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Kōkami Shōji — pisarz, reżyser 
    
    Urodzony w 1958 r. w prefekturze Ehime. 
    Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Waseda. 
    Profesor wizytujący Tōhō Gakuen College of Drama and  
    Music. 
Prowadzi programy telewizyjne, występuje jako osobowość 
radiowa, pisze scenariusze i jest autorem licznych publikacji 
książkowych. 
 
1981 założył grupę teatralną “Trzecia Scena” (Daisan Butai). 
W ten sposób rozpoczął swoją działalność dramaturgiczną i 
reżyserską. 
 

1987 za sztukę Zachód słońca niczym jego wschód (Asahi no 
yō na yūhi o tsurete) zdobył nagrodę teatralną Kinokuniya 
(Kinokuniya engeki shō).  
 
1992 za utwór sceniczny Anioł zamknął oczy (Tenshi wa hito-
mi o tojite) otrzymał nagrodę Złotej Strzały (Gōruden arō shō) 
przyznawanej przez Japan Magazine Publishers Association 
(JMPA) 
 

1994 za sztukę List Włóczykija (Sunafukin no tegami) został 
uhonorowany wyróżnieniem Kunio Kishidy dla dramatopisa-
rzy (Kishida Kunio gikyoku shō). 
 
1997 uczęszczał na warsztaty aktorskie w  Wielkiej Brytanii    
 
Po powrocie do Japonii wydał publikacje o „ciele” i „głosie”:  
 Lekcje głosu i ciała (Hassei to shintai no ressun), Haku-

sisha 

 Lekcje aktorstwa i reżyserii (Engi to enshutsu no ressun), 
Hakusuisha  

 Drobne wskazówki, jak rozwijać własny wdzięk (Anata 
no miryoku o enshutsu suru chotto shita hinto), Kōdans-
ha Bunko 

 Lekcje ekspresji (Hyōgen no ressun), Kōdansha 

 



2001 z okazji dziesięciolecia działalności „Trzeciej Sceny” wy-
stawiono jego dramat Phantom Pain (Fantomu pein).  
 

2010 za wystawienie trzyczęściowej sztuki Globe Jungle 
(Gurōbu janguru), inaugurującej działalność „Urojonej Trupy”, 
otrzymał nagrodę w 61. edycji literackiego konkursu na dra-

mat i scenariusz gazety „Yomuri Shinbun” (Dai 61 kai Yomiuri 
Shinbun bungaku gikyoku shinario shō) 
 
Obecnie aktywnie działa w zespole producenckim  KOKA-
MI@network oraz zajmuje się działalnością dramatopisarską i 
reżyserską w skupiającej młodych aktorów „Urojonej Tru-
pie” (Kyokō no gekidan). 
Prowadzi również warsztaty aktorskie otwarte dla szerokiej 
publiczności i angażuje się w szkolenie młodych aktorów. 
 
Spektakle za granicą zrealizowane z brytyjską obsadą:  
TRANCE (London Bush Theatre),  
Halcyon Days  (London Riverside Studios). 
 
Autor wielu publikacji książkowych, m.in.: 
 

 Nastroje i wzorce społeczne (Kūki to seken), seria Kōdansha 
Gendai Shinsho 

 
 Zrozumiałeś nastroje, ale się do nich nie stosujesz, 
czyli jak złagodzić trudy życia (Kūki o yondemo shita-
gawanai - ikigurushisa kara raku ni naru), Iwanami 
 
 
 
 
 
 Niezniszczalny kamikaze. Dlaczego bóg wojny sprze-
ciwił się dowódcom? (Fujimi no tokkōhei. Gunshin wa 
naze jōkan ni hankō shita ka), Kōdansha Gendai Shin-
sho 

 



 ワルシャワ大学三井物産冠講座  

Program Wykładów Ufundowanych  przez  
Firmę Mitsui & Co. dla Japonistyki UW  

 
Jest to trzynasty wykład z cyklu spotkań w ramach Pro-

gramu Wykładów ufundowanych przez Firmę Mitsui & Co. dla 
Katedry Japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim.  

Firma Mitsui & Co. poczytuje sobie za zaszczyt, że mogła 
ustanowić program wykładów, mających na celu wzbogacenie 
wiedzy polskich specjalistów i pogłębienie wzajemnego zrozu-
mienia między Polską a Japonią oraz promowanie wymiany kul-
turalnej, a także  umacnianie więzów przyjaźni, jaką darzą się 
społeczeństwa obu krajów.   

 
Dotychczas wykłady wygłosili: 

   Tsujihara Noboru, pisarz, Synchroniczność przygody i historii,  25 

maja  2011 

   Hirano Keiichirō, pisarz, Literatura japońska po 11 marca, 14 paź-

dziernika 2011 

   Kawaguchi Jun’ichirō,  przedstawiciel  Japońskiej  Agencji  Badań 
Kosmicznych (JAXA), kierownik projektu Hayabusa, Siedem lat do-
świadczeń związanych z misją sondy kosmicznej Hayabusa,  8 maja 

2012 

   Bandō Mariko, rektor Shōwa Joshi Daigaku (Uniwersytet Żeński 

Shōwa) w Tokio, Rola kobiety w zmieniającej się Japonii, 16 październi-

ka 2012 
    Matsuura Hisaki, pisarz, Tam, gdzie góry spotykają się z morzem- 
specyfika ekspresji literackiej Japonii, 4 czerwca 2013 

   Wataya Risa, pisarka, O czytaniu i pisaniu powieści, 15 października 

2013 

   Masuno Shumyō, mistrz zen szkoły sōtō, Zen a ogrody japońskie, 14 

maja 2014 

   Tatekawa Shinoharu, mistrz rakugo, Uniwersalność humoru japoń-
skiego na przykładzie rakugo, 4 listopada 2014 
   Kondō Marie, pisarka, ekspert w organizacji,  Jak magia porządków 
odmienia życie, 16 listopada 2015 
   Tamesue Dai,  lekkoatleta,  medalista mistrzostw świata,   Zen a 
sport, 2 grudnia 2016 

   Takeda Soun, artysta, mistrz kaligrafii, Kaligrafia jako sztuka kon-
troli umysłu i serca, 29 listopada 2017  

   Inoue Kōsei, judoka, mistrz olimpijski, Moja filozofia judo,  9 paź-

dziernika 2018 


