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ARTYSTYCZNE ZAŁOŻENIA 
TRADYCYJNEGO TEATRU KOREAŃSKIEGO P’ANSORI 

W UJĘCIU SIN CHAE-HYO (1812–1884)

ABSTRACT: The p’ansori performance represents one of the three main genres of tradi-
tional Korean theatre. It was presented by professional singers (kwangdae), who told 
an epic story taken from shamanic songs, folk stories and classic literature. P’ansori 
began to develop at the end of the 17th century and over the next two centuries was 
passed down in the oral tradition. Artistic practice was undermined in the second half 
of the 19th century by Sin Chae-hyo (1812-1884), who wrote down a few p’ansori 
and was the first to formulate its theoretical principles. He depicted four basic artistic 
components of p’ansori, including “acting talent” (nŏ’rŭmsae), “vocal talent” (tŭg’ŭm), 
“narrative talent” (sasŏl ch’ire) and “presence” (inmul ch’ire). Considered as key com-
ponents, they were presented in the poetic work by Sin Chae-hyo, entitled Kwangdae 
ka (Song of the actor, around 1875). The main purpose of this article is to identify and 
define the components that constitute the artistic essence of p’ansori theatre.
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Koreańskie widowisko teatralne p’ansori1 reprezentuje jeden z trzech głównych 
gatunków tradycyjnej sztuki widowiskowej rozwijającej się w nurcie sztuki plebejskiej 
i skierowanej początkowo do najniższych warstw społeczeństwa państwa Chosŏn (1392–
1910)2. Prezentowane było przez profesjonalnych artystów-śpiewaków (kwangdae)3, któ-
rzy w formie śpiewanej (ch’ang) i recytowanej (aniri) przedstawiali epicką opowieść 
o treści zaczerpniętej z pieśni szamańskich, ludowych przekazów oraz z klasycznych 
źródeł literackich. Ogromna rola warstwy muzycznej pozwala rozpatrywać je jako część 
wielowiekowej tradycji oralnej pieśni epickiej, a solowy popis artysty-kwangdae omawiać 
w odniesieniu do osiągnięć pieśniarzy-poetów kształtujących sztukę oratury4. O zaklasy-

1 Przywołane w artykule koreańskie terminy, tytuły i nazwy własne zapisane zostały w transkrypcji 
McCune’a-Reischauera. Zachowana została zasada pisowni koreańskiej, zgodnie z którą jednosylabo-
we nazwisko poprzedza dwu-, a w niektórych wypadkach jednosylabowe imię. Jeśli nie zaznaczono 
inaczej, wszystkie cytowane w artykule fragmenty tekstów źródłowych pochodzą od autorki.

2 Do pozostałych dwóch gatunków tradycyjnych widowisk dawnej Korei należą taneczne wido-
wiska maskowe (t’alch’um, kamyŏn’gŭk) oraz teatr kukiełkowy (kkoktu kaksi nor’ŭm). 

3 Nazwa kwangdae używana była początkowo przede wszystkim w odniesieniu do twórców 
tanecznych widowisk maskowych, a później także do artystów prezentujących sztukę taneczną, akro-
batyczną i kukiełkową. Wraz ze wzrostem popularności p’ansori zaczęła być stosowana w odniesieniu 
do artystów-śpiewaków, a w końcu XIX wieku oznaczała już przede wszystkim twórców p’ansori. 
W wieku XX wskutek gwałtownych przemian społecznych i kulturowych stała się synonimem „bła-
zna” i nabrała wydźwięku pejoratywnego. Por.: Cho Tong-il, Han’guk… t’ongsa 3, 2005, s. 193; 
Chŏn Kyŏng-uk 1998, s. 141–164; Yu Yǒng-dae 2006, s. 135.

4 Halina Ogarek-Czoj, która w polskich studiach koreanistycznych jako pierwsza podjęła próbę 
opisania sztuki p’ansori, przyrównała ją do „pieśni rybałtowskich średniowiecznej Europy” (Ogarek-
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fikowaniu p’ansori do dziedziny sztuki teatralnej przesądza jednak jej złożona struktura 
oraz obecność cech konstrukcyjnych, przypisywanych sztuce teatralnej5, a także istotna 
rola pozostałych tworzyw artystycznych, które stanowią przedmiot rozważań, podjętych 
w tym artykule. 

Sztuka p’ansori zaczęła rozwijać się w końcu XVII wieku i przez kolejne dwa stu-
lecia była przekazywana w tradycji ustnej6. Podstawa treningu artystycznego obejmo-
wała pamięciowe opanowanie głównych wątków narracyjnych, rozwinięcie umiejętności 
memoryzacji oraz przyswojenie licznych wzorców rytmicznych i melodyjnych budujących 
unikalną warstwę muzyczną p’ansori. Artystyczna praktyka, oparta na bezpośrednim 
kontakcie z mistrzem i powtarzaniu za nim schematów kompozycyjnych i rytmicz-
nych, została jednak podważona w drugiej połowie XIX wieku za sprawą niejakiego 
Sin  Chae-hyo (1812–1884), który wprowadził p’ansori do piśmiennictwa koreańskiego, 
spisując na polecenie Wielkiego Księcia (Taewŏn’gun, 1820–1898) wybrane narracje 
p’ansori i dokonując ich literackiej, ideowej i stylistycznej obróbki7. Sin Chae-hyo włączył 
do swojego zbioru sześć spośród dwunastu najbardziej popularnych p’ansori: Ch’unhy-
ang ka („Pieśń o Ch’unhyang”), Shim Ch’ǒng ka („Pieśń o Shim Chǒng”), Hǔngbo ka 
(„Pieśń o Hǔngbo”), Su’gung ka („Pieśń o podwodnym pałacu”), Chǒkpyǒk ka („Pieśń 
o czerwonym urwisku”) oraz Pyǒn Kangsoe t’aryǒng („Pieśń o Pyǒn Kangsoe”). Ostatnią 
z wymienionych zmuszony był jednak usunąć, gdyż jej rubaszna forma, dosadna wymo-
wa oraz liczne wątki erotyczne odbiegały od kanonicznego wzorca „sztuki wysokiej” 
i naruszały obowiązujące w skonfucjanizowanym państwie Chosŏn standardy obyczajowe 
i estetyczne (Por.: Rynarzewska, Teatr uwikłany, 2013, s. 38)8.

Sin Chae-hyo jako pierwszy podjął też próbę sformułowania teoretycznych założeń 
sztuki p’ansori i w tym celu wyznaczył jej cztery podstawowe komponenty artystycz-
ne, tak zwane „cztery wielkie zasady” (sadae pŏpmnye), obejmujące „talent aktorski” 

-Czoj 1993, s. 35). Za wyraz hołdu, złożonego Milmanowi Parry’emu i Albertowi Lordowi, pionierom 
badań nad pieśniami epickimi, uznać można pracę Marshalla R. Pihla, zatytułowaną The Korean 
Singer of Tales i poświęconą koreańskim artystom p’ansori (Harvard-Yenching Institute, 1994).

5 Wymienić należy przede wszystkim wypowiedzi dialogowe i fabularną konstrukcję p’ansori, 
która rozwija się według schematu tradycyjnej koncepcji europejskiej dramaturgii klasycznej i zawiera 
takie podstawowe elementy jak: ekspozycja, zawiązanie akcji, budowanie napięcia, kryzys, katastrofa 
i rozwiązanie akcji. Por.: Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 187–190. Warto przy okazji zazna-
czyć, że schemat ten, a co za tym idzie – ciągłość fabularna p’ansori była świadomie naruszana za 
obopólną zgodą – artystów, prezentujących na ogół wybrane partie p’ansori, i publiczności, która 
w występach artystów-śpiewaków poszukiwała możliwości przeżycia silnych emocji. Por.: Park Chan 
E. 2003, s. 107.

6 Wykonawcami p’ansori byli przede wszystkim mężczyźni. Ich monopol został podważony 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku. To w dużej mierze wyjaśnia, dlaczego w niniejszym arty-
kule zdecydowano się przyjąć gramatyczną formę rodzaju męskiego i używać jej w odniesieniu do 
wszystkich wykonawców p’ansori.

7 Więcej na ten temat teoretycznej działalności Sin Chae-hyo oraz formalnego przeobrażenia 
sztuki p’ansori – zob.: Rynarzewska, Teatr uwikłany, 2013, s. 34–40, s. 152–164; Rynarzewska, 
Narodziny, 2013, s. 197–199. 

8 Fragment nowelistycznej wersji „Pieśni o Pyǒn Kangsoe” został przełożony na język polski 
przez Halinę Ogarek-Czoj i zamieszczony w dwóch jej pracach: Teatr koreański (Comer, Toruń 1993, 
s. 46–50) oraz Klasyczna literatura koreańska (Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, 
s. 169–173). Halina Ogarek-Czoj przełożyła również nowelistyczną wersję Pieśni o Ch’unhyang, 
publikując ją pod tytułem Opowieść o Czhun-hiang, najwierniejszej z wiernych (Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1970).
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(nŏ’rŭmsae), „talent wokalny” (tŭg’ŭm), „talent narracyjny” (sasŏl ch’ire) oraz „pre-
zencję” (inmul ch’ire). Koreański teoretyk uznał je za kluczowe komponenty p’ansori 
i przedstawił w poetyckim utworze, zatytułowanym Kwangdae ka („Pieśń o aktorze”, 
ok. 1875)9, który przez długi czas postrzegany był przez część teatrologów koreańskich 
jako teoretyczny manifest i przełomowe dzieło w historii rozwoju badań tego gatunku 
teatralnego („Kwangdae ka”, Han’gukhak Chung’ang Yŏn’guwŏn). 

