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Abstract 

In this essay I attempt to analyse Donatien Alphonse François de Sade’s book Philosophy in the 

boudoir (1795). I have used a Swedish translation of the book by Hans Johansson (2002) for my 

analysis. For my analysis I have used four main categories: the philosophy, the provocation, the 

perversion and the pornography in de Sade’s book. I also have a short didactic discussion at the 

end of the essay where I look at how de Sade’s literature could be used in the Swedish upper-

secondary school. 

De Sade’s provocation seems mainly aimed at the church and religion, but depending on your 

personal views you may also be provoked by his stance on humanity, women and how he thinks 

that society should be run. The pornography in the book seems to be more like a text- or 

handbook in sex and sexual activities rather than designed to excite the reader. Even though the 

perversions displayed in the book may also have lost their edge with time some episodes take a 

darker turn and goes from sexual perversions to pure torture. Finally, de Sade’s philosophy is 

similar to other philosopher’s but he goes further and is more extreme in his total annihilation of 

God and moral. His philosophy is also quite impractical and seems to have provocation as its 

main objective.  
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Inledning 

Donatien Alphonse François de Sade, bättre känd som Markis de Sade, levde 1740-1814 och var 

fransk adelsman och författare. Han har varit aktuell på diverse sätt från och till både under sitt 

liv och efter sin död. När han levde var han skandalomsusad och ökänd. Den mest kända 

skandalen var med den unga kvinnan Rose Keller som anklagade de Sade för att ha utnyttjat 

henne sexuellt, skurit henne och sedan hällt stearin i såren.1 De böcker han skrev var 

uppseendeväckande för sin tid men ägnades liten uppmärksamhet. I sina böcker frossar de Sade i 

överdrivna och uppseendeväckande sexuella excesser, inte sällan med mycket våld och gärna 

exkrementer.2 När de Sade dog var hans enda önskan att glömmas bort och eftersom att 

minnesmärket på hans grav försvann några år efter hans död vet ingen var han är begravd 

(Thomas, 1994, s. 267). Många skulle nog påstå, med anledning av det han faktiskt skrev, att det 

hade varit bäst om hans önskan blivit uppfylld. De Sade glömdes dock inte. Han grävdes upp från 

mörkret3 och började översättas, diskuteras och samla på sig efterföljare och kritiker. I denna 

uppsats kommer jag att analysera ett av de Sades verk för att försöka utröna ifall de Sade faktiskt 

ville säga något med sina texter och hur man kan läsa dem.  

Verket jag kommer att analysera är de Sades Filosofin i sängkammaren – eller – De omoraliska 

lärarna - Dialoger avsedda för unga flickors uppfostran i översättning av Hans Johansson 

(2002), originalet heter La Philosophie dans le boudoir (1795). Att jag använder mig av en 

översättning vill jag hävda är irrelevant för den undersökning jag kommer genomföra då det 

kommer att handla om Sades övergripande idéer, möjligt syfte och tolkningar av hur man kan 

läsa texten, något som inte är beroende av att vartenda ord bär samma innebörd som i originalet. 

Vid studiet av text då originaltexten är otillgänglig på något sätt så vill jag påstå att en 

översättning är giltig så länge som studiet inte går in på detaljnivå.  

Anledningen till att jag vill analysera Filosofin grundar sig framförallt i att jag fascineras av att 

de Sade mer än 200 år efter sin död fortsätter att vara aktuell. Att jag valt just detta verk beror på 

att de Sade förklarar sin filosofi tydligt jämfört med andra verk där filosofin är underförstådd. 

                                                           
1 Omständigheterna kring denna händelse förblir osäkra, de Sade själv hävdade att kvinnan frivilligt gått med på 

handlingarna mot betalning och att stearinet i själva verket var en salva. Se bland annat Donald Thomas (1994). 
2 Den sexuella böjelsen som innefattar upphetsning till eller av exkrementer brukar benämnas koprofili. Begreppet 

koprofili kommer fortsättningsvis att användas för denna böjelse. 
3 Både bildligt, i och med hans texter, och bokstavligt. Hans kranium grävdes upp några år efter hans död och 

användes för studier i anatomi och frenologi. Just som med graven är kraniet försvunnet (Thomas, 1994, s. 268).  
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Både personen de Sade och verken har diskuterats, analyserats, filmatiserats och 

uppmärksammats otaliga gånger. Jag finner det fascinerande hur en människa som på ytan bara 

skrev nihilistisk pornografi kan ha levt kvar så starkt, särskilt eftersom de flesta kritiker verkar 

vara rörande överens om att han inte var någon särskilt bra författare. Är det kanske det faktum 

att Sade inte hade något problem med att vara skurken och frispråkigt skrev om tabu-belagda 

ämnen som har lett till hans ryktbarhet? Det märks även i vår tid att många uppskattar en 

människa utan spärrar som ärligt uttrycker vad som än faller honom in. Sade var också en stark 

kritiker av religion, vilket på intet sätt är en död fråga i vår tid.  

Det jag vill resonera om i detta arbete är vilken effekt en författare som Markis de Sade kan ha på 

sina läsare. Samtidigt som de Sade uppmärksammats som ett geni och en fri, unik person, har han 

hatats och hans böcker föraktats. Hans verk tycks fortfarande provocera med sin livs- och 

människosyn. Vissa ser texterna som pornografi, andra som ett utlopp för de Sades perverterade 

fantasi. Det är utifrån dessa tre ord, som också utgör arbetets titel, som jag vill undersöka de Sade 

som författare, med hans Filosofin i sängkammaren som mitt främsta material. En betydande del 

av analysen kommer också att ägnas åt de Sades karaktäristiska filosofi som kan sägas vara 

grunden och utgångspunkten för alla övriga effekter och framställningar. För att ge bredd åt mina 

argument kommer jag stundtals att ge exempel från författarens eget liv och hans kanske mest 

inhumana verk: De 120 dagarna i Sodom. Filosofin i sängkammaren är det huvudsakliga 

materialet och det andra materialet används bara för att fördjupa analysen av det specifika verket. 

Jag kommer alltså inte att gå djupare in på frågan om de Sades liv eller hans andra verk utan göra 

en ansats att se på Filosofin utifrån det som ryms inom dess två pärmar. Syftet är att försöka 

bringa klarhet i vad verket kan ha för tänkt effekt och hur de Sade balanserar filosofin, 

provokationen, perversionen och pornografin i boken. 

I min analys av Filosofin kommer jag att reflektera över vad verket kan ha betytt för samtida 

läsare och dess eventuella effekter på moderna läsare. Att försöka applicera nutidens värdegrund 

och åsikter på ett äldre verk är inte utan svårigheter, och jag är av åsikten att det ibland kan 

förvanska författarens ursprungliga syfte. Tiderna förändras och med dem också vår syn på vad 

som är tabu och vad som är en accepterad människosyn. Därmed blir en analys av ett äldre verk 

ofrånkomligen påverkad av den tid och kultur som läsaren tillhör. Det jag anser vara intressant 

med Filosofin är att den inte har tappat effekten av sitt innehåll utan behållit och i vissa 
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avseenden till och med förstärkt den. Till exempel har den nutida synen på ett flertal av de 

sexuella böjelser de Sade så förtjust utforskar bidragit till att de provocerar mindre och eventuellt 

upphetsar mer. Under de Sades tid var exempelvis sodomi ett brott, och sexuell upphetsning som 

uppnås genom att tillsamka andra smärta hade inte ens något namn.4 Nuförtiden är vi mer öppna 

för olika sexuella läggningar och anser att vad personer finner njutning i är deras ensak. Vår 

samtids syn på sexualitet kan alltså ge de Sade ett nytt liv utan att för den delen förringa hans 

övriga effekter. De flesta verkar även vara överens om att de Sade inte var någon stor författare, 

stilistiker eller ens tänkare vilket gör mig intresserad av om det i Filosofin finns något egentligt 

värde eller om hans önskan att glömmas bort kanske borde ha respekterats. Om ett värde finns, så 

kan det kanske tydliggöras genom en analys av verket. 

Jag har i min analys av Filosofin i sängkammaren utgått från följande frågor: 

 Vad kännetecknar de Sades filosofi och hur hänger den samman med andra 

livsåskådningar? 

 Hur hänger Sades filosofi och världssyn samman med provokation? Är provokation bara 

en av många tänkbara effekter som väcks hos läsaren eller förutsätter filosofin 

provokation för att fungera? 

  Hur framställs de pornografiska episoderna i Filosofin och vad kan deras syfte tänkas 

vara? Är de utformade för att väcka lust och upphetsning, en kall gestaltning av 

njutningens filosofi eller en uppsättning förslag på diverse sexuella excesser? 

 Hur bidrar det jag kallar perversion, avvikande eller brottsliga sexuella handlingar, till 

verkets effekter? 

Metod 

För min studie av de Sades Filosofin, som har formen av en teaterpjäs, har jag anlagt ett 

litteraturvetenskapligt synsätt och använt mig av litteraturanalys för att gå igenom mitt material. 

Med utgång i verket kommer jag att analysera, resonera och exemplifiera olika möjliga 

tolkningar av författarens tanke bakom och syfte med verket. För att sätta de Sades text i relation 

till den tid den uppkom i kommer jag också att göra en idéhistorisk ansats där jag övergripande 

                                                           
4 Richard von Krafft-Ebing gav i och med sitt verk Psychopathia Sexualis: eine Klinisch-Forensische Studie (1886) 
böjelsen namnet sadism, härlett från namnet de Sade. 
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förklarar hur de Sade förhåller sig till filosofierna som var ledande när det begav sig. Jag har till 

viss del också använt en komparativ metod då jag jämfört texten i Filosofin med historier från de 

Sades eget liv och hans ökända bok De 120 dagarna i Sodom. Dessa jämförelser ägnas till 

syvende og sidst liten plats i min analys och är i första hand ett komplement för att bättre förstå 

och spåra de Sades tankar om ämnen som religion och sexualitet.  

Forskningsbakgrund 

Hatad, älskad, föraktad och geniförklarad. Tankarna har varit många om de Sade under de drygt 

tvåhundra år sedan han började ge ut sina skrifter. I denna del redogör jag för en del av det arbete 

som utförts på ämnet de Sade. Det handlar både om biografiska texter och försök till förklaringar 

på vem de Sade egentligen var lika väl som forskning och analyser som gjorts på hans texter. 

Forskningen om de Sade har ofta berört människan de Sade eftersom han för många har utgjort 

en gåta. Frågor som diskuterats är bland annat hur mycket av det som uttrycks och utförs i hans 

texter han själv stod för och hur mycket som är uppdiktat. Den delen av de Sade kommer jag 

kortfattat att redogöra för här, eftersom en del bakgrund kommer att behövas i min analys. En 

läsare av de Sade blir lätt osäker på hur seriös han är, och därför behövs en liten biografisk 

bakgrund som underlag för att kunna göra en rättvis bedömning och analys. Mitt intresse ligger 

dock framförallt i texten som utgör analysmaterialet för min undersökning, och därför kommer 

relativt lite utrymme ägnas åt de Sades personliga egenheter och förehavanden. Förutom 

forskning som explicit undersöker de Sades person och texter har jag använt en del psykologiska 

teorier. Dessa teorier används för att tydligare definiera vad jag åsyftar med mina begrepp 

perversion och pornografi som kommer att användas i min analys av Filosofin.  

Förutom mer underbyggda vetenskapliga artiklar och böcker finns det även en mängd olika 

essäer och debattartiklar om de Sade och hans författarskap. Sara Arrhenius och Cecilia Sjöholm 

använder exempelvis de Sades sexualfilosofi som utgångspunkt i sin långa essä Ensam och 

pervers. Den fria och ohämmade sexualitet som uttrycks i Filosofin används genomgående i 

deras redogörelse och diskussion av sexualitet, erotik och pornografi i populärlitteraturen (1995).  

I dagstidningar och internetupplagor har markisen också diskuterats flitigt, vilket om inte annat 

tyder på att han fortfarande är aktuell och uppmärksammad även av de som inte ser något värde i 

hans texter. Carl Rudbeck skrev i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet två artiklar i 

”Dagens nyheter” som diskuterade de Sade. Den tidigaste artikeln (1999) är en recension av en 
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biografi om Markis de Sade av Laurence Bongie där Rudbeck konstaterar att de Sade är ”trist”: 

“hos läsaren infinner sig snabbt en djup leda när han eller hon ständigt läser samma sak om och 

om igen” (Rudbeck, 1999). Den andra texten är en krönika som Rudbeck skrev i samband med 

att filmen Quills hade premiär på svenska biografer. Återigen konstaterar Rudbeck att de Sade är 

tråkig och att hans kultstämpel endast beror på att han länge var förbjuden och censurerad och 

därför ansågs spännande.  

En debatt om de Sade uppstod 2009 på Aftonbladets kultursidor på grund av Åsa Linderborgs 

recension av volym I-II av Juliette. Linderborg hävdade att de Sade har ett värde som politisk och 

revolutionär författare trots att boken är monoton och brutal. Kajsa Ekis Ekman reagerade starkt 

på recensionen i sin debattartikel ”Ta markisen på ordet” (2009) där hon menade att de Sade var 

en kvinnohatare och att ”han gjorde bokstavligen vad han skrev om” (Ekman, 2009), det vill säga 

förgrep sig på unga kvinnor. Därför menar hon att vi bör läsa de Sades verk bokstavligt och inte 

som allegorier med insiktsfulla metaforer för statens förtryck. En bokstavlig läsning, 

argumenterar Ekman, visar att de Sade skrev instruktionsböcker för tortyren av kvinnor. 

