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1 marca (czwartek) - 30 marca (piątek)  
 

Wystawa „Drzeworyty japońskie ukiyo-e i shin-hanga”  

Na wystawie pokazane zostaną drzeworyty ukiyo-e z prywatnej kolekcji Krzysztofa Kura, 
wybitnego tenora, solisty Warszawskiej Opery Kameralnej oraz drzeworytów shin-hanga z 
kolekcji Anny Katarzyny Maleszko, kustosz kolekcji japońskiej w Muzeum Narodowym w 
Warszawie. W czasie licznych pobytów w Japonii Krzysztof Kur zainteresował się kulturą 
japońską, a owocem tych zainteresowań jest prezentowany na wystawie zbiór drzeworytów. 
Wstęp wolny.  



15 marca (czwartek), godz. 17:30 

Wykład dr Anny Zalewskiej 

„Piękne i groźne – koty w literaturze i kulturze japońskiej”  

 
Kocie demony z dwoma ogonami (nekomata), śliczne chińskie kotki (karaneko), którymi 
dawno temu zachwycali się japońscy arystokraci, koty czczone jako bóstwa, 
trójkolorowe kotki (mikeneko) z krótkimi ogonkami na drzeworytach – japońska kultura 
jest pełna kotów! Koty pojawiają się w dawnej literaturze japońskiej: w opowieściach, 
monogatari, są kochane i rozpieszczane. W późniejszych opowieściach ludowych i 
literaturze przedstawiane są też jako istoty groźne i złowrogie. Koty występują w 
malarstwie japońskim i w drzeworytach, zarówno w postaci poważnej, jak i żartobliwej: 
ubrane w kimona niczym ludzie grają w piłkę, pracują, tańczą. Istnieje nawet cała 
powieść ilustrowana przez twórcę drzeworytów, z XIX wieku, w której koty występują 
niczym ludzie i odgrywają główne role: Oborozuki neko no sōshi – Zamglony księżyc, 
czyli opowieść o kotach. 
W niektórych miejscach w Japonii są czczone jako bóstwa: na przykład w chramie 
Wakabayashi w prefekturze Miyagi jest koci kurhan, upamiętniający dzielnego kota, 
który, według legendy, obronił swoją panią przed wężem, a w świątyni Dannō Hōrinji w 
Kioto czarny kot jest posłańcem bóstwa. 
Współcześnie w Japonii zostały stworzone neko kafe albo neko kissa – kawiarnie, gdzie 
można napić się kawy w kocim towarzystwie; takie miejsca zaczęły też powstawać w 
innych krajach, również w Polsce. 
  
dr Anna Zalewska – adiunkt w Katedrze Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 
Absolwentka Japonistyki UW, odbyła studia na uniwersytetach: Gakugei Daigaku w 
Tokio, Hokkaidō Daigaku w Sapporo i na Uniwersytecie Kiotyjskim. Zajmuje się japońską 
literaturą klasyczną i buddyjską oraz kulturą tradycyjną: kaligrafią (Kaligrafia japońska. 
Trzy traktaty o drodze pisma, 2015) i drogą herbaty (Sen Sōshitsu, O duchu herbaty, 
przekład, 2007), tłumaczy na język polski klasyczną poezję tanka (Zbiór z Ogura – po 
jednym wierszu od stu poetów, 2008), współczesną literaturę japońską (Kawakami 
Hiromi, Sensei i miłość, 2013, i Pan Nakano i kobiety 2012) i farsy kyōgen (Siewki, Bóg 
szczęścia, 2014). Miłośniczka kotów, planuje wydać książkę o kotach w literaturze 
japońskiej. Obecnie opiekunka trzech neko: Żiżi, Jaskra i Chihiro. 
 
 
Wstęp bezpłatny. Zapisy: info-cul@wr.mofa.go.jp  
 

 

 
 

Nekomata: rycina pochodzi z Hyakkai zukan 
(Ilustrowany zwój stu demonów), z 1737 roku, 
autor: Sawaki Sūshi 
 



17 marca (sobota) 12:30 – 16:30 
39. Konkurs Krasomówczy Języka Japońskiego  

Zapraszamy do wysłuchania krótkich, 3-minutowych wystąpień 
uczestników, wpisujących się w poniższe tematy: 
• Porozumienie międzykulturowe (język, wymiana obywatelska itp.) 
• Problemy współczesnego świata (problemy ochrony środowiska, 

społeczeństwo informatyczne, problemy społeczne itp.) 
• Coś, co jest dla mnie ważne 
• Moje przesłanie dla przyszłych pokoleń 

 
Organizatorzy: Ambasada Japonii w Polsce, Stowarzyszenie Nauczycieli 
Języka Japońskiego 

 
Wstęp wolny.  

 




