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I. Imig i Nazwisko: Dario

Prola

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

29 czerwca 2002 r.: uzyskanie tlrtutu magistra w zakresie literaturoznawstwa wsp6lczesnego na
wy&iale Literatury i Filozofii na Uniwersytecie w Turynie (Lettere e Filosofia, UniversiG degli
Studi di Torino) na podstawie pracy magisterskiej pt. La narrativa di Andrzej Stasiuk

fra

la

demistificazione e la ricerca del mito. Promotor: prof. Krystyna Jaworska (Universitd degli Studi

di Torino); recenzent: prof. Maria Luisa Ricaldone (Universiti degli Studi di Torino).

28

r.:

styeznia 2008

uzyskanie tlrtulu doktora nauk humanistycznych

w

zakresie

literaturoznawstwa na wydziale Jgzyk6w Obcych na Uniwersytecie w Turynie (FacolG di Lingue
e Letterature Stuaniere, Universiti degli Studi

La cittd nella narrotiva polacca dopo

il

di Torino) na podstawie rozprawy doktorskiej pt.

1989. Identitd e immaginario urbano. Promotor: prof.

Krystyna Jaworska (Universiti degli Studi di Torino); recenzenci: prof. Marcello Piacentini
(UniversiG degli Studi di Padova), prof. Pietro Marchesani (UniversitA degli Studi di Genova).

5

listopada 2008

r.:

nostryfikacja tylulu doktora na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu

Warszawskiego.

7 sierpnia 2018 r.: uzyskanie wloskiej habilitacji naukowej (abilitazione scientifica nazionale)
przewidzianej dla pracownik6w akademickich

II stopnia (professore di II fascia) w zakresie

studi6w slawistycznych (settore concorsuale 10M2/Slavistica), uprawniaj4cej do zatrudnienia we
wloskich uczelniach zfunkcj4professore associato. Habilitacja zostalaprzyznanaprzez Wloskie

Ministerstwo Nauki

i

Szkolnictwa Wy2szego (Ministero dell'Istruzione, dell'Universiti e della

Ricerca) na okres 6 lat.

I

Inne certyfikaty nvi4zane z prowadzon4 dzialalno5ci4 naukow4 i dydaktyczn4:

-

1999-2003: Pobyty

w Polsce w ramach trzech r62nych stypendi6w przyznanych przez Polskie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: na Wydziale Filologii Uniwersytetu Jagiellofskiego w

orv na Wydziale

Krakowie, na Wydziale Filologii Uniwersytetu Gdafskiego

Filologii

Uniwersytetu Warszawskie go.

-

Lipiec 2002 r.: Kurs jgzyka i kultury polskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w
Lublinie.

-

r.: "Uczniowie o zr6hnicowanych zdolnodciach oraz techniki gloffodydaktyczne i
organizacyjne w grupie student6w" - szkolenie w zakresie nauczania cudzoziemc6w jEzyka
wloskiego zorganizowane przez Woski Instytut Kultury w Warszawie we wsp6lpracy z
2006

Uniwersytetem Weneckim Ca' Foscari.

-

2006 r.: Kurs dla lektor6w i nauczycieli jgzyka wloskiego LS (nauczanie jgzyka za granic4) oraz

L2 (nauczanie jgzyka w kraju pochodzenia). Kurs, bgd4cy kontynuacj4 szkolenia ze stycznia
2006 r., zakonczy\ sig egzaminem CEDILS (Certificazione in didattica dell'italiano a stranieri

-

Cert5rfikat w zakresie nauczania jQzyka wloskiego obcokrajowc6w).

-

2008 r.: Szkolenie metodologiczne dla nauczycieli jgzyka wloskiego zorganizowane przez
Accademia Lingua ItalianaAssisi i Katedrg Italianistyki UW.