Sin Chae-hyo nie był jednak ani jedynym, ani nawet pierwszym orędownikiem sztuki 
p’ansori. Sto lat wcześniej wzbudziła ona zainteresowanie niejakiego Yu Chin-hana (pseu-
donim: Manhwa) (1711–1791), który w 1754 roku obejrzał widowisko „Pieśń o Ch’un-
hyang” podczas swojej podróży po prowincji Chŏlla, uznawanej powszechnie za kolebkę 
rozwoju p’ansori. Treść tego widowiska zapisał w formie utworu poetyckiego, a następnie 
opatrzył go tytułem Kasa Ch’unghyang ka ibaek ku („Dwieście wersów Pieśni o Ch’un-
hyang”)10 i włączył do swojego zbioru Manhwa chip („Zbiór Manhwa”). Kilka dekad 
później niejaki Shin Wi (1769–1845), uczony i poeta, stworzył utwór poetycki Kwan’gǔk 
chǒlgu („Poetycki utwór [napisany] po obejrzeniu widowiska teatralnego”, 1826). On 
również opisał wybrane sceny „Pieśni o Ch’unhyang”, a ponadto przywołał najwybitniej-
szych mistrzów p’ansori, na czele których stać miał Ko Su-gwan, Song Hǔng-nok, Yǒm 
Kye-dal i Mo Hǔng-gap11. Kolejnym propagatorem sztuki p’ansori, wywodzącym się 
ze środowiska ówczesnych elit, był niejaki Song Man-jae (1788–1851). W 1843 roku12 

 9 Utwór Sin Chae-hyo należy do poematów kasa, rodzimego gatunku twórczości poetyckiej, 
który zaczął się rozwijać na przełomie XII i XIII wieku. Liczba wersów jego utworu waha się od 
39 do 76, w zależności od przyjętej formy zapisu, która na przestrzeni dekad była poddana licznym 
zmianom. W swoim utworze Sin Chae-hyo przywołał postacie najwybitniejszych artystów-kwangdae 
(myŏngch’ang), złożył im też hołd, wynosząc ich osiągnięcia artystyczne ponad literacki dorobek 
poetów koreańskich i stawiając na równi z twórczością słynnych literatów z chińskiej dynastii Tang 
i Song. W drugiej części swojego utworu przedstawił podstawowe komponenty artystyczne p’ansori. 
Przekład tego fragmentu zamieściła Halina Ogarek-Czoj w swojej książce Teatr koreański (Wydaw-
nictwo Comer, Toruń 1993, s. 38–39). W niniejszym artykule wykorzystano przekład własny, doko-
nany na podstawie koreańskiej wersji Kwangdae ka, opublikowanej w pracy P’ansori ibaengnyŏn 
sa („Dwieście lat historii p’ansori”), autorstwa Pak Hwanga, jednego z pionierów badań nad teatrem 
p’ansori. Por.: Pak Hwang 1987, s. 91–92. 

10 W klasycznym piśmiennictwie koreańskim oraz dyskursie akademickim utwór ten przedsta-
wiany jest także pod tytułem Manhwa pon Ch’unhyang ka, który można przetłumaczyć dosłownie 
„Skrypt Ch’unhyang-ga [autorstwa] Manhwa”. Uchodzi on za najstarsze świadectwo rozwoju wido-
wiska p’ansori. 

11 Zarówno tytuł, jak i data powstania utworu Shin Wi stanowią przedmiot polemiki, toczącej 
się w środowisku koreańskich teatrologów i literaturoznawców. Chǒn Kyǒng-uk oraz Park Chan E. 
opowiadają się za datą 1826, ale podają różne tytuły utworu – Kwan’gǔk shi chŏlgu (dosł. „Utwór 
poetycki [stworzony] po obejrzeniu widowiska teatralnego”) (Chǒn Kyǒng-uk 2004, s. 482) oraz 
Kwan’gǔk chǒlgu shibi su (dosł. „Dwanaście znaków ideograficznych na temat obejrzanego widowiska 
teatralnego”) (Park Chan E. 2003, s. 56). Z kolei Cho Tong-il twierdzi, że utwór Kwan’gǔk chǒlgu 
powstał w 1816 roku (Cho Tong-il 2005, s. 194).

12 Data powstania tego utworu pozostaje wciąż przedmiotem sporu. Część teatrologów koreań-
skich twierdzi, że utwór ten powstał w 1810 roku. Por.: m.in. Kim Hǔng-gyu 1986, s. 107; Ch’oe 
Tong-hyǒn 1994, s. 99. Zdecydowana większość badaczy podaje jednak datę 1843, powołując się na 
wypowiedź samego Song Man-jae, zamieszczoną w formie komentarza wieńczącego utwór. Dowiadu-
jemy się z niego, że jego utwór miał być wyrazem gratyfikacji, złożonej synowi za pomyślne zdanie 
egzaminów państwowych, a także formą zadośćuczynienia powszechnemu obyczajowi, zalecającemu 
z takiej okazji zorganizowanie wielkiego przyjęcia z udziałem artystów. W komentarzu tym Song 
Man-jae otwarcie przyznaje, że trudna sytuacja materialna rodziny uniemożliwiła wspólne świętowanie, 
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stworzył on poetycki utwór Kwanuhŭi („Oglądać widowisko teatralne”), w którym wymie-
nił imiona najwybitniejszych artystów-kwangdae i przedstawił treść dwunastu p’ansori: 
„Pieśń o Ch’unhyang”, „Pieśń o Shim Ch’ǒng”, „Pieśń o Hǔngbo”, „Pieśń o podwodnym 
pałacu”, „Pieśń o czerwonym urwisku”, Pae Pijang t’aryǒng („Pieśń o urzędniku Pae”), 
Changkki t’aryǒng („Pieśń o bażancie”), Onggojip t’aryǒng („Pieśń o Ong Ko-jip”, dosł. 
„Pieśń o upartym Ong”), Walja t’aryǒng („Pieśń o Walja”, dosł. „Pieśń o latawicy”), 
[Kangnǔng] Maehwa t’aryǒng („Pieśń o [kisaeng] Maehwa [z Kangnǔng]”), Katcha 
shinsǒn t’aryǒng („Pieśń o fałszywym świętym”) oraz Karuji t’aryǒng, znaną także 
pod tytułem „Pieśń o Pyŏn Kang-soe” (Han’guk minjok… 1994, s. 351)13. Tę krótką 
listę pierwszych rzeczników p’ansori wieńczy Yun Tal-sŏn (daty życia nieznane), który 
w swoim utworze Kwanghallu akpu („Pieśń o Pawilonie Kwanghan [stworzona w stylu 
chińskich pieśni] yuefu”, 1852) – podobnie zresztą, jak jego poprzednicy – podjął próbę 
przełożenia na klasyczną chińszczyznę treści „Pieśni o Ch’unhyang”.

Zaskakująco skromny objętościowo stan recepcji nad sztuką p’ansori wyjaśnia w dużej 
mierze niski status społeczny aktorów koreańskich oraz zakorzeniony głęboko negatywny 
stosunek elit społecznych, szczególnie konserwatywnych uczonych konfucjańskich, którzy 
w sztuce teatralnej widzieli przede wszystkim źródło demoralizacji i nadużyć społecz-
nych14. Tym większe uznanie należy się przywołanym powyżej uczonym i urzędnikom, 
gdyż czyniąc sztukę p’ansori przedmiotem swojego zainteresowania, podjęli oni zarazem 
nieśmiałą próbę jej rehabilitacji. Doceniając zatem ich wkład, należy zaznaczyć, że miał 
on charakter przede wszystkim dokumentacyjny. Wysiłki pierwszych badaczy p’ansori 
skoncentrowane były w dużej mierze na przekazaniu treści wybranych widowisk i na 
utrwaleniu pamięci najwybitniejszych artystów-śpiewaków, pomijały jednak problem 
artystycznej warstwy p’ansori. Problem ten poruszył dopiero Sin Chae-hyo, który jako 
pierwszy podjął próbę zdefiniowania fundamentalnych założeń sztuki p’ansori.

Problem polega jednak na tym, że Sin Chae-hyo, wzorem poprzedników, przedstawił 
swoje rozważania w konwencji poetyckiej15, której skondensowana forma i obrazowy styl 
nie tylko nie przystają do teoretycznego instrumentarium współczesnej teatrologii, ale także 
ograniczają pełne zrozumienie jego koncepcji. Równie poważnym, a może nawet poważ-
niejszym, problemem jest niejednoznaczność sformułowań użytych w „Pieśni o aktorze”. 
Doprowadziła ona do wielorakich, często wykluczających się wzajemnie sposobów odczy-
tania propozycji Sin Chae-hyo, a w konsekwencji – również do odmiennych możliwości 
interpretacji artystycznych założeń p’ansori. Przedstawiony w niniejszym artykule opis 
artystycznych założeń p’ansori służyć ma wyjaśnieniu spornych kwestii, jakie narosły na 
przestrzeni minionego stulecia. Zasadniczym celem badawczym jest jednak rozwinięcie 
myśli Sin Chae-hyo i zdefiniowanie znaczenia „czterech wielkich zasad” określających 
estetyczną warstwę sztuki p’ansori oraz sceniczną praktykę artystów-śpiewaków. 

a stworzony przez niego utwór stanowić miał swoistą rekompensatę za niemożność zorganizowania 
przyjęcia na cześć syna. Zob.: „Kwanuhŭi”, Naver.

13 Na marginesie warto zaznaczyć, że wielu narracjom p’ansori, zwłaszcza tym mniej popularnym, 
nadawano inne, alternatywne tytuły, co przyczyniło się do powstania wielu niejasności, narosłych 
przede wszystkim wokół sztuk zapomnianych, a przez to – na zawsze utraconych. 

