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ANDRZEJ LITWORNIA
(5 pa�dziernika 1943 � 16 marca 2006)

W�ród studentów, którzy rozpoczynali w 1961 r. polonistykê, ju¿ na pierwszy
rzut oka wyró¿nia³ siê wzrostem i urod¹. Po nieco bli¿szym poznaniu, do czego
dawa³o okazjê prowadzenie æwiczeñ z literatury dawnej � erudycj¹, demonstro-
wan¹ z nieco nadmiern¹ swobod¹.

Takiego Andrzeja Litworniê zapamiêta³am, gdy by³ studentem pierwszego roku.
Przyby³ do Wroc³awia z Twardogóry, gdzie skoñczy³ przeduniwersytecki etap

edukacji 1. Z tym �rodowiskiem utrzymywa³ potem kontakty, czego wyrazem by³
nekrolog po jego �mierci zamieszczony w �Gazecie Wyborczej� przez dawne twar-
dogórskie liceum ogólnokszta³c¹ce.

W ci¹gu studiów nie by³ niewidoczny, odznacza³ siê bowiem niezwyk³¹ ru-
chliwo�ci¹, która dawa³a o sobie znaæ na ka¿dym kroku. Ju¿ wtedy poznali�my go
jako mi³o�nika starych przedmiotów, a przede wszystkim ksi¹¿ek. Na ostatnich
latach studiów wybra³ te¿ � bardzo oblegane � seminarium staropolskie u prof.
Czes³awa Hernasa.

Uzyskawszy magisterium (1966) zosta³ zatrudniony w Katedrze Literatury
Polskiej (rych³o potem przemianowanej na Instytut Filologii Polskiej, któremu
dyrektorowa³ prof. Bogdan Zakrzewski). Szybko wszed³ w �rodowisko. Okaza³o
siê m.in., ¿e dziêki niemu i jego rozlicznym kontaktom z antykwariatami i ksiêgar-
niami mo¿na by³o nabyæ wiele cennych, a poloni�cie na co dzieñ potrzebnych
ksi¹¿ek. By³y to przecie¿ czasy, kiedy wszystko, w tym i ksi¹¿ki, �zdobywa³o siê�,
a nie zwyczajnie kupowa³o.

Pod kierunkiem prof. Hernasa napisa³ w r. 1974 rozprawê doktorsk¹, zda³ prze-
widziane regulaminem egzaminy i otrzyma³ stopieñ doktora nauk humanistycz-
nych. Podstawê stanowi³a dysertacja o twórczo�ci poety ¿yj¹cego na prze³omie
XVI i XVII stulecia, twórcy cyklu wierszy religijnych nawi¹zuj¹cych do w³oskiej
poezji wieku XVI. Praca � zatytu³owana Sebastian Grabowiecki. Zarys monogra-
ficzny � okaza³a siê znakomita, co dobrze pamiêtam jako jedna z jej recenzentek
(nb. towarzyszy³a mi trema, by³am wtedy debiutantk¹ w tym �zawodzie�). Zosta³a
opublikowana w r. 1976 w serii bardzo przez specjalistów cenionej � �Studia Sta-
ropolskie� (t. 46). Problematyka monografii, co trzeba zauwa¿yæ maj¹c na wzglê-
dzie pó�niejsze losy autora, skupia³a siê g³ównie wokó³ polsko-w³oskich powi¹-

