


Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazyivać cnocie własne jej ry y, 
z/ości żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku po t ać ich i piętno. 
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NajbliŻSza premiera: 
Rafał Maciąg 
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William Shakespeare 

Dyrektor Naczelny i Arty tyczny 
Tadeusz Bradecki 

MISHIMA 

Yukio Mi hima, a właściwi Kimitake Hiraoka, 
najstarszy syn wysokiego urz clnika pań twowego, 
urodził si w Tokio w roku 1925, zmarl śmiercią 
amobójczą (s ppuku) w roku 1970. Daleko 

spokrewniona z rod m iogunów Tokugawa 
rodzina Hiraoka ni miała pretensji do tytułu 
książę go. Mimo to nie rezygnowała 

z arystokratycznych nawyków. Dlatego Kimitak 
po lała do zkoły rakushuin, k ztalcąc j 
potomków c arskich i ary tokratycznych 
rodzin. Kimitak był cizi ckiem chorowitym, lecz 
w szkole bardz dobrz obie radził. Pod koni c 
nauki otrzymał najwyższe oc ny w klasie. Pisać 
zaczął bardzo wcze nie i od razu przyjąl 

p eudonim Yukio Mishima. Cho iaż skończył 
wydział prawa niw r ytetu Tokijskiego i potem 
krótko pracował na stanowi ku obiecującym 
kari r w Ministerstwie Finansów, zrezygnował 
z pracy biurowej w roku 1948, gdy kilka jego 
opowiadań zy kało pochl bną ocenę . Miał 23 
lata, kiedy został pisarzem. Pi r szy tom 
opowiadań (Las wpehzym rozku•icie 1944) nie 
j t udany, a na uwagę za ługuje z względu 

na r torykę gloryfikują ą piękno cesarski j 
Japonii, odżywającą w ostatnich utworach. 

Rozgłos przyniosła mu krótka powieść 
psychologiczna o dojrzewaniu chłopca, nosząca 
tytu ł Wyznania maski,(Karnen-no kokuhqku, 
1949), a następni Zło(y Pawilon (Kinkakuji, 
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1956) , studium ps ychiki now1c1usza 
buddyjski go, który podpalił Złoty Pawilon 
w Kioto, aby w zwolić się z więzów 
urzekają go pi kna Pawilonu . Do dzie l 
reprezentat:yv.rnych Mishimy należq również 

m.in. wydane w Pol c Ballada o miłości 
0945), /\a uu 1ifzi 0963), a takż Dom Kyoko 
(Kyoko-110 ie, 59) i t tralogia pt. Płodne morze 

UR5jo-no umi, 1965 - 70>. 

Wkrótce po debiucie teatraln m (Dom ognia -
Kalaku, 1949) ukc Mishimi przyniosły 

„w półcz n sztuki no" . ikomu po Tanizakim 
ni e udało si tak dobrze jak Mishimie 
wykorzystać klasyczną formę cło przekazania 
nowych tre ci. Po łużył się on metodą zbliżoną 

cło parafrazy. 

Współcze ne dramaty 116 bardzo wcześnie 
zosta~y przełożone na j zyk angi l ki 0957 r.) 
i V..')'Stawione w U A, a późni jw innych krajach, 
m.in. Pol . W 1965 roku Tadeusz Łomnicki 
wyr żyserowal w T atrze Współczesnym 
w Warszawie trzy jednoaktówki Mi bimy: 
l'(lacblarz, .fes te.< piękna i Ada masz kou :v 
bębenek; \Y prz cl tawi niu tym zagrała 

gościnni lr na Eichl równa . 
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W PÓŁCZE NY TEATR JAPOŃ KI 

Dramat współczesny - po japońsku hingeki 
- rozwija ię pod wpływem europej kim tak 
więc jako r zultat naśladownictwa nie zachęcał 
Europejczyków do po zukiwan ia w nim 
„taj mn ie geniuszu j apoń kiego" . Zre ztą 
również powstanie . hingeki opóźniło si 
o kilkadziesiąt lat w porównaniu z powieścią. 

