trójka 

wychowywana przez prezydentową de Montreuil odwróciła się od Markiza. 
27

 Renée-Pélagie Cordier de Montreuil (2. 12. 1741-7. 07. 1810), poślubiła Markiza 17. 05. 1765 roku, 

małżonkowie byli w separacji od 9. 06. 1790 roku. 
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miała się udać w towarzystwie komisarza Chénona, ale zamieszki w dzielnicy zmusiły 

tego ostatniego do pozostania na posterunku. Z panią de Sade umówił się więc na 

wieczór… Około godziny osiemnastej Bastylia była już w rękach Paryżan. 

 Jean-Charles Pierre Le Noir, były namiestnik generalny policji, tak opisuje ten 

dzień: 

 „Hrabia de Sade w pierwszych dniach lipca tego roku został przeniesiony z 

Bastylii do więzienia księży Miłosierdzia w Charenton. Pozostawił w Bastylii jakieś 

papiery rodzinne i żądał zwrócenia ich tylko osobie, która przekaże pełnomocnictwo. 

13 tego miesiąca w Charenton dał swej żonie upoważnienie do odbioru jego papierów 

z Bastylii. Wyposażona w pełnomocnictwo swego męża, 14 lipca rano znalazła ona 

komisarza Chénona, zarządzającego z ramienia namiestnika policji departamentem 

tego więzienia państwowego. Mieli zamiar udać się tam razem. Komisarz miał 

sporządzić protokół z przekazania papierów, a Pani de Sade miała je przejąć, gdy w 

dzielnicy komisarza Chénona zaczęło się powstanie, co zmusiło go do pozostania u 

siebie i odłożenia do wieczora udania się z Panią de Sade do Bastylii. Incydent ten 

uratował komisarza i być może Panią de Sade”
28

. 

 Pięć dni później Renata Pelagia, która ukryła się w klasztorze Sainte-Aure, dała 

do zrozumienia komisarzowi, że zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za sprawy 

swego męża: „Jeśli jeszcze nie zrobiłeś, Panie, użytku z mego listu, by odnaleźć w 

Bastylii majątek Pana de Sade, bez dopełnienia stosownych w podobnym przypadku 

formalności proszę o załatwienie spraw w taki sposób, bym nie mogła być traktowana 

jako odpowiedzialna za papiery i majątek Pana de Sade, mam bowiem osobiste 

powody, dla których pragnę nie być tym obarczona” [cyt. za: Lely, s. 384]. 

 Na tę jawną oznakę uniezależnienia się od Markiza – bodaj pierwszą od dnia 

ślubu, gdyż przez dwadzieścia sześć lat Renata Pelagia była lojalną i wyrozumiałą 

małżonką, wręcz usiłowała chronić męża przed bezpardonowymi poczynaniami swej 

matki – Chénon odpowiedział listownie 27 lipca: „Byłem wczoraj w Charenton […]. 

Wiem, że Pan hrabia ma się dobrze i że został poinformowany, iż podczas katastrofy z 

wtorku 14 drzwi, które opieczętowałem, zostały wyważone, a jego majątek 

                                                           
28

 B.M. Orléans, ms 1423 [cyt. za Darnton, s. 666]. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    12 

skradziony. Ma on zamiar napisać w tej sprawie do Pana prezydenta Zgromadzenia 

Narodowego” [cyt. za: Lever, s. 384-385]. 

 W pierwszych dniach maja 1790 roku Markiz pisał w liście do swego 

przyjaciela z lat dzieciństwa, adwokata Gaufridy’ego, oskarżając swą żonę o beztroskę 

i niedbałość, jeśli nie wręcz o złą wolę: 

 ,,Podczas pobytu w więzieniu byłem bardzo zajęty; wyobraź sobie, mój drogi 

adwokacie, że miałem piętnaście tomów gotowych do druku; gdy stamtąd wyszedłem, 

została mi zaledwie czwarta część tych rękopisów! Pani de Sade, z powodu 

niewybaczalnej beztroski, pozwoliła zagubić jedne, zabrać inne, i oto trzynaście lat 

straconych! Trzy czwarte tych dzieł zostało w moim pokoju w Bastylii; czwartego 

lipca przeniesiono mnie do Charenton; czternastego Bastylia została wzięta, zburzona, 

a moje rękopisy, sześćset tomów, dwa tysiące liwrów w meblach, wartościowych 

portretach, wszystko zostało podarte, spalone, wyniesione, skradzione, tak że nie 

mogłem odnaleźć nawet źdźbła; a wszystko to z powodu zwykłego zaniedbania Pani 

de Sade. Miała dziesięć dni na odebranie mego majątku; nie mogła wątpić, że Bastylia, 

którą przez te dziesięć dni faszerowano bronią, prochem, żołnierzami, 

przygotowywała się bądź do ataku, bądź do obrony. Dlaczego więc nie pospieszyła się 

z odebraniem mego majątku?…, moich rękopisów?…, rękopisów, nad utratą których 

ronię krwawe łzy!… Można odzyskać łóżka, stoły, komody, ale nie można odzyskać 

idei… Nie, mój przyjacielu, nie, nigdy nie zdołam Ci opisać mej rozpaczy z powodu 

tej straty, jest to dla mnie strata niepowetowana. Od tego czasu wrażliwa i delikatna 

