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Służyć za Z'l-Vierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej rysy, 
złości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno. 
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Po zasypaniu dołu należy zasiać na nim żołędzie. tak aby 
miejsce wspomnianego dołu zostało pokryte, a gęst1vi11a 
uzupełniona jak przedtem, niech ~'lady mego grobu znikną 
z powierzchni ziemi, takjak pochlebiam sobie, że moja pamięć 
zniknie z pamięc i ludzi, wyjąwszy jednak niewielką liczbę tych, 
którzy zechcieli kochać mnie aż do końca i których słodkie 
wspomnie11ie unoszę do grobu. 

Z testamentu Markiza de Sade 



Teodycea w buduarze 

Niech nas nie zwiodą ani skandalizująca biografia autora, ani 
aura prohibitum otaczaj<ica pisma piekielnego markiza; Mar
kiza de Sade nie jest - na szczęście - jeszcze jedną, tak ostat
nio modną, próbą epatowania publiczności „zakazaną" tema
tyką, kloacznym słownictwem, czy golizną na scenie. 
W Markizie de Sade Yukio Mishima uczciwie zadaje pytanie 
prastare, pada już ono w biblijnej księdze Hioba. Si deus, unde 
malum? Jak możliwą jest sprawiedliwa dobroć Boga w obli
czu zła obecnego w stworzonym przezeń świecie? 
Słowo te ody ce a jest wynalazkiem Leibniza ( 1710), piewcy 
świata najlepszego z możliwych. „Przez teodyceę rozumie się 
obronę najwyższej mądrości Stwórcy świata przed oskarże
niem, jakie stawia jej rozum powołując się na występującą 
w świecie przeciwcelowość" - tak określa w 1791 roku to za
danie Kant. Teodycea jest specyficznym zjawiskiem nowo
żytności. Nowożytność bowiem to epoka dystansu: pierwsza 
epoka, w której bezsilność i cierpienia nie sąjuż dla ludzi czymś 
oczywistym. Po raz pierwszy wydaje się, że można w zasa
dzie zapanować nad niedolą, oszczędzić bólu, zwyciężyć cho
roby, usunąć zło, pokonać bezsilność człowieka powodowaną 
przez jego skończoność. Wszystkie te zła stopniowo przestają 
być oczywistością i dlatego właśnie teraz, w nowożytności, 
można - poprzez teodyceę- pociągnąć Boga do odpowiedzial
ności jako Stworzyciela. 

Postacie Markizy de Sade stają „twarzq w twarz z czymś, cze
go nie potrafią pojqć", z radykalnym, programowym Ziem, 
wcielonym w osobę i dzieło Alphonse'a de Sade. Kantowska 
„przeciwcelowość" w odniesieniu do markiza wyd<tje się zresz
tq śmiesznie łagodnym eufemizmem; Sade to kodyfikator i ar
biter występku, samozwańczy kapłan zbrodni, to, religijnym 
językiem mówiąc, Szatan wcielony. 
Jednak to nie osoba markiza interesuje Mishimę, lecz rozpacz
liwe próby uporania się z faktycznością jego istnienia podej
mowane przez najbliższe mu osoby. Szerzej: Mishima anali
zuje nie tyle sam fenomen Zia, ile raczej odwiecznq czlowic-

czą katorgę mocowania się, układania się ze ziem; uparte ludz
kie wysiłki zracjonalizowania niepojętego. Zrozumieć sens zła 
w świecie, to ocalić celowość świata. To obronić dobrego 
Stwórcę przed oskarżeniami nowożytnego, wyemancypowa
nego rozumu. W salonie pani de Montreuil w trzech odsło
nach czasowych asystujemy procesowi, w którym na lawie 
oskarżonych zasiada Bóg i jego najukochańsze dzieło: czło
wiek. Teodycea w buduarze. 

Tę sztukę o ludziach współczesnych Wielkiej Rewolucji Fran
cuskiej pisał jednak autor drugiej połowy dwudziestego wie
ku. Toteż pisał ją z pełną świadomością historycznych doświad
czeń dwu ubiegłych stuleci. Postacie Markizy de Sade prezen
tują na naszych oczach - każda w swoisty sposób i w różnych 
momentach- właściwie całą gamę możliwych rozwiązań prze
klętego problematu zła w nowoczesności. Przede wszystkim 
zaś, krążąc jak w pułapce między próbami zrozumienia i pły
nącym z trwogi zaprzeczeniem, odtwarzają charakterystycz
ny dla nowoczesności proces, który współczesny filozof nie
miecki Odo Marquard nazywa „wielkim procesem odejmo
wania złu znamion zła". 
,.A(fonsjest chory, trzeba go umiejętnie leczyć, lecz w gruncie 
rzeczy Alfons nie jest zły" - powtarza pani de Montreuil, wy
znawczyni poglądu Rousseau o zasadniczo dobrej naturze czło
wieka i, jak widać, entuzjastka postępu w naukach medycz
nych. Zło nie jest złem, lecz chwilowym defektem, który spraw
na technika z pewnością naprawi - skqd my to znamy? 
I tak oto znamion zła pozbawione zostaje zło moralne. 
„ Świat pełen jest ludzi, którzy odrzucają to, czego nie są w sta
nie sobie wyobrazic'"- wykrzykuje buntowniczo tytułowa 
markiza de Sade. Ciekawość, niegdyś wiodąca do piekła, sta
je się głównq cnotq. Błąd przestaje być ziem, lecz staje się 
jednym z ważniejszych warunków poznania i działania: oto 
błqdzqc, wybijamy się w górę. Jednocześnie to, co aspołecz
ne, staje się kreatywne, co antyautorytarne - witalne; dla Char
lotty w trzecim akcie rewolucja to czyn absolutnie dobry. Zna
mion zła pozbawione zostaje zło gnoseologiczne. 
„ O, gdyby.<: otworzy/a te drzwi, za kt61ymi rozpo.<ciera się niebo 
pełne gwiazd" - to markiza de Sade. Dla pani de Saint-Fond 
natomiast ekscytujqco piękne są „ doliny, buchające ogniem 
płonącej siarki, lasy nmviedzane przez dzikie bestie". To, co 
niepiękne, nowocześnie staje się pozytywnq wartościq este
tycznq. Niepiękne staje się ekscytujqco piękne („Markiz, mały 



psotnik o .\:licznych blond włosach" - wzdycha pani de Simia
ne), ponieważ jest inne od dotychczasowego, nowe. Znamion 
zła pozbawione zostaje zło estetyczne. 
„ Cuda markiza nie mają nic wspólnego z cudarni, jakich ocze
kują ludzie leniwi" - zauważa z podziwem pani de Saint-Fond. 
To, co wywodzi się z dewiacji, jest przecież pozytywnie au
tentyczne, bycie chorym uchodzi za interesuj<1ce. Ułomność 
zaczyna cieszyć się szacunkiem jako symbol istnienia (pani 
de Saint-Fond o człowieku: „s'lepy, poroniony płód, który może 
stać się sobą jedynie uciekqjqc od siebie"). Ból jest sławiony 
jako wzmożenie wrażliwości, więcej, choroba to warunek ge
.nialności (znamy to?). Tak znamion zła pozbawione zostaje 
zło fizyczne. 
Aż wreszcie pozbawione znamion zła zostaje, i to zwłaszcza, 
zło metafizyczne. Przynależna dawniej Bogu nieskończoność 
i stałość zanegowane zostajq przez nowożytm1 pochwałę tego 
co sko11czone i twórczo zmienne. Renee: „ Kiedy świat zmie
nia się tak gwałtownie, ludzie też muszą się ::.mieniac'". Pani 
de Montreuil: „Zastanmviam się, c::.y granica między dobrem 
i złem nieustannie się nie przesuwa". Historia staje się poję
ciem pozbawionej metafizycznego zła możliwości przemia
ny. Wezwanie „zmieniajmy się nieustannie i bqdźmy coraz to 
nowi" rozpoczyna swój bieg po sukces. 