awet po pr mi rze Hamleta i ory, czyli domu 
lalki w roku 1911 w Tokio trzeba było zekać 
jeszcze wiele lat na wykształcenie aktorów 
„now go stylu'·, na rodzim sztuki i zmianę 
gustów. ajdłużej chyba ttwa nauczeni się 
widzów poszukiwania w teatrz ni tylko 
rozrywki czy mi trzostwa technicznego, l cz 
także docenienia odtworzenia życia 
codzi nnego i konfliktów poł cznych lub gry 
intelektualnej . Przed II wojną światową chętniej 

i c Japończycy oglądali barwne widowiska 
kabuki i sen tym ntalne rodzime dramaty „nowej 
szkoły ' (shimpa), czyli zmodernizowanej postaci 
kabuki. Tym niemniej w kręgu shingekinie było 
zastoju : uporczywie uczono się rozumienia 
zasad europ jskiego teatrn i wystawiano na 
różnych scenach ek perymentalnych wszystkich 
niemal modnych autorów, a także wi !kich 

mistrzów. 

Przedstawieniem Wiśniou •ego sadu Czechowa 
w grndniu 19 5 roku , w znakomitej obsadzie 
trzech grup teatralnych, rozpoczął się okres 
szybkiego rozwoju shingeki - powstały nowe 
zespoły, pojawili się dramatopisarz i reżyserzy. 
Zmienił się korzystnie repertuar sztuk 



tłumaczonych. Źródłem inspiracji dramaturgów 
był - z jednej strony Konstantin S.Stanisła ski, 
a z drugi j - Bertolt Brecht: dwie świętości, 
przeciw którym odważyli się wy tąpić 
eksperymentatorzy „teatrzyków podziemia" 
dopiero w latach 1960-tych. Lecz już w latach 
1950-tych dwaj młodzi pisarze wnieśli do 
realistycznego sbingeki nowe jakośc i i od 
pierwszych utworów zyskali sławę 
najambitniejszych dramatopisarzy ,now go 
teatru" . Byli to Kobo Abe, późniejszy autor 
Kobiezy z uydm (PfW, 1968) i Yukio Mishima, 
znany w Polsce jako autor Ballady o m ilości 
i Na uwięzi (PIW, 1973). Mishima zabłysnął 
znajomością języka klasyki, zarówno zachodni j, 
jak i rodzimej, i wizją świata, w której zacierały 

się granice między etyką a estetyką . 

wg M \lclanowic7'1 I" I 
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KIASYCZNY TEATR O 

o z trudem poddaje się definicjom t atru 
zachodniego, ale można próbować je określić 
jako „po mal dramatyczny związany ze 
zjawiskami odległymi, nadnaturalnymi, 
wykonany przez tancerza, często w masce, który 
dzieli się śpi wem lub recytacją poezji z chórem 
lub drugorzędnymi postaciami ". Tym 
„zjawiskiem odległym, nadnaturalnym" jest 
pojawienie się w świ cie przedstawionym 
ducha , demona, bóstwa, herosa opowieści 
wojennych, postaci znanej z literatury w pewien 
sposób szczególnie obdarzonej siłą duchową. 

Bohat ra dramatu n6 wyróżnia to, że jest 
ucieleśnieniem mocy wyższ j, pozaludzkiej, 
albo też, iż jako człowiek przeżywa zup łnie 
niezwykłe unie i nia : miłość, gniew, czasem 
zazdrość i szaleństwo, dopro adzone do 
sp cyficznej kulminanty. Tekst dramatu 
(yokyoku) ob jmuje zazwyczaj określony epizod 
z literatuty pięknej, legendy lub historii Japonii, 
cz em Chin. Bohater główny jest jeden. Inne 
osoby w nim występujące są właściwie 
drugoplanowe, zaś z punktu widzenia teatrologii 
zachodniej nie zachodzi pomiędzy nimi nic, co 

można określić mianem konfliktu. 

Zamiast konfliktu akcja koncentruje si wokół 
intensywnego przedstawienia stanu uczuć 
bohat ra w najważniejszej chwili epizodu: gdy 
bohater - duch <bóstwo) ujawnia swoją siłę 

poprzez taniec i śpiew albo też gdy bohater -



człowiek odkrywa swe utajon pasj , uczucia 
i tęsknoty i „daje im upust" również poprzez 

taniec i śpi w. 