14 Więcej na ten temat – zob.: E. Rynarzewska, Teatr uwikłany, 2013, s. 51–53.
15 Jednak w odróżnieniu od swoich poprzedników, którzy korzystali z konwencji klasycznej poezji 

chińskiej i posługiwali się systemem klasycznej chińszczyzny hanmun, Sin Chae-hyo zdecydował się 
zapisać swój utwór w alfabecie rodzimym.
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TALENT AKTORSKI (NŎ’RŬMSAE)

Pierwszym komponentem artystycznym, który w ujęciu Sin Chae-hyo miał zadecydo-
wać o estetycznej jakości sztuki p’ansori, jest „talent aktorski” (nŏ’rŭmsae)16. W „Pieśni 
o aktorze” został on ujęty następującymi słowami:

Talentem aktorskim [nŏ’rŭmae] ten się poszczyci / 
Kto nieprzeciętną grą swą zachwyci / 
Kto w mgnieniu oka tysiąc razy zmieni swoje oblicze / 
I tysiąc razy zmieni swoją postać / 
To w mędrca się przeistaczając, to znów w ducha. / 
Talentem tym poszczycić się ten może / 
Kto rozśmieszyć i wzruszyć zdoła wszystkich wokół / 
I starców i dzieci, mężczyzn i kobiety / 
Doprawdy trudna to jest sztuka!17.

Sin Chae-hyo wcześniej niż ktokolwiek inny zdał sobie sprawę, że odpowiednia 
prezentacja sztuki p’ansori wymaga wypracowania odpowiednich środków artystycznego 
wyrazu, które mogłyby wzbogacić popis wokalny, zdynamizować obraz zdarzeń fabu-
larnych i sugestywnie wpływać na ich odbiór. Podstawowe wskazówki, umożliwiające 
osiągnięcie oczekiwanego efektu artystycznego, teoretyk koreański zawarł w przytoczonym 
powyżej fragmencie utworu Pieśni o aktorze. Wyeksponował w nim umiejętność swo-
bodnego wcielania się w różne postacie sceniczne i zdolność odgrywania niezliczonych 
ról. Z tego też powodu pojęcie nŏ’rŭmsae powiązane zostało przez większość teatro-
logów z działaniami scenicznymi i zdefiniowane jako podstawa warsztatu aktorskiego 
obejmującego ruch i gest teatralny („Nŏ’rŭmsae”, Naver; Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 56; 
Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 170)18. Taki sposób odczytania korespondował 
zresztą z zamysłem samego Sin Chae-hyo, który starał się zaszczepić w swoich pod-
opiecznych nowy styl gry i przekonywał do podejmowania działań aktorskich mających 
zobrazować artystyczną kreację świata przedstawionego (Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 61). 

W swoich staraniach Sin Chae-hyo był nawet skuteczny, o czym świadczą wypo-
wiedzi jego ucznia, Kim Se-jonga, który dowodził, że wokalny popis należy dopełnić 
odpowiednim gestem scenicznym.

Załóżmy, że zamierzasz odegrać scenę płaczu. Możesz w tym celu zakryć twarz chusteczką, 
możesz osunąć się na ziemię, możesz zawodzić rozdzierającym głosem. Jednak w każdym 
z tych wypadków, w zależności od przyjętej strategii, powinieneś tak dobrać ruchy sce-

16 Ani etymologia, ani nawet sposób zapisu słowa nǒ’rǔmsae nie zostały jednoznacznie określone. 
Większość teatrologów koreańskich stosuje zapis, wprowadzony przez Sin Chae-hyo, który podzielił 
wyraz na następujące trzy sylaby: nŏ-, -rŭm-, -sae i samogłoskę w pierwszej sylabie zapisał przy 
pomocy tak zwanej „samogłoski ciemnej” (ŏ). Odmienną pisownię zaproponował Cho Tong-il, jeden 
z czołowych badaczy koreańskiej literatury i sztuki p’ansori, który tę samą samogłoskę zapisał tak 
zwaną „jasną samogłoską” (o) i podzielił wyraz na sylaby nor-, -ŭm-, -sae. On też jako jeden z nie-
licznych podjął próbę wyjaśnienia etymologii swojej wersji zapisu, dowodząc, że wywodzi się on 
ze zwrotu no-nǔn mo’sǔp (dosł. ‘postać bawiącego się [artysty]’, ‘postać występującego [artysty]’). 
Por.: Cho Tong-il, Han’guk, t’ongsa 4, 2005, s. 58. 

17 Kwangdae ka, w: Pak Hwang 1987, s. 92.
18 Marshall R. Pihl określił to pojęcie jako ‘gest teatralny’ (dramatic gesture) (Pihl 1994, s. 99), 

a Halina Ogarek-Czoj jako ‘sztuka mimiki i gestu’ (Ogarek-Czoj 1993, s. 38). 
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niczne, żeby w jak najbardziej wiarygodny sposób zobrazować [tę scenę]. Jeżeli będziesz 
tylko zawodzić, ale swojej rozpaczy nie zilustrujesz żadnymi emocjami i tylko będziesz stać 
nieporuszony jak posąg, wówczas między sztuką wokalną i sztuką dramatyczną wkradnie 
się dysonans i całość straci rację bytu. Publiczność nie będzie w stanie podążyć za głosem 
artysty, jeśli ten nie zdoła zespolić swoich emocji z gestem scenicznym, który wcale nie 
musi być dosadny, wręcz przeciwnie, może być subtelny (Pak Hwang 1987, s. 122).

Zalecenia Sin Chae-hyo nie były jednak ani obligatoryjne, ani nawet powszechnie 
znane. Stosowała się do nich wprawdzie większość artystów-kwangdae z tak zwanej 
„zachodniej szkoły [p’ansori]” (sǒp’yǒnje), jednej z dwóch głównych szkół p’ansori, 
powołanej w drugiej połowie XIX wieku przez niejakiego Pak Yu-jŏna (1835–1906), 
ale już artyści wywodzący się ze starszej, założonej kilka dekad wcześniej przez Song 
Hŭng-noka (1801–1863) „wschodniej szkoły [p’ansori]” (tongp’yŏnje), zazwyczaj nie 
podejmowali żadnych dodatkowych działań scenicznych, przyjmowali postawę statyczną 
i koncentrowali się wyłącznie na popisie wokalnym (Ch’oe Tong-hyŏn 1994, s. 61)19. 
Ich opór przez wprowadzaniem poważnych zmian nie powinien zresztą dziwić. Wynikał 
on po części z ogromnego przywiązania do uświęconych wieloletnią tradycją wzorców 
estetycznych, po części zaś – ze względów praktycznych, które siłą rzeczy ograniczały 
reformatorskie ambicje artystów-śpiewaków.

Pierwsze źródło ograniczające sceniczne działania artystów p’ansori tkwiło w prze-
strzeni sceny, wyznaczonej przez słomianą matę mŏngsŏng, na której artysta-śpiewak na 
ogół występował. Warto zaznaczyć, że mata ta stanowiła jedyny element scenograficzny 
widowiska i, co ważniejsze:

nie była zwykłym artystycznym artefaktem, sporządzanym na potrzeby widowiska p’ansori, 
lecz należała do przedmiotów codziennego użytku i towarzyszyła Koreańczykom w różnych 
obszarach życia, obejmujących zarówno sferę oficjalną i obrzędową, jak i pozaoficjalną 
i prywatną” (Park Chan E. 2003, s. 234). 
Tego typu mat używano w dawnej Korei podczas rytuałów szamańskich, ceremonii zaślubin 
i pogrzebów, uroczystości rodzinnych i wiejskich festynów. Wyznaczały one symboliczną 
sferę objawienia bóstw, a jednocześnie służyły jako miejsce wspólnej zabawy i odpoczynku 
(Rynarzewska, Teatr uwikłany, 2013, s. 153). 

Bogactwo znaczeń maty mŏngsŏng i jej szeroki wachlarz kontekstów kulturowych, 
skontrastowany z ascetyczną wręcz prostotą formy, miał niewątpliwie ogromny wpływ 
na kształtowanie fikcyjnego świata p’ansori i budowanie atmosfery przedstawienia (Park 
Chan E. 2003, s. 234). I miał również ogromny wpływ na styl gry artystów, którzy 

19 Obie szkoły odegrały zasadniczą rolę w rozwoju sztuki p’ansori. Należy jednak pamiętać, że 
miały one charakter niezinstytucjonalizowany i rozwijały się w swobodny, żywiołowy sposób wokół 
najwybitniejszych mistrzów p’ansori. Por.: Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 174–175. Sztywny 
podział na dwie przeciwstawne szkoły ugruntowany został już w czasach współczesnych, w dużej 
mierze przez historyków teatru koreańskiego i urzędników administracyjnych, którzy dążyli do upo-
rządkowania dziedzictwa p’ansori i do wypracowania jednoznacznego kryterium umożliwiającego 
wyznaczenie spadkobierców tradycji poszczególnych odłamów i nurtów tej sztuki. Zachowane do 
czasów współczesnych przekazy opisujące życie i działalność artystów-śpiewaków, nie pozostawiają 
wątpliwości, że korzystali oni z doświadczeń różnych mistrzów i często łączyli elementy przynależące 
do różnych szkół. Por.: Park Chan E. 2003, s. 179.
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z jednej strony mogli rozłożyć taką matę niemalże w każdym dowolnym miejscu: na 
placu targowym, przed tawerną, przy ruchliwym gościńcu, a nawet w okolicach świą-
tyni buddyjskiej – wszędzie tam, gdzie gromadzili się ludzie; z drugiej zaś, musieli tak 
zaplanować swoje sceniczne działania, by pozostać w obrębie maty, gdyż to ona kreowała 
przestrzeń teatralnych zdarzeń. 

