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MA GORZATA WIELGOSZ 
U n i w e r s y t e t  i m .  M a r i i  C u r i e - S k o d o w s k i e j  w  L u b l i n i e  

Bunraku, opera peki ska czy teatr cieni  
w polskim wydaniu.  

O adaptacjach  
dalekowschodnich gatunków teatralnych 

Najpopularniejszymi orientalnymi gatunkami teatralnymi spo ród tych, 
które re yserzy, inspiruj cy si  sztuk  dalekowschodni , przenosz  na grunt 
polski, jest bunraku, opera peki ska i teatr cieni. Dlaczego twórcy si gaj  
akurat po nie? S  bowiem cz sto efektowne wizualnie, podobnie jak powta-
rzaj ce si  w wielu spektaklach symbole. Polscy re yserzy wielokrotnie wy-
korzystuj  proste i konwencjonalne odno niki dalekowschodnie, uznaj c 
kultur  t  za zbyt hermetyczn , by poprzez wnikliwsze studia bardziej gma-
twa  w g owach zachodnim odbiorcom. Najcz ciej w przedstawieniach 
inspirowanych kultur  chi sk  wyst puje smok i wachlarz, sygnuj cy skoja-
rzenia zarówno z Pa stwem rodka, jak i wyspiarsk  Japoni . Rozwa ania 
na temat funkcjonowania symboli podejmuje Grzegorz Józefczuk, pisz c: 

Adaptacja twórczo ci literackiej, zrodzonej w radykalnie odmiennym kr gu 
cywilizacyjnym, rodzi znane, zasadnicze pytanie: czy i jak mo na zrozumie  
wielowarstwow  struktur  symboli i znaków innej kultury? W Chinach biel 
jest kolorem a oby, w Meksyku wskazuje na z o, a w Europie – czytana jest 
jako znak czysto ci, uczciwo ci i pokoju. A co ze smokiem? Je eli w Europie 
w. Jerzy zabija smoka, to znaczy, e to jaki  niebezpieczny szatan. Lecz 

w Chinach smok uosabia w adz , doskona o , rodzaj opieku czo ci1. 

                                                           

1 G. Józefczuk, Magia chi skiego teatru, „Gazeta Wyborcza Lublin” 2006, http://www.e-teatr 

.pl/pl/artykuly/47571.html [dost p: 25.09.2006]. 
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Nie do ko ca jest prawd  to, e w Chinach kolor bia y stanowi barw  a-
oby. U ci laj c, „u ywane w tym kontek cie s owo su oznacza niebielone 

p ótno. W rzeczywisto ci stroje a obne s  w kolorze p ótna na worki, 
a wi c br zowo ó te”2. Zostaj  zatem uszyte z niefarbowanego, grubego, 
zazwyczaj br zowego p ótna. Cz sto jednak okre la si  je jako bia e. Czysta 
biel – qingbai oznacza, jak w polskim kr gu kulturowym, dziewictwo. 

Za spraw  spojrzenia na sztuk  Dalekiego Wschodu oczyma Europejczyka 
i przenoszenia na polski grunt pewnych jej komponentów powstaje ca ko-
wicie nowa jako . Re yserzy si gaj  po elementy zaczerpni te z teatrów 
tego obszaru, lecz czyni  to cz sto z dystansem. Odchodz  od w a ciwej 
sobie tradycji, ale nie s  w stanie do ko ca pozby  si  charakterystycznego 
wgl du w rzeczywisto , z której wyro li. W oryginalnym japo skim teatrze 
j ruri (bunraku), zainicjowanym w XVI wieku, dzia ania prowadzone s  
w trzech planach: przez kantora (narratora), shamisenist  (muzyka), lalkarza, 
przy tym ka da lalka animowana jest przez trzech aktorów w niezwykle pre-
cyzyjny sposób. Dokonuje tego bowiem: omo-zukai – g ówny animator 
poruszaj cy g ow  i praw  r k  lalki, hidari-zukai – poruszaj cy lew  r k  
lalki i odpowiedzialny za wykorzystanie rekwizytów oraz ashi-zukai – animu-
j cy nogi lalki lub imituj cy ich istnienie u lalek kobiecych, nieposiadaj cych 
sztucznych nóg. Z imitacj  tej formy scenicznej, przeszczepionej w sposób 
twórczy na grunt europejski, mamy do czynienia w S owiku3 w re yserii Ka-
rela Brožka. Akcja sztuki rozgrywa si  jednak e w Chinach, a nie w Japonii, 
jak sugerowa aby wykorzystywana technika teatralna. Jak ocenia Dorota 
Mrówka, twórcy, dokonuj c adaptacji gatunku, 

uczynili to za  w sposób m dry, z odpowiednim dystansem, umiej tnie 
czerpi c z konwencji, ale nie na laduj c jej niewolniczo. I dzi ki temu 
powsta o bardzo interesuj ce i oryginalne przedstawienie. (…) Nastroju 
dope niaj  tradycyjna chi ska muzyka, lampiony i pi kne kimona narra-
torów opowie ci4. 

Akcja spektaklu przebiega w dwóch równoleg ych planach – lalkowym 
i aktorskim, a niektóre zdarzenia rozgrywaj  si  tak e w konwencji teatru 

                                                           

2 W. Eberhard, Symbole chi skie. S ownik. Obrazkowy j zyk Chi czyków, prze . R. Darda, Wyd. 

Universitas, Kraków 2006, s. 26. 
3 S owik, re . Karel Brožek, l ski Teatr Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach 2002. 
4 D. Mrówka, Premiera w…, „Gazeta w Katowicach” 2002, http://www.teatry.art.pl/!recenzje 