Författaren och förläggaren Carl-Michael Edenborg (de Sade entusiast och utgivare av Filosofin) 

gav efter det ett ilsket svar i sin debattartikel ”Kejsaren är ju inte naken” (2009). Han hävdade att 

många av de episoder från de Sades liv som Ekman använde som argument inte stämde. Han 

ansåg att värdet hos de Sade är uppenbart när man ser på hur mycket som fortfarande skrivs om 

honom och hans texter och att han inte var det monster Ekman påstår att han var. En liknande 

diskussion om de Sades eventuella värde som författare (återigen med Edenborg som en av de 

inblandade) förekom i boktidskriften Res Publica numren 28-31. Både de Sades liv och hans verk 

har dessutom filmatiserats ett flertal gånger med blandade resultat5.  

Biografiskt finns det mycket skrivet om de Sade, bland annat biografin Markis de Sade skriven 

av Donald Thomas (1994). Han går utförligt igenom inte bara markisens liv från barndom till död 

utan också det politiska och religiösa klimatet under de Sades levnadstid. Inledningsvis beskriver 

                                                           
5 Några nämnvärda är Saló, or the 120 Days of Sodom (1975) regisserad av Pier Paolo Pasolini, en adaption av De 
120 dagarna i Sodom. Filmen porträtterar fascism, nazism och pennalism i den italienska staden Salo år 1944 och är 
en relativt trogen adaption av de Sades bok. Den var så pass trogen de Sade att den fortfarande är totalförbjuden i 
ett antal länder och räknas av kritiker som en av de hemskaste och mest skrämmande filmerna någonsin. En film 
som porträtterar en del av de Sades liv, hans senare år på mentalsjukhuset Charenton, är Quills (2000) regisserad 
av Philip Kaufman. De Sade 70 (1970) regisserad av Jesus Franco är en adaption av Filosofin i sängkammaren där 
handlingen är flyttad till 1900-talet. Filmen är en drömsk metafiktion med mjukpornografiska inslag. 
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han också episoder som fått markisen att leva kvar i det kulturella medvetandet både som 

författare och person. De Sade användes bland annat som syndabock efter att ett par unga män 

utfört några hemska brott på 1960-talet och han togs upp i rättsfall under samma period när några 

ville ge ut hans böcker. Thomas förklarar också att både surrealister och kommunister använt de 

Sade som symbol, vilket visar hur tolkningsbara hans böcker är. Hjördis Levin ger också en 

biografisk redogörelse av de Sade i Testiklarnas herravälde (1989). Levin skriver utifrån en tes 

om att kvinnans sexuella frigörelse inte startades och kontrollerades av kvinnorna, utan av 

männen. Levin menar att samhällets synsätt på sex är att män tycker om att plåga och dominera 

kvinnor och att kvinnorna njuter av detta. Denna, enligt Levin felaktiga, syn är bland andra de 

Sade skyldig till att odla i det kollektiva medvetandet, menar hon. Pornografin är enligt Levin den 

demokratiserade, tillåtna formen av det sadistiska förtrycket (s. 192). I relation med att hon 

kritiserar de Sades bild av sexualitet i allmänhet och kvinnors sexualitet i synnerhet ger hon en 

rätt ingående beskrivning av de Sades liv. Till skillnad från Thomas är hon mer vinklad i sina 

beskrivningar och känslomässigt involverad, vilket är logiskt eftersom hennes främsta motiv inte 

är en biografi utan en kritik. I sin text kritiserar Levin även Angela Carters bok The Sadeian 

Woman (1978). Carter gör i den boken en analys av de Sades författarskap och av pornografi i 

stort. Hon anser att de Sade faktiskt hade något av en feministisk ton i sina verk eftersom 

kvinnans njutning får ett utrymme den enligt henne sällan får ens i mer modern litteratur. 

Likt Carter ser Kate Parker (2012) feministiska tendenser hos de Sade och menar bland annat att 

han genom karaktären Saint-Ange förespråkar kommunikation och samarbete kvinnor emellan. 

Parker tolkar de Sades filosofi som en offentlig njutningspolitik med den kvinnliga kroppen som 

främsta verktyg. Enligt Parker förklarar de Sade en konsekvent och inkluderande politisk modell 

som blir som mest potent under orgien. Njutningen uppnås tillsammans med andra och 

libertinens sexakt blir därför kollektiv. Hon menar att Sades libertiner på samma gång utnyttjar, 

plågar, njuter och fascineras av den kvinnliga kroppen. Det sexuella subjektet hos Sade är mer 

kollektivt än hierarkiskt eller oppositionellt, enligt Parker. Till skillnad från många andra kritiker 

menar hon att den Sadeianska hjälten inte är så individuell som många hävdar utan att han 

behöver kollektivet, orgien, för att nå kommunikation. I Filosofin, menar hon, når de Sades 

filosofi fram genom att karaktärerna talar direkt till läsaren utan en berättare som är mitt emellan 

och filtrerar upplevelsen.  
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Enligt Thomas (1994) var en av anledningarna till att de Sades samtida såg honom som monster 

en pjäs författaren Nicolas-Edme Rétif de la Bretonne satte upp (s. 89). I Bad Books (2012) 

jämför Amy S. Wyngaard, professor i franska och franskspråkiga studier, de Sade med Rétif. 

Rétif skrev också pornografiska böcker och gjorde sin L’Anti Justine som en motsats till de Sades 

Justine. Han verkar dels ha ogillat de Sade för att han tyckte att denne hade förvrängt de idéer 

Rétif hade om bordeller och prostitution när han skrev Le Pornographe och dels för att han inte 

höll med om hans sexualfilosofi. Det Rétif tycktes ogilla mest med de Sade var hur lågt han 

skattade familjekärleken. Hos Rétif gick denna kärlek så långt att den kulminerade i incest. Incest 

är även ett populärt inslag hos de Sade men där är den uppkommen ur njutningen inför brottet 

och det förbjudna medan det hos Rétif är den ultimata kärleken inom familjen. Rétif ville 

framhäva kvinnans njutning och fokuserade mycket på den i L’Anti Justine, något som han inte 

tyckte att de Sade gjorde. Rétif ville även få män att älska och värdera kvinnor mer, både till 

vardags och i sängkammaren. Wyngaard menar att för samtiden så var Rétif den mer uppskattade 

av de två författarna men att han i vår tid är bortglömd medan de Sade fått kultstämpel.  

Fransmannen Georges Bataille har bland annat skrivit om de Sade i sin bok Litteraturen och det 

onda (1996 [1957]). Han menar att de Sade var en ihärdig provokatör, som bland annat sägs ha 

uppviglat revolutionärerna till att storma Bastiljen den 14 juli 1789, både som människa och 

författare. I de Sades texter är det enligt Bataille den monstruösa ledan som framgår. Alla de sätt 

de Sade kom på för att förgöra och skada människan är ett utlopp för de Sades raseri och frenesi 

(s. 89). Han ställer också frågor som ”hur vågade han” och ”hur kunde han” (s. 94) till det de 

Sade skrev. Maurice Charneys tolkning av det de Sade skrev var att han sexualiserade hela 

verkligheten. I Sexual Fiction (1981) skriver Charney att ”for Sade the erotic is a form of 

imaginative rhetoric with its own strict values and conventions” (s. 9-10). Han menar också att de 

Sades verk inte är tänkta att upphetsa utan att de snarare har en bedövande effekt och väcker 

äckel och ilska mer än begär (s. 35). 

En något annorlunda analys av de Sade gör Joseph Greteman i artikeln ”Beyond Intimaphobia” 

(2013). Han teoretiserar om hur fobin för intimitet han tycker sig se i amerikanska skolor skulle 

kunna överkommas med hjälp av filosoferna Foucault och de Sade. Greteman har bekymrat sig 

över hur amerikanska skolor behandlar intimitet och frågar sig om dessa två författare kan bidra 

med några hjälpsamma lärdomar. Bakom denna rädsla för intimitet tycks det finnas en rädsla för 
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kroppar och närhet. Med ny teknologi och i en värld som är under ständig förändring uppstår det 

problem med bemötande och en rädsla för att komma för nära eller bete sig olämpligt, menar 

Greteman. I synnerhet den generationsöverskridande närheten och den mellan lärare och elev 

verkar vara extra svår. Greteman argumenterar att de Sades ”ethical universe” kan hjälpa oss till 

ett nytt perspektiv på etik i skolan (s. 757). Han menar att det särskilt i Filosofin i sängkammaren 

finns en väl uttryckt bildningsmodell som förespråkar värdet i erfarenhet och i att lära genom 

både praktik och teori (s. 757). Han ser de Sades lektioner som anti-upplysningen, ett försök att 

överkomma samhällets lärdomar och förklara hierarkins kollaps (s. 758).  Han menar att de Sade 

visar en alternativ väg till den vanliga undervisningen där intimitet är grundläggande och där 

relationen mellan njutning och smärta är nära sammanhörande. Getermans artikel är ett sätt att 

visa att avstängning av elever för att ha kramats i korridoren eller kallat en lärare söt (autentiska 

exempel som Greteman tar upp) kanske inte är rätt väg att gå. Att ta de Sade som tänkbar modell 

blir åtminstone ett sätt att tänka bortom de metoder vi vanligtvis använder.  

Albert Camus, filosof och författare, har i sin bok Människans Revolt (1987 [1951]) ett avsnitt 

om de Sade. Camus skriver om en metafysisk revolt som trotsar själva skapelsen och menar att de 

Sades revolt var ett absolut nej till allt (s. 53). Camus menar att när man hyllar de Sade så är det 

den fjättrade filosofen man hyllar. Camus kallar de Sade den absoluta revoltens förste teoretiker 

och skriver att de Sade på sitt eget sätt talade om ett idealsamhälle, en utopi, där han vände upp 

och ner på det nuvarande. De Sade skapade en lag av människans ondska och satte den som 

främsta mål. Problemet som Camus ser hos de Sade och i hans filosofi är att man aldrig kan 

förstöra allt. Den totala utplåningen av existensen som Camus läser in hos de Sade är omöjlig att 

uppnå, något lever alltid kvar. En annan existentialistisk filosof och författare som skrev om de 

Sade var Simone de Beauvoir. I sin essä ”Bör vi bränna Sade?” (2012 [1951]) går hon igenom de 

Sades liv, påverkan och idéer. Hon menar att de Sade var och förblir unik i sin porträttering av 

sexualiteten som egoistisk, tyrannisk och grym. I de Sades verk och karaktärer finns ingen 

framtid, och erotiken används som kommunikation. Beauvoir hävdar bland annat att Eugenies 

mor i Filosofin är baserad på de Sades svärmor Madame de Montreuil, som han tydligen både 

hatade och fruktade. Den behandling modern får utstå i Filosofin skulle alltså kunna vara en sorts 

hämnd eller kanske ett utlopp för de Sades fantasi om vad han ville göra mot henne.  
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I min analys av Filosofin kommer jag att analysera de Sades filosofi, något som exempelvis Timo 

Airaksinen tidigare gjort i The Philosophy of the Marquis de Sade (2002). Airaksinen försöker 

dock att förklara de Sades filosofi utifrån alla hans texter, även personliga som brev. Han menar 

att vi inte bör försöka läsa de Sade som en skönlitterär författare, eftersom det bara leder till att 

konstatera att han misslyckas, utan som filosof. Om vi ser på de Sade som filosof, menar 

Airaksinen, kan vi lättare uppskatta hans litteratur. Han använder de fyra begreppen inversion, 

transgression, subversion och transcendence som utgångspunkt i sin förklaring av de Sades 

idéer. Följande förklaring är en god sammanfattning som Airaksinen gör av de Sades libertiner, 

hans skurkar och hjältar: ”They like pain, worship all that cannot be respected, and enjoy what is 

disgusting. They aim at pleasure, now understood in terms of suffering” (Airaksinen, s. 2).  

Litteraturteoretikern Roland Barthes jämför i Sade, Fourier, Loyola (1989 [1971]) de tre 

namngivna författarna utifrån deras gemensamma teman som han menar är deras skapande av 

olika filosofier. Barthes argumenterar för att de tre författarna alla skapat olika språk; de Sade 

den erotiska frihetens språk, Fourier den sociala perfektionen och lyckans språk och Loyola det 

gudomliga tilltalets språk. Språken de skapade var inte lingvistiska utan gick bortom naturligt 

språk. På vägen från Loyola till de Sade försvann gudomliga samtal och från de Sade till Fourier 

försvann sadismen, men annars påpekar Barthes att de tre är väldigt lika. Alla tre har samma 

besatthet av nummer och statistik, alla tre tycker om att dissekera diverse kroppar och alla tre är 

outhärdliga att läsa. I sin analys av de Sades författarskap konstaterar Barthes att karaktärerna i 

de Sades berättelser ofta reser någonstans, de reser för att isolera sig från omgivningen och 

kanske verkligheten. Barthes menar att arketypen för denna isolering är slottet Silling dit de fyra 

”skurkarna” (som de Sade omväxlande även kallar ”hjältar”) i De 120 dagarna i Sodom stänger 

in sig under 120 dagar för att ägna sig åt diverse utsvävningar. Anledningen till de Sades 

libertiners isolering från omvärlden är dels att nå säkerhet från samhällets dygder och regler och 

dels för att uppleva njutningen i friheten som isoleringen ger dem. Barthes använder slottet 

Silling som exempel men även det stängda rummet i Filosofin har denna isolerande kvalitet. 