Dramat rozgrywa się jednak nie tyle pomiędzy 
postaciami dramatu, il w j dnej z nich. Rolę 
bohatera głównego wykonuj zawsze aktor 
noszący nazwę działającego ( bite), zaś rol · 
świadka pełni drugi aktor, tzw. poboczny 
(waki . bite występuje w masce prawi zaw z , 
waki - nigdy . Cza ami , nawiązując do 
klasyczn j tragedii greckiej, mówi się o nich 

„protagonista i antagonista '. 

Akcji scenicznej towarzyszy od początku cło 
końca akompaniament muzyczny, wykonywany 
na: flecie poprzecznym <fue), małym b bni 
r cznym ( kotsuzumi) i iększym bębnie 

ręcznym (Ot uzumi , uderzany h palcami, oraz 
w niektórych sztukach - na dużym b bni 
uderzanym drewnianymi palkami ( taiko). 

Cały zespół muzyków nazywa s ię hayashikata 
i sadowi się zawsze z tyłu proscenium, to znaczy 
w tle kwadratowej sceny. Znajdującą się za nimi 
drewnianą ścianę ozdobiono wizerunki m 
sosny, co przypomina, że kiedyś noodg1ywano 

w otwartej przestrzeni. 
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„PANI AOI" W OPOWIEŚCI I NA SCENIE 

I 
Na początku XI wieku powstało Ge11ji -
monogatari, najwybitniejsze dzieło prozatorskie 
t go okresu, uznawane dziś za pie1wszą dojrzałą 

psychologiczną powieść świata. Autorką t j 
powieści jest Murasaki Shikibu (ok. 970 - ok. 

1016).. . 
Genji - monogatari składa się z 54 ksiąg (maki) 
przedstawiających wydarzenia z około 
siedemdziesięciu pięciu lat, w któ1ych brało 

udział blisko 430 postaci„. 
Od pierwszego rozdziału p t. Kiritsubo do 
czterdziestego pierwszego pt. Maboroshi 

głównym bohaterem je t Hikaru Genji. 
Hikaru był nie tylko urodziwy, lecz także 
odznaczał się wybornym smaki m 
i umiejętnościami wyróżniającymi go spośród 
przeciętnych a1ystokratów i dworzan. A nade 
wszystko potrafił kochać i prz żywać swoje 
miłości, jakby były jedynymi i niepowtarzalnymi 
zdarzeniami w jego życiu. Był wi c w oczach 
kobiet idealnym amantem, co nie oznacza 
wcale, że przeżywał wyłącznie tryumfalne 
zwycięstwa i tylko radości, ni oznacza też, by 
wszystki kobiety , które obdarzał swoim 
za interesowaniem, osiągały szczęście . 

Poczynając od jego oficjalnej żony, Aoi-no ue, 
którą mu wybrano i z nim ożeniono, gdy był 
jeszcze chłopcem.„ wszystkie jego kobiety 
przeżywają rozterki i zawody z powodu 

\ 
I 
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związku, jaki im narzucono lub z tego powodu, 
że nie były tak kochane, jakby pragn ły. 

II 
Epizod o prześladowaniu Aoi przez mściwego 
ducha rywalki, zaczerpni ty z 12 zwoju 
Opowieści o Cesarskiej Latorośli ( Genji 
monotagari) stał się kanwą dramatu, którego 
autorem jest prawdopodobnie Zeami Motokiyo 
0363 1443) protoplasta najstarszego 
w Japonii aktorskiego rodu, tak zwanej szkoły 
Kanze. Akcję dramatu noszącego tytuł Aoi - no 
ue stanowią zmagania: najpierw szamanki 
Teruhi, a potem mnicha buddyjskiego 
egzorcysty z mściwym duchem zazdrosnej 

Roku jo. 

