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Michał Kuziak 
Kilka fragmentów o postkolonializmie, sprawie polskiej, 
romantyzmie, Słowackim i jego pięciu dramatach 
(z nami współczesnymi w tle ... ) 

Postkolonializm? Postkolonialny Słowacki? Ale i sam Słowacki, 
poeta romantyzmu polskiego, współcześnie? Kolejne pytania, 
za którymi zresztą kryją się następne, a odpowiedzi mogą być różne. 
Bo przecież z jednej strony „moda" - postkolonializm. Stwierdzając 
tak, często i zbyt łatwo rozprawiamy się z nowościami intelektu
alnymi, ujawniając i jednocześnie skrywając lęk przed nieznanym. 
Z drugiej: „anachronizm" - Słowacki. W ten sposób z kolei niejedno
krotnie prezentuje się nam to, co nie jest dzisiejsze, i co pospiesznie 
pozostawiamy za sobą, poszukując aktualnego. A więc „modne" 
i „anachroniczne" zderzone w jednej formule, atakującej swoim 
ekscentryzmem, przez to zderzenie nawet podwojonym. 

Być może jednak właśnie tak, przez takie zderzenie, uda się wpro
wadzić na scenę jeszcze jednego bohatera, którym jesteśmy my sami, 

żyjący w naszym czasie i w naszym miejscu, powodowani różnymi, 
nic zawsze w pełni uświadamianymi, lękami i pragnieniami? Być 
może takie zderzenie pokaże, że nie mamy do czynienia ani jedynie 
z modą, ani z czymś, co jedynie spoczywa w archiwum literatury 
i dramatu? A powrót do tego, co nie jest dzisiejsze może okazać się 
sposobem na rozumienie siebie właśnie dzisiaj? 

Postkolonializm? 

Źródła koncepcji postkolonialnych wiążą się z zachodzącym w XX 
wieku rozpadem imperiów kolonialnych i wyzwalaniem się ludów 
skolonizowanych spod zależności potęg europejskich. Myśl postko
lonialna ujawnia dwa, splecione ze sobą, nurty. Pierwszy, który ma 
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charakter polityczny (można tu wskazać na książkę F. Fanona Wyklęty 
lud ziemi), odnosi się do walki z kolonizacją. Drugi wiąże się z dia
gnozą kolonizacji kulturowej, dyskursywnej (klasyczna już książka 
E. Saida Orientalizm), rozumianej jako przemoc jednej kultury nad 
drugą, zwłaszcza pooświeceniowej kultury europ('.jskiej, jej centrów, 
nad innymi kulturami, uznanymi za peryferyjne, nie spełniające 
kryteriów nowoczesnej, opartej na rozumie cywilizacji. 

Tak pojmowany postkolonializm stał się w ostatnich latach myślą 
o charakterze emancypacyjnym (wpływową w humanistyce świato
wej), która swoimi diagnozami i projektami obejmuje już nie tylko 
sytuację zniewolenia kolonialnego (politycznego i kulturowego) 
krajów tzw. Trzeciego Świata, ale też między innymi rzeczywistość 
Europy Środkowej znajdującej się przez wiele lat pod panowaniem 
imperium sowieckiego. Pozwala na stawianie pytań o tożsamość 
powstającą w konfrontacji z zagrożeniem. I właśnie ten problem 
tożsamościowy chciałbym uczynić glównym wątkiem wprowadzenia 
do spektaklu Pawia Wodzińskiego. 

Zwróćmy już teraz uwagę, że jeśli XIX -wieczny Europejczyk 
(podobnie zresztą kwestia ta przedstawia się w XX wieku) mógł 

kształtować swoją tożsamość, mając za sobą silne instytucje pań
stwowe (niejednokrotnie buntując się przeciw nim, był to jednak 
bunt przeciw instytucji własnej, w pewnym sensie bezpieczny, 
reformatorski), Polak kształtował się pozbawiony takiego zaplecza, 
zagrożony przez to, co obce i usiłujący zagrozić temu, co obce. 
Doświadczenie takie, wypada podkreślić, radykalizuje tożsamo
ściową opozycję "własne" - "cudze". 

A sprawa polska? 

W jaki sposób koncepcję postkolonialną można wiązać z kulturą 
i historią polską? Pytanie to, na które już częściowo odpowie
dzialem, wywołuje spór od samego początku pojawienia się myśli 



postkolonialnej w Polsce, od wystąpienia amerykańskiej slawistki 
Ewy Thompson. W świetle jej rozważań kultura polska i polska toż
samość okazują się naznaczone syndromem kolonialnym, trwającym 
do dzisiaj w naszej mentalności. 

Thompson stwierdza, że mamy do czynienia z pęknięciem dzielą
cym naszą historię na dwa fragmenty. Pierwszy, związany z formacją 
sarmacką, zostaje przez autorkę określony mianem .normalnego". 
Do polowy XVIll wieku, do czasu rozbiorów, kultura polska żyje 
takimi problemami, jak kultura europejska. Drugi , .patologiczny", 
choć to w nim mieszczą się arcydzieła naszej kultury, zostaje okre
ślony przez świadomość mesjanistyczną - projekt, pozwalający radzić 
sobie z sytuacją kryzysu. $wiadomość, w której splata się doświadcze
nie klęski narodu z przekonaniem o jego szczególnej wartości. Rodzi 
się resentyment, poczucie niezawinionej krzywdy i niechęć do tego, 
co inne, obce, skrywająca niechęć do własnego, słabego. 

Wypada dodać , że ostatnio coraz częściej mówimy również o kul
turze polskiej jako kulturze kolonizującej, zwłaszcza w odniesieniu 
do jej relacji z kulturami określanymi z naszej perspektywy jako 

„kresowe", a więc oddalone od centrum i podporządkowane mu. 
Na propozycję Thompson nie zgodził się między innymi Zdzisław 

Najder. 1\vierdził on, że sytuacja kultury polskiej byla w XIX wieku 
nieporównywalna do sytuacji kultur kolonizowanego tzw. Trzeciego 
$wiata. Przede wszystkim dlatego, że kultura ta była postrzegana 
jako wyższa od kultury rosyjskiego zaborcy, trudno więc mówić 
o kulturowym podboju Rzeczypospolitej. Zdaniem Najdera, jedyną 
postkolonialną konsekwencją tożsamościową jest wytworzenie 
w Polakach przekonania, że ich cechą narodową jest irracjonalna 
i skutkująca destrukcją skłonność do walki w przegranej sprawie. 

Wydaje się jednak, że podbój kulturowy może dokonywać się rów
nież z pozycji kultury słabszej, mającej wsparcie w mocy połityczno
militarnej państwa (tak skolonizowana została przez Rzymian 
antyczna Grecja, zresztą ten przypadek trakcowano w XIX wieku 
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jako metaforę relacji Polski i Rosji). W grę wchodzi ponadco relacja 
polskiej kultury XIX -wiecznej wobec kultury niemieckiej. 

Thompson przekonuje, że syndrom kolonialny jest ciągle 
żywy w naszej kulturze (trwa w niej świadomość mesjanistyczna). 
Tym bardziej niebezpieczny, im mniej zdajemy sobie z niego 
sprawę. Uwidacznia się on na przykład w podziale sceny politycznej 
na .modernizacorów" i „konserwatystów". 