Pani de Sade nie chce mnie już widzieć. Inna by powiedziała: «On jest nieszczęśliwy, 

należy go pocieszyć»; ta logika uczuć nie była jednak jej logiką. Jak bym nie dość 

utracił, chce mnie ona zrujnować, chce wystąpić o separację. W ten niepojęty sposób 

usprawiedliwi wszystkie kalumnie, jakimi mnie obrzucano” [Correspondance, s. 262-

263]. 

 Pod koniec maja Markiz ponownie pisze do Gaufridy’ego, niedwuznacznie już 

oskarżając żonę o działania wymierzone przeciwko niemu i obarczając ją całą 

odpowiedzialnością za utratę manuskryptów: 

 „Gdy opuszczałem Bastylię nocą z trzeciego na czwartego lipca, zgodnie ze 

starymi zwyczajami ministerialnego despotyzmu, nie pozwolono mi niczego zabrać. 
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Wyszedłem stamtąd nagi jak dłoń, a cały mój majątek, czyli ponad sto ludwików w 

meblach, ubraniach lub bieliźnie, sześćset tomów, z czego niektóre bardzo cenne, i co 

jest rzeczą niepowetowaną, piętnaście tomów mych dzieł w rękopisach gotowych do 

druku, cały majątek, jak mówię, został opieczętowany przez komisarza Bastylii, a Pani 

de Sade zjadła kolacja, udała się do ustępu, zmówiła modlitwa i poszyła spać. 

Wreszcie czternastego lipca rano pomyślała, że już czas zdjąć pieczęcie i odesłać mi 

majątek… wciąż nagiemu (na szczęście było ciepło) i wciąż wegetującemu pośród 

szaleńców. Na nieszczęście dzień, jaki wybrała, by się zbudzić z letargu, był dniem, w 

którym lud tłumnie wdarł się do Bastylii, gdzie zabił gubernatora i wszystkich 

oficerów, wskutek czego nie można było tam wejść, i cały mój majątek został 

rozkradziony. Pytam Cię, drogi mecenasie, czy postępowanie to nie jest okrutne; skoro 

Pani de Sade miała dziesięć dni, to czy można jej wybaczyć, że pozwoliła mnie 

ograbić…, ograbić z rękopisów, które co dzień opłakuję krwawymi łzami…, z dzieł, 

które przyniosłyby mi duży dochód…, które dawały mi ukojenie w mym ustroniu i 

które osładzając mą samotność, pozwalały mi sobie powiedzieć: «Przynajmniej nie 

zmarnowałem czasu!» Wybacz mi, proszę, że nie powołuję się na tę okoliczność; 

rozdziera mi ona serce w sposób tak okrutny, iż najlepsze, co mogę uczynić, to 

zapomnieć owo nieszczęście i nikomu już o nim nie wspominać. Odnalazłem, co 

prawda, kilka rzeczy w rejonach, w których złożone zostały papiery z Bastylii, ale nic 

znaczącego…, nędzne resztki i żadnego większego dzieła… Och! Rezygnuję, 

rezygnuję! Wielkie nieba! To największe nieszczęście, jakie niebo mogło mi 

zgotować!… A wiesz, co uczyniła czuła i szlachetna Pani de Sade, by ukoić ten ból? 

Miała wiele moich dzieł…, rękopisów, które dałem jej potajemnie podczas wizyt u 

mnie; odmawia mi ich zwrotu…, mówi, że w obawie, by dzieła te (nazbyt śmiało 

napisane) nie zaszkodziły mi w czasie rewolucji, powierzyła je osobom, które część z 

nich spaliły!… Krew się burzy, gdy słyszy się takie słowa!… Ale ponieważ nie mam 

dostatecznych sił, trzeba na tym poprzestać i zamilknąć…” [Correspodance, s. 269-

270]. 

 Po wyjściu na wolność Sade czynił starania o odnalezienie pozostawionych w 

celi papierów. Jeszcze we wrześniu, w nadziei odzyskania cenniejszych rękopisów, z 

taką oto notatką zwrócił się do namiestnika generalnego policji: 
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 „Dzieła, o jakie dopomina się Pan de Sade, składają się zasadniczo z trzech 

grubych zeszytów w rękopisie, z których dwa zawierają krótkie, wesołe i tragiczne 

opowieści, oba, o ile może on sobie przypomnieć, obłożone w papier w niebieskie 

kwiaty. Zeszyty te mają tytuł: le Troubadour provençal. Trzeci jest chyba czerwony. 