Barthes liknar de Sades isolerade platser med hål och kallar dem ”the bowels of the earth” (s. 16). 

Barthes analyserar även måltiderna hos de Sade som ett sätt att klargöra hierarkin. Libertinerna är 

överst i den sociala och sexuella hierarkin och bör därför äta mat som symboliserar detta. Likt 

deras sexuella excesser är maten storslagen, enorm och nästan monstruös i sin kvantitet och 

utformning. Detta är en god iakttagelse och jag vill tillägga att vissa karaktärer dessutom går på 
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särskilda dieter för att ge dem bättre förutsättningar för specifika sexuella eskapader. Exempelvis 

sätts ungdomarna i De 120 dagarna i Sodom på en diet av bara kött och fågel för att bättre kunna 

tillfredsställa de fyra libertinernas koprofila önskemål. Barthes uppmärksammar även de Sades 

karaktärsbeskrivningar där diverse kroppsdelar beskrivs utförligare än ansiktet och andra attribut. 

En annan skillnad mellan libertin och offer hos de Sade är enligt Barthes att libertinerna beskrivs 

på utförligt groteska sätt medan offren, eller de som ska guidas från oskuldsfullhet till libertinism, 

beskrivs som oerhört vackra. Barthes iakttar att de Sade i beskrivningar av offren ofta refererar 

till konst eller mytologi, vilket gör karaktären i fråga abstrakt. Istället för mer detaljerade 

beskrivningar så konstaterar de Sade bara skönheten, förträffligheten och fulländningen hos dessa 

unga kroppar. Antagligen för att brotten de sedan ska begå eller utsättas för ska framstå som än 

starkare. Härskarna, alltså libertinerna, har dessutom realistiska namn medan offren har rollnamn. 

Det är enligt Barthes beskrivningarna och namnen som avgör karaktärernas position i de Sades 

mänskliga hierarki. Barthes menar att de Sades erotik är svårdefinierad eftersom den inte 

överensstämmer med vad vi vanligtvis kallar erotik. Erotik, i dess vanliga mening, är symbolisk, 

metaforisk och suggestiv medan de Sades erotik är bestämd, mekanisk och övertydlig - hos de 

Sade visar alla allt. De Sades erotik bygger också på ondskan och brottet men det måste vara det 

resonerade brottet. Libertinerna måste förklara och filosofera om varför brottet egentligen inte är 

kriminellt eller ondskefullt. Barthes talar om ”crime” som kännetecknande för alla Sadeianska 

passioner. 

I artikeln ”The SEXpressive S i Sade and Sartre” skriver Robert E. Taylor (1953) om de två 

frispråkiga och fritänkande författarnas intresse i sex. Han skriver också att vissa psykologer 

hävdar att de Sades De 120 dagarna i Sodom är den bästa förteckningen över sexuella avvikelser 

som någonsin skrivits. Ingen skugga faller på Taylor eftersom han bara konstaterar vad andra 

anser men påståendet är ändå rätt häpnadsväckande. Åtminstone 150 av de 600 passioner de Sade 

beskriver i det verket är brottsliga och slutar med döden för de objekt libertinerna valt för sina 

förlustelser. Taylor jämför de Sade och Sartres perversiteter och konstaterar att hos de båda är 

förstörelsen likvärdig med skapandet och den torterade likvärdig med torteraren. Någon som har 

kraften att förstöra har också kraften att skapa, eftersom båda symboliserar förändring. En annan 

aspekt som Taylor framhäver hos både de Sade och Sartre, både i deras sexuella och deras 

filosofiska passager, är viljan och förmågan att chocka läsaren. Det Taylor benämner som att 

chocka hör troligen närmast samman med det jag har valt att kalla provokation, men även i 
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analysen av de Sades perversion kommer det att framgå att han sannolikt ville väcka reaktioner 

hos sina läsare. 

I artikeln ”Sade, det politiska tänkandets förbjudna” (1999) skriver Edda Magna om markisen 

och menar att skrifter med politisk och religiös kritik gömd i pornografiskt material var vanliga 

under tiden och att det inte är den kombinationen som gjorde de Sade så farlig att hans texter 

brändes eller låstes in. Det som gjorde att de Sades texter blev förbjudna var istället att han 

”implicit raserar hela upplysningsprojektet” (Manga, 1999). Manga hävdar de Sade som en 

intressant filosof, inte för att han egentligen säger något nytt eller kommer med genomförbara 

lösningar på samhällsproblem, utan för att han blottar det våld politiken vilar på. Hon skriver att 

de Sade i och med sina texter för fram ondskan i människan och tvingar oss att ifrågasätta var vi 

sätter gränser och vad vi bör acceptera. När blir en samhällsfilosofi oacceptabel och varför, tycks 

vara de frågor Manga anser att de Sade får oss att ställa till individen och samhället.  

I ”Philosophy Off the Scene: Sade’s La Philosophie dans le boudoir” (2012) gör John Phillips en 

intressant analys av de Sades bok. Phillips argumenterar att boken är en inverterad bild av 

hierarkier och en ironisk gestaltning av den franska revolutionen. Han använder sig av Mikhail 

Bakhtins definition av begreppet ”grotesk realism” för att förklara hur han menar att de Sade 

inverterar högt och lågt. I de Sades sängkammare degraderas de annars högt värderade 

egenskaperna och känslorna medan de brottsliga och föraktade blir upphöjda. De Sade inverterar 

också platsen för filosofi och undervisning, från huvudet ner till kroppen och könet. Philips 

konstaterar att ”the education of the genitals is privileged over that of the mind” (s. 165), vilket 

jag ser som en orättvis eller åtminstone förenklad läsning av verket. Som jag kommer att visa i 

min analys har de Sades moraliska och filosofiska system ofta fokus i Filosofin. De i huvudsak 

fysiska lektionerna om anatomi och de kroppsliga utforskningarna används som ett avbrott till 

den mentala träningen. Philips läsning av slutscenen är dock intressant. Han menar att den är en 

ironisk iscensättning av den franska revolutionen där den smutsige, smittade betjänten förgriper 

sig på den rena och adliga överklassen. Phillips läsning av Filosofin som invertering av ideal och 

klass och som ett ironiskt återberättande av revolutionen är intressant men inte relevant för den 

analys jag kommer att göra.  

Psykologen och författaren Robert Stoller har skrivit två böcker om människans sexuella lust som 

jag kommer att använda för att definiera och ge en bakgrund till de pornografiska och perversa 
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episoderna i de Sades bok. I Sexual Excitement (1979) undersöker Stoller ett enligt honom 

outforskat område: sexuell upphetsning. Han utgår från en teori om att perversion, avvikande 

sexuella preferenser, bygger på att man kan dehumanisera människan som är objektet för ens lust. 

För att kunna dehumanisera måste man först humanisera, vilket enligt Stoller innebär att bara de 

som kan se människor som människor, inte bara objekt, kan ha perversa böjelser. Sina teorier om 

sexuell upphetsning utvecklar han sedan med hjälp av en kvinnlig patients fantasier som 

exempel. I Perversion (1975) försöker Stoller definiera vad perversion innebär i sexuella 

sammanhang. Undertiteln The Erotic Form of Hatred sammanfattar kort vad han anser vara 

kärnan i perversion. Även om Stollers verk är föråldrade i vissa avseenden så ger de ändå en god 

definition på det jag är ute efter i min analys av det pornografiska och perversa i Filosofin. Det 

finns psykoanalytiker som har försökt förklara de Sades sexualitet utifrån hans böcker6 men i min 

analys är jag inte ute efter de Sades sexualitet utan hur han i sin bok gestaltar sex och sexuella 

böjelser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Exempelvis skriver Dr Beverly Clack i ”Violence and the Maternal in the Marquis de Sade” (2009) om hur man kan 
tolka moderns roll i de Sades verk. Hon menar att den undergång modern ofta möter hos de Sade, ofta i händerna 
på sitt barn, kan ha en parallell till ett mörkt begär hos oss själva. 
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Analys av Filosofin i sängkammaren 

Det har varit en fin dag; det smakar mig aldrig bättre att äta och jag sover aldrig fridfullare än 

när jag har besudlat mig tillräckligt under dagen med vad dumskallarna kallar brott. (de Sade, 

2002, s.247) 

Filosofin i sängkammaren är skriven i form av en pjäs och består av sju stycken ”Dialoger”. 

Dialogerna är framförallt lektioner från karaktärerna Dolmancé, Madame de Saint-Ange och 

Friherren till den unga flickan Eugenie. Lektionerna syftar till att leda in Eugenie i lärarnas värld 

och levnadssätt. Lärarna är alla libertiner och förespråkar som sådana njutningen framför allt, hur 

denna njutning tar sig form och vilken filosofi den grundar sig på kommer vi att återkomma till. 

Till formen kan man säga att Filosofin är en bildningshistoria där Eugenie utvecklas från 

oskyldig ung flicka till en person i sin egen rätt. Det som skiljer Eugenies bildningsresa från dem 

vi hittar i t.ex. den traditionella bildningsromanen är framförallt att den hon utvecklas till är en 

karaktär som oftast skulle skildras som antagonist i en vanlig berättelse. Istället för att bli en 

mogen person som lärt sig viktiga kunskaper om livet blir hon en hädisk libertin och hennes 

främsta läxa är att njutningen står över allt, till och med andras liv. Istället för att lära sig dygder 

lär hon sig att dessa dygder bara är chimärer och bör underkastas alla de lidelser människan är 

kapabel till. I första dialogen möts Friherren och Saint-Ange och diskuterar Dolmancé och 

Eugenie och i andra dialogen möts Eugenie och Saint-Ange. I den tredje dialogen inkommer 

Dolmancé och lektionerna tar sin början. Först i fjärde dialogen samlas alla de större rollerna: 

Dolmancé, Saint-Ange, Friherren och Eugenie. I lektion fem tillkommer Saint-Anges 

trädgårdsmästare Augustine; hans roll är dock bara som studieexempel och sexslav. I sjätte 

dialogen får libertinerna brev från Eugenies far om att hennes mor är på väg för att stoppa 

lektionerna och i den sjunde och sista dialogen ”välkomnas” modern på libertinernas skändliga 

sätt. Hela den sista dialogen är ett slags eldprov för Eugenie där hon bevisar hur depraverad hon 

blivit. Det är genomgående karaktären Dolmancé, som nog får ses som Sades representant i 

verket, som presenterar den världssyn verket förespråkar och regisserar de sexuella förlustelser 

som ständigt följer på hans lektioner. I slutet av verket är det tydligt att Eugenie blivit mest lik 

Dolmancé och som en svamp sugit åt sig av hela hans filosofi. Alla de andra karaktärerna har 

vissa förmildrande drag och ett visst mått av empati men allt detta avvisas till fördel för den 

ultimata sexuella despotismen som slutligen omfamnas av Eugenie. 
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Romanen är som sagt indelad i sju delar och har en tredelad struktur, med en kort inledning där 

syftet med lektionerna förklaras, en längre mitt då flickan får sina lektioner och tar till sig 

libertinismens lärdomar och en avslutning där hennes libertinism sätts på prov och där det tydligt 

framgår att hon tagit till sig av sina lärares lektioner och nu ändrats som människa och tänkare. 

Så det finns förvisso en handling och röd tråd genom pjäsen men det är snarare ett manifest över 

libertinismen, gudsföraktet och njutningarnas seger än ett drama i sin egen rätt. Karaktärerna är 

endast uppbyggda kring funktioner för att få ut verkets budskap, och deras enskilda karaktärsdrag 

är för det mesta obetydliga. Det är framförallt utseendet på deras kroppar och kön som ägnas 

någon mer ingående beskrivning. Ett bevis på karaktärernas platthet är att de ofta säger emot sig 

själva och är inkonsekventa i sitt tänkande och handlande.  

Genren på verket är svårare att bestämma än själva formen men filosofiskt manifest, erotik eller 

satir kanske ligger närmast, kombinationen av dessa element skapar dock svårigheter. Frågan är 

vad dominanten i verket är och om någon av aspekterna skulle kunna plockas bort utan att 

förringa eller utrota verkets mening. Jag anser att alla delarna behövs: filosofin som grund för de 

sexuella utsvävningarna och de sexuella beskrivningarna för att exemplifiera filosofin och 

attityden till njutning vilken i sig är grundtesen för filosofin. Det går också att se de Sade som en 

satiriker och humorist. Verket i sig är satiriskt över vissa delar av det franska styret och beroende 

på hur mycket av tankarna uttryckta i verket man tror att de Sade delade så går det att se den 

oförlåtligt nihilistiska världsbilden i framställningen som satirisk. Humorn framkommer också av 

de Sades ironiska uttalanden, som att verket inleds med uppmaningen ”modern skall ålägga sin 

dotter att läsa verket” (s. 7). Kanske är det också ett humoristiskt försök från de Sades sida att 

scenanvisningarna ibland är mycket specifika, som att han faktiskt menat att pjäsen skulle spelas. 

