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Zarys biografii Markiza de Sade (2. 06. 1740 Ŕ 2. 12. 1814)
1
 

 

Antrakty mego życia były zbyt długie. 

D. A. F. de Sade, Notes littéraires, s. 25 

Moje działania są całkowicie zgodne 

z moim sposobem myślenia. 

D. A. F. de Sade, Julietta. Powodzenie występku, s. 132 

 

 Donatien Alphonse François
2
, czy może Donatien Aldonse Louis, takie bowiem 

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

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

korzenie sięgały początków XII wieku
3
. Był potomkiem m.in. Ludwika i Hugo de 

Sade’ów, fundatorów słynnego, opiewanego w piosence
4
 mostu w Awinionie

5
, na 

którego łuku do dziś widnieje ślad herbu (De gueules à l’etoile à huit rais d’or 

chargée d’une aigle éployée de sable, membrée, becquée, onglée, diadémée de 

gueules; rodzina Sade’a miała przywilej noszenia w herbie dwugłowego orła 

cesarskiego), a w dwunastym pokoleniu prawnukiem sławionej przez Petrarkę Laury 

des Noves
6
 (Sonety do Laury). 

 Jego matka, Maria-Eleonora (1712–1777), z domu de Maillé, dama dworu 

księżnej de Condé, skoligacona była z królewską rodziną Kondeuszy, ojciec zaś, Jan-

Baptysta Franciszek Józef (1702–1767), hrabia, oficer kawalerii królewskiej, 

ambasador na dworze rosyjskim, tajny negocjator w Londynie i Kolonii, był 

                                                           
1
 Na podstawie książki B. Banasiak, Integralna potworność. Markiz de Sade Ŕ filozofia libertynizmu, 

czyli konsekwencje „śmierci Boga”, Łódź-Wrocław 2006 (wyd. 2). 
2
 Prace biograficzne poświęcone Markizowi to [Lever 1], [Pauvert 1, 2, 3], [Lely 1, 2], [Heine 1], [Jean 

1], [Laborde 2], a także [Thomas 2], [Brighelli], [Ribadeau], [Béliard], [Łojek], [Thomas D.], [Pauvert/Beuchot], 

[Bongie], [Gear], [Schaeffer]; zob. też [Delon 2, s. 98–99] oraz komentarze: [Delon 1, s. 25], [Darnton 2, s. 19–

24]. 
3
 Genealogię domu de Sade’ów, począwszy od Bertranda, o którym wzmiankują dokumenty z roku 

1216, po współczesnych potomków Markiza, Xaviera, urodzonego w roku 1922, i jego pięcioro dzieci, 

urodzonych w latach 40. i 50., rekonstruuje Maurice Lever [Lever 1, s. 768–786]; zob. też zbiór rodzinnych 

listów i dokumentów [Papiers 1, 2]. 
4
 Piosenkę Sur le pont d’Avignon (Na moście w Awinion) wykonywali m.in. Jean Sablon, Mireille 

Mathieu, Kid Ory, Mungo Jerry, Didier Lockwood oraz Maurice André i Jean-Pierre Rampal; z kolei wiersz K. 

K. Baczyńskiego pod takim samym tytułem wykonywali Ewa Demarczyk i Budka Suflera. 
5
 Louis de Sade, pierwszy znany reprezentant tej rodziny, kryjący się pod postacią pastuszka Bénézeta, 

który zgodnie z legendą w roku 1177 usłyszał głos Jezusa, nakazującego mu budowę przeprawy przez Rodan, 

sfinansował drewniany most; budowę nowego, kamiennego mostu, zwanego Saint-Bénézet, wsparł w roku 1298 

Hugues de Sade, zwany Dominus (Messire), a ostatecznie w roku 1355 sfinansował, wraz z innymi 

mieszkańcami miasta, Hugues de Sade, zwany „Starym” (le Vieux); prawdopodobnie też wówczas pod 

pierwszym łukiem mostu wykuto herb rodowy [Lever 1, s. 13–14, 770, 773–774]. 
6
 Poślubił ją 16 stycznia 1325 roku Hugo de Sade, „Stary”. Petrarka znaczną część życia spędził w 

Prowansji w Fontaine-de-Vaucluse. 



