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Sllingeki c::.yli „dramat 11·sp1)/c::.c.111y'". Teatr japol'lski.
w przeciwieilstwie do powieści i filmu , nic wzbudził więk
szego zainteresowania \\' świecie. Znamy na zwy średniowie
cznego klasycznego teatru 1w. mieszczar1skiego ka/Juki
i teatru lalek bunraku z okresu nowożytnego. No bywa źród
łem teatralnych inspiracji. a niektóre środki teatru kabuki są
te ż stosowane w europejskich przedstawieniach. Badacze
j;1poniści zachowali postawę nostalgiczno-egzotyczm1 i poświęcili znacrnie więcej uwagi sztukom unikatowym, typowo
japotbkim .
-1 eatr shingeki rozwi.1a się pod wpły\1em europejskim.
a wi~·c jako rezultat naśladownictwa nie z;1chęca Europejczyków do poszukiwania w nim ,.tijcmnic geniuszu japoń
skiego". Zreszq \\ zes tawieniu z ewolucj<! powieści powstani1.: shingcki opóźniło si ę o kilkadziesiąt łat. Nawet po
tokijskiej premierze „Hamleta" i .. Nory, czyli domu lalki"
w rok u 1911 trzeba było czekać jeszcze wicie lat na pojawienie
\ il,'. ;1ktorów ,. nowego stylu··, na rodzime sztuki i 1 mianę
gu sh> w. .q t rudnie1 cliy ba \I idzowie przyzwyczaja.i<! się do
puszuki \I a nia \1 teat rze nie tylk o rozrywki czy mistrzostwa
kchnicznego, ale także obrazu codziennego życia, konfliktów
;.połecznych czy gry intdektualnej. Przed 11 wojm1 światow<!
.1, p01'1 uycy najchętniej oglądali barwne widowiska kabuki
i sentymentalne dramaty rodzinne „nowej szkoły" (jap .
s himp.i), czyli zmode rnizowanej postaci kabuki. Niemniej
\I 1-.rę g u shingcki nic było zastoju: uporczywie uczono się
1asad curopcjskicgo tea tru i wystawiano na różnych eksperymentalnych scenach w Z."stkich niemal modnych autorów
i "id kich mistrzt»\ . k re sz~ bkicgo rozwoju shingeki rozpoc 1 ; 1ł sili p rzed staw ie nie m „ Wiśniow ego sadu" Czechow<1
w g ru d niu 1945 ro ku. Pow :s t<iły no\\e 1espoly, pojawili nowi

dramatopisarze i reżyserzy, zmienił się korzystnie dobór tłu
maczonych sztuk. Źródłem inspiracji byl Żjednej strony Konstanty Stanisławski , a z drugiej - Bcrtolt Brecht: dwie
święt~ści, przeciw którym odważyli się wystąpić eksper7,me_ntatorzy „teatrzyków podziemia„ dopiero w l~tach szes~dz1c
siątych. L<.:czjuż w latach pięćdziesiątych dwaj mł_odz1 p1sa1_-ze
wnidli do realistycznego shingeki nowe wartosc1 zyskuJó.Jc
sławę najambitniejszych dramatopisarzy ,.nowego teatru".
Byli to Kobo Abe, późniejszy autor ,.Kobiety z wydm" (PIW,
1968) i Yukio Mishima, znany w Polsce jako autor ,.Ballady
o miłości"' i „Na uwięzi" (PIW, 19 "/3). Abe zaszokował
widzów nadrealistyczną satyrą społecznq w .. Polowaniu na
niewolników" (Doreigari, 1952), sztukq tematycznie b_liską
głównemu nurtowi shingeki, a mianowicie prolet~riack1cn:u
protestowi, różniącą się jednak od niego środkami eks~resj1.
Mishima zaś zabłysnął znajomością języka klasyki, z.arowno
zachodniej jak rodzimej oraz wizją świata , w której zacierały
się granice między etyką i estetyką_. .
, . .
. .
Misl1111ia - biografia pisarza. M1sh1ma, a własc1w1c K1m1take Hiraoka, najstarszy syn wysokiego um;dnika p~ństw?
wego, urodził się w Tokio w roku 1925, zmarł sm1~rc1<1
samobójczą (seppuku) w roku 19'/0. Daleko spokr~wmona
z rodem shogunów Tokugawa rodzina H1raoka me miała
pretensji do tytułu książęcego, a mimo l? nie rezygnow;da
z arystokratycznych nawyków. Dlatego K1m1take został posłany do szko"ly Gakushuin, gdzie kształcili si~ ces~rsc.y potomkowie i dzieci z arystokratycznych rodzm . K1m11ake był
dzieckiem chorowitym, lecz w szkole bardzo dobrze .sobie
radził. Pisać zaczął wcześnie i od razu pod pseudonimem
Yukio Mishima. Ukończył wydział prawa Uniwersytetu
Tokijskiego i potem krótko pracował w Ministerstwie Finansów na stanowisku zapewniającym szybki awans. W roku
1948, gdy kilka jego opowiadań zyskało pochl.ebną ocenę,
zrezygnował z pracy biurowej. Zacz:1ł uważać s17 za ~1sarza
mając dwadzieścia trzy lata. Pierwszy tom opow1adan („Las
w pełnym rozkwicie", 1944) nie jest udany, ale .n'.1 uwag_i.:
zasługuje ze względu na gloryfikację piękna cesarsk1q Ja pon u
powracającą w ostatnich utworach. Rozgłos przymosly_ mu
,.Wyznania maski" (Kamen - no kokuhaku , 1949), krotka
powieść psychologiczna o dojrzewaniu chł~p~a oraz „.złoty
Pawilon" (Kinkakuji, 1956), studium psych1k1 buddyjskiego
nowicjusza, który podpalił Zloty Pawilon w Kioto, aby wyzwolić się z więzów urzekaj<1cego piękna . Do reprezentatywnych dziel Mishirny należą ró~nież wydane w Polsce:
. Ballada o miłości" ( 1954 ), ,.Na uw1ęz1" ( 1963), a takze „Dorn
Kyoko" (Kyoko - no ie, 1959) i tetralogia ,.Płodne morz1:"
(Hojo - no umi, 1965-70).

„ W.1pólczes11e dramaty no". Wkrótce po debiucie teatralnym (Kataku - ,.Dom ognia". 1949) przyniosły Mishimie
sukces ,.wsp ó łczesne sztuki no". Nikomu po Tanizakim nie
uda Io się tak dobrze wykorzystać klasycznej formy do przekazania nowych treści, przy czym Mishima posłużył się
metodą zbliżom1 do parafrazy. „Współczesne dramaty no"
ba rdzo wcześnie zostały przełożone na język angielski
( 195"/ r.) i wystawione w USA. a później w innych krajach,
m.in. w Polsce. Mniej udane są sztuki pisane dla teatru
kabuki, mimo że Mishima bardzo lubił barokowe i groteskowe sceny charakterystyczne dla tego teatru.
W gnieździe termit1)1r. Najwięcej sztuk napisał Mishima
dla nowego teatru - poczynając od „Domu ognia"' i „Gniazda
termitów" (Shiroari - no su, 1955) po „Taras trędowatego
króla„ (Raio - no terra su, 1969), kiedy to oświadczył, że sztuk
więcej pisał nie będzie, mimo że stanowiły one przecież ,.jeden
z dwu magnetycznych biegunów" jego pracy.
Opinię wybitnego dramaturga zyskał wcześnie, po wystawieniu ,.Gniazda termitów". w którym przedstawił pustkę
i bezsens bytowania japo11skich emigrantów. Są to właściwie
uchodźcy z 1945 roku - arystokratyczne małżeństwo i para
służących - osiadli w Brazyli. W tym zamkniętym kręgu
dochodzi do małżeńskich zdrad i prób samobójczych.
lt' „Pawilonie Ryczącego Jelenia". Po ukończeniu „Zło
tego Pawilonu", na pocz<pku 1956 roku Mishirna zdążył napisać j1.:szGe na otwarcie sezonu ,.Pawilon Rycz:1c1.:go Jelenia "
(Rokumeikan, 1956) i znów odniósł sukces. I widzom i krytyc<.: podobał się doskonały .iFYk a także śmiałe poh1czeni<.:
realiów historycznych, budz•1cych nostalgiczne wspomnienia
z fikcyjności•! głównego bohatera. Nazwa Rokumeikan mówi
.bpo1'1czykom wiele. Przypomina heroiczne czasy modernizacji l;1t HO-tych ubiegłego wicku, a równocześnie skłania do
ironicznego uśmiechu. Rokumeikan to nazwa gmachu, przeznaczonego na towarzyski s;tlon dla obcokrajowców i japoilskich dygnitarzy pawilonu zbudowanego przez rn1d. Na
huczne bale wydawane w tym salonie Japończycy musieli
przywdziewać fraki. a ich partnerki krynoliny i inne wytworne suknie sprowadzane aż z \Viednia. Można by zapytać po co
tyl<.: zachodu'? A no po to, żeby pokazać. że także .lapoilczycy
S<! cywilizowanym narodem i zasługują na unieważnienie
krzywdzących .Japonię traktatów zawartych w połowie XIX
wieku. Właśnie w tej historycznej scenerii - podczas wielkiego
balu wydanego z okazji urodzin cesarza - toczy się akcja sztuki .
&::.krwisty kaktus i obsesja .{miaci. Wypadki historyczne
i reali;.i obyczajowe - często obecne w sztuce tylko w dalekim
tle, sluż•! ostrzejszemu zarysowaniu i pośr<.:dniemu wzbogaceniu sylwdki bohater;1 , a takze nasyceniu pozatekstowymi