Ponad historiq, Mishima pozwala damom z Markizy de Sade 
doświadczyć - każdej w swoisty sposób i w różnym momen
cie - charakterystycznie dwudziestowiecznego odkrycia wy
rażonego słowami „Alfons jest mną". Zło, tłumaczqc to ja
śniej, ~ie jest dla Mi~himy szczególnq cechq konkretnego 
markiza de Sade, lecz pozostaje potencjalnie obecne w każ
dym z nas. jako immanentna składowa istoty ludzkiej wolno
ści. Poglqd ten, nawiasem mówiqc , od dwóch tysiqcleci nie
przerwanie głoszony przez chrześcijaństwo, znaczy szczegól
nie dziś, po krwawych doświadczeniach ostatnich dwóch stu
leci. W czasie, w którym Mój brat Hitler, słynny film z lat 
sześćdziesiqtych, zdqżył już stać się klasykq, zaś potencjalni 
Arturowie Ui krqżq wśród nas na ulicy, konstatacja Renee: 
„ Świat 1v którym żyjemy jest .\:wiatem stworzonym przez mar
kiza de Sade" brzmi jak wyrok„ Cóż, Bóg, jak zazwyczaj, 
milczy, diabeł, jak to diabeł, zaśmiewa się pewnie gdzieś w kq
cie, a my, ludzie, jak zwykle sami kreślić musimy linię mię
dzy dobrem i złem. 

Tadeusz Bradecki 

Markiz Donatien Alphonse Francois de Sade 

Najbardziej kontrowersyjna postać literatury europejskiej. Dla 
jednych prekursor sztuki i myśli współczesnej, twórca najbar
dziej radykalnego systemu w historii filozofii, wielki poprzed
nik Nietzschego, nauczyciel surrealistów, geniusz odkrywajq
cy podświadomość na sto lat przed Freudem, dla innych gra
foman, pornograf, zboczeniec i prekursor faszyzmu. 
Urodził się w Paryżu 2 czerwca 1740 roku, w starej arystokra
tycznej rodzinie pochodzącej z Prowansji, korzeniami sięga
jqcej XII wieku.Prababkq rodu była Laura de Noves, ukocha
na wielkiego Petrarki, która czterysta lat przed narodzinami 
Markiza poślubiła Huguesa de Sade. Ze strony matki de Sade 
·był spokrewniony z domem Burbonów. Przez pierwsze lata 
Donatiena wychowywała matka, potem opiekę nad chłopcem 
powierzono bratu ojca, opatowi z Ebreuil, znanemu erudycie, 
badaczowi literatury Renesansu, autorowi dzieła o życiu i twór
czości Petrarki. Stryj - duchowny, a także cztery ciotki - za
konnice czuwali nad edukacjq chłopca. W wieku dziesięciu 
lat Donatien rozpoczqł naukę w jezuickim kolegium Ludwika 
Wielkiego. Na opiekuna i guwernera młodego Markiza wy
brano księdza J. F. Ambleta, człowieka światłego rozumu i głę
bokiej wiary. Cztery lata spędzone w szkole dały chłopcu pod
stawy solidnego wykształcenia. Po opuszczeniu kolegium 
młodzieniec rozpoczqł służbę w elitarnym pułku gwardii kró
lewskiej. Jako świeżo mianowany porucznik wziqł udział 
w wojnie siedmioletniej. Po jej zakończeniu przeszedł w stan 
spoczynku w randze kapitana i otrzymał pochlebne świadec
two o swej służbie, a także dziedziczny urzqd królewskiego 
namiestnika Prowansji. 
Po opuszczeniu armii młody Markiz szybko zyskał złq sławę 
hulaki, rozpustnika i hazardzisty, mimo iż ostatnie lata przed
rewolucyjnej Francji nie należały do surowych obyczajowo, 
a wpływ środowisk libertyńskich był znaczny. Rozrzutny, nie
sforny syn mnożqcy skandale niepokoił ojca, który zważyw
szy na trudności finansowe rodziny postanowił korzystnie 
ożenić jedynaka. Wybranką została panna Renata - Pelagia de 
Montreuil, córka prezydenta jednej z izb sądowych paryskie-



go parlamentu. Rodzina de Montreuil choć zamożna i wpły
wowa nie mogła równać się ze świetnym, starym rodem de 
Sade. Małżeństwo zbuntowanego Markiza i panny de Mon
treuil było , typowym w tamtym czasie, kontraktem wzajem
nych interesów. Donatien głęboko zakochany w innej kobie
cie, córce markiza de Lauris, bronił się przed mariażem . Jed
nak stanowcze - nie - ojca Laury i zdecydowane rozkazy sta
rego markiza de Sade, zmusiły go do poślubienia Renaty -
Pelagii . Wymuszone małżeństwo nie było udane. Donatien ani 
na jotę nie zmienił dotychczasowego trybu życia, poświęca
jąc młodej żonie niewiele czasu. Markiza de Sade znosiła li
bertyńskie wybryki męża z pełną pokorą i tolerancj<1. Ze związ
ku przyszło na świat troje dzieci, dwóch synów i córka. Zde
cydowaną walkę rozpustnemu, wywołującemu coraz głośniej
sze skandale zięciowi wytoczyła teściowa , osoba energiczna 
i zawzięta, gotowa pokonać wszelkie przeszkody by obronić 
dobre imię rodziny. Markiz, którego praktyki seksualne, pro
gramowa niewierność małżeńska i ateizm, nie odbiegały od 
zachowań wielu innych libertynów, wywoływał skandale po
przez ostentacyjny nonkonformizm wobec wszelkich norm 
moralnych i obyczajowych. W 1768 roku został aresztowany 
na skutek doniesienia prostytutki, która zeznała, iż Sade pod
dał ją wyrafinowanej chłoście, poczym nacinał jej ciało lejąc 
w rany gorący wosk (oględziny lekarskie wykazały jedynie 
ślady po chłoście). O skazaniu Markiza zdecydował fakt, że 
odprawiał niecne praktyki w niedzielę wielkanocną. Po pół
rocznym odosobnieniu, dzięki wstawiennictwu teściowej, Sada 
uwolniono , nakazując aby powrócił do swego majątku La 
Coste. Markiz spędził tam parę miesięcy, żyjąc w swoistym 
trójkącie z żoną i jej młodszą siostrą Anną - Prospere de Lu
nay. Zrozpaczona prezesowa de Montreuil zerwała z zięciem 
wszelkie stosunki i wystarała się o tak zwany „lettre de ca
chet", na mocy którego Markiz mógł być więziony bez wyro
ku sądu . W roku 1772 Sade wdaje się w kolejną awanturę pod
czas pobytu w Marsylii. Tym razem sprawa była niezwykle 
poważna . Markiz wraz ze swym służącym zorganizował or
gię, częstując uczestniczące w niej prostytutki cukierkami kan
tartydowymi (silny afrodyzjak). Kobiety oskarżyły go o „otru
cie" i nakłanianie do sodomii . Proces zakończył się wyro
kiem śmierci dla Sada i jego lokaja, ponieważ sodomia była 
w tamtym czasie jednym z najcięższych przewinień. Skazani 
zdołali uciec za granicę, a ich kukły spalono publicznie aby 
dać tłumowi choć namiastkę przyszłej egzekucji . Rozjuszona 

