
YUKIO MISHIMA 

MADAME DE SADE 



VUKIO MISHIMA 

Mishima, a właściwie Kimitake Hiraoka, najstarszy syn 

wysokiego urzędnika państwowego, uradził się w Tokio 

w raku 1925, zmarł śmiercią samobójczą w roku 1970. 
Daleka spokrewniona z rodem siogunów Tokugawa rodzina 

Hiraoka nie miała pretensji do tytułu książęcego. 

Mimo to nie rezygnowała z arystokratycznych nawyków. 

Dlatego Kimitake posłała da szkoły Gakushuin, kształcącej 

potomków cesarskich i arystokratycznych rodzi.n. 

Szkołę tę ukończył z odznaczeniem cesarskim. Po studiach 

na wydziale prawa Uniwersytetu Tokijskiego rok pracował 

w Ministerstwie Finansów. Sławę przyniosły mu psycholo

giczne powieści Wyznanie maski 1949, Zloty Pawilon 1956, 
w których przedstawił nastroje rozczarowanego pokolenia, 

jego sceptycyzm i nihilizm w sytuacji chaosu moralnego. 

Starał się przyzwyciężyć sentymentalizm i moralizatorstwo 

tradycyjnej literatury japońskiej . Pisał też utwory popularne, 

jak np. Balladę o miłości 1972, idylliczną opowieść o miło

ści rybaka i dziewczyny na izolowanej od świata wyspie. 

Tworzył również dramaty (Zbiór współczesnych dramatów 

1965, Madame de Sade 1965). Po złożeniu w wyda'Nnictw1e 

ostatniego tomu tetralogii (Płodne morze 1965-1970) po

pełnił rytualne seppuku (harakiri) protestując przeciw upad-

DYREKTOR TEATRU 

GRZEGORZ MROWCZYNSKI 

YUKIO MISHIMA 

MADAME DE SJl" 
(sztuka w 3 aktach) 

przełożyli 

Stanisław Janicki i Vukio V 

OSOBY: 

RENEE -

- :E 
Ci ~ IQ ... 
3 ~ 
<D a. 
=. "' c 
l: :e 

ii)' 
Q :i a. c:· Q 

3 :e 
~ ... .... 
m ~ ~ ... 
[ ... 

"' Q 
-<; :i 

o 



YUKIO MISHIMA 

Mishimo, a· właściwie Kimitoke Hirooko, najstarszy syn 

wysokiego urzędnika państwowego, urodził się w T akio 

w roku 1925, zmarł śmiercią samobójczą w roku 1970. 
Daleko spokrewniono z rodem siogunów Tokugawo rodzino 

Hirooka nie miała pretensji do tytułu książęcego. 

Mimo to nie rezygnowała z arystokratycznych nawyków. 

Dlatego Kimitoke posłało do szkoły Gokushuin, kształcącej 

potomków cesarskich i arystokratycznych rodziJ'l. 

Szkołę tę ukończył z odznaczeniem cesarskim. Po studiach 

na wydziale prawa Uniwersytetu Tokijskiego rok pracował 

w Ministerstwie Finansów. Sławę przyniosły mu psycholo

giczne powieści Wyznanie maski 1949, Zloty Pawilon 1956, 
w których przedstawił nastroje rozczarowanego pokolenia, 

jego sceptycyzm i nihilizm w sytuacji chaosu moralnego. 

Starał się przyzwyciężyć sentymentalizm i moralizatorstwo 

tradycyjnej literatury japońskiej. Pisał też utwory popularne, 

jak np. Balladę o miłości 1972, idylliczną opowieść o miło

ści rybaka i dziewczyny no izolowanej od świata wyspie. 

Tworzył również dramaty (Zbiór współczesnych dramatów 

1965. Madame de Sade 1965). Po złożeniu w wyda·Nnictw1e 

ostatniego tomu tetralogii (Płodne morze 1965-1970) po

pełnił rytualne seppuku (harakiri) protestując przeciw upad

kowi „ducha japońskiego". 

SPEKTAKL GRANY JEST BEZ fłRZERWY 

YUKIO MISHIMA 

MADAME DE SADE 
(sztuka w 3 aktach) 

przełożyli 

Stanisław Janicki i Yukio Kudo 

OSOBY: 

RENEE - markizo de Sade 

EWA WROŃSKA 

MADAME DE MONTREUIL - matko Renee 

JANINA JANKOWSKA 

ANNA - młodsza siostra Renee 

MARIA SKOWROŃSKA 

Baronowo DE SIMIANE 

!RENA GRZONKA 

Hrabino DE SAINT-FOND 

IREl'\A LIPCZYŃSKA 

CHARLOTTA 

MAŁGORZATA PECZYŃSKA 

REŻYSERIA: 

GRZEGORZ MRćWCZYŃSm 

SCENOGRAFIA: 

WŁADYSŁAW WIGURA 

Asystent reżysera i inspicjent: Michał Merczyński 

Sufler: Mirosław Fojud 

Madame de Sade 

No miejsce akcji sztu~i wybrał Mishima salon madame 

de Montreuil, wielce wyszukany salon arystokratyczny 

osiemnastowiecznej Francji . 

Czas ograniczy! do trzech spotkań w okresie przedrewolu

cyjnym. Jesienią 1772 roku (I akt), i we wrześniu 1778 (li 

akt) oraz w początkach Wielkiej Rewolucji Francu ~ '<iej 

w kwietniu 1790 roku (1'11 akt). 

W tekście dramatu jest coś, co pozwala ożywić wyobrożnię 

wi::Jzo i zainteresować go. Nie jest to tylko smak piękn :: j 

frazy, nie są to też ekscesy de Sade'a . Tajemnica wysokiej 

oceny tej sztuki w Japonii i w Europie (w marcu 1989 r. 

w sztokholmskim Kungliga Dramatiska Teot;-rn odbyło sie 

najnowsza prr: miero Ingmara Bergmana - była to właśn i e 

„Madame de Sade" Yukio Mishimy) kryje się zapewne 

w bezbłędnej komp:izycji dzieło i przede wszystkim w py

t:rniac:1, jakie to sztuko prowokuje. 

Widzowie dzielą te pytania. W salonie madam e de Sade 

spoty'.<a jq się sprz eczne opinie i poglądy, wi elkie namiętno 

ści . subiektywne uczucie.. - odkrywając przed nami wielkie 

bogactwo natury ludzkiej . 



Instytut Teatralny 
ze zbiorów Polskiego Ośrodka ITI 

W REPERTUARZE 

Adam Mickiewicz 

DZIADY 
_ (reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Zbigniew Bednarowicz, 

muz. Jon A.P. Kaczmarek) 

* * * 
Sławomir Mrożek 

TANGO 
(reż. Morek Okopiński , scen. Zbigniew Bednarowicz) 

* * * 
Aleksander Fredro 

SLUBV PANIEŃSKIE 
(reż. Grzegorz Mrówczyński, scen. Marion Iwanowicz) 

* * * 
W KRAJU KŁAMCZUCHÓW 

musical dla dzieci 

(libretto Zofio Mrówczyńska, reż. i char. Leszek Czarnoto, 

muz. Grzegorz Stróżniak, scen. Zbigniew Bednarowicz) 

* * * 

W PRZYGOTOWANIU: 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

JAN MACIEJ KAROL WŚCIEKLICA 

Ceno 400,-

noMK ' - 66J~0/90 - 1000 