wartościami nieważnych

z pozoru, drobnych zdarzeń . C zym
samotne godziny bohatera „Dzisięciodniowcj chryzantemy„, byłego ministra finansów Moriego, poświęcone
hodowli kaktusów, bez usytuowania historycznego? Bezbarwnym obrazkiem codzienności bez znaczenia. Perspektywa się rozszerza, gdy dawnego polityka odwiedza po latach
jego wierna służąca , która uratow a ła mu życie podczas zamachu . Lecz i to dramat yczne zdarzenie było tylko epizodem
pośród podobnych wielu innych wypadków w burzliwych
latach 30-tych. Terrorystami działajqcymi ,.w imieniu cesarza" byli młodzi oficerowie. dla których liczył się tylko honor
wiernego sługi cesarza rzekomo wprowadzonego w błąd
przez ministrów i generałów. Bohater wyznaje s łu ż ącej, że ów
zamach był najw aż niejszym wydarzeniem w jego życiu. To
szczęście dla polityka umrzeć w ten sposób, oddać życie
w służbie narodu i cesarza - mówi Mori. Jakie przesłanie
nit:sic więc Mi shima swoim widzom'' Pochwala szowinistycznych terrorys tó w, czy raczej atakuje sentymentalny
konserwatyzm?
Później oka za ło się, że M ishima darzył zamachowców
s"orą doq sympatii. Może wówczas jej źródłem nic były
po ghi dy polityczne a u tora, lecz obsesja śmierci widoczna
w widu innych jego utworach . W trylogii osnutej na tle zamachu stanu z 26 lutego 1936 roku - w opowiadaniu „U milowanie ojczyzny"' ( 1961 ), w .. Dziesięciodniowej chryzantemie"
i , .Głosach zmarłych bohaterów„ (Eirei - no koc , 1966) ledwie słyszalne pomruki historii określajqjednak los bohaterów . Ów .. los" jest jednocześnie kształtowany przez dokonujqcą wyborów jednostkę, która pisarza interesuje najbardziej .
Mishima przypatruje się człowiekowi i jego namiętnościom ,
poddaje go próbom chqc przenikn;1ć tajemnicę wyboru często niezgodnego z logik<1.
Spór o politykę. Czy ,.Dziesięciodniowa chryzantema„
miała w latach 60-tych wymowę polityczną? Trudno powiedzieć. W każdym razie neutralny teatr Bungakuza (Teatr
Litt·racki) nie miał do niej zastrzeżeń. Lecz kiedy Mishirna
przedstawił zespołowi .. Harfę r a dości„ (Yorokobi - no koto,
1964) sztuka została odrzucon a w fazie prób z powodów
ideologicznych. Zastrzeżenia zespolu budzily „prawicowe"
akcenty w niektórych wypowiedziach bohatera . Utwór nie
jest zreszq udan y. Interesując y je:-.t tylko jego temat czyli tzw .
,. incydent Matsukawa" - po wykolejeniu p0<.:i;igu przez nie
zidentyfikowanego sabotażystę o dokonanie tego czynu
oskarżono lewicowych działaczy .
Po klasycyzuj<jcym ,.Upadku domu Suzaku" (Suzaku-k eno metsubo, 1967) napisał Mishima sztukę pod prowokacyjnym tytułem „Mój, przyjaciel Hitler" (Wagatomo Hitler,
byłyby

1969). Ukazał w niej „neutralną" postawę Hitlera wobec tego,
co stało się w „noc dlugich noży" w roku 1934 . Nic dokona!
oceny przyszłego dyktatora. Traktuj<JC „noc długich noży··
jako incydent w walce o władzę zilustrował swój stosunek do
polityków, w których widzial przebieglych, zdradzieckich
i brutalnych funkcjonariuszy. Tytuł odnosi się do postawy
Roema, dowódcy brutalnych koszul, jednej z ofiar tej nocy .
W sztuce wierzył on w przyjaźń Hitlera aż do momentu, kiedy
na zmianę czegokolwiek było za późno.
Trędoll'aty król. Ostatniq sztuk<! Mishimy napisan<1 dla
nowego teatru jest .. Taras trędowatego króla" (Raio-no terrasu , 1969). Autor wykorzysta! w niej opowieść o trędowa
tym khmerskim królu, budowniczym świątyni Bayon własnego pomnika - w Angkor \Vat. W ostatniej scenie to, co
materialne triumfuje nad niematerialnym - ciało nad duchem
- wbrew ogólnie przyj(,'tej interpretacji tego zdarzenia. Król
umiera, lecz pozostaje pomnik w postaci Bayon jako wyraz
jego ducha . I wlaściwie nic wiemy w końcu, kto i co tu
triumfuje.
Madame de Sade. Dramat ten napisał Mishima na podstawie ksi ąż ki latsuhiko Shibusawy noszqcej ten sam tytuł
(Sado-koshaku-fujin) . Akcja dzieje się w osiemnastowiecznej
Francji, w arystokratycznym salonie madame de Montreuil,
a jej czas ogranicza się do trzech spotkań - jesienią I T/2 roku
(I akt), we wrześniu 1778 (Il akt) i na pocz<1tku Wielkiej Rewolucji Francuskiej, w kwietniu 1790 roku (III akt) .
Przypomnijmy, że Mishima z pietyzmem odnosił się do
tradycji kulturalnej, zarówno japońskiej jak i europejskiej.
Szczególnie q;nił klasycyzm, był więc w .pewnym sensie neoklasykiem . W „Balladzie o miłości" (1954) wykorzystał
opowieść o Dafnis i Chloe, aby pokazać współczesną idyllicznq miłość. Wykorzystywal też wzorce dramatów no i
kabuki, uczył się analizy ludzkich namiętności ze sztuk Racine'a i tragedii Eurypidesa.
Lecz io nie ,.neoklasycyzm" „Madame de Sade„ zapewnił
tej sztuce powodzenie w Japonii . Przeciwnie, .Japończyków
mógł tylko zniechęcić obraz wytwornego salonu tak odległego w czasie i przestrzeni, w którym „nic się nie dzieje" - po
prostu toczy się rozmowa wystrojonych kobiet. Właściwie
zamiast żywych kobiet występuj ;! rokokowe stroje kryjqce w
sobie przydzielone im role: obrończyni prawa i moralności
(madame de Montreuil), religii (madame de Simiane), cielesnych poż<1da11 (madame de Saint-Fond), kobiecej szczerości i
braku stałych zasad (Anna, młodsza siostra madame de Sade)
i przcdsta wicielki ludu (służąca Charlotta ). A jaką rolę gra
tytułowa madame de Sade? Czy jest tylko środkiem koła, w
którym rozstawione s:i inne postaci?

A jednak w dramacie jest coś, co zainteresowało widza i
jego wyobraźnię. Nie jest to tylko smak pięknej frazy,
nie S<J to też ekscesy markiza de Sade, których zreszt<J na
scenie nie ma. Tajemnica wysokiej oceny sztuki w Japonii
kryje się zapewne w bezbłędnej kompozycji dzieła, a przede
wszystkim w pytaniach, jakie ta sztuka prowokuje. Widza
intryguje to samo, co Mishimę po przeczytaniu książki Shibusawy. Dlaczego madame de Sade, wierna mężowi podczas jego
długoletniego uwięzienia, opuszcza go w momencie, w którym odzyskuje on wolność? Zagadka ta stanowi punkt wyjś
cia, a próba jej rozwiązania łączy rozmowy w salonie w
ożywiło

spójn~i całość.

