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De Vlaamse dichter en toneelschrijver Albrecht Rodenbach is auteur van een tamelijk 

weinig bestudeerd “dramatisch fragment” getiteld Studenten van Warschau dat als 

thema de Poolse januariopstand van 1863 heeft. Hoewel dit werk al eerder (door Jerzy 

Koch) gesignaleerd werd als een bewijs van de belangstelling voor Polen in de 

negentiende-eeuwse Vlaamse literatuur, is er tot nu toe geen onderzoek verricht naar de 

manier waarop Rodenbachs toneelstuk een eigen en in de Nederlandse literatuur vrijwel 

uniek beeld creëert van dit belangrijk keerpunt in de Poolse geschiedenis.  

Van de kant van de Vlaamse Rodenbach-studie werden de Studenten van Warschau 

vrijwel uitsluitend gelezen als een verhuld, allegorisch beeld van de Groote Stooringe, 

het conflict op het Kleinseminarie te Roeselare over het gebruik van het Vlaams-

Nederlands in het onderwijs. De Poolse cultuurgebonden elementen in Rodenbachs 

toneelstuk zijn als gevolg onderbelicht gebleven. Is deze ingeburgerde interpretatie 

terecht geweest? Doet het niet tekort aan Rodenbachs drama?  

In deze bijdrage zal ik proberen te bewijzen dat de Studenten van Warschau in feite meer 

zijn dan slechts een allegorie van een conflict van enkele Vlaamsgezinde jongeren met 

hun pedagogen op het Kleinseminarie te Roeselare, en dat dit werk een tamelijk complex 

(maar niet altijd consistent) beeld biedt van Polen, de januariopstand, en van het Poolse 

onafhankelijkheidsdiscours in de tweede helft van de negentiende eeuw.  

In deze bijdrage zal ik de aandacht vestigen op de veelvuldige, soms frappante aanwezig-

heid van Poolse realia in Rodenbachs toneelstuk. Het onderzoek naar cultuurgebonden 

elementen zal worden gevoerd op macroniveau (het imago van Polen, zijn inwoners en 

de Poolse cultuur binnen het historisch referentiekader van de januariopstand) en op 

microniveau: de aanwezigheid van Poolse realia (persoons- en plaatsnamen, Poolse 

cultuurgebonden termen, citaten uit het Pools, citaten en vertalingen van Poolse 

cultuurteksten). Het eindresultaat zal ons helpen erachter te komen of Rodenbachs 

gebruik van cultuurgebonden elementen vanuit het perspectief van de Poolse cultuur 

(“the spected”) geslaagd kan worden genoemd.   