-

2009 r.: Szkolenie dla konstruktor6w zadafi egzaminu
zor ganizow ane pr zez Central n4 Ko m i sj g

E

z jEzyka obcego w III klasie gimnazjum

gzam inacyj n4.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

-

2004-2008: lektor jEzyka wloskiego

w Katedrze Italianistyki na Wydziale Neofilologii,

Uniwersytet Warszawski (zatrudnienie nieetatowe).

-

2004-2017: wykladowca

w SWPS w Warszawie. Prowadzenie

zajEd

z praktycznej nauki jgzyka

wloskiego. W r.a. 201612017 prowadzenie seminarium licencjackiego oraz wykladu Literatura

i

kultura Wloch (zatrudnienie nieetatowe).

-

2008-2011: wykladowca

w

Katedrze ltalianistyki na Wydziale Neofilologii, Uniwersytet

Warszawski.

-

2011-nadal: adiunkt

w

Inst5rtucie Komunikacji Specjalistycznej

Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski.

i

Interkulturowej na Wydziale

z art. 16 ust. 2 ustarvy z dnia 14 marca 2003 r. o
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.

4. Wskazanie osi4gnigcia wynikajecego
stopniach naukowych

2016 n poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz.

13 11.) :

a) Tytul osi4gnigcia naukowego

Monografitz ,,Spossato dalla bellezza". L'Italia nella scrittura di Jaroslaw lwaszkiewicz

b) (autor/autorry, tytuUtytuly publikacji, rok wydania,

nazv,a wydawnictwa, recenzenci

wydawnic4y):

Dario Prola, ,,Spossato dalla bellezza". L'Italia nella scrittura di Jaroslaw lwaszkiewicz, 2018,
Edizioni dell' Orso, s. 265, ISSN

26

11

-5409, ISBN

97 8-88-627

4-862-9

Recenzenci wydawniczy: prof. Marina Ciccarini, prof. Laura Quercioli Mincer

c) om6wienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac

i

osi4gnigtych wynik6w wraz z

om6wieniem ich ewentualnego wykorzystania

Zainteresowanie tw6rczoici4 Jaroslawa Iwaszkiewicza, jednego

pisarzy polskich silnie zwiqzanych

z

z dwudziestowiecznych

kultur4 wlosk4, jest naturaln4 konsekwencj4 mojego

wyksztalcenia interdyscyplinarnego. Moim studiom italianistycznym na Wydziale Literatury i

Filozofii na Universita degli Studi di Torino od samego pocz4tku

towaruyszyNa nauka jgzyka

polskiego i zainteresowanie polsk4 kultur4 i literatur4. W ci4gu ostafirich dziesigciu lat prowadzone
przeze mnie badania naukowe mialy za przedmiot dwudziestowieczne polsko-wloskie stosunki

literackie

i

skupiaty sig gl6wnie wok6l zagadniefi recepcji literatury wloskiej

w

Polsce, na

problematyceksztahowaniasigjej kanonu zagranic4,atakhe wok6l zagadnieizdziedziny polskich
przekladSw literatury wloskiej, kontakt6w interkulturowych, jak r5wnieZ obrazu

i mitu Woch w

kulturze polskiej. W roku 2013 powierzono mi pierwszy calodciowy przeklad zbioru opowiadari
Jaroslawa Iwaszkiewiczapt. Nowele wloskie (Novelle italiane, Palermo, 2014). Praca ta pozwolila

mi poglgbi6 znajomo66 tw6rczodci polskiego autora

i

stala sig przyczynkiem do przeprowadzenia

analizy niekt6rych zagadniefi dotycz1cych jego dorobku. Efektem tych zainteresowari stala sig
monografia pt."Spossato dalla bellezza. L'halia nella scrittura di Jaroslaw lwaszkiewicz" (2018).
Ieszcze przed powstaniem ksi4zki zdalem sobie sprawg,2e prace,kt6re tkazaNy sig na przestrzeni