U podstaw, wypada podkreślić: nieuświadomionych, myślenia 
obu formacji znajduje się skryty resentyment do tego, co własne -
zacofane Qak utrzymują pierwsi) bądź niezdolne do wejścia w dialog 
z tym, co europejskie, świacowe, nowoczesne Qak w istocie myślą 
drudzy, za wszelką cenę chroniąc co, co .własne"). W obu przypad
kach trudno znaleźć możliwość uwolnienia się spod władzy demo
nów przeszłości i możliwość twórczego ksztalcowania przyszłości. 

Niewątpliwie, postkolonializm może i powinien być kontekstem 
mówienia o naszej kulturze. Nie należy jednak pozostawać przy 
prostym zascosowaniu teorii, wyraźnie związanej ze swoim macie
rzystym kontekstem, do naszej, jak już mogliśmy zauważyć, specy
ficznej rzeczywiscości. 

Zagrożenie cożsamości, jej osłabienie, walka z centrami dominacji 
w imię własnego centrum (tworzenie koncepcji narodu i jego kultury, 
trwających zresztą do dzisiaj w naszej świadomości) - oco zagadnie
nia, którymi żyła kultura polska przez ponad dwa stulecia. To pod 
wpływem doświadczenia kolonialnego konstruowaliśmy i konstru
ujemy nasze opowieści cożsamościowe, w których na różne sposoby 
rezonują zagrażające wpływy - co czyni owe opowieści niejedno
znacznymi - oraz konieczność dawania odpowiedzi imperiom. 

Romantyzm ... 

Tropy związane z syndromem kolonialnym wiodą do polskiego 
romantyzmu. Formacji, która swoją mocą symboliczną oraz mocą 



opowieści tożsamościowych określiła charakter naszej kultury 
(wprowadzając również jej rozumienie), wikłając nas również w tyle 
ujawniane, ile skrywane doświadczenie bycia skolonizowanym. 
Maria Janion wprawdzie ogłosiła swego czasu rok 1989 jako datę 
zakończenia panowania w naszej kulturze paradygmatu roman
tycznego (i inaugurację wolnego rynku idei, konkurujących ze sobą, 
nie poddających się władzy jednego modelu kulturowego), ale sama 
znakomita znawczyni romantyzmu przecież wycofała się z tej tezy. 

Wspomniana podwójność tego, co ujawnianie i tego, co skry
wane (ponownie wraca wątek nieuświadomionego ... ), prowadzi 
do powstania specyficznego kompleksu, który określa nasze postawy, 
nie pozwalając wykroczyć poza krąg stereotypów, wytworów świa
domości zafalszowanej. Potrzebna jest zatem formuła zbiorowej 
psychoanalizy, obejmującej zarówno przeszłość, jak i teraźniejszość, 
a zarazem pozwalającej projektować przyszłość. Formuła, która 
pozwoli nam spotkać się z nami samymi i rozmawiać o nas samych. 
Gdzie, jak nie w teatrze, szukać takiej formuły? 

Sprawa jest przy tym skomplikowana i nie odnosi się jedynie 
do kwestii zaborów, choć to one sprawiły, że nasze centrum 
kulturowe stało się centrum zagrożonym, pielęgnującym 
i wytwarzającym pamięć o swojej mocy, usiłującym nie poddać się 
marginalizacji. Polskie doświadczenie kolonialne (i postkolonialne) 
wiąże się także z relacją wobec kultury Zachodu. Z jednej strony 
z wytworzonymi na jej gruncie wyobrażeniami Wschodu i tym, 
jak sami przejmowaliśmy te wyobrażenia, ksztaltując się pod ich 
wpływem. Z drugiej - z naszymi wyobrażeniami Zachodu, z relacją 
romantyków i ich następców wobec świata nowoczesnego. Myślę, 
że nasze nastawienie do niego pozostaje ciągle w horyzoncie urazów 
związanych z doświadczeniem kolonialnym, urazów widocznych już 
u romantyków. 

Jeśli romantyzm, to oczywiście Mickiewicz. Zapewnie niesprawie
dliwe byloby zapomnieć o Krasińskim i Norwidzie, o ich rozmaitych 
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reakcjach na kolonizację (na przyklad o fantazmacie Rosji u pierw
szego z wymienionych poetów czy o próbach wypracowania realnego 
projektu politycznego dla zniewolonego narodu u drugiego) i o róż
nych wizjach polskiej tożsamości. Niemniej to wlaśnie Mickiewicz 
jest poetą, który doświadczy) imperium kolonialnego we wlasnej 
biografii. Najpełniej spośród polskich romantyków przedstawił ana
lizę zjawiska kolonializmu (nie używając oczywiście tego pojęcia) -
zarówno w wymiarze politycznym, jak i kulturowym, w związku 
z relacją Zachodu do Slowiańszczyzny. W końcu formulował projekt 
wyzwolenia spod ucisku kolonialnego, projekt innego języka mówie
nia o Slowianach (i Polakach) rewolty duchowej i militarnej, mąjącej 
zmienić oblicze Europy. 

Dojrzala twórczość Mickiewicza pokazuje człowieka usiłującego 
odnaleźć sw(\je miejsce w historii, przeksztalcićją w ten sposób, by 
powstrzymać negatywne konsekwencje procesów modernizacyjnych 
i, co oczywiste, odbudować byt polityczny zniewolonego narodu. 

Mickiewiczowskie pragnienie zmiany d ziejów znalazło swoje 
spełnienie w myśli mesjanistycznej, ksztaltującej się od III cz. 
Dziadów po prelekcje paryskie. Mesjanizm stał się w ten sposób 
odpowiedzią twórcy na doświadczenie kolonialne, pozwa l ając na 
przedefiniowanie sytuacji opresyjnego zniewolenia i przekształcenie 
doświadczanej slabości w projektowaną moc, powstającą dzięki sile 
moralnej cierpiącej wspólnoty. 

Slowacki był innym poetą ... 

Niewątpliwie, dramatem Słowackiego było, a nierzadko i jest, to, 
że czytelnicy oraz interpretatorzy wpisali go w kontekst romantyzmu 
Mickiewiczowskiego, znieksztalcając i pomniejszając jego wlasną, 
inną, odrębną wizję romantyzmu. Romantyzmu, który do 1841 roku 
powstawal w polemice z mesjanizmem Mickiewicza, z pojawiającą się 
na jego gruncie ekonomią cierpienia mającego skutkować wartością 



moralną i odkupieniem. Słowacki zdaje się nawmiast twierdzić, 
że cierpienie jest skandalem istnienia i nie może być w żaden sposób 

źródlem odnowy, wprost przeciwnie: ma wartość destrukcyjną, 

wiedzie cierpiącego ku upadkowi. 

