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ANDRZEJ  ZIELIÑSKI
(12 pa�dziernika 1936 � 26 wrze�nia 2008)

W dniu 26 wrze�nia 2008 zmar³ w szpitalu w Mediolanie Andrzej Zieliñski,
emerytowany profesor filologii polskiej i wieloletni wyk³adowca na tamtejszym
Uniwersytecie Pañstwowym, Università degli Studi di Milano. Ciep³e wspomnie-
nia uczniów oraz przyjació³ z Circolo Filologico Milanese ukaza³y siê z miejsca
w Biuletynie Informacyjnym �Polonia W³oska� (2008, nr 3), rok pó�niej sylwetkê
naukow¹ Zmar³ego zamie�ci³ tam¿e (2009, nr 3) prof. Jan �laski, emerytowany
wyk³adowca Uniwersytetu w Padwie. Po roku powtórzy³ on swój tekst w �Prze-
gl¹dzie Humanistycznym� (2010, nr 2). Po stronie polskiej nie odezwa³ siê poza
tym ¿aden inny g³os wspomnieniowy, mimo ¿e w³o¿y³ Andrzej Zieliñski tak wiele
trudu, by promowaæ literaturê polsk¹ we W³oszech, jak te¿ by wiedzê o w³oskich
nowo�ciach literackich upowszechniaæ u nas na ³amach nie tylko �Przegl¹du Hu-
manistycznego�, ale równie¿ innych tak presti¿owych pism, jak �Dialog�, �Kwar-
talnik Neofilologiczny�, �Literatura na �wiecie�, �Nowe Ksi¹¿ki�, a nawet w lon-
dyñskim �Pamiêtniku Literackim�. Nie bez powodu ju¿ na pocz¹tku jego dzia-
³alno�ci we W³oszech, bo w r. 1972, przyznano mu nagrodê im. W³odzimierza
Pietrzaka, motywuj¹c rzecz zas³ugami w krzewieniu i popularyzacji kultury pol-
skiej za granic¹. W�ród uwzglêdnionych wówczas przez jury dokonañ Zieliñ-
skiego znalaz³ siê m.in. przek³ad na jêzyk w³oski jednego z g³ównych dzie³ Wi-
tolda Kuli Problemy i metody historii gospodarczej (1963; edycja w³oska: Pro-
blemi e metodi di storia economica, Milano 1972, Cisalpino-Goliardica, stronic
662!). Przek³ad ten sta³ siê zreszt¹ podrêcznikiem akademickim i jako taki przy-
s³u¿y³ siê do niezwyk³ej we W³oszech popularno�ci wielkiego historyka gospo-
darczego.

1

Z Università degli Studi di Milano i z samym Mediolanem zwi¹zany by³ Zie-
liñski przez wiêksz¹ czê�æ swojego zawodowego ¿ycia. Jako lektor jêzyka pol-
skiego pracowa³ tu w latach 1965�1970, od stycznia 1973 powróci³ w charakterze
wyk³adowcy i pozosta³ ju¿ na sta³e, prowadz¹c, jako nastêpca prof. Bruno Merig-
giego, wyk³ady z historii literatury polskiej; obj¹³ te¿ kierownictwo katedry jêzy-
ka i literatury polskiej w Instytucie Jêzyków i Literatur S³owiañskich. Maj¹c po-
dwójne obywatelstwo (o¿eni³ siê bowiem z W³oszk¹, Giulian¹ Bertone, filologiem
klasycznym, a wkrótce te¿ utalentowan¹ t³umaczk¹ z literatury polskiej), zdoby-
wa³ tu kolejne stopnie kariery akademickiej, a¿ do stanowiska profesora nadzwy-
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czajnego w 1985 roku. Na emeryturê, obowi¹zkow¹ we W³oszech 1, odszed³ w ro-
ku 2006.

Nie zerwa³ zarazem Zieliñski zwi¹zków z Warszaw¹, w której urodzi³ siê
12 pa�dziernika 1936 i która pozosta³a na zawsze jego miastem. Ju¿ w liceum sta³
siê znawc¹ jej dziejów i miejskiej przestrzeni i zdoby³ uprawnienia przewodnika
PTTK. Tu ukoñczy³ studia polonistyczne w r. 1962, po czym podj¹³ pracê wyk³a-
dowcy w uniwersyteckim Instytucie Jêzyka i Kultury Polskiej dla Obcokrajow-
ców (�Polonicum�). Oddelegowany st¹d, pe³ni³ w latach 1963�1965 obowi¹zki
lektora jêzyka polskiego w uniwersytecie Eötvös Loránd w Budapeszcie i ju¿ tam
prowadzi³ odczyty i pogadanki o Polsce (z udzia³em t³umacza!) oraz drukowa³
pierwsze swe publikacje, po�wiêcone zwi¹zkom literackim polsko-wêgierskim
(m.in. relacje z wydarzeñ teatralnych w Budapeszcie, dla �Teatru�, i o przek³a-
dach wêgierskich z literatury polskiej, dla �¯ycia Literackiego�).

Do Mediolanu trafi³ w³a�nie z Budapesztu, maj¹c przygotowan¹ ju¿ z grubsza
(pod kierunkiem prof. M. Brahmera) rozprawê doktorsk¹ o ¯eromskim we W³o-
szech; 18 pa�dziernika 1966 uzyska³ na jej podstawie stopieñ doktora nauk huma-
nistycznych. Poprawion¹ i uzupe³nion¹ wersjê rozprawy, pt. Pod urokiem Italii.
(O Stefanie ̄ eromskim), opublikowa³o Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe w War-
szawie dopiero w r. 1973, ale ju¿ samo jej ukoñczenie otwar³o Zieliñskiemu drogê
do W³och. Podjêty temat by³ bowiem wyj¹tkowo trafnie wybrany: wpisywa³ siê
w jubileuszowe obchody setnej rocznicy urodzin ¯eromskiego (1964) i w ca³y
szereg zwi¹zanych z tym przedsiêwziêæ i inicjatyw naukowych na terenie zarów-
no Polski, jak W³och. ¯eromski zainteresowa³ by³ ju¿ wcze�niej w³oskich slawi-
stów (jak Enrico Damiani), a w trakcie jego w³a�nie podró¿y w³oskich � co wyka-
za³ dowodnie Zieliñski � dostrzeg³a go równie¿ tamtejsza opinia publiczna. Szere-
giem jubileuszowych artyku³ów i studiów zwróci³ te¿ na siebie uwagê m³ody
polonista 2, któremu nazwisko Brahmera jako promotora torowa³o tym bardziej
drogê do w³oskiej slawistyki.