©Towarzystwo imienia Markiza de Sade    2 

właścicielem dóbr Saumane, La Coste (od XIX w. Lacoste), Mazan, mas de Cabanes, 

Glatigny, miasta i zamku Vaison, nieruchomości w Paryżu, oraz namiestnikiem 

prowincji Bresse, Begey, Valromey i Gex. Do rozmaitych gałęzi rodu, niegdyś 

jednego ze znamienitszych we Francji (wydał on m.in. piętnastowiecznego biskupa i 

szesnastowiecznego burmistrza Marsylii, biskupa Cavaillon, marszałka Francji i 

kanclerza biskupiego Narbonne i Tuluzy, a także Charlotte de Beaune, kochankę 

Henryka IV, księcia Gwizjusza i… Katarzyny Medycejskiej), należała zresztą znaczna 

część Prowansji. 

 „Urodzony dla radości i sukcesu […], wzrastający w rezydencji Kondeuszy” 

[Chaussinand, s. 260] (gdzie styka się z autentycznie sadyczną postacią, hrabią de 

Charolais
7
), jest towarzyszem zabaw księcia Ludwika-Józefa de Bourbon. W roku 

1744 krótko przebywa u babki i ciotek w Awinionie, gdzie spotyka się z Gaspardem-

François-Xavierem Gaufridym, w przyszłości swym prawnikiem i przyjacielem, a w 

latach 1745–1750 rezyduje u wuja, Jacquesa François Paula Aldonse’a, zwanego abbé 

de Sade (1705–1777), wikariusza generalnego Tuluzy i opata klasztory St. Léger w 

Ébreuil, przyjaciela Voltaire’a, miłośnika Petrarki i autora trzytomowego dzieła na 

jego temat
8
 oraz badacza rodowej genealogii, zarazem zaś notowanego przez policję 

libertyna (przyłapanego na obcowaniu – zapewne w intencji zbliżenia się do Boga – z 

niejaką Teresą Dieu [sic!])
9
, mieszkającego w zamku Saumane, stale przezeń 

przebudowywanym
10

. Po latach à propos swego pobytu u wuja Markiz napisze: „Jego 

zamek to seraj? Nie, więcej, to burdel” [cyt. za: Lever 1, s. 66]. 

                                                           
7
 Wzmiankowany przez Markiza w Filozofii w buduarze [Francuzi, s. 237], miał zwyczaj, obok 

zaprawiania aktów seksualnych przemocą, zabijać przypadkowych ludzi z pospólstwa dla dowiedzenia swej 

wprawy w posługiwaniu się bronią. 
8
 Mémoires pour la vie de François Pétrarque, tirés de ses ouvrages et des auteurs contemporains, avec 

des notes ou dissertations, et les pièces justicatives, À Amsterdam, chez Arskée et Marcus [Avignon], 1764–

1767, 3 vol. in-4. 
9
 Policja zaskoczyła go też in fragranti z panią Piron, utrzymywał zażyłe stosunki z panią de La 

Popelinière, kochanką marszałka Richelieu, pozostawał w związku z pewną dzierżawczynią kabaretu i z Marie 

Curt, bieliźniarką, a w Saumane mieszkał z dwiema hiszpańskimi damami, matką i córką [Lever 1, s. 61–67]. 
10

 „Po zamieszkaniu w nim abbé de Sade kazał wybić szerokie otwory okienne, ozdobić apartamenty i 

zbudować oranżerię. Urządził też gabinet historii naturalnej i zebrał kolekcję medali. Na sklepieniach widać 

jeszcze wyryty w kamieniu herb starych seniorów: gwiazda o ośmiu złotych promieniach z orłem o 

rozpostartych skrzydłach” [Lever 1, s. 63]. Nieopodal zamku, w Vignerme, abbé zbudował też domek, zob. 

[Heine 2, s. 96–98]. 
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 Od jesieni 1750 roku pobiera regularne nauki pod okiem jezuitów w kolegium 

Ludwika Wielkiego
11

, gdzie styka się z teatrem i… flagelacją (prawnie dopuszczaną, a 

nawet zalecaną karą cielesną) oraz homoseksualizmem (na zawsze pozostanie 

miłośnikiem teatru, a przez długie lata będzie biseksualny), a także pod okiem 

guwernera, księdza Ambleta. Wakacje zaś młody Markiz spędza u hrabiny de 

Raymond (gdzie poznał panią de Vernouillet, obiekt jego pierwszych, młodzieńczych 

uniesień), byłej kochanki ojca, który odwiedzał nie tylko europejskie stolice, lecz 

także, jak wynika z policyjnych raportów, ogród Tuileries – ówcześnie miejsce 

gejowskich schadzek
12

. 