Zatytułowany jest: le Portefeuille d’un homme de lettres. Jest tej samej grubości co 

tamte dwa. Zawiera fragmenty literackie. Te trzy zeszyty pisane są na papierze 

liniowanym na czerwono, całkowicie podobnym do tego, a tytuły są napisane 

czerwonymi literami. Jest wiele innych zeszytów, jedne w brulionach, inne na czysto, 

wiele rękopisów wierszowanych, jedno dzieło napisane na długim rulonie z cienkiego 

papieru itd., itd. Pismo to bardziej niż cokolwiek innego ułatwi poszukiwania. Tym, 

którzy zechcą podjąć o to starania, należeć się będzie największa wdzięczność” [cyt. 

za: Lely, s. 438, przypis]. 

 Markizowi udało się odzyskać zaledwie czwartą część rękopisów, w tym 

powieść Aline et Valcour, Niedole cnoty, szkic Justyny, dwanaście sztuk teatralnych, 

nowele i nowelki, plany dzieł i Portefeuille d’un homme de lettres, ale dzieło, które 

szczególnie konsekwentnie starał się zabezpieczyć, Sto dwadzieścia dni Sodomy, 

uznać musiał, wobec bezowocności poszukiwań, za utracone bezpowrotnie. „Tracąc 

120 dni Sodomy – zauważył Maurice Heine – Sade tracił swe arcydzieło i o tym wie” 

[Heine, s. 72]. Wszystko, co napisał on w okresie jedenastu lat spędzonych na 

wolności – przede wszystkim trzecia wersja przygód Justyny, La Nouvelle Justine, 

oraz jej siostry, Histoire de Juliette, a także Filozofia w buduarze – miało powetować 

tę stratę. Nie będąc w stanie odtworzyć zaginionego rękopisu, uparcie podejmował i 

rozwijał zarysowane w nim wątki. Drugiego grudnia 1814 roku Sade umierał
29

 w 

przeświadczeniu, że Sodoma nie istnieje. 

 

Rękopis znaleziony w Bastylii 

 

Dzieło, którego zaszczyt zaprezentowania 

przypadł mi tutaj w udziale, 

wyznacza datę w dziejach ludzkiego umysłu. 

M. Heine 

 

                                                           
29

 B. Banasiak, „Pamięć o mnie zniknie z pamięci ludzi…”. Ostatnia wola Markiza de Sade, „Odra” 2001, nr 5, 

s. 53-59. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    15 

 Los, choć tak okrutnie obszedł się z Markizem, okazał się jednak łaskawszy dla 

potomności. Rulon ocalał. Odnalazł go jeden z tłumnie plądrujących Bastylię Paryżan, 

niejaki Arnoux de Saint-Maximim
30

, i ofiarował markizowi de Villeneuve-Trans
31

, 

którego rodzina przechowywała rękopis przez trzy pokolenia. Około roku 1900 

manuskrypt zakupił anonimowy niemiecki bibliofil, wywiózł do Berlina i blisko 

trzydzieści lat przechowywał w etui w kształcie fallusa. Upoważniony przez nabywcę 

znany psychiatra i seksuolog, doktor Iwan Bloch, autor pierwszej biografii Sade’a 

opublikowanej w 1900 roku w Niemczech [zob. Dühren 1], a rok później we Francji 

[zob. Dühren 2] pod pseudonimem Eugen Dühren, doprowadził w roku 1904 do jego 

wydania w znikomej ilości 180 egzemplarzy
32

. Tego wydania, na podstawie którego w 

roku 1909 w Lipsku ukazał się niemiecki przekład, i którego autentyczność przez lata 

była dyskutowana, z powodu wprost niezliczonej ilości błędów i nieścisłości, nie 

sposób uznać za wydanie oryginalne. 