lat (np. badania Heleny Zaworskiej, Eugenii

tr-och, Jerzego Kwiatkowskiego, Germana Ritza,

Tomasza W6jcika), chod podejmowaly waZne kwestie dotycz4ce stosunku Iwaszkiewicza do
3

wloskiej kultury (funkcja mitu, rola pejzailu, odniesienia do sztuki), to jednak pomijaly wiele

i nie dawaly pelnego obrazu tego zagadnienia. Ponadto od korica lat
dziewiEldziesi4tych zwiqzki Iwaszkiewicza z Wlochami byty juz badane w zasadzie tylko

istotnych kwestii

okazjonalnie lub marginalnie, z wyj4tkiem bardzo nielicznych opracowaf
rozwaLan Piotra Drobnika

(ak np. w przypadku

w tozdziale pt. Wochy z monografii Jednoi| w r62norodnoii. Europa w

twfrczoici Jaroslawa lwaszkiewicza,2000). Jedynym aspektem, kt6ry charakteryzowaN sig pewn4
ci4glo5ci4 badawczq,byla analiza odbioru wloskiej sztuki przez pisarza. Do problematyki tej do56

niedawno odniosla sig np. Malgorzata Perori

w eseju zawartym w pracy zbiorowej pt. Polak

we

Moszech, Woch w Polsce (pod red. Malgorzaty WrzeSniak i Agnieszki Bender, 2015), a takhe
Aleksandra Gietrdof-Paszek w monografii Obywatel Parnasu. Sztuki piglvte w iyciu

i

twdrczoici

Jaroslawo lwaszkiewicza (2014). Uwagg badaczy Sredniej i mlodej generacji interesowaly inne
aspekty tw6rczorici Iwaszkiewicza, do tej pory badane rzadko lub wrgcz wcale,
homoseksualna (Jakub Jariski, Pachniet

fdminine oraz teorii gender

przemijanio: slowo

o

i

tj. tematyka

jak cialo. Proza Jaroslowa lwaszkiewicza w ujgciu dcriture

queer, Krak6w 2009), czy kwestia religijna (J6zef Majewski Fuga

eschatologii Jaroslowa lwaszbiewiczo, 2014). Natomiast poglgbienia

doczeka\y sig opracowania naukowe dotycz4ce zwi4zkow polskiego autora
(praca zbiorowa pod. red. Roberta Papieskiego pt. Jaroslaw lwaszkiewicz
rosyjsk4 (Eugeniusz Sobol, Jaroslaw lwaszkiewicz

i

z kultur4

i

ukrairisk4

Ulcraina, 2011) lub

kultura rosyjska, 2014). W ostatnich latach

ukazaly sig waZne prace biograf6w pisarza ze Stawiska (dwa lata po biografii Marka Radziwona z

2010 r. tkazala sig praca Radoslawa Romaniuka) oraz badaczy interpretuj4cych dorobek autora
wedtug klucza autobiograficznego (Joanna Matyskiela, Czeslow Milosz - Jaroslow lwaszkiewicz:
dzieje osobistych i literackich relacji,2013), do kt6rych doda6 naleiry cenne opracowanie maj4ce na
celu rekonstrukcjE jego obszemej korespondencji skierowanej tak do adresatSw z krggu prywatnego

(listy do Zony, c6rek, Wieslawa Kgpifiskiego, Jerzego Bleszyriskiego), jak
Swiata kultury (np.

listy do

z

do przedstawicieli

Mieczyslawa Grydzewskiego, Wincentego Burka, Andrzeja

Bobkowskiego, Konstantego A. Jelefskiego
Iwaszkiewi cza

i

i

innych). Brak ci4gloSci w badaniach nad mvi1zkami

szeroko pojgt4 kultur4 wlosk4, przy r6wnoczesnym niewyczerpaniu tematu,

doprowadzil do powstania istotnej luki w publikacjach dotycz1cych tw6rczoSci tego waZnego dla

polskiej literatury autora. Moim zamiarem bylo podjgcie na nowo tego w4tku tak, aby powstalo
studium traktuj4ce problem

w

spos6b calo5ciowy oraz uzupelniaj4ce dotychczasowe badania o

nowe, oryginalne ujgcie zagadnienia. W efekcie pracata stanowi pierwsz4 monografig poSwigcon4
tej tematyce i przedstawiaj4c4j4w spos6b wyczerpuj4cy.