1 Dane biograficzne zaczerpniête zosta³y z has³a do s³ownika Wspó³cze�ni polscy pisarze
i badacze literatury, przygotowanego w Pracowni Dokumentacji Literatury XX Wieku Instytutu
Badañ Literackich PAN w Warszawie. Materia³y te udostepni³a mi uprzejmie prof. J a d w i g a  C z a-
c h o w s k a, za co bardzo dziêkujê.
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zañ literackich, a to z racji charakteru dorobku poetyckiego samego pisarza. An-
drzej Litwornia, od czasu uzyskania stopnia doktora pracuj¹cy we wroc³awskim
Instytucie Filologii Polskiej jako adiunkt, dobrze by³ zorientowany w tej materii
i wykorzystawszy ustalenia swoich poprzedników podda³ wnikliwej analizie ma-
teriê poetyck¹ utworów Grabowieckiego. Nie poprzesta³ na tym, staraj¹c siê tak¿e
uchwyciæ dziêki materia³om, do jakich dotar³, tajniki ukrytej dotychczas dzia³al-
no�ci i ¿ycia pisarza. Aby osi¹gn¹æ takie cele, pos³ugiwa³ siê pracoch³onnymi
metodami wymagaj¹cymi rozlicznych kwerend bibliotecznych oraz ogl¹du twór-
czo�ci wielu pisarzy schy³ku XVI wieku. Monografia stanowi³a potwierdzenie
zarówno umiejêtno�ci filologicznych autora, jak � co tak¿e przecie¿ wa¿ne � pi-
sarskiego talentu.

Jednocze�nie z prac¹ dydaktyczn¹ i naukow¹, ulegaj¹c swemu temperamento-
wi, urzeczywistnia³ pasje: dzia³a³ w harcerstwie (jako podharcmistrz przyczyni³
siê pó�niej do zorganizowania obozów Chor¹gwi Wroc³awskiej we W³oszech);
ponadto sprawowa³ funkcjê zastêpcy dyrektora Instytutu, by³ cz³onkiem Kolegium
Redakcyjnego wydawnictw Uniwersytetu Wroc³awskiego, prowadzi³ w Telewizji
Polskiej Antykwariat, program, którego by³ tak¿e twórc¹.

W jego biografii naukowej prze³omowy okaza³ siê rok 1977. By³ wtedy uczest-
nikiem letniego kursu jêzyka i literatury w³oskiej, zorganizowanego dla obcokra-
jowców w Massa Marittima w Toskanii przez Università Cattolica del Sacro Cuore
z Mediolanu. W dwa lata pó�niej obj¹³ stanowisko lektora jêzyka polskiego w rzym-
skim uniwersytecie La Sapienza, a w roku akademickim 1984/85 zosta³ na tej¿e
uczelni profesorem kontraktowym. W ten sposób, niejako wyprzedzaj¹c zbli¿aj¹ce
siê przemiany w Polsce, sta³ siê mieszkañcem przysz³ej wspólnoty europejskiej.

Utrzymywa³ kontakt z Polsk¹, przyje¿d¿a³ czêsto, bywa³ zawsze u nas w In-
stytucie, odwiedza³ przyjació³ i znajomych, zaopatrywa³ siê w nowo�ci wydawni-
cze, wzbogacaj¹c swoj¹ domow¹ bibliotekê, ju¿ i tak bogato wyposa¿on¹. Zbiera³
te¿ ró¿norodne antykwaria, w nich i w ksi¹¿kach lokuj¹c wszystko. �Z ziemi w³o-
skiej� �ledzi³ pilnie wydarzenia w Polsce � nie tylko kulturalne, ale i polityczne.
Przyjecha³ nawet specjalnie po to, ¿eby zapisaæ siê do Solidarno�ci, z któr¹ � jak
ca³y nasz Instytut � wi¹za³ du¿e nadzieje.

Równocze�nie uczestniczy³ bardzo aktywnie w ¿yciu w³oskiej Polonii: wy-
g³asza³ prelekcje, aran¿owa³ spotkania z pisarzami (z Gustawem Herlingiem-Gru-
dziñskim) i filmowcami (z Andrzejem Wajd¹), z aktorami (np. z Jerzym Stuhrem).
Wyrazem uznania dla tej dzia³alno�ci by³a odznaka Zas³u¿ony dla Kultury Pol-
skiej (1988), a potem Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za Wybitne Zas³ugi
dla Promocji Polski w �wiecie (2005).