jak pisze Michał Paweł Markowski, literatura nowoczesna odzna

cza się dwunurtowością. Jeden z jej nurtów stara się nas zakorzenić 

w istniejącym micie, skupić wokół wspólnotowej opowieści. Drugi 
natomiast pozbawia nas takiego zakorzenienia i takiej opowieści, 

upatrując szansy dla człowieka w wyzwoleniu z określających go 

i niewolących ram zewnętrznych. Taki podział możemy znaleźć 

w literaturze romantyzmu (kwestia jej nowoczesnego charakteru 
budzi zresztą obecnie coraz mniej wątpliwości) . Mickiewicz jest 

poetą pierwszego wspomnianego nurtu (przynajmniej po 1831 roku). 
Z kolei Słowacki to twórca , który do roku 1841 jest poetą drugiego 

nurtu , po roku 1841 usiłuje wypracować mit, wspólnotową opowieść, 

powstające w związku z doświadczeniem religijnym. 
Słowacki w swojej wczesnej twórczości należy do wyjątkowych 

w naszej kulturze (wymieniłbym jeszcze Stanisława Brzozowskiego 
i Witolda Gombrowicza) krytyków istniejącej formuły polskości, 

agonistów, toczących polemiki o jej inne możliwe rozumienie. Taki 

agon, oparty już jednak na innych podstawach, widoczny jest także 

w późnym dziele poety. 
Twórca przekonuje, że tylko wyzwolenie się spod władzy stncoty

pów, zdolność do bezkompromisowego rozliczenia się z przeszłością , 

otwarcie na współczesność i swoisty heroizm istnienia umożliwiają 
wypracowanie nowej formuły polskości, pozwalającej na sprostanie 

trudowi istnienia w XIX wieku. A ja mogę dodać - przygotowującej 

do trudu istnienia w następnych stuleciach. 

Przykładem takiej krytyki - i deheroizacji polskiego doświad

czenia historycznego - może być pojawiająca się u Słowackiego 

demitologizacja narodowego cierpienia na Syberii (Anhelli), wokól 

którego Mickiewicz konstruuje swoją opowieść mesjanistyczną 
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(111 cz. Dziadów, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego, pre
lekcje paryskie). Takim przykładem jest równ ież wizja powstania 

listopadowego w Kordianie (a także pojawiająca się w dramacie wizja 

Polaków zafascynowanych spektaklem władzy w trakcie koronacji 

cara). Jak się okazuje w przygotowanie powstania zaangażowane są 

siły diabelskie. Do kwestii tej przyjdzie jeszcze powrócić. 
Słowacki, inaczej niż Mickiewicz (jako auror prelekcji paryskich, 

cyklu wykładów o dziejach, kulturze i literaturze Słowian), nie daje 

dyskursywnej diagnozy doświadczenia kolonialnego. To poeta 
dramaturg, znakomicie wykorzystujący konwencje dramatu euro

pejskiego. Przypomnę o zabawach w Szekspira , ale przecież twórca 

pisze również Goethem, C:ilderonem , Mickiewiczem i wieloma 
innymi , wypracowując w ten sposób własną oryginalność , stając się 

poetą mocnym, stawiającym czolo lękowi przed wpływami . 

Pięć dramatów 

Jak uporządkować wyłaniającą się z dramatów poety opowieść 
o polskim doświadczeniu kolonialnym, zrrnz t ą w jego podwójności: 

bycia skolonizowanym i bycia kolonizatorem? Kordian, Horsztyński, 
Mazepa, Ksiądz Marek , Sen srebrny Salomei są dramatami ukazującymi 
perypetie polskiej t0żsamości. Utwory te pochodzą z dwóch okresów 

twórczości poety. Kiedy w pierwszych trzech p rzedstawia on kryzys 
kultury i tożsamości , rozpad dawnego świata i języka jego opisu , 

w dwóch ostatnich zarysowuje się próba odbudowa n ia wizji kultury, 
cożsamości zbiorowej i indywidualnej. Pojawia się nowy język 
opisu świata, zakorzeniony w przeżyciu religijnym. W pierwszych 

- doświadczenie historyczne, znajdujące się u Słowackiego 

w centrum problematyki t0żsamościow<::j, okazuje się destrukcyjne, 

zagrażające podmiocowości bohaterów (Kordian, Szczęsny - bohater 
Horsztyńskiego), dla których wejście w historię wiąże s ię z utratą 

sensu, poczuciem uwikłania w grę niejasnych motywacji i odcięciem 



od wspólnoty. W pozostałych - poeta poszukuje sensu, wskazując 
na transcendencję jako płaszczyznę wyjaśnienia tego, co absurdalne 
w perspektywie doczesnej. Kiedy bohaterowie pierwszych dramatów 
pozostają osaczeni przez śmierć zdającą się doświadczeniem 
kończącym ich egzystencję, w ostatnich z wymienionych utworów 
(Sen srebrny Salomei, Ksiądz Marek) śmierć nabiera wymiaru przejścia 
ku nowej formie istnienia, otwierając możliwość rekonstrukcji 
mocnej tożsamości. 

W późnej twórczości Słowackiego t0żsamość nie jest jednak 
czymś oczywistym, gowwym, danym. Okazuje się pełna sprzecz
ności, powstaje w trakcie traumatycznych doświadczeń. Konieczne 
jest bowiem zniszczenie dawnej formy, by móc wypracować nową. 
W Śnie srebrnym Salomei i Księdzu Marku poeta u ka z uje bohaterów, 
którzy rozmijają się ze swoim losem, nie rozpoznając konieczności 
wejścia na drogę naśladowania Chrystusa. 

W pięciu dramatach Słowackiego wyraźnie zaznacza się wątek 
kryzysu dawnej polskiej t0żsamości i związanych z nią wzorów, 
doświadczenie pęknięcia dzielącego świat dawny (1 Rzeczypospolitej, 
kultury sarmackiej) od świata początku wieku XIX bądź drugiej 
polowy wicku XVIII. Doświadczenie , które za lhompson, można by 
określić jako przejście od kulturowej formuły normalności po pat0lo
giczną formulę kultury dotkniętej kolonializmem. 

Poeta w innych utworach stawia pytanie o śmierć i zmartwych
wstanie Polski. Na przykład w PodróżY do Ziemi Świętej z Neapolu 

pojawia się krytyka polskiej słabości (ulegania obcym modom, braku 
heroizmu wałki, dostrzeżonego przez Słowackiego w antycznej 
Grecji) i przekonanie o konieczności odrodzeńczej śmierci, mającej 
doprowadzić do powstania nowej formuły polskości. Twórca nie jest 
wszakże pewien , czy ta powstanie. 

W późnych utworach, na przykład w Samuelu Zborowskim, 

Słowacki wynajduje w polskiej przeszłośc i wzorce tożsamościowe 
nowego człowieka, wskazując na bohaterów anarchicznych, zdolnych 
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do niszczenia dawnych martwych wzorów i zarazem do tworzenia 
wzorów nowych (tytułowy bohater wspomnianego dramatu, przeciw
stawiany praworządnemu Janowi Zamoyskiemu). Tylko w ten sposób, 
przekonuje twórca, przez radykalny heroizm moralny - odbiegający 

zresztą od przyjętych w kulturze wzorców etycznych - możliwe jest 
osiągnięcie celu finalnego hist0rii: Nowej Jeruzalem, do której droga 
wiedzie przez Pol skę. 

Wspomniane przeze mnie pęknięcie, oddzieląjące dawną 
t0żsamość polską od t0żsamości nowej, dopiero powstającej, 
szczególnie wyraźn ie zaznacza się w Kordianie i w Horsztyńskim. 
Przepaść pomiędzy światem Grzegorza, a także prezesa spiskowców 
reprezentującego polski et0s, dawną normalność a światem 
Kordiana , czy prze paść dzieląca Szczęsnego i Horsztyńskiego (choć 

ta kwestia, o czym dalej , jest bardziej skomplikowana) zdają się nie 
do pokonania. Młodzi bohaterowie już u początków swojej drogi 
są skazani na klęs kę, nie mogą przy tym odnaleźć odpowiednich 
wzorów, z którymi mogliby się identyfikować. 