teściowa wytropila Markiza w Nicei. Donatiena aresztowano. 
zdołał jednak dzięki pomocy żony uciec z więzienia i powró
cić do La Costa. Markiza de Sade walczyła o kasację okrutne
go wyroku. Król Ludwik XVI udzielił swej zgody i trybunał 
zamienił karę śmierci de Sada na grzywnę. Niestety mimo fak
tycznego uwolnienia Donatiena, królewski „letter de cachet" 
wtrącił go do więzienia na lat dwanaście , z których połowę 
spędził w paryskiej Bastylii. W czasie gon1cych dni lipca 1789 
roku de Sade przez okno swej celi podburza) zrewoltowany 
lud Paryża. Uznany za niebezpiecznego, zostal wywieziony 
z Bastylii i uwięziony gdzie indziej, na kilka dni przed jej zdo
byciem i oswobodzeniem więźniów - wolność odzyskuje po 
kilku miesiącach. Markiza de Sade nie przyjmuje schorowa
nego , otoczonego złą sławą męża. Między małżonkami nastę
puje separacja. Sade pozbawiony dochodów z majątku cierpi 
niedostatek. Obawiając się prześladowań politycznych demon
struje przywiązanie do haseł rewolucji , dając wyraz swym 
„nowym poglądom" w wielu broszurach politycznych. Pomi
mo to, w okresie największego terroru rewolucji ( 1793 ), zo
staje uwięziony i tylko dzięki szczęśliwemu zbiegowi oko
liczności, unika gilotyny. Po uwolnieniu Markiz wiąże s ię 
z trzydziestoletnią aktorką Marią - Konstancją Quesnet. Na 
kilka lat jego życie stabilizuje się, może spokojnie kontynu
ować rozpoczętą w więzieniach pracę pisarską. Twórczość de 
Sade znajdowała w tym okresie licznych odbiorców i przyno
siła mu nawet dość przyzwoite dochody. W 180 I roku, uzna
ny przez tajną policję Napoleona za człowieka niebezpieczne
go dla państwa, zostaje aresztowany i osadzony w Charenton 
- oficjalnie zakładzie dla umysłowo chorych - w rzeczywi
stości miejscu odosobnienia dla niewygodnych politycznie 
osób. W Charenton Sade nie porzucił pracy pisarskiej, stwo
rzył też amatorski teatr. Przedstawienia Markiza szybko stały 
się głośne i licznie oglądane przez paryską publiczność. Po 
kilku latach przerwano dzialalność teatru, a de Sade został 
poddany surowszym rygorom więziennym . 
Mimo upadku Napoleona Donatien de Sade nie odzyskał wol
ności. Zmarł w Charenton 2 grudnia 1814 roku. Po śmierci 
zniszczono większość jego dzieł znajdujących się w rękopi
sach, a rodzina starała się, przez niemal sto lat, zatrzeć wszel
ki ślad po życiu i twórczośc i niepokornego Markiza. 

(eb) 



Najważniejsze utwory Markiza de Sade 

Dialog między księdzem a umierającym - napisany w więzie
niu w Vincennes 1782 (wyd. 1926), pierwsze dzieło Sade'a 
poddające krytyce eschatologię chrześcijańską. 

Justyna czyli Nieszczę.fria c1w(v - powieść napisana w Basty
lii w l 787r. (wyd. 1791 ). Sade przez lata wracał do tego tema
tu, powstały trzy wersje utworu: od noweli Niedole cnoty po 
wielotomową powieść Nowa Justyna i Historia Julietty 

120 dni Sodomy, czyli szkoła libertynizmu - osobliwa parodia 
Dekameronu, zbiór opowieści opartych na obserwacjach i ba
daniach seksuologicznych Markiza. Dzieło, do którego autor 
przykładał największ<t wagę, zaginęło podczas szturmu Ba
stylii, odnalezione po niemal stu latach (wyd.1931-35) 

Zbrodnie miłof ·i - zbiór nowel i opowiadań (wyd. w 1800) 

Filozofia w buduarze - zbiór siedmiu dialogów erotycznych 
(wyd. 1795) 

Alina i Valcour - powieść filozoficzna, rodzaj „utopii" - wizji 
społeczeństwa doskonałego ( 1793-95) 

Libertynizm 

W skrócie można wyróżnić następujące elementy światopo
glądu libertyńskiego: 1) skrajny racjonalizm, połączony z ma
terializmem i często ateizmem; 2)zdecydowany antagonizm 
wobec tradycji i eschatologii chrześcijańskiej; 3) hedonizm 
i epikureizm (uznanie satysfakcji indywidualnej za naczelny 
imperatyw moralny); 4) nacisk na sferę życia seksualnego jako 
źródło największej satysfakcji jednostki ludzkiej; 5) scepty
cyzm moralny i nawet cynizm, połączone ze skrajną mizan
tropią; 6) indywidualizm i elitaryzm ( pogarda dla zasad mo
ralnych „dobrych dla gminu"), przyznanie jednostkom stoją
cym na wysokim poziomie świadomości szczególnych i wy
jątkowych praw; 7) relatywizm moralny i traktowanie wszel
kich systemów moralności w kategoriach społecznych i histo
rycznych ( moralność jako system norm wyłącznie konwen
cjonalnych ); 8) kult Natury jako siły określającej indywidu
alne postępowanie ludzkie ( stąd częsty u libertynów detenni
nizm, wykluczający indywidualną odpowiedzialność moral
ną za czyny ludzkie, uznający nieodparty przymus realizacji 
każdego wewnętrznego impulsu jednostki Judzkiej j.ako wsz
czepionego przez Naturę; 9) kult starożytności pogańskiej, 
zwłaszcza pisarzy i myślicieli antycznych, u których można 
się dopatrzyć antecedensów idei libertyńskich ( Epikur, Pyr
ron, Lukrecjusz) i aprobata obyczajowości antycznej; 10) es
tetyzm: uznanie przeżycia estetycznego za pozytywmi wartość 
moralną, przy skrajnej subiektywizacji tej wartości ( uznanie, 
że każde przeżycie subiektywnie estetyczne jest pozytywne 
bez względu na źródło i istotę tego przeżycia). 

Słownik literatur}' po/skief;O O.l'wiecenia 
Wrocław 1977 



Myśli Markizo de Sade 

(„.) kiedy stawia nas ona (Natura przyp. red.) w pewnej sytu
acji, w której zło staje się konieczne, a jednocześnie daje nam 
możliwość dokonania go, to znaczy, że to zło służy jej zasa
dom podobnie jak dobro i że zyskuje ona tyleż na jednym, co 
na drugim. Stan, w którym stwarza nas ona, jest równością, 
człowiek, który go zakłóca, nie jest bardziej winien niż ten, 
kto dąży do przywrócenia go, obaj działają zgodnie z otrzy
manymi podnietami, obaj muszą ich słuchać, zawiązać sobie 
na oczach opaskę i korzystać z życia. 