Objêcie stanowiska profesora na³o¿y³o nañ nowe obowi¹zki. Zacz¹³ prowadziæ
seminaria ze slawistyki, co niew¹tpliwie wymaga³o � mimo wcze�niejszego przygo-
towania (by³ m.in. na stypendiach w Pradze i Brnie) � dodatkowej pracy, tym bar-
dziej ¿e zainteresowania magistrantów, które chcia³ i móg³ zaspokoiæ, kierowa³y siê
ku ró¿nym literaturom s³owiañskim, rozmaitym epokom i pr¹dom. W roku 1999 zo-
sta³ cz³onkiem komitetu redakcyjnego czasopisma �Studia Mythologica Slavica�,
wydawanego w Lublanie przez S³oweñsk¹ Akademiê Nauk we wspó³pracy z De-
partamentem Jêzyków i Kultur Europy �rodkowo-Wschodniej uniwersytetu w Udine.

Korzystaj¹c ze swego pobytu we W³oszech oraz znajomo�ci tamtejszych osobi-
sto�ci i zwyczajów, pomaga³ przybywaj¹cym do tego kraju rodakom. Byli to ludzie
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bardzo ró¿ni: s³ynni arty�ci, uczeni i �koledzy po fachu�. Towarzyszy³a mu i wspie-
ra³a go w tym jego ¿ona, Krystyna, artysta plastyk (jej wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ
m.in. w Muzeum Narodowym we Wroc³awiu w r. 1997). Dom Litworniów by³
zawsze otwarty, a oni pomocni.

W okresie pobytu w Wiecznym Mie�cie pracowa³ tak¿e � zw³aszcza podczas
wakacji � jako przewodnik, oprowadzaj¹c polskie wycieczki po Rzymie i Watyka-
nie. Znakomity gawêdziarz, znawca nie tylko literatury, ale i historii sztuki, z wiel-
k¹ pasj¹ dzieli³ siê z turystami swoj¹ wiedz¹.

We W³oszech dopad³a go choroba. W jej zwalczaniu z godn¹ podziwu energi¹
i oddaniem pomaga³a mu ¿ona. Pierwszy atak choroby, która po wielu latach okaza-
³a siê �miertelna, przetrwa³ w Rzymie, uzyskawszy we wroc³awskiej uczelni, z któr¹
wci¹¿ by³ zwi¹zany, urlop zdrowotny. Gdy siê upora³ z powa¿n¹ dolegliwo�ci¹, po-
wróci³ na dawne stanowisko do Wroc³awia. By³ to rok 1989. Ale ju¿ w pa�dzierniku
nastêpnego roku obj¹³ we W³oszech ponownie lektorat jêzyka polskiego, tym ra-
zem na uniwersytecie we Florencji. Pozosta³ na nim do r. 1992, kiedy to wygra³
konkurs na profesora nadzwyczajnego jêzyka i literatury polskiej na uniwersytecie
w Udine. Osiad³ tam na sta³e. Przez kilka lat doje¿d¿a³ te¿ do Pizy, gdzie kierowa³
katedr¹ polonistyki, co znacznie powiêkszy³o jego obowi¹zki dydaktyczne i ura-
towa³o dalsze nauczanie literatury oraz jêzyka polskiego na tym uniwersytecie.

Do czasu napisania rozprawy doktorskiej zainteresowania Andrzeja Litworni
skupia³y siê na literaturze polskiej XVI i XVII w. (ale by³ on tak¿e autorem stu-
dium o kancjonale pogrzebowym Perliciusa z po³owy w. XIX), potem wyra�nie
zaczê³y siê ogniskowaæ na w³osko-polskich powi¹zaniach literackich. Zwiastu-
nem by³a praca dotycz¹ca sfery wyobra¿eñ o narodach (opublikowana w r. 1986
w tomie zbiorowym Cultura e nazione in Italia e Polonia dal Rinascimento
all�Illuminismo). Zdobyt¹ wiedzê na ten temat stara³ siê upowszechniæ, czego wyraz
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stanowi³y np. realizowane we wspó³pracy z TVP filmy o historycznych zwi¹zkach
miêdzy Polsk¹ a W³ochami. O zwi¹zkach tych wyda³ trzy ksi¹¿ki.