Eller så använder han sig bara av formatets karakteristika. En ytterligare förklaring kan vara att 

han helt enkelt var mycket noggrann. Filosofin kan också läsas som en gotisk historia där det är 

skurkarna vi får följa. De gotiska skurkarna som ofta väcker skräck och fruktan genom de 

fruktansvärda dåd de tar sig för är i detta verk våra huvudpersoner. I egenskap av huvudpersoner 

är det således inte aktuellt att dessa skurkar skulle få något straff utan det är de fromma 

personerna som blir lidande i Sades verk.  

Inskjuten i verket finner vi även Sades pamflett Fransmän: Ännu en ansträngning, om ni vill bli 

republikaner där den sägs ha kommit direkt från tryckeriet. Den tar upp en avsevärd del av 



 

15 
 

romanen, cirka 50 sidor, men eftersom mycket av det den uttrycker redan framkommer genom 

karaktären Dolmancés lektioner så kommer jag inte att ägna den något större utrymme. Thomas 

skriver i sin biografi att avsnittet ofta brutits loss från resten av narrativet av anhängare som 

önskat presentera de Sade som en radikal politisk tänkare (Thomas, 1994, s. 306). Kortfattat så är 

texten en förklaring till hur fransmännen efter revolutionen bör gå till väga för att bygga upp ett 

bättre samhälle. De främsta lärdomarna här är att kristendomen bör avskaffas och att ett fåtal 

lagar som är enkla att följa bör stiftas. Strax eskalerar och urartar det hela i att det borde inrättas 

statliga bordeller dit män kan ta vilken kvinna som helst för att njuta av. Sexuella handlingar som 

sodomi, incest och tidelag, sex med vidunder som Sade skriver (s. 200), bör också göras lagligt 

emligt pamfletten.                                             

1. de Sades filosofi 

I Filosofin presenterar Markis de Sade en tankemodell, sin filosofi, utformad som en världssyn. 

Porträtteringen av sin filosofi gör Sade med det sexuella och lustfyllda som utgör verket och den 

provokation han riktar mot religionen och moralen. För denna analys av Sades tankar och filosofi 

lämnar jag det sexuella och provokativa vid sidan ett ögonblick. Det kan tyckas paradoxalt eftersom 

liderligheten och sexualiteten är det tydliga temat genom hela boken och främjandet av kroppens 

njutningar det slutliga målet, det enda som spelar någon roll. Jag vill däremot försöka klargöra 

filosofin så gott det går utan att presentera de sexuella eskapader och provokationer de Sade bygger 

in i och bygger ut sina tankar med. Detta för att en läsning av Sade lätt kan inskränka sig till att 

fokusera på de allt som oftast uppseendeväckande sexuella beteenden som exemplifieras och 

därmed är risken att en tolkning slutar med ett konstaterande att det bara är snusk. Efter att vi har 

skilt filosofin från det sexuella och provokativa kan vi sedan se hur dessa aspekter används för att 

bevisa och stärka Sades teorier om existensen. Eftersom mina analysfrågor berör hur det 

pornografiska gestaltas i romanen och hur, samt vilka de Sade provocerar är det dessutom viktigt 

att först presentera tankegångarna bakom dessa aspekter. Efter att ha presenterat de Sades filosofi 

kan jag sedan analysera mina tre p:n: provokation, pornografi och perversion. Att lämna dessa 

värdeord därhän för en stund låter mig dessutom se på de Sade som filosof i första hand och se vad 

det är han egentligen tror om hur världen är beskaffad. Jag kommer att använda ordet libertinism 

som namn på de Sades filosofi även om han går betydligt längre i sina resonemang än vad andra 

libertinska tänkare gjort. Ordet libertin och libertinism betyder utsvävande person och kommer att 
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användas för att beskriva de Sade och hans karaktärer. Libertinerna förespråkade en lössläppt 

sexualitet och ville befria sig från moral och religion. Det var främst adelsmän och aristokrater som 

var libertiner och den sociala hierarkin är synlig hos de Sade.  

1.1 Anknytning till andra filosofier 

 De Sades filosofi påminner om flera filosofiska och idéhistoriska inriktningar som fanns innan, 

under och efter hans tid. Förklaringarna till dessa idéer och filosofier står att finna i vilket 

uppslagsverk som helst och jag kommer därför inte ge vidare hänvisningar. Han var en del av, även 

om han var mer extrem än de flesta i sina åsikter, upplysningstiden i Frankrike som ville klassificera 

världen vetenskapligt. Som en parentes kan nämnas att som encyklopedisterna ville samla alla 

texter om världen och vetenskapen så ville de Sade i 120 dagar i Sodom samla alla tänkbara 

sexuella excesser. I sin filosofi anknyter han bland annat till materialismen som har långa anor. 

Tänkaren Epikuros trodde under antiken att allt bestod av materia och atomer, även själen och 

gudarna. Tanken om själen och gudar är dock något de Sade förkastar som fantasifoster men 

materien är även hos honom det som allt består av.  Under perioden 15-1700 uppkom materialismen 

igen som ett tänkesätt om världen och filosofen La Mettrie menade att människan fungerar som en 

maskin och att det därför är irrelevant att prata om en själ. Denna period distanserade också 

vetenskapen från religion och teologi som man menade inte förklarade något eftersom världen hade 

mekaniserats. Denna materialism ligger närmare de Sades filosofi eftersom avsaknaden av Gud är 

en huvudpoäng i hans resonemang. De Sade nämner inget om själen men vi får anta att den anses 

höra till den religiösa sfären som han aktivt motverkar i sitt sätt att se på världen. All andlighet och 

spiritualitet blir oväsentlig att tala om när man som de Sade åberopar naturen och köttet som det 

enda sanna. Filosofen Nietzsche och före honom Spinoza menade som bekant att Gud var död. De 

Sade går, sin vana trogen, ett steg längre och skriver ”Knulla Gud!” (s. 86). 

Det finns även vissa likhetstecken mellan de Sades libertinism och satanismen. Även om ordet kan 

tyckas kräva det så finns det former av satanism där tron på någon djävul inte är relevant. Det är 

snarare en antimoralisk strömning som liknar de Sades tankar om att den moral kyrkan lurat i oss 

är en föreställning som bör motverkas. Satanismen ses ibland som en protest mot kristendomen 

och en del av den är att häda och utföra blasfemiska handlingar mot religiösa symboler, något som 

även de Sade gjorde. Med viss vilja kan de Sade även stämma in på vissa aspekter av beskrivningen 

på ett geni i den betydelse det fick under 1700-talet. Ett geni var någon som inte följde reglerna, 



 

17 
 

som gjorde något nytt utan att efterlikna andra (Tigerstedt (red.) 1959, s. 26). Unik var de Sade 

definitivt, ingen tog den våldsamma sexualiteten och det totala förnekandet av moral så långt som 

han. Det krävs dock lite extra vilja för att förlika sig med tanken på de Sade som ett geni, klyschan 

att linjen är hårfin mellan geni och galenskap är kanske mest passande. 

1.2 Synen på Gud 

Gud är alltså inte är mer än en chimär och ingen intellektuell person kan tro på denna myt. Det 

främsta problemet med idén om en Gud, förklaras det, är att existensen av en sådan inte förändrar 

eller förklarar något utan bara väcker andra frågor. Det menas att det i materien, som är en del av 

naturen, finns en förklaring till allt omkring oss, något som en Gud inte kan förklara ytterligare (s. 

46). Här ansluter sig alltså de Sade till det materialistiska synsätt jag diskuterade ovan. Jag anar 

även ett bemötande av de fem ”bevis” på Guds existens Thomas av Aquino lade fram på 1200-

talet. De tre första har att göra med att inget kan i sig självt kan uppstå från intet, något måste ha 

startat allting och satt universum och vår värld i rörelse (Dawkins The God Delusion 2008, s. 97). 

De Sade menar att denna rörelse finns i materien, som fungerar på sätt vi inte förstår men likväl 

existerar och utgör grunden för allt omkring oss (s. 45).  Det anförs här ett argument för ateism 

som är gångbart än i våra dagar: Gudsparadoxen (ex. Dawkins s. 99). En omnipotent varelse som 

i sig är god och står för det goda i världen skulle inte skapa en varelse kapabel till ondska. Hur 

skulle alltså Gud kunna ha skapat allt omkring oss om han inte ens är kapabel till att skapa en 

människa som följer det han som skapare anser vara rätt (de Sade s. 46).  

1.3 Synen på dygd och moral 

 Dygderna, anständighet och blyghet till exempel som sägs bygga på den felaktiga uppfattningen 

om att det finns en gud, hävdas vara onaturliga och i sig en förolämpning mot naturen (s. 43). De 

är bara drivna av högmod och egoism vilket är mindre naturligt än de lustar libertinerna hänger sig 

åt, vilka är en del av naturen. Det vi kallar dygder är alltså bara en inbillad moral. Att ge allmosor 

till tiggare, exempelvis, är inte mer än en synd skapad av högmod och egoism. Människan ger inte 

av godhet utan för att själv bli betraktad som en god människa (s. 51). Individens välbefinnande är 

alltså lika viktigt hos dygdiga personer som hos libertinerna de Sade skriver om. Båda arbetar i 

slutändan för sig själva men poängen får sägas vara att libertinen är mer öppen med det istället för 

att hävda att han gör något allmänt gott. Å ena sidan är steget inte långt från de Sades världssyn till 

en värderande nihilism där inget är rätt eller fel utan allt är tillåtet. Å andra sidan lägger han 
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värderingar i beteendet och menar att det faktiskt finns något som är mer rätt än det andra. Hans 

libertiner står på naturens sida där allting är tillåtet och de som är närmast naturen, och därför en 

slags måttstock för vårt beteende, är djuren. Hos djuren finner de Sade alla de handlingar han menar 

att samhället, felaktigt, bedömt som brottsliga. Det finns däremot inte i samma grad de beteenden 

som ses som dygdiga hos människorna. Det de Sade verkar vilja är en helomvändning av 

människans uppfattning om rätt och fel där handlingar istället kan delas in i kategorier som naturligt 

och onaturligt. Att ge allmosor är då onaturligt, så gör inte djur, medan mord exempelvis är 

naturligt, så gör djur. 

1.4 Naturen som Gud  

De Sade kan sägas ha en religion och Gud: naturen. Naturen används för att beteckna det många 

menar med Gud, skillnaden är bara att naturen inte bryr sig om oss och inte är inneboende god som 

Gud sägs vara utan snarare likgiltig eller till och med ond. Ond, snarare än att vara en åsikt eller 

värdering, symboliserar den totala motsättningen till den gudfruktiga människan. Här framgår ett 

av de Sades problem: definitionen av ondska och godhet. Han behöver begreppen för att dra en 

tydlig skiljelinje mellan framförallt religionen och det han tror på men samtidigt påstås att 

begreppen är missuppfattade. Filosofin de Sade presenterar bygger på att naturen är det som borde 

styra människan snarare än religionen och att det som fungerar i naturen, som hos djur, också borde 

vara människans måttstock för hennes beteende. Djur följer inte de lagar vi gör och de har inte 

begrepp som moral och rätt och fel. Ett fullständigt förkastande av värderingen i ont och gott 

behövs alltså för att följa de Sades filosofi. Han är däremot upptagen med att fördöma alla som tror 

på goda handlingar och behöver därmed den klara distinktionen till det vi uppfattar som ondskefullt 

och depraverat för att föra fram sin tankevärld. Ibland låter det som att godhet är en illusion, att 

den egentligen bara grundar sig i högmod och egoism men begreppet används likväl som 

libertinismens antites. Allt verkar mynna ut i nöjen och lycka och Sades filosofi är att det är de så 

kallade onda handlingarna som framkallar dessa känslor. Det är likgiltig om man utför onda eller 

goda handlingar: ”det är bara våra böjelser och vår personlighet som måste respekteras” (s. 54). 

Sade menar att föreställningar om sådant som brott och dygder skiljer beroende på var du är 

någonstans alltså kan inget enda system sägas vara rätt och därmed går det inte att tala om gott och 

ont som svart och vitt. Så länge du får njutning av en handling så ska du inte bry sig om vilka 

värdesystem andra skulle lägga på de handlingarna, det är högst arbiträrt och föränderligt beroende 
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på geografisk plats. Det är en långt dragen ”var dig själv” och ”tänk inte på vad andra tycker”- 

tanke skulle man kunna säga. Inte ens de värsta synderna (mord, stöld, incest) har varit brottsliga 

överallt och eftersom de dessutom återfinns i naturen så borde de inte vara olagliga eller betraktas 

som onda. Naturen ska vägleda och därmed hur djuren gör, deras lagar står ju trots allt närmare 

naturen än våra (s. 55). Det stämmer som Sade skriver att dessa brott inte varit olagliga överallt 

och många äldre kulturer har både dödat nyfödda och offrat människor till diverse gudar eller för 

ändamål som god skörd. Bland faraonerna i Egypten var dessutom incest vanligt förekommande, 

för att inte spä ut det kungliga blodet. Att incest förekommit för att riskerna för eventuella barn 

avlade på detta sätt inte var kända är nog inte heller något som bekymrade Sade, eftersom han inte 

ser reproduktion som ett önskvärt resultat av kopulationen.  