 Kolejna, a uznawana dziś za wersję oryginalną redakcja Sodomy była dziełem 

pierwszego z wielkich badaczy Sade’a, Maurice’a Heine’a, który po założeniu w roku 

1924 Stowarzyszenia Powieści Filozoficznej, stawiającego sobie za cel – o czym 

Heine wraz z Apollinaire’em myśleli już wcześniej – „publier disjecta membra de 

Sade” [zob. Delon, s. 29], w styczniu 1929 roku, upoważniony przez paryskiego 

miłośnika i mecenasa literatury, wicehrabiego Charlesa de Noailles, odkupił rękopis i 

przywiózł do Paryża. Po ponownym odczytaniu rulonu i poprawieniu – choć Heine z 

właściwą sobie skrupulatnością zachował ortografię i błędy oryginału – opublikował 

dzieło w latach 1931-1935
33

. To trzytomowe wydanie, uzupełnione rycinami 

przypisywanymi Collotowi, przeznaczone dla wąskiego kręgu subskrybentów – także i 

                                                           
30

 Takie brzmienie nazwiska podaje M. Lever, autor najnowszej, niezwykle kompetentnej i obiektywnej biografii 

Sade’a, wydanej w roku 1991 (zob. B. Banasiak, „Libertyn niebezpieczny”, czyli demitologizacja Sade’a, 

„Literatura na Świecie” 1992, nr 1, s. 191-197), natomiast inni biografowie i komentatorzy, m. in. G. Lely czy 

M. Delon, podają Maximin. 
31

 Louis-François, markiz de Villeneuve-Trans, urodzony w Saint-Alban w roku 1784, zmarł w Nancy w roku 

1850; archeolog i historyk, szambelan na dworze Ludwika XVIII, całe życie poświęcił pracom erudycyjnym; 

autor dzieł Histoire de René d’Anjou, 1825, Chapelle ducale de Nancy, 1826, Monuments des grands maîtres de 

Saint-Jean de Jérusalem, 1829, i Histoire de saint Louis, roi de France, 1856. 
32

 Les 120 Journées de Sodome, ou l’École du libertinage, par le marquis de Sade. Publié pour la première fois 

d’apres le manuscrit original avec des annotations scientifiques par le Dr Eugen Dühren, Club des Bibliophiles, 

Paris [Berlin, Max Harrwitz] 1904, in-4, s. VIII i 545. 
33

 Les 120 Journées de Sodome, ou l’École du libertinage, par le marquis de Sade. Édition critique établie sur le 

manuscrit original autographe par Maurice Heine. À Paris, chez Stendhal et Compagnie, aux dépens des 

Bibliophiles souscripteurs, 1931-1935, 3 vol. in-4, s. XVI i 500. 
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tym razem nakład był niewielki: 396 egzemplarzy
34

 – miało zostać uzupełnione 

tomem komentarzy, który jednak nigdy się nie ukazał, a liczne prace Heine’a wydane 

zostały staraniem jego następcy i kontynuatora, Gilberta Lely, w zbiorze Le Marquis 

de Sade (1950), już po śmierci autora. 

 W roku 1947 ukazała się edycja Stu dwudziestu dni Sodomy w czterech małych 

tomach in-16, wydana potajemnie rzekomo w Brukseli, faktycznie zaś w Paryżu przez 

drukarnię Gastone’a Coquette’a mieszczącą się przy ulicy de la Glacière. Tekst dzieła 

po raz pierwszy został zestawiony zgodnie z obowiązującymi zasadami pisowni, 

wydawca nie ustrzegł się jednak licznych błędów drukarskich. 

 Pierwszą oficjalną edycję przygotował w roku 1955 Jean-Jacques Pauvert w 

ramach publikacji Œuvres complètes Sade’a. Składała się ona z trzech tomów in-16, w 

czarnej oprawie ze złotymi tłoczeniami, i była dokładnym ponowieniem wersji 

ustalonej przez Heine’a. Prokuratura, uznawszy, że pisarstwo Sade’a, ,,a w 

szczególności dzieła inkryminowane” – czyli Sto dwadzieścia dni Sodomy, Filozofia w 

buduarze, La Nouvelle Justine oraz Histoire de Juliette – stanowią ,,obrazę 

obyczajów”, wytoczyła proces wydawcy z art. 125 dekretu o ochronie rodziny i 

popieraniu rozrodczości społeczeństwa francuskiego. W procesie w roli obrońcy 

wystąpił Maurice Garçon, a pośród świadków obrony znaleźli się m. in. Georges 

Bataille, który właśnie wówczas wygłosił swą słynną opinię: ,,Uważam, że dla kogoś, 

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

godna jest polecenia, ale absolutnie konieczna”, Jean Cocteau, Jean Paulhan, a André 

Breton przysłał tekst, który jednak nie został publicznie odczytany. Sąd Poprawczy (tj. 

instancji sądzącej czyny uznane za występki) 10 stycznia 1957 roku skazał Pauverta na 

,,120000 franków grzywny”, ,,pokrycie kosztów procesu” oraz nakazał „konfiskatę i 

zniszczenie zakwestrowanych dzieł”. Rok później, 12 marca 1958 roku Sąd 

Apelacyjny nakazał „ograniczyć wydawanie i rozpowszechnianie do stopnia niezbęd-

nie koniecznego dla osiągnięcia celu, jaki on [wydawca] sobie postawił” [zob. 