 Mając czternaście lat, Sade wstępuje do szkoły oficerskiej przy pułku 

szwoleżerów gwardii królewskiej, w roku 1755 otrzymuje stopień podporucznika, a w 

latach 1757–1763, jako porucznik, potem zaś kapitan, bierze udział w wojnie 

siedmioletniej, wsławiając się nietuzinkowymi wyczynami zarówno na polu bitwy (raz 

przed pewną śmiercią ratuje dezertera, kiedy indziej zaś, każąc wystrzelić z armaty na 

wiwat po zwycięstwie pod Sonderhausen, trafia w dach pobliskiego dworu; jeden ze 

starszych oficerów powiedział o nim: „Nieźle stuknięty, ale bardzo odważny” [cyt. za: 

Pauvert 1, s. 53]), jak i w alkowie (podczas wizyt w Paryżu co dzień wynajmuje inną 

dziewczynę, w Niemczech zaś związuje się z pewną baronową) – po zakończeniu 

wojny występuje z wojska. 

*** 

 Stan finansów rodziny oraz nadzieja na pohamowanie temperamentu Markiza, 

gdyż wieści o jego podbojach szybko się rozchodzą, skłaniają ojca do zaaranżowania – 

17 maja 1763 roku – małżeństwa z Renatą Pelagią de Montreuil (1741–1810)
13

, panną 

z nowobogackiej rodziny mieszczańskiej (choć Sade był zainteresowany panną Laurą 

Wiktorią de Lauris
14

, pochodzącą ze starej prowansalskiej szlachty). Markiz nie 

zmienia jednak trybu życia i w wynajętej w podparyskim Arcueil willi, zgodnie 

zresztą z duchem epoki, oddaje się libertyńskim ekscesom, gromadząc zarazem 

                                                           
11

 Collège Louis-le-Grand to do dziś istniejąca szkoła z wielowiekową tradycją; uczęszczali do niej 

m.in. w wieku XVIII Diderot, Voltaire i Robespierre, w XIX – Baudelaire, a w XX – Jacques Derrida i Michel 

Serres, wykładał zaś tam Gilles Deleuze. 
12

 Zob. É.-M. Benabou, La Prostitution et la Police des mœurs au XVIII
e
 siècle, Librairie académique 

Perrin, Paris 1987. 
13

 Zob. [Laborde 1, 3], [Delpeche]. 
14

 Sade dedykował jej „pieśń”: Chanson. Pour Mademoiselle de L[auris] [Cinq écrits, s. 463]. 
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obszerne dossier na temat zachowań seksualnych (dokonuje eksperymentów 

psychoseksualnych). Wówczas też, 29 października 1763 roku, po raz pierwszy 

zostaje zatrzymany przez inspektora Marais (ten przez pół życia obsesyjnie będzie go 

śledził) i osadzony w Vincennes z powodu „przesadnej rozpusty” i „skrajnego 

wyuzdania” z Jeanne Testard [Lely 3, s. 643–650], zwolniony zaś 13 listopada 1763 

roku z nakazem pobytu pod kontrolą Marais w Échauffour w Normandii, w 

posiadłości swych teściów de Montreuilów. W tym też okresie Sade rozpoczyna 

pierwsze poważniejsze próby pisarskie (pisywał od roku 1757), przygotowując zbiór 

mający nosić tytuł Œuvres diverses
15

. 

 Markiz nie wyciąga nauki z niemiłej przygody, odpowiada mu towarzystwo 

aktorek, tancerek i kurtyzan, zwłaszcza panny Colet, a później Beauvoisin, którą w roli 

małżonki w roku 1765 zabiera do rodowej siedziby, zamku w La Coste w Prowansji
16

, 

gdzie urządza przedstawienia teatralne kończące się orgiami, oraz do domu w Mazan – 

wywołuje to gwałtowne reakcje rodziny, ale Markiz nie zmienia postępowania. W 

styczniu 1767 roku umiera jego ojciec, a w sierpniu przychodzi na świat pierwszy syn, 

Louis Marie
17

. 