ROKUJO : niskim głosem, cicho 
Jak w świetle błyskawicy 
rozbłyska krótkie życie. 
Gdzież tu czas na nienawiść, 
komu ona potrzebna? 
A komu -
żal nade mną? 
Jakże tu zatem przyjść zdołam? 
O, teraz właśnie zwabiona 
graniem cięciwy 
tobie się jawię. 
Jak myślisz, kimże jestem 
jeśli nie duchem mściwym 
Roku jo? 

jtłtf- iff. - 1;1:A.1:'(> CiiJf":lff J 
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Ach, przeszłość. „ 
powiedz mi, czym była, 
jeśli nie nieustanną uczt<.} w k-wiatach 
wiosenną zabawą o świcie? 
Pałac cesarski jesienią 
tonął w szkarłaci liści, 

my, zachwyceni, do nocy 
tI-vvaliśmy w upojeniu, 
brzmiały dzwonki śmiechu, 
spływało na na srebro 
księżycow go blasku, 
snuło si niczym aromat 
który opływał slocłyczą 
mnie amą ... 
T raz ... cicho marniej . 
Ten wiotki k.·wiat powoju 
z lękiem południe wita 
pa lący promień łońca. 

pocbyfa głou.'C? 
Kiedyż to serc moj 
zdążyło si tak zmienić 
w zdziczałe, suche pole, 
na którym rosnąć może już tylko paproć i trawa, 
i gdzie na źdźbła powoli 
wypływa uczuć rosa? 
Jak rosa niespiesznie 
wzbiera nienawiść moja 
i aby ją rozpro r.yć 
tu przy hodzę nareszcie~ 

Ja cierpię 

'• 
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właśnie przez człowi ka! 
Cierpię z j j powodu! 
Więc niech za moją mękę ci rp i teraz ona! 

idzie w kierunku posłania 
Liść maranty na wietrze 
widać z każdej strony; 
tak widać moją nienawi ć 
i straszny gni w, 
straszny gniew! 

III 
W roku 195 1 Yukio Mi hima napisał 

współcz sną wersję I rama tu 110 (kin da i 
nogaku) o zazdrosnej kobi ci prze 'ładując j 

swoj rywalkę, inspirowaną Aoi - no u 

„.ROKUJO (rozkładając dianie w 
rękall'iczkacb J 

„.Kwiaty, które ja przynoszę , to kwiaty 
niewidzialn . To k'"Wiaty bólu . 

(czyniąc ge (V, jak gdyby układała ku 1ia(F 
u u 1ezgł0Ll'ia) 

O, kiedy tak układam kwiaty przy poduszce, 
pączki rozwijają ię w k riaty barwy popio u . 
Od spodu li ci wyrasta rnnó two traszliv..ych 
cierni. Kwiaty wydzielają cuchnący odór. Ten 
odór rozchodzi się po całym pokoju. Wtedy, 
o patrz z twarzy chorej znika spokój, jej policzki 

drżą. Twarz zdjęta j st przerażeniem . 

(u ~yciqga dłonie ll' rękau •iczkacb nad tu·arzq 
chorej) 

Aoi widzi teraz we 'nie, ż jej twarz zmienia si 
straszliwie. Widzi we śnie, ż jej twarz, która 
dotąd wydawała się jej w lustrze tak piękna, 
pokryła się mnóstwem zmar zczek. O, teraz 

dotykam lekko jej gardła 
( do(yka rękami gardła chorej) 

i Aoi czuje we śni , że się dusi. Kr w napływa 

jej do twarzy, Aoi traci oddech, z bólu zaczyna 
rzucać rękami i nogami.. . 

HIKARU (przerażony, odciąga ręce Rokujo) 
C pani robi Aoi? 

ROKUJO (cofa sir na pewnq odległa 'ć 
Próbuję zadać jej ból. 

wg \I . \ 1danow lcl . 
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Rachunki 
Oszczędnościowo 

Rozliczeni owe 
Banku BPH 
to możliwość: 

- bezpiecznego gromadzenia 
oszcz~dno ci, 

- dokonywania rozliczeń 
bezgotówkowych, 

--bezproblemowego r gulowania 
tałych płatno ci, 

- uzyskania kredytu 
bez żadnych formalności 

Uwaga I Na równych prawach 
honorowane są dwa rodzaje czeków Banku BPH 

Z czekiem Banku BPH 
życie łatwiejsze 

i bezpieczniejsze ! 
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Oferujemy najwi~k zy w Pol ce wybór map 
Królestwa Pol kiego 

Mapy XVl, XVIl I XVIII w. 
Stare widoki miast poi kich. 

