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Załącznik 2 

Teatr lalek wodnych i jego historia  

___________________________________ 
 
Teatr lalek wodnych jest formą sztuki, która powstała i jest uprawiana 

głównie w Wietnamie. KaŜde przedstawienie wodnego teatru opiera się 
na kunszcie i umiejętnościach lalkarzy, którzy stoją zanurzeni po uda w 
wodzie, zasłonięci bambusową matą oddzielającą scenę od kulis. 
Operują oni dynamicznie poruszającymi się lalkami. Scenę dla 
przedstawienia od stuleci stanowi tafla wody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tematyka przedstawień obejmuje zarówno sceny z Ŝycia 

wietnamskiej wsi (uprawa roli, rybołówstwo, wydarzenia mające miejsce 
zazwyczaj podczas festiwali np. walki byków, dziecięce gry i zabawy), jak i 
legendy o bohaterach. Najbardziej znany teatr lalek na wodzie 
mieszczący się w Thang Long oferuje swoim widzom przedstawienie, które 
trwa 45 minut i zawiera 17 epizodów zaczerpniętych z legend. Na scenie 
podczas jednej tak rozbudowanej sztuki moŜe pojawić się nawet 150 lalek. 
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Do najpopularniejszych postaci, jakie są prezentowane w wodnym teatrze 
naleŜy Teu – figlarny i zawsze uśmiechnięty błazen, którego rolą oprócz 
narracji przedstawienia jest nierzadko takŜe wytykanie mieszkańcom 
Wietnamu ich złych nawyków. NiezaleŜnie od tematyki swoich Ŝartów i 
docinek, Teu niezmiennie rozśmiesza i rozkochuje w sobie publiczność.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradycyjnie lalki teatru na wodzie mają do jednego metra wysokości 

i waŜą do 15 kilogramów. Jednak zdarzają się równieŜ lalki kilkumetrowe, 
które muszą animować dwie lub nawet trzy osoby. Sztuka lalkarska jest 
złoŜona i skomplikowana, a poszczególne zespoły lalkarzy lub cale cechy, 
w których są skupieni, skrzętnie pilnują tajemnic z trudem wypracowanych 
ruchów lalek. Zwykle w jednym zespole oprócz lalkarzy są osoby 
zajmujące się tylko tworzeniem lalek oraz konstruowaniem mechanizmów, 
dzięki którym moŜna nimi poruszać. Wykorzystują do tego celu sznurki i 
pręty sięgające 3-4 m długości. Przyczepiane do nich lalki wykonuje się z 
drewna figowego, które po pomalowaniu wielobarwnymi farbkami, 
pokrywane jest grubą warstwą bardzo błyszczącej laki chroniącej 
zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i działaniem wody. 
Nierzadko lalki wodnego teatru stanowią swoiste dzieła sztuki, a jedne z 
tych najbardziej wyjątkowych moŜna dziś oglądać w paryskim muzeum 
Luwr. 

 
Historia teatru lalek wodnych 

Teatr lalek wodnych liczy sobie ponad 1000 lat. Zrodził się w  delcie 
Rzeki Czerwonej, gdzie coroczne powodzie i długi czas trwania mokrego 
sezonu, skłoniły wietnamskich rolników do poszukiwania nowej rozrywki 
zapełniającej czas oczekiwania na zbiory. I tak zalane wodą pola ryŜowe, 



 
 

________________________________________________________________________________________ 

www.miedzykulturowa.org.pl                        Scenariusz lekcji – Anna Walczak 

Wodne przedstawienie 
 

a nieco później równieŜ miejskie sadzawki, posłuŜyły jako scena teatru. 
Odbiorcami pierwszych przedstawień byli natomiast mieszkańcy pobliskich 
wsi. Szczyt popularności wodnego teatru wśród ludności wietnamskiej 
przypadł na XVIII wiek. Od tego czasu sztuka ta rozwinęła się i stała waŜną 
częścią wietnamskiej kultury. Dziś przedstawienia odbywają się w 
specjalnie przygotowanych do tego celu basenach podzielonych na 
część niedostępną oczom widza, przeznaczoną tylko dla lalkarzy; scenę i 
miejsce dla grającego na Ŝywo zespołu tworzącego tło muzyczne 
spektaklu.  

Woda nie tylko stanowi wspaniałą inspirację dla tematyki 
wystawianych sztuk, ale daje równieŜ duŜe moŜliwości wizualne – efekty 
fali, plam, pryskania wodą od stuleci dostarczają widzom wielu wraŜeń. 
Do gustu przypadają szczególnie najmłodszym, którzy Ŝywo reagują na 
pluśnięcia wody w stronę publiczności, wykorzystywane często dla 
zwiększenia dramaturgii scen walk, pościgów, skoków.  

Teatr lalek wodnych niemal zupełnie nie zmienił się od początków 
swojego istnienia. Nadal ma wiernych, entuzjastycznych odbiorców, jak i 
kontynuatorów sztuki lalkarskiej, a nad tym by przetrwał w niezmienionej 
formie czuwają kolejne pokolenia.    
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