Pierwsza to opublikowana w 2003 r. we wznowionych �Studiach Staropol-
skich� (Series Nova, t. 3) praca nosz¹ca tytu³ �W Rzymie zwyciê¿onym Rzym nie-
zwyciê¿ony�. Spory o Wieczne Miasto (1575�1630), a wiêc formu³¹ t¹ nawi¹zuj¹-
ca do fraszki renesansowego klasyka, Jana Kochanowskiego.

Na drug¹, og³oszon¹ w r. 2005 równie¿ w �Studiach Staropolskich� (Series
Nova, t. 11), zadedykowan¹ �Przyjacio³om z Wroc³awskiej Polonistyki � pamiêta-
nym i pamiêtaj¹cym�, z³o¿y³y siê prace po�wiêcone Dantemu: �Dantego któ¿ siê
odwa¿y t³umaczyæ?� Studia o recepcji Dantego w Polsce. Obejmuj¹ one czasy od
XV w. poczynaj¹c, na wspó³czesno�ci koñcz¹c, a wiêc historiê d³ugiego trwania.
�róde³ poszukiwa³ autor w najrozmaitszych typach pi�miennictwa (np. w prze-
wodnikach, nie mówi¹c o literaturze), bra³ pod uwagê t³umaczenia Boskiej Kome-
dii (czê�æ 2 jego ksi¹¿ki zawiera przegl¹d polskich t³umaczeñ fragmentów Pie-
k³a), cytaty z arcydzie³a, nawi¹zania do niego, wzmianki o samym twórcy. Intere-
sowa³a go te¿ kwestia, co Dante móg³ wiedzieæ o Polsce. W ten sposób cykl studiów
uk³ada siê w monografiê �opart¹ na nowatorskim pomy�le, odchodz¹cym od tra-
dycyjnej metody bibliograficznej� � czytamy na ok³adce ksi¹¿ki.

W okresie gdy osiad³ na dobre w Udine, wypromowa³ wielu magistrów.
W latach 1998�2004 pe³ni³ te¿ funkcjê dyrektora Centrum Jêzykowego i Audio-
wizualnego w Departamencie Jêzyków i Kultur Europy �rodkowo-Wschodniej.
Sta³ siê znany i lubiany przez studentów, z którymi potrafi³ utrzymywaæ serdeczne
stosunki i którzy nazywali go krótko: �Professore Polacco�. W dalszym ci¹gu za-
chowa³ o¿ywione kontakty z wroc³awskim �rodowiskiem, bra³ udzia³ w odbywa-
j¹cych siê w Polsce konferencjach naukowych (np. w Warszawie, w Kazimierzu
Dolnym), w czasie których wyg³asza³ referaty, wiele te¿ wnosz¹c do tocz¹cych siê
dyskusji. By³ nieomal sta³ym autorem publikuj¹cym artyku³y i recenzje w �Pa-
miêtniku Literackim� (znalaz³y siê one jeszcze w dwóch zeszytach z r. 2005).
Wiele drukowa³ w ksiêgach zbiorowych. W Rzymie i w Udine przewa¿nie by³y to
prace dotycz¹ce w³osko-polskich powi¹zañ, choæ Litwornia zajmowa³ siê i inn¹
problematyk¹ (np. w pracy zamieszczonej w zbiorze Ungheria 1956. La cultura si
interroga � o literackich echach w Polsce interwencji sowieckiej na Wêgrzech).
Jego rozprawy ukazywa³y siê te¿ w tomach zbiorowych z okazji jubileuszy odby-
waj¹cych siê w macierzystej uczelni (np. w ksiêdze ofiarowanej prof. Bogdanowi
Zakrzewskiemu, za którego czasów zosta³ zatrudniony w Instytucie, znalaz³ siê
artyku³ W³oskie poezje na upadek Rzeczpospolitej Krakowskiej). Dalej te¿ wspó³-
pracowa³ z TVP, gdzie powsta³ tak¿e film po�wiêcony jemu samemu (Professore
Polacco, 1995), ponadto za� 6-odcinkowy cykl Cny jêzyk Polaków oraz Fio³ki
w Neapolu � film wa¿ny ze wzglêdu na przyja�ñ z Herlingiem-Grudziñskim.
W trakcie swoich licznych pobytów w Polsce odwiedza³ przyjació³ i znajomych.
Nie ¿a³owa³ czasu na spotkania i uroczysto�ci. Zawsze by³ ich dobrym duchem.
W czasie rozmów porusza³ siê niespokojnie, peroruj¹c, lubi³ spacerowaæ, ci¹gle
wstawa³ z miejsca i ¿ywo gestykulowa³.