Jako adiunkt, powróci³ Zieliñski w latach 1970�1972 do �Polonicum�, prze-
rywaj¹c pobyt w Mediolanie, by od stycznia 1973 osi¹�æ ju¿ tam na sta³e. War-
szawê odwiedza³ jednak co roku, niekiedy po kilka razy: na d³u¿ej w okresach
wakacyjnych, najczê�ciej za�, choæby na krótko, na Bo¿e Narodzenie b¹d� na
Wielkanoc � �wi¹tecznie, ale i �roboczo�. Mia³ tutaj bowiem wci¹¿ po co i do
kogo wracaæ: do matki i do braci, którym s³u¿y³, gdy zachodzi³a potrzeba, i do miesz-
kania, gdzie dobrze mu siê pracowa³o i gdzie jeszcze przy ostatnich pobytach koñ-

1 Przechodz¹c na emeryturê w wieku 70 lat i otrzymuj¹c stosown¹ (nale¿yt¹) odprawê, profe-
sor nie mo¿e ju¿ podejmowaæ zajêæ dydaktycznych: ani w swojej uczelni, ani w ¿adnej innej, pod
rygorem zawieszenia emerytury.

2 Dwa z nich zamie�ci³ �Przegl¹d Humanistyczny�: Zwi¹zki �Dzienników� z pozosta³¹ twór-
czo�ci¹ Stefana ¯eromskiego (1965) i Pog³osy literatury w³oskiej w twórczo�ci ¯eromskiego (1966),
obszern¹ rozprawê ¯eromski a literatura w³oska. Dante-Leopardi � �Kwartalnik Neofilologiczny�
(1966, z. 3). W jêzyku w³oskim szkic Dalla corrispondenza italiana di Stefan ¯eromski ukaza³ siê
w tomie zbiorowym Stacji Naukowej PAN w Rzymie: J. Z.  J a k u b o w s k i, B.  B i l i ñ s k i,
A.  Z i e l i ñ s k i, Stefan ¯eromski nel centenario della nascita (Roma�Wroc³aw 1968); inny szkic:
¯eromski e la letteratura italiana � w rocznikach Uniwersytetu w Mediolanie �ACME. Annali della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell�Università degli Studi di Milano� z 1969 roku. Jednym z dalszych
pog³osów by³a Recepcja twórczo�ci ¯eromskiego we W³oszech, opublikowana w tomie zbiorowym
¯eromski. Z dziejów recepcji twórczo�ci (1895�1964) (Warszawa 1975).
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czy³ powoli dzie³o swego ¿ycia � wielk¹ syntezê o obecno�ci polskiej we W³o-
szech w okresie Dwudziestolecia miêdzywojennego. O syntezie tej wspomina³ od
pewnego czasu w rozmowach, jak¹� jej cz¹stkê przedstawi³ w rozprawie pt. Obec-
no�æ literatury Dwudziestolecia miêdzywojennego we W³oszech 1945�1995, dru-
kowanej w londyñskim �Pamiêtniku Literackim� w r. 1997, inn¹ za� jej czê�æ, pt.
Literatura polska we W³oszech miêdzywojennych, w �Roczniku Biblioteki Na-
rodowej� z r. 2004; jeszcze inn¹ cz¹stkê zaprezentowa³ w r. 2006 w odczycie pt.
La presenza polacca a Milano 1914�1939, wyg³oszonym w mediolañskim Cir-

colo Filologico. Mia³a to byæ w ka¿dym razie wa¿na ksi¹¿ka i mia³ j¹ przedstawiæ
tak¿e pisz¹cemu te s³owa, gdy skoñczy. Dzi� wiadomo, ¿e skoñczy³ (b¹d� prawie
skoñczy³), ale ksi¹¿ka: La presenza polacca nell�Italia dell�entre-deux-guerres
� pozosta³a w komputerze i przynajmniej na razie nak³adcy-sponsora nie znala-
z³a, choæ jako rezultat ¿yciowych do�wiadczeñ i pracowicie przez lata pomna-
¿ane kompendium powinna by ujrzeæ �wiat³o dzienne. Mo¿na w ka¿dym razie
mieæ nadziejê, ¿e nie podzieli losu prac, równie¿ zapowiadanych, pozosta³ych po
prof. Bronis³awie Biliñskim, niezapomnianym italofilu polskim XX wieku.

Profesora Biliñskiego warto tu wspomnieæ, gdy¿ na jego tle tym wyra�niej
rysuje siê odmienna od tamtej osobowo�æ Andrzeja Zieliñskiego: o ile bowiem
dawny dyrektor Stacji Naukowej PAN w Rzymie tak siê z¿y³ z W³ochami, ¿e nie
móg³ siê bez nich obej�æ, nawet je�li we W³oszech zajmowa³ siê g³ównie sprawa-
mi polskimi, o tyle Zieliñski przeciwnie: choæ osiad³ na sta³e w Mediolanie � nie
móg³ egzystowaæ bez atmosfery i �rodowiska naukowo-artystycznego Warszawy
(a poprzez nie � bez w³¹czania siê tak¿e w sto³eczne zauroczenie Tatrami i Zako-
panem). Owo za� podwójne bytowanie sta³o siê do koñca udzia³em Andrzeja Zie-
liñskiego: zgodnie z ¿yczeniem, pochowany zosta³ w rodzinnym grobie na cmen-
tarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie.