Równie istotnym, a nawet istotniejszym czynnikiem ograniczającym sceniczne działania 
artysty-kwangdae, była monodramatyczna konwencja widowiska. Towarzyszący śpiewakowi 
akompaniator (kosu) spełniał niezwykle ważne, wielorakie funkcje i pośrednio mógł wpłynąć, 
i niewątpliwie wpływał na ostateczny efekt widowiska, a co za tym idzie – na jego odbiór 
i ocenę. To on przecież kontrolował tempo wykonania p’ansori, wyznaczał jej rytm i kształ-
tował jej linię muzyczną, wzbogacał popis stylizowanymi okrzykami ch’uimsae, co więcej 
– wspierał artystę-śpiewaka w słabszych chwilach, zachęcał publiczność do żywej reakcji i spo-
radycznie włączał się w sceniczne zdarzenia, wyrażając swoją opinię, polemizując i spierając 
się z artystą (Ch’oe Tong-hyŏn 1994, s. 66; Park Chan E. 2003, s. 3)20. Rola akompaniatora-
-kosu, choć w kulturze średniowiecznej Korei niedoceniana, była zatem niepodważalna i to 
ogólne przekonanie wyrażało powiedzenie koreańskie il kosu i myŏngch’ang (dosł. ‘pierwszy 
[jest] akompaniator, drugi [jest] artysta-śpiewak’, Kim Tae-haeng 2001, s. 23). Nie zmienia to 
jednak faktu, że cały ciężar widowiska spoczywał właściwie wyłącznie na barkach artysty-
-śpiewaka, który odpowiadał za warstwę wokalno-muzyczną p’ansori i odgrywał niezliczone 
role, to komentując rozwój zdarzeń fabularnych, to znów przemawiając w imieniu wszystkich 
postaci, pojawiających się w sztuce21. Jego solowego popisu nie wspierał ani żaden chór, ani 
żaden inny aktor, ani nawet dodatkowe efekty teatralne. Z chwilą rozpoczęcia popisu wokal-
nego artysta-śpiewak stawał się centrum świata przedstawionego, zdany wyłącznie na siebie: 
swoje umiejętności artystyczne, fizyczną wytrwałość i duchową determinację. Artystyczne 
doświadczenie i zwykły rozsądek podpowiadały, by ograniczyć sceniczne działania, które 
mogły zakłócić emisję głosu i wpłynąć negatywie na jakość śpiewu (ch’ang) – głównego 
tworzywa p’ansori i jej najważniejszego środka wyrazu teatralnego22. 

I to właśnie tworzywo p’ansori, jakim był śpiew artysty-śpiewaka, należy uznać za 
kolejny i chyba decydujący czynnik, który doprowadził do ograniczenia scenicznych 
działań i zahamował rozwój elementów gry aktorskiej. Zostały one – podobnie zresztą 
jak w klasycznej operze europejskiej – poddane artystycznej stylizacji i podporządkowane 
popisowi wokalnemu, który pochłaniał całą energię artysty, zarazem jednak pozostawał 
głównym nośnikiem wrażeń estetycznych i emocjonalnych. Musiał zdawać sobie z tego 
sprawę także Shin Chae-hyo, dlatego zalecał aktorom p’ansori swobodny, naturalny sposób 
gry (Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 61), który wspierałby biomechanikę artysty i wzmacniał 
jego energię. Zarazem jednak był on świadom, że sztuką p’ansori – jak każdą sztuką 
teatralną – rządzi artystyczna konwencja, która z rekonstrukcją życia i natury nie ma 
nic wspólnego. To przekonanie zaszczepił w swoich podopiecznych, czego dowodzi 
wypowiedź przywołanego już wcześniej Kim Se-jonga, który miał stwierdzić: 

20 Więcej na temat funkcji akompaniatora-kosu – zob.: Rynarzewska, Teatr uwikłany 2013, 
s. 158–159. 

21 Więcej na temat funkcji artysty-kwangdae – zob.: E. Rynarzewska, Teatr uwikłany, 2013, 
s. 156–157.

22 Partie mówione (aniri), które w początkowym okresie rozwoju p’ansori najprawdopodobniej 
przeważały zaczęły być z czasem skracane i podporządkowywane partiom śpiewanym. Na tego typu 
przeobrażenie niemały wpływ miała publiczność, która preferowała partie śpiewane, uznając ich 
przewagę za prawdziwy wyznacznik talentu artysty-śpiewaka. 
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Należy powstrzymać się przed naśladowaniem realnych działań. Krótko mówiąc, należy 
pamiętać, że widowisko muzyczne [p’ansori] jest przede wszystkim sztuką teatralną (Pak 
Hwang 1987, s. 122). 

Dlatego w dramatycznej scenie aktor-kwangdae nie starał się nawet imitować płaczu, 
lecz poprzestawał na zademonstrowaniu gestu stanowiącego próbę umownego zobrazo-
wania smutku. W scenie rozpaczy padał na ziemię i manifestował swój żal, uderzając 
dłonią w podłoże, albo też przecierając chusteczką oczy (Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 56). 
Artysta p’ansori bynajmniej nie zamierzał płakać – z dwóch powodów: po pierwsze, 
koncepcja iluzji scenicznej była mu całkowicie obca; po drugie: wiedział doskonale, że 
najmniejsza nawet próba realistycznego zamarkowania płaczu uniemożliwi mu konty-
nuowanie wokalnego popisu. 

Podejmowane przez artystę-śpiewaka działania sceniczne były do jakiegoś stopnia sko-
dyfikowane i wyrastały z obowiązującego powszechnie kodu estetycznego i kulturowego, 
zarazem jednak odzwierciedlały zamiłowanie artystów koreańskich do prostoty, swobodny 
i spontaniczności. To zamiłowanie kazało artystom p’ansori sięgnąć po improwizowany 
taniec Salp’uri ch’um (‘Taniec salp’uri’)23 i zaadaptować jego płynne, subtelne, naturalne 
gesty. O ich ogromnym znaczeniu świadczy fakt, że gesty te, zwane przez artystów-śpie-
waków nazwą pallim, zaczęły być utożsamiane z całością scenicznych działań oraz samą 
koncepcją „talentu aktorskiego” (nŏ’rŭmsae), który łączyć miał w siebie elementy sztuki 
oraz swobodnej, nieskrępowanej zabawy (Cho Tong-il, Han’guk t’ongsa 4, 2005, s. 58).

TALENT WOKALNY (TŬG’ŬM)

Drugim komponentem artystycznym, wskazanym przez Sin Chae-hyo w utworze Pieśń 
o aktorze, jest „talent wokalny” (tŭg’ŭm). Określa on kompetencje artysty-śpiewaka, 
który musiał wykazać się nieprzeciętnymi zdolnościami muzycznymi oraz doskonałą 
znajomością technik wokalnych (Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 170). Sin Chae-
-hyo ujął zakres tych kompetencji następującymi słowami: 

Talentem wokalnym [tŭg’ŭm] ten się poszczyci /
Kto opanuje skalę pentatoniczną / 
Kto biegły będzie w sześciu rytmach / 
I wydobędzie pieśń z głębi swego ciała / 
Kto opanuje tę trudną sztukę / 
I wszystkich uwiedzie swym głosem24.

Ogromnego znaczenia tego komponentu dowodzi nawet nazwa widowiska zawierająca 
bezpośrednie odniesienie do jego głównego tworzywa, jakim jest bez wątpienia sori – 
głos artysty-śpiewaka25. Liczne alternatywne nazwy p’ansori, które funkcjonowały na 

23 Więcej na temat Salp’uri ch’um – zob.: Rynarzewska 2010, s. 212–217.
24 Kwangdae ka, Pak Hwang 1987, s. 92.
25 Etymologia nazwy p’ansori wciąż pozostawia szerokie pole interpretacyjne, ukazując bogac-

two jej znaczeń i kontekstów. Niesamodzielny sufiks p’an w ogromnym uproszczeniu tłumaczony 
jest jako ‘scena’ (Kim Tong-uk 1973, s. 11). W powszechnej świadomości Koreańczyków sufiks ten 
funkcjonuje w odniesieniu do wszelkich miejsc o charakterze widowiskowym i obrzędowym. Wyjawia 
bliski związek z zabawą, zawodami, popisami artystycznymi, a także z obszarami aktywności czło-
wieka, powiązanymi z wysiłkiem, przyjemnością i współzawodnictwem (Park Chan E. 2003, s. 1). 
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przestrzeni trzech stuleci i poprzedziły powstanie obecnie używanej nazwy, w równym 
stopniu eksponowały wagę warstwy wokalnej, gdyż to właśnie ona stanowiła czynnik 
przesądzający o oryginalności widowiska p’ansori26. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że warstwa melodyjna p’ansori kształtowana była 
przez różne tradycje muzyczne. Za główne źródło inspiracji posłużyła obrzędowa muzyka 
szamańska, tradycyjne pieśni ludowe t’ori oraz muzyka dworska, która przeniknęła do 
p’ansori za pośrednictwem klasycznych pieśni kagok adaptowanych na potrzeby warstw 
średnich. Pierwsze wymienione dwa gatunki muzyczne wpłynęły na rozwój „zachodniej 
szkoły [p’ansori]”, z kolei muzyka dworska miała wzbogacić styl „wschodniej szkoły 
[p’ansori]”. 

Artyści „zachodniej szkoły” przykładali ogromną wagę do zróżnicowania techniki 
wokalnej i w swoim artystycznym popisie starali się w pełni zademonstrować bogactwo 
linii melodyjnej. Dysponowali szeroką gamą środków artystycznych i śmiało je wykorzy-
stywali, uzyskując wrażenie lekkości i finezji. Zarazem jednak potrafili wyeksponować 
ogromny ładunek dramatyczny i wydobyć silne emocje, spotęgowane przez ton żalu 
i smutku27. Z kolei artyści „wschodniej szkoły” ograniczali liczbę finezyjnych ozdob-
ników. Piękna p’ansori upatrywali raczej w prostocie, sile dźwięku i w przejrzystości 
brzmienia, aniżeli w efektownej, wyrafinowanej modulacji głosem (Shim, Joon Hee 2004, 
s. 58; Park Chan E. 2003, s. 180). To dlatego ich występ cechowała niezwykła elegancja, 
wytworność, powściągliwość i dostojeństwo, które przejawiały się nie tylko w warstwie 
melodyjnej, ale także w samym sposobie prezentacji. 