/slowik_bro/premieraw.htm [dost p: 29.03.2002]. 
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cieni. Je li chodzi o postaci ywego planu, re yser wprowadzi  równie  ko-
biec  posta  mierci w masce, która nadaje jej demonicznego wygl du. Nar-
rator zajmuje miejsce po prawej stronie sceny, a muzyk po lewej. Lalki sta-
nowi  tu zindywidualizowane typy osobowo ciowe. Wa n  rol  odgrywaj  
ich najdrobniejsze gesty, sposób poruszania si . Animuj cy lalki aktorzy 
wyst puj  w czarnych strojach, ich twarze skrywaj  kaptury, a d onie – 
r kawiczki. Narrator (Miros aw Kotowicz) siedzi na pod odze przed niskim 
pulpitem ty em do przedstawianych wydarze  i oprócz opowiadania historii 
u ycza g osu kilku postaciom, w tym równie  kobiecej. Obok niego niezwy-
kle wa n  funkcj  spe nia akompaniator, który ma do dyspozycji gong 
i ko atki. Zgodnie z za o eniami bunraku wyst puje tu narrator, muzyk 
i lalkarze, cho  w nieco zmodyfikowanych formach. Spojrzenie na sztuk  
Dalekiego Wschodu oczami Europejczyka wnosi zatem novum. Spektakl 
S owik w re yserii Karela Brožka niew tpliwie posiada form  inspirowan  
tradycyjnym japo skim teatrem lalek bunraku. Re yser wykorzystuje 
w twórczy sposób t  konwencj , eksperymentuje z ni , przedstawia za jej 
pomoc  chi skie realia. Podobna sytuacja wyst puje w S owiku5 w re yserii 
Mariana O dziejewskiego i wykonaniu Teatru „Conieco” z Bia egostoku, ale 
równie  w S owiku6 w re yserii Alexieja Leliawskiego, w którym znalaz y 
zastosowanie lalki bunraku o specyficznej technice prowadzenia zaprojek-
towane przez Tatsian  Nersisian. W przedstawieniu Teatru „Conieco” lalki 
bior ce udzia  w spektaklu wzorowane s  na bunraku, mimo e akcja roz-
grywa si  w Chinach, jak w przypadku pozosta ych przytoczonych realizacji. 
W inscenizacji w re yserii Mariana O dziejewskiego lalki maj  na podobnej 
zasadzie, jak w omawianym japo skim teatrze, animowane r ce. Jednak e 
widoczne s  równie  ró nice. W Japonii ka d  z lalek kieruje trzech akto-
rów, nie jeden jak w tym przypadku. Poza tym te japo skie s  niezwykle 
skomplikowane, potrafi  na przyk ad marszczy  brwi, tu s  znacznie pro-
ciej skonstruowane i przez to atwiejsze w obs udze. Ka da z wykorzysta-

nych w spektaklu lalek umieszczona zosta a na kiju jak typowa kukie ka 
(tzw. lalka polska), posiadaj c jedynie ruchom  g ow  i r ce. To wystarczy, 
by animatorzy nadawali im ciekaw  gestykulacj , na przyk ad zachwycaj c 
si  piewem s owika, ze zdumienia lalki zatykaj  sobie usta. S owik pojawia 
si  za  w tajemniczej aurze jako cie  pod wietlony w lampionie, który wisi 
na dr ku. Jako posta  tytu owa i centralna w przedstawieniu Karela Brožka 

                                                           

5 S owik, re . Marian O dziejewski, Teatr Lalki i Pantomimy „Conieco” w Bia ymstoku 2001. 
6 S owik, re . Alexiej Leliawski, Opolski Teatr Lalki i Aktora im. A. Smolki 2005. 
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wyst puje jednak nie tylko jako cie , ale równie  lalka i aktor ywego planu 
graj cy na flecie. Spektrum zastosowanych technik teatralnych w inscenizacji 
Brožka jest zatem do  du e. S owik Teatru „Conieco”, cho  nie czy ich 
w sobie a  tyle, co katowicka realizacja, pe ni równie  donios  funkcj  edu-
kacyjn . Aktorzy w bia ostockim przedstawieniu ucz  wita  si  i egna  po 
chi sku. Scenografia wymaga tu z kolei u ycia wyobra ni. W czasie poszu-
kiwa  s owika, w tej samej bajce przedstawianej w Teatrze „Guliwer”7, wa-
chlarze pe ni  funkcj  drzew w lesie, ale tak e w dalszej cz ci spektaklu, 
symetrycznie u o one, imituj  kru ganki z kwiatami. Wachlarz to, podobnie 
jak smok, symbol niezmiernie prosty i konwencjonalny. Dlatego tak cz sto 
wykorzystuj  go w spektaklach na zasadzie prostego skojarzenia polscy 
twórcy. W Córce Króla Smoka8 w re yserii Ireny Dragan w Teatrze „Kubu ” 
w Kielcach aktorzy pojawiaj  si  z wielkimi bia o-czarnymi, wzorzystymi 
wachlarzami. W okre lonym momencie spektaklu tworz  z nich scenografi , 
zawieszaj c na stoj cych dr kach. Wachlarz s u y wi c nie tylko jako re-
kwizyt, ale – odpowiednio wi kszych rozmiarów cz sto w spektaklach 
przedstawiaj cych dalekowschodnie realia – wykorzystuje si  go do budo-
wania scenografii, nie tylko nasuwaj c skojarzenia z krajem dalekowschod-
nim, ale równie  imituj c okre lone przestrzenie. W Tygrys ta czy dla Szu-Hin9 
w re yserii Konrada Szachnowskiego aktorzy ucharakteryzowani na Chi czy-
ków, ale w czarnych, jednolitych strojach, kolorem odpowiadaj cym bunraku, 
w ci gu ca ego spektaklu tworz  scenografi  i operuj  wachlarzami. 

S owik Teatru „Conieco” stanowi kolejny przyk ad mieszania konwencji 
charakterystycznych dla ró nych pa stw dalekowschodnich. Jego akcja roz-
grywa si  w Chinach, st d makija  na twarzach lalek charakterystyczny dla 
ról teatralnych tego rejonu, ale ich konstrukcja wzorowana jest na japo -
skich bunraku. Ta sama uwaga dotyczy Córki Króla Smoków10 w re yserii 
W odzimierza Fe enczaka, który wykorzystuje lalki na wzór bunrakowskich, 
a akcj , zgodnie z literackim pierwowzorem, umieszcza w Pa stwie rodka. 

Jeszcze dalej idzie w poszukiwaniach Waldemar Wola ski w spektaklu Don 

Kichot11 w ódzkim Teatrze „Arlekin”, konstruuj c zbroj  g ównego bohatera 

                                                           