A n d r z e j  Z i e l i ñ s k i
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2

W roli wyk³adowcy jêzyka polskiego i polskiej literatury przysz³o spe³niaæ
Zieliñskiemu zadanie trudne i odpowiedzialne. Mediolan to gospodarcza, jak te¿
finansowa stolica W³och, metropolia o wymiarze nie tylko europejskim, ale tak¿e
�wiatowym, a zarazem centrum kultury i nauki, jedno z g³ównych we W³oszech,
z La Scal¹ i Ostatni¹ Wieczerz¹ Leonarda. Tu mie�ci³y siê i mieszcz¹ siê nadal
polski konsulat oraz biuro LOT: oba obs³uguj¹ ca³e pó³nocne W³ochy, w³¹cznie
z FIAT-owskim Turynem, a miêdzynarodowe lotnisko Malpensa, jedno z najwiêk-
szych w Europie, zapewnia szybki i bezpo�redni kontakt z krajem. Dokona³o siê
to po drugiej wojnie �wiatowej, w latach w³oskiego �cudu gospodarczego�, gdy
w³oskie Po³udnie wyemigrowa³o w³a�nie tu, na Pó³noc, daj¹c tani¹ si³ê robocz¹
i (niedoceniany zreszt¹) wk³ad intelektualny. Znacz¹cym o�rodkiem w³oskiej na-
uki, w tym tak¿e slawistyki, Mediolan dopiero siê jednak wtedy stawa³ � coraz
bardziej konkurencyjnym wobec dzia³aj¹cych od lat o�rodków w Rzymie, Florencji
czy Padwie. W Mediolanie zreszt¹ powo³ano dwie polonistyczne placówki � jesz-
cze wcze�niej bowiem w starszym i bardziej renomowanym uniwersytecie katolic-
kim, Università Cattolica del Sacro Cuore: bohemistykê prowadzi³a w nim prof. Jit-
ka Køesálková, a jêzyk i literaturê polsk¹ wyk³ada³ od r. 1961 do 1972 prof. Sante
Graciotti; w r. 1966 studia polonistyczne koñczy³ tu Pietro Marchesani, pó�niejszy
profesor w Genui i zas³u¿ony t³umacz, zw³aszcza Mi³osza i Szymborskiej.

W uniwersytecie �pañstwowym� natomiast polonistyka dopiero siê kszta³to-
wa³a: zas³u¿ony indoeuropeista Vittore Pisani, za³o¿yciel czasopisma �Paideia�,
prowadzi³ wyk³ady jedynie z filologii s³owiañskiej (do r. 1969), a lektorat jêzyka
polskiego od r. 1947 � �z entuzjazmem i oddaniem�, jak zaznacza³ Zieliñski �
jego poprzedniczka na tej funkcji, Maria Czubek-Grassi (do 1963); historiê litera-
tury polskiej dopiero od r. 1964 zacz¹³ wyk³adaæ Bruno Meriggi (1927�1970) 3 �
jeszcze jeden spo�ród wybitnie uzdolnionych uczniów ojca polonistyki w³oskiej,
Giovanniego Mavera, podobnie jak Graciotti i jak Riccardo Picchio. Pod wp³y-
wem mistrza podj¹³ Meriggi badania nad S³owackim i opracowa³ cenny wybór
jego pism (Scritti scelti. Firenze 1959). Jednak Meriggi by³ równie¿ przede wszyst-
kim slawist¹, a obok literatury polskiej wyk³ada³ tak¿e gramatykê historyczn¹ jê-
zyków s³owiañskich (zna³ je niemal wszystkie: poza polskim, tak¿e bu³garski, czeski
i rosyjski). Slawistykê pojmowa³ za� szeroko, w³¹czaj¹c do niej historiê i nawet
archeologiê. �Ideowy komunista� 4, podobnie jak spora czê�æ ówczesnych wykszta³-
conych W³ochów, by³ t³umaczem zarówno prozy Bu³hakowa, jak i Podstaw wy-
chowania socjalistycznego Bogdana Suchodolskiego (1970). Ca³y zreszt¹ Uniwer-
sytet by³ nie tylko �pañstwowy�, ale i �wiecki, w czym odbija³o siê lewicuj¹ce na-
stawienie w³oskiego spo³eczeñstwa. Przyci¹ga³ tym studentów do slawistyki, tyle ¿e

3 Informacja Zieliñskiego, przekazana na bie¿¹co w przegl¹dzie Polonistyka we W³oszech 1945�
1965 (zob. dalej). J.  S t a r n a w s k i  w biogramie Meriggiego (S³ownik badaczy literatury polskiej.
T. 3. £ód� 2000, s. 271) podaje rok 1960 jako datê jego nominacji na stanowisko profesora nadzwy-
czajnego z zakresu s³owianoznawstwa i rok 1963 jako datê nominacji na stanowisko profesora zwy-
czajnego.

4 Eksponuje to S t a r n a w s k i  w biogramie Meriggiego (op. cit., s. 273), nie zwracaj¹c uwa-
gi, ¿e komunizm (zw³aszcza w wersji sowieckiej) sta³ siê modny w powojennych W³oszech. Nie
przypadkiem Komunistyczna Partia W³och by³a przez d³ugie lata najsilniejsz¹ parti¹ w Europie za-
chodniej.
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kojarzonej jednak przewa¿nie z rusycystyk¹ � jêzyk polski, dla którego pozostawa³y
zajêcia g³ównie lektoratowe, podejmowany by³ jako drugi jêzyk obcy, po rosyj-
skim. Sytuacja ta nale¿a³a i nale¿y nadal do specyfiki slawistyki zachodniej po
drugiej wojnie �wiatowej, choæ w³a�nie we W³oszech stawa³a siê szczególnie wi-
doczna, z uwagi na ekspansjê (by nie powiedzieæ: omnipotencjê) rusycystyki.

Otó¿ przejmuj¹c po Czubek-Grassi nauczanie jêzyka, a po Meriggim wyk³a-
dy, Zieliñski nie tylko utrzyma³ zajêcia lektoratowe, ale budowa³ w sumie poloni-
stykê w³a�ciwie od podstaw, umocni³ j¹ i uatrakcyjni³ na tyle, ¿e zgromadzi³ wo-
kó³ katedry wystarczaj¹c¹ liczbê osób studiuj¹cych (z zami³owania b¹d� trudnej
do okre�lenia konieczno�ci) w³a�nie jêzyk i literaturê polsk¹ jako kierunek g³ów-
ny. Wypromowa³ sporo absolwentów koñcz¹cych studia (tradycyjnych tu �laure-
atów�), jak te¿ doktorów-polonistów, pisz¹cych osobne rozprawy pod jego kie-
runkiem. Jednym z nich, by nie szukaæ daleko, jest wspó³twórca i filar � istniej¹-
cej do r. 2006 � italianistyki wroc³awskiej, Maurizio Mazzini.