Markiza kazała służ<icej opisać wyglqd oczekuj<icego
przed bramą męża. l dopiero potem wydala na niego i siebie
ostateczny wyrok. W ten sposób odrzuciła rzeczywistość, a
wybrała fikcję, która dla niej była realnością. Chwilę wcześ
niej Renee powiedziała: ,.To nie zmieni mojej decyzji. Alfons,
najdziwniejszy człowiek, ja kiego poznałam. stworzył świętość
z brudu, który sam zgromadził, urządził ze zła nić światła,
oślepiającą oczy. Alfons jest być może tym światłem"".
Wybór, jakiego dokonuje Renee pozostaje być może w
zgodzie ze swoistą koncepcją życia pisarza. Mishima odrzuca
twierdzenie Brechta i sugeruje, że fikcja jest poza sceną - na
scenie toczy się najrealniejsze życie. W doznaniach niektórych jego bohaterów fantazja i wyobraźnia nabierają realności. W wyobraźni Renee również bardziej realny jest ten de
Sade, którego zabiera ze sob<1 do klasztoru, niż tamten stary
człowiek stojący za progiem. Tamten to zaprzeczenie de
Sade'a, więc Renee nie może go zaakceptować, jeśli chce
pozostać sobą.
Zagadkę tę można rozwiqzać jeszcze inaczej. Ponieważ
Mishima uznawał piękno za wartość absolutn<J, możemy
wziqć pod uwagę również motyw estetyczny. Czyżby Renee
nie mogła spojrzeć na starego i schorowanego markiza,
ponieważ jego obraz kłóciłby się z wykształconą w wyobraźni „rzeczywistości~!" absolutnego piękna panującego nad
wszystkimi, którzy znajdq się w jego zasięgu? Co jest rzeczywistością. a co iluzją? Co właściwie wybiera madame de
Sade'?
Zastanówmy się jeszcze raz nad jej wyborem, ponieważ
sprawa wydaje się jeszcze bardziej złożona. Renee przestała
odwiedzać Alfonsa w więzieniu z chwilą anulowania królewskich wyroków przez zgromadzenie Ustawodawcze. „Odwiedziny straciły sens. Pozostaje tylko czekać. Któregoś dnia na
pewno wróci". To są jej słowa. Wątpliwe jednak, że to nadzieja na rychły powrót męża spowodowała zaniechanie wizyt
w ci4gu ostatnich dziewięciu miesięcy. Renee musiała przeżyć

jakiś wstrząs,

który

umocnił ją

w postanowieniu przerwania
do zastanowienia się nad możliwością wst<ipienia do klasztoru, co podsunęła jej madame de Simiane. Główną przyczyną zmiany
stosunku Renee do męża okazała się „Justyna", powieść napisana przez Alfonsa w więzieniu.
Dawniej Renee utożsamiała się z Alfonsem (..Alfons to
ja „ ). Po przeczytaniu powieści zaczęła identyfikować się z
Justynq, niewinną i pełną cnót. a mimo to poddaną najstraszniejszym wyrokom losu. Renee zrozumiała, że całe iei życie
było daremne, że doświadczała męczarni tylko po to:aby-„on
mógł napisać tę okropn<J powieść"" i ją w niej „uwię z ić." Po
lekturze „Justyny"" Renee doszła do wniosku, że de Sade
stworzył „niezniszczalnq katedrę występku", „kodeks zła".
Układał jak gdyby cegiełki ze zła, jedną na drugiej i po nich
wspinał si<; na szczyt. „Alfons zbudował tylne schody do
nieba" - rozumuje Renee i oznajmia: „Za-mierz<1m r~sz tę
życia sp<;dzić w klas ztorze, usilnie o to proszqe Boga, by
okazało się to prawdą"'.
Mishima z nieukrywan<i satysfakcjq - jako wyznawca
wiary w moc sztuki - powierza Rcnee słowa głoszące triumf
autora ,.Justyny"'. „Swiat, w którym żyjemy, jest światem
stworzonym przez markiza de Sade'a". I w pewnej mierze
Mishima ma rację. nie możemy bowiem rozważać dziś stosunków między mężczyzn<! i kobietą nie uwzględniając doświad
czeil de Sade'a i jego przemyśleń dotyczących ludzkiej natury.
Mishima wybrał krąg kobiet związanych z autorem
„J us tyny", aby pokazać jak ich ,.rzeczywist~ść" przekształca
się pod wpływem myśli i postaw nieobecnego markiza. Renee
ogl<1da si<; w dziele męża jak w zwierciadle, widzi najtajniejsze zakamarki swej duszy. Zaczyna wierzyć w szczególne
posłannictwo autora, który krystalizował zło i osiągał jego
zaprzeczenie, oczyszczał się przez rokosz i cierpienie.
Buddyjski myśliciel Shinran powiedział: „Jeśli dobry
może odrodzić się w raju, to tym bardziej - zły". Może się to
stać dzięki łasce Buddy Amidy, która wywołuje w ludzkim
sercu naturalne uczucie wdzięczności. Z niej wywodzi się
moralne poczucie jednostki. Madame de Simiane dostrzegła
możliwość przemiany w zachowaniu de Sade'a. („Miły blond
chłopiec odrodził się w całej swej czystości i niewinności ...
Noc splamiona krwi<) ustępuje przed świtem ... ") i była coraz
bardziej przeświadczona. że moralność zwycięży w nim amoralny chaos zła. Lecz rozumowanie Renee nie jest tak prostolinijne, albo raczej - tak naiwne. Markiza uwzględnia bowiem
rolę sztuki w oczyszczaniu się ludzkiej duszy.
Co więc dostrzegła w sobie Renee, że zdecydowała się
odejść do klasztoru? Dostrzegła światło pochodzące z tego
więziennych spotkań. Coś skłoniło ją również

samego źródla, z którego biło dla pobożnej madame de
Si miane, choć docieraj<Jce do niej inną drogą. jestem pewna,
że światłość umocniła moje postanowienie opuszczenia męża
i złożenia ślubów ... " Kierunek, z którego to światło pada
poznała przeczytawszy opov.·ieść o Justynie. Uznała
~ówczas, ~e umysł, który wymyślił Justynę należy do innego
sw1ata. Byc moze dlatego zdecydowała się porzucić swój świat
realny - salon madame de Montreuil - i przejść tam, gdzie
istnieje już tylko idea de Sade'a.
Madame de Sade utożsamiając się z powieściową Justyną
odnajduje drogę ku dobru i zbawieniu. potwierdza jednocześnie wielkie znaczenie sztuki penetrującej zakazane rewiry
ludzkiego życia i prowadzącej do humanizacji zachowa~
wykraczaj<1cych poza norm\,'., ale nierozdzielnych od prawdy
o człowieku.
MIKOŁAJ

YUKIO
MISHIMA
KALENDARIUM

MELANOWICZ
1'125
14 stycznia w Tokin przyszedl na ś wiat najstar:-.zy syn Azusy Hiraoki, ur1i;dnika
Rolnictwa i Shizuc pochod z1.1ccj z rodziny konfucjańsli.ich uczonych.
Chłopcem. ~1óry olrzymal imi~ Kimitakc. od pi~ćdz i~>ią1cgodniajcgożycia i<lj~la si~.
wbrew zamiarom mat ki, babka Nat,u. Egoizm stnn:j. schorow;incj kobiety o arystokratycznych pn:tcn:-.jach wpłynoJI na rozwój przyszk·go pisarza i jego s1os11nck do kobiet.
Miniskr~twa

19.17
\V ~z l..olc Gakushuin Kimit<1kc za mi"-·szcza w sz kolnej gazl.'tce swe pierwociny literackie.
Jego ówczesne lektury tom.in. Ul\\ory O. Wildc·a. R.M. Rilkego. J . Tani7.akiego.
194~

Końuy

nauk<; w Gakushuin jako najlepszy uczeń i W> l~puje na WyJ Lial Prawa
UniwcrsytelU Tokijskiego. Wkrótce zoslajc zmobilizowany do pracy w 7.akladach
lotniczych. Debiu1ujc tomikiem opowiada1i .. Hanazakari-no mori" (Las w pełnym
rozkwicie) pud pscudonimc m Yukio Mishim~1.
1945
W lutym komisja poborowa na podstawie nicwła ~k iwej dio1gnozy łckarskicj zv.'aini~ go
ze sluibv wojskowej. Zostaje zmobilizowany do pracy w 1.akladach marynarki wojennej

w prefekturze Kanagawa . Uznany za chorego i zwolniony zobowią.zku pracy udaje si-;
dn świ~)tyni Gotokuji, gdzie schronila ~i~ jego rodzina.

Kończy

Wyd1ial Prawa i zostaje

urz~:dnikiem ~1inistcrstwa

Fin;1nsów. Wydaje nowe

opowiadania. Utrzymuje kon takty ze znanymi krytykami i pisarzami.
1948
Rezygnuje z posady. \\yd;ijc opo\\iadania ..Tozoku·· (Zlodziej) .
1949
.. Kamen-no kokuhaku"' (Wyznania maski)
1950
.. Ai-no kawaki" (Pragnienie miłości) . Jest jeJnym z założycieli stowarzyszenia ludzi
tealru (Kumo-no Kai).