7 S owik, re . Ewelina Pietrowiak, Teatr Lalek „Guliwer” w Warszawie 2008. 
8 Córka Króla Smoka, re . Irena Dragan, Teatr Lalki i Aktora „Kubu ” w Kielcach 2009. 
9 Tygrys ta czy dla Szu-Hin, re . Konrad Szachnowski, Miejski Teatr „Miniatura” w Gda -

sku 2009. 
10 Córka Króla Smoków, re . W odzimierz Fe enczak, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lu-

blinie 2006. 
11 Don Kichot, re . Waldemar Wola ski, Teatr Lalek „Arlekin” w odzi 2001. 
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z po czonych rubami siatek, pr tów i obr czy. Podczas grania rycerza 
nieistniej cego w jej rodku pozostaje pustka, prze wiecaj ca przez wymie-
nione elementy. Don Kichot, rozmiarów naturalnego wzrostu cz owieka, 
animowany jest przy tym z niezwyk  maestri  na wzór lalek bunraku przez 
trzech jednakowo ubranych lalkarzy. Ten japo ski akcent pojawia si  obok 
elementów flamenco, gdy  akcja rozgrywa si  w Hiszpanii. Zwi zek z kultu-
r  dalekowschodni  dotyczy jednak tylko typu animacji, bo autentyczne lalki 
bunraku maj  wielko  oko o 120 centymetrów i wygl daj  zupe nie inaczej. 
W Pasterce i kominiarczyku12 w re yserii Daniela Arbaczewskiego sposób pro-
wadzenia mniejszych figur korpusowych, w których wn trzu znajduje si  
aktor, np. pasterki (Mirella Rogoza-Biel) i kominiarczyka (Konrad Biel), 
podobny jest do manewrowania lalkami bunraku. Je li jednak chodzi o ich 
form , maj  niewiele cech zaczerpni tych z japo skiego teatru. Nie tylko 
wyró niaj  je europejskie rysy, ale równie  nietypowa dla bunraku wielko  
i to, e aktorom wida  nogi b d ce cz ci  postaci, nie zostaj  one skryte pod 
czarnym strojem animatora. O tym, e niekiedy europejscy twórcy kreuj  przed-
stawienia inspirowane sztuk  Dalekiego Wschodu, mieszaj c konwencje charak-
terystyczne dla ró nych pa stw tego rejonu i nie rozgraniczaj c ich, wiadczy 
równie  spektakl S owik13 w re yserii Emilii Betlejewskiej zagrany w toru skim 
Teatrze Lalek „Zaczarowany wiat”. Miros awa Kruczkiewicz podkre la: 

Aktorzy witaj  si  z milusi skimi chi skim „dzie  dobry”. Jeden z wy-
st puj cych jeszcze przed rozpocz ciem przedstawienia wiczy na scenie 
uk ady tradycyjnej gimnastyki tai-chi. Dzwoneczek, którego d wi k zwy-
kle rozpoczyna spektakle, zast pi y tym razem chi skie dzwonki, odli-
czanie do trzech tak e odbywa si  po chi sku. Dekoracje, wykonane 
przez uczniów IX LO nawi zuj  do malarstwa na jedwabiu, stylizowane 
s  oczywi cie tak e lalki, gesty i nawet sposób poruszania si  aktorów 
(cho  posta  cesarza grana jest tak, e przywodzi na my l raczej japo -
skie filmy o samurajach, a to jednak inna kultura)14. 

Mimo wielu elementów charakterystycznych dla kultury Chin, nawi zuj -
cych do miejsca akcji, pojawia si  centralna posta  stylizowana na samuraja 
                                                           

12 Pasterka i kominiarczyk, re . Daniel Arbaczewski, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lubli-

nie 2010. 
13 S owik, re . Emilia Betlejewska, Teatr Lalek „Zaczarowany wiat” w Toruniu 2000. 
14 M. Kruczkiewicz, Podró  z ziarenkiem ry u, „Nowo ci” 2000, http://www.teatrzaczar 

owanyswiat.pl/teatr/index.php/Recenzje-ze-spektakli/Podroz-z ziarenkiem-ryzu.html [do-

st p: 02.08.2011]. 
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i ten element rozbija ca  nadbudowan , jednorodn  struktur . Akcja rozgrywa 
si  w ba niowej aurze, zostawiaj c margines do dowolnych dzia a , po cze , 
skojarze , zatem takie zabiegi w fantastycznej konwencji s  dozwolone. 

Zgodno  miejsca akcji z wykorzystywan  japo sk  konwencj  bunraku 
zachowa  Waldemar Wola ski, wystawiaj c Wysp  demonów15 w asnego autor-
stwa. Nie si gn  po japo ski tekst, by stworzy  tego typu spektakl. Trady-
cyjny teatr bunraku ma okre lon  liczb  sztuk powsta ych kilka wieków 
temu. Te przedstawienia mog  polskiego odbiorc  nieco dziwi , gdy  
w Japonii cz sto czy si  ze sob  fragmenty zaczerpni te z kilku s ynnych 
utworów, niekoniecznie powi zanych ze sob . Widzowie dobrze o tym wie-
dz , gdy  znaj  niemal na pami  powtarzaj ce si  opowie ci i gesty akto-
rów, a mimo to ogl daj  je z ywym zainteresowaniem. Nie chodzi tu bo-
wiem o przedstawienie akcji, a o doznania estetyczne. Wyspa demonów nie jest 
kopi  omawianego typu teatru, gdy  taki móg by powsta  w a ciwie tylko 
w Japonii, gdzie znajduj  si  niedo cigli dla Europejczyków mistrzowie. 
Dzi ki eksperymentom europejskich re yserów te dalekowschodnie formy 
zachowuj  jednak ywotno , jakkolwiek w przekszta conej formie. Wola -
ski napisa  fabu  ca kowicie now , cho  ko cowe zakl cia Musume wzywa-
j cej smoka s , jak deklaruje autor, autentycznym starojapo skim tekstem 
instruuj cym lalkarzy bunraku, jak rusza  lalk , aby osi gn  mistrzostwo 
animacji. Poza tym re yser i autor scenariusza Wyspy demonów znacznie roz-
budowa  tradycyjny teatr. Wykorzysta  lalki bunraku prowadzone przez 
trzech „zamaskowanych” animatorów w czarnych strojach, ale oprócz tego 
wprowadzi  jeszcze na przyk ad aktorów w maskach. Wykonawcy ta cz  
w sposób przypominaj cy polskie elementy, m.in. poloneza. Ró nic  da si  
zauwa y  równie  w tym, e w oryginalnym teatrze tekst wyg asza specjalnie 
do tego powo any aktor, z kolei w Wyspie demonów pada on z ust artystów 
animuj cych lalki. Nie jest to pierwsza realizacja Wola skiego inspirowana 
sztuk  Dalekiego Wschodu, gdy  wcze niej wyre yserowa  miej si , miej 

ma a Oshin16 z lalkami wzorowanymi na japo skim bunraku, kuk ami zme-
chanizowanymi, ale tak e z wykorzystaniem masek. Autorem tego z kolei 
scenariusza jest Zbigniew Wojciechowski, a wi c równie  nie jest to orygi-
nalny japo ski tekst. Dzi ki tej sztuce Teatr „Arlekin” zosta  zaproszony do 
Japonii jako honorowy go  zagraniczny jubileuszowego narodowego festi-
walu teatrów bunraku, który odby  si  w 2000 r. W zwi zku z tym, e przed-