Trzecia i zarazem ostatnia ksi¹¿ka to wydany w Warszawie pod koniec r. 2005
Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem. 1829�1831. Litwornia od dawna buszowa³
po zat³oczonym terenie badañ nad Mickiewiczem, a tom ten by³ tylko ich zwieñ-
czeniem. Jak czytamy na ok³adce:
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Tematem ksi¹¿ki jest nie tyle pobyt Mickiewicza we W ³ o s z e c h, ile przede wszystkim
sam pobyt w R z y m i e  [podkre�l. L. �]. To tam w grudniu 1830 r. zaskoczy³a poetê wiado-
mo�æ o wybuchu powstania listopadowego, to stamt¹d pod¹¿y³ okrê¿n¹ drog¹ do Wielkopol-
ski. Przyczyny nie�piesznego wyjazdu z Rzymu, podobnie jak decyzja, by nie wzi¹æ czynnego
udzia³u w powstaniu, s¹ niejasne i trudne do ustalenia. Kryj¹ siê za tym powody wielorakie,
zwi¹zane m.in. z osobistymi do�wiadczeniami, a wynikaj¹ce tak¿e z niezrozumienia roli du-
chowego przywódcy, jak¹ przeznaczyli s³abo zorientowanemu Mickiewiczowi m³odzi war-
szawscy spiskowcy. Autor ksi¹¿ki przedstawia fakty, ostateczn¹ ocenê pozostawiaj¹c Czytel-
nikowi.

Ksi¹¿ka � zadedykowana ¿onie Krystynie, ustawicznie i spolegliwie towarzy-
sz¹cej autorowi � wyposa¿ona w smakowite ilustracje (g³ównie reprodukcje tam-
toczesnego malarstwa, w tym Cyprysy Schimrera z r. 1830), �przedstawia fakty�,
a wiêc Rzym czasu, gdy poeta do niego przyby³, i ludzi, z którymi siê tam zetkn¹³
(polskich i w³oskich artystów, polsk¹ i rosyjsk¹ emigracjê).

Na promocji tej ostatniej ksi¹¿ki ju¿ siê nie pojawi³ osobi�cie. Licznie zebrani
wys³uchali jego s³ów z nagrania.

W czerwcu ubieg³ego roku, kiedy widzia³am go po raz ostatni, znaæ by³o po-
stêpy choroby, choæ on mówi³ o niej lekcewa¿¹co.

16 marca 2006 nast¹pi³ moment ostateczny. Nam � jego przyjacio³om � pozo-
staje tylko powtórzyæ za Czes³awem Miloszem, który niedawno tak¿e zakoñczy³
swoj¹ ziemsk¹ pielgrzymkê:

P³aczmy, lamentujmy po wielkiej utracie.
Porysujmy wêglem twarze, rozpuszczajmy w³osy.

B³agajmy, niech bêdzie wrócona
Druga przestrzeñ.

Ludwika �lêkowa