1951
1966

„Kinjiki'' (Zakazane bun.vy). I cz1r· ść powieści .
Odbywa podróż st•Hkicm dookoła ~wi; 1l.

N;1groda na Joroc1nym japoi1s!...im l·l'sliwalu Sz1uki za „Madaml' ck Sadl·„_
„Firi.:i-no koc-- (Glo . . : 1marlych hohatcn·l\\·).

195.1

.. ~Lin;Hsu~no~hi"(Ś111i1.: rćw .~ r0Jk11J;.H;i),llcz~·~ć .. Kinjiki„.Sztuk · y

(Slonl:czmki noc.i I.

. _

1 · . . ·_.

"·· mu no Hmdw,1n

.. Hallada o 111ilo~c 1" (S'hiosai).

1955

Ro1poczyna L·wic1.l'ni; 1 kulturystycznl'.
1956

1967

S11t1ka „S u za ku-kc-no mctsuho" ( llp•ukk rodu Su 1~1ku).
Ro1poL"tyn;1 druk 11 tomu „Plodnl'go mor1;;1 ·· - .. I lomb;i·· (Zhil.·gk konil') .
.. ll ;1g:1klirl·-n:umon" (\Vst\.'P do Hag11kur1...· czyli księgi etyki .samurajskil'j). Po:t.najl'
ż ~l'il' iolnil.TW v. s1koł;1d1 i jl'l.łnostkad1 \H)jsko\\)Ch .
19ó8
S11uka „\\'aga1omo hittora"' {~h.1j po~ja('icl Hitler).
„Haru-no yuki" ( \\ ' iosl·nn~ Snil'g.).
Mishima JHm o lujc- do l yl·ia l atl.'-no Kai c1yli ..StowartySzl"nk 1 alT7~ - ugn1po\\'anic
jl'go 1wo ll'nnikln\, ktllfl' udb~\\alo musztry w koszarach Sil Samoobrony.
1969
S1tuki : .. W.ai\l-no ll-rra:-. u" (I ara.s

1957

trędowah.·go

króla) i „ Kurotokagl.'„ (Czarna

j<! Sl.i•."/Ul'ka).

.Ułi..azujc si1,.· Ili wm .. Plo<lncgo moua" - .. Ak~1tsuki-no tera " (Świ~Jt:nia ,S,,itu).
1970

1958

~oSluhia Yuko Sug1y;11m;. 1.:órk1; 1.nancgo m;,dar za.
Sztuka .. Bara - to kaizo i..u·· (Rlii.:t: i pir;u„:i).
1959

Pr1.cnosi s ię do wl Jsncgo domu w Magonu: .
.. Kyoko-no ie·· (0<1m K yo ko ).

I V 10111 .. PłodnL·gu morza·· - ,.1 ~nnin-gosui"' ( lJpatkk anioła).
Otwarcil' w domu IO\\aro\\ym -1obu\\ łkL·bukuro wys lawy poświ~concj Mishimic.

25 li~topada po :-. tcrror y1owa niu do\\ództwa garnizonu wojsk h1Jowych w khiga ya
w loko ~:1ishinw popdnia samobójst\\·o (sl'ppuku).
197J-1'175

Uk•11uj•1 si\ „DLida 11...·hranc" Mishimy w J6 tomach.

1'160
.. ll1agL'-110 ;110·· (Po b1111J..i1..Ti«.:).

PuJn'l i / 'tok o Jookol<1 ~ \\ iat<i.
19ó2

l'.:1 s1tuk\ ..'I oka -no kil.. u" ( D1iesr1·r
iodnio",·1 c Iu~· 1anti:m;i) Mis1Jim;1 po ra i drugi
T

ntrz ~nH1jl.' N;1grw.„ht· LilL'r;1L"k<1 \'omillri .
.. l lt:-.t1nkushii ho:-.hi' (l'ii;l..1111 g\\ia/lb)

1963
,.Na uwic,:1i" (Gogn-110 ł.:i~o).
196-ł

.. Kinu-to 1_11i.:i.. ,c.:hu" (.kd\\;1b i intuicja) - Nagrod;1 Arty ... t:1.:ina i\·Liinichi .
Yorokoh1-11 0 ko10 ·· ( 11.:irfa rado,ci).

„

1965

.. ~_L1l!;1 mc d1...· SaJl.··· (S;1do-kosl1;i ku-ruji 11 ).
M1.sh_1ma gr.a w filmil·. kll.łfl'go :-.n· 11;1riw./ op;1rt\ j1.::-.t na je-gu opnwi;nJ.;rniu .. Yukoku ··

(l :1111llmanil' ojczy1n:).
Oc..Jwil'lln1 Angli1,.-. l lSA. J\/j1,.· Poludni<mo- \\':-.c hod nia.
R P/~fx:1: na d -~~1k powii.:ści .. I t1 ru-no umi" ( \\ 'io:-.l'lllk' 1~1orl'l'), p i\.T\\ .... Li.: i c ~1,.·~c i ll't r;dol!.i i
..lłoJo- 110 mm (Plot.lnl' nHir'tl').
·
„

Z tej ogromnej spu..;cizny litcr~diej \'ukio l\lishim,· na ,k'tyk polski przetłumaczono:
.. O marynar1u . ktlHy 1drndzil morZl•" (fr•1gm'l'.nty), 7. j~z)· k;i angid.skicgo tl11maczył~1
Ariadna Dl.·mlo"!'ika-BohJziliwit:L, l.ilcratura na Swiccic nr X. 19"/I
„Na uwi\zi. Ballada o milo~ci " , z <ingil·bkil'go tłumaczyła Ariadnól DcmkowskaBohi..ł/ic\\il"l.. Pl\\', 19"/1. {fragml·nty Ballady o miło'ci uka za ły .si\ w „ Literaturze na
~wic1.:il' " nr 4. 19./2)
.. Pani Aoi··. prtdui yl lfrnr~·k LipS1yc·... Dialog" nr 9, 19'/4
„Milo~( i ~ mi1...·rć", pr1elo ży l I knr)k Lipvy(', .. Lill'ratura na ~wiecie" nr 10. 19 ./6
Pon;.uJto l catr \\\pl'1 k1csny w \\ '<ir:-.za wil' wy.stawił na ~·talcj Scl'nic trzy jcdnoaktówki
Mi~him~ - .. \\'achla17 ". „. k.slc ~ pi1,.·kn;.1" i „Ad;.ima:-. zko wy b~bcnck" pod wspólnym
tytull'm „.ll'~tcS pi\.·kna" Prcmicr;i odbyła :.;ii; 9.111.1965 roku. Rl'i y~rowal Tadl'usz
Lomnid„i .

~~EP~*~:*

MISHIMA
,
, YUKIO
SMIERC
CZŁOWIEKA

,

NASZYCH CZASOW
.. : 1co ri;1 według któn:j l\·1i s him a „m u:-.ial b~ l: sza lony", narosl;i głównie.: na pod~tawil.'
n:lacji osóh. kt(nl.' „spotk;dy go na krótko prti.:d sanwhójstWL'nl i zau w;iżyl y jaki~
d1iv.11~ błysk \\jego oc7;1ch", oraz na pm.btawic opinii. że czyn j..:go był .. abso lutni..:
nin\ytlum;i cza lny- Nikt j..:Jnak. jak dot<.Jd, nic wys1 ~1p il 7 r1etcln ym św iadc c twt:m
1 1.akrL·su psyd1iatrii. które p0<Jtr1ym yw;tloby t~· hipoti.:1i;.
Nk ulq~a jednak W<Jlpliwości. i . .· 1;1 klas yfikowanic Mi ~him y jako ni..:normalncgo
słu ży psychit7 ncj obroni..: na s sa mych . Ófl..:kaj 1.1c . le czlowil.'k c'>w był ohl ~1ka n y . rozb ra -

jam y jl.'go

o·~n.

przypi s uj.:1<.· go \vyl;1c zni1: pt.ljL·<lynczemu sprnwcy.

l\,tożL:m y odcj~C:·sobic

spokojni. fr w ~uys tko to nil.' ma z nami nic wspó lnl.'gO . .kstcśmy he zpicc1ni .
... \\' japo1hkicj rzccLywisto~ci !'klmohójstwo nic stanowi przcs t\'p s twa ani /. moralnL·go. ani L prnwnl·go punktu wi<lzcni:i. Gdyb y Mishima odebrał so bie życi c po c ichu,
bl'l ro1glosu. ot\\·iL·rajqL gai we wla s nym gabim:cic, nigdy nic p(xlnicsiono by sp raw y
s7ah:tistwa. Prawdopod o bne wil,'.c jcs l. "ic tco ri<.: obi<.) kania se rwo wane- nam pnc1 domoroslycil ps yc hologów 1roJ1.ily sii...· 1...: sposo bu. w jaki Mi shima umarł, sposobu, w jaki
1ainscc 11i1owal swoje włti s nc rn„kj~cii.:. Mishima włamał s ic.,· Jo sz tabu Sił Samoobrony
i t;im rozci1.1ł sobie brLuch - w tym si.:dno sprawy. Nic d os to so wał sil,'. do p r7yjł,'. t yc h