                                                           

15 Wyspa demonów, re . Waldemar Wola ski, Teatr Lalek „Arlekin” w odzi 2000. 
16 miej si , miej ma a Oshin, re . Waldemar Wola ski, Teatr Lalek „Arlekin” w odzi 1990. 
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stawienie miej si , miej ma a Oshin przesta o ju  by  grane, pozosta y jedynie 
lalki i spektakl Teatru Telewizji, Wola ski napisa  scenariusz Wyspy demonów, 
w którym móg  wykorzysta  gotowe, wystylizowane na bunrakowskie lalki. 
Autor chce pozostawi  dowolno  w wyborze estetyki teatralnej przysz ym 
realizatorom, nie zmusza ich do wystawienia sztuki na podstawie jego scena-
riusza w konwencji j ruri, jednak e np. Genta (dzielny m odzieniec o chwiej-
nym charakterze), Musume (m oda dziewczyna o silnym charakterze), Shun-
kan (m dry starzec) to prawdziwe nazwy typów lalek bunraku odpowiadaj -
ce granym przez nie charakterom, jedynie imi  Tsunami (kobieta demon) 
pochodzi od niszczycielskiej fali, gdy  prawdziwa nazwa Gabu nie wydawa a 
si  Wola skiemu wystarczaj co magiczna. 

Spektakl Asagao17 w re yserii Andrzeja Jó wickiego równie  zosta  wysta-
wiony w konwencji japo skiego teatru bunraku. Tym razem re yser zacho-
wuje zgodno  stylu teatralnego o proweniencji japo skiej z miejscem akcji. 
Jó wicki zaczerpn , a nast pnie przetransponowa  dalekowschodni  tech-
nik  teatraln , która s u y tu do przedstawiania realiów Kraju Kwitn cej 
Wi ni. Wyst puj  w tym spektaklu lalki o wysoko ci 2/3 doros ego cz owie-
ka, czyli takich rozmiarów jak w oryginalnym bunraku. Ka da animowana 
jest przez trzech aktorów w czarnych strojach, z zakrytymi twarzami. Lalki 
zosta y odtworzone z niezwyk  precyzj  na wzór bunrakowskich. Z ich 
wygl du mo na odczytywa  cechy charakteru postaci. Re yser wprowadzi  
nawet posta  kantora, który przy kadzidle i d wi kach starych japo skich 
pie ni snuje opowie  o wielkiej nieszcz liwej mi o ci niewidomej dziew-
czyny Asagao do Komazawy. Scenariusz wed ug sztuki Yamady Kakashiego 
posiada zreszt  podtytu  Japo ski sen o wielkiej mi o ci. O  fabularna opiera si  
na tym, e japo ska dziewczyna Asagao o lep a ze smutku, gdy porzuci  j  
ukochany rycerz Komazawa. Stworzona do przedstawienia scenografia sta-
nowi wn trze starej, japo skiej chaty. W Kraju Kwitn cej Wi ni, zgodnie 
z kategori  estetyczn  sabi, przedmioty stare uznaje si  za niezwykle i oso-
bliwie pi kne. Tutaj widoczne staje si , e aprobowane cechy estetyczne s  
inne na Dalekim Wschodzie ni  w Europie. Podobna sytuacja, w której 
chodzi o ukazanie warstwy wizualnej, ma miejsce w Córce Króla Smoka 
w re yserii Ireny Dragan, cho  tym razem ród em inspiracji jest kultura chi -
ska, bli sza nam pod wzgl dem aprobowanej estetyki. Spektakl zosta  zrealizo-
wany w planie aktorskim, lalkowym i teatrze cieni (charakterystycznej dla teatru 
chi skiego jednej z najstarszych jego form, pochodz cej z X wieku). Kostiumy, 

                                                           

17 Asagao, re . Andrzej Jó wicki, Miejski Teatr „Miniatura” w Gda sku 2001. 
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charakteryzacja nawi zuj  tu do opery peki skiej. Lalki wyst puj  w bogato 
zdobionych strojach Pa stwa rodka. Bardzo u atwiaj  twórcom prac , 
oczywi cie nie pomniejszaj c uznania dla wysi ku, który aktor musi w o y , 
by lalk  o ywi . Artysta animuje posta  rodem z opery peki skiej – w boga-
tym stroju, nacechowanym symbolik  makija u, jaki wykonawcy roli robi si  
przez kilka godzin. Wykorzystanie lalek to oszcz dno  na pracy kostiumo-
loga i wiza ysty. Aktor do ka dego spektaklu musia by zosta  poddany pra-
coch onnej charakteryzacji. Z pomys u tego skorzysta a w a nie Irena Dra-
gan, wprowadzaj c lalki do Córki Króla Smoka. W przedstawieniu dosz o do 
syntezy elementów zaczerpni tych z tradycyjnej sztuki chi skiej z nowocze-
sno ci  za spraw  wprowadzonych projekcji multimedialnych. Europejscy 
twórcy cz sto cz  motywy kultury orientalnej ze wspó czesnymi techni-
kami teatralnymi. Ilo  dalekowschodnich elementów w spektaklu Ireny 
Dragan mo e jednak oszo amia  widza, który je podziwia zamiast skoncen-
trowa  si  na fabule. Agnieszka Koz owska-Piasta zarzuca re yserce wr cz 
prze adowanie wizualnymi chi skimi elementami18. Wyst puje tu bowiem 
stylizowana na dalekowschodni  muzyka, stroje, teatr cieni, lalki wielko ci 
doros ego cz owieka stworzone na wzór aktorów wyst puj cych w operze 
peki skiej. Koz owska-Piasta zadaje artobliwe pytanie „A gdzie sajgonki?” 
Wymienia: 

Jest olbrzymi smok, chi skie wachlarze, lampiony, parasolki, ozdoby 
i naczynia, a nawet chi ska tradycyjna muzyka. Narratorka grana przez 
Ew  Lubacz przybiera pozy znane z lakowych waz, parawanów i obra-
zów. Jakby tego by o ma o, pojawia si  ubrany w kimono karateka pre-
zentuj cy pokaz wschodnich sztuk walki, a aktorzy ta cz  z mieczem, 
potem z szarfami. 

Pe en bardzo ró norodnych chi skich motywów spektakl mocno wy-
korzystuje wspó czesne multimedia: na parawanach pojawiaj  si  p ywa-
j ce ryby czy motywy powielone z chi skich wachlarzy19. 