 W dniu 3 kwietnia roku następnego wybucha skandal: Rose Keller oskarża 

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

wlał roztopiony wosk. W stolicy aż huczy od plotek na temat wiwisekcji i tortur, jakie 

odbywają się w Arcueil, co bardziej wrażliwe damy opowiadają o krążącym po Paryżu 

potworze, a przerażające wieści docierają nawet do Holandii i Anglii. Choć pani Róża, 

przekonana brzęczącymi argumentami, zmienia zeznania i przyznaje, że dobrowolnie 

przystała na niedwuznaczną propozycję, to Sade – z powodu wyjednania przez 

teściową lettre de cachet
18

 – 12 kwietnia 1768 roku zostaje uwięziony w Saumur, ok. 

                                                           
15

 Z lat 1758–1769 zachowały się Mélanges de prose et de vers (listy, kuplety okolicznościowe, 

divertissement dla teatru w Évry, mowa) [Mélanges, s. 5–54] oraz Le Philosophe soi-disant (jednoaktowa 

komedia prozą); zob. [Lely 4, s. IX–X], [Fragments, s. 521–548]. 
16

 Na temat związków Sade’a z Lacoste zob. [Fauville], [Vovelle, s. 23–49], [Bouër, s. 15–20] i [Lely 6, 

s. 165–166] oraz z Prowansją zob. [Lambergeon], [Bourde, s. 59–70] i [Guiral, s. 73–82]. 
17

 Ur. 27.08.1767 – zamordowany przez rozbójników 9.06.1809; w roku 1805 opublikował anonimowo 

Histoire de la nation française. 
18

 Definicja lettre de cachet – podana przez Guyota w Répertoire de jurisprudence, t. X, 1785 – 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 Archives de la Bastille au XVIII
e
 siècle, 

presenté par A. Farge et M. Foucault, Gallimard, Paris 1982, s. 364). Lettre de cachet to charakterystyczny dla 

czasów monarchii absolutnej nakaz aresztowania, bezterminowego i często nie podlegającego orzecznictwu 
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10 maja przeniesiony do Pierre Encize, a 16 listopada 1768 roku niespodziewanie 

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

przychodzi na świat jego drugi syn, Donatien Claude Armand
19

, a w kwietniu 1771 

roku córka, Madeleine Laure
20

. 

 Markiz szybko wraca do dawnego trybu życia, we wrześniu 1769 roku wyrusza 

w podróż po Niderlandach, gdzie pisze Voyage de Hollande en forme de lettres 

(Podróż do Holandii w formie listów), a około lipca 1771 roku z powodu długów trafia 

do więzienia wojskowego Fort-l’Évêque, które opuszcza 9 września (po spłaceniu 

części należności i podpisaniu zobowiązania uregulowania reszty). Wraz z rodziną 

zamieszkuje w La Coste, dokąd przyjeżdża siostra jego żony, edukowana w klasztorze, 

poznana przezeń już latem 1969 roku, Anna Prospera Cordier de Launay (1751–1781), 

która zostaje kochanką Markiza i bodaj jedyną autentyczna miłością jego życia
21

, a 

zarazem „idealnym ucieleśnieniem czystości skazanej na upadek” [Lever 4, s. 28]. 

Trójkąt, huczne bale, głośne przedstawienia teatralne (Sade wystawia m.in. własną 

sztukę La Mariage du siècle (Małżeństwo wieku), w której zresztą sam wraz z Anną i 

Renatą występuje) i… rosnąca wściekłość prezydentowej de Montreuil (jak twierdzą 

niektórzy, skrycie podkochującej się w zięciu). 

 Pod koniec czerwca 1772 roku wybucha kolejny skandal, o którym głośno w 

wielu europejskich stolicach. W Marsylii Sade ze swym lokajem i przyjacielem 

Armandem Latourem wynajmuje cztery prostytutki, które – w celu stymulowania 

doznań erotycznych – częstuje cukierkami z proszkiem kantarydowym, silnym 

afrodyzjakiem, powszechnie zresztą używanym w tamtych czasach. Choć panny 

cierpią tylko na „wiatry” i torsje, oskarżają Sade’a o otrucie, plotka zaś głosi, że 

wytruł on uczestniczącą w balu marsylską socjetę, a kobiety przed śmiercią przyprawił 

o „szaleństwo macicy”
22

. Nie ma zwłok, ale jest proces i wyrok: kara śmierci. Sade nie 

czeka na jej wykonanie i pod imieniem hrabiego de Mazan wraz z Anną, Latourem i 

                                                                                                                                                                                     
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. Zob. też [Boucher, s. 55–68]. 
19