Świat dawny to, by przywołać określenie Szczęsnego, świat 
gladiatorów. Świat nowy tO świat marionetek, w którym Kordianowi 
i Szczęsnemu pozostaje nuda, pogrążanie się w sprzecznościach 
woli, pragnienia i niemożności. Pozostaje słabość jako podstawowe 
doświ adczenie „ja", poczucie bycia igraszką losu , ewentualnie 
udawanie mocy. 

Rozpad dawnego świata widoczny jest również w Śnie srebrnym 

Salomei (koniec dawnej - z jednej strony skolonizowanej, z drugiej 
żyjącej we wspólnocie z Polską, Ukrainy, a także słabość współ
czesnych Polaków, jedynie imitujących dawną moc) oraz w Księdzu 
Marku, w którym Bar przedstawiony jest jako grób dawnej i zarazem 

kołyska nowej Polski. 
Dramaty Słowackiego z lat czterdziestych ukazują trwanie 

dawnej t0żsamości polskiej - w różnych formulach , nierzadko 
pat0łogicznych. Poeta kładzie nacisk na uwięzienie bohaterów 



w anachronicznej formie. Tak jest na przykład w Śnie srebrnym 

Salomei, w którym Regimentarz, usiłując dorównać potędze przod

ków, za wszelką cenę, mocą pu stych gestów, pragnie powstrzymać 

rozpad dawnego ładu patriarchalno-kolonialnego. 

W Księdzu Marku pat0logicznym reprezentantem dawnej t0żsamo

ścijest Kosakowski, uosabiający oprócz waleczności również: kon

flikt0wość, butę, antysemityzm, złodziejstwo, rozpustę, skłonność 
do używek i hazardu. Przedstawiając w ten sposób Polaków, Słowacki 

wprowadza perspektywę upadku Polski jako efektu grzechów, zary
sowując zarazem perspektywę przyszlego odkupienia (przemianę 

przechodzi też Kosakowski). Poeta zbliża się do Mickiewicza, choć 
jest bardziej radykalny w krytyce polskich przywar. Odnajduje 
również ekonomie: winy i odkupienia oraz cierpienia i zbawienia. 

Odkupienie oraz zbawienie pozostają jednak ciągle horyzontem 

kształtującej się nowej polskości. 
Wspomniane dramaty ukazują mit dawnej polskości , ugruntowa

nej przez religię i cnoty rycerskie oraz umiłowanie wolności . Jest on 

wszakże przedstawiony w perspektywie melancholijnej, jako tO , co 
utracone. jednocześnie pożądana okazuje się inna wizja, duchowa, 

akcentująca perspektywę wartościowej ofiary pozwalającej stać się 

wielkim duchem . 
Słowacki ujawnia również w swoich dramatach kryzys, który 

dotyka świat dawny. Przecież lu strem dwóch heroicznych opowieści 

Grzegorza jest groteskowa historia Janka, który szyi buty dla psów. 
Opowieść tę można trakt0waćjako propagowanie myśli o perfek
cyjnym robieniu czegokolwiek wbrew wszystkiemu, ale można też 
w niej widzieć zakwestionowanie wizji dawnego bohaterstwa (wiel

kiej historii czasów Napoleońskich). które w narracjach bohatera 

znajduje się w kontekście absurdalnego losu ja n ka. W Horsztyńskim 
utrata wiary w sens dotknęła dawnego konfederatę barskiego. 

Problem t0żsamościowy pojawia się w dramatach Slowackiego 

w kontekście niebezpieczeństwa kolonialnego: zaborów, 
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nowoczesnej cywilizacji bądź polskiej kolonizacji na Wschodzie; 
wystarczy przypomnieć obraz Ukrainy i Ukraińców w Śnie srebrnym 

Salomei - z jednej strony poddany władzy stereotypu romantycznego, 

mitu Kozaka; z drugiej: władzy stereotypu cywilizacyjnego, pozwala

jącego na postrzeganie innego ja ko gorszego. 
Szczęsny w Horsztyńskimjest uwikłanym w dylemat wierności 

synem hetmana paktującego z Roąjanami. Kordian podróżuje 

po świecie nowoczesnej cywilizacji, będąc przybyszem z kraju 
podbitego, rządzonego przez obcych wladców. Ksiądz Marek stara 

się ocalić atakowany przez Rosjan Bar, kiedy inny bohater dramatu 
- Branecki układa się z Rosjanami. Regimentarz w Śnie srebrnym 

Salomei us iłuje utrzymać polski ład kolonialny na U krainie w czasie, 

w którym Polska jest zagrożona ze strony Rosji. 
W Śnie srebrnym Salomei oraz w Księdzu Marku pojawiają się postaci 

o t0żsamości hybrydycznej , związanej z doświadczeniem kolonial

nym. Tak jest w przypadku Sawy czy Semenki (a także Salomei oraz 

Księżniczki) w pierwszym z wymienionych dramatów. Bohaterowie 

ci łączą w sobie tożsamości polską i ukraińską, usiłując wyzwolić 

się, zresztą w podobnie krwawy sposób, od jednej bądź od drugiej. 

Semen ko pragnie przestać być niewolnikiem i stać się ukraińskim 
hetmanem, Sawa pragnie wyzbyć się swqjej ukraińskości (chłopskiej 

skazy) i być hetmanem polskim. Postacią hybrydyczną jest także 

Żydówka Judyta w Księdzu Marku, przedstawicielka ludu skolonizo
wam:go, pragnąca ocalić (stworzyć) swoją mocną t0żsamość. Splata 

się w niej z jednej strony wizja religijności starotestamentowej 
(sacrum powiązanego z mocą) , z drugiej - wizja chrześcijaństwa 
(sacrum powiązanego z cierpieniem); zło (zdrada obrońców Baru 

będąca zemstą na Kosakowskim) i dobro (opowiedzenie się po stro

nie księdza Marka). Pomiędzy Polską a Ukrainą istnieje również 

Wernyhora w Śnie srebrnym Salomei. 

W dramatach poety z lat 40„ myślę zwłaszcza o Księdzu Marku, 

widoczna jes t próba wykreowania silnej rożsamości w związku 



z doświadczeniem religijnym. Tytułowy bohacer dramatu usiłuje 
zaproponować nowy język opisu ś wiac a. język , w którym liczy się 
wymiar duchowy, moralny i właśnie w tym wymiarze ksiądz Marek 

stara się wykreować moc, utraconą w rzeczywistości XVIII i XIX 
wieku. Czy jednak prorok, jakim jest ksiądz Marek, potrafi zapano
wać nad historią? Czy jego dzieło nie jest jedynie popisem ducho
wej retoryki? Być może wydaje się takie , gdyż stanowi dopiero 
zapowiedź przyszlej siły tych, którzy odnajdą drogę naśladowania 

Chrystusa? 
Zwróćmy ponadto uwagę, że w dramacie Słowackiego p~jawia się 

specyficzne napięcie pomiędzy tym , co partykularne - wyraziście 

zarysowana perspektywa polska - a cym , co uniwersalne, wyrasta
jące z Biblii i obejmujące swoim przekazem dziej Europy i świata. 