(„.) władza niszczenia nie jest dana człowiekowi, co najwyżej 
może on odmienić formy, ale nie może ich unicestwić; tym
czasem w oczach natury każda forma jest równie dobra„. I cóż 
to szkodzi zawsze twórczej naturze, że to skupienie ciała, dziś 
podobne do kobiety, odrodzi się jutro w kształcie tysiąca owa
dów?„. cóż to może dla niej znaczyć, że przez to, co nazywa 
się zbrodnią jednego człowieka, ktoś drugi zostaje zmieniony 
w muchę lub sałatę? 

Nienawidzę natury„. Chciałbym pokrzyżować jej plany, ze
psuć jej bieg, zatrzymać obroty gwiazd, wstrząsnąć globami, 
które unoszą się w przestrzeni, zniszczyć to, co jej służy, znie
ważyć ją słowem w jej dziełach i nie udaje mi się to. 

(„.) nic nie jest równie niezaspokojone, jak nasze zachcianki, 
im więcej im się oddajemy, tym bardziej nas rozgrzewają; 
i chociaż jest to zawsze prawie to samo, oczekuje się ciągle 
nowej ponęty. 

Niedole cnoty 
tłum. J. Trrnadcł 



Nie chcemy więcej tego Boga rzekomo wszechobecnego, któ
ry nie potrafi spełnić swej najprymitywniejszej woli, tej istoty 
o nieskończonej ponoć dobroci, k1óra wszystkim wyrządza 
krzywdy, tej istoty będącej rzekomo samym prawem, w której 
rządach wszystko jest bezprawiem. Nie, nic chcemy więcej 
Boga. który sprzeciwia się naturze, który jesl ojcem niepo
rządku. który na1chm1ł człowieka do największych zbrodni („.) 

Filozofia w buduarze - Dialof? \I 
tlurn. J. Li .,nwski 

Niczego nie poznasz, jeśli nie poznałeś wszystkiego, a jeśli 
jesteś nieśmiały i powściągasz swą naturę, to wszystko umknie 
ci na zawsze. („.) Lubię wszyslko, bawię się wszystkim. chcę 
wszystko połączyć w jedno. 

120 dni Sodomy 
tłum . B. Ban<.tsi<ik . ~-1. Bratu1i . K. Maru:-.zcwski 

Chciałbym być puszką Pandory aby wszelkie zło , które wyj
dzie ze mnie , zniszczyło kolejno wszyslkie istoty. („.) Gdyby 
to była prawda, że istnieje Jakiś Bóg, czyż nie bylibyśmy jego 
rywalami, niszcząc wszystko co stworzył? 

Historia Julietry 
fragm..:nt y tłum . J. Lojd' 

Oto więc list. który bez wą1pienia przedłuży jeszcze moje 
uwięzienie, nieprawdaż?„. Oto me cnoty - jeśli zaś chodzi 
o wady - władczy gniew - uniesienie aż do końca, zboczenie 
wyobraźni w sprawie obyczajów, które nigdy nie mialo po
dobnego sobie, ateizm aż do fanatyzmu. oto ja w dwu słowach 
i jeszcze cios, zabijcie mnie lub bierzcie mnie takim, jakim 
jestem, bo ja się nie zmienię. 

Z listu do żony z celi zamku w Vincennes 

Jestem antyjakobitą,jakobinów śmiertelnie nienawidzę; uwiel
biam króla, ale żywię odrazę do dawnych nadużyć; cenię nie
które artykuły konstytucji, inne mnie odstręczają. Chciałbym 
aby przywrócono szlachcie całą jej świetność, gdyż pozbawie
nie jej blasku na nic się nie przydaje. Chciałbym aby monarcha 
był przywódcą narodu. Nie życzę sobie za to zgromadzenia 
narodowego, wołałbym dwie izby jak w Anglii („.) Oto moje 
wyznanie wiary. Kim jestem, aryslokratą czy demokratą„.? 

Z listu do Gaufridy'ego 

l 
1 

Inni o Markizie de Sade 

Na sto kilkadziesiąt lat przed Freudem Sade odkrywa atrakcję 
śmierci i instynkt śmierci, będący tym samym co zniszczenie. 
system jego jednak nie jest dualistyczny, jak większość syste
mów jego epoki lub system Freuda, przeciwstawiający Erosa 
i śmierć. Jest to system monistyczny, w którym zło i śmierć, 
czyli zniszczenie, są samym życiem, nic nie może zginąć, 
wieczne piekło egzystencji. 

Jacek Trznadel 
D.A.F. de Sade - Nil'dole rnoty - Posłowie 

Człowiek Sade'a żyje zadawaną śmiercią; niekiedy marzenie 
o śmierci, którą mógłby bez końca przedłużać, łączy z pra
gnieniem życia wiecznego. Tym sposobem kat i ofiara. wiecz
nie na przeciwko siebie, mają tę samą władzę . ten sam boski 
atrybut wieczności. 

Okrucieństwo nie jest niczym innym jak zanegowaniem sa
mego siebie, zanegowaniem posuniętym tak daleko, iż wresz
cie przekształca się ono w eksplozją destrukcji. 

U bohaterów Sade ' a rozkosz płynąca z upodlenia nie osłabia 
ich doskonałości , a wzgarda - wynosi ich na piedestały. Obce 
są im wszystkie uczucia, które zwą się wstydem, wyrzutami 
sumienia, poczuciem winy. 

Maurice Blanchot 
Ralje Sade 'a 
tłum. A. Kotalska 

Żaden z autorów osiemnastowiecznych nie ukazał tak suge
stywnie, konsekwentnie i odważnie apoteozy zła. Żaden nie 
przedstawił równie tragicznego i pesymistycznego wizerunku 
człowieka i jego kondycji bezwzględnie zdeterminowanej do 
występku.( „ .) 

I chociaż ponad wiek przyszło czekać Markizowi de Sade na 
pośmiertną sławę, historia już za jego życia oddała mu spra
wiedliwość , w pełni potwierdzając głoszone przezeń idee. 



Miarowy stukot rewolucyjnej gilotyny, przemoc i okrucień
stwo czasów terroru dowiodły, że mimo najwznioślejszych 
haseł, w momentach przełomowych dochodzą w człowieku 
do głosu najpierwotniejsze instynkty zbrodniczej Natury. 

Marek Bratuń 
D.A.F. de Sade - Justyna czyli nieszczęfria cnoty - Posłowie 

Pisanie, zbrodnia pisania, poprzez prosty fakt pozostawienia 
po sobie przez piszącego tekstów, których żywot - w zesta
wieniu z czasową znikomością ludzkiej egzystencji - zyskuje 
wymiar nieskończony, staje się zbrodnią sięgającą wieczno
ści. 

Suwerenność w wersji Sade' a - jedyna prawdziwa suweren
ność- jest zarazem fikcją, fanatyzmem, realizowana jest tam, 
gdzie popełniana jest zbrodnia - w tekście, i nigdzie indziej. 
Ale też nigdzie indziej - poza Sade'em - nie sposób mówić 
o wolności. 