Zdaniem Koz owskiej-Piasty kolejne chi skie motywy niewiele wnosz  do 
akcji20. Innego zdania jest Ryszard Koziej, który uwa a, e uda o si  wszyst-
kie te elementy wietnie skomponowa  w jednym spektaklu: 

                                                           

18 A. Koz owska-Piasta, A gdzie sajgonki?, www.e-teatr.pl/pl/84691.html [dost p: 

17.12.2009]. 
19 Tam e. 
20 Tam e. 
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Pomys y scenograficzne Urszuli Kubicz-Fik – same lalki i kostiumy mocno 
osadzone w chi skiej symbolice – sprawiaj , e szalony wr cz pomys  Ire-
ny Dragan, by to wszystko zmie ci  w jednym spektaklu uda  si  znakomi-
cie. I jeszcze jedno bardzo chi skie w tym spektaklu – precyzja aktorskich 
gestów i ruchów, jednym s owem, w a nie dzi ki tym wszystkim elemen-
tom spektakl jest uroczy. To znaczy potrafi zauroczy , zaczarowa  i rze-
czywi cie przenie  widza w chi sk  tradycj , chi sk  kultur , cho  prze-
cie  wiemy, e nie jest ona jedna i nie jest jednorodna21. 

Mi dzy innymi Córka Króla Smoka wiadczy o tym, e polscy twórcy kon-
struuj  inspirowane dalekowschodni  sztuk  przedstawienia z przepychem. 

cz  jak najwi cej odleg ych kulturowo elementów i konwencji w jednej 
inscenizacji. Transkulturowe spektakle, b d ce wynikiem tych asocjacji, 
przeznaczone s  zarówno dla odbiorców Wschodu, jak i Zachodu. Dlatego 
przedstawienie Córka Króla Smoka w re yserii Ireny Dragan, w wykonaniu 
kieleckiego Teatru Lalki i Aktora „Kubu ” doceniane jest w Polsce i za granic . 
Twórcy zdobyli Nagrod  Specjaln  Jury i Nagrod  za scenografi  na II Mi -
dzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Z ota Magnolia” w Szanghaju. 
Komisja doceni a wykonanie du ych, barwnych, animowanych przez akto-
rów lalek, sze ciometrowego, czerwonego smoka, dekoracji, kostiumów. 
Chi sk  publiczno  i jurorów zachwyci o polskie spojrzenie na daleko-
wschodni  kultur , wykorzystanie ró nych technik przetransponowanych 
z ich dziedzictwa: chi gong, teatru cienia, ta ca z mieczem, z szarfami, sceny 
karate, jakim towarzysz  nieartyku owane d wi ki, okrzyki. Donios  rol  
tych elementów w kreowaniu wiata przedstawionego podkre la wi kszo  
recenzentów inscenizacji. Spektakl ten, dzi ki wykorzystanym lalkom, sta-
nowi po czenie teatru zachodniego z elementami opery peki skiej (powsta-
ej na prze omie XVIII i XIX w.), które pozwala na nawi zanie do koncepcji 

tradycyjnego teatru chi skiego. Nie chodzi jednak o przejmowanie konkret-
nych pomys ów i technik rodem z tego typu sztuk, lecz raczej ogólnej ich 
idei, dotycz cej na przyk ad tego, e kolor twarzy danej postaci oznacza 
charakter. Wi  z tradycyjnym teatrem chi skim wzmaga dodatkowo asocja-
cja pierwiastków tragicznych i komicznych, wprowadzenie elementów akro-
bacji, ta ca, a nawet efektów magicznych. Za spraw  ta ca z mieczem, szar-
fami, czerwon  wst k  na patyku, ekwilibrystyki na dr ku warunek ten jest 
spe niony. Wyst puj  one w uproszczonej formie i s  w du ej mierze uda-

                                                           

21 R. Koziej, Ca e Chiny w kieleckim teatrze, Radio Kielce SA 2009, www.dziennikteatra 

lny.pl/artykuly/cale-chiny-w-kieleckim-teatrze.html [dost p: 19.10.2009]. 
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wane. Akrobacje na tyczce, szpagaty, siadanie na dr ku wykonuje bowiem 
animowana przez dwóch aktorów lalka, a nie cz owiek, jak w autentycznej 
operze peki skiej. W Wyspie demonów w konwencji bunrakowskiej sytuacja 
jest podobna, lalka trzeciego samuraja (M  III) stawiaj ca zbrojny opór 
Tsunami wykonuje przewroty i gwiazdy, jego poprzednik (M  II) pos uguje 
si  karate. Wprowadzenie lalek pozwala oszcz dzi  nie tylko na praco- 
i czasoch onnej charakteryzacji, ale i zwalnia aktora z obowi zku wykony-
wania czynno ci akrobatycznych. W Córce Króla Smoka aktorzy ywego planu 
wyst puj  w jednolitych, szarych dwucz ciowych strojach chi skich. Na 
pocz tku spektaklu wykonuj  oni wiczenia oddechowe, posi kuj c si  r -
kami. Re yserka ukazuje tutaj zachowanie charakterystyczne dla ludno ci 
Pa stwa rodka. Pozwala to na sprecyzowanie poprzez behawiorystyk , 
w jakiej cz ci wiata rozgrywa si  akcja. Pe ni ca rol  narratora aktorka 
(Ewa Lubacz) – oczy mocno podkre lone kredk  i wystylizowane na chi -
skie rysy oraz pokrywaj ce powieki ró owe cienie – wygl da podobnie do 
artystek w operze peki skiej, cho  jej makija  jest znacznie mniej skompli-
kowany od tego w oryginalnym widowisku. Przebiera si  ona na oczach 
widzów w niebieski p aszcz i czepek z imitacjami kamieni szlachetnych (pol-
scy re yserzy dbaj  o stron  wizualn  kostiumów). Dodatkowo, jak w wielu 
spektaklach inspirowanych teatrem dalekowschodnim, nie zabrak o tu twór-
czego wykorzystania cienia. Scenografi  tworzy bowiem ekran – w postaci 
okr g ego, p óciennego okienka z obwolut  – przeznaczony do prezento-
wania teatru cieni. Wy wietlane elementy s  niezwykle efektowne, np. ptak, 
który lec c, rusza skrzyd ami. Wykorzystane lalki cieniowe posiadaj  r ce 
zginaj ce si  w okciach i ramionach. Do ba ni tej, któr  spisa  Li Chao-Wei, 
odwo uje si  równie  W odzimierz Fe enczak, przedstawiaj c Chiny jako 
fantazyjne za wiaty. Re yser stworzy  Córk  Króla Smoków w tej konwencji. 
Zadebiutowa  w 1972 roku opowie ci  równie  si gaj c  do tradycji Pa -
stwa rodka Tygrys ta czy dla Szu-Hin22 Anny wirszczy skiej. Córk  Króla 