Ryciny wybitnych polskich grafikow: 
Norblina, Płońskiego, Panklewl za I Innych 

Podziemia Starego Teatru 
Kraków, ul. Jagidlońska 5 
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Mamy zaszczyt zaprosić Państwa 
do kawiarni "MASKA" 

otwartej od godz. 9 do ostatniego gościa 

Tadeusz Huk 
Krzysztof Janarek 

Jagiellońska I 
Stary Teatr 

tel. 22-85-66 w. 13 I 

tary Teatr im. Heleny Modrzejew kiej 
ul. Jagielloń ka 5 
J 1-0 1 O Krakó\\ 
Drrektor :Vac=elm· i Artr tvc=nv 
tel. 21 29 11 · · · · 
Z-ca Dyrl!ktort.1 d . Administrac_1jnych 
tel. 21 33 53 
Sekretariat 
tel. 21 29 77. 21 33 53 
fax 21 3 53 
telex 32 64 83 stary pl 
Du:a Scena 
ul. Jagiellońska I 
kasa biletO\\a - ul. Jagiellońska I 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
Scena Kameralna 
ul. tarowi ' Ina 21 
kasa biletowa - ul. Staro\\ i ' Ina 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Mała Scena 
ul. ła,,kowska 14 
kasa biletO\\a - ul. Jagiellońska I 
Sulu im. Hi.feny Vodr::eje11 )dei 
ul. Jagiellońska 1 
ka a biletowa - ul. Jagiclloń ka I 
Kasy hiletoH·e prowud:ą Jpr::edO:.: 
- \\1orek, ·roda, czwartek, piątek. obota 

1 O' 1300 i 17 - 19 " oraz 2 godzin) przed spektaklem 
- niedziela· I 7 - 1 ' oraz 2 godzin) przed spektaklem 
- przed przedaż rozpocZ) na się 5 dni przed spektaklem 
Organi=acja Widol1 ni 
ul. Jagielloń ka I 
rezernacja biletów ind)'\\idualnych i grupowych 
- codziennie z\\ ;jątkiem niedziel i dni Ś\\ iąteczn) eh 9"' - 17 
- \\ sobot) 9' - 14' 
tel 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66. 22 87 63 
,\lu::eum Starego Teatru 
ul. Jagielloń ka I 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63 
CZ)nm: na godzinę przed przedstawieniami i\\ czasie spektaklu 

Redakqa programu: 
Maria Klotzer 
Opraco\\·anie grafic=ne: 
Lech Pl'Z)bylski 
Ir.lad komp11terol1 •: 

Piotr Kołodziej 



Sezon teatralny 1994195 
realizowany jest przy współpracy: 
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DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY TADEUSZ BRADECKI 

WACHLARZ • SZAF A • PANI AOI •ADAMASZKOWY BĘBENEK 
cztery współczesne sztuki no Yukio Mishimy 

SCENOGRAFIA 

pr=:ek/ad: Anna Zielińska-Elliot, Hemyk Lips::yc 

WACHLARZ 
Jitsuko 

Hana ko 
Yoshio 

Anna Polony 
Beata Fudalej 
Artur Dziurman 

SZAFA 
Wlafricie/ 

Kiyoko, tancerka 
Administrator 

Klientka 
K/;ent 1 

Klienl Il 
Klient Ili 

Andrzej Hudziak I Jan Pe zek 
Beata Fudalej 
Piotr Skiba 
Ewa Kolasińska 

tefan Szramel 
Aleksander Fabisiak 
Marek Kalita 

PAN • .101 
Yasuko Rokuji5 

Pani Aoi 
Hi karu 

Pielęgniarka 

Anna Polony 
Beata Fudalej 
Artur Dziunnan 
Ewa Kolasińska 

ADAMASZKOWY BĘBENEK 
Hanako Beata Fudalej 

lwakichi, woźny Andrzej Hudziak I Jan Peszek 
Madame Anna Polony 

rzędnic=ka Ewa Kolasiń ka 
Toyama Marek Kalita 

Fujima. nauczyciel tańca Piotr Skiba 
Kaneko, dyplomata Aleksander Fabisiak 

REŻV ERlA 

AndrzeJ Wajda 
MUZYKA 

Krystyna Zachwato\vicz Stan i la\\ Rad\\ an 
Muzy y: Anna Grodecka, Marta Murzyn, Mieczysław Mejza, Marek Olma 

Asystent reżysera: Jerzy Fedirko crwsn 

Premiera w rarnach uroczysta' ci otwarcia 
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej w Krakowie. 