1.5 Diskussion om de Sades filosofi 

Filosofin i verket går som vi sett i stort ut på att naturen är det som skapat oss och därmed det vi 

har att förhålla oss till. Eftersom naturen är likgiltig inför vad vi människor stipulerat, ofta med bas 

i religionen, som ont och gott bör vi ta inspiration från djuren för vårt beteende. Djuren bryr sig 

inte om det människan kallar moral och den är därför inte naturlig. Vår enda tillflykt för att bli 

lyckliga är att ta del i alla de lidelser och underkasta oss de nycker vi får. Köttets njutning och 

individens tillfredsställelse är i slutändan det enda som räknas. En filosofi som har som avsikt att 

verkligen förklara hur allt ligger till kan sägas innebära en önskan att resten av världen ska förstå 

att detta tänkesätt är det enda rätta. Om alla ansåg att det libertinerna gör i denna skrift är det 

naturliga så skulle de dock inte finna samma njutning i det de gör. En viktig aspekt av att 

libertinerna i Filosofin finner så stor tillfredställelse i det de gör är just att majoriteten ser det som 

vidrigheter, ofta brottsliga och moraliskt förkastliga sådana. Om moralen möter döden skulle inte 

libertinernas njutning få samma kraft. I samma anda som att människan ska ses som djuren, utan 

högre moral, så är det den högre moralen som gör att libertinerna har möjlighet att känna och 

uttrycka de lidelser de talar så varmt om. Eftersom djuren inte har den mänskliga moralen i synen 

på exempelvis incest är denna handling lika likgiltig för dem som ett ordinärt sexuellt beteende är 

för människorna. Det framkommer flera gånger i Sade att riktigt vedervärdiga brott som mord är 

källan till ofantlig njutning vilket ofrånkomligen vilar på att det är så förbjudet. Likgiltighet inför 

handlingar ger likgiltighet som effekt, inte njutning. När ett djur utför sexuella handlingar vi 

människor finner förbjudna uppnår djuret inte en högre njutning än om det utför sådana som vi 
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människor finner naturliga. Naturen kan förvisso ses som likgiltig till vad vi tar oss för eftersom 

dess existens är oberoende av vår men om vi ser naturen som innefattande hela det levande 

ekosystemet så presenterar sig en annan syn. Även om djur inte har vad vi brukar kalla moral, eller 

någon rädsla eller respekt inför en högre makt, så finner vi instinkter som inte bara är sexuella. 

Exempelvis de beskyddande och reproduktiva begären. Hos de Sade är reproduktion bara är en 

oönskad bieffekt av det sexuella. Det nämns också i Filosofin att relationen mor – dotter inte är 

något vi bör lägga någon vikt vid. Det enda det bevisar är att modern tillfredsställde sina lustar med 

bieffekten att hon blev gravid och födde en dotter, en dotter hon enligt Sade inte har någon plikt 

gentemot. Här skiljer sig Sade också från djuren, som ofta är oerhört beskyddande av sina barn för 

att de vill att deras avkomma ska leva vidare. de Sades argument att vi ska göra som djuren eftersom 

de är närmare naturen än vi håller således inte när det appliceras på hans tankar om reproduktion 

och förhållandet mellan barn och föräldrar. Liksom libertinerna behöver dygdiga människor att 

förhålla sig till för att nyttja sina lustar på det sätt som förespråkas behöver de Sade också Gud för 

sin filosofi. Hur mycket han än förkastar tanken på en högre makt och hur många av hans argument 

som än vilar på att naturen är att föredra framför Gud så är onekligen denne nödvändig för hans 

filosofi. Utan en Gud att göra sig löjlig över faller många av Sades argument, hans filosofi och den 

provokation jag tror är viktig för de Sade. Detta för oss in på ett av de huvudteman jag utläser hos 

de sade: provokationen.  

2 de Sades provokation 

Själva filosofin hos de Sade är i sig en provokation och det är tydligt att det också är resultatet han 

vill uppnå. Filosofin som sådan, att naturen är det viktiga, går att uttrycka utan att vara överdrivet 

provokativ. På de Sades tid var förvisso alla teorier och filosofier som inte höll med kyrkan och 

religionen i någon mån provokativa men han gick längre än någon annan. Som jag diskuterat ovan 

fann författaren lika stort nöje i att häda och uttrycka sig blasfemiskt privat som hans litterära 

karaktärer gör. Man kan tänka sig att det bakom provokationen ligger känslor som ilska och 

upprördhet men jag urskiljer också ett slags uppgivenhet i de Sades skrifter. Han är så mån om att 

göra alla upprörda och dra allt till sin spets att han ofta tappar tråden och förvirrar sig själv. Hans 

karaktärer i Filosofin uppträder ofta motsägelsefullt och det är ett ständigt upprepande av både 

handlingar och åsikter. Det finns ibland ett ifrågasättande över de mer extrema libertinska bruken. 

Karaktären Friherren hävdar exempelvis att medlidandet är en dygd och att man ska värna om sina 
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medmänniskor. Han blir snabbt motbevisad och utskrattad, det heter att han är för ung för att veta 

vad han talar om och att han en dag kommer att ändra sig (s. 214-217).  Författaren Georges Bataille 

har uttryckt det som att de Sade skrev i en rasande frenesi (s. 89). I sin frenesi verkar han ofta 

glömma bort att berätta en historia eller skriva karaktärer som är konsekventa. Logik och 

konsekvens får helt enkelt ta ett steg tillbaka när man läser de Sade och oavsett om man 

genomskådar honom eller inte så tror jag att han fortfarande har kraften att provocera.  

2.1 Provokationen mot religionen och kyrkan 

En av libertinernas seder är bland annat att missbruka Guds namn under sexakten. Det är ett nöje 

som man skulle kunna tänka sig faller bort utan någon Gud att förhålla sig till men de Sades 

libertiner utför pliktskyldigt dessa handlingar trots att det bara är de närvarande. Provokationen är 

alltså inte lokal utan tydligt riktad utåt, mot läsaren. Levin (1989) beskriver en episod från Sades 

eget liv då han tog med sig en flicka till kyrkan och där ville att hon skulle häda med honom genom 

att utföra sexuella handlingar på denna heliga plats. Han sägs tidigare fört en annan flicka dit och 

bland annat haft samlag med henne efter att infört två oblater i henne. Under samlaget ska han ha 

sagt ”Om du finns Gud, så hämnas” (Levin, s.208). Ingenting hände, vilket alltså gav de Sade 

empiriska bevis för att Guds existens är en lögn. Tydligen tog Sade stort nöje i att inte bara förneka 

Guds existens utan att dessutom skända och häda de ting kyrkans män höll för heliga. Han ska 

bland annat ha försökt få en annan kvinna att tömma tarmen över ett krucifix och själv ska han ha 

onanerat över ett (Levin, s. 209). I Filosofin ingår det i karaktärernas sexuella aktiviteter att de ska 

missbruka Guds namn när de får utlösning. Eftersom provokationen mot religion bygger på att 

läsaren antingen är religiös eller respekterar religion. Sade behöver följaktligen alla ”dumskallarna” 

(de Sades benämning på dem) som tror på hjärtats godhet och existensen av en Gud för att hans 

provokationer ska ha någon verkan. En provokation utan kraft att provocera blir verkningslös. 

Språkbruket de Sade använder om religion och Gud är agitatoriskt: Gud kallas ”den löjligaste av 

alla varelser”, ”den mest avskyvärda av varelser” och ”imbecille, oduglige, hänsynslöse och 

föraktlige skapare” (s. 44). Även Jesus på samma demagogiska sätt, hans verk på jorden sägs ha 

varit idel bluffar och han själv en föraktlig charlatan (s. 47-50). Ett ifrågasättande av kyrkan och 

religionen var vanligt under upplysningstiden men de Sade har tendenser som mer påminner om 

det modernare begreppet ”trolling”. Trolling är en medveten provokation i syfte att väcka en 

reaktion, något som de Sade kan sägas ägna sig åt. Att han vill provocera fram en reaktion utesluter 
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förstås inte att han tror på det han skriver. Antagligen var han en ateist av sin tid med övertygelsen 

att en så stor dumhet, som de Sade såg religion som, behövde stora provokationer. Kyrkan var 

dessutom under stor kritik i mitten av och mot slutet av 1700-talet. Den rikedom och makt kyrkan 

hade gjorde många upprörda och många anhängare av kyrkan dödades under den franska 

revolutionen (Ne). Att de Sade använder kraftuttryck när han talar om religion och Gud är då 

kanske inte så konstigt. I pamfletten jag nämnde tidigare skriver han också, antagligen ironiskt, att 

om folket ändå vill ha gudar så borde de vara hedendomens (s. 167). Det sätt han uttrycker sig på 

tycks vittna om en djup upprördhet och det är aningen oklart om det finns ilska i det de Sade skriver 

eller om det är en kall, kalkylerad provokation. Antagligen är det framförallt ilskan som driver på 

hans provokationer eftersom det tätt vid sidan av jämförelsevis klara och tydliga argument mot 

existensen av en Gud finns karaktärernas fäbless för att bruka Guds namn under handlingar 

religionen anser vara hädiska och brottsliga. 

2.2 Provokationen mot människan 

Sättet de Sade beskriver människan på, i synnerhet kvinnan, kan ses som provokativt på mer än ett 

sätt och har möjligtvis mer effekt på många moderna läsare än vad hans blasfemi har. Inte så 

överraskande, med tanke på innehållet i Sades skrifter och de historier som finns om hans privatliv, 

så har det skrivits mycket om hans kvinnosyn. Hjördis Levin (1989), filosofie doktor i historia och 

författare, är en kritiker som hävdat att han är en av anledningarna till det sadistiska förtrycket av 

kvinnan som fortfarande finns i vår tid. Journalisten och författaren Angela Carter (1979) har dock 

skrivit ett slags försvar av Sade och ger ett nytt feministiskt perspektiv på Sades kvinnosyn. Carter 

menar att Sades bild av kvinnan som något mer än bara en reproduktionsapparat, och därmed inte 

bara en biologisk maskin, var lika främmande då som nu. I Filosofin är barnalstring långt ifrån ett 

mål med sex, snarare en oönskad bieffekt. Att kvinnor tillskrivs en egen sexualitet och uppmuntras 

att ta sig många sexpartners är en av de ovanliga åsikterna de Sade har, enligt Carter (s. 35-36). 

Istället för det passiva objekt kvinnor ofta får ta som roll så menar markisen ingalunda att kvinnor 

ska hålla på den sexuella dygden. Kvinnan ska vara som ”hyndan och varghonan: hon skall tillhöra 

alla dem som vill ha henne, att fjättra kvinnorna genom ett avskilt äktenskaps absurda band är 

uppenbarligen att förolämpa det öde naturen ålagt dem” (s. 56). Promiskuiteten i de Sades värld är 

något allmänmänskligt och alla borde ta del i eller åtminstone acceptera den. Provokationen får här 

en något annan ton beroende på tiden verket läses i. Medan de Sades provokation mot religion, 
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Gud och kyrkan antagligen har slagkraft även mot religiösa i vår tid på ungefär samma sätt som då 

så blir synen på kvinnans sexualitet möjligtvis bemött på ett annat sätt nuförtiden. Kvinnan i 

Frankrike på 1700-talet var långt under mannen i status och rättigheter, enligt lag. Äktenskapsbrott, 

som var brottsligt både för män och kvinnor, gav exempelvis hårdare straff för kvinnor (Riley, 

2001). De Sade provocerade sin tids uppfattning om kvinnan genom att mena att kvinnan blir 

odödlig genom att ligga med så många män som möjligt och på så sätt leva kvar i deras minne. 

Detta förutsätter en kvinna som ständigt är otrogen, det var ju trots allt svårt och ovanligt att leva 

som ensamstående kvinna. Det gäller dock att dölja sina eskapader så att inte ens make vet vad 

man gör och ibland ha förbindelser som är mindre trevliga, av exempelvis politiska skäl, för att 

mer kunna ägna sig åt sin njutning i det fördolda (s. 57 - 60).  Kvinnan ska alltså vara oupphörligt 

promiskuös, otrogen och gå bakom ryggen på sin man med dessa aktiviteter, tre tabun som de Sade 

uppmuntrar till att bryta. Att förespråka ett sådant beteende från kvinnor var onekligen provokativt. 

Det finns säkert tankar här som kan provocera många även idag, men det är framförallt den andra 

sidan av myntet som är kvinnans sexualitet jag vill belysa som provokativt i modern tid.  

Sade menar att kvinnans kropp inte bara ska finnas till utan användas för njutning, både hennes 

egen och andras. Män ska ha rätten att ta vilken kvinna de vill och kvinnan ska villigt acceptera 

sex med alla män som åtrår henne. Kvinnan är inte skapad bara för en man och inte skapad för att 

älska. Hennes roll är att ligga med så många män hon kan tänka sig och aldrig falla för någon av 

dem eller ge sig mer än kroppsligt till dem (s. 146). I sin pamflett föreslår de Sade dessutom att 

statliga bordeller borde inskaffas. Dit skulle alla män kunna skicka vilken kvinna som helst för att 

sedan ta del av henne på alla de kroppsliga sätt de så önskar. Att män eventuellt kan känna sig 

provocerade av tanken att på att kvinnan uppmuntras till att vara otrogen mot dem så är det 

sekundärt till provokationen mot kvinnor. Att ständigt behöva ge sig till vilken man som än önskar 

dig är i högsta grad slaveri, ett sexuellt och oförutsägbart sådant. Den fria sexualiteten och 

människans underkastelse inför sina lustar må vara temat här men effekten blir en provokation mot 

alla de som inte får rätten att äga sig själva. 