Atutem placówki mediolañskiej pozostaje do dzi� nie tylko �rodowisko, ale
i ksiêgozbiór polonistyczny przy katedrze slawistyki, jeden z najbogatszych we
W³oszech: jego zasób wykracza wrêcz poza potrzeby dydaktyczne i umo¿liwia
prace naukowe. Zgromadzi³ go przez lata g³ównie w³a�nie Zieliñski, dziêki kon-
taktom z �Polonicum� i z ca³ym �rodowiskiem warszawskim, jak te¿ mediolañ-
skim (wydawnictwa, towarzystwa naukowe i kulturalne, kontakty osobiste). Dzi�,
w epoce multimediów, ksiêgozbiór ten nie straci³ na znaczeniu. Nie zast¹pi³ go w ka¿-
dym razie, anonsowany przez Zieliñskiego jeszcze w r. 1988, skomputeryzowany
centralny katalog polskich ksi¹¿ek we W³oszech, zainicjowany przez Associazio-
ne Italiana degli Slavisti (AIS � W³oskie Stowarzyszenie Slawistów).

3

Z krêgu prac dydaktycznych wywodzi siê ca³y szereg publikacji Zieliñskiego,
o zró¿nicowanym profilu, charakterze i przeznaczeniu. Dla serii �Letteratura Uni-
versale� firmy Fratelli Fabbri opracowa³ Zieliñski podrêcznikowe dzieje litera-
tur polskiej, wêgierskiej, czeskiej i s³owackiej (Storia delle letterature polacca,
ungherese, ceca, slovacca), wraz z osobno wydan¹ antologi¹ (Antologia delle
letterature polacca, ungherese, ceca, slovacca; oba tomy: Milano 1970; przedru-
kowane tam¿e dwukrotnie, w r. 1985 i 1987, co wskazywa³o na wyra�ne zaintere-
sowanie). Rezultatem potrzeb dydaktycznych by³y te¿ s³owniki w³osko-polskie
i polsko-w³oskie, przygotowywane dla wydawnictwa A. Vallardi. Publikowane
w formacie kieszonkowym, z za³o¿enia wiêc do u¿ytku podrêcznego, uk³adane
za� w kilku wariantach i wci¹¿ ulepszane, s¹ one dojrza³ym owocem wieloletniej
praktyki akademickiej: zawieraj¹ wspó³czesne znaczenia i zwroty, nie spotykane
w tradycyjnych s³ownikach, i stanowi¹ praktyczn¹ pomoc dla �rednio zaawanso-
wanych u¿ytkowników obu jêzyków � kolejno: Dizionario italiano-polacco e po-
lacco-italiano A. Vallardi (Milano 1989, 1993); Dizionario italiano-polacco;
polacco-italiano, con sezione fraseologica e conversazione (Milano 2005); Dizio-
nario pratico italiano-polacco con pronuncia figurata (w przewodniku: Polonia.
Guida del turista. Milano 1991); Parlo polacco. Vocaboli e fraseologia, con pro-
nuncia figurata A. Vallardi (Milano 1991, 1993). Ci¹g ten zamyka Grammatica
polacca, któr¹ Zieliñski opracowa³ wraz z ¿on¹, Giulian¹ Bertone (Milano 1996).
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Z praktyki dydaktycznej wyros³y omówienia stanu polonistyki w³oskiej,
uwzglêdniaj¹ce osi¹gniêcia badawcze, jak te¿ uniwersyteckie studia kierunkowe.
Dwa z nich zamie�ci³ Zieliñski w �Przegl¹dzie Humanistycznym�. W pierwszym
(1968, nr 4): Polonistyka we W³oszech (1945�1965), zaprezentowa³ g³ównie
okres sprzed swojego przybycia do Mediolanu, rozpoznawany jednak � jak mo¿na
wnosiæ z dojrza³o�ci przedstawianych tam s¹dów � nie tylko z literatury przed-
miotu, ale te¿ bodaj z relacji swojego poprzednika w Mediolanie, prof. Bruno
Meriggiego 5.

Co prawda, sama koncepcja przegl¹du dokonañ polonistyki w³oskiej nie by³a
nowa. Wyprzedza³ Zieliñskiego ju¿ Roman Pollak, inicjator kierunku we W³o-
szech, prowadz¹cy przed drug¹ wojn¹ �wiatow¹ osobn¹ rubrykê w �Przegl¹dzie
Wspó³czesnym� 6. Po stronie w³oskiej dokumentowa³ rzecz zas³u¿ony slawista z Pa-
dwy i Rzymu, Enrico Damiani (1892�1953), który ju¿ w latach trzydziestych XX w.
podejmowa³ w serii wyk³adów temat studiów slawistycznych we W³oszech, w ich
za� ramach studiów polonistycznych, a ostatecznie w obszernym artykule z r. 1941
Gli studi polonistici in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale (druk
w pi�mie �L�Europa Orientale� i odbitka: Roma 1941). Przedstawi³ w nim rozle-
g³¹ panoramê w³oskiej polonistyki, jej genezê i bogate dzieje miêdzywojenne, eks-
ponuj¹c rolê Pollaka, jak te¿ dokonania jego nastêpcy, Giovanniego Mavera, oraz
zas³u¿onego slawisty Ettore Lo Gatto. Jubileuszow¹ informacjê z okazji 40-lecia
slawistyki w³oskiej zamie�ci³ te¿ nied³ugo przed Zieliñskim, bo w r. 1962, Riccar-
do Picchio 7.

A jednak potrzebne by³o nowe spojrzenie, i to od (a tak¿e dla) strony polskiej,
na 20 lat powojennych w³oskiej polonistyki. Po drugiej wojnie �wiatowej jej sytu-
acja zmieni³a siê zasadniczo: min¹³ entuzjazm �ojców za³o¿ycieli� kierunku, owiany
echem patriotyzmu i budowania spraw od nowa. Minê³y te¿ lata dynamicznego
rozwoju w okresie miêdzywojennym, kiedy to polonistyka wdar³a siê by³a na �ska³ê
Kaliopy� w³oskiej slawistyki w ogóle, a mo¿e i przewy¿szy³a nawet tamtejsze fi-
lologie zachodnie. Od stwierdzenia tego faktu rozpoczyna³ Zieliñski swój prze-
gl¹d. Uwzglêdnia³ za� w nim wszystkie o�rodki akademickie i ogó³ badaczy, wy-
kazuj¹c dobre rozeznanie w przedmiocie: ze znaczniejszych pomin¹³ bodaj tylko
nazwisko Wolfganga Giustiego (1901�1980), po wojnie slawisty w Trie�cie, ba-
dacza panslawizmu oraz polskich kontaktów republikanina Niccolò Tommaseo.
A zarazem informowa³ o pracach przek³adowych spoza krêgu akademickiego (np.
Giancarla Vigorellego, entuzjasty prozy Iwaszkiewicza), o wielkiej popularno�ci
Mro¿ka (7 przek³adów) i powojennego teatru polskiego; obok przegl¹du badañ
naukowych � zwraca³ uwagê na sprawy dla W³ochów oczywiste, jak choæby od-