Osobne miejsce zdąje się ząjmować w prezentowanym cu zesta
wieniu pięciu dramatów Mazepa . Z pozoru rzeczywistość utworu 
jest bowiem przeniknięta ideą dawnego ł adu (między innymi posłu
szeństwa wobec króla), normalności, w której konflikty - w rym 
przypadku chodzi o erotyczne podboje - mają uniwersalny ludzki 
charakter i wiążą się z tkwiącymi w nas namiętnościami. W świat 

dramatu wpisana zostaje jednak myśl o jego rozpadzie, uruchomio
nym przez Mazepę . To bohater intruz, który wchodzi w erotyczną 
rywalizację z pozycji postaci kolonialnie zdom inowanej: Ukraińca 
konkurującego z polskimi szlachcicami - również z polskim królem -
o szlachciankę. Początkowo utrzymana w lekkim tonie historia pod
boju miłosnego zamienia się w tragedię . 

Wspomniany rozpad wynika z zasady wladającej dawnym świa
tem - ślepego honoru, reprezentowanego przez Wojewodę, źródło 
zła. Zasady, która w zderzeniu z namiętnością, prowadzi bohaterów 
do katastrofy. Znamienne jest przy tym, że władca owego świata -
król - jest postacią pozbawioną mocy ocalającej rzeczywistość przed 
rozpadem. Sam okazuje się zresztą uczestnikiem nocnych eskapad 
(odpowiada ze nie jednak Mazepa), pogłębiąjącym rodzący się chaos. 

Z4+Z5 

Wypada dodać, że również w $nie srebrnym Salomei oraz w Księdzu 
Marku wątek erotyczny zostaje spleciony przez poetę z wątkiem 
kolonialnym - chodzi o rywalizację o Salomeę (Leon , Semenko) 
i Księżniczkę (Sawa). Ważną rolę wątek erotyczny odgrywa także 
w Kordianie i Horsztyńskim: bohaterowie rozmijający s ię z obcym 
im porządkiem świata poszukują ocalenia w relacjach z kobietami, 
zarówno w micie o komunii dusz, jak i w podbojach zmysłowych. 

Ukazaną tu sytuację kryzysową oddaje wielość języków przed
stawianych przez Słowackiego w jego dramatach . Ich św iat okazuje 
się pozbawiony jednego mocnego języka, który mógłby stać się 
podstawą jednoznacznej opowieści tożsamościowej . 

Brak zakończenia ... 

Czy pięć dramatów Slowackiego układa się w j a kąś opowieść tożsa
mościową? Można by oczywiście zaproponować linearne uporządko
wanie przywoływanych tu tekstów (naruszające zresztą chronologię 
ich powstawania), począwszy od Mazepy Qako przedstawienia przy
najmniej iluzji ładu dawnej Rzeczypospolitej) przez Horsztyńskiego 

i Kordiana (dramaty doświadczenia utraty takiego ł adu) po Sen 
srebrny Salomei i Księdza Marka - dramaty ładu odzyskiwanego, ale, 
wypada dodać, specyficznego, groźnego, naruszającego perspektywę 
istnienia pojedynczego człowieka. 

Tego typu uporząd kowanie stanowi jednak interpretację, 
eksponującą celowy rozwój pisa rstwa Slowackiego , pomijającą 
charakterystyczne dla twórcy, niemal obsesyjne , powroty 
do kwestii już poruszanych, fragmentaryczność konstruowanych 
przez niego narracji, czy odznaczające je braki rozscrzygających 
zakończeń. 

Porządek, który wprowadza Paweł Wodziński: Mazepa, Sen 
srebrny Salomei, Ksiądz Marek, Horsztyński, Kordian uwypukla ruch 
ucracy mocnej tożsamości, a zarazem ruch w stronę bohacera , 



ktc'>ry zdaje si ~ na.ihliższy naszemu współczesnemu doświadczeniu 

zagubienia w ś wiecie. 

Bohaterowie dramatr>w ż. yją w czasi e , w ktr'irym zawiodla 

historia, dawne mity, filozofia, religi a , w którym zawodzi drugi 

człowiek (zdrada to czc;:sty te mat urworów Słowackiego). Twr>rca 

powraca w kolejnych utworach do problemu kryzysu, pokazujac 

uwi<;7.icnic w nim hohaterów i w km\cu - w dwu os tatnich drnmatach 

(Ksiqdz Marek, Sen srchrny Salomei) - rrzekonujac, 7.ejedyn~ możliwa 

p c rs r cktywa wyjścia z kryzysu tożsamościowego jest perspektywa 

me~janistyczna, radybłnic przct'ormulowująca r<~jmowanie św i at a . 

Wszystko to wyglada niezwykle nowocześnie i to nie tylko 

1. powodu nowoc zl'snego stylu interprc:racji, jaki proponuje 

krytyb postkolonialna . Dość przvpomnicć tu rozwa żania 

Zygmunta lk1umana na temat nowoczesności jako c z.asu kr yz ysu 

toi.samościowego 'i komplikacji opowieści cożsamnściowycli, rozpadu 

tradycyjnych struktur po r z ąd kuj~cych doświadczenie. ( :zy j cd n a k 

Słowacki , 1.wracaj;1c si<; w ki<:runku religii i doświadczenia 

mistyc znego, nie wybiera nienowocze snego sposobu rozwią za nia 

prohlcmu tożsamciściowcgo? 

l'ocr;1 pos rc·p11j;.1c w ten sposr'>h , ujawnia potrzę h c istnienia 

trad ycyjnq~o Jadu. n<irus zon cg'ł> prze z nowoc1. l' s nnś 1" . .Jednocześ nie 

jcdn c1k poddaje dawne orowicści to 7. samościowc nowoczesn ej 

p;1rafrnic: jp.vk religii pndda_jc wład zy i\·zyka litnatury, .i1:1.~·k 

mitu - wladzy j~"1,vb hi s rorii . Można powinl z icL·: w s pos<>h nowo

u.cs ny kwestionuje nowoczesność, staraj;ic sii,: wykreować .ie.i innq, 

dueh<m;1 wizje-. 

.lei.cli racje,' ma Ew;1 'lhomp son i rzcczywi.~cic L·i;.1glc paru.ymy 

na Ś\v iat przo. prv 1. nnt ponad dwusru lar doświadc7.c n ia ko lon i1.acji -

do cz.ego nic chccmv sic,· przv tym pr1. vzna[· ,- ro . by rwn rzyć fonunn~ 
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przyszlość, potrzebujemy swego rodzaju zhiorowcj psyc hoanalizy. 

Pr{)jekt postkolonialnej lckrury i insceni zacji dramatów Slowackiego 

może dać szans<; na taki seans terapeutyczny. pozwa l ają c nam 

spotkać sii;: z nami samymi, oczywiście na tyk, na ilcjesr to możliwe. 

Możemy, jak dotychczas, orowiadać o sohie w jednoznaczny 

sposób jako n ofiarach (domagających sii; współczucia) hądźjako 

o herosach (domagających sic;: podziwu) i skuriać sii,: na konfronrac.ii 

rych clwc'>ch wizji. Możemy jednak, korzystając międ zy innymi 

z n:irz<;:d z i krytyki rostkołoniałncj , zobaczyć okn:ś lają ce nas 

niejednoznacznoś ci i sprzeczności, zhłi ż ając si<,: w re n srosób 

do trudnej prawdy na temat naszego świata. 