Przedstawienie zrealizowano dzięki finansowej pomocy BANK BPH~ 
li Pl'Tnn'll••O""łh„ ""'"" 

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych Ry zard J Skrzypczak • Kierownik Muzyczny Mieczysław Mejza 

tnSplCjf:'nl 

111jler 
ko.trwm;r. 

pracownia kraw1Ct:ko dam.{ka 
praco u ma kra" iecka męska 

dekoroqc · 
praco1rnia b11tafonka 

pracm\nia malarska 
procoll'nio .trolarska 
pracown;a ślusarska 

prat·(ln'nia tapicerska 
cl1aralctl!rr;;acja 

i Hiat/o 
t1:w1ęk 

glónm• br;rgad:isra 
kierownictwu 1cchnicne 

koon:łmacja pracy arrysryc::ne1 

Marra Kac:::marc..":l'k 
Marta Basrer 

Halina Dra/11« 
Fn-deryk Kallrus 

Barbara Nowok 
\falgor.:ara To/aga 
Wiesław Wróbel 
les;;ek 811bok 
Jan Regulski 
Zofia Zielińska 
Adam Ph-' o war 
Mif.!l:;;y-slaw Gu::ga11 
Wieslm1·Molek 
Anna Kammer. Andr.:e1 Smoleir 
Malgor.:aro Piotrowska-Joru.-.. Ur.r;;u/o Więcek 
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ZTBITBU 

Jeden z najświetniejszych twórców oblicza artysty znego 
Starego Teatru, Andrzej Wajda, pracuje na tej scenie już 
od 30 lat. Katalog jego prac =realizowanych tutaj na 
zaproszenie kolejnych dyrektorów Starego Teatru, 
Zygmunta Hiibnera, Jana Pawia Gawlżka, Stanisława 
Radwana i Tadeusza Bradeckiego, obejmuje kilkanaście 
pozycji. 
W swoich przedstawieniach Andrzej Wajda zawsze 
podejmował dialog z wybitnymi o obowościami autorów 
dramatów czy powieści, które sta(v ię kanwą cenariu zy 
scenicznych. Do niektó1ych autorów, czy tek tów reżyser 

STANISŁAW WYSPIAŃ K l 
Wesele, 1963 

Noc listopadowa, 1974 
Wesele, 1991 

FIODOR DOSTOJEW Kl 
Biesy, I 971 

Nastazja Filipowna 
wg Idioty, 1977 

Zbrodnia i kara, 1984 

SŁAWOMIR MROŻEK 
Emigranó, 1976 

oraz 

OTIATRZE 

po latach powracał. Utwory innych pisarzy pojawiają się 
w dotychczasowym dorobku Andrzeja Wajdy tylko raz, ale 
za to nieslychanie dobitnie. 
Swoją pracę w Starym Teatrze rozpoczął od „ Wesela" 
Stanislawa Wyspiańskiego wyreży erowanego w 1963 
roku. Do tego tekstu powróci! na tej samej scenie niespelna 
trzy lata temu. To ostatnie „ Wesele" pozostaje wciąż 
je zcze w repertuarze teatru, a nowe dziesięciolecie pracy 
Andrzeja Wajdy w St01ym Teatrze otwiera niezwykle 
przedstwienie złożone z czterech jednoaktówek no Yukio 
Mishimy, noszące w tytule nazwisko autora. 

WILLIAM SHAKESPEARE 
Tragiczna historia Hamleta. 
księcia Danii t 981 
Hamlet (IV), 1989 

ALEK ANDERFREDRO 
Zemsta, 1986 

YUKIO MISHlMA 
cztery w pólczesne sztuki no: 
Wachlarz, Szafa, Pani Aoi, 
Adamas=kowy bębenek, 1994 

Z biegiem lat. z biegiem dni ... wg scenariusza J.Olczak-Ronikier, 1978 
FOKLE Antygona, 1984 

SZYMON AN-SKI Dybuk, 1988 