Wrodzony talent muzyczny i nieprzeciętny głos stanowił niewątpliwie niezbędny 
warunek wstąpienia na drogę artysty-śpiewaka. Głos musiał być jednak odpowiednio 
przystosowany do estetycznych wymogów, które ulegały zmianom na przestrzeni wieków 
(Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 1997, s. 171). Chcąc uzyskać oczekiwany efekt wokalny, 
artysta musiał poddać się systematycznym, intensywnym, a nawet bolesnym ćwiczeniom, 
trwającym od kilkunastu do dwudziestu lat (Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 171; 

W wąskim tego słowa znaczeniu sufiks p’an oznacza obrzędowe, tradycyjne widowisko (p’an nor’ǔm), 
odprawiane w południowych regionach Półwyspu Koreańskiego (Park Chan E. 2003, s. 1). Użyte 
w odniesieniu do widowiska teatralnego, sufiks p’an może wskazywać atmosferę przedstawienia, 
rozwój zdarzeń fabularnych, albo też odrębny, konkretny epizod sceniczny (Sǒ Yǒn-ho, Kim Hyŏn-
ch’ŏl 2006, s. 167). Z kolei drugi człon nazwy p’ansori znaczy dosłownie ‘głos’, a ponieważ głos 
uznany był w kulturze dawnej Korei za najdoskonalsze tworzywo artystycznego wyrazu, słowo to 
zaczęło oznaczać również wokalne formy muzyczne, takie jak ‘pieśń’, ‘piosenka’. Por.: Provine, 
Yoshiko Tokumaru, Witzleben 2002, s. 814.

26 Przez trzy stulecia widowisko p’ansori określane było różnymi nazwami, jak choćby sori 
(‘głos’, ‘śpiew’), kwangdae sori (‘śpiew kwangdae’, ‘głos kwangdae’), t’aryǒng (‘pieśń’), chapka 
(‘pieśń [ludowa]’), ch’angga (‘pieśń’), ch’ang’ak (‘pieśń i muzyka’, ch’angsa (‘pieśń i słowa’), ka’gok 
(‘pieśń’), ch’ang (dosł. ‘śpiew’), a także kǔkka (‘pieśń teatralna’) i ch’anggǔkka (‘pieśń i teatr’). Por.: 
Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 15; Kim Tae-haeng 2001, s. 13. W zachowanych do czasów współczesnych 
świadectwach historycznych nazwa p’ansori się nie pojawia, co daje podstawę, by sądzić, że powstała 
ona dopiero na początku XX wieku. Upowszechniona została w końcu lat czterdziestych za sprawą 
Chǒng No-shika, badacza literatury koreańskiej i tradycyjnej muzyki rodzimej, który wprowadził 
nazwę p’ansori do dyskursu akademickiego i potocznego.

27 Z tego właśnie względu sztuka p’ansori, reprezentowana przez artystów „zachodniej szkoły” 
uznana została w czasach współczesnych za wyraziciela pesymistycznych nastrojów zbiorowych 
i jednostkowych, określanych pojęciem han, które można zinterpretować jako „tragiczne poczucie 
niespełnienia”. Więcej na temat han – zob.: Rynarzewska 2007, s. 154–182.
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Ogarek-Czoj 1993, s. 44). Fizyczne cierpienie i ból, jakich wówczas doświadczał, kształ-
towały nie tylko jego umiejętności artystyczne, lecz również jego charakter i osobowość. 
Z tego też powodu proces ten przyrównywany był często do „ponownych narodzin” artysty 
(Sŏ Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 171), a wypracowanie odpowiedniego tŭg’ŭm – do 
obrzędu przejścia, który nie pozostawał bez wpływu na życie artysty-śpiewaka.

Pierwszy etap nauki zamykał się na ogół w dziesięciu latach. W tym czasie artysta 
musiał opanować podstawowe wzorce melodyjne i rytmiczne, przyswoić treść narracji, 
a przede wszystkim wypracować charakterystyczny dla p’ansori ‘chrapliwy głos’ (mok 
shwin sori). Nauka przebiegała pod czujnym okiem mistrza, za którym adept powtarzał 
kolejne fragmenty p’ansori, przyswajając na pamięć warstwę literacką i muzyczną. Na 
drugim etapie, trwającym także do dziesięciu lat, artysta starał się wypracować swój własny 
indywidualny styl, który pozwoliłby mu wyróżnić się na tle innych artystów-kwangdae 
i zdobyć uznanie publiczności. W tym celu udawał się na ogół w odludne miejsce, głę-
boko w góry, do lasu, by tam, w ciszy i odosobnieniu doskonalić swoje umiejętności.

Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, czy ten nieco szorstki, nieco chrapliwy typ głosu 
narzucony został już przez pierwszych, legendarnych mistrzów p’ansori, takich jak Ha 
Ŭn-dam, Ch’oe Sŏn-dal i U Ch’un-dae28, czy też był osiągnięciem młodszych pokoleń 
artystów-kwangdae. Jedno nie ulega wątpliwości: bardzo szybko zdobył on popular-
ność, stając się estetyczną wizytówką p’ansori i „podstawowym elementem tŭg’ŭm” (Sŏ 
Yŏn-ho, Kim Hyŏn-ch’ŏl 2006, s. 172). Z tego też powodu każdy adept dążył usilnie 
do wypracowania tego unikatowego typu głosu. Mógł to osiągnąć poprzez narzucenie 
sobie niezwykle intensywnych ćwiczeń wokalnych doprowadzających do zdarcia strun 
głosowych. Końcowy efekt poprzedzał bolesny proces obejmujący trzy etapy: zaognie-
nie gardła, jego krwawienie, a następnie powolne wygojenie (Ch’oe Tong-hyǒn 1994, 
s. 58–59). Przerwanie treningu w nieodpowiednim momencie powodowało przedwczesne 
zaleczenie gardła i konieczność podjęcie całego wysiłku od nowa. Z kolei zbyt inten-
sywny trening prowadził nieuchronnie do przeciążenia głosu i do jego utraty. Wielu 
adeptów p’ansori traciło głos jeszcze w trakcie nauki i nigdy nie miało okazji wystąpić 
przed publicznością. Z tych samych powodów wielu artystów-kwangdae zmuszonych było 
porzucić swoją profesję (Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 58–59). Ryzyko utraty głosu było 
ogromne, ponieważ artyści-śpiewacy nieustannie nadwyrężali głos, powtarzając każdego 
dnia wyuczone p’ansori. Musieli to robić, gdyż – przypomnijmy – przekazywane były 
one w tradycji ustnej i przyswajane przy pomocy technik mnemonicznych. Codzienne 
ćwiczenia polegające na odtworzeniu kolejnych partii p’ansori miały zapobiec ich zapo-
mnieniu (Sǒ Yǒn-ho, Kim Hyǒn-ch’ǒl 2006, s. 171). 

Artyści najwytrwalsi, najbardziej zdeterminowani, którzy zdołali przetrwać wieloletni 
trening, mogli cieszyć się zasłużoną sławą i urzekać publiczność swoim głosem. Łączył 
on w sobie przeciwstawne jakości estetyczne, takie jak szorstkość i subtelność, prostotę 
i głębię, ostrość i łagodność, przenikliwość i miękkość. Miał być stłumiony i głuchy, 
zarazem jednak jasny i dźwięczny. Z założenia miał scalać odmienne z pozoru walory 
estetyczne, by – niczym komplementarna para yang i yin – tworzyć jedną spójną całość 
i eksponować bogactwo świata p’ansori, wielowarstwowość jej treści i złożoność wystę-
pujących w niej postaci. 

28 Do czasów współczesnych nie zachowały się w zasadzie żadne informacje na temat pierwszych 
artystów p’ansori. Badacze zakładają, że pierwszy z wymienionych artystów, zwany też często Ha 
Han-damem, zainicjował rozwój teatru p’ansori.
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Największym uznaniem cieszył się głos, który łączył w sobie szorstkość (su’risǒng) 
i głęboki smutek (aewǒnsǒng) (Sǒ Yǒn-ho, Kim Hyǒn-ch’ǒl 2006, s. 172). Uznawany za 
najdoskonalsze osiągnięcie wokalne i modelowy przykład „talentu wokalnego”, zajmował 
on czołową pozycję w swoistym rankingu głosów, który funkcjonował w środowisku 
artystów-kwangdae. Ranking ten odzwierciedlał z jednej strony żywiołowy rozwój p’an-
sori, z drugiej zaś, wzrost świadomości artystycznej – i śpiewaków, i publiczności, która 
potrafiła nie tylko ocenić „talent wokalny” artysty, ale także oszacować jego typ głosu. 
Stworzyła też własną, choć nieformalną, typologię głosów, dzieląc je na typy pożądane 
i niepożądane (Park Chan E. 2003, s. 192). Do pierwszej grupy zaliczyła wspomniany 
już wcześniej surisǒng (dosł. ‘głos zachrypnięty’), a także t’ongsǒng (dosł. ‘głos [jakby 
wydobyty] z rury’) i ch’ǒlsǒng (dosł. ‘głos metalu’). Z kolei na liście głosów niepożą-
danych znalazły się między innymi: pisǒng (dosł. ‘głos nosowy’) i p’asǒng (dosł. ‘głos 
trzeszczący’) (Park Chan E. 2003, s. 192). 