Provokationen här är mångbottnad. Man kan utläsa det som Carter lyfter fram: att de Sade var före 

sin tid, vilket skulle betyda att hans åsikt blir en provokation mot den då rådande synen på kvinnan. 

Inte nog med att tanken på en promiskuös kvinna var provokativ, kvinnan ska inte heller respektera 

äktenskapet. De Sade provocerar män genom att hävda kvinnans rätt att byta ut mannen och gå 
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bakom ryggen på honom för sin egen njutning. De Sade provocerar kvinnor genom att påstå att 

hennes kropp tillhör alla som vill ha henne. Kvinnans sexuella frihet är främst till för männens 

behov. Hon ska vara tillgänglig och aldrig binda sig vid en man, aldrig älska, för hon ska kunna ge 

sig till alla män som vill ha henne. 

Fortplantningen är alltså inget mål i sig och inget som naturen önskar, naturen tillåter bara att detta 

sker. Eftersom naturen inte är särskilt brydd om det alstras barn eller inte så är även abort eller 

barnamord ett imaginärt brott inför naturen. Att mörda ett barn är alltså lika illa som att mörda en 

vuxen människa: det vill säga totalt likgiltigt för naturen som är det enda vi bör rätta oss efter (s. 

96-97). Den bakomliggande tanken är rätt modern, eller kanske snarare en åsikt som hade kunnat 

uttryckas även idag och provocera lika starkt. Abort är fortfarande ett tabu för många. I enlighet 

med naturen bör inte heller de barn som ändå föds knyta några starka band till sina föräldrar. Enligt 

de Sade lämnar djuren sina föräldrar när de inte behöver dem längre och bryr sig efter det inte om 

dem. Om detta är naturens vanliga tillstånd borde människor också följa detta mönster. Här har vi 

en provokation mot de band vi människor knyter till varandra. Vi har redan sett att de Sade inte vill 

att en kvinna ska älska någon man men avsaknaden av kärlek är alltså inte bara för att man med 

gott mod ska kunna ha sex med vem man vill utan kärleken i sig är onödig. Det heter senare i 

romanen att ”Vi skall behålla våra vänner så länge de tjänar oss, och glömma dem när vi inte längre 

kan dra nytta av dem” (s. 147). Vänskap, giftermål och föräldrar är allihop bara till för en ensidig, 

egoistisk, relation. Det är bara egennyttan som är relevant eftersom övriga känslor mot sina 

medmänniskor inte ger oss något och är emot vår natur. Det är självklart provocerande att hävda 

att den som är känslokall får ut mest av livet men det är ändå kanske en av de mindre provokationer 

de Sade gör. Framförallt blir det provocerande i tanken förminskat av att bredden på argumentet är 

rätt begränsat. Människans känslokalla natur är begränsad till individen och det är ingen större 

provokation som utförs här, till skillnad mot den som attackerar hela någons tro eller äganderätt av 

sig själv. Det är endast när vi själva möter individer som behandlar oss som redskap för sin egen 

skull vi blir provocerade. Visst kan vi bli provocerade av den otacksamhet och egoism som ligger 

bakom argumentet men effekten blir mer en irritation än en provokation.  

Kvinnan fördöms också som att enkom vara ett kärl för fostrets utveckling utan att ha någon 

egentlig effekt på barnet. Saint-Ange menar att naturforskare hävdar barnet som endast en produkt 

av fadern och därmed skulle barnet bara ”hysa varma känslor för sin far” (s. 40). Både Saint-Ange 
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och Eugenie, de enda stora kvinnliga karaktärerna i romanen och därmed de enda feminina röster 

som får framgå, konstaterar att detta låter sannolikt. Eugenie får framföra anekdotiskt bevis genom 

att säga ”jag älskar min far […] jag hatar min mor” (s. 40). Denna känsla förklaras som en del av 

människans natur. Argumentet här är att fadern, genom att vara den drivande kraften till sexakten, 

velat barnets födelse medan kvinnan endast har tagit emot och därmed varken varit den mentalt 

eller fysiskt drivande kraften till barnets tillkomst. Det är oklart ifall detta var den dominerande 

tanken under Sades levnadstid och att han därmed endast ämnade att informera om rådande 

naturvetenskaplig teori eller om han själv överdrev för att styrka sin egen poäng. Poängen är att 

reproduktion är fullständigt onödigt och icke önskvärt, speciellt från kvinnans sida eftersom hon 

inte har någon del i det hela utöver att bära barnet. Barnet blir bara en produkt av sin far och 

kommer att hata sin mor, vilket påminner om begreppet elektrakomplex. Det ska tilläggas att det 

psykoanalytiska begreppet inte är helt riktigt här eftersom de manliga karaktärerna också hatar sin 

mor. Snarare än en föregångare till Freud och Jungs teorier så verkar modershatet hos Sade ha en 

annan betydelse. Eugenie erkänner senare att hon drömt om att mörda sin mor (s. 83). Inte nog med 

att modern inte förtjänar någon kärlek från sin avkomma, hennes död är också en naturlig önskan 

hos barnet, tycks Sade säga. Det kan ses som ett utlopp för den inneboende otacksamhet människan 

har till sin skapare, att modern här får ses som den värdsliga guden, som burit människan i sitt sköte 

men vars kärlek och vördnad bara är en lögn och snarare borde hädas mot än uppskattas.  

De Sade menar också att sodomi, som också återfinns i naturen, inte är onaturligt och därmed inget 

brott. På denna punkt är Sade återigen rätt modern, alltså anknyter till en mer nutida debatt. 

Homofobi i olika former är fortfarande vanligt och homosexuella har på flera ställen i världen färre 

rättigheter och möjligheter än heterosexuella. Som alltid med Sade är det oklart om han bara vill 

dra allt till sin spets och provocera så mycket som möjligt, det vill säga trampa på alla ömma tår 

han hittar. Eller kanske så var han av den åsikten att homosexualitet är lika naturligt som någon 

annan form av sex. Homosexualitet försvaras genom att naturen ”inspirerar oss till den” (s. 71). 

Eftersom det är naturen som är de Sades ”Gud”, kan inget vara fel så länge naturen tillåter och 

uppmuntrar det. Problemet med att åberopa Sade som någon slags beskyddare av homosexuella är 

tydligt: det handlar bara om sex. Kärlek är djupt underordnat de sexuella lustarna hos Sade och 

som vi såg i diskussionen om kvinnan så hävdar han starkt att kärlek inte ska ha någon del i hennes 

relationer. Denna tanke genomsyrar även mannens lustar och även om sodomi är ett av de sätt där 

män bäst finner njutning måste man bortse från att även mord kan väcka denna njutning om man 
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vill hävda att Sade försvarar homosexualitet. Mer troligt är som sagt att han dels vill provocera och 

dels ge exempel på alla de sätt en människa kan finna njutning av. Sodomi är en mycket 

framstående del av Sades sexuella beskrivningar för att det är förbjudet och provocerande. Förvisso 

har Sade belägg för hur kärleken mellan män, eller mellan män och pojkar, har en historisk grund 

men liknande argument framförs även om människooffer. 

3 de Sades Pornografi  

Gruvligheter, fasor, de mest outhärdliga brott förvånar dig inte mer, Eugenie, och det smutsigaste, 

det tarvligaste och det mest förbjudna som finns är det som är mest upphetsande… det är alltid 

det som ger oss de mest utsökta orgasmerna. (de Sade, s. 74). 

Pornografi i verket är som nämnts en betydande del av lektionerna och därmed handlingen och 

filosofin i verket. Mellan lärdomarna om naturen, lagarna och kvinnan blir karaktärerna sexuellt 

upphetsade och ägnar sig åt de sexuella excesser som är själva kärnan i livet om vi får tro 

libertinismen. Orden pornografi och pornografisk använder jag för att beskriva alla sexuella 

episoder i verket och det kommer undersökas huruvida dessa kan sägas ha som syfte att upphetsa 

läsaren. Erotik uppfattar jag som en mildare form av pornografi där handlingarna inte behöver leda 

till utlösning eller penetration av något slag. Erotisk ses alltså här som sammanhörande med mer 

sensuella sexuella uttryck. Pornografi däremot har som syfte att leda till orgasm, ofta både läsarens 

och karaktärernas. Psykologen Stoller menar att pornografi är en dröm, en fantasi, som oftast är 

men inte behöver vara sexuell. Pornografins mål är att väcka upphetsning hos mottagaren och det 

är först i detta möte något blir pornografiskt. Inget är i sig pornografiskt utan betraktarens fantasier 

måste läggas till materialet för att skapa den effekten (1975, s. 63). Vad som är sexuellt upphetsande 

och därmed pornografiskt är alltså individuellt. En sådan definition kan användas på provokation 

också, likväl som många andra material, därför bör vi försöka se på effekt. Det är alltså de Sades 

möjliga avsikt med Filosofins sexuella avsnitt som jag kommer att studera och om karaktärernas 

njutning på något sätt kan sägas höra samman med läsarens. Eftersom det upphetsande i pornografi 

är individuellt och ofta hör samman med sexuella preferenser utgår jag ifrån att det i de olika 

sexuella handlingarna och perversionerna finns något som läsare kan finna sexuellt upphetsande. 

Mitt syfte här är alltså inte att ifrågasätta om exempelvis sodomi och sadism kan vara uppskattade 

sexuella aktiviteter, det vet vi att de kan. Det är istället de Sades syfte, om det är lokal pornografi 

som endast är upphetsande för aktörerna i boken eller om läsaren är tilltalad, som jag undersöker 
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och analyserar. Det är också här min analys av det pornografiska och det perversa skiljer sig åt. 

Det pornografiska kommer att diskuteras utifrån syfte och tänkbar effekt medan det perversa 

kommer att analyseras utifrån hur och i vilken grad det porträtteras. 

Sades sexfilosofi är tätt sammanbunden med tanken om naturen och de är egentligen oskiljaktiga 

eftersom filosofin han har om världen grundar sig i och ständigt återvänder till njutningarna och 

lidelserna som vi borde ta för oss av. Det sexuella är det enda som kan göra oss lyckliga och det är 

oftast i ett överflöd eller på ett påhittigt sätt som det är mest potent. Verkets utformning i pjäsformat 

gör att de sexuella episoderna inte beskrivs i samma ingående detalj som i exempelvis de Sades De 

120 dagarna i Sodom. I det ofullbordade verket förekommer explicita beskrivningar av 

karaktärernas sexuella eskapader medan det i Filosofin endast beskrivs av någon av karaktärerna, 

oftast Dolmancé, vad som ska utföras och sedan presenterar en scenanvisning ”de gör det” eller 

dylikt. Med det inte sagt att Filosofin på något sätt är tam eller censurerad i de sexuella excesser 

som Sades skrifter blivit förknippade med. Vid åtskilliga tillfällen lägger de praktik till filosofi och 

undersöker de sexuella handlingar det har talats om. Vid andra tillfällen är sexet ett avbrott, en paus 

från filosofin som behövs eftersom de filosofiska diskussionerna gör karaktärerna så upphetsade. 

Att de sexuella episoderna bara förklaras ytligt gör att de får naturen av en handbok eller lista över 

tänkbara sexuella excesser. En läsare kan möjligtvis få uppslag till diverse sexuella aktiviteter men 

texten har inte den karaktär man antagligen förväntar sig av pornografi. Det presenteras dessutom 

anatomilektioner om kvinnan och mannens könsorgan, hur de ser ut och hur de bör behandlas på 

bästa sätt. I ”Shocked Sensibility” (2013) skriver Sean Quinlan att de Sade var mycket intresserad 

och påläst i tidens medicinska och anatomiska forskning. Han ska ha använt sig av böcker av 

dåtidens främsta forskare inom medicin för att skriva bland annat de anatomiska förklaringarna i 

Filosofin. Exempelvis så motiveras libertinernas förkärlek till analsex med förklaringen att anus är 

format runt såsom penisen medan vaginan är oval. Det är alltså uppenbart att naturen på detta sätt 

visat hur den tycker att vi ska gå tillväga. 

Ett av kännetecknen för sexet hos de Sade är att det ofta är stort och överflödigt, en slags barock 

sexfilosofi. I Filosofin är det aldrig färre än tre deltagare och som flest är de sju personer som 

medverkar i de sexuella scener Dolmancé regisserar. Oftast är de flesta deltagarna både aktiva och 

passiva i olika former av penetration. Som exempel på överflödet kan nämnas att karaktären Saint-

Ange påstår sig ha legat med mellan 10-12000 personer under de 12 år hon varit gift, att alla 
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männen i verket är synnerligen välutrustade och att en kvinna, enligt libertinerna, borde vara 

omgiven av penisar under sexakten och ha dem överallt, exempelvis i håret och i armhålorna (s. 

67, 112 & 113). Subtilitet är inte de Sades melodi. 