W mojej pracy wyznaczylem sobie nastgpuj4ce cele zbadai i opisad powstanie oraz rozw6j
mitu wloskiego oraz obrazu Woch w tw5rczo5ci Iwaszkiewicza, pocz4wszy od pierwszych pr6b
poetyckich

z

wczesnych lat dwudziestych tZ po zbi6r, kt6ry ukazal sig poSmiertnie pt. Muzyka

wieczorem; ustali6 relacje migdzy tym mitem a tradycj4 europejsk4 oraz opisa6 jego przemiany w

zalehnolci od takich czynnik6w jak: ewolucja poetyki oraz koncepcji artystycznej Iwaszkiewicza,
okolicznoSci historyczno-polityczne, przemiany spoleczne zachodz4ce na P6hvyspie Apeniriskim;
uchwyci6 specyficzny charakter transkulturowy tego mitu, jego hybrydow4 naturg, klad1c nacisk na
warto6ci symboliczne, antropologiczne

i kulturowe; i

wreszcie: ustalid wptyw kultury polskiej na

uksztaltowanie sig najbardziq intymnej postaci owego mitu, a wigc mitu sycylijskiego autora
Podrdzy do Tf4och.Innym celem mojej pracy byto przeprowadzenie pierwszej analizy przeklad6w
poezji wloskiej, kt6rymi Iwaszkiewiczzajmowal sig na przestrzeni lat; wtym zakresie interesowaly
mnie szczeg6lnie idee, jakie Iwaszkiewicz w)pracowal w zakresie przekladu literackiego, oraz ich

praktyczne zastosowanie, takhe

w

kontek6cie przenikania siQ mitu wloskiego

i

polskiego

dziedzicfria kulturowego w jego tw6rczo5ci.

W celu rozpoczgcia

bada6 konieczne bylo okre6lenie korpusu tekst6w maj4cych by6

przedmiotem analizy. Poza nalbardziej znanymi "wloskimi" dzielami Iwaszkiewicza, kt6te iuL
tradycyjnie znajduj4 sig w centrum uwagi krytyk6w (Podr62e do Woch, Ksiqzka o Sycylii, Nowele
wloskie, Ogrody, cykl poetycki Spiewnikwloski), w zakres moich studi5w wl4czylem pozycje, kt6re

wcze(niej nie byly rozpatrywane

w

wybranej prueze mnie perspektywie hermeneutycznej

(Opowiadanie z l<otem, Czerwone tarcze, Slana i chwalo, Oda na zagladg Wenecji), a takZe te od
dlu2szego czasu pomljane przez krytyk6w (Kr6l Roger, cykl poetycki Bilety tramwaiowe). W
badaniach siggn4lem teZ po teksty, kl6re ukazaty sig stosunkowo niedawno

i

tym samym nie

doczekaty sig jeszcze poglgbionych badaf na tym polu (Dzienniki).Innymi slowy moim zamiarcm

bylo objgcie badaniem calego korpusu "wloskiego" Iwaszkiewicza, a wigc nie tylko tw6rczo6ci
artystycznej, esej6w czy tekst6w prasowych (opublikowanych na lamach takich periodyk6w jak
,,T!v6rczoSi", ,,Zycie Warszawy", ,,WiadomoSci Literackie" i innych waZnych czasopism
krajowych), ale tak2e przeklad6w wloskiej poezji (Giovanni Papini i Salvatore Quasimodo), w
ktdrych odbija sig jego koncepcja tw6rczo6ci literackiej oraz idea roli pisarza jako mediatora
migdzy kulturami, jego roli jako sily sprawczej koniecznej dla podtrz5rmania przeplyw6w
miEdzykulturowych.
Zacz4tkiem moich badari nad ,,wloskq" tw6rczoSci4 Iwaszkiewicza bylo spostrzeircnie, 2e