Typ głosu miał decydujący wpływ na jakość tŭg’ŭm, podobnie zresztą jak liczne tech-
niki wokalne (mok kusŏng, vocal composition, dosł. ‘budowa gardła’), które w większym 
stopniu uzależnione były od wrodzonych predyspozycji fizycznych artysty, w mniejszym 
– od jego dyscypliny i talentu. Niemniej jednak techniki te stanowiły również istotne 
kryterium oceny „talentu wokalnego” i mogły przesądzić o karierze artysty-śpiewaka. Na 
długiej, liczącej niemal czterdzieści technik wokalnych, znalazły się techniki zalecane 
i niezalecane (Park Chan E. 2003, s. 194)29. Grupa pierwsza obejmowała między innymi: 
ppunŭn mok (dosł. ‘głos rezonujący’), kamnǔn mok (dosł. ‘głos napięty’), tchingnŭn mok 
(dosł. ‘głos odciskający’), manŭn mok (dosł. ‘głos rozpierający’), minŭn mok (dosł. ‘głos 
napierający’), pangul mok (dosł. ‘głos niczym dzwon’), yŏngnŭn mok (dosł. ‘głos niosący’), 
tchirŭn mok (dosł. ‘głos przeszywający’), p’anǔn mok (dosł. ‘głos wbijający się [w głąb 
ziemi]’), nŏlbŭn mok (dosł. ‘głos szeroki’), tunggŭn mok (dosł. ‘głos okrągły’), tchalbŭn 
mok (dosł. ‘głos krótki’), t’winŭn mok (dosł. ‘głos wznoszący’), nŭrin mok (dosł. ‘głos 
nieśpieszny’) oraz ŏmnŭn mok (dosł. ‘głos przetaczający’). Do technik niezalecanych 
zaliczano między innymi: saeng mok (dosł. ‘głos surowy’, ‘głos niewyćwiczony’), ttǒk 
mok (dosł. ‘głos lepki [jak ciastko ryżowe]’, ‘głos bez smaku’), marŭn mok (dosł. ‘głos 
suchy’, ‘głos bez smaku’) oraz kudŭn mok (dosł. ‘głos sztywny’, ‘głos zastygły’) (Park 
Chan E. 2003, s. 192–193). W tej nieformalnej typologii technik wokalnych wyróżniono 
jeszcze trzecią grupę, która wskazywała wykonanie automatyczne, pozbawione sponta-
niczności, naznaczone rutyną i – co również istotne – zdominowane przez wyuczoną, 
sztuczną manierę. Obejmowała ona między innymi: sok mok (dosł. ‘głos wewnętrzny’, 
‘głos mamroczący’, ‘głos zamknięty w sobie’), kǒt mok (dosł. ‘głos zewnętrzny’, ‘głos 
powierzchowny’, ‘głos egzaltowany’), norang mok (dosł. ‘głos dekoracyjny’) oraz nugŭn 
mok (dosł. ‘głos mętny’) (Park Chan E. 2003, s. 192–193)30.

Opanowanie tej złożonej gramatyki muzycznej pozwalało artyście-kwagdae prze-
kształcać swobodnie rytm melodii, zmieniać wysokość, siłę, tembr i barwę głosu (Ch’oe 
Tong-hyǒn 1994, s. 60), wydobyć całą gamę przeróżnych dźwięków, obejmujących nawet 

29 Park Chan E. wykorzystała klasyfikację Pak Hŏng-bonga, poddała ją jednak pewnym mody-
fikacjom. Pierwszą grupą technik wokalnych (vocal composition) określiła dość enigmatyczną nazwą 
tonal effect, z kolei drugą – inherent undesirable tone. 

30 Tę trzecią grupę technik wokalnych Park Chan E. określiła jako discipline or habit. Na mar-
ginesie warto zwrócić uwagę na sposób określania głosów i technik wokalnych p’ansori. Jego bez-
pośredniość i zakorzenienie w praktyce dnia codziennego stanowi kolejny, bardzo ważny argument 
świadczący o oralnej tradycji p’ansori. Por.: Ong 2011, s. 83–85.
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trzy i pół oktawy. Jej mistrzowskie przyswojenie umożliwiało artyście pełne zademon-
strowanie własnego „talentu wokalnego”, dzięki któremu mógł oczarowywać publiczność 
i wywołać u niej silne emocje będące kluczowym kryterium oceny p’ansori. 

TALENT NARRACYJNY (SASŎL CHIRE)

Trzecim komponentem widowiska p’ansori, budującym – zdaniem Sin Chae-hyo – 
jego artystyczną tożsamość, jest „talent narracyjny” (sasŏl chire)31. Twórca utworu Pieśń 
o aktorze w następujących słowach przedstawił jego znaczenie:

Talentem narracyjnym [sasŏl chire] ten się poszczyci / 
Kto zdoła wszystkich zadziwić i rozśmieszyć. / 
Kto się wykaże słowem doskonałym / 
Pięknym jak złoto, przejrzystym jak jadeit. / 
Kto słowem tym wykreuje niezwykły, barwny obraz / 
Co tchnąć będzie tajemnicą / 
Jak strojna piękność za parawanem / 
Co rzucać będzie światłem / 
Jak pełny księżyc za chmurami. / 
Kto opanuje tę trudną sztukę / 
Zdoła wszystkich uwieść32.

Włączenie tego komponentu do zestawu artystycznych pryncypiów p’ansori może budzić 
zdziwienie, zwłaszcza, jeśli uwzględnić fakt, że artyści-kwangdae nie tworzyli nowych 
sztuk p’ansori33. Wykorzystywali materiał artystyczny, przekazany im przez ich mistrzów, 
nauczycieli i doświadczonych kolegów. Wprawdzie często poddawali go stylistycznej obrób-
ce, ale ta ograniczała się wyłącznie do rozwijania wybranych fragmentów narracji p’ansori 
oraz ich artystycznej obróbki34. Co więcej, praktyka ta zaowocowała powstaniem wielu 
wariantów tej samej narracji, w żadnej jednak mierze nie przyczyniła się do wzbogacenia 
repertuaru p’ansori, gdyż wszystkie warianty odwoływały się do tego samego źródła lite-
rackiego, oparte były na wspólnym schemacie fabularnym i proponowały te same rozwią-
zania dramaturgiczne. Najpopularniejsze narracje p’ansori stworzyły w pierwszej połowie 
XIX wieku swoisty kanon, który wieńczył proces formalnego i tematycznego rozwoju tego 
tradycyjnego gatunku sztuki teatralnej. Kanon ten obejmował dwanaście narracji p’ansori35, 

31 Pojęcie sasǒl uznawane jest przez część koreańskich badaczy za synonim pojęcia t’aryǒng, 
tłumaczonego jako ‘opowieść’, ‘narracja’, czasami taż jako ‘ballada’ i ‘pieśń’. W odniesieniu do 
widowiska p’ansori oznaczać ma ‘utwór literacki’ (munhak chakp’um). Por.: Kang Han-yǒng 1997, 
s. 51. Halina Ogarek-Czoj tłumaczy to pojęcie jako ‘dar wymowy’. Por.: Ogarek-Czoj, Teatr kore-
ański 1993, s. 38. Za przyjęciem odmiennego sposobu tłumaczenia pojęcia sasŏl chire przemawia 
zawężone ujęcie słowa ‘wymowa’, które spycha na dalszy plan warstwę artystyczną i eksponuje 
przede wszystkim aspekt fizycznych właściwości dźwięków oraz znaczenie poprawnej artykulacji.

32 Kwangdae ka, w: Pak Hwang 1987, s. 92.
33 Więcej na ten temat – zob.: Rynarzewska, Narodziny, 2013, s. 197–199.
34 Ograniczenia artystyczne śpiewaków-kwangdae stały się widoczne na początku XX wieku, 

kiedy publiczność koreańska, znudzona tym samym repertuarem, zaczęła domagać się nowych sztuk. 
Więcej na ten temat – zob.: Rynarzewska, Teatr uwikłany, 2013, s. 59–63.

35 Powszechne przeświadczenie o istnieniu dwunastu p’ansori ugruntował w połowie XIX wieku 
Song Man-jae (1788–1851), który w poetyckim utworze Kwan’uhǔi („Oglądać widowisko teatralne”) 
podał ich tytuły i w skróconej formie przedstawił ich treść.
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z których do czasów współczesnych zachowało się jedynie pięć: „Pieśń o Ch’unhyang”, 
„Pieśń o Shim Ch’ǒng”, „Pieśń o Hǔngbo”, „Pieśń o podwodnym pałacu” oraz „Pieśń 
o czerwonym urwisku”36.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zostały one zapisane przez Sin Chae-hyo i włą-
czone do jego zbioru. Wprowadzając je do piśmiennictwa, koreański teoretyk być może 
zapobiegł ich utracie i zapomnieniu. Wkład Sin Chae-hyo w rozwój p’ansori jest nie-
podważalny37. Nie zmienia to faktu, że o niezwykłej żywotności i popularności tego 
widowiska przesądził wysiłek i zaangażowanie kolejnych pokoleń artystów-śpiewaków, 
którzy proste pieśni i przekazy ludowe zdołali przekształcić w wyrafinowane widowisko 
teatralne. I to właśnie oni sprawili, że sztuka p’ansori dotarła do szerokiego odbiorcy 
i w końcu XIX wieku mogła pretendować do miana sztuki narodowej, przełamując barie-
ry terytorialne, społeczne i mentalne, tak głęboko zakorzenione w zhierarchizowanym 
państwie Chosŏn (Rynarzewska, Teatr uwikłany 2013, s. 39). 