 Ur. 27.06.1769 – zm. 10.05.1847; od niego pochodzą współcześni potomkowie Markiza. 
20

 Ur. 17.04.1771 – zm. 18.01.1844. 
21

 Potwierdzają to odkryte niedawno przez Levera [Lever 3, s. 11 i n.] kolejne listy obojga [Je jure], 

zob. też listy młodej kanoniczki [Lever 1, s. 193, 224] oraz [Anne]. Sade prawdopodobnie odmaluje ją w 

Portrait de Mademoiselle de L[aunay], zob. [Cinq écrits, s. 464–466]. 
22

 Tak podają w roku 1783 Mémoires secrets, przypisywane Bachaumontowi [Thomas D., s. 127]. 
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drugim służącym, zwanym La Jeunesse, ucieka do Włoch, toteż orzeczony 11 

września 1772 roku wyrok może zostać wykonany następnego dnia na placu des 

Prêcheurs w Aix-en-Provence jedynie in effigie
23

. Tymczasem teściowa za 

pośrednictwem księcia d’Aiguillon, ministra spraw zagranicznych na dworze Ludwika 

XV, wyjednuje rozkaz zatrzymania Markiza w Sabaudii i zarekwirowania jego 

papierów – jej intencja jest jasna: Sade ma na zawsze trafić do więzienia. Podjęte też 

zostają kroki mające na celu konfiskatę jego dóbr i majątku. 8 grudnia Sade zostaje 

aresztowany w Chambéry, całą noc przetrzymany pod bronią, a nazajutrz trafia do 

twierdzy Miolans w Sabaudii, skąd dzięki pomocy lokaja i jednego z więźniów, 

François de Songy, barona de l’Allée, ucieka 20 kwietnia 1773 roku. 

 Wskutek zabiegów teściowej żandarmeria dokonuje rewizji w zamku Markiza, 

on sam ponownie podróżuje (m.in. do Hiszpanii i Kadyksu), wreszcie wraca do La 

Coste, gdzie znów urządza libertyńskie seanse, zresztą przy współudziale żony, 

zajmującej się rekrutacją „służby” (niektóre z dziewcząt, choćby Gothon czy de 

Rousset, stają się jego przyjaciółkami i powiernicami
24

). Prezydentowa wzmaga 

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

składają skargę do prokuratury. Po kolejnej aferze z pięcioma młodymi dziewczynami 

z Lyonu i Vienne, które w zamku poddawano flagelacji i sodomii, w lipcu 1775 roku 

Markiz ponownie ucieka do Włoch, gdzie poznaje doktora Mesny (w jego 

towarzystwie zwiedza we Florencji galerię prezentującą woskowe imitacje zwłok w 

różnym stanie rozkładu
25

), słynnego awanturnika, znanego jako Pierre-Ange Goudar, 

oraz doktora Giuseppe Ibertiego (dzięki niemu uzyskuje dostęp do archiwów 

Watykanu, z nim też będzie prowadził korespondencję na temat perwersji 

seksualnych). Zwiedza kilka włoskich miast, zbiera materiały i pisze Voyage d’Italie 

(Podróż do Włoch), dzieło stanowiące opis wędrówki i zabytków, do którego włoski 

malarz Tierce wykonuje około stu rysunków. 

 Po powrocie w lipcu 1776 roku nadal oddaje się libertyńskiemu życiu. Ojciec 

jednej z panien, zresztą zadowolonej ze służby, niejaki Treillet, dwukrotnie z bliskiej 

                                                           
23

 En effigie (łac. in effigie – dosł. „w wizerunku”), od średniowiecza sposób wykonywania kary na 

wizerunku przestępcy zbiegłego lub zmarłego przed egzekucją. 
24

 Milli de Rousset będzie jedną z ważniejszych interlokutorek więzionego Sade’a, zob. [Filozoficzne 

podarki, s. 285–291], a Szwajcarkę Gothon Markiz będzie wspominał z wielką atencją, zob. [Orzeł, s. 293–295]. 
25

 Prezentacje „anatomiczne” było popularne w epoce, zob. [Proust 2, s. 107–112], [Delon 3, s. 1154]. 
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odległości strzela do Sade’a z pistoletu – raz chybia, a raz broń nie wypala. Na wieść o 

poważnej chorobie matki Sade udaje się do Paryża, ale przybywa za późno, matka już 

nie żyje, a on sam znów doświadcza „miłości” teściowej: wydany jej staraniem 

królewski lettre de cachet nadal obowiązuje, i 13 lutego 1777 roku Markiz ponownie 

trafia do twierdzy Vincennes (cela nr 11). Dzięki staraniom rodziny i samego Sade’a 