WtorÓW samO ZlliSICZClli<L Od~.: brał Su hii.: iycii.: W mii.:j scu p11h!ic111ym i p cx..l;iro \l~al ~w iat li
Jo~C szpL"lny ohra1 lu<l1.kiej ist o ty / 0Jqb<111;1 glow;,1 i ro1.p!atan~1n buuche m . Post1.1pil
wbre" nak a1.u m Uobn. ·go
.
tonu . -1o po pros111 ni ...· było normalne, a 1.;1km - było ... sza lone. \\' p17l'."..:iwicrist\\ ii.: jedn;i k tło teorii va le 1i st \\;i, kt ó ra jest odbi<.:iL·m z;1wile gu mcch.11ni1m u p:-.ych o logic Lnej s.:1moob rony. ,. lL'ori;1" o skrnic 1L·niu si ~ 1.trtys ty " przyi: hcxl zi
u1b r1 )jo na w do:-.:-.ier p.:hll' ud o kument owa nych ~w iaJe...-tw . \\' cdlug zwo lenników tej
lL'orii. w~:-.tarczy Jl11 trozurnii.:nia ~ mierci Mi:-.him y po prostu p r1.cczyta l: jcgo powieSci,
L"sL·je i publikow;rne rn111H1wy ... .. h::-.t l"akll'lll nil· podkg11j1.1cym dysku:-.ji. że Mishima
.st;ilc mów il o ~ milTci jako 1wjwyi..szcj formie ero ty; mu . ·1cmat ten pojawia s ic; Wl'Lc~nii.:.
jeszcze u p<IL'LtJtków j1.:go litcr;1ck i1.:j drogi. mianowicie w „Kamen-no ko k uha ku" (\.\'yzn;111i;1 maski). jednym / wc /.c., nicjszych utwon"iw pi ~arztl.
... Ero ty zm .. Milo~ci i Smiaci"' aspiruje.jak sic; zdaj ...·, do cz1.:goS wic;cej. niż mrocznej
o powieSci o miloSci i ś mierci je dnos tki. Kied y f\·fi:-.hirna o~wiadcza, ie to ten właśnie
rod zaj utworu uwaia za idt·al. Jaje d ostakc1ni.: dowody. by wi..:r1 yć. ż~ pragn1.1ł 1akicj
Smicrl'i. w kt lHl'j b yt wcwn\·tr111y splawlby sir.,· ll' ~ pro1w;1 mi zcwnc.;trzny mi. Smicn.:i nic
pry\\·atncj. osoh isll'j, tylko powiqzanej ni1.:ro n:n.,.alnic ze s połe czno ~c i : 1. w której .ży l
i kt ór...·j był c1c;ści1.1. Dqi.yl do os i~1gnic; ci a jakiq~o~ 1wi<.Jzku pomii.;d zy nim :1 C?ym~. co go
1_n;1 t.:z nil' prz ...·r;1sta - idc1.1, prawJo.1 rwjwyi-SZi.J. I jc!-7C7c - dosko na lej harmonii "I so b1.1
sa m ym .

... z marł pro te:-.tuj.:1c pr:tc-ciw!...o .. n.:lat; wi znW\\ i„ po wojenncj ..Japonii . _. C1H:i;1 /bym
wicd1i...·l-. kt o ucz;. nil mnie t:1kim'" . 1 ok ro t och" ilne stwierd1cni..: ~·1i s him y pobr1micw1.1
hardto s l ~si'al n ;. m echem ... Nic potrafikm t..łokona l: u c ieclk i z m o jej epoki. Stałem si1.;
nfiarq 1111 :-.1ycll zlych, dd..;1denc kich. zg11i lyd1 i: Lasów··.
Mishim;1 1budnw;d sy.skrn m y~lo w ~. kt ó ry trt1kt o wal j;1ko :-.woj;! pr11wd ,· n;1jw y-.l.:-.1;i:
i l t;! pra"d;~ najwyi_..,7~1 umarł . Smicrl: jako n ie u ni kni o n.. - ro1wi1.11a nic. Sm icrć jako los.
To jt:.s t trag...·<lia.
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2 cz'"· rwca uro<ll'il

""tit.; w Paryi:LJ, w ru<lzinii.: st;.nt:j !'itladlty
AI phons'"·- Fra ncoi~ dt.· Sa<l1..·.

prowan~ilskicj

Donatic.:n-

17~6

Stryj l·hlopc1. op;1t z Ebn:ui zabit.·ra go spod opiclo..i rnatki do

Prowan~ji .

1750

D1ic..'Si\;ciolctni Donati1..·n wrac1 do Pary.I.u. by prze/ c1tcq. h11;:1 pohil..·rać nauki w kolt:gium l.udwik~1 \\'idki ...·go. \\' h:j ditarm:j szkole 1llobyl po<lswwy ~\H:j dużej wicdzy
7 J zii.:J1iny hbtorii i lita;itury, ·1 u 1dkn•1l si~ po raz pierwszy z tt:atrL·m„ grywa!
w s1kolnych pr11.:d!<i1awicni:u.:h.
175~

\\'st\pujc d,,
królv\\skicj.

szkoły

ofil'i:r:-;kil·j \\

\\'i:rsalu przy lt:kkokonnym

pułku

gwardii

1755
\\' gru<lniu opu~z1.:za szL'n:.:,gi ka\\akrii i zostajl· mianowany podporucznikiem w królew-

skim

pułk

u piechoty.

1757

\V yb uch wojny .sicdmioklnicj. Porut.:znik de Sadc wyrusza na front. by walcryC: pr:tl.'t:iY.
armii Fryderyka I I.

1763
\\' nwrcu Lo:..taji.: przeniesiony w :-.Lan sp(H:zynku (v.ojna zakończyła s ię IO h11L·go).
rJ 1rn1ja bit..'rZc ślub z Rcnćc - l\·bgil" Cordicr dl· Launay de Montreuil pol"h00 1~1<.:cj
z hard10 zamożni.:j n.H.ILiny.
29 paht1innil-.;1 m;1rki z 70stajl.' o~ad z.ony w twicr<l ty Vincl'."nnc~ l.<l .. czyny bczboi: nc".
Po Jwu t)'godni;1ch wyc.:ho<lLi na wolnoSC: z wka1cm p1-Lcbywania w Par yż u.

176-1
\\'io:-.n ;1 z;1ha1 10:-. tajl.' rofni..;1y. 711<m u 1;11.:1ynaj•! kr;1i y( plotki o n ie~amowitych ck sl.'cs;.1d1 m;.1rkiz;1. ~"'h'mi sii.t. li:. <.k Sa<.k /\\abia do swych lil'Zn ych sit.•d1ib J1i1.'\\L"/~ll:

i podJajc je torturc.m.

1765
ł.ah.·m

w yjt· ż di.a do rod zinnego maj;,pku La Costt· w
parysk:1 kun yzan1.1 pann1.1 c.k Dt·auvoision.
Zaci<tga liczne dlugi.

Prowan ~ji

wra z ze sl ynn1.1

1767

24 styczni;1 umia11 ojciec markiz<.1.
2·1 sierpnia pa1htwu de Sade ro<l1i sil! syn Louis - Mouic.
1768

4 kwie tnia kobieta po<lt:jrzancj konduity oskarża markiza o to. iż w swym p0Jp.1ryskim
d omu\.\' Arcuc:il torturował.i•! i gro z ił ~mil.'rci;J. Gazety pisz~1 o .. zbrodni w Arc ucil"'. Dt•
S;tdl' zostaje sk1.1 zany na ogrrn1rn;.1 gr :t ywnę i wy płacenie ods zkodowania.jednak z ro zkazu króla spędza ponadto kilka rnicsit.;t.:.:Y w twierd zy.
16 listo pada Ludwik XV podpisuje rozk.iz uwolnienia go. lecz nakazuje mu lu.Jać s ic; do
swych dóhr pro\\an~ alskich i zamie s zkać tam na stale.
1769

2 kwietnia król m:hyla ten warunek i moirkiz powraca do Pary-i.a.
2"I czerwca rodzi si~ drugi syn. Donalicn-Claude-Armandc. od k1órcgo wyw0<fri si1·
istni1..·j ~1ca do di.i~ gah1 ź rodziny de Sade.
\\\: wrzdniu i pahlzierniku m<lrkiz podróżuje - zwicdz..1 Bruksclt.;. Antwcrpic;. R n tłt:r
dam. Hag~ 1 Amslerdam.
1770
W pol o wie roku próbuje

w s qpić

do czynnej

służby

wojskowej.