Pozostaje zatem odpowiedzieć na pytanie, na czym polegał literacki wkład artystów-
-śpiewaków, skoro ograniczali się oni do prezentowania narracji swoich poprzedników 
i cały wysiłek koncentrowali na zapamiętaniu treści p’ansori i jej wiernym odtworze-
niu. Chcąc odpowiedzieć na to pytanie, należy sobie uświadomić, że wierny przekaz 
nie oznacza przekazu dosłownego, a „pieśniarz naśladuje nie tyle poszczególne pieśni 
swojego mistrza czy mistrzów, ile raczej stosowane przez nich techniki kompozycji”38. 
Nieprzypadkowo sztukę p’ansori nazywa się często „sztuką tŏ’nŭm” (Ch’oe Tong-hyŏn 
1994, s. 52). Etymologia tego pojęcia pozostaje wciąż przedmiotem dyskusji39, niemniej 
jednak w dużym uproszczeniu uznać je można za synonim partii operowych (Sǒ Yǒn-
ho, Kim Hyǒn-chǒl 2006, s. 171). Podczas występów partie tŏ’nŭm siłą rzeczy ulegały 
przeobrażeniom stylistycznym i kompozycyjnym, gdyż artyści-śpiewacy dość swobodnie 
obchodzili się z materiałem artystycznym – często uciekali się do sztuki improwiza-
cji i, wykorzystując tak zwane formuły40, wprowadzali większe bądź mniejsze zmiany. 
Zmiany te pogłębiła powszechnie przyjęta praktyka, która dopuszczała prezentację tylko 
wybranych fragmentów widowiska. Zmusiła ona artystów-śpiewaków do sięgania po 

36 Były one prezentowane jeszcze w pierwszych dekadach XX wieku, choć najczęściej już 
w przeobrażonej artystycznie konwencji, znanej jako klasyczna opera ch’ang-gŭk. Więcej na temat 
przeobrażenia formalnego p’ansori i rozwoju klasycznej opery ch’ang-gŭk – zob.: Rynarzewska, 
Teatr uwikłany, 2013, s. 152–164.

37 Rola, jaką Sin Chae-hyo odegrał w rozwoju p’ansori, jest złożona, a jej ocena różnić się może 
w zależności od przyjętych kryteriów. Więcej na ten temat – zob.: Rynarzewska, Teatr uwikłany 
2013, s. 37–40.

38 Lord 2010, s. 98. To właśnie „niepiśmienność zabezpiecza go [artystę] przed automatycznym 
odtwarzaniem przekazanych treści” (Lord 2010, s. 99).

39 Koreańscy teatrologowie zgadzają się, że słowo tǒ’nǔm jest przykładem rzeczownika idioma-
tycznego, stosowanego wyłącznie do określenia budowy teatru p’ansori. Jednak część z nich upa-
truje jego źródłosłowu w rzeczownikowej formie wyrażenia tǒ nǒt’a (dosł. ‘dokładać’ [do czegoś]) 
(Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 52), inni zaś zakładają, że stanowi on rzeczownikową formę wyrażenia 
tǒ nǔrǒnage hada (dosł. ‘rozciągać’, ‘poszerzać’, ‘zwiększać [objętość]’) (por.: Sǒ Yǒn-ho, Kim 
Hyǒn-chǒl 2006, s. 171).

40 Rozbudowanie partii tŏ’nŭm, a zwłaszcza partii śpiewanych, wynikało z charakteru widowiska 
p’ansori, które – podobnie jak epika oralna – posługiwało się formułami – zabiegiem artystycznym, 
zdefiniowanym po raz pierwszy przez Milmana Parry’ego i omówionymi przez Alberta B. Lorda. 
Wyjaśnienie zjawiska formuły – por.: Lord 2010, s. 63, 95, 109–172.
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kolejne formuły, które wzbogacały szkielet narracyjny i pozwoliły rozwijać wybrane 
partie p’ansori. 

Rozwój formuł, a co za tym idzie – wzbogacenie literackiej warstwy p’ansori – 
stało się możliwe dzięki pojawieniu się nowego typu artysty śpiewaka, zwanego piga-
bi-kwangdae41. Wywodził się on z warstw wyższych, był potomkiem wielkich rodów 
arystokratycznych i – co najważniejsze – reprezentował najlepiej wykształconą warstwę 
społeczną42. Ten nowy typ artysty-kwangdae wykorzystał swoją wiedzę, erudycję i rozle-
głe wykształcenie humanistyczne, by przekształcić literacką warstwę p’ansori i nadać jej 
cechy sztuki elitarnej. W tym celu wzbogacał narrację fragmentami klasycznej twórczości 
poetyckiej, przywoływał zapożyczone z kanonu kultury chińskiej postacie mitologiczne, 
legendarne i historyczne, wplatał metafory i wyrafinowane obrazy poetyckie, stosował 
wysublimowane środki poetyckie. Dostarczył on nowych formuł, które przez całe stule-
cia przynależały do kanonu literatury wysokiej i wzbogacały twórczość elit. To właśnie 
z inicjatywy artysty-arystokraty zostały one włączone w narrację p’ansori.

Ten nowy typ artysty, choć niewątpliwie przyczynił się do podniesienia literackie-
go poziomu sztuki p’ansori, miał raczej niewielki wpływ na samą praktykę p’ansori 
i funkcjonowanie zasady sasŏl chire, która wyrastała z tradycji oralnej pieśni narracyjnej 
i rozumiana była przede wszystkim jako umiejętność swobodnego operowania arsenałem 
formularnym i tematycznym, przyswajanym przez artystę w procesie żmudnego trenin-
gu i przetwarzanym na jego własny język poetycki. Nie oznaczała zdolności tworzenia 
nowych wątków i tematów, ani tym bardziej zdolności tworzenia nowych utworów, 
lecz techniczną umiejętność, umożliwiającą artyście wykorzystanie całego dostępnego 
mu materiału literackiego oraz wykreowanie w oparciu o ten materiał własnego świata 
fikcyjnego. To właśnie ta umiejętność sprawiła, że każdorazowe wykonanie p’ansori 
nabierało cech indywidualności wykonawcy i stawało się wydarzeniem niepowtarzalnym 
i jedynym w swoim rodzaju (por.: Lord 2010, s. 63–64). I to ona decydowała o pozycji 
i popularności artysty-kwangdae, który – podobnie jak wszyscy twórcy oratury – był 
„jednocześnie częścią tradycji i indywidualnym twórcą” (Lord 2010, s. 64). Musiał zdawać 
sobie z tego sprawę Sin Chae-hyo, który docenił stosowaną przez artystów-kwangdae 
technikę kompozycyjną i uznał ją za wyjątkową umiejętność pozwalającą za każdym 
razem wykreować nowy świat, który zadziwi i zachwyci słuchacza. 

PREZENZ JA (INMUL CH’IRE)

Ostatni komponent artystyczny, który w ujęciu Sin Chae-hyo definiował estetyczną 
jakość sztuki p’ansori, dotyczył prezencji artysty-śpiewaka. Określony jako inmul ch’ire 
(dosł. ‘człowiek ozdobiony’), odczytywany był on na ogół w odniesieniu do uwarunkowań 

41 Zdecydowana większość historyków tradycyjnego teatru stosuje pisownię pi’ga’bi (Ch’oe 
Tong-hyǒn 1994, s. 117), dzieląc wyraz na trzy sylaby po dwie głoski. Nie można jednak wykluczyć, 
że przyjęty zapis jest potoczną i błędną wersją słowa pi’gab’i, zapisywanego znakami chińskimi 
i oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu „nie być pierwszym”. Słowo to zawiera, jak się zdaje, 
pejoratywną i dyskredytującą ocenę osoby, do której się odnosi. Tę drugą wersję zapisu jako jeden 
z nielicznych stosuje Cho Tong-il (Han’guk t’ongsa 3, 2005, s. 194).

42 Pierwszym artystą-arystokratą miał być Kwǒn Sam-dǔk (1771–1841), uczeń legendarnego 
mistrza Ha Han-dama, wybitny artysta-śpiewak i twórca wielu partii tǒ’nǔm, m.in. w „Pieśni o Ch’un-
hyang”, „Pieśni o Shim Ch’ǒng” i „Pieśni o Hǔngbo”. Dramatyczne losy tej postaci opisał m.in. Pak 
Hwang. Por.: Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 117; Pak Hwang 1987, s. 20–21. 
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fizycznych artysty – jego wyglądu, aparycji, wizerunku43. Taką interpretację uzasadniało 
zresztą sformułowanie, użyte przez Sin Chae-hyo, który napisał w swoim utworze: „Pre-
zencja jest darem niebios i nic jej nie może zmienić”44. Prezencja była cechą wrodzoną, 
daną z natury, niezmienną i niezależną od artystycznych zdolności artysty-kwangdae. 
Pozornie niewiele miała wspólnego z samą sztuką, lecz mogła zaważyć na jej ocenie, 
być może nawet na karierze artysty-kwangdae45. Praktyczny zmysł Sin Chae-hyo pod-
powiadał, by wynieść ją do rangi wartości artystycznej i dołączyć do listy głównych 
komponentów p’ansori. 

Jego zamysł korespondował z powszechnym przekonaniem Koreańczyków, którzy 
ukuli przysłowie „szata to skrzydła” (ot i nalgaera), wyrażające powszechne przekonanie, 
że wygląd człowieka stanowi integralną część jego osobowości, stanowi więc istotne 
kryterium jego oceny (por.: Yŏng-sŏp 1993, s. 849)46. Publiczność oczekiwała, że artysta-
-śpiewak zachwycać będzie nie tylko swoim talentem, ale również postawą i wyglądem. 
Przykładów potwierdzających tę hipotezę dostarczają liczne anegdoty, które budowały 
legendy słynnych artystów-śpiewaków47. Jedna z nich przedstawia historię niejakiego 
Pak Ki-honga, któremu usunięto szpecące go oko, gdyż uznano, że psuje ono wrażenia 
estetyczne i nie pozwala w pełni czerpać przyjemności z prezentacji artystycznej (Pak 
Hwang 1987, s. 126–133). Nadanie temu artyście odpowiedniej prezencji, nawet za cenę 
trwałego okaleczenia fizycznego, stało się wstępnym warunkiem, by mógł on występować 
w rezydencji dworskiej i cieszyć się uznaniem koneserów sztuki p’ansori.