Mo:i. cmy, jak dotychczas, milczeć o naszym doświadczeniu kolo

nialnym i o ji;zyku krytyki postkolonialnej. Możemy jednak s próbo

wać wej ść z nią w dialog. wypracowując język adekwatny do specyfiki 

naszego doświad cz e nia kolonialnego. innego niż ro, które stało si1= 

udziałem tzw. Trzeciego Świ a ta. 

Projekt postkolonialnej lckrury i in sceni zacji dramarów 

Slowackicgo na rcwno pozwa la od cz ytać dawne teksty naszym 

wspólczesnym.iczykicm. dodam - takim, który mo7.c hyć zrnwmialy 

również db innych , nic znaj~c ych polskiej hisrorii . 

Być mo7.c z;iczv na s i<; wii;:c roz mowa , wa ż na rozmowa, na re mat 

posrknlonializmu , postkolonialnego Slowackicgo i Slowackicgo, 

a przed e wszystkim: n:J remat nas s;1mych? 



Ewa Thompson 
Said a sprawa polska 

„W wypadku Polski widoczne są oba komponenty orientalizacji: 
tworzenie wizerunku Polski przez reprezentantów innych, czasami 
nawet konkurencyjnych cywilizacyjnych interesów (odwołuję się 
tu do cytatu z Maclntyre'a) oraz internalizowanie tego wizerunku 
przez Polaków. Pewna część polskich klas wykształconych zostala 
na tyle skolonizowana, że identyfikuje się raczej z hegemonem niż 
z własnym środowiskiem wspólnotowym, od istnienia którego zależy 
przecież istnienie „polskiej inteligencji". Ponieważ Rosja rzadko była 
w Polsce przedmiotem podziwu, zastąpili ją hegemoni zastępczy, tzn. 
kraje Zachodu. Na tę patologię zżymał się Gombrowicz, pisarz, który 
nie poddał się kolonizacji i podkreślał sarkastycznie, że musiał być 
uznany w Paryżu, by zostać uznanym w Warszawie. 

W wicku XVIII. gdy Polska przestała się liczyć jako państwo, 
utraciła też dostęp do światowej opinii publicznej. Wizerunek 
Polaków zaczął się wtedy formować w książkach, pisanych przez 
ludzi reprezentujących niepolskie interesy, w opiniach, artykulach, 

wypowiedziach głoszonych poza granicami Polski, na które Polacy 
nie byli w stanie odpowiedzieć. Często o nich nawet nie wiedzieli, 
pochłonięci problemami przeżycia i obrony tożsamości w imperiach, 
które zamieszkiwali. Rezultatem jest „wyobrażona Polska" (że spa
rafrazuję Benedicta Andersona), niezupełnie zgodna (a czasem cał
kowicie niezgodna) z samookreśleniem się polskiego narodu. Miało 
miejsce również następne stadium „orientalizacji": internalizowanie 
narzuconego wizerunku przez naród w ten sposob ujarzmiony. 
To internalizowanie wyraża się, cytując Mickiewicza, w „kąsaniu ręki, 
która targa naszym łańcuchem" i w pokornym uznaniu wyższości 
narodów orientalizujących". 
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Ewa Thompson 
Postkolonializm i sarmatyzm 

„Dlaczego warto się zatrzymać nad tymi sformułowaniami i przemy
śłećje w polskim kontekście? Nic tylko dlatego, że polskich resen
tymentów nie można w inny sposób usunąć, ale również dlatego, 
że daje to szanse dotarcia do „wielkiej narracji historii", z której 
Polska została usunięta właśnie za sprawą kolonizacji. Każdy polski 
humanista pracujący na zachodnich uniwersytetach wie, że jak 
dotychczas ta „wielka narracja historii" jest pozbawiona punktu 
widzenia niegermańskiej Mitteleuropy. Od pokoleń już historia 
Europy jest utrzymana w tych teoretycznych ramach, które powstały 
po „połknięciu" Polski przez imperia europejskie i wymieceniu jej 
z europejskiej sceny. W tej narracji glosy uznawane za wiarygodne 
nigdy nie są głosami polskimi. Sięgnięcie po teorię kolonializmu 
dałoby szansę przemówienia w sposób bardziej zrozumiały na forum 
międzynarodowej humanistyki i to z pomocą teoretycznego aparatu, 
który już istnieje i nie da się z intelektualnej sceny usunąć". 



Zdzisław Najder 
Czy Polacy są „postkolonialni"? 

„Polska w sensie kulturowym nigdy kolonią nie była. Paradoks 
imperium rosyjskiego, które podbijało krąje stojące wyżej kulturowo, 
jest dobrze znany. Także Austriacy mieli wątpliwe racje, by uznawać 
siebie, lub być uznawani przez Polaków, za bardziej rozwiniętych; nie 
przypadkiem tylu Polaków piastowało w Wiedniu najwyższe stanowi
ska państwowe. Przodowanie cywilizacyjne naszych zachodnich sąsia
dów i Gdańska, wielkiego i wielokulturowego miasta polskiej Korony, 
to zjawisko z rozbiorami niemające nic wspólnego. Polacy potrafili 
z tego sąsiedztwa robić znakomity użytek: np. na modyfikowanym 
prawie magdeburskim zakładano od XI I I wieku miasta w calym pań
stwie i wschodnia granica europejskiej cywilizacji politycznej, której 
znamiennym składnikiem jest samorząd miejski, sięgała granic I RP. 

Temat porozbiorowego „tworzenia wizerunku Polski przez repre
zentantów niepolskich interesów" zasługuje na porządne opracowa

nie, i Ewa Thompson mogłaby takiemu przedsięwzięciu patronować. 
Ale: obraz nie będzie prosty. 

We Francji aż do końca XIX wieku świadomość „skandalu", jakim 
były rozbiory, pozostawała bardzo żywa, dzięki m.in. Michełetowi, 
Victorowi Hugo i„. Chopinowi. $wiatowy sukces Sienkiewicza 
świadczy, że międzynarodowe przebicie się było możliwe. Zresztą np. 
Georg Brandes, znany w świecie duński komparatysta, jeszcze pod 
koniec XIX wieku uznawał literaturę polską za najważniejszą ze sło
wiańskich. Polski intelektualista nie musi też dzisiaj - śladem Toni 
Morrison (której osobiście nie cenię) - odtwarzać od podstaw mito
logii kulturowej swego narodu, bo ma w zapleczu Kochanowskiego 
czy filozoficzno-matematyczną szkołę lwowsko-warszawską, chlubę 
intelektualną XX wieku. 