L’Affaire], co faktycznie oznaczało zakaz eksponowania wymienionych dzieł w wit-

rynach sklepowych oraz zakaz sprzedaży niepełnoletnim. Pauvertowi, 

                                                           
34

 Taką liczbę podają F. Laugaa-Traut [zob. Laugaa-Traut, s. 208, przypis] oraz M. Delon [zob. Delon 1], 

niektórzy badacze mówią natomiast o 360 egzemplarzach. 
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konsekwentnemu miłośnikowi i komentatorowi Sade’a, nie przeszkodziło to jeszcze 

wielokrotnie wznawiać jego teksty. 

 Kolejnym wydaniem, które na ponad ćwierć wieku ustaliło literę tekstu 

Sodomy, była wersja, jaką – po wprowadzeniu kilkunastu poprawek do wersji Heine’a 

– w roku 1964 nadał dziełu Gilbert Lely, publikując w wydawnictwie Cercle du Livre 

precieux Œuvres complètes Markiza, kilkakrotnie później wznawiane. 

 Wersję tę respektuje, wprowadzając wszak dwie istotne zmiany – zapis tytułu 

literami, nie zaś, jak dotychczas, cyframi, oraz usunięcie śródtytułu ,,Wprowadzenie” 

– rozpoczęte w roku 1986 przez Annie Le Brun i Jeana-Jacquesa Pauverta kolejna 

edycja Œuvres complètes Sade’a. Rewizję obu klasycznych wersji, Heine’a i 

Lely’ego, przy zachowaniu poprawek Le Brun i Pauverta, przynosi dopiero krytyczne 

wydanie Œuvres pod redakcją Michela Delona, zapoczątkowane w roku 1990, 

zawierającym m. in. Sodomę tomem pierwszym, w prestiżowej serii wydawnictwa 

Gallimard „Bibliothèque de la Pléiade” (a uzupełnione dwoma kolejnymi w latach 

1995 i 1998). 

 Niewątpliwie tę właśnie wersję, w znakomity sposób łączącą literę tekstu 

Sade’a z wymogami współczesnej pisowni, skrzętnie odnotowującą wszelkie 

poprawki, włącznie z terminami, których znaczenie uległo historycznym zmianom lub 

nawet zanikło, oraz opatrzoną erudycyjnymi przypisami, należy uznać za najbardziej 

kompetentną i reprezentatywną. Sam zaś rękopis jest obecnie niedostępny. Przed 

kilkunastu laty, po śmierci hrabiego de Noailles został odsprzedany anonimowemu 

bibliofilowi mieszkającemu w Genewie i do dziś znajduje się w jego posiadaniu. 

Dostępna jest tylko fotokopia manuskryptu sporządzona przez Maurice’a Heine’a. 

 

Niedokończone arcydzieło 

 

Kto by potrafił określić i opisać szczegółowo te zboczenia, 

napisałby, być może, jedną z największych prac o obyczajach 

i, być może, jedną z najbardziej interesujących. 

D.A.F. de Sade 

 

 Sade zapewne doskonale zdawał sobie sprawę ze znaczenia i z niezwykłości 

swego dokonania, skoro zanim nadał dziełu postać w pełni skończoną, postanowił 

sporządzić jego kopię, której kształt jednoznacznie zdradza intencje zabezpieczenia 
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tekstu na wypadek rewizji lub przeniesienia. Rulon cienkiego papieru długości 12 m 

10 cm, po obu stronach pokryty drobnym pismem – choć verso Markiz pozostawił 

częściowo czyste – z odkreślonym po lewej i po prawej stronie kilkumilimetrowym 

marginesem, sklejony z kartek o wymiarach 12 cm x 11,5 cm, łatwo dawał się ukryć w 

kieszeni surduta, w zagłębieniu muru – jak sądzi większość komentatorów – lub – jak 

przypuszcza J.-J. Pauvert – w etui od flakonu [Pauvert, s. 457]. 

 O ile określenie czasu powstania niektórych utworów Sade’a sprawia poważne 

trudności, o tyle w przypadku Sodomy problem ten nie istnieje – Markiz z właściwą 

sobie skrupulatnością podaje daty, a nawet godziny, w jakich pracował nad dziełem. 

Krytycy i badacze są zgodni: 22 października 1785 roku Sade rozpoczął 

przepisywanie brulionów, co zajęło mu 57 dni – 27 listopada rano zakończył prace. 