Rozkosz, namiętność, ekstatyczne oszołomienie są znamieniem 
śmierci, i wieczności. 

Sade jako pierwszy ośmielił się powiedzieć człowiekowi, że 
jego pretensja do pozytywnej wyjątkowości jest nieuprawnio
na i że faktycznie jest on potworem. Prezentując w swych dzie
łach taki obraz człowieka, zmusza nas, byśmy odnaleźli w nim 
rysy nas samych. Poznając człowieka Sadycznego, poznaje
my prawdę o sobie. 

Lecz normalny człowiek, w obliczu Sadycznego dictum, mały 
i śmiertelnie przerażony, przeglądając się w dziele Markiza 
niczym w krzywym zwierciadle, które objawia mu jego wła
sną twarz, jego własną prawdę , ,nie jest w stanie przyznać, iż 
ów potwór, ów okrutny libertyn - jak w średniowiecznych 
misteriach everyman - to on sam. 

B. Banasik K. Matuszewski 
D.AF. de Sade. Powiedzie{ wszystko 

Sade - Filoz<~fia zbrodni czy zbrodnia filozofii 

( .. . ) potwór Sadyczny ( .. . )jest, nie zapominajmy o tym, po-
tworem n apis a ny m ( .. . )i nigdy niczym więcej. 

G. Bataille 
Sade w: La litterature et la mal 

( ... )Kto czytał w dziele Sade ' a tylko to, co jest tam czytelne
go, nie czytał nic. 

M. Blanchot 

Fundamentalna nieprzyzwoitośc' 

tłum . A. Kotałska 

Rozpusta i przemoc na poziomie seksualności nie uprawniają 
w żadnym razie do tytułu „sadysty". Regionem najwyższej 
przemocy jest bowiem Rozum. Swoistość Sade ' a polega wła
śnie na pokazaniu, że „rozumowanie samo jest przemocą" 

G . Dełeuze 
Presentation de Sachen-Masoch 

Sade podkreślał, że jego twórczość nie tylko traktuje o złu, 
lecz sama jest złem. Jest dziełem zła. 
U Sade'a wolność osuwa się w absolutną negację: wszystko, 
co jest, powinno przestać być. 

Zło staje się estetyczną pokusą dla tych, którzy, przesyceni 
zwyczajnymi rozkoszami, tego, co nadziemskie, poszukują 
jedynie pod ziemią. 

Riidigcr Safranski 
Zło. Dramat wolnos'ci 

tłum . I. Kania 

Droga, po której prowadzą Sade czy Nietzche, może być prze
byta tylko w absolutnej samotności. 

S. Kierkegaard 
Bojubi i drż_enie. Choroba 1w śmien' 

tłum. J. Iwaszkiewicz 



Wystarczy łagodne dotknięcie mego ramienia, bym stoczył się 
bez czucia w ~'mierć. Teatr i rzeczy1visto.l'c'. życie i .\:inie re' - nie 
widzę już większej róż.nicy między jednym i drugim. 

Yukio Mishima 

Yukio Mishima 

Właściwie Kimitake Hiraoka. Urodził się w Tokio w roku 1925 
w rodzinie arystokratycznej spokrewnionej ze starym rodem 
Siogunów Tokugawa. Uczęszczał do elitarnej szkoły Gaku
shuin , w której kształcili się potomkowie rodziny cesarskiej 
i dzieci pochodzące z najświetniejszych domów Japonii. Był 
wybitnym uczniem i studentem (wydziału prawa Uniwersyte
tu Tokijskiego), zakończył edukację z najwyższymi ocenami. 
Początkowo , podobnie jak jego ojciec, rozpoczął pracę jako 
wysokiej rangi urzędnik państwowy. Jednak, po sukcesie 
pierwszych opowiadań w 1948 roku , całkowicie poświęcił się 
pracy literackiej. Psychologiczna powieść Wyznanie maski 
opowiadająca o dojrzewaniu chłopca, zawierająca wiele ele
mentów autobiograficznych, stała się prawdziwym bestselle
rem 1949 roku. Kolejne utwory Owoc, Niedola, a przede 
wszystkim Pragnienie miło.fri były próbą samookreślenia się 
Mishimy wobec własnych głęboko skrywanych marzeń i lę
ków. Wiele w tych powieściach drastycznych wizji sadoma
sochistycznych, homoseksualnych zauroczeń i fascynacji 
śmiercią, a także walki z ukrytymi kompleksami. 
Mishima nie krył swojego homoseksualizmu. Bywał częstym 
gościem nocnych barów i kawiarni gejowskich, związał się 
z aktorem Akihino Mamyama, który grywał w jego sztukach. 
Następujące lawinowo sukcesy literackie osiągnięte w krót
kim czasie , pozwoliły Yukio i jego rodzinie na dostatnie życie 
w dźwigającej się z nieszczęść wojennych Japonii. W 1951 
roku Mishima opuścił kraj i udał się w podróż do Europy i obu 
Ameryk. Po dziesięciu dniach spędzonych w Nowym Jorku 
bez żalu pożegnał Stany Zjednoczone, mówiąc że „ New York 
jest jak Tokio za pięćset lat". Udał się do Rio de Janeiro aby 
wzi<JĆ udział w karnawale, który ekstatycznie opisał w swoim 
dzienniku podróży. W Paryżu zatrzymał się na dłużej , inten
sywnie pracował, poznał i zaprzyjaźnjł się z kompozytorem 
Toshiro Mayuzami, wspólnie z którym zwiedzał „mroczne 
dzielnice miasta". Mihima nie przepadał za Paryżem , porów
nywał jego urodę do „grubego makijażu na twarzy brzydkiej 
kobiety". 



Najistotniejszym miejscem jego podróży stała się Grecja. Wi
zyta w tym kraju w zasadniczy sposób wpłynęła na jego życie 
i twórczość. Mishima szukał w harmonijnym pięknie greckie
go krajobrazu, w ruinach greckich świątyń, przedstawieniach 
oglądanych w teatrze Dionizosa, wyzwolenia ze swego „ro
mantycznego schorzenia". Chciał piękna, ładu i spokoju . Wi
dok nagich, marmurowych posągów młodzieńców o dosko
nałych ksztaltach , pozwolił mu uwierzyć w potęgę równowa
gi umysłu i ciała . Wrócił z tej podróży jako „klasycysta". 
Od dziecka wątły i chorowity skupił się na zbudowaniu „od 
nowa" własnego ciała. Po powrocie do kraju zaczął systema
tycznie uprawiać sport, przede wszystkim kulturystykę. Kilka 
lat później, w roku 1963 zdjęcie obnażonego do pasa Mishi
my, imponującego muskulaturą, zdobiło encyklopedię przy 
haśle „body - build". 
Odgłos fal (polski przekład Ballada o miłofri) powieść z 1954 
roku inspirowana historią Dafnis i Chloe, ukazuje jak wielki 
wpływ na osobowość pisarza wywarła fascynacja Grecją -
miejscem narodzin kultury świata zachodniego, tak odmien
nego, trudnego do zrozumienia, często odrzucanego z poczu
ciem wyższości przez Judzi wschodu. 
W 1958 roku Mishima bierze ślub, zrywa dawne kontakty ho
moseksualne. Yoko jego żona, podobnie jak przez cale życie 
matka, była osobą niezwykle istotną w życiu pisarza. Wytwor
na, pełna taktu kobieta o silnej osobowości, całkowicie lojalna 
wobec męża, rozumiała jego skomplikowaną naturę. 
Yukio Mishimę fascynował teatr. Wcześnie zyskał opinię wy
bitnego dramaturga. Sukces przyniosły mu zarówno „współ
czesne sztuk.i no", w których wykorzystywał klasyczną formę 
dla ukazania nowych treści, opracowywał też tematy dla te
atru kabuki, przede wszystkim jednak wpisał się w nurt współ
czesnej dramaturgii shingeki (poszukującej wzorów w litera
turze europejskiej) Dom ognia, Taras trędowatego króla, 
Gniazda termitów, Dziewięcioletnia chryzantema to sztuki, 
które z ogromnym powodzeniem wystawiał teatr Bungakuza 
specjalizujący się w dramaturgii współczesnej . Madame de 
Sade napisał Mishima na podstawie książki Tatsuhiko Shibu
sany pod tym samym tytułem. Utwór był kolejną reminiscen
cją podróży po Europie, studiowania jej kultury i klasycystycz
nej pasji autora. 
Rodzinne korzenie samurajskie, szacunek i miłość dla trady
cji zdecydowały o konserwatywnych, prawicowych poglądach 
pisarza. Mishima powołał do życia niewielką , paramilitarną 