Wlochy, lub tez konkretne miejsca we Woszech, stanowity dla polskiego pisarza, zwlaszcza w
okresie ,,Zelaznej kurtyny'', punkt odniesienia o fundamentalnymznaczeniu, pozwalaty mu bowiem

odczuwad nieprzerwan4 jednoSd kulturow4 kontynentu europejskiego wla5nie

w momencie, gdy

ci4gloS6 ta zdawala sig by6 zagrohona czy teL celowo falszowana przez ideologie walczqce miEdzy

o wplywy na losy Swiata. Pr6ba zdefiniowania ,,natury'' owego europeizmu pisarza, k16ry
pragn4l nastania - jak to sam okreslil w eseju Literatura a Risorgimento -,,europejskiej wsp6lnoty
sob4

pisarzt'' wedlug dziewigtnastowiecznego modelu, musiala sil4 rzeczy prowadzi6 do tematyki
podroiy do Wloch, kt6r4 krytycy (z Helen4 Zaworsk4 na czele) wskazuj4 jako jeden z
podstawowych mit6w twSrczoSci Iwaszkiewicza. Rozpocz$em wiEc moj4 analizg od pr6by
wskazania

i

wyja6nienia pochodzenie tego mitu oraz od okreslenia stosunku Iwaszkiewicza do

polskiej i europejskiej tradycji podr6Zowania do Wloch. PoSr6d r62nych autor6w dziewigtnasto- i
dwudziestowiecznych, kt6rych tw6rczo66 Iwaszkiewicz znal
zawartego

i

zglgbial wla6nie pod wzglgdem

w nich obrazu Italii (Heinrich Heine, J6zef Kremer, Camille Mauclair, Jan Parandowski,

Guido Piovene), to wla6nie podej6cie oraz spos6b rozumienia kultury wloskiej przez Ferdinada

Adolfa Gregoroviusa

-

intelektualisty, kl6rego Wojciech Karpiriski okre5lit

(1982) jako ,,swego rodzaju gibelina, l<t6ry marzyl o jednodci Europy"

w Pamigci Woch

- okazuj4 siE najbliZsze

jego

koncepcji. Iwaszkiewicz nie m6gl nie odczuwa6 pokrewieristwa pogl4d6w migdzy nim a stynnym

niemieckim historykiem, kt5ry wierzy\

w

Europg przywi4zan4

do

osi4gnig6 przesz\o6ci,

zjednoczon4 wok6l wsp6lnych warto6ci, a zarazem peln4 szacunku dla bogactwa indywidualnych

realizacji owych idei. "Europeist5/czna" perspektywa Iwaszkiewicza od samego pocz4tku rcztt1a\a
sig takZe pod wplywem Obraz6w

ltalii (l9ll-1912)

Pawla Muratowa, tekstu, kt6ry wywarl r6wnie

wielkie wraaenie na Karolu Szymanowskim. Od rosyjskiego badacza polski pisarz
zbawcz4, niemalze ,,religijn4", koncepcjg sztuki,

zapoLyczyN

a takhe pogl4d o 6cislych wigzach \1cz4cych

wlasn4 kulturg narodow4 (rosyjsk4 w przypadku Muratowa, polsk4 w przypadku Iwaszkiewicza) z

kultur4 innych kraj6w europejskich, a takhe potrzebg siEgania na r5wni do wschodniej jak i
zachodniej tradycj i naszego kontynentu.
Studium Iwaszkiewiczowskiej recepcji problematyki podr6zy poslu:2ylo mi za punkt wyjScia,