14 lipca w Aix-en-Provence odbywa się rewizja procesu marsylskiego i kara śmierci 

zostaje zamieniona na… grzywnę 50 liwrów, ale z powodu lettre de cachet Markiz nie 

odzyskuje wolności. Dwa dni później jednak, w drodze powrotnej z procesu pod 

eskortą Marais, podczas postoju w Valence, udaje mu się uciec. 

 Tradycyjnie nierozważny, wraca do La Coste, gdzie zostaje zatrzymany 4 

września 1778 roku, a 7 września znów trafia do Vincennes (cela nr 6) [Historia, s. 

279–284], mając przed sobą perspektywę zatrzymania bezterminowego. Bardzo wiele 

czyta
26

, robi notatki [Cahier, s. 467–485], zabiega o uwolnienie, pisze listy: 

początkowo daje w nich wyraz wściekłości i rozpaczy z powodu utraty wolności i 

niewiedzy co do własnego losu, z czasem zaś pojawiają się przemyślenia filozoficzne 

(które zresztą wykorzysta w swych książkach)
27

. Tam też pisze Dialog między 

księdzem a umierającym (Dialogue entre un prêtre et un moribond, 1782). Donżon 

opuszcza 29 lutego 1784 roku po decyzji władz o likwidacji tego więzienia i trafia do 

wieży „Liberté” w Bastylii. Tutaj pisze opowiadania, które pomieści w tomie Les 

Crimes de l’amour (Zbrodnie miłości, 1788)
28

, historyjki i opowiastki satyryczne, 

które będą stanowić zbiór Historiettes, contes et fabliaux (Powiastki, bajki i 

opowiastki, 1787)
29

, poemat Prawda (La vérité, ok. 1787), pierwszą wersję przygód 

Justyny pt. Niedole cnoty (Les infortunes de la vertu, 1788), powieść w listach Aline et 

Valcour (Alina i Valcour, 1789), dziesięć sztuk teatralnych i dzieło swego życia, Sto 

dwadzieścia dni Sodomy (Les Cent vingt journées de Sodome, 1785), które zapisuje na 

                                                           
26

 „Sade przeczytał tyle książek, ile Marks”, „połykał ulubione książki wieku. Znał na pamięć 

Encyklopedię” [Paulhan 1, s. 37, 47] i był w posiadaniu ogromnej biblioteki, zob. [Seifert], [Laborde 4], 

[Skrzypek 1], [Mothu]. 
27

 Sama korespondencja Markiza składa się na pokaźną bibliotekę, zob. [Voyage de Hollande], [Lettres 

1, 2, 3], [Correspondance]; zob. też komentarze [Lely 5, s. 90–103], [Buffat, s. 7–27], [Daumas 1, s. XV–

XVIII ; Daumas 2, s. XIX–XXI; Daumas 3, s. 84–87], [Debauve 1, s. 7–27; Debauve 2, s. 30–32], [Le Brun, s. 

I–X], [Bourdin, s. VII–XLIX ], [Stengers, s. 117–122]. 
28

 Zob. [Crimes], [Eugenia], [Florville] oraz [Ernestyna]. 
29

 Zob. [Historiettes], [Małżonek], [Prezydent] oraz [Emilia]. 
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długim rulonie cienkiego papieru, by łatwo móc je ukryć
30

. Ponieważ z powodu jego 

krzyków do przechodniów pod oknami twierdzy zaczynają się tworzyć zbiegowiska, 

w nocy z 3 na 4 lipca 1789 roku Sade, „nagi jak robak” [Aneksy, s. 281–282], w trybie 

nagłym zostaje przeniesiony do Charenton-Saint-Maurice i choć dziesięć dni później 

Rewolucja Francuska wyzwala więźniów Bastylii, co zresztą pociąga za sobą utratę 

pozostawionych przezeń w celi rękopisów [Darnton 1, s. 666], Markiz odzyskuje 

wolność dopiero 2 kwietnia 1790 roku po oficjalnym uchyleniu lettre de cachet. 