organizację - Stowarzyszenie Tarcz, której naczelnym celem 
było wskrzeszenie autorytarnego systemu politycznego, z od
rodzoną i umocnioną władzą cesarza. 25 listopada 1970 roku 
wraz z grupą zwolenników, próbował opanować kwaterę głów
ną Sil Samoobrony i wezwać żołnierzy do powstania. Ponie
waż plan się nie powiódł , Yukio Mishima popełnił , zgodnie 
z samurajskim rytuałem, seppuku. 

(eb) 



Yukio Mishima o sobie 

Mam obsesję mordu, chcę widzieć czerwoną krew. Pisarz two
rzy romanse, gdy ma niepowodzenia erotyczne. Ja zacząłem 
pisać powieści, by nie skończyć jako skazany na karę śmierci ... 

Większość pisarzy to ludzie absolutnie normalni w sensie 
umysłowym, którzy zachowują się jak dzikusy. Moje zacho
wanie jest normalne, ale jestem chory wewnątrz. 

W dniu 25 - tego bieżącego miesiąca (grudnia) wyjeżdżam za 
granice ... Do tej pory praca moja była nazbyt uczuciowa. Chy
ba muszę przyznać, że angażowałem dotąd swoją wrażliwość 
w sposób zbyt ekstrawagancki. Wezmę ze sobą w tę podróż 
niedużo pieniędzy, ale mam nadzieję, że zanim powrócę, zu
żyję mą wrażliwość w dużym stopniu. 

Aby doznać upojenia, nie wystarczy obserwować, trzeba wziąć 
w tym udział. 

Co należy uczynić, by poruszyć ducha? W tym celu ciało musi 
być poruszone ... 

Dopiero po wkroczeniu w wiek dojrzały, stałem się naprawdę 
zdrowy fizycznie. Takie osoby posiadają konstrukcję psychiczną 
różną od tych, którzy zdrowymi się rodzą. Stawszy się wresz
cie zdrowymi, czujemy, że mamy prawo być obojętni na spra-
wy trywialne i w tym kierunku szkolimy samych siebie. Ja .. . 
rozwinąłem w sobie nieopisaną pogardę dla myśli o śmierci .. . 

Umysł mój opanowany był obsesją wędrówki ku śmierci, ku 
nocy, ku jeziorom pełnym krwi. Natrętnie prześladowały mnie 
wizje „mordowanych królewiczów". Któż mógłby mi wytłu
maczyć tę radość, jaką czerpałem w połączeniu ponętnych, 
odzianych w trykoty postaci książąt z okrutną śmiercią , jaka 
miała ich spotkać. 

Moim pragnieniem jest od dawna, ale dopiero ostatnio dosze
dłem do wniosku, ... że w końcu będzie to musiało być rozpru
cie trzewi , że będzie lać się moja krew. Nie ma innego wyj
ścia. 

Kiedy wreszcie posiadłem piękne ciało, chciałem się nim po
pisywać jak dziecko nową zabawk<\. Ale ciało jest skazane na 
rozkład, a ja osobiście nie akceptuje i nie zaakceptuje tego 
wyroku. 

Japończycy nigdy mi nie wybaczą (samobójstwa przyp. red.): 
wprawiam ich w zakłopotanie. Na zachodzie nie będą mnie 
rozumieć, więc będą robili wokół mnie zamieszanie. Co za 
frajda. 

Wszyscy śmieją się z mojego cesarza, ale mój cesarz to fan
tom, to wizja i sposób na wzniesienie się ponad pochłaniający 
wszystko egoizm i zachodni materializm. Moja lojalność dla 
cesarza jest nieodwzajemnioną, samobójczą, surową miłością, 
bardzo podobną do jakiejś formy terroryzmu. Wielkim kłopo
tem dla biednego cesarza, ale w końcu taką jest szlachetna, 
czysta miłość. 

Cytaty pochodzą z: Lireratura 1w .<wiecie 
nr I 0176. 3/89 



Inni o Mishimie 

Mishirna zbudował system myślowy, który traktował jako 
s_woją prawdę najwyższ<1; i z tą prawdą najwyższ<1 umarł. 

Smierć jako nieuniknione rozwiązanie. Smierć jako los. To 
jest tragedia. 

Powojenna Japonia okazała się wrogiem Mishimy. Był prze
konany, że Japonia bez autokraty to Japonia bez sprawiedli
wości, bowiem, w jego opinii, Japończycy w ci<1gu całej swej 
historii zawsze potrzebowali autokraty. Określał powojenną 
Japonie jako bezdenną otchłań dekadencji. Przeciwstawiał 
prawą Japonię absolutyzmu sprzed wojny tej otchłani powo
jennego relatywizmu ... 

Fujimoto Kazuko 
Mishima Yukio - .'5111ierc' człowieka 11aszych czasó11· 

w: Literatura na §wiecie nr I 0176 

Mishima w dniu popełnienia samobójstwa 



Stlił)' Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 

Sekretariat 
tel. 421 29 77, fax 421 33 53 
e-mail: sekretariat @stary-teatr.krakow.pl 

Duża Scena i Nowa Scena 
ul. Jagiellońska I, kasa biletowa - ul. Jagiellor1ska I 
tel. 422 40 40 

Scena Kameralna 
ul. Starowi ślna 21, kasa biletowa - ul. Starowiślna 21 
centrala te l. 421 19 95 

1\ilala Scena 
ul. Sławkowska 14, kasa biletowa - ul. Jagiellor1ska I 
tel. 422 40 40 

Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
od wtorku do soboty I O'() - 13"1 i 17'" - 19"' oraz 2 godziny 
przed przedstawieniem 
w niedzielę 17•x1 

- 19"1 oraz 2 godziny przed przeds tawieniem 
przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed przedstawieniem 

Biuro Obsług i Widzów, pl. Szczepariski I 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych. informacja 
o repertuarze, zawieranie umów abonamentowych 
czynne: 
od poniedz i ałku do piątku 9"' - 17'" 
w sobotę 9m - 13w 
tel. 422 40 40 
fax 292 75 12 - czynny calą dobę 
e-mail: bilety@stary-tea tr.krakow.pl 