5 M³odo zmar³emu slawi�cie po�wiêci³ Z i e l i ñ s k i  wspomnienie w �Przegl¹dzie Humani-
stycznym� z r. 1973 (nr 4). Sprostowaæ natomiast trzeba oczywisty b³¹d w biogramie B. Meriggiego
pióra J.  S t a r n a w s k i e g o, jakoby autorem opracowania Polonistyka we W³oszech 1945�1965 by³
R. Pollak (S³ownik badaczy literatury polskiej. Red. J. Starnawski. T. 3. £ód� 2000, s. 271); b³¹d ten
powtarzany jest tam zreszt¹ stale w kolejnych biogramach w³oskich slawistów (np. s. 63, 65, 249).

6 Rocznicow¹ informacjê z okazji 10-lecia slawistyki w³oskiej zamie�ci³ te¿ w r. 1931 w �My�li
Narodowej� (nr 29) M. P i s z c z k o w s k i, lektor w Rzymie w roku akad. 1930/31.

7 R. P i c c h i o, Quaranta anni di slavistica italiana nell�opera di E. Lo Gatto e di G. Maver.
W zb.: Studi in onore di Ettore Lo Gatto e Giovanni Maver. Firenze�Roma 1962. Zgodnie z tytu³em
mowa tu g³ównie jednak o dokonaniach obu luminarzy w³oskiej slawistyki, o sprawach za� polskich
jedynie przy okazji odno�nych publikacji.
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mienno�æ ich rynku wydawniczego, poddanego modom czytelniczym; do szeroko
pojêtej polonistyki zalicza³ dorobek badawczy w³oskich historyków � zreszt¹ dzia-
³aj¹cych dora�nie w Polsce w charakterze lektorów (np. Giampiero Bozzolato czy
Domenico Caccamo). Zwraca³ te¿ uwagê na s³abe strony polonistyki w³oskiej, jak
tradycyjne ³¹czenie wiedzy jêzykoznawczej i historycznoliterackiej oraz zwi¹za-
n¹ z tym niekiedy powierzchowno�æ badañ czy zastêpowanie g³êbszych studiów
nad autorem � popularyzacj¹ przek³adów, i jak brak nowej generacji badaczy, a za-
razem spadek zainteresowania tematami polskimi (po jubileuszach Mickiewicza
i S³owackiego zabrak³o, dla przyk³adu, poloników w podstawowym organie w³o-
skich slawistów, �Ricerche Slavistiche�).

Zieliñski, co widaæ, podawa³ mo¿liwie pe³ne informacje o sytuacji w³oskiej
polonistyki, w sensie tak studiów uniwersyteckich, jak te¿ publikacji i badañ na
tematy polskie, prowadzonych g³ównie przez W³ochów, choæ nie tylko poloni-
stów z wykszta³cenia. Nie zajmowa³ siê przy tym znaczeniem samego pojêcia 8 �
chodzi³o bowiem o bardziej praktyczn¹ informacjê i o zadanie, którego nikt inny
z lektorów polskich we W³oszech wtedy nie dostrzega³.

Co wiêcej, w r. 1988 w �Przegl¹dzie Humanistycznym� (nr 10, s. 23�42) omó-
wi³ Zieliñski kolejnych 20 lat polonistyki we W³oszech 9. Punktem wyj�cia sta³a
siê tym razem reforma studiów, wprowadzaj¹ca tak¿e, jako novum, studia dokto-
ranckie. Zmianie, co prawda, nie uleg³a dawna bol¹czka: brak perspektyw dla ab-
solwentów-polonistów 10, paradoksalnie jednak � rozros³a siê w tym czasie liczba
o�rodków polonistycznych: do istniej¹cych ju¿ w Rzymie, Florencji, Neapolu,
Padwie, Turynie, Wenecji i dwu w Mediolanie do³¹czy³y w latach siedemdziesi¹-
tych XX w. placówki w Bari, Genui, Udine, Perugii, Pizie i Maceracie. Przyzna-
wa³ Zieliñski, ¿e sytuacja ta umo¿liwia dotarcie kultury polskiej na w³osk¹ pro-
wincjê i anga¿uje wiêksz¹ liczbê pracowników (choæ g³ównie lektorów, a nawet
i wyk³adowców z Polski), ale zarazem zaznaczy³ siê spadek zainteresowañ polo-
nistyk¹ ze strony studentów. Dla W³ochów owo �rozproszenie polonistyki� stawa-
³o siê tym bardziej problemem trudnym do akceptacji, wywo³uj¹c obiekcje i d¹¿e-
nie do wzmacniania du¿ych o�rodków naukowo-dydaktycznych, a likwidowania
placówek prowincjonalnych 11.

  8 Znaczeniem terminu �polonistyka� (nie wystêpuj¹cego we w³oskich s³ownikach), nieco od-
miennym we W³oszech ni¿ w Polsce, zajêli siê po latach R. K.  L e w a ñ s k i  w rozprawie Poloni-
styka w³oska. Dzieje � stan obecny � problemy (�Pamiêtnik Literacki� 〈Londyn〉 1993) oraz P.  M a r-
c h e s a n i  przy okazji jubileuszu 50 lat studiów slawistycznych we W³oszech (Cinquant�anni di
studi polonistici in Italia 〈1940�1990〉. W zb.: La slavistica in Italia. Cinquant�anni di studi 〈1940�
1990〉. A cura di G.  B r o g i  B e r c o f f, G.  D e l l � A g a t a, P.  M a r c h e s a n i, R.  P i c c h i o.
Roma 1994, s. 271�272).