*** 

 Jest już starym człowiekiem, kilkanaście lat spędzonych za więziennymi 

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

zniszczyła część jego manuskryptów i żąda rozwodu, dzieci pozostające pod wpływem 

teściowej wypierają się go, z piętnastu tomów rękopisów gotowych do druku 

odnajduje tylko niektóre (opłakując straty „krwawymi łzami” [Correspondance, s. 

263, 269]), bez Sodomy – umrze w przeświadczeniu, że „arcydzieło” [Heine 1, s. 72], 

w którego napisanie i ukrycie włożył tyle wysiłku, jest bezpowrotnie stracone, a jego 

ukochany zamek La Coste w ukochanej Prowansji zostaje splądrowany i zniszczony – 

na wieść o tym napisze: „Mam śmierć w sercu” [Correspondance, s. 333]. Jaśniejsze 

momenty jego życia to Maria Konstancja Quesnet (zwana przezeń pieszczotliwie 

Sensible), trzydziestoletnia była aktorka, która do końca życia pozostanie jego wierną 

towarzyszką, uparte wysiłki zmierzające do realizacji jego teatralnych pasji – choć na 

deski sceniczne trafiają tylko Le comte Oxtiern (Hrabia Oxtiern) i Le Suborneur 

(Uwodziciel), ta druga zostaje zresztą wygwizdana przez paryską sankiuloterię – oraz 

kolejne przedsięwzięcia pisarskie, m.in. druga wersja przygód Justyny, Justyna, czyli 

nieszczęścia cnoty (Justine ou les malheurs de la vertu, 1791), opublikowana 

potajemnie. 

 A poza tym od 1 lipca 1790 roku „romans” z Rewolucją
31

 – obywatel Louis 

Sade, tak bowiem Markiz zwykł się teraz podpisywać, wstępuje do Sekcji Pik (należał 

do niej także Robespierre). Jako człowiek pióra szybko zostaje jej sekretarzem, kieruje 

działaniami Komisji do spraw Szpitali [Uwagi, s. 113–116], koordynuje prace nad 

                                                           
30

 Na temat Sodomy zob. [Bataille, s. 213–234], [Wainhouse/Seaver, s. IX–XI]. 
31

 Na temat uwikłania Sade’a w Rewolucję zob. [Lever 2, s. 7–28], [Borucki, s. 119–125]. 
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zmianą nazw ulic w dzielnicy podlegającej jego Sekcji [Zgromadzenie, s. 191–196], 

przedstawiając zarazem stosowne w tych kwestiach raporty, formułuje sugestie 

prawne [Pomysły, s. 121–130], pełni funkcję oskarżyciela publicznego, 

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

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

(Discours aux mânes de Marat et de Le Pelletier) [Mowa, s. 169–174] podczas 

wielkiego święta ku czci bohaterów Rewolucji 29 września 1793 roku, a Petycję Sekcji 

Pik do Reprezentantów Ludu Francuskiego (Pétition de la Section des Piques, aux 

représentants du peuple français) [Petycja, s. 183–187] w Konwencie 15 listopada 

1793 roku [Pisma]. Rewolucja, z jednej strony, go fascynuje, stanowiąc obietnicę 

nowego człowieka i nowego świata, z drugiej zaś, jego w niej udział – jako że 

wówczas samo „de” przed nazwiskiem wystarczyło, by położyć głowę pod gilotynę – 

jest przejawem ostrożności byłego arystokraty. 

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

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

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

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

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

stycznia do Saint-Lazare, 27 marca do Picpus, zwolniony zaś 15 października. I 

ponownie o włos szafot ominął głowę Markiza, który w przeddzień upadku dyktatury 

Robespierre’a miał stanąć przed trybunałem rewolucyjnym (któremu przewodniczył 

„krwiożerczy” prokurator Fouquier-Tinville), ale dzięki znajomościom Sensible i 

gotówce strażnik więzienny Sade’a w celi nie znalazł (przy jego nazwisku na liście 

więźniów ktoś dopisał: „nieobecny”)
32

. 