Gdzie natomiast ów Polaków portret własny (była taka wspaniała 
wystawa, jeszcze za późnego PRL-u) ulegał i dotychczas ulega 
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wpływowi zaborców, to w poglądach na nasze uparte dążenia nie
podległościowe. Przedstawiano je - Rosjanie robią to do dziś - jako 
przejaw szaleństwa, pychy, braku rozumu albo wręcz żądzy śmierci. 
Knutem chciano nas nauczyć pokory; naturalne marzenia o wolności 
określano jako obłęd. Wynikiem tej edukacji była zgoda tyłu polskich 

„narodowców", krajowych i emigracyjnych z Giertychami na czele, na 

niby-Polskę, jaką był PRL. 
I jeszcze raz wracając do Bał za ka, który ożenił się z Eweliną 

Hańską, rodzoną siostrą czołowego ugodowca Henryka 
Rzewuskiego, polskiego patrioty, który dał sobie w Petersburgu 
wytłumaczyć, że Polski już nigdy nie będzie, że Uak dla 
Jaruzelskiego) pozostanie ona tylko skansenem pełnym szlachciców 
z podgolonymi głowami (lub żołnierzy w rogatywkach, w razie 
czego tłumiących bunty niepokornych). Otóż Balzak jest autorem 
znanego powiedzenia: "Pokaż Polakowi przepaść, a zaraz w nią 
wskoczy". To jest moskiewski wizerunek Polaka; ale zarazem ten 
sam, z którego zrodziła się i „Warszawianka", i „Tysiąc walecznych", 
i „Polenłieder" niemieckich romantyków. Ten sam, dla którego 
w roku 1912 drohobycka rodzina Austriaków Wirstłeinów zmieniła 
nazwisko na Wierzyńscy, a dwa lata później szczeniak Kazimierz 
wepchnął się do wojska, by skoczyć do przepaści - po Polskę„.". 



Ewa Domańska 
Badania postkolonialne 

"Simon Gikandi definiuje postkolonializm jako "kod dla państwa 
ambiwalentności, w którym kultura kolonializmu stale rezonuje 
w tym, co powinno być jej negacją". Definicja ta zachęca do wyko
rzystania tej teorii do badania charakterystycznych dla kondycji 
postkolonialnej zjawisk w odniesieniu do, na przykład, wewnętrz
nego kolonializmu europejskiego, ze szczególnym uwzgli;:dnieniem 
badania ambiwalentnych relacji pomiędzy bylymi skolonizowanymi 
i kolonizatorami. Czytając książki; Gandhi [Teoria postkolonial~a -
M.K.], musimy jednak pamiętać, że teoria postkolonialna nie dostar
czy nam dyrektyw metodologicznych, jak badać przeszłość Polski, 
ale buduje kontekst, punkt odniesienia dla rozważań, pozwala 
sformułować problemy badawcze i pytania, które nie pojawiają się 
w innych opcjach (jak na przyklad w paradygmacie totalitarnym). 
Perspektywa ta może okazać się przydatna nie tylko do badania 
charakterystycznych dla doświadczenia (post)kolonialnego wymiaru 
zjawisk historii powojennej (między innymi kwestia powracających 
do Polski emigrantów, mieszkańców pogranicz czy różnego rodzaju 
mniejszości), lecz także do badania przejawów polskiej kolonizacji". 
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Dariusz Skórczewski 
Wobec eurocentryzmu, dekoloniza<;ji i postmodernizmu 

„[ ... ] postkolonializm dostarcza metod i pojęć umożliwiających opi
sanie oraz reinterpretację polskiego dyskursu literackiego i innych 

stycznych z nim dyskursów w perspektywie specyficznego, unikato
wego doświadczenia - doświadczenia łączącego aspekt skolonizowa
nia (i przez to trzy, a ściślej cztery bardzo różne potęgi imperialne: 
Prusy, Austrię, Rosję i ZSRR) z aspektem kolonizatorskim (Polska 
jako imperium obejmujące terytoria i populacje Litwy, Białorusi 

i Ukrainy). Pole ro otwiera nowe, interesujące horyzonty, jeśli chodzi 
o zagadnienie narodowego samo przedstawienia, reprezentacji 

„Innego" i konstruowania na tym tle własnej rożsamości. Badania nad 
tymi zagadnieniami, ugruntowane w merodologii postkolonialnej, 
mogą przyczynić się do przewartościowania utrwalonych w kulturze 
narodowych, etnicznych i rasowych stereotypów i wyobrażeń, 
do przeorania zbiorowej świadomości i, w konsekwencji, rewizji 
naszego obecnego samo postrzegania". 



Claire Cavanagh 
Postkolonialna Polska 

„Druga wojna światowa i jej następstwa nie wyczerpuje jednak 
bezpośredniej wiedzy Polaków o cenie, jaką przychodzi placić 
za apetyty imperium. Pod koniec XVIII wieku terytorium Polski 
podzieliły między siebie trzy imperialne potęgi - Rosja, Prusy 
i Austro-Węgry - w efekcie czego Rzeczpospolita na ponad sto 
lat zniknęła całkowicie z mapy Europy, i stniejąc jedynie - jak by 
to powiedział Said - w .geografii imaginacyjnej". Większą część 
dwóc h ostatnich stuleci Polska spędzi la więc w niewoli jednego 
lub drugiego mocarstwa . Trudno o bardziej imponujące 
postkolonialne referencje. Mimo to tylko jedno europejskie 
państwo, Irlandia , wyłączono dotychczas z obowiązującego 
d zi ś w studiach postkolonialnych binarnego modelu .Pierwszy 
Swiat - Trzeci $wiat". Irlandia, jak zauważa, Seamus Deane, jest 

. jedyny m krajem zachodnioeuropejskim, który ma za sobą zarówno 
wczes ne, jak i późne doświadczenie kolonialne", dlatego jego trudna 
kolonialna przeszlość i teraźniejszość obrosła w ostatnich latach 
pokaźną liczbą publikacji krytycznych. Dea nc skrupulatnie odróżnia 
Wschód od Zachodu; polskie doświ adczenie kolonizacyjne pozostaje 
więc nada l terra incognita na mapie współczesnej teorii''. 
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MAZEPA 

Dramat powstawa l od 1834 roku (Słowacki być może zniszczy! jego 
wcześniejszą wersję), w ostatecznej wersji powstał w 1839 roku 
w Paryżu. Tytułowy bohater, XVll -wieczny hetman kozacki byl 
bohaterem literatury europejskiej, między innymi utworu Byrona. 
Słowacki na barokowym tle ukazał intrygę zderząjącą poczucie obo
wiązku i honoru z namiętnością. 

SEN SREBRNY SALOMEI 

Poeta pisał utwór w 1843 roku , opublikował go w roku 1844. Połączył 
konwencję dramatu historycznego (i w tym przypadku nawiązując 
do historii konfederacji bars kiej i zdarzeń następujących po niej) 
z romansem. W sza leństwie krwawej historii oraz splotu losów 
bohaterów ujawni ają s ię znaki mające przekonywać o wyższym, 
sakralnym, ladzie świata. 

KSIĄDZ MAREK 

Utwór pochodzący z roku 1843, z okresu kształtowania s ię późnej, 
genezyjskiej twórczośc i poety. Tematem wraca on do czasów konfe
deracji barskiej (i postaci ks. Marka , któremu Mickiewicz poświęcił 
swoje wykłady w College de France w 1842 roku), ukazując bohatera -
uosobienie nowej religijnej idei oraz historię , w której ujawnia się 
sens opatrznościowy. 



HORSZTYŃSKI 

Niedokończony i niepublikowany za życia poccy dramat (tytuł 

pochodzi od wydawców utworu). Powstał w 1835 roku. Słowacki 

podjął w nim ważny wówczas dla niego temat dwóch formuł 

polskości: dawnej (wyrastającej z konfederacji barskie_:j) oraz nowej, 

kształtującej się w związku z doświadczeniem rozbiorów i oświecenia. 