  9 W podtytule: Noty bibliograficzne (i kilka osobistych refleksji) � ju¿ jednak za pierwszym
razem uwzglêdnia³ Zieliñski zarówno owe �noty�, jak te¿ �osobiste refleksje�; obecnie pomin¹³
natomiast badania w³oskich historyków.

10 O tej bol¹czce w³oskiej polonistyki wspomina³ z gorycz¹ jej nestor, G.  M a v e r, w listach
do S. Kota; o braku perspektyw dla siebie w kraju pisa³ te¿ m³ody R.  P i c c h i o  w listach do W. Wein-
trauba z 1964 roku. Zob. J.  O k o ñ, Wokó³ korespondencji Maver�Weintraub. (Kontakty naukowe
Wiktora Weintrauba z polonistami w³oskimi). �Biuletyn Biblioteki Jagielloñskiej� 2008, s. 183 (tu
bibliografia).

11 Odwo³ywa³ siê tu Zieliñski bodaj do stanowiska S. G r a c i o t t i e g o  (La polonistica in
Italia. W: S. G r a c i o t t i, K.  ¯ a b o k l i c k i, La polonistica in Italia e l�italianistica in Polonia
1945�1979. Con saggio bibliografico a cura di J.  K ø e s á l k o v á. Wroc³aw 1983, s. 7�10).
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Wskazywa³ te¿ Zieliñski na sta³y brak wszelkiego rodzaju podrêczników i s³ow-
ników, na odchodzenie kolejnych profesorów, w tym równie¿ �redniego pokole-
nia, na zastêpowanie indywidualnych studiów naukowych udzia³em w okazjonal-
nych sesjach i konferencjach. Co prawda, pracowicie zebrany przegl¹d publikacji
�wiadczy³ jednak o znacz¹cych w sumie dokonaniach, nawet je�li znów nie bez
wp³ywu jubileuszy (tym razem Piotra i Jana Kochanowskich) oraz takich nadzwy-
czajnych okazji, jak wybór papie¿a Polaka i jak Nagroda Nobla dla Czes³awa Mi³o-
sza. Potwierdza³ przy tym Zieliñski dynamikê prac m³odszego pokolenia badaczy,
utrzymuj¹ce siê zainteresowanie Witkiewiczem, Mro¿kiem i Brunonem Schulzem,
a nawet specyficzn¹ recepcjê pisarzy dysydentów (K. Brandys, Herbert, Konwicki
czy Szczypiorski) i � jak to okre�la³ � �przesadn¹ chwilami afirmatywno�æ s¹dów
przyznaj¹cych [im] najwy¿sze racje ideowe i artystyczne� 12. Pisz¹c tak, zachowy-
wa³ Zieliñski polityczn¹ poprawno�æ, trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e tekst powstawa³
w listopadzie 1987 i ¿e nawet w tej postaci by³ informacj¹ o stanowisku i wybo-
rach ideowych badaczy w³oskich.

Obraz dokonañ polonistyki w³oskiej zamkn¹³ ostatecznie Zieliñski przegl¹-
dem w³osko-polskich zwi¹zków literackich w w. XIX i XX, zawartym w prze-
wodniku encyklopedycznym PWN Literatura polska XX wieku (t. 2. Warszawa
2000, s. 562�570). Starannie opracowany, a do³¹czony do dawnych cz¹stkowych
hase³ Romana Pollaka (odrodzenie) i Mieczys³awa Brahmera (o�wiecenie), synte-
tyczny ten przegl¹d uwzglêdnia obydwie strony tytu³owych �zwi¹zków literac-
kich�, a wiêc zarówno literaturê w³osk¹ w Polsce, jak te¿ polsk¹ we W³oszech,
w tym ogóln¹ znajomo�æ autorów i dzie³, dokonania przek³adowe i edytorskie oraz
recepcjê. Swoje miejsce znalaz³a i tutaj polonistyka uniwersytecka, z informacj¹
o o�rodkach, profesorach i ich zainteresowaniach naukowych, a tak¿e z obszern¹
bibliografi¹ prac do roku 1998.

Niepodwa¿aln¹ w omawianym tu zakresie zas³ugê Zieliñskiego stanowi wresz-
cie opracowanie, w jego w³asnym wyborze i przek³adzie, obszernego zbioru prac
Giovanniego Mavera, Literatura polska i jej zwi¹zki z W³ochami (Warszawa 1988).

Przedstawi³ w sumie Zieliñski dzieje polonistyki w³oskiej w ca³ej niemal dru-
giej po³owie XX w. oraz kontakty literackie w³osko-polskie na przestrzeni dwu
ostatnich stuleci. Obraz to informacyjny g³ównie, z przeznaczeniem dla czytelni-
ka polskiego, nabiera on wszak¿e dzisiaj warto�ci dokumentu, jako �wiadectwo
jednego z uczestników �wydarzeñ�, pracowicie przygotowane i oparte w znacz-
nej mierze na autopsji.

4

By³ zarazem Zieliñski od pocz¹tku swojego pobytu w Mediolanie uwa¿nym
obserwatorem w³oskiego ¿ycia literackiego, zw³aszcza w jego powi¹zaniach z kul-
tur¹ polsk¹. Od roku 1966 drukowa³ te¿ systematyczne omówienia aktualnych zja-
wisk literackich we W³oszech, w poezji, prozie i w teatrze, a nawet w obrêbie kry-
tyki literackiej i artystycznej. Korespondencje z tych zakresów zamieszcza³ we
wspomnianych na wstêpie tak wa¿nych pismach, jak �Poezja� (1967�1976, np.:

12 Do opinii tej nawi¹za³ polemicznie M a r c h e s a n i  (op. cit., s. 338) przy okazji wspomnia-
nego jubileuszu slawistyki w³oskiej.
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nry 8 i 11 z 1967, nry 3, 7 i 11 z 1968, nry 2 i 3 z 1969), �Nowe Ksi¹¿ki� (1971�
1979, o przek³adach z Moravii, Pirandella, przedstawiciela neoawangardy Luigie-
go Malerby, neorealisty Carla Emilia Gaddy, Dina Buzzatiego itd.), �Dialog� (o Edu-
ardzie De Filippo, 1977; o teatrze Giorgia Strehlera, 1978), �Literatura na �wie-
cie� (tu m.in. w r. 1974 nr 12 o nowo�ciach prozy w³oskiej, w 1976 nr 2 o nagrodach
literackich, w nrze 10 z 1988 o Imieniu ró¿y Umberta Eco), �Kwartalnik Neofilo-
logiczny� (w nrze 3 z 1971 o edycji Dzie³ wszystkich Itala Sveva) czy �Przegl¹d
Humanistyczny� (np. w nrze 8 z 1974 o rocznicowych edycjach Manzoniego i Ver-
gi). Itd., itd.