aby okre(li6 jego specl,ficzny stosunek do wloskiej kultury. Pisarz od samego pocz4tku dokladal
starafl, by oddzielii wlasne doSwiadczenia od doSwiadczefi poprzedzaj4cych go podr62nik6w i
badaczy, by

w swoim spojrzeniu na Wlochy i na wlosk4 sztukg

zachowad Swie2o6i

i

wolne od

wszelkich wplyw6w zadziwienie. Zamiarutego autor nie m6gl oczywi(cie w pelni zrealizowatibyl
niew4tpliwie dwiadomy,Zetego rodzaju pr6ba zkonieczno6ci musiala siE zakonczyd dialektycznym
odniesieniem do tradycji

i

przeszlo(ci. JeZeli dodatkowo zgodzimy sig z Mari4 Janion, wedlug

kt6rej stala obecnoS6 w4tku podr62y oraz pamigci w tw6rczoSci Iwaszkiewicza cryni
pisarza romantycznego (chodzi

z

niego

tu o wyobraZniE oraz procesy fir6rcze typowe dla tej epoki), to

zauwazymy 2e

te dwa aspekty tworz4 w

przypadku Iwaszkiewicza szczeg6ln4 konfiguracjg

afistyczn4. Dzialo sig tak takhe dlatego, 2e pisarz zdawaN sobie sprawg, i2 poruszaN sig po terenie
silnie eksploatowanym przezwiele pokoleri literat6w, intuicyjnie wyczuwal ryzyko powtarzalnoSci,
rozplynigcia sig w pustym powielaniu utartych formul

pozornie bez wyj6cia, Iwaszkiewicz

i

schemat6w. Aby wigc zaradzil tej sytuacji

z jednej strony uciekal sig do

cytacjonizmu, ci4glego

poszukiwania 5lad6w i ech romantyk6w, mniej lub bardziej wyatlnego intertekstualnego dialogu z

Mickiewiczem, Slowackim

i

innymi przedstawicielami tamtej epoki, z drugiej zal nie bal

odwr6cenia schemat6w, demistyfikacji

i

sig

desakralizacji, ironii, igrania z tradycj1, kt6rej wplyw6w

nie m6gl sig przeciet wyprze6. Id4c dalej tym tropem, skupilem sig na wykazaniu

mojego

twierdzenia na temat dwoistej natury podej6cia Iwaszkiewicza do tradycji. Po pierwsze zatem
postawilem sobie za cel wyodrgbnienie romantycznych 6lad6w w tw6rczodci poetyckiej o tematyce

wloskiej oraz okre6lenie tych element6w, kt6re czyniq

z

lwaszkiewicza dwudziestowiecznego

epigona romantyzmu (niemo2noSd oddzielenia do6wiadczenia osobistego
zbiorowego wlasnego narodu, koncepcja polsko6ci jako cig2aru

indywidualizm, wizja Woch jako ojczyzny zastgpczej

i

i

od

do6wiadczenia

obowi4zku moralnego, skrajny

duchowej pisarza).

Po

drugie

przeprowadzllem analizg cyklu poetyckiego pt. Bilety tramwajowe, powstalego jako efekt pierwszej
podr6Zy do Woch

w roku 1924. W ten spos6b wykazalem

wyrtfunie, 2e autor juZ

pierwszych ,,wloskich" wierszach podj4l pr6bg radykalnego zerwania
poprzez zastosowanie poetyki 6miechu, kt6ra

-

z

w

swoich

ustanowion4 tradycj4

jeSli sig dobrze przyjrzet -byla nie tylko efektem

bezpo5rednich wplyw6w afistycznych ruch6w awangardowych (zwlaszcza poezji futurystycznej),

ale stanowila spos6b

lvqyraz:u,

poprzez ktory zachodzlla odnowa literatury europejskiej

juz

od

wczesnych lat dwudziestego wieku (por. teoria kamawalizacji Michaila Bachtina, esej Henriego

