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WSTĘP  

Kiedy w roku 2010 ukazała się dwutomowa publikacja Zapomniany dra-
mat, pod redakcją Marii Jolanty Olszewskiej i Krystyny Ruty-Rutkowskiej, 
zbierająca teksty o zapoznanych tekstach dramatycznych wieków XIX 
i XX, redaktorki miały świadomość, że te dwa tomy nie wyczerpują tematu. 
Pozostało jeszcze wiele dramatów zapomnianych albo niedoczytanych, któ-
rym warto poświęcić badawczy lub po prostu czytelniczy czas. Dlatego poja-
wiła się potrzeba, by raz jeszcze pochylić się nad tym, co nie znalazło miejsca 
w kanonie dramaturgicznym lub zostało pominięte, zapomniane, jak i często 
z różnych względów przemilczane lub niezrozumiałe w czasie, kiedy utwór 
powstawał – zarówno jeśli chodzi o tekst, jak i jego odczytanie. To drugie 
tyczy się zwłaszcza dramatów znanych i cenionych, które doczekały się no-
wego, reinterpretującego spojrzenia. W ten sposób powstał tom Dramaty za-
pomniane – niedoczytane – pominięte. (Re)interpretacje.

Owe dwa obszary badawcze – dramaty zapomniane i nowe odczytania 
klasyki – stawiają przed historykami literatury kolejne, ważne problemy. Po 
pierwsze, czy w poszukiwaniu zapomnianego warto sięgać po utwory drugo-
rzędne. Takie, które w czasie powstania owszem, były popularne, ale upływa-
jący czas pokrył je patyną, i takie, które w ogóle nie przebiły się do szerszej 
publiczności. Po drugie, czy można jeszcze coś nowego napisać o dramatach 
opracowanych na wszystkie możliwe sposoby przez najwybitniejszych bada-
czy. Czy w poszukiwaniu reinterpretacji nie dokonuje się nadinterpretacji? 

Tom, który oddajemy w Państwa ręce, jest przykładem na to, że stawiać 
pytania warto zawsze, a szukanie odpowiedzi na nie jest zazwyczaj fascynu-
jącą literacką podróżą. Wybitne teksty dramatyczne nie powstawały przecież 
w próżni literackiej i, szerzej, kulturowej. Czerpały z żywego nurtu literatu-
ry i teatru, w którym znajdowały się również teksty pośledniejsze, czasem 
również wybitne, ale o nierozpoznanym geniuszu. Trud, jaki podejmują ba-
dacze tego rodzaju dramatów, jest nieoceniony, ponieważ czynione rozpo-
znania dają wgląd w atmosferę epoki, ukazują przeplatanie się idei, form, 
wskazują na wpływy, inspiracje, zapożyczenia, pozwalają na rekonstruk-
cję świadomości ówczesnych twórców, jak i odbiorców. To samo tyczy się 
reinterpretacji. Często bowiem okazuje się, że wystarczy niewielka zmia-
na w spojrzeniu badawczym, a tekst zaczyna skrzyć się od niedostrzega-
nych dotychczas znaczeń. Co warto podkreślić, tekst jest tu zawsze przed  
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10  

pomysłem interpretacyjnym i to on kieruje pracą historyka literatury, a nie na-
rzucona z góry teza. 

To wszystko sprawia, że temat odkrywania, odczytywania na nowo za-
pomnianych, pominiętych czy niedoczytanych tekstów ciągle pozostaje ak-
tualny, a lektura przynosi wiele ciekawych rozwiązań, ale również nowych 
problemów do rozwiązania. Być może ten tom również nie jest ostatnim.

W książce tej zostały zebrane teksty dotyczące dramatów polskich oraz 
obcych z wieków XIX i XX. Ułożone one zostały w porządku chronologicz-
nym i tematycznym zarazem. W ten sposób czytelnik może podążać za prze-
mianami dramatycznymi i teatralnymi na przestrzeni dwóch stuleci. Podział 
na dwie części, dramatów polskich i obcych, jest zaś nawiązaniem do wspo-
mnianych na początku tomów Zapomnianego dramatu. 

Mamy nadzieję, że lektura zawartych w tomie tekstów stanie się inspiracją 
dla kolejnych badaczy, by śmiało wychodzić poza utarte szlaki historycznoli-
terackie, szukając tego, co zapomniane, niedoczytane, pominięte.

*

Tom ten poświęcamy pamięci Krystyny Ruty-Rutkowskiej (1960–2013), 
historyka i teoretyka dramatu oraz teatru, współredaktorce Zapomnianego 
dramatu i autorce wielu ważnych prac naukowych z dziedziny teorii i hi-
storii dramatu. W jej dorobku znalazła się niezwykle cenna Dramaturgia 
Mariana Pankowskiego: problemy poetyki dramatu współczesnego (2002).

Redakcja
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