1771
l"J kwietnia rodzi sic; có rk a Magdakna-Laura.
\Vc wrzl·śniu trafia markiz n.1 kilk~1 dni do twicnJzy Fon - l'I-:vcquc, gdzie wic;ziono
Ułu ż ńików .

1772

2·1 cze rwca, bt.;d11c przejazdem w Marsylii. markiz urz•1dza o rgii;. Zostaje oskarż on y
o grzech sodomii i usiłowanie otrucia . Przezorni~ ucieka do Wlrn.:h. 11 września zo staje
W O(.'. /J1ic skazany na najw yżs1~1 kan;. a wyrok zostaj1: wyk o nany na jego podobi zn ie .
Tymczasem de Sade przeb ywa ze swą szwagierką Ann•J - Prosper.i w Sabaudii . .Jego
t eściowa. pani de Montrcuil zabiega o jego uwic;zicnic .
18 wrzdnia w Avinion na ratłzic ramilijncj tc,ciow11 ?decydowała. że wycl1owaniem
d zieci p<lń ~ twa de Sade i 7~r101d zanicm ich dóbr zajmie sit.; jej córkn .
8 grudni~& marki z Zlhtaje ~hwytan y i odstawiony do nadgranicntcj alpejskiej twicrtł z y
Miolans.
1773
marcu pani de Sade usilujc sk o ntaktować sit; z mi.,· icm , ale bez powodzenia. Po
powrocie do Francji przesyła na r,cc kró la Sabaudii i Sardynii, \Viklora Amadeusza 111
pro~b\' o uwolnienie ffi\·ża.
\V nocy z JO kwietnia na I maja mark ii' uc:icka z twii.=rdi'y .
\Vraca do La Co stc i stara si~ o rcwi:t.j\' wyroku.

\ \1

1774
I

6 sty cznia tło jego zamku wdziera si\' fandarm ...·ria. ale mark.il unika kolejnego uwi\:zicnia salwuj;, 1c sii; u c icczk~. Po<l koniec roku wrnc~1 do zamku. zn owu organizuje o rgie .
Bierze w nich ud z_iał tak.że jego żono1. JCdna z d ziewcZ<Jl wn osi na ma rki za :, karg~.
1775

\\' lipt..:u mark iz opuszl:Za Francji; i uUaje si,· tło \\'loch pod przyhranym n;1 zwiskiem
hrabiego de Mazan . \Vlosk ie: podróże tł os tarc: zaj;,1 mu widu ciekawych obserwacji . k tón.•

A

~,,

1ui.ylkujr.: pulem w . . Hi:slorii .luliclty··. Ciromad1i tr.:i rn:1tni;.dy do historii perwersj i
i inwL·rsji :-.ck:-.u:tlnyd1. \\'~pólpracujc / wlo:-.kim hi.s lurykicm i pi:-..:1rzcm Giu~cpp~ni
Ohcrti.
1776

\\' c1cn\Cll wraca

tło

L-t Co:-.tc.

1777

14 :-.tyi:znia umiera w Paryżu jego mlltk;1, markiz;1 Mttria-Ekonora de Sade..·. ~·1arki1
si,· n tym H lutL'go, u \\Tl>l Pllryia, dnk:)d :si\ udał mimo groi<)CL'go mu
nicbo.pico.c1bt";1 Lani1.:pokojony wi;u.lomo~ciami o zlym :-.1;.111i1.: 1drowi11 mlltl\i.
14 :stycznia ojciL'L' jt.:LlnLj 7r.: ~1u 1..;.1c yd1 na Lam I\ u nrnrkiza w;iłujc..· G.l'\l r1 r.: liL: Satk··~i. lh\;1i;1
że dziL'\\Cl.yna 1o~tala i'dl'pru \\ł >Wana.
U luti.:go marki1 zo ~ t aj1: ar,.;.szto\\any i Olbt<iwiony tJo twiL·rd1y V1m..:L·rrnc:-., gd1il'.
1ac1yna pi:s;1C.: sv.{ij .. D1icn nik" (b\:J1ic go pro\\«llłlil ;,1 ż Uo kwidnia 1)90 roku).

dowiL:d1i;ił

1778

2·1 maja Ludwik XVI go<l1i .si,· na rcv.i1j\: pnh..:c..· ~ u i wyjanl S~1d...:'a Jo Prowansji .
Gromadzq ::>i._· lłumy prag11;Jcl' ohcjrLcl: ' lawnl'.'go marki za.
14 lipi.:a zap;1dl wyrok unic\\inniaj;icy Sa<k'<1 c1d winy i k;,1ry. Ponic \\ai os~ar.lony
oddawał ~i\' jt.:dnak libaty1"iskicj rclLpu,c ic :-i~az; rny LO!-.l;lł n- public1nL· upomnienie
i gr7ywrn;. U\\olniony d ZilrL utÓ\\ m~1 rk i z n a d~d jccłnak był Wl\'i nicm króh.·v.skim i moi
byC: 11c.htawit>ny do V111 cc rmc~ . Sade uc ieka w cz• 1~il' tram.portu . wraL'il lin L1 Co:-.t1:
i nawet ~i~· nic..· ukrywa. S;1 U1i żt: tn~11 . gtly uwolniony zostal z n;.1jci ę~Z) ch zarzutt.)\\
pani dl' MontrL'Uil przr.::-;ta nic go p ril!~ l ~1dowat·.
2'1 ~icrpnia 10Ma jt: pochwycony i od "il.1wiony do Vincr.:nnc::>.. Nic przypu~/Cl d, że c1.c ka
go 12 J;1t odosob11ic-11io1 w wi\' lit niuch Ludwika XVI-go. \V twicrd1y C/ ) la ,.L:ycil·
Petrarki" piór;1 :-.wcgo .stryja i „Sonety Uo Laury". która by ła jCgO anlcnatkc1. horujc.
1780

2K C7t' rwca 1ostajc mu odebrane prawo do cod1icnnq~,o p;.u.:c:ru

li.I nic~fornc

zad1l1\\a11i1.:.

1711-ł

u,,

29 lu lego i'OSltijc..· pr1cnicsiony
Ba:-.1ylii. gdzi1.: kontynuuje pr:icc lit1.:rackil· nupocZifl L'
w Vinccnni:s . (Mniej \\i._·ccj połow\: swych dLid napisal w v.i\:1ir.:niu). Po'ń !-t l aj c za rys
słynnej ... h1 "i tyn y·· i powH.: ~ ~ filoi'ofiL"1no-awanturnic:t;.1 .. Alin;1 i Vakour„ a t.1ki.11..· wic.;kszo~ć z _kgo si-.:dcmna'.'llU Jr;,1m;,1tów, z ltórymi wi•.11al najwi'(łi..Vl'. nadzieje na zdohyciL·
pozycji w ~wiL•cic..· litL'fatury.
1785
22 paldzicrnika ko1ll:zy. 120dni Sodomy". Dzido to u wa żal za swt.: naj\\ic.;kszL osi;1gni,·-

ciL litnackic .
1787
\V lipcu ukorkzyl ,.N ic<lolr.:

enol~".

1789
l u ż prn~d n.:wolucj4 markiz podbuna lud 7 okien ~wojej celi. Komc..·rn.fanl twierdzy
piszt· do minis1ra : . „k~li Pan de Sade ni~ LOS tanic d z i ś w nocy wyprov.adzony z Ha,t ylii .
nie odpowi;.1<.h1m za f'nrtL'C't' krOla."
4 lipca zostaje pr z~ nic:-.iony do Charcnton-Saint-Mauricc.
1790

IJ nrnn.:;1 7.grnm;1J1.r.:nii.: NaroJowi.: uchw~ililo dekret o t1wolniL·niu 1 wi._:zieil ws1ystkicl1
osOb nit.: :-.k:11„anycll pr;1v.onwcnymi \\yrokami s;1<lów.
?. kwiL'tnia markiz.JL· Sade - zm1ZL'fowany, obdart) i cl10ry - opu~cil wi~·Lii.:nic i powló kł
si._: do P:tryi.a. BL'tdnmnL"mu i pcub;mionL·mu ~rodkl'rn· do życi; 1 udóclil;1 ~chronicni;1
sav.anll\a. pani dl' rkuricn.