Nietrudno było wskazać te daty, gdyż takiej właśnie treści informację umieścił Markiz 

u dołu drugiej strony rulonu. A jednak pojawia się tutaj pewna niejasność. Otóż 

również pierwszą stronę rulonu Sade opatrzył dopiskiem – wynika zeń, iż pracował 

nad nią przez dwadzieścia wieczorów, między godziną siódmą a dziewiątą, od 24 

sierpnia do 12 września. Sformułowanie tej notki wskazuje jednoznacznie, iż dotyczy 

ona rulonu, nie zaś brulionów, z których korzystał, natomiast uwaga kończąca drugą 

stronę – „cały ten duży rulon…” – sugerowałaby, iż zamieszczone tam daty dotyczą 

całości rękopisu, choć strona pierwsza datowana jest dwa miesiące wcześniej. Nie 

sposób tej kwestii jednoznacznie rozstrzygnąć. Być może Sade nad pierwszą stroną 

pracował 20 dni, a nad drugą 17 (i wówczas zakończył 7 listopada), być może dopisek 

na drugiej stronie tylko jej dotyczy, a określenie „cały rulon” jest popełnioną w 

pośpiechu niezręcznością (wówczas jednak pojawia się pytanie, dlaczego zrobił 

przerwę między 12 września a 22 października), być może wreszcie Markiz pomylił 

daty. 

 Najbardziej jednak zaskakujące jest to, że wszyscy biografowie Sade’a, uznając 

za datę rozpoczęcia prac nad rulonem 22 października, całkowicie pomijają daty 

pojawiające się na recto, nawet wówczas, gdy precyzują godziny pracy Markiza, tylko 

na recto wzmiankowane. W każdym jednak razie 27 listopada przyjęło się uznawać za 

datę ukończenia rękopisu Sodomy. 
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 Nie ma natomiast żadnych danych, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, 

kiedy Markiz powziął zamiar napisania tego rodzaju dzieła i kiedy poczynił pierwsze 

do niego szkice. Wydaje się – i tak uznaje większość badaczy – iż prace nad 

brulionami rozpoczął po napisaniu Dialogu między i księdzem a umierającym, czyli 

latem 1782 roku. Przekonanie to znajduje potwierdzenie w sposobie pracy Markiza, 

który – jak sam mówi w liście z października 1784 roku [zob. Pauvert, s. 441] – zwykł 

zaczynać kolejny tekst dopiero po ukończeniu poprzedniego, nie miał natomiast 

zwyczaju pisania kilku dzieł jednocześnie. Niewątpliwie jednak w chwili, gdy 

zapisywał rulon, dysponował już pewnymi fragmentami, które zestawiał i, być może, 

dopracowywał – dość jednoznacznie świadczy o tym dopisek: „Umieść tutaj portret 

Durceta, który znajduje się w zeszycie 18, oprawionym na czerwono, a następnie […] 

znów zacznij w ten sposób”. Miał też zapewne odpowiednią ilość szkiców 

obejmujących poszczególne postacie perwersji, co potwierdza inna uwaga: „Sprawdź, 

dlaczego dwóch [namiętności] brakuje, w brulionach było wszystko”. 

 Sade niejednokrotnie pracował w podobny sposób – pisząc niektóre ze swych 

dzieł, korzystał z wcześniej przygotowanych obszernych fragmentów, niekiedy wręcz 

poprzedzonych wnikliwymi studiami, sięgał też po zawarte w notatkach argumentacje, 

które potem rozwijał i wplatał w tekst opowieści (dotyczy to zwłaszcza filozoficznych 

tyrad raz po raz przerywających tok narracji). 

 Niewykluczone jednak że Sade już znacznie wcześniej robił szkice i notatki, 

być może nie mając jeszcze nawet intencji napisania Sodomy [zob. Le Brun, Pauvert, 

s. 13]. Choć Markiz w konsekwentny sposób zajął się pisarstwem dopiero podczas 

wieloletniego odosobnienia – niezwykle trafnie ujęła to lakonicznym stwierdzeniem 

Simone de Beauvoir: w więzieniu ,,umiera człowiek, rodzi się pisarz” [Beauvoir, s. 

24] – to jednak pierwsze próby pisarskie czynił już w roku 1757, a sześć lat później 

zamyślił zbiór mający nosić tytuł Œuvres diverses, już wcześniej też dawał wyraz 

teoretycznemu zainteresowaniu praktykami stanowiącymi materię tego dzieła. 

Wiadomo, że posuwał się do eksperymentów i obserwacji psychoseksualnych, 

podczas których robił notatki; wiadomo, że podczas swego pobytu we Włoszech w 

roku 1775 poznał lekarza, dr Giuseppe Ibertiego, który dzięki dostępowi do archiwów 

Watykanu wprowadzał go w sekrety papieży, i z którym prowadził później 
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korespondencję dotyczącą perwersji. Zapewne nie bez powodu prezydentowa de 

Montreuil po aresztowaniu Markiza w La Coste latem 1778 roku dokładała wszelkich 

starań, by jego papiery zostały zarekwirowane i nie ujrzały światła dziennego. 