Zasada inmul ch’ire z założenia wskazywać miała wygląd artysty-śpiewaka, który 
musiał się należycie prezentować, by być zaakceptowanym przez publiczność, zwłaszcza 
przez publiczność należącą do wyższych sfer. Zasada ta zaczęła jednak szybko ewolu-
ować i w nowej formule, nadanej niewątpliwie przez samego Sin Chae-hyo, znaczyła już 
nie tylko aparycję artysty-kwangdae, lecz także jego maniery. Autor „Pieśni o aktorze” 
doskonale zdawał sobie sprawę, że estetyka musi być umocowana w etykiecie, w prze-
ciwnym razie zrodzi dysonans, który zgubi artystę i skaże go na śmieszność. Z tego 
właśnie powodu zdecydował się nauczać swoich podopiecznych ogłady i odpowiedniego 
stylu bycia (Kang Han-yŏng 1997, s. 49, 52–53), przekonany, że to właśnie one mogą 
przesądzić o poprawie statusu społecznego artystów i, przynajmniej w jakimś stopniu, 
przyczynić się do przewartościowania poglądów na temat profesji artysty p’ansori48.

43 Halina Ogarek-Czoj przetłumaczyła tę zasadę jako ‘aparycję’. Por.: Ogarek-Czoj 1993, s. 38.
44 Kwangdae ka, w: Pak Hwang 1987, s. 92.
45 Takie odczytanie inmul ch’ire proponuje m.in. Ch’oe Tong-hyǒn, który przekonuje, że w daw-

nej Korei artysta-śpiewak musiał wyróżniać się odpowiednim wyglądem. Por.: Ch’oe Tong-hyŏn 
1994, s. 57.

46 Interesująca jest rozbieżność tradycji koreańskiej i polskiej, która w przysłowiu „nie szata zdobi 
człowieka” eksponuje duchowy wymiar człowieka, spychając na dalszy plan jego wygląd zewnętrzny.

47 Wartość historyczna tych anegdot budzić może wiele wątpliwości, niemniej po dziś dzień 
służą one jako ważne i często jedyne źródło poznania życia artystów-kwangdae.

48 Warto w tym miejscu wspomnieć, że na działalność badawczą i edukacyjną Sin Chae-hyo 
przeznaczył cały swój majątek. Przez wiele miesięcy gościł dziesiątki, a może nawet setki artystów-
-śpiewaków, utrzymując ich w swojej rodzinnej posiadłości w Koch’ang. Udzielał im lekcji pisania, 
nauczał prawidłowej wymowy, wokalizacji i modulacji głosem. Wyjaśniał także znaczenie poszcze-
gólnych fraz p’ansori, zapożyczonych z literatury dworskiej. Nie będąc profesjonalnym artystą, Sin 
Chae-hyo nie powołał swojej szkoły, ani nawet nie pozostawił własnych uczniów. Wywarł jednak 
znaczący wpływ na karierę wielu artystów-kwangdae, rekomendując ich w środowisku dworskim 
i udzielając im materialnego wsparcia (Sǒ Chong-mun 1997, s. 16–17). Sin Chae-hyo jako pierw-
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Zinterpretowanie „prezencji” jedynie w odniesieniu do odpowiedniego wyglądu artysty-
-kwangdae i nabytej przez niego ogłady nie wyczerpuje jednak całego pola znaczeń tej 
koncepcji i prowadzi do nieuprawnionego uproszczenie idei Sin Chae-hyo, który miał na 
myśli nie tylko odpowiedni wygląd i odpowiednie maniery artystów, lecz także – a może 
nawet przede wszystkim – jego rozwój etyczny i duchowy. Takie odczytanie kryło się już 
w samym słowie inmul, które oprócz tak podstawowych znaczeń, jak ‘człowiek’ i ‘twarz 
człowieka’, wyraża także, na głębszym poziomie interpretacyjnym, ‘człowieka utalento-
wanego’ i ‘osobowość człowieka’ („Inmul”, Naver). Również drugi człon pojęcia inmul 
ch’ire, tłumaczony na ogół jako ‘ozdoba’, należy rozumieć w szerszym kontekście jako 
„wypracowanie szlachetnego charakteru i etosu” („Kwangdae ka”, Han’gukhak Chung’ang 
Yŏn’guwŏn). Można zatem przyjąć, że ostatnia z zasad, którą Sin Chae-hyo przedstawił 
w swoim utworze, zawierała wskazówki dotyczące nie tylko wyglądu artysty-kwangdae, 
ale także jego osobowości, postawy moralnej i rozwoju duchowego (Sǒ Yǒn-ho, Kim 
 Hyǒn-ch’ǒl 2006, s. 170; Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 57). Łącząc wymiar estetyczny i etyczny, 
eksponowała ona ludzki wymiar artysty-śpiewaka, co było o tyle ważne, że sama sztuka 
p’ansori zaczęła być postrzegana jako artystyczna manifestacja człowieczeństwa (Park 
Chan E 2003, ix).

Taka wykładnia znalazła swój wyraz w życiowej praktyce, czego niezbitym dowodem 
jest sława wielu mistrzów p’ansori, takich jak Pak Yu-jǒn, Pak Ki-gong, Yi Hwa Chung-
sǒn czy Im Pang-ul, których ułomności i wady fizyczne nie przeszkodziły w zdobyciu 
sławy i uznania publiczności (Ch’oe Tong-hyǒn 1994, s. 57). Wykładania ta pozwala 
też zrozumieć, dlaczego Sin Chae-hyo dołączył „prezencję” do głównych komponentów 
p’ansori. W jego mniemaniu wymiar etyczny odgrywał kluczową rolę w całym proce-
sie artystycznym, obejmującym wieloletni, żmudny trening oraz zmagania z życiowymi 
trudami. Popis artystyczny stanowić miał zwieńczenie moralnego i duchowego rozwoju 
artysty p’ansori – był swoistą emanacją jego mądrości życiowej, a zarazem artystyczną 
manifestacją głębszego rozpoznania zasad rządzących relacjami ludzkimi. 

Nieprzypadkowo mistrzowie p’ansori przekonują swoich podopiecznych, że „chcąc 
być dobrym artystą, najpierw trzeba być dobrym człowiekiem” (Park Chan E 2003, 
s. ix). Chǒng Kwǒn-jin (1927–1986), jeden z najwybitniejszych współczesnych arty-
stów p’ansori, zalecał swej uczennicy, by ta skoncentrowała się na pracy nad własną 
postawą moralną i na sumiennym wypełnianiu obowiązków wobec swoich rodziców, 
gdyż to one dawały klucz do właściwego odczytania znaczenia „Pieśni o Shim Ch’ǒng”, 
której tytułowa bohaterka dla ratowania życia niewidomego ojca poświęca swoje życie. 
Etyczna postawa artysty była, zdaniem Chǒng Kwǒn-jina, ściśle powiązana z wynika-
mi artystycznymi (Park Chan E 2003, s. ix). Zdawał on sobie sprawę i przekonywał 
swoich podopiecznych, że prezentacja „Pieśni o Shim Ch’ǒng” – artystycznej wykładni 
konfucjańskiej wartości hyo, oznaczającej bezgraniczne posłuszeństwo woli rodziców, 
zabrzmi pusto i fałszywie, jeżeli ćwiczeniom wokalnym nie będzie towarzyszyć głębsza 
refleksja nad istotą ofiary i praktyka tradycyjnych wartości konfucjańskich (Park Chan 
E 2003, s. ix). W zaleceniu Chǒng Kwǒn-jina wyrażało się przekonanie Sin Chae-hyo, 
który w teatrze p’ansori upatrywał scalenia dzieła artystycznego z szeroko pojętym aktem 
humanitarności. W swoim popisie artysta-kwangdae miał wyrażać wartości estetyczne 
i etyczne, ujmowane we wspólnej formule inmul ch’ire.

szy wykształcił również kobiety, a gronie jego uczennic znalazły się tak wybitne artystki, jak Chin 
 Ch’ae-sǒn i Hǒ Kǔm-p’a. Więcej na ten temat – zob.: Rynarzewska, Pierwsze aktorki, 2013, s. 67–96.
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***

Artystyczne założenia sztuki p’ansori, ujęte przez Sin Chae-hyo w utworze „Pieśń 
o aktorze”, zostały poddane gruntownej weryfikacji na początku XX wieku wraz z radykalną 
zmianą polityczną, która objęła wszystkie obszary życia społecznego, w tym także kulturę 
i sztukę koreańską. Nowe prądy artystyczne, docierające na Półwysep Koreański za sprawą 
zespołów japońskich i chińskich, powstanie prywatnych teatrów, a także zmieniające się 
warunki społeczne i ekonomiczne, zachwiały pozycją artystów-śpiewaków i zepchnęły ich 
sztukę na margines życia artystycznego, przekształcając w kulturowy anachronizm i symbol 
czasów minionych. Artyści-śpiewacy podejmowali szereg prób dostosowania repertuaru 
p’ansori do wymogów nowej epoki. W tym celu zaczęli wzbogacać swoje popisy ele-
mentami tanecznymi i muzycznymi, a nawet nawiązywać współpracę z zespołami teatru 
„nowej szkoły”, które stanowiły obcy wtręt artystyczny i ze sztuką p’ansori nie miały nic 
wspólnego. Próby te oznaczały nie tylko porzucenie ideałów artystycznych, lecz, co gorsza, 
również zachwianie etosu artystów-śpiewaków, którzy w nowej rzeczywistości społecznej 
niezmiennie musieli mierzyć się z zakorzenionymi głęboko uprzedzeniami wobec swojej 
profesji, a ponadto rywalizować z inicjatorami nowych gatunków teatralnych oraz z licz-
nymi zespołami kurtyzan-kisaeng, które sięgnęły po dorobek twórców p’ansori i, chcąc 
przyciągnąć publiczność, przekształcały go w dość swobodnie, naruszając jego pierwotne 
założenia artystyczne i unikalną estetykę. Odrodzenie sztuki p’ansori przyniosły lata trzy-
dzieste XX w.49. Wtedy też udało się artystom p’ansori ugruntować status swojej sztuki 
i na nowo wcielić teoretyczne postulaty Sin Chae-hyo.
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