Charney (1989) redogör utifrån verket My Secret Garden för fem sexuella teman, som då skulle 

vara vanliga sexuella fantasier, och nummer fyra är fantasin om stora penisar. Charney 

kommenterar också att detta är ett vanligt tema hos de Sade. I De 120 dagarna i Sodom, till 

exempel, väljer de fyra huvudpersonerna ut åtta män endast baserat på deras penisstorlek. Om detta 

är på grund av en personlig preferens hos de Sade eller en detalj för att utmärka karaktärerna som 

speciella eller särdeles virila är svårt att veta. Charney skriver om denna fantasi att ”The 

quantitative measure is literally a test of endurance [for the female] and a proof of largeness of 

spirit” (Charney, s. 29). Även kvinnorna hos de Sade är ovanliga i sitt utseende. De flesta, särskilt 

i Filosofin, är fantastiskt vackra, näpna och oskuldsfulla. Allt som oftast har de dessutom en mycket 

vacker stjärt, något som det talas mycket om hos de Sade. Antagligen beror fascinationen för 

rumpor på att sodomi oftast är det föredragna sättet vid sex hos libertinerna. I Filosofin framgår det 

tydligt av den främste libertinen i sällskapet, Dolmancé, att anal penetration är långt mycket bättre 

än vaginal, även om sexet utförs med en kvinna. Sodomin är genomgående i de sexuella 

skildringarna i boken, både män och kvinnor utför och tar emot den. Sodomin är hos Sade ofta en 

logisk effekt av att reproduktion ses som icke önskvärt. De Sade spenderar mycket tid åt att försvara 

sodomin och bland annat anförs historiska belägg för att det inte är något konstigt (s. 134-136). 

Exemplen om att homosexuella män liknar kvinnor är dock tvivelaktigt. De Sade påstår att de både 

liknar kvinnor fysiskt och även mentalt vad gäller deras dygder och laster och att naturen skapat 

dem sådana för att aktivt minska fortplantningen (s. 134). Det kvinnliga könsorganet betraktas 

också ofta av de manliga libertinerna med avsmak och används endast när den andra njutningen 

inte räcker till eller för att ta en oskuld vilket i sig är en njutning och lidelse.  

Karakteristiskt för de Sade är också de till synes rätt osmakliga beskrivningarna, den som blir 

sodomiserad ska exempelvis ha en ”väldig lust att skita så att älskarens kukspets när den når fram 

till exkrementerna, sjunker in i dem” (s. 73). Avföringen är hos Sade inget förbjudet utan 

uppmuntrat och ständigt påtalat. I Sodoms 120 dagar handlar många av de 150 första lidelserna om 

avföring på olika sätt. Det är oklart om Sade själv var koprofil eller om dessa beskrivningar ska ses 

som en provokation, ett sätt att väcka uppmärksamhet, eller chocka som Taylor skriver (1953). 



 

29 
 

Sexet i Filosofin är en individuell och självisk njutning. Att få andra att njuta samtidigt som man 

själv gör det är bara en bieffekt utan värde för individen som alltid skattar sin egen njutning högst. 

Det innebär att partnern/as upplevelse, oavsett om det är njutning, smärta, äckel osv., är 

underordnad den njutning man själv erhåller. Sexet är alltså inte bara till för individens njutning 

utan är också empatilöst, en onanihandling med flera parter som sina objekt. Att objekten ska vara 

fokuserade på den som söker njutning förutsätter en hierarki där någon beordrar andra att 

tillfredsställa dem. Individen som innehar positionen där han/hon kan ta sig den älskare han/hon 

vill och med denne utföra vilka handlingar som helst för att finna sin njutning är också den som 

förbehåller sig rätten att finna njutning i sexet. Rätten är den starkes rätt, mannens rätt till det han 

vill ha. Sades argument är att om inte naturen ville att vi skulle kunna ta kvinnor på detta sätt så 

hade den inte gjort oss starkare än kvinnorna och därmed kapabla att utföra dessa handlingar (s. 

218-221).   

Något som kan sägas strida mot antagandet att de Sade ville upphetsa med Filosofin är att vi i stället 

för detaljer om aktiviteterna bara har karaktärernas uttalanden och vaga beskrivningar av de 

sexuella akter de utför. Det pornografiska kan sägas försvinna här, särskilt eftersom det ofta är 

otydligt hur de faktiskt gör. Fantasifulla arrangemang beskrivs och sedan byter aktörerna plats och 

ändrar ständigt sina arrangemang (ex. s. 88-89). Det skapar ett ständigt gytter av kroppar, kroppar 

i rörelse som inte följer några lagar och regler.   

Som i många berättelser så lever de Sades karaktärer i en egen värld. De Sades värld är en med 

ändlösa sexuella excesser till synes utan slut för de som hänger sig åt dem. Sades filosofi är inte 

sökandet efter något mer än människan, det finns inget himmelrike eller nirvana att nå utan det 

enda som gäller är att njuta så mycket som möjligt tills man dör. Det finns ingen slutpunkt utan 

bara ett ständigt arbetande maskineri av lidelser och sex. I de Sades värld arbetas det inte mot ett 

mål, det finns ingen slutgiltig sexuell excess som kan göra libertinerna nöjda. Ständigt sökande, 

ständigt upphetsad och ständigt ouppfylld även av de mest storslagna, eller fasansfulla, 

njutningarna fortsätter de bara med sina excesser.   

4 de Sades Perversion  

Det perverterade i Filosofin ser jag som det som går emot den doxa som då rådde om sex och 

njutning, när det i lektionerna framkommer argument för njutningar eller när karaktärerna utför 

sexuella handlingar som allmänt ses som bortom normen. Som exempel kan tas lektionen i hur 
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smärtan är ett för vissa behövligt substitut för njutningen, ett sätt att egga fram starka känslor. Detta 

inbegriper både sadism och masochism. Enligt de Sade är alla människor kapabla till grymhet som 

vi inte borde försöka att undertrycka hos oss själva, för trots allt finns dessa anlag även hos djuren 

som vi vid det här laget vet är närmare naturen än vi människor. Naturen vill att vi ska njuta så att 

begränsa det njutandet ifall någon annan tar skada vore bara en inkonsekvens (s. 100-102).  

Professorn i psykiatri Robert Stoller (1975) definierar perversion som den sexuella önskan att skada 

andra. Han menar att perversion är den erotiska versionen av hat motiverad av aggressivitet 

(Stoller, s. 3-4). Vad man än tycker om den definitionen så är den högst applicerbar på de Sades 

karaktärer. I De 120 dagarna i Sodom får de fyra skurkarna i huvudrollerna höra om och sedan 

utföra 150 lidelser i fyra olika kategorier. Den första kategorin är de enkla lidelserna, den andra de 

dubbla, den tredje de brottsliga och den fjärde de dödliga. I det verket är det idel perversioner, både 

om vi ser detta som ett brott mot den allmänna doxan och som erotiskt hat. Lidelserna stegras till 

de 150 sista som alla innefattar tortyr och död. Vi kan kanske skatta oss lyckliga att de Sade aldrig 

fullbordade verket och att det bara är inledningen och de 150 första lidelserna, tamare med de Sades 

mått, som är detaljerade. Jämfört med en sådan tour de force i perversion framstår Filosofin som 

något mildare. Det förekommer piskande, sodomi och spekulation om liderliga njutningar men det 

är först i den sista delen som våldet stegras och det sexuella blir brutalt. Perversionen kommer till 

uttryck genom de mer explicit depraverade handlingarna i verket: incest och våldförande. Det är, 

som så mycket annat, bara fantasin som sätter gränser för njutningen och ju mer fantasi man har i 

de sexuella handlingarna jämfört med de gränser vi trott oss ha i samhället desto bättre blir det.  

Som nämnts tidigare så är inte ens incest ett brott om man följer naturen. Här anförs, lite 

motsägelsefullt, belägg från bibeln, att incest måste ha varit det sätt jorden befolkades och 

återbefolkades av Adam och Noas familjer. Argumentet är att om naturen inte gillade incest skulle 

vi inte finna så mycket nöje som vi gör i det. I en scen uttrycker Saint-Ange att hon nu utför 

”skandal, förförelse, dåligt exempel, incest, äktenskapsbrott, sodomi” (s. 127) en uppsjö av olika 

nöjen, alltså. Tanken på hemska brott väcker alltså passionerna och ökar lusten hos libertinerna. 

Även piskor ingår, såklart, man kan väl inte vänta sig något mindre från sadismens ”grundare”. Det 

utförs mot Eugenie under smärtsamma utrop från henne och hon piskas tills hon blöder (s. 138-

139). 
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Den i särklass mest brutala delen av Filosofin kommer i den sjunde och sista dialogen. Efter alla 

mina tidigare analyser och exempel framgår det med all önskvärd tydlighet att inget är heligt eller 

tabu för de Sade. Han har inga problem med att beskriva handlingar, tankar och åsikter som kan 

uppfattas som äckliga och hemska. Därför är det kanske inte heller förvånande att en man med en 

sådan nihilistisk förstörelselusta avslutar sitt filosofiska verk med en episod som nog även de mest 

härdade tar illa upp av. Här är det i och för sig en uppenbar provokation mot läsaren som iscensätts. 

De Sade tycks försöka tvinga oss att sluta läsa eller åtminstone få oss att kämpa oss fram genom 

den brutalitet han beskriver. Att episoden inte diskuteras under min analys av provokationen i 

verket är helt enkelt för att karaktärerna finner njutning i det de gör. De utför vad de anser vara en 

rättvis bestraffning som till stor del också utgörs av sexuella handlingar med en sådan ton att 

perversion blir den närmaste etiketten att sätta på karaktärernas beteende. Det är också denna episod 

som Phillips (2012) syftar på när han skriver om den ironiska iscensättningen av den franska 

revolutionen genom att den smutsiga arbetarklassens representant våldtar en adelsdam. 

Adelsdamen är Eugenies mamma och behandlingen hon får är ett resultat av att hon försöker rädda 

sin dotter från de människor hon tror sig ha dåligt inflytande på sin dotter. Kvinnan, som jag vill 

påminna om att Beauvoir (1951-52) påstod var ett substitut för de Sades svärmor, blir våldtagen 

och piskad av alla libertinerna, inklusive sin dotter. Scenen erbjuder provokation, excess, 

perversion, möjligen hämnd och en kulminering av de Sades åsikt att barn inte är skyldiga sina 

föräldrar något och bör behandla dem minst lika illa som alla andra. Arbetarklassen representeras 

av Dolmancés betjänt som har syfilis. På Dolmancés order våldtar han Eugenies mor och smittar 

henne med viruset. Om man vill se det som en metafor, som Phillips, kan man kanske säga att han 

även ”smittar” henne med underklass. De Sade låter sedan den nyfrälsta libertinen Eugenie sy igen 

moderns vagina för att på så sätt försäkra sig om att könssjukdomen får effekt. Det är scener som 

denna, vilka är mer vanligt förekommande i några av de Sades andra verk, som har fått människor 

att kalla författaren för monster.  

5 Sammanfattning  

Mitt försök att ta de Sade seriöst har resulterat i bilden av en närmast nihilistisk politisk tänkare 

och filosof som använder begreppet naturen för att förklara alla sina synder. Att de Sade 

avskydde både religionen och kyrkan framgår med all önskvärd tydlighet i Filosofin. Han tycks 

finna stort nöje i att låta sina libertiner dekonstruera och motbevisa Gud som koncept samtidigt 
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som han låter naturen ta Guds plats. Naturen i Filosofin förklaras som det som skapat allt 

omkring oss och även det vi har att förhålla oss till i fråga om moral. Det är på de moraliska 

frågorna som de Sade kanske sticker ut näsan mest och en del av hans argument framstår som 

ogenomtänkta men framförda med sådan entusiasm och kraft att jag undrar om han leker med 

läsaren. När han försöker förklara varför mord inte är ett brott eller varför alla män borde få ta 

vilken kvinna som helst till en av de statliga bordeller han menar borde införas, får han tonen av 

någon som vet att de har fel. Det finns en överdriven säkerhet som gränsar till desperation i 

Dolmancés försök att övertyga Eugenie, vilket jag läser som de Sades försök att övertyga oss 

läsare. Problemet är att de flesta läsare inte är lika lätta att övertyga som den unga flickan som 

med minimal kritisk granskning låter sig svepas med i libertinernas tankesätt. De Sades argument 

för ateism är de mest klartänkta men det han kämpar mot där är det faktum att andra filosofer 

redan uttryckt samma sak, fast bättre. Som författare är de Sade mest intressant i och med det 

Bataille kallade hans frenesi. Även om många, på goda grunder vill jag påstå, har kallat honom 

tråkig och onödigt monoton i sina försök att uppröra är det ändå där den möjliga tjusningen med 

de Sade finns. Han må upplevas som tråkig, men han är åtminstone konsekvent tråkig. Som 

läsare kommer du snart att upptäcka vad han har att erbjuda och om du tackar ja får du mer av 

detsamma, de Sade är ingen överraskande författare.  

De Sade skapar ett fruktansvärt rike i sina texter men det fascinerande är att huvudpersonerna 

njuter av det. Plågorna möter de som inte är libertiner medan libertinerna själva är nöjda och 

belåtna med sina förehavanden. Denna njutning skapar den paradoxala atmosfären i de Sades 

verk: den som på samma gång är fruktansvärd och idealisk. Som läsare har vi en tendens att 

sympatisera med våra huvudpersoner och om vi håller oss till detta så skulle vi konstatera att 

Filosofin är en lycklig berättelse. Huvudpersonen Eugenie övertygas om att libertinernas sätt är 

bättre än de andra hon stött på och är i slutet av verket övertygad om att hennes liv blivit bättre. 