Trudno nie zauwa¿yæ, ¿e Zieliñski pomija³ pisarzy emigracyjnych, poza bodaj
Mi³oszem i Herlingiem-Grudziñskim. W omówieniach, które opublikowa³, trud-
no wiêc, dla przyk³adu, doszukaæ siê nazwiska Jerzego Kosiñskiego, znanego we
W³oszech jeszcze przed upadkiem PRL-u 13. Herlingowi po�wiêci³ Zieliñski osob-
ne rozprawy, ale dopiero pod koniec stulecia, na fali przemian i popularno�ci pisa-
rza: zamie�ci³ je w numerze 2 �Przegl¹du Humanistycznego� z r. 1995 (Gustaw
Herling-Grudziñski i wspó³czesna literatura w³oska) i w ksiêdze pami¹tkowej de-
dykowanej wroc³awskiemu italiani�cie, Józefowi Heisteinowi: Mélanges de langue
et de littérature offerts au Professeur Józef Heistein (Wroc³aw 1996, tu o Ignaziu
Silone czytanym przez Herlinga). Nieco wcze�niej opublikowa³ w �Roczniku Bi-
blioteki Narodowej� rozprawy o dzia³alno�ci wydawniczej Drugiego Korpusu ge-
nera³a Andersa: �Iridion�� periodyk Drugiego Korpusu Polskiego we W³oszech.
(Z dziejów polskiej kultury emigracyjnej) oraz Ksi¹¿ka polska we W³oszech. Re-
pertuar wydawniczy Drugiego Korpusu i oficyn z jego orbity (1944�1947) (kolej-
no: rocznik 1993 i 2003). Obszerny przegl¹d przek³adów i omówieñ krytycznych
pt. Powojenna literatura polska we W³oszech (1945�1991) zamie�ci³ w londyñ-
skim �Pamiêtniku Literackim� ju¿ w r. 1993 � wskaza³ tu na zjawiska wci¹¿ wtedy
nowe z polskiego punktu widzenia: rosn¹c¹ komercjalizacjê kultury, kryzys na
w³oskim rynku ksi¹¿ki, a zapotrzebowanie na literaturê faktu i eseistykê. Doku-
mentowa³ zarazem popularno�æ 80 polskich pisarzy (w kolejno�ci wed³ug liczby
przek³adów i wydañ: Gombrowicz, Lem, K. Brandys, Dobraczyñski 14, Iwaszkie-
wicz, Mi³osz itd.). Osobne omówienie po�wiêci³ recepcji Herberta 15.

Pisa³, jak widaæ, zarówno o recepcji dzie³ w³oskich w Polsce i polskich prze-
k³adach oraz wydaniach utworów w³oskich, jak te¿ odwrotnie: o wydarzeniach
literackich we W³oszech i o w³oskich przek³adach dzie³ polskich. Nieco inaczej,
lecz w zakresie wcale nie mniejszym upowszechnia³ bowiem we W³oszech wie-
dzê o Polsce. Pisa³ dora�nie we w³oskojêzycznych publikacjach promuj¹cych Pol-
skê (np. o Norwidzie i Jaros³awie D¹browskim w tomiku Interpressu Uno sguar-
do alla Polonia z r. 1972 czy w numerze specjalnym miesiêcznika �Prospettive
Polacche� z listopada 1977). Zamieszcza³ teksty we w³oskiej prasie: o polskich
przek³adach prozy w³oskiej (np. o t³umaczeniu Lamparta Tomasiego di Lampedu-
sy � �La Fiera letteraria� 1974, nr 36) czy o powojennej poezji polskiej (�Alma-
nacco dello Specchio� 1979, nr 8). Przede wszystkim jednak wspó³pracowa³ z dzia-

13 Nie zna go jednak równie¿ M a r c h e s a n i  (op. cit., s. 271�338).
14 Z Dobraczyñskim pozostawa³ w przyjaznych stosunkach i w okresie stanu wojennego za-

prosi³ go do Mediolanu (podobnie zreszt¹ jak A. Sandauera z odczytem o Bakakaj), po�wiêci³ mu
te¿ szkic Jan Dobraczyñski. Profilo di uno scrittore (�Humanitas� 1986, z. 2).

15 S³awa Herberta u W³ochów. �Przegl¹d Humanistyczny� 2000, z. 4.
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³aj¹cymi w Mediolanie popularnymi wydawnictwami encyklopedycznymi. Dla
Aristei przygotowa³ obszerny tom pt. Polonia (Milano 1969; stronic 286) 16. W en-
cyklopedycznej serii narodów Europy wydawnictwa Editoriale Vita, w tomie 7:
Polonia, zamie�ci³ obszerne omówienie dziejów Polski, La storia della Polonia
(Milano 1973). Dla Grande enciclopedia Instytutu Geograficznego De Agostini
opracowa³ 200 hase³ osobowych i rzeczowych z literatury polskiej (t. 1�20, Mila-
no 1973�1977), dla Enciclopedia Europea wydawnictwa Garzanti � 86 biogra-
mów z historii literatury polskiej (t. 1�14. Milano 1977�1984). Imponuj¹ca to,
doprawdy, pracowito�æ, a tak¿e trud redakcyjny, podejmowany dla popularyzowa-
nia we W³oszech spraw polskich.

Spo�ród osobnych publikacji aktualno�æ wci¹¿ zachowuj¹ edycje i przek³ady
z literatury polskiej na jêzyk w³oski, jak te¿ z literatury w³oskiej na polski. Wy-
mieniæ tu nale¿y wybór opowiadañ Iwaszkiewicza jeszcze z r. 1979: Madre Gio-
vanna degli Angeli e altri romanzi brevi (Mursia, Milano), Lettere perdute e fram-
menti Brunona Schulza, w opracowaniu Jerzego Ficowskiego, ze wstêpem Zieliñ-
skiego (Feltrinelli, Milano 1980), a wreszcie zbiór opowiadañ: Racconti dalla
Polonia z r. 1991 oraz zbiór ba�ni polskich Fiabe polacche z r. 1995, oba w opra-
cowaniu Zieliñskiego (Mondadori, Milano).