Muzeum Starego Teatru 
ul. Jagiellońska I I pl. Szczepar\sk.i 
czynne: 
od poniedziałku do piątku sm - 16/l) 
w sobotę 8"' - 13m 
oraz na godzinę przed i w czasie przedstawienia 
centrala te l. 422 80 20 

RNlokcja pmgrum11: E/fhicta fji1i c:.ycka 
011ruc·o \1 ·w1ie g ff~fit·<,11e: Lech Pr:.yhyls/.:i 

Oprm_·oH·anic l.:.ompwerrmP: Piotr Knl11d."" ir)j 

O Stary fra lr. Kra,6w 2000 





zalo•ony w ro~u 1781 

DYREKTOR ARTYSTYCZNY JERZY KOENIG 

Yukio Mishima 

OBSADA 

Ewa Kaim 
Anna Dymna 

Renie, markiza de Sade 
Madame de Montreuil, jej matka 

Anna, młodsza siostra Renee 
Baronowa de Simiane 

Hrabina de Saint-Fond 
Charlotta 

Małgorzata Gałkowska (gościnnie) 

Magda Jarosz 
Iwona Budner 
Ewa Kolasińska 

REŻYSERIA 

Tadeusz Bradecki 
SCENOGR AFIA OPRACOWANIE MUZYCZNE 

Jagna J ani eka Mieczysław Mejza 

Asystenci reżysera: Ewa Kaim, Agnieszka Olsten (WRD Akademii Teatralnej w Warszawie) 

Przedstawienie zreali zowano dzięki finan sowej pomol.'.y BANK BPH~ ~ KaRCHER 
t1 ,.,„ f'I< ·~ > I • lh„ ,_ ~ ' 

!!! \\'CZASIE l'RZEl>STAWIE~ '(JE WOL:\0 FOTOGRAFO\IAC\ FIL~IOWAC ANI DOKO'<YWA( NAG KA~ llŹWll·; KOWYCll !!! 

Dyrektor naczelny Ryszard Skrzypczak 
Kierownik muzyczny Mieczysław Mejza 
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Les:t!k Bubak 
Jan /frgu/xki 
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P r e m e r a 

12 lutego 2000 r. 

Teatr w Charenton 
„Jest w Charenton pewien człowiek , którego 
zuchwała niemoralność zyskała na nieszczę
ście zbyt wielką sławi;. a którego obecność 
w tym szpitalu grozi najpoważniejszymi 
konsekwencjami ; mówię o autorze haniebnej 
powieści o Justynie . Człowiek ten nie jest by
najmniej chory umysłowo. Jedyne\ jego ma
niq jest występek. a wybuchy tego rodzaju 
delirium powinny być tłumione bynajmniej 
nie w zakładzie poświęconym leczeniu cho
rób umysłowych zgodnie z zasadami medy
cyny. Dotknięty nim osobnik winien być pod
dany surowszemu regulaminowi , aby zarów
no uchronić innych przed jego szaleństwami, 
jak i odseparować jego samego od zjawisk, 
które mogą wzbudzać lub choćby utrzymywać 
w nim tę ohydną namiętność . W zakładzie 
w Charenton nie ma sposobu spełnienia żad
nego z tych 'vvaru nków; pan de Sade korzysta 
tutaj ze zbyt wielkiej swobody. Może konrn
nikować się ze znacznq liczbą osób obojga 
pici, przyjmuje je u siebie albo odwiedza w ich 
pokojach. Może przechadzać się po parku, 
gdzie spotyka często chorych, korzystających 
z tego samego przywileju. Wykłada niektó
rym swoją str a, z liwą doktrynę , pożycza in
nym książki. o więcej . opowiadaj<\ po
wszechnie w zakładzie , że żyje z kobieq, którą 
podaje za swoją córkę. To zresztq nie wszyst
ko. Wskutek nieostrożnośc i dopuszczono do 
utworzenia w zakładzie teatru, pod pretekstem 
umożliwienia chorym wystawiania komedii, 
nie zastanawiając sir; wcale nad niebezpiecz
nym wpływem. jaki hałaśliwe przygotowania 
muszą mieć na ich i maginację. Pan de Sade 
jest dyrektorem tego teatru, wybiera sztuki, 
rozdaje role i prowadzi próby, uczy deklama
cji aktorów i aktorki , p zy: posabia ich do 
występów na scenie. W dniach publicznych 
przedstawień ma do swojej dyspozycji pewną 
liczbę zaproszeń i w otoczeniu swoich pomoc
ników czyni na sali honory domu. Jest nawet 
autorem niektórych przedstawień. na przykład 
na imieniny dyrektora stara się zawsze ułożyć 
odpowiednią sztukę alegoryczną albo przynaj
mniej jakieś kuplety na jego cześć. 
Nie potrzebuję , jak s<1dzę. przekonywać Wa
szej Ekscelencji o : kandalu , który wywołują 
podobne wydarzenia. i przedstawiać związa
nych z tym wszelkiego rodzaju niebezpie
czeństw: Gdyby szczegó ł te prze nikrn;:ły do 
wiadomości powszechnej . jakież pojęcie mia
no by o zakładzie , w którym toleruje s ię po
dobne nadużyc ia '! Jakżeż można pogodzić z ni
mi stronę moralną leczenia chorób umysło
wych') Chorzy. którzy codziennie kontaktują 
s ię z tym odrażaj<icym człowiekiem, są bez 
przerwy pod wrażeniem jego głębokiego zde
moralizowania; sama zresztą świadomość jego 
obecności w tym dornu wstrząsa wyobraźniq 
nawet tych , którzy go nie widują. 
Mam nadzieję , że Wasza Ekscelencja uzna re 
morywy za wystarczaj~1ce, aby nakazać prze
niesienie pana de Sade do innego miejsca od
osobnienia niż zakład w Charenton. Na próż
no usiłowano by tutaj nie pozwolić mu na ko
munikowanie s ię w jakikolwiek sposób z in
nymi pensjonariuszami, byłoby to równie bez
skuteczne jak w przeszłości, a podobne nad
użycia miałyby zawsze miejsce. Nie domagam 
się bynajmniej , aby odesłano go do Bicetre, 
gdzie był dawniej umieszczony, ale chciabym 
przekonać Waszą Ekscelencję , że więzienie 

albo twierdza nadawałyby się dlai1 znacznie 
bardziej niż instytucja przeznaczona dla lecze
nia chorych ... " 

List dr Antoniego Royer-Collard'a 
do ministra policji 

(2 sierpnia i 808 r.) 