25 .-..it:rpni:1 di.: S;u.1'.: J.a mks tlo.;il L tr1yd ti(.:s tuk·tni;1 ;1ktork;, tvl;1riq-Kon!\lam:j;J Qu csnct.
7. no\\ll t<ic Lyrw pis.:iC. Uu.i.:'.'.tniu:• v.. pr;tcach komi ~ji ri.:\i.olucyjnyd1 . Oco tla od ~1.if'olu
rod1in,· i.o ny. 1-.tl'ira go pori'ltcib or;J /. t e~c iC>v..•1. kll'ir;1 ~ po\i.odo\\a/a j1..·go uwi,·zil' ni1..·.
1791
~i\ dwa łom y p(l\\il.'~ci ...lu ~ t ) n ;i. 1..·1:li nit.:'.'> :tL' fl._· ~,,;1;1 crHll) ~. Di.: S;1dc 1;11...:'lyn;.1
publikowti( bro~n1r: po lityc1n1..·. \\' po!O\\il' \HIL' Ś 11i;1 1..·migrujc syn pi-..~1 r1; 1. Louis.
N:11 \\ is ko jego 1J1;1jd1ii.: ~ i ,· poll.:m 11;1 li ~ L' ii.: ary~tokr;1tt.'1w pomylon1..· l 11<17\\"i'.'>k icm ojL"<i,
co przy<.·zyni ~ i\' do polityc1nych pr zc~ lad o\.\:11'1 m : 1rło..i z; 1.

U ka zuj;!

1792
\\'y:.; tawiono tragedii,.· lic Salk'a .. Oxtil.Tn " (I pewnym powod1cnil'm) i ko11H:d1i.; ,.I.a
Suborncu(' (\i.ygwit.U;ina , 11..·~1 1<1 1 afi::-i 1a po picrw~l)IH pr1cdstawieniu).
Przez 1·r;111cji,.· po \\ y padk ~ic h po1r~ ~t.. irh L IO sierpni;i pr1ec hod1i fol~1 rcwoluc.:yjn1.:go
\\rlL'~nia. iv1icvka1lcy l.;1 Co:-.te pl<1druj;1 za mek marki1;1.
1.l. grudni;1 m.irki1 ZO:oi l11j1: prtL'/ porn)łk\' wpis;1n y n;i li:-;t\' 1..:migrnnt(1w i m.:1 1 tego
p<lW<H..lll 11i1.:pr z)j Clllllll~L'i.

I 79J
L1h:m 10:-.tajc pro~denlL'nl Sl'kcji Pik .
\\'e wrLe~niu wygl;1~1a \\ l'l. a~ii.: po~il:d 1L'11 ia S1..·kcji slynn•J „rv1o\\\' do ciL·ni1'n\' Marnta
i l.1..· Pdkti1..· ra.··
8 grudni;1 1ost;1jL' ares7f0Wany w s\.\oim miL'sLkaniu i Ol..n11un y w kl;1~ztorze magdalL·111..·k L<.1mit.:ni o nym 11;1 polityt·1nc \\i\·t i,:niL'. (hk~1 r /c nit· opiera s i1i: 11;1 w;itl~ch
po1.b t""" c h.
179~

\\' klnie u '.'.t~c1 n ia 1nala1I sii; '" \\ i1i:·1icniu ~w. t a1a r1a . a w k rnku n1arca pr1e nii..· -. i,H10 go
Jo wi\·'licnia Picpus.
24 lipca ;1 kl<I jego spra\.I.) prt.i.: k111;1 no J"L'\\ olucyjn1.:mu trybun.iłowi. Pfl) pa<lL' k oc;1 la go
od gilotyny.
IJ p11id zi1.:rn ik11 zo~titjc U\\olniony o<l 1a r1utl"1w . a \\" d\\it dni pokm uwolnior1:.
1795
t 1 k;1zuji.: :-.i\ \\iL'lka, cth.:rotonHi\\a powii.:~l
m;1rk1za - .. I"ilof(1tia \\ bu<luar1i.:„.

„1\!111<1

i Vafcour" oraz inne slynnt· <lLiL'io

1796

1797
\\' maju i c..·11..T\n.· u o<lb yw;1 podról' <ln Pr<m,an~ji-po rn 7 ost;i 1ni ogl;1<fo ro<lzinnL' ~ tro n y.
Rz1..·komo w Holandii. a wla~ci\\ie w Pary ż u uk111ał ;1 ~ i\' ;ino nimowo .. 1 O\\ll .histyna
llłbo 11ies 1.c1i,.· ~ 1.:ia l"lWty, 7 <lol;1c1.1..:ni1..·111 historii .lulidty,j1.:.·j :sio~try ".
1799
\\' stycz.niu markiz i po111i QuL'~nd pu1..· n o~z;1 si\· d o \\'t·r~ilu.
\\' lutym ck Sadt:.• \\yprosil zajlfcit· w miL'jscowym tl.!atr1.c.
\\' listopad ziL' run~1ł Dyn:ktoriat, koikzyła sii.; 1..·pok11 swobn<ly

m y~ li

i pit.'n•t.

1800

\\' !->t yczni u m11rki1

~z.uka

s<: hronit·nia w wnsalskim

~1pi1alu

- gro1ila mu

~mi1..·n..:

1111

lllicy.

St;na się naJ;il pis~1 ć . Uk rnlczyl kilkan;i ści1: nov.cl i opll\\iadail o rat rmwie~C .. \\\·1;i-..y
lihcrl) na . 1.:Lyli No\l.L'lllla CystL'ry·· Z dawnyd1 utv.on'1\\ ul...t;1da 1h i,·ir „/hn1tlnic
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List II

IMO'!

(Vincennes, 6 marca 1977)
Do Madame de Sade
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O, Droga Moja Przyjaciółko, kiedy zmieni się to straszne
położenie, w jakim się znalazłem . Dobry Boże, kiedyż się stąd
wydostam;:? Z tego grobu, w którym mnie żywcem pochowano! Nic nie może się zrównać z moim okropnym losem!
Nic, co potrafi ukazać moje cierpienia, co potrafi oddać
dręczący mnie niepokój, troski, które mnie trapią! Zostały mi
już tylko łzy i daremne wołania ... Gdzież podziały się czasy,
kiedy to, Droga Przyjaciółko, dzieliłaś ze mną mój ból? Kto
wie, czy Ty w ogóle otrzymujesz moje listy? Brak odpowiedzi
na ostatni świadczy, że nie doręczają ich Tobie, a mnie
pozwalają pisać do Ciebie tylko po to, by się dowiedzieć, co
myślę, lub rozkoszować się moimi kłopotami . Nowy wyrafinowany pomysł, który zrodziła wściekłość moich prześla
dowców .

,

I

.kl

1:111l·. i1

/t,: g.1 i I uj~ ;1 \\ Il' k ~ L11~11;i dl' "'1 .idl·.
:\\Ili\\._ \\\d. l ul·11,.·hl..1L·. I uh!111

.

Nie wątpię też, że czyni się usilnie wszystko, by nas rozdzielić.
To będzie ostatni wymierzony we mnie cios. Możesz być
pewna - nie przeżyję go. Zaklinam Cię, sprzeciw się temu ze
wszystkich sił. Pamiętaj - pierwszymi ofiarami byłyby nasze
dzieci. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, by dzieci z rozbitego
małżeństwa były szczęśliwe. Kochana, jesteś wszystkim, co mi

na tej ziemi pozostało: moim ojcem, matką, siostrą, żoną,
przyjaciółką. Zastępujesz mi ich, mam tylko Ciebie. Nie opuszczaj mnie, błagam Cię - nie zadawaj mi ostatniego ciosu.
I wreszcie, Moja Droga Przyjaciółko, wyświadcz mi jedną
jedyną łaskę; pomóż mi się stąd wydostać możliwie jak najszybciej i za wszelką cenę, bo czuję, że jestem u kresu

Dobranoc, Droga Przyjaciółko, kocham i obejmuję Cię z
serca. Zaklinam cię, współczuj mi choć trochę. Wierz
mi, że jestem bardziej nieszczęśliwy niż potrafisz to sobie
wyobrazić. Zważ na moje cierpienia, stan mojej duszy odpowiada posępności mojej wyobraźni. Obejmuję nawet moich
wrogów, ponieważ nienawidzę tylko ich niesprawiedliwości.

całego

wytrzymałości.

Adieu, Moja Przyjaciółko, kochaj mnie tak mocno, jak
mocno ja tutaj cierpię, tylko o to Cię proszę i wierz mi, że
moja rozpacz sięgnęła już zenitu.