KORDIAN 

Słowacki pracował nad nim od 1833 roku. Utwór został opubliko
wany w 1834 roku , w Ili tomie Poez.ji, stanowiącym początek kształ
towania się odrębnej formuły romantyzmu poety. Kordian miał być 

I częścią prqjekrowanej trylogii dramatycznej. Porusza problematyki;: 
aktualną dla popowstaniowej Polski , a także dla pokolenia wcho

dzącego w dojrzałe życie w Europie pierwszej połowy XIX wieku. 

Przez wielu został przyjęty jako polemika z Mickiewiczem. 
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+ PAWEŁ WODZIŃSKI 
Reżyser i scenograf. Ukończył Wydział Aktorski [1989) i Wydział Reżyserii 

Dramatu [1993) PWST im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Debiutował 

w Teatrze Dramatycznym w Warszawie przedstawieniem Woyzeck Georga 

Buchnera w 1992 roku. 

W 1998 roku założył a następnie był szefem towarzystwa 

teatralnego - stowarzyszenia powołanego do promocji współczesnej 

dramaturgii oraz głoszącego ideę teatru społecznie zaangażowanego. 

W latach 2000-2003 Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Polskiego 

w Poznaniu. W latach 2005-2007 kurator polskiej ekspozycji narodowej 

na 11 Praskim Quadriennale, a następnie kurator wystawy Przestrzeń teatru 

zaangażowanego w Narodowej Galerii Sztuki „Zachęta" w Warszawie (2007). 

Od roku 2009 dyrektor programowy Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 

R@PORT w Gdyni. 

Reżyserował i tworzył scenografię do przedstawień teatralnych, 

telewizyjnych, a także operowych. Pracował na wielu czolowych polskich 

scenach: w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, Teatrze 

Polskim we Wrocławiu, Teatrze Wielkim w Łodzi, Teatrze Wielkim - Operze 

Narodowej. Ostatnio związany z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, gdzie 

wyreżyserował i stworzył scenografię do sztuki Stanisława Wyspiańskiego 

Powrót Odysa [2007) oraz spektakl Krasiński. Nie-Boska komedia. Instalacja 

teatralna.[2008) a także pr zes trzeń i kostiumy do Sprawy Dantona Stanisławy 

Przybyszewskiej (2008). W Teatrze im. Modrzejewskiej w Legnicy stworzył 

przedstawienie Polacy umierają wg sztuk Franza Xavera Kroetza (2009) . 

Jest współautorem polskich przekładów angielskich sztuk współczesnych 

[Shopping and Fucking Marka Ravenhilla i Zbombardowani Sarah Kane) 

oraz autorem tekstów teoretycznych. 



+ Ml[HAŁ DOBRZYŃSKI 
www.kompozytor.com.pl 

W 2005 ukończył z wyróżnieniem Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki 

Akademii Muzycznej w Bydgoszczy [w specjalnościach kompozycja i teoria 

muzyki], gdzie studiowal w klasach kompozycji prof. Zbigniewa Bargielskiego 

i prof. Marka Jasińskiego. W 2008 ukończył Studium Doktoranckie w Akademii 

Muzycznej w Warszawie. 

Jest zdobyw cą nagród, m.in .. Ili nagroda na Konkursie Kompozytorskim z okazji 

25. rocznicy pontyfikatu Papieża Jana Pawła li za utwór Pax Omnes Gentes 

na chór i orkiestrę (Wrocław 2003), I nagroda na VIII Międzyuczelnianym 

Konkursie na Fugę (2003), wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie 

Kompozytorskim w Bydgoszczy za Quartetto na kwartet smyczkowy (2004), 

li nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Bydgoszczy 

za Pentagram (2006). Stypendysta Ministra Kultury (2003/2004 i 2004/2005), 

Urzędu M ars z ałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

[2002), Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2004/2005) oraz programu 

„Socrates-Erasmus" [studia w lnstituto Achille Peri w Regio Emilia]. 

W 2007 został zakwalifikowany do 4-letniego programu opieki nad młodymi 

kompozytorami organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki 

Krzysztofa Pendereckiego. Jego muzyka została nagrana na płycie „Młodzi 

kompozytorzy w hołdzie Fryderykowi Chopinowi" i otrzymała nom inację do 

nagrody Fryderyk 2009 w kategorii muzyka poważna/album roku - muzyka 

współczesna. Jest członkiem zar zą du Koła Młodych Związku Kompozytorów 

Polskich, przynależy do Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Wykłada w Akademii 

Muzyczne i w Bydgoszczy. 
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+AGATA SKWAR[ZYŃSKA 
Scenograf. Więcej informacji na www.e-teatr.pl 

+ANNA WŁODARSKA 
Pokolenie gumy balonowej Donald oraz oranżady w proszku. Od spektaklu 

Trzy stygmaty Pa/mera Etdrit[ha współpracuje z Janem Klatą. Pracowala 

jako asystentka reżysera - Pawła Łysaka przy spektaklach Sprawa Dantona 

Stanisławy Przybyszewskiej oraz Trzech siostra[h według Antoniego Czechowa 

w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. 



dyrektor PAWEŁ ŁYSAK 

zastępca dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych, glówny księgowy 

MICHAŁ WOJTUŚ dramaturg ŁUKASZ CHOTKOWSKI koordynator pracy 

artystycznej BERNADETA FEDDER kierownik dzialu techniczno-gospodarczego 

TOMASZ KAŹMIERCZAK montażyści sceny ARTUR EKWIŃSKI [p.o. brygadmty 

technicznej obsługi sceny], ZBIGNIEW CZERNIAK, ANDRZEJ KOTOWSKI, JAROSŁAW 

KUBIŃSKI, MARIUSZ PAWLIKOWSKI, ROMAN PIETRZAK, PIOTR ZAWADZKI 

pracownia elektra-akustyczna ROBERT ŁOSICKI [kierownik]. LESZEK DRYGAS, 

SZVMON GRODZKI, ŁUKASZ SZYMBORSKI, DAMIAN WESOŁOWSKI, EUGENIUSZ 

WIŚNIEWSKI pracownia krawiecka EWA STAŃSKA (kierownik], ALINA TADYCH, 

ALDONA WŁOCH pracownia Fryzjerska JADWIGA MŁYNARCZYK rekwizytor 

EUGENIUSZ BARANOWSKI, WIESŁAW MITORAJ korepetytor wokalno-muzyczny 

AGNIESZKA SOWA stolarze KRZYSZTOF PAWLAK, WITOLD WŁOCH ślusarz 

JAROSŁAW ANDRYSIAK garderobiane OLGA BETAŃSKA, JADWIGA KAMIŃSKA, 

KATARZYNA WYSOCKA dział promocji 1 marketingu, biuro Festiwalu prapremier 

BERNADETA FEDDER (p.o. kierownika] , AGNIESZKA HANYŻEWSKA, KATARZYNA 

KAMERDUŁA·GAPIŃSKA, KAJETAN SOLIŃSKI kasa MAGDA IGIELSKA, IWDNA 

LEWANDOWSKA 

rezerwacja i s przedaż biletów tel. OSZ 33 97 818, poniedzialek - nieczynne, 

wtorek-piątek 12 00-18 OO, rezerwacie internetowe www.teatrpolski.pl 

projekt graficzny programu HDMEWDRK 
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