 Dopatrywano się też początków Sodomy w liście Sade’a do żony z lutego 1783 

roku, w którym Markiz opisując męki, na jakie wyda panią de Montreuil, swą teściową 

i kata, deklaruje, iż będzie ją ,,piekł na wolnym ogniu” [Roger, s. 19]. 

 Warto też zwrócić uwagę, iż od ukończenia Dialogu do rozpoczęcia 

przepisywania Sodomy upłynęły ponad trzy lata. Jest to fakt o tyle szczególny, że 

Sade, który pisał niezwykle szybko, pracom nad brulionami nawet najdłuższych swych 

powieści nigdy nie poświęcił więcej niż kilka miesięcy, nigdy też nie robił przerwy 

między zakończeniem szkiców a przepisywaniem dzieła na czysto. Być może więc w 

przypadku Sodomy mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko z dziełem i pracą nad 

nim, być może w okrutnych seksualnych wyobrażeniach Markiz znajdował swego 

rodzaju satysfakcję i pocieszenie [zob. Lely, s. 340-341]. Pogląd ten niejako 

potwierdzają niektóre jego listy, jak choćby ten, w którym w początkach listopada 

1783 roku Sade pisze do żony: 

 „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; a nawet gdybym mógł, to i tak bym 

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

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

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

przyczyną moich nieszczęść, lecz sposób myślenia innych. […] Jeśli więc, jak 

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

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

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

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

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

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

za cenę ich zniszczenia” [List do żony, s. 158-161]. 
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 Nie sposób rozstrzygnąć, jak obszerne były notatki do Sodomy – bruliony 

zaginęły zapewne podczas szturmu na Bastylię – wnosząc jednak z treści uwag 

Markiza, należy uznać, iż obejmowały portrety głównych bohaterów powieści oraz 

owe 600 namiętności. Można więc sądzić, iż zapisując rulon, Markiz sporządzał 

uporządkowaną kopię, całościował rozproszone notatki, choć określenie rulonu 

mianem kopii nie jest określeniem najszczęśliwszym, była to raczej wstępna postać 

czystopisu, mająca stanowić, z jednej strony, zabezpieczenie dzieła, z drugiej zaś – 

wskazują na to sugestie poprawek – podstawę do nadania Sodomie postaci w pełni 

literackiej. Sade miał niewątpliwie taki zamiar, świadczy o tym dwukrotnie 

sformułowana intencja ,,przepisywania na czysto”. Czy jednak to uczynił? 

 Choć nie sposób z całą pewnością wykluczyć takiej możliwości, była bowiem 

ku temu sposobność, gdyż od chwili ukończenia kopii – listopad 1785 roku – do 

chwili jej utraty – lipiec 1789 roku – Markiz miał jeszcze nieco ponad trzy i pół roku 

czasu, to jednak wydaje się ona mało prawdopodobna. W zachowanych papierach nie 

ma wzmianki, by to uczynił (zresztą dyskrecja Sade’a na temat tego dzieła jest 

całkowita), wiadomo natomiast, że przez tych kilka kolejnych lat poświęcał się innym, 

bardzo intensywnym pracom pisarskim: w końcu 1785 roku, a już z całą pewnością w 

roku 1786 rozpoczął pisanie obszernej powieści Aline et Valcour, którą skończył w 

roku 1788, w roku 1787 powstał prawdopodobnie poemat Prawda, latem tego samego 

roku pierwsza wersja przygód Justyny, Niedole cnoty, rok później Sade dopisał do 

nich kolejne fragmenty, które wraz z powstałymi w roku 1791 złożą się na ich drugą 

wersję, Justynę, czyli nieszczęścia cnoty, w tym samym okresie powstały też liczne 

nowele i nowelki zamieszczone później w zbiorach Les Crimes de 1’amour oraz 

Historiettes, contes et fabliaux, a także kilka sztuk teatralnych. Pierwszego 

października 1788 roku Markiz sporządził Catalogue raisonné
35

 swych dzieł, 

obejmujących 15 tomów in-8 gotowych i przeznaczonych do druku, nie licząc 

rękopisów clandestins (ani Dialogu, ani Sodomy Markiz w nim nie wymienia). W 

Vincennes i w Bastylii powstały powieści, opowiadania, historyjki, przemyślenia, 

anegdoty, wspomnienia z podróży, fragmenty historyczne, myśli literackie i 

filozoficzne – nada on im tytuł le Portefeuille d’un homme de lettres – około 20 sztuk 

                                                           
35

 Catalogue raisonné des œuvre de M. de S’*** à l’époque du 1
er

 octobre 1788 [zob. Lely, s. 381-382]. 
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teatralnych i około 200 listów. Nasuwa się jednak pytanie, dlaczego zamiast najpierw 

skończyć Sodoma, Sade zajął się pisaniem innych dzieł? 