 Wreszcie więc wolność. Ale też bieda, ciągłe starania o posadę i pieniądze, a 

także sprzedaż dóbr La Coste. W 1797 roku zaś wymarzona od lat podróż do 

Prowansji, trwająca blisko pięć miesięcy (Markiz zatrzymuje się w Saumane). I 

kolejne dzieła – Sade pisze i publikuje potajemnie Filozofię w buduarze (La 

Philosophie dans le boudoir, 1795), trzecią wersję przygód Justyny La Nouvelle 

                                                           
32

 Zanim kwestię tę rozstrzygnął Lever, panowało przekonanie, lansowane przez Lely’ego, że Markiza 

nie znaleziono z powodu przeludnienia więzień. 
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Justine (Nowa Justina, 1800), dzieje jej siostry Histoire de Juliette (Historię Julietty, 

1796), wydaje też oficjalnie powieść Aline et Valcour (1795) oraz zbiór opowiadań 

Les Crimes de l’amour (1800), czemu sprzyja klimat Dyrektoriatu jako okresu 

największej wolności słowa. Ponownie wystawia Hrabiego Oxtierna w Wersalu, sam 

grając rolę Fabricia. Niektóre z jego dzieł mają po kilka wydań, cieszą się dużą 

poczytnością, ale też sławą lektur skandalicznych, zarabiają zaś na nich głównie 

wydawcy. 

 Wraz z nastaniem rządów Pierwszego Konsula sytuacja ulega zmianie: 

wprowadzona zostaje cenzura, zaczynają się konfiskaty dzieł nieobyczajnych, a sam 

Markiz staje się obiektem niewybrednych ataków w prasie
33

. Po raz ostatni zostaje 

aresztowany, z polecenia Bonapartego, 6 marca 1801 roku u swego drukarza i 

wydawcy, Massé (a dziesięciotomowe wydanie Nowej Justyny i Historii Julietty ulega 

konfiskacie), 3 kwietnia trafia do Sainte-Pélagie, około 14 kwietnia 1803 roku do 

Bicêtre, a 27 kwietnia – wskutek poczynań rodziny, gotowej opłacać jego pobyt w 

odosobnieniu – ponownie zostaje zamknięty w Charenton [Reverzy, s. 177–187], na 

poły zakładzie dla obłąkanych, na poły miejscu internowania dla niepewnych moralnie 

i politycznie. Maria Konstancja zamieszkuje wraz z nim. Sade znów pisze: osobliwy 

Journal (Dziennik)
34

, Les Journées de Florbelle, ou la Nature devoilée (Dni we 

Florbelle, czyli Natura zdemaskowana, 1807), czarne powieści o charakterze 

historycznym, La Marquise de Gange (Markiza de Gange), opublikowaną oficjalnie w 

1813 roku, Adélaïde de Brunswick, princesse de Saxe (Adelajda Brunszwicka, 

księżniczka Saska, 1812) oraz Histoire secrète d’Isabelle de Bavière, reine de France 

(Tajemna historia Izabeli Bawarskiej, królowej Francji, 1813)
35

. Za zgodą dyrektora 

zakładu, Coulmiera, organizuje głośne w Paryżu przedstawienia teatralne
36

, ale sława 

ta mu nie służy – pozostając pod stałym nadzorem, wskutek rewizji traci rękopisy, 

zakazują mu też realizacji widowisk. Klerykalne rządy Restauracji w roku 1814 

                                                           
33

 Sade oficjalnie nie przyznaje się do autorstwa kontrowersyjnych powieści, zob. [Lettres 4] oraz 

[Auteur]. 
34

 Zob. [Journal, s. 99–143], [Dziennik, s. 329–337]. 
35

 Zob. [Marquise] oraz [Trousson, s. 7 i n.] (choć dyskutowano autorstwo Sade’a, zob. [Proust 1, s. 31–

46]), [Adélaïde], [Isabelle] oraz [Thomas 1, s. 47 i n.] i [Brossat, s. 59–68]. 
36

 Zob. [Brochier, s. 175–176], [Ceronetti, s. 71–76], [Gourevitch, s. 95–102]. Te właśnie okoliczności 

były kanwą sztuki Petera Weissa Marat/Sade (1964) oraz realizacji scenicznej i filmu Petera Brooka Śmierć 

Marata według Markiza de Sade (1966; 1973). 
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dymisjonują przychylnego Markizowi Coulmiera, którego zastępuje wrogi mu Royer-

Collard
37

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

namiętnością siedemdziesięcioletniego, zmęczonego życiem, choć wciąż pełnego 

dawnej dystynkcji człowieka staje się kilkunastoletnia Madeleine Leclerc, którą 

wprowadza w arkana seksu oraz… pisania i czytania. 2 grudnia 1814 roku około 

północy Donatien Alphonse François, Markiz de Sade umiera. 
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