Smoków chcia  przedstawi , jak Dragan, w konwencji ma ej opery chi skiej. 
Si gn  po ten utwór powsta y mi dzy VII a IX wiekiem, spisany za czasów 
dynastii Tang, zadaj c sobie pytania o sens ycia, Boga. Odpowiedzi szuka  
w a nie w mitach i legendach cywilizacji innych ni  europejska. Obok arty-
stycznych dzia a  re yser zr cznie wplót  w fabu  wyk ad o konfucjanizmie 
i legend  o tym, w jaki sposób wed ug chi skich m drców powsta  wiat. 
Jednak e g ówn  osi  starej chi skiej ba ni jest opowie  o mi o ci istot 

                                                           

22 Tygrys ta czy dla Szu-Hin, re . W odzimierz Fe enczak, Teatr Starej Pani w Pradze 1972. 
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z dwóch zupe nie ró nych wiatów: nadprzyrodzonego – dziewczyny, nie-
bia skiego, nie miertelnego Wonnego Ob oku (Ilona Zgiet) i ziemskiego – 
m odzie ca o imieniu Liu (Jacek Dragun). Fe enczak prezentuje, podobnie 
jak Dragan, wiele elementów z kultury Pa stwa rodka. T umaczy: 

Aktorzy musz  piewa , ta czy , bo w Chinach teatr zaczyna si  od 
emocji. Na naszej scenie mamy teatr cieni, a tak e ywy plan aktorski 
i lalki. (…) To by a trudna praca, bo muzyka chi ska jest do  jednostaj-
na, a nie chcieli my wersji popowej23. 

Instrumenty wykorzystane do stworzenia warstwy d wi kowej spektaklu to 
gongi i chi skie skrzypce. Stylizowan  na charakterystyczn  dla Pa stwa rod-
ka muzyk  gra na ywo Jahiar Azim Irani. B kitne r kawy kostiumów imitu-
j ce fale powi kszaj  ramiona i podkre laj  wykonywane gesty. Oddaj  one 
realia podwodnego pa stwa Króla Smoków. Grzegorz Józefczuk wylicza: 

Spektakl wykorzystuje wszelkie dost pne rodki tradycyjnego teatru chi -
skiego, s  oczywi cie lampiony, wodne r kawy i smok, czyli symbol Pana 
Dawnych Chin, symbol pot gi, równie  wi to ci24. 

Z kolei Andrzej Molik uszczegó awia: 

Mamy zatem obrazy jak w operze peki skiej, gdzie bohater wykonuje 
p ynne, taneczne gesty, a jego partnerka piewa. I mamy lalki zbli one do 
stylu bunraku, które s  alter ego bohaterów, a ka d  animuj  nawet trzy 
osoby. (…) Kolejn  efektown  warstw  spektaklu jest tak ukochany 
przez Fe enczaka teatr cieni. Jest te  pyszna sekwencja z zastosowaniem 
techniki „pijane cia o”, gdy grany przez Marka Grabowskiego brat króla 
smoków nadu y  wina. Wydarzenia s  akcentowane chi skim gongiem25. 

Zachwyt nad sztuk  Pa stwa rodka jest te  widoczny w Pani Wdzi czny 

Strumyk26 w re yserii W odzimierza Nurkowskiego, spektaklu z orientaln  
                                                           

23 Ma a opera chi ska, wywiad A. Molika z W. Fe enczakiem, „Kurier Lubelski” 2006, 

http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/51356.html [dost p: 22.09.2006]. 
24 G. Józefczuk, Córka Króla Smoków uczy ludzi ta czy , „Gazeta Wyborcza Lublin. Co jest 

grane” 2006, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/51358.html [dost p: 22.09.2006]. 
25 A. Molik, Smok i panna, „Kurier Lubelski” 2006, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly 

/47573.html [dost p: 25.09.2006]. 
26 Pani Wdzi czny Strumyk, re . W odzimierz Nurkowski, Teatr Lalki, Maski i Aktora „Gro-

teska” w Krakowie 2002. 
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muzyk , maskami, kostiumami. Do chi skiej tradycji odwo uje si  te  cho-
reografia opracowana przez Tomasza Go biowskiego. Wykorzystane ko-
stiumy stanowi  po czenie elementów charakterystycznych dla Pa stwa 
rodka i europejskich, spektakl stanowi wi c wariacj  na tematy orientalne. 

Zamiast skomplikowanego makija u jak w operze peki skiej, przerysowane, 
orientalne rysy nadaj  aktorom efektowne pó maski po czone z nakryciami 
g owy (perukami czy bojowymi w rodzaju specyficznych he mów). Gdy 
akcja toczy si  na cesarskim dworze, ruchy postaci staj  si  dystyngowane, 
nieco sztuczne, g ównym sposobem rozrywki w tym miejscu jest pisanie 
i deklamowanie poematów, zabawianie si  piosenkami, rozwi zywanie zaga-
dek. Na prost  scenografi  w spektaklu sk ada si  ga  z bia ymi kwiatami 
i ska a, wykreowanie przestrzeni wymaga od widza zatem u ycia wyobra ni. 

Ciekawie zbudowany jest równie  wiat przedstawiony w Tygrys ta czy dla 

Szu-Hin, spektaklu w re yserii Konrada Szachnowskiego, granym w Miej-
skim Teatrze „Miniatura” w Gda sku. D wi k gongu rozpoczyna tu w -
drówk  po ba niowych za wiatach. Szu-Hin (Wioleta Karpowicz), córka 
ubogiej wie niaczki z Chin, odbywa podró  po egzotycznej krainie smoków, 
mandarynów, bia ych tygrysów, wi tych ó wi, ma p z bambusowego gaju. 
Wysi ek ten podejmuje dla chorego braciszka (Jakub Ehrlich), gdy  tylko 
sprowadzaj c do chaty te zadziwiaj ce postacie, mo e namówi  go do zje-
dzenia lekarstwa – zupy z gniazd jaskó czych. Jerzy Stachurski, komponuj c 
muzyk  do spektaklu, poprzeplata  i wymiesza  motywy chi skie z gospel, 
rapem i reggae. Na potrzeby spektaklu stworzy  równie  rockow  ballad  
Ko ysanka bambusowego lasu. Niemal e w ka dej z piosenek pojawiaj  si  oz-
dobniki charakterystyczne dla muzyki chi skiej. W Tygrys ta czy dla Szu-Hin 
wyst puj  niesforne ma py z bambusowego gaju, ukazanego poprzez wa-
chlarze z wyrysowanymi p dami ro liny, ale pojawia si  tak e zielony duch 
bambusowego gaju – to niezwykle symboliczne przestrzenie. Bambus sym-
bolizuje skromno  i bywa stosowany do przep dzania demonów. Szu-Hin 
przemierza bambusowy gaj, aby przep dzi  demona choroby. 