Den paradoxala stämningen, där karaktärerna är lyckliga men de som inte delar deras ideal 

lämnas blodiga, är en av de effekterna de Sade starkast skapar. Hans entusiasm i att den filosofi 

han presenterar är rätt kan antagligen även förvirra vissa läsare. Hans ethos är det hos en som vet 

vad de talar om och utan motargument, eller snarare svaga motargument som genast slås ner av 

starkare argument, skapas en effekt av att det faktiskt stämmer. De Sade låter karaktärer med 

lägre status framföra motargument, som egentligen inte är mer än stråmän, och karaktärerna med 

högre status, oftast Dolmancé, slår genast ner dem. Denna retoriska modell gör att motståndarna 
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genast får svar på tal och undermineras med argument mot deras person eller förstånd: 

exempelvis när Friherren får höra att han är för ung och oerfaren för att förstå vissa saker (s. 

215). 

Vad gäller pornografin i verket har jag efter min analys inte kunnat konstatera att de Sade skulle 

ha haft som syfte att upphetsa sina läsare. I De 120 Dagarna i Sodom menar han att många delar 

av verket kommer verka frånstötande på läsaren men att vissa kommer att ”kosta dig sprut” (s. 

46). I Filosofin finns ingen sådan uttalad agenda och på grund av hur materialet är disponerat 

verkar det för detaljlöst för att kunna påstå att de Sade ville leda läsaren till orgasm. Det 

pornografiska är mer utformat som en handbok eller praktika i sexuella excesser och kan som 

sådan kanske ge läsare vissa uppslag, men materialet i sig verkar inte ha de pornografiska 

egenskaper jag letat efter. 

Trots att Filosofin inte är lika rik på sexuella perversioner eller avvikelser som exempelvis De 

120 Dagarna i Sodom framgår det varför sadism uppkallades efter just de Sade. De perversioner 

som antagligen var mer uppseendeväckande när verket skrevs, piskning och analsex exempelvis, 

är inte särskilt överraskande för de flesta moderna läsare. Det är de Sades förskönande av incest, 

pedofili och mord som tydligast förtjänar epitetet perversion, eller möjligtvis provokation. Hos de 

Sade är de begreppen ofta oskiljaktiga. Den rimligaste tolkning jag kan ge av detta är att de Sade 

ville provocera och få läsare att reagera. Det är oklart om han genom de mer iögonfallande 

episoderna ville få läsares uppmärksamhet för att få fler att läsa sin filosofi eller om det perversa 

och provokativa är lika oskiljaktigt från hans filosofi som det framstår i Filosofin. En tänkt effekt 

kan också vara att de Sade försökte få läsaren att bli avtrubbad inför till synes hemska handlingar, 

möjligtvis som en poäng om hur folk blundar inför hemskheter som införs i religionens namn. 

Genom analysen av Filosofin har jag likställt karaktären Dolmancé med författaren de Sade. 

Detta kan tyckas orätt men om det bara finns en likhet så är det deras ovilja att böja sig. 

Dolmancé slutar aldrig upp, han backar aldrig utan han rör sig hela tiden framåt mot värre och 

värre eskapader och farligare lektioner. Här är författare och karaktär lika, de Sade slutar inte 

heller. Det finns ingen respit för läsaren utan händelserna eskalerar och vi befinner oss hela tiden 

bland dem. Det finns inget stoppord hos de Sade, bara genom att sluta läsa undslipper du. Bataille 

(1996) ville fråga de Sade ”hur” och ”varför”. Hur han kunde skriva det han skrev och varför han 

skrev det. Jag vill hävda att en bättre fråga skulle vända sig mot läsaren: vad har de Sade för 
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effekt på dig? För det är enligt mig när vi föreställer oss det orden bara representerar som de får 

makt över oss. Fram till föreställandet existerar bara orden och, som jag tror att de Sade skulle ha 

sagt, så är de bara det: ord.  
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Didaktiskt perspektiv 

Jag är av åsikten att alla litteraturvetenskapliga undersökningar i sig har ett didaktiskt värde. En 

litteraturanalys ämnar undersöka och ta fasta på ett visst verks inneboende mening och som 

metod är den alltså didaktisk. Kursplanen i ämnet svenska formulerar kunskapskrav om olika 

typer av litterär förståelse på alla nivåer, det vill säga svenska 1-3. I svenska 1 är en del av det 

centrala innehållet att kunna bearbeta och kritiskt granska skönlitteratur (Skolverket, 2011, s. 9). 

Kritisk granskning av text är också en del av innehållet i svenska 2 (s. 12) och ett av 

kunskapskraven i svenska 2 är att kunna formulera en tes och argumentera för den (s. 12). En 

analys och argumentation av ett skönlitterärt verk är till sin natur en granskning av en text och 

vilket litterärt material den än görs på kan det finnas intresse i analysen. Förutom att min metod 

och tillvägagångssätt har en didaktisk anknytning så vill jag även hävda att materialet har det. Jag 

menar inte att alla lärare bör använda de Sades böcker i sin undervisning men däremot kan man 

diskutera hans och liknande idéer. Den frågan som väcks är: vad kan språket göra? Språket är i 

grund och botten ett sätt att kommunicera mellan människor och den kommunikationen behöver 

inte alltid vara dubbel. Vi har inget sätt att bemöta författaren bakom verket jag undersöker, mer 

än i diskussion med andra. 

 En författare som de Sade och ett verk som Filosofin väcker många möjliga diskussionsfrågor 

om provokation och ordens makt. Avskärmningen från orden kan också vara en fara, för de ska 

ändå förmedla något. Frågor om sex och våld är inte heller något som bör bannlysas från skolan. 

Sex och våld framkommer i många olika filmer och böcker som används i skolan. Litterära 

”klassiker” som Odysséen, Brott och straff, The Scarlet Letter, och Lord of the Flies är bara några 

exempel på böcker som många elever får i uppgift att läsa och som innehåller material som kan 

ses som provokativt eller hemskt. Jag har även märkt att den sexuellt mycket explicita boken 

Fifty Shades of Grey (E.L. James erotiska roman) läses av många elever på gymnasiet. Relationen 

mellan Fifty Shades of Grey och Filosofin i sängkammaren är nog större än man kan tro. Inte 

minst så är det delvis tack vare de Sade som begreppet Bdsm (Bondage, disciplin 

sadomasochism) ens existerar. Skillnaden är att man enkelt kan säga vad Fifty Shades of Grey är 

medan, som diskuteras i min analys, de Sades verk är mer svårplacerat. Den ilska, ondska och 

förstörelselusta som finns hos de Sade kan kanske vara för mycket för vissa läsare, åtminstone 

utan att ta diskussionen om de frågor materialet kan väcka. Poängen här är att litteratur ska vara 
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tillgänglig och att vi som lärare inte bör censurera eller undvika frågor och material som går 

bortom något slags trygg norm. De flesta skulle nog ändå hålla med mig om att god litteratur bör 

provocera tanken, även om det ofta sker på ett annat sätt än de Sades provokationer. För 

tydlighetens skulle bör jag återigen påpeka att jag inte anser att Filosofin i sängkammaren, och än 

mindre De 120 dagarna i Sodom, är litterära klassiker som bör läras ut i svenskundervisningens 

litteraturdel. Däremot tycker jag inte att vi ska undvika tankarna i texten utan om tillfälle ges 

diskutera de frågor om livet, sexualiteten och våldet en författare som de Sade väcker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 
 

 

Källförteckning 

Airaksinen, T. (1995). The philosophy of the Marquis de Sade [Elektronisk resurs]. London: 

Routledge. 

Arrhenius, S. & Sjöholm, C. (1995). Ensam och pervers. Stockholm: Bonnier Alba. 

Barthes, R. (1989). Sade, Fourier, Loyola. Paris: Seuil. 

Bataille, G. (1996). Litteraturen och det onda. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion.  

Beauvoir, S.D. (2012). Bör vi bränna Sade?. I S.D. Beauvoir, Brigitte Bardot & Lolitasyndromet: 

essäer (s. 190-247). Stockholm: Modernista. 

Camus, A. (1987). Människans revolt. ([Ny utg.]). Stockholm: Alfabeta.  

Carter, A. (1981). Kvinnan hos de Sade. Stockholm: Forum. 

Charney, M. (1981). Sexual fiction. London: Methuen.  

Clark, B. (2009). Violence and the Maternal in the Marquis de Sade. Feminist Theology, 17(3), 

273-291. doi: 10.1177/0966735009102360 

Dawkins, R. (2008[2006]). The God delusion. (1st Mariner Books ed.) Boston: Houghton Mifflin 

Co.. 

Edenborg, C.M. (2009, 25 nov.). Kejsaren är ju inte naken. Aftonbladet. Hämtad 2016-11-10, 

från http://www.aftonbladet.se/kultur/article12155629.ab 

Ekman, K.E. (2009, 23 nov.). Ta markisen på ordet. Aftonbladet. Hämtad 2016-11-10, från 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article12143758.ab 

Greteman, A.J. (2014). Beyond Intimaphobia: Object Lessons from Foucault and Sade. 

Educational Philosophy and Theory, 46(7), 748-763. doi: 10.1080/00131857.2013.792724 

Grimaldi, A. (Producent), De Stefanis, A. (Producent), Girasante, A. (Producent), Citti, S. 

(Författare), Pupi, A. (Författare) & Pasolini, P.P. (Författare & Regissör). (1975). Saló, or the 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article12155629.ab
http://www.aftonbladet.se/kultur/article12143758.ab


 

38 
 

120 Days of Sodom [Film]. Italien/Frankrike: Produzioni Europee Associati/Les Productions 

Artistes Associés/United Artists. 

Klossowski, P. (1991). Sade my neighbor. Evanston, Ill.: Northwestern University Press. 

Levin, H. (1989). Testiklarnas herravälde: sexualmoralens historia. (2., utvidgade uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

Linderborg, Å. (2009, 17 nov.). Söndertrasade underliv och steglade sexslavar. Aftonbladet. Hämtad 2016-11-10, 

från http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article12164767.ab 

Manga, E. (1998). de Sade – Det politiska tänkandets förbjudna. Glänta, 4(99). 

Parker, K. (2012). Communal Sexuality: Mutual Pleasure in Sade’s La Philosophie dans le 

boudoir. Eighteenth-Century Fiction, 25(2), 407-430. doi: 10.1353/efc.2012.0082 

Phillips, J. (2012). Obscenity Off the Scene: Sade’s La Philosophie dans le boudoir. The 

Eighteenth Century, 53(2), 163-174. doi: 10.1353/ecy.2012.0012 

Riley, P.F. (2001). A lust for virtue [Elektronisk resurs] Louis XIV's attack on sin in seventeenth-

century France. Westport, Conn.: Greenwood Press. 

Rudbeck, C. (1999, 15 juni). Tredje sidan: Tycka sadist trist. Carl Rudbeck har läst en ny biografi 

om markis de Sade. Dagens nyheter. Hämtad 2016-11-10, från 

http://www.dn.se/arkiv/kultur/tredje-sidan-tycka-sadist-trist-carl-rudbeck-har-last-en/ 

Rudbeck, C. (2001, 22 feb.). Markisens martyrskap är en myt. Dagens nyheter. Hämtad 2016-11-

10, från http://www.dn.se/arkiv/kultur/markisens-martyrskap-ar-en-myt/ 

Sade, D.A.F.D. (2002). Filosofin i sängkammaren eller De omoraliska lärarna: dialoger avsedda 

för unga flickors uppfostran. Stockholm: Vertigo. 

Sade, D.A.F.D. (2005). De 120 dagarna i Sodom: i liderlighetens skola. Stockholm: Vertigo. 

Skolverket. Ämnet Svenska. 2011. (Hämtad 2016-4-2) 

Stoller, R.J. (1976). Perversion: the erotic form of hatred. London: Harvester. 

Stoller, R.J. (1979). Sexual excitement: dynamics of erotic life. New York: Pantheon. 

http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article12164767.ab
http://www.dn.se/arkiv/kultur/tredje-sidan-tycka-sadist-trist-carl-rudbeck-har-last-en/
http://www.dn.se/arkiv/kultur/markisens-martyrskap-ar-en-myt/


 

39 
 

Taylor, R.E. (1953). The SEXpressive S in Sade and Sartre. Yale French Studies, (11), 18-24. 

Thomas, D. (1994). Markis de Sade: en biografi. Stockholm: Natur och kultur.  

Tigerstedt, E.N. (red.) (1959-). Bonniers allmänna litteraturhistoria. Stockholm: Bonnier. 

Towers, H.A. (Producent & Författare), Franco, J. (Regissör). (1970). De Sade [Film]. 

Spanien/Västtyskland: Hape-Film Company GmbH/Producciones Cinematográficas 

Balcazar/Video-Tel International Productions.   

Wright, D. (Författare), Chasman, J. (Producent), Huffam, M. (Producent), Kaufman, P. 

(Producent), McAnuff, D. (Producent), Schulberg, S. (Producent), Wechsler, N. (Producent), 

Wiesmeier, R.G. (Producent) & Kaufman, P. (Regissör). (2000). Quills [Film]. 

England/Tyskland/USA: Fox Searchlight Pictures/Industry Entertainment/Walrus & 

Associates/Hollywood Partners/Charenton Productions. 

Wyngaard, A.S. (2012). Bad books: Rétif de la Bretonne, sexuality, and pornography. Newark: 

University of Delaware Press. 

 

 

 

 