Fascynacje modernizmu 
„Przesadny entuzjazm - powiecie - korzenie 
się przed egzotyzmem. Ani jedno, ani drugie. 
Za daleko zaprowadziłoby mnie tlumaczenic 
tego w odniesieniu do mnie; wolę zwrócić uwa
gę na ten szczegół, że debiut w Europie i kolo
salny tryumf Japończyków odbył się w stolicy 
Francuzów, narodu najbardziej rutynistyczne
go pod słońcem i najbardziej niezdolnego do 
przyjęcia w siebie czegokolwiek, co stworzył 
duch inny, aniżeli ich.( ... ) Cóż więc elektryzo
wało tych łudzi stępiałych i wyschlych? Sztu
ka, moi panowie, poprostu , nowa, nie znana, 
nic widziana sztuka' Poemat dźwięków i linii, 
harmonia stylizowanych gestów i słów, prze
dziwna całość symfoniczna gry, ruchu, kostiu
mu - ta muzyka, taniec, malarstwo, poezja 
i śpiew, stopione w jedną ~ztukę wyższego rzę
du' Ale to jeszcze nic wszystko, ( ... ) ponad tym 
wszystkim płynie szeroką falą życie i tworze
nie, któremu widz asystuje bezpośrednio , nos 
w nos 1 ( ••• ) 

Oto szczegół charakterystyczny: aktor japoń
ski na tle roli przygotowanej - improwizuje na 
scenie wobec widza; tekst wyuczony wolno mu 
zmienić bez zapowiedzenia, wolno zmienić sy
tuację , układ sceny, a partnerzy rnusz<J odpo
wiednio do tego zachować się. Czyż to możli
we jest.już choćby ze względów tech nicznych? 
A tak , możliwe ; bo aktorz japońscy nic grają, 
lecz żyją na scenie; nie popisuj<\ się. nie udają, 

nic robią. l cz f\\'(J/--::, 11 bezpośredni , instynk
townie, pod wpływem inspiracji chwili, a po
nad tym życiem swoim własnym realnym, dają 
życic wyższe: symbolami gestów naiwnych. 
pierwotnych. szerokich, ale przedziwnie styli
zowanych i p17 esubtclnq spontaniczni\ mimi
kq, niuansami drgnieri na twarzy. wyrazem oczu 
i warg. nieartykułowanym, muzycznie pojętym 
dźwięki m - dają vszystko to, czego powiedzieć 
nie zdol n jest żaden język ludzki: dają w ja
pońskicm naczyniu Duszę ludzką, Tchnienie 
boże." 

Jan August Kisielewski 
O Jap01ic:vkach H ' teatrze 

w: Pa1111w.wi011. Lwów - Warszawa l 906 

„Mieliśmy w tym czasie jcdnę wielk<1 nowość 
aktorskq: teatrjapo!lski. We wtorek dnia 11 mar
ca I 902 r. odbyło się „za najwyższem zezwole
niem Jego Cesarskiej Mości Mikada Japonii" 
przedstawienie nadwornej trupy japońskiej ze 
współudz i ałem Sady Yaccó i Kawakami , oraz 
30 artystów japor\skich cesarskiego teatru w To
kio. ( ... ) Istotq teatru jest sztuka aktorska. Sztu
ka ta stoi bardzo wysoko i jest naprawdę arty
styczm). Cechą jej: stylizowany realizm. Aktor 
odtwarza rzeczywistość skrupulatnie, według 
naszych pojęć nieraz aż przesadnie. ale nie trak
tuje wszystkich szczegółów równomiernie. Zad
nego szczegółu nic opuści , owszem, sadzi się 
na to. żeby ich było jak najwięcej , ale na pierw
szy plan wysuwa momenty zasadnicze, albo też 
te , w których najbardziej może błyszczeć wir
tuozostwem i nad tymi zatrzymuje się dłużej. 
W grze tych aktorów podziwiać trzeba było 
szybkość i rozmaitość ruchów i mimiki. ( ... ) 
W pewnych momentach jednak tempo gry wol
nieje, opóźniają się umyślnie ; przedłużają chwi
lę; niekiedy pozostają na>vet kilkanaście sekund, 
jakby w grze wstrzymani, jakby tworzyli obraz 
z żywych osób. A obrazy te są nadzwyczaj pięk
ne; wiedzą dobrze. w którym miejscu się zatrzy
mać! Wirtuozostwo ich gry jest niezrównane, bo 
grają tysiące razy tę samą rolę, a posiadając nad
to wolność zmieniania tekstu, mog<1 w każdej 
sztuce ćwiczyć się w tym, do czego czuj<\ Upodo
banie." 

Włodzimierz Perzyński 

„G los Narodu" nr 61 i 62, 1902 

Mishima w Starym Teatrze 
Andrzej Wajda przygotował na otwarcie ufun
dowanego przez siebie Centrum Sztuki i Tech
niki Japońskiej Manggha w Krakowie (30 li
stopada 1994 roku) przedstawienie Mishima, 
na które złożyły się cztery jenoaktówki Yukio 
Mishimy. Premiera spe ktaklu odbyła się 
23 li stopada na Scenie Kameralnej Starego Te
atru, inauguruj<1c wielkie święto japoI1skiej 
kultury . 

„Dlaczego pana wybór padł właśnie na cztery 
jednoaktówki - Wa chlarz, Szaf';', Pllniq Aoi, 
i Adamaszkowy bębenek - Yukio Mishimy'l 

Z Mishimą jest podobnie jak z Kurosawq. Ja
porkzycy uważaj <), że mają wielu zdolniej
szych i lepszych reżyserów niż Kurosawa. 
Bardziej japońskich. Ale to Kurosawa jest 
reżyserem , który nas h1czy z Japoni<\. Wiemy 
o niej tak wiele głównie z jego filmów. Po
dobnie jest z Mishimą. Pomyślałem, że było

by dobrze , gdyby dawno nie grany u nas Mi
shima pojawił się w Starym Teatrze w obsa
dzie aktorów. których dobrze znam . Zwłasz
cza z Anną Polony pracowałem już wielokrot
nie i z powodzeniem. Teraz poznałem now<1 
gwiazdę Starego Teatru - nową dla mnie, bo 
pierwszy raz z nią pracuję - panią Beatę u
dalej. Towarzyszą im wspaniali artyści - Jan 
Peszek i Andrzej Hudziak, grający na zmianę 
te same role., każdy według własnego tempe
ramentu. Cieszę się z ponownego spotkania 
z artystami Starego Teatru. Utwierdzają mnie 
ciągłe w wierze w teatr." 

Janusz R. Kowalczyk 
z wywiadu z Andrzejem Wajdą 

„Rzeczpospolita" 29 listopada l 994 

lilłONIKA Starego Teatru 

Anna Dymna 
Medal Świętego Brata Alberta 

(za rok I 999) 
za inicjowanie i wspieranie akcji 

charytatywnych na terenie Krakowa 

Dorota Pomykała 
wyróżnienie indywidualne 

za rolę Elżbiety 
w przedstawieniu Starego Teatru 

Dekalog li i \!III Krzysztofa Kieślowskiego 
i Krzysztofa Pies iewicza 

prezentowanego w ramach 
V Ogólnopolskiego Konkursu 

na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej 

Jerzy Trela 
nagroda „Feliksa" Warszawskiego I 998/1999 

za najlepsz~-i rolę męską 

Samuela w Std:.:iach 
Stanisława Wyspiańskiego 

w Teatrze Narodowym 

PREMIERY 

25 marca 2000 
llyptyk wyspia1iski 
według scenariusza 

i w reżyserii Marka Fiedora 

Opr;u•o\,·nnlP 

Elżbieta BlńcZ~'cka 

Oprac•o"-nnie ~rnfic•7.114" 1..-.c.•11 1•rz~· h,· lski 

Oprnc•o"mth" kon1pUh•ro\\~ 1•inlr Knł1wblc•.f 