Wiele orientalnych elementów, cho  tym razem z kr gu kulturowego In-
donezji, zawiera spektakl Dalang27 w re yserii Katarzyny Sygitowicz-
-Sieros awskiej, w wykonaniu Grupy Gwi d e. Scenariusz zosta  zbudowany 
w oparciu o Ramajan  – histori  boga Ramy i pi knej ksi niczki Sity. Do 
zrobienia przedstawienia zainspirowa y artystów dzia ania w pracowni bati-
ku, czyli barwienia tkanin technik  indonezyjsk . Twórcy przyst pili do zbie-

                                                           

27 Dalang, re . Katarzyna Sygitowicz-Sieros awska, O rodek Teatralny „Rondo” w S upsku 2008. 
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rania materia ów dotycz cych mitologii hinduskiej, ta ców i teatru indone-
zyjskiego, szczególnie dok adnie zapoznali si  z technikami tradycyjnych 
spektakli tego kraju. W przedstawieniu Dalang pokazuj  ich ró norodno : 
od teatru lalki poprzez cie  i maski do symbolicznego ta ca. Nie na laduj  
ich jednak dok adnie, a twórczo interpretuj , wyra aj  fascynacj  kultur  
Indonezji. Teatr cieni w tym i wielu innych spektaklach wyst puje jako jedna 
z kilku wykorzystanych technik artystycznych. Nie zawsze tak si  dzieje. 
W Europie ciekawe eksperymenty ze wiat em i cieniem prowadzi mi dzy 
innymi Tadeusz Wierzbicki, Teatr Figur Kraków, Warsaw Gamelan Group, 
za niezwykle interesuj ce nale a oby uzna  spektakle Norberta Götza. 
W przedstawieniu 17 sentencji o wietle28 animuje on refleksy i cienie po czone 
z krótkimi wierszami na kszta t haiku. Ponadto eksperymentuje z dwu- i trój-
wymiarowym efektem cieniowym i polaryzacjami wietlnymi. 

Teatr Wschodu stanowi bogate ród o inspiracji. Si ganie po daleko-
wschodnie elementy otwiera jeden ze sposobów oswajania widza z odleg  
estetyk , a z drugiej strony wytwarzania nowej jako ci o specyficznych walo-
rach, cechach wizualnych i akustycznych. Cz sto dotyczy to sytuacji, kiedy 
to sceniczna umowno  oznacza zawierzenie imaginacji widza. Z jednej 
strony zakorzenienie w stylistyce dalekowschodniej pozwala potraktowa  
spektakle jako co  egzotycznego, z drugiej natomiast re yser ma du  swo-
bod  wyobra ni, ale równie  dostosowywania obrazów i technik do w a-
snych schematów my lowych. W efekcie powstaj  teatralne hybrydy, cz ce 
i mieszaj ce nieraz przeciwstawne tendencje kulturowe, daj ce now , orygi-
naln , niekonwencjonaln  jako . Warto jednak podkre li , e na ladowaniu 
podlega najcz ciej dalekowschodnia dekoracja, kostium, makija , ale znacz-
nie rzadziej sposób gry aktorskiej, która jest wiczona przez artystów od 
najm odszych lat z niezwyk  intensywno ci . Ró nice mi dzy adaptacjami 
gatunku a oryginalnymi formami s  bardzo widoczne. Wielogodzinne przed-
stawienia bunraku w Japonii przeznaczone s  dla doros ych, w Polsce cz sto 
adresowane za  s  do dzieci. Poza tym narrator wyg asza tekst za wszystkie 
wyst puj ce postaci, opisuje ich dzia ania, prze ycia, sytuacje, w których si  
znajduj . W omawianych spektaklach z kolei bardzo cz sto dopuszcza si  do 
g osu aktorów animuj cych lalki. W S owiku Karela Brožka wiele kwestii, 
w tym równie  podk adanie damskiego g osu jednej z lalek, przypada narra-
torowi, ale znajduj  si  równie  partie tekstu wypowiadane zespo owo 

                                                           

28 17 sentencji o wietle, re . Therese Thomaschke, Teatr Lalki, Maski i Aktora „Groteska” 