 Być może częściowej odpowiedzi można się doszukiwać w umysłowości 

Markiza: dręczony obsesyjnymi myślami i wielością pomysłów nie mógł zwlekać z 

ich zapisaniem. Bardziej natomiast konkretny trop wskazuje sam fakt sporządzenia 

przez Markiza ,,kopii” w postaci rulonu. Niewykluczone, że Sade uznał, iż nie po to 

włożył tyle trudu w zabezpieczenie dzieła, by powracając do prac nad nim, ryzykować 

jego utratę. Sądzić można, iż pisał pospiesznie (rękopis zawiera wiele błędów, 

nieścisłości i niekonsekwencji), gotów w każdej chwili ukryć rulon – dopisek: 

,,Ponieważ nie mogłem przeczytać rękopisu”, bodaj potwierdza tę najdalej posuniętą 

ostrożność (choć nie można wykluczyć, iż powód tej niemożności, a w konsekwencji 

zawieszenie czy odłożenie prac był bardziej trywialny: wiadomo, że Sade cierpiał na 

poważne dolegliwości oczu). Uzasadnione więc wydaje się przekonanie, iż 

sporządziwszy zasadniczy, uporządkowany szkic, postanowił Markiz ukończyć dzieło 

w stosowniejszej chwili – w chwili odzyskania wolności. 

 Wydaje się, iż zbliżone racje stanowić będą odpowiedź na jeszcze jedno 

nasuwające się pytanie: dlaczego Markiz rozwinął początkowe partie tekstu, końcowe 

zaś pozostawił w postaci szkicowej? Można sądzić, iż uznał, że zakończone fragmenty 

dostatecznie wyraźnie wyznaczyły formułę oraz ramy konstrukcyjne powieści, a 

ogniskowa dzieła – libertyńskie namiętności – została w pełni zarysowana, toteż bez 

ryzyka zagubienia pierwotnego zamysłu mógł sobie pozwolić na odłożenie na później 

prac wykończeniowych. Być może też przyczyniła się do tego rosnąca w miarę 

postępów w pisaniu świadomość niezwykłości dzieła i wynikająca stąd obawa przed 

jego utratą – przypuszczenia te potwierdzać fakt, iż Sodoma była jedynym dziełem, 

które starał się w ten sposób zabezpieczyć. 

 Być może również z myślą o zabezpieczeniu powieści nie wymienił jej we 

wspomnianym Katalogu – gdyby Katalog dostał się w niepowołane ręce, wzmianka ta 

mogłaby ukierunkować poszukiwania. O ile niektóre dzieła (m. in. Aline et Valcour, 

Les Crimes de 1’amour czy też sztuki teatralne), te najbardziej obyczajne, mające 

niekiedy nawet nieco moralizatorski wydźwięk, publikował w sposób jawny (dzieła 

avouables), pod własnym nazwiskiem, o tyle dzieła wydane potajemnie (dzieła 
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clandestins) opatrywał uwagami sugerującymi, że ich autor nie żyje, podawał (on lub 

wydawca) nieprawdziwe dane co do miejsca wydania i oficjalnie się od nich 

odżegnywał, grając w ten sposób na dwoistości tego, co egzoteryczne, i tego, co 

ezoteryczne, o tyle – wszystko na to wskazuje – Sodomy nie zaliczył ani do 

pierwszych, ani do drugich. Pozwala to sądzić, że być może w ogóle nie nosił się z 

zamiarem jej opublikowania (antycypując, powiedzmy, reakcję publiczności lub 

choćby wydawców, czy też obawiając się – miał dostateczne w tym względzie 

doświadczenia – sankcji, z jakimi sam mógłby się spotkać), co stawia pod znakiem 

zapytania zamiar jej ukończenia – miała może posłużyć jako prywatny podręczny 

„słownik” libertynizmu, materiał do opracowania innych dzieł. Być może więc 

Sodoma, choć w relacji do pierwszych intencji niekompletna, niedokończona, to 

jednak ze względu na swą „potworność” faktycznie została zakończona [Pauvert, s. 

472]. Być może też Sodoma zamyślona została jako „ideał”, w przeciwieństwie do 

„doświadczenia”, jakim była choćby Alina, i być może Sade w ogóle nie zakładał 

uczynienie z niej „doświadczenia” jakiegokolwiek czytelnika [zob. Abramovici, s. 38]. 

Choć wciąż nowe odkrycia przybliżają Sade’a, pytanie to, a także wiele innych, 

zapewne na zawsze pozostanie bez odpowiedzi. 
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