Warto nadmieniæ, ¿e oprócz ¯eromskiego, którym w sposób szczególny Zie-
liñski siê zajmowa³, przedmiotem jego uwagi sta³ siê tak¿e Reymont. Po wcze-
�niejszym szkicu Reymont w przek³adach i krytyce w³oskiej (w tomie zbiorowym
Reymont. Z dziejów recepcji twórczo�ci. Warszawa 1975), sylwetkê autora Ch³o-
pów przedstawi³ Zieliñski na sesji naukowej po�wiêconej wk³adowi polskich pisa-
rzy noblistów w kulturê Europy 17. Wspomnieæ te¿ nale¿y prekursorskie omówie-
nie Recepcji kolêd polskich we W³oszech 18.

Czytelnikom i zw³aszcza polskim teatrologom udostêpni³ Zieliñski obszerny
wybór (376 stronic) wypowiedzi w³oskiego aktora i re¿ysera, dyrektora Piccolo
Teatro z Mediolanu, Giorgia Strehlera, pt. O teatr dla ludzi (wybór, wstêp i noty
A. Zieliñski. WAiF. Warszawa 1982). Sam Zieliñski prze³o¿y³ tu tylko czê�æ teks-
tów, jednak¿e we wstêpie pt. Strehler i scena �ludowa� wykaza³ pe³n¹ znajomo�æ
realiów i przedstawi³ cenn¹ syntezê dokonañ teatralnych Strehlera � jako re¿ysera
i nowatora teatru 19. Prze³o¿y³ ponadto i s³owem wstêpnym opatrzy³ Trzy komedie
klasyka teatru regionalnego z Neapolu, Eduarda De Filippo (Warszawa 1991).
W roku 1995 dla �Ksi¹¿ki i Wiedzy� przygotowa³ przek³ad powie�ci Giuliany
Morandini pt. Caffè Specchi, wyró¿nionej nagrod¹ literack¹ Premio Viareggio za
rok 1983. Powie�æ wpisywa³a siê w modne wówczas zainteresowanie kulturami
regionalnymi, w tym wypadku wielokulturowym �rodowiskiem Triestu � na jego
za� tle ukazywa³a oniryczn¹ postaæ bohaterki, bezsilnej wobec traumatycznych

16 Wersja angielska, pt. Poland, ukaza³a siê w stanie Michigan w USA w r. 1971, wersja nie-
miecka w Warszawie w r. 1973 (Interpress).

17 W³adys³aw Stanis³aw Reymont. L� uomo e opera. W zb.: I Nobel letterari polacchi. Conve-
gno dedicato al contributo della letteratura polacca alla cultura europea. Pessano (Mi) 2005.

18 W zb.: Z kolêd¹ przez wieki. Kolêdy w Polsce i krajach s³owiañskich. Materia³y z miêdzyna-
rodowej konferencji naukowej (Kraków, 9�12 stycznia 1995). Red. T. Budrewicz, S. Koziara, J. Okoñ.
Tarnów�Kraków 1996.

19 Wyczerpuj¹c¹ informacjê o nim da³ wcze�niej w szkicu Teatr Giorgio Strehlera (�Dialog�
1978, nr 3).
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do�wiadczeñ z powodu rozbitego ma³¿eñstwa i podejmuj¹cej próby odzyskania
wydartego jej podstêpnie syna. T³umacz musia³ tym razem zdaæ wyj¹tkowo trud-
ny egzamin, z uwagi nie tylko na ma³o uchwytne niuanse psychiki kobiecej, ale
i na zwi¹zane z triesteñskim t³em regionalizmy jêzykowe.

Szczególn¹ uwagê po�wiêca³ Zieliñski w³a�nie sprawom teatru i teatr te¿ by³
jedn¹ z dziedzin najlepiej przez niego rozpoznanych. �wiadczy o tym dobitnie
kolejna synteza, któr¹ przygotowa³ w ramach opracowania O dramacie. Wybór
�róde³ do dziejów teorii dramatycznych, pod redakcj¹ Eleonory Udalskiej. Objê³o
ono najwa¿niejsze europejskie teorie dramatyczne oraz praktyczne ich realizacje
w poszczególnych krajach. Otó¿ Zieliñskiemu przypad³a w udziale czê�æ w³oska
ca³o�ci � i przygotowa³ on w rezultacie syntetyczne omówienia okresów, wybory
tekstów i ich przek³ady (dora�nie z udzia³em innych t³umaczy), bibliografiê i no-
ty. Tak wiêc w tomie 1 (1989; wyd. 2: 2001) da³ przegl¹d w³oskich koncepcji
dramaturgicznych od XVI do pocz¹tków XIX w. (od F. Robortella i G. G. Cinzia
do C. Gozziego i C. Goldoniego), a w tomie 3 (1997) � obszern¹ panoramê dra-
maturgii powojennej we W³oszech, ze szczególnym akcentem na teatry regional-
ne, a w nich na dokonania Eduarda De Filippo oraz mediolañczyka Daria Fo (któ-
ry w roku ukazania siê tomu akurat otrzyma³ literack¹ Nagrodê Nobla). Zwiêz³y to
w sumie, lecz fachowy i trafny obraz, nakre�lony ze znajomo�ci¹ faktów i zrozu-
mieniem g³ównych tendencji w ¿yciu teatralnym W³och koñca XX wieku 20.

Jan Okoñ
(Kraków � Cracow)

A b s t r a c t

ANDRZEJ  ZIELIÑSKI�S  OBITUARY

The author portrays Andrzej Zieliñski�s activity in lecturing, researching and his works for
wider public. Professor Zieliñski was affiliated with Università degli Studi in Milan, Italy, where
for most of his life he lectured on Polish literature and language. His research and popularisation
works were mostly concerned with reciprocal relationship between Polish and Italian literature.

20 Nie zna tego opracowania M. G u r g u l  (Historia teatru i dramatu w³oskiego. T. 2: Od XIX
do XXI wieku. Kraków 2008), korzysta natomiast z przek³adów Zieliñskiego (ze wspomnianych omó-
wieñ w czasopismach) przy dramatach L. Capuany, G. Vergi i L. Pirandella.