w Krakowie 2009. 
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i pojedynczo, przez animatorów oraz animatorki, co te  stanowi novum, bo 
w oryginalnym teatrze bunraku wyst puj  wy cznie m czy ni na laduj cy 
równie  postacie kobiece. G ówny animator mo e gra  z ods oni t  twarz , 
jego pomocnicy maj  czarne ubrania i kaptury. Dlatego w spektaklu w re y-
serii Brožka niektórzy operuj  lakami z ods oni t  twarz , inni maj  j  
szczelnie zakryt , ale wszyscy s  w czarnych strojach, co stanowi kontrast do 
lalek ubranych w kolorowe, a niekiedy i bogate szaty. Rzadko na jedn  lalk  
przypada a  trzech animatorów jak w oryginalnym bunraku. Europejski widz 
poszukuje bowiem w tego typu teatrze przede wszystkim prze ycia estetycz-
nego, a nie wierno ci oryginalnym formom. W wielu spektaklach inspirowa-
nych sztuk  Dalekiego Wschodu chodzi bardziej o ukazanie artyzmu obcych 
konwencji ni  przedstawienie fabu y, której miejsce akcji stanowi jedynie 
pretekst do kreowania odleg ych realiów. Ludzie teatru zachodniego w a ci-
wie rzadko odwo uj  si  do zasad konstrukcji tradycyjnego widowiska dale-
kowschodniego, prawide  rz dz cych w nim charakteryzacj  i kostiumem, 
j zyka gestycznego. S  to zagadnienia bardzo specjalistyczne. Gest, mimika, 
zdarzenia, taniec – to wszystko sk ada si  na systemy komunikacji zupe nie 
ró ne w porównywanych obszarach. Elementy orientalne jako ród a inspi-
racji artystycznych wywiera y niezwyk y wp yw na twórczo  polskich ludzi 
sztuki. Czy to, e europejscy re yserzy zacz li szuka  pobudzaj cych wyob-
ra ni  pierwiastków w teatrze dalekowschodnim, oznacza, e formu a teatru 
naszego kr gu kulturowego si  prze y a? Niekoniecznie. Dzi ki tego typu 
zabiegom, si ganie po motywy dalekowschodnie, europejskie formy teatral-
ne zosta y wzbogacone. Jednak e elementy cz sto wyrwane z kontekstu, 
przefiltrowane przez w a ciw  nam percepcj  i wra liwo , zmienia y swój 
charakter. Dzi ki temu pojawi y si  w spektaklach aspekty przykuwaj ce 
uwag , obce, ale przez to bardziej interesuj ce. Realizatorzy widowisk sce-
nicznych cz sto, wzorem sporej grupy twórców dalekowschodnich, wpro-
wadzaj  bogate kostiumy. Po syntezie z wzorcami europejskimi powstaje 
charakterystyczny j zyk ekspresji. Tworzywo dramaturgiczne sztuk, fabu a 
w tego typu spektaklach nie jest najwa niejsza. Re yserzy odnajduj  w ten 
sposób innowacyjne formy wypowiedzi artystycznej. Prawdziwe japo skie 
bunraku jest zamkni te na nowe sztuki., ale Waldemar Wola ski, pisz c 
scenariusz takowej i realizuj c j  w tej konwencji, pokazuje, e dla ludzi Za-
chodu, ami cych pewne zasady, „wywa aj cych kolejne drzwi” s  to formy 
nadal otwarte na nowe fabu y i tematy. Kr g inspiracji obejmuj cy techniki 
sceniczne, kostium, makija  ca y czas si  rozszerza, ale i uwspó cze nia. 
Re yserzy tworz  formy artystyczne, które powstaj  podczas szukania no-
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wych róde  inspiracji. Czy sztuka dalekowschodnia na Zachodzie rozwija 
si , ulega ci g ej przemianie na europejskim gruncie czy – wr cz przeciwnie 
– podlega stagnacji? Dlaczego ludzie Zachodu si gaj  tak g boko, po obce, 
orientalne wzorce wypowiedzi artystycznej? Czy przez wielo  wykorzysta-
nych elementów formy na laduj ce egzotyczne widowiska b d  ich elementy 
staj  si  dla widza coraz bardziej nu ce? Pytania mo na mno y . Pewne 
jednak jest, e czenie tak wielu ró nych, odmiennych od siebie elementów 
zapewnia odbiorcy swoist  polifoniczno , wielowymiarowo  widowiska. 
Od zaanga owania w ledzenie fabu y lub form estetycznych zale  wra e-
nia, które stan  si  udzia em widzów. Przeanalizowane spektakle raczej s  
dla odbiorcy klarowne, nie ma zatem problemu, e to, co ogl da, b dzie 
jedynie pi knym wizualnie, mniej lub bardziej interesuj cym, ruchem cia a 
i efektami wizualnymi, jakimi cz sto zdaj  si  by  dalekowschodnie insceni-
zacje dla niewtajemniczonej w ich tajniki europejskiej publiczno ci. Za 
spraw  dokonanych zabiegów widz nie jest odci ty od znacze  widowiska, 
ledzi bogactwo strojów, ale równie  fabu , mimo e to nie ona, jak zosta o 

wspomniane, jest zazwyczaj w tego typu spektaklach najwa niejsza. Re yse-
rzy wykorzystuj  ciekawe formy przekazu artystycznego, wch aniaj  pomy-
s y sceniczne, konwencje i zasady organizacji zdarzenia scenicznego z kr gu 
kultury i zwyczajów dalekowschodnich, ale ich my lenie pozostaje zakorze-
nione w interpretowaniu kategorii nale cych do europejskiego obszaru 
kulturowego. Przeanalizowane próby na ladownictwa elementów teatru 
dalekowschodniego zazwyczaj tylko w niewielkim stopniu oddaj  struktury 
tradycyjnych widowisk tego obszaru, raczej je mocno modyfikuj . Nale y 
wi c ocenia  je w ramach do wiadcze  interkulturowych czy nawet transkul-
turowych, jako wyniki twórczych poszukiwa  ludzi Zachodu. Re yserzy 
udowadniaj , e nie s  to dla nich formy hermetyczne, których nie da si  
przez pi trz ce si  trudno ci przenie  na europejskie sceny. Przeanalizowa-
ne przyk ady typów konstrukcji struktury i warstwy wizualnej spektaklu s  
cz sto interesuj ce dla polskiej widowni. Przedstawienia te podobaj  si  
bowiem wielu ludziom nieznaj cym ich korzeni, fascynuj cych si  barwno-
ci  kostiumu, makija u, przedstawian  akcj . Inspiracje sztuk  Dalekiego 

Wschodu w istotny sposób ukszta towa y artystyczny wyraz teatru europej-
skiego, którego twórcy nie czerpali z tego ród a bezrefleksyjnie. Estetyka 
europejska staje si  dzi ki tego typu wp ywom bardziej rozbudowana, czy 
wiele elementów z ró nych rejonów Dalekiego Wschodu, cz sto mieszaj c 
je ze sob . St d niekiedy wywo uje u odbiorcy wr cz zach y niecie si  sztuk  
tego rodzaju poprzez jej przepych, wielo  ró nych form, ich syntez . Mimo 
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czenia i wymieszania dalekowschodnie konotacje widowiska scenicznego 
s  bardzo widoczne ze wzgl du na odmienno  od europejskich typów tea-
tralnych. Za spraw  przeszczepienia omawianych form na polski grunt do-
sz o do ich wzbogacenia o dodatkowe walory artystyczne i estetyczne. 
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Bunraku, Beijing opera or the theatre of shadows in the European version.  
The adaptations of Far Eastern theatrical genres 

The exploration of the Far East has had a huge influence on the western stage experiments, the 

adaptation of bunraku, Beijing opera and the theatre of shadows. Directors do not imitate these 

genres accurately but interpret them in a creative way expressing their fascination with the art of 

Far Eastern area. On the basis of the connection of two cultures we receive the third one. This 

gives a new original and unconventional quality. It should be noted, however, that the Europeans 

usually imitate only decorations, costumes, make-up, and less the way of acting which is practiced 

by Far Eastern artists from young age with great intensity. Sometimes European artists join in one 

performance conventions characteristic of different Far Eastern countries. As a result, one perfor-

mance integrates sometimes completely opposite cultural trends. 

Keywords: bunraku, Beijing opera, theatre of shadows, European, Far Eastern, Far Eastern 

aesthetics, tradition, inspiration 