List XVI
(Vincennes, 2

września

1783)

Do Madame de Montreuil
Pani

postępowanie

jest obrzydliwe, Madame, ale cel jest

zupełnie jasny. Życzy sobie Pani, abym rozstał się z żoną, a

List IV
(Vincennes, I'/ lutego 1779)

Do Madame de Sade
Moją jedyną pociechą jest tutaj Petrarca. Czytam go z nie
dającą się z niczym porównać przyjemnością i zapamięta

niem. Ale czytam go tak, jak pani de Sevigne listy swoich
córek: bardzo powoli, żeby nie przeczytać za szybko. T o świet
nie napisane dzieło. Laura zawróciła mi głowę. Jak dziecko
czytam cały dzień, a w nocy śnię o niej. Posłuchaj, co mi się
przyśniło wczoraj, kiedy cały świat się bawił.
Była północ. Zasnąłem z książką w ręku. Nagle pojawiła
się ... Widziałem ją! Groza grobu nie pozbawiła ją w dzięku,
oczy zachowały ten sam blask, który opiewał Petrarca.
Czarna opończa szczelnie okrywała jej postać. Na ramio na
spływały piękne blond włosy. Zdawać się mogło, że mił o ść
chcąc zachować piękno Laury, stara się złagodz i ć posępn o ść
miejsca, w którym mi się ukazała. „Dlaczego wzdychasz?'" zapytała. „Chodź do mnie. Tam gdzie mieszkam, w niesko ń
czonej przestrzeni, nie ma cierpień, trosk i niepokojów. M iej
odwagę pójść za mną. Rzuciłem się jej do stóp . „O, matko
moja! " - zawołałem, łkając, a moje łzy upadły na rę kę, któq
mi podała. I ona płakała. „Kiedy jeszcze żyłam na tym 'wiecie, tak znienawidzonym przez cie bie - m ówiła - lub iła m
wy biegać myślą w przyszłość. Wid zi ałam moich potomków
aż do ciebie i nie widziałam cię tak niesz częśliwym . ~ Pełen
rozpaczy i czułości chciałem j ą objąć za szyję, żeby ją za trzym ać , albo pójść za nią i zrosi , mymi łzami, ale zjawa zn i k nęła.
Pozo tal mi tylko ból.
O voi che travagliate, ecco il c mmi no
venite a me se 'l passo altri non serra.
(Petrarca, So net LIX)

kiedy opuszczę miejsce, w którym się znajduję - nie wziął do
siebie. Jak źle zna Pani moje uczucia, wierząc, że istnieje na
tym świecie coś, co mogłoby mnie do tego skłonić. Gdybym ją
zobaczył przed sobą ze sztyletem w dłoni, który pragnie mi
wbić w serce, rzuciłbym się jej do stóp i powiedział: Wbii.
zasłużyłem na to! Nic, Madame, nic, co istnieje na tym
świecie nie mogłoby mnie z nią rozdzielić. Ubóstwiam ją
łącznie z jej pragnieniem zemsty. Wielki Boże! Za wiele muszę
naprawić, za wiele! Proszę nie pozwolić mi umrzeć z rozpaczy, że nie udało mi się doprowadzić do zapomnienia krzywd
ode mnie doznanych. Szacunek, czułość, wdzięczność, poważanie - wszystkie te uczucia jednoczą się we mnie i kierują ku
niej, i w ich imieniu, Madame, a jeszcze bardziej z głębi mego
sumienia zaklinam, aby oddała mi ją Pani, kiedy tylko stąd
wyjdę. Czy sądzi Pani, że nie zastanawiałem się nad sobą w
czasie tak długiego uwięzienia? Że nie zrodziły się we mnie
wyrzuty sumienia? Proszę Panią o jedną tylko łaskę - proszę
wystawić mnie na próbę.
Mój Boże! Jak wielka jest moja rozpacz i skrucha. Zarówno
religia jak i natura, w równej mierze, zabraniają Pani,
Madame, rozciągać swoją zemstę aż po grób! Zabraniają pani
wzdrygać się przed moją skruchą i odrzucać moją chęć poprawy. Tej gorącej modlitwie towarzyszy błaganie. Madame,
jeśli nie chce mnie Pani połączyć z moją żoną proszę mnie nie
zwalniać z więzienia.
Proszę

mi

pozwolić zobaczyć ją możliwie

jak najszybciej i bez
Mam jej do powiedzenia wiele bardzo
interesujących i osobliwych rzeczy! Sama by Pani nie chciała,
by inni, nawet ci obdarzeni przez Panią zaufaniem, dowiedzieli się tego. Pozwoli Pani, Madame, że kończąc ten list
zło żę przysięgę - to ostatni list jaki piszę. Pozwoli Pani, że
świadków, proszę!

rzucę się Pani do nóg i będcr prosił o wybaczenie za wszystko,
do czego mnie mój straszny los porwał. Proszę w tym widzieć
jedynie rozpacz sprowadzonego na bezdroża umysłu oraz
jedynie szczere uczucia mego serca. Spodziewam się od Pani
wiele litości, Madame, i błagam o nią bez wstydu, rumieniąc
się tylko z powodu mej winy. Pozostaję z szacunkiem,
Madame, Pani oddanym i posłusznym sługą .

List XX
(Vincennes, koniec listopada 1783)
Do Madame de Sade

Co zaś tyczy się moich wad - jestem żądny władzy, porywczy,
nieopanowany, skrajny we wszystkim, co robię. Rozpasana
jest moja wyobraźnia i mój sposób życia, jestem fanatycznym
ateistą, jednym słowem - możecie mnie brać takim, jakim
jestem albo zabić , ale zmienić mnie nie zdołacie .
List XXI
(Vincennes, l "/83)
Do

skończonych łotrów,

którzy mnie

dręczą.

Dziś

rano, w udręce mojej, zobaczyłem ją, starą jędzę, do krwi
przez osty, a w końcu wrzuconą do
beczki z octem.
I powiedziałem:
Odrażająca kreaturo, sprzedałaś swego zięcia pomocnikom
kata!
Swoje córki rzuciłaś w ramiona alfonsom?
Zrujnowałaś i zniesławiłaś swego zięcia!
Za twoją przyczyną znienawidziły go własne dzieci.
Chciałaś , by stracił najpiękniejsze lata swego życia, bowiem
tylko ty, po skazaniu, mogłaś go uratować.
Od trzynastu lat obsypywałaś go hojnie wszelkim złem, po to
by teraz płacił za twoje pomysły.
Zwiększałem ich katusze, urągałem im w cierpieniach i tak
zapomniałem o swoich.
podrapaną, ciągniętą
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU

Taniec śmierci - Augusl S1rindberg.1łumaczcnie - Zygmunl Łanowski. reżyseria - Jan Świderski.
Zdzisław Tobiasz, scenografia - Franciszek Siarowicyski
Wiśniowy sad - An1oni Czechow. 1łumaczcnie - Anur Sandauer. reżyseria - Janusz Warmirish
scenografia - Andrzej Markowicz. muzyka - Janusz S1oklosa
Przeklęte tango - librello i reżyseria - Lena Szurmiej. muzyka-Janusz Tylman, choreografia -Jan
Szurmiej, scenografia - Krzysziof Baumiller, kostiumy - Irena Biegańska
Policja - Sla womir Mrożek, rcżyseri<l - Jan Świderski. scenografia - Jan Kosiński, rekonslrukcja Irena Burke
·
Garaż - Emil Bragiński, Eldar Riazanow, 1lumaczenie-Jcrzy Koenig. reżyseria -Janusz Warmiriski. scenografia - Marcin Stajewski. muzyka - Włodzimierz Korcz
Szalbierz- Gyórgy Spiró.1łumaczcnic - Mieczysław Dobrowolny, reżyseria - Maciej Wojiyszkn.
scenografia - Marian Kołodziej. muzyka - Zbigniew Kamecki
Samobójca - Nikołaj Erdman. lłumaczenic - Maryla Masłowska. reżyseria - Andrzej Rozhin.
scenografia - Marcin S1ajewski. muzyka - Andrzej Zarycki

SCENA 61

Pornografia - Witold Gombrowicz. adaplacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, scenografia Marcin Stajewski, opracowanie muzyczne - Tomasz Bajerski
Brel - tłumaczenie - Wojciech Młynarski. scenariusz - Emilian Kamiński. reżyseria - Wojciech
Młynarski. Emilian Kamiński. opracowanie muzyczne - Janusz S1oklosa. choreografia -JanuSl
Józefowicz. scenografia - Marcin S1ajewski
Ludzie cesarza - Zygmunl Hiibner. reżyseria - Zdzisław Tobiasz. scenografia - Taliarl<J
Kwia1kowska
Śmierć na raty czyli czapa -Janusz Krasiński, inscenizacja i reżyseria - Marek Wilewski. oprac11wanie muzyczne - Krzysztof Kozłowski

SCENA NA DOLE

Hemar- scenariusz- Wojciech Młynarski. Rudolf Gołębiowski, reżyseria - Wojciech Młynarski.
choreografia - Janusz Józefowicz. kierowniclwo muzyczne - Janusz S1oklosa. scenografia Marcin S1ajewski, kosliumy - Malgorzata Blikle
Kabaret Kici Koci - Miron Bialoszcwsk i. ada placja i reżyseria - Tadeusz Slobodzia nek.scenografia
- Jan Banucha. muzyka - Janusz S1oklosa. konsultacja choreograficma - Adriana Nom Pizzino
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