Bergsona Smiech (1900) lub L'umorismo Luigiego Pirandella (1908)). Mlody skamandrya
wydmiewal i wywracal do g6ry nogami tradycyjne schematy (Kwiatkowski m6wi o swego rodzaju

"depatetyzacji"), bawil sig, zawodz4c oczekiwania czytelnik6w, stawiaj4c na pierwszym planie
swoje wlasne prozaiczne odczucia, redukuj4c do codziennego banalu wysublimowan4 ideE wloskiej

sztuki i krajobrazu, kt6re ztakimpietyzmem celebrowaly wczeSniejsze pokolenia. Analizautwor6w

w kolejnych

etapach monografii wskazuje, 2e ironia

-

cho6 nieruz zaprawiona dawk4 goryczy

-

pozostanie do korica wuhnym elementem owych zlohonych relacji, jakie uksztahowaly sig migdzy
pisarzem a ziemi4wlosk4 oraz jego artystycznym i kulturowym dziedzictwem.

Kolejny fragment pracy po6wigcony jest Nowelom wloskim w wydaniu z roku 1994, a wiEc
poszerzonyrn o nowelg Anna Grazzf, kt6rej autor nie wl4czyl do zbioru z roku 1947. DochodzE do
przekonani a, 2e Nowele wloskie to nie tylko dzielo Iwaszkiewi cza, w kt6rym Wlochy s4 najbardziej

obecne, ale 2e jest to takZe utw6r przelomowy dla jego pisars&va.

Zjednej strony

s4 one bowiem

mocno zakorzenione w tradycji (moja analiza wychodzi od refleksji genologicznej nad typowymi
elementami gatunku dostrzegalnymi w tych kr6tkich tekstach), z drugiej zai zwiasf;fi4 odej5cie od

estetyki wilde'owskiej oraz od dlepej wiary w sztukg, tak typowych dla pierwszej fazy twSrczoici

Iwaszkiewicza. Owa utrata wiary jest

w mojej opinii

przejawem dojrzewania artystycznego,

zrozumienia szczegilnej prerogatywy etycznej przypadaj4cej pisarzowi w stosunku do zbiorowoSci.

Z jednej strony u Iwaszkiewicza

dochodzi do glosu 6wiadomo56,2e przyszlo mu tye,

glgbokiego kryzysu cywilizacji europejskiej

(ej

zapowied? moLna znale26

w

w

czasach

katastrofrzmie

przedwojennych nowel, kt6rym zreszt4 po6wigcilem osobny fragment pracy), z drugiej strony

zaS

autor zdaje sig utwierdzal w przekonaniu o warto6ciach humanistycznych aktu tw6rczego, jakim
jest pisanie (Iwaszkiewicz nie przestal pisat przez caly okres okupacji niemieckiej

i

znaczna czE56

Nowel wloskich powstala wladnie w tamtych tragicznych okolicznodciach).

W dalszej czg6ci mojej monografiiukazalem, jak poprzez odwotywanie sig do cytat6w oraz
poprzez zabieg ekfrazy, dziedzictwo kulturowe Woch poddane zostaje procesowi estetyzacji. W
rzeczy samej Nowele wloskie oplata ggsta sie6 odwolari i oddzwigk6w, kt6r4 autor snuje za pomocq

licznych figur poetyckich

i

retorycznych, siEgaj4c przy tym do r62nych dziedzin sztuki: rzeLby,

malarstwa (nie tylko zreszt4 wloskiego), a takhe muzyki. Zwlaszcza malarstwo oferuje pisarzowi
znaczny wachlarz symboli, motyw6w

i

odniesierl, kt6rymi wzbogaca sw6j mikrokosmos poetycki.

W wyniku badaf doszedlem do przekonania, 2e pocz4wszy od Nowel wloskich
przy tym z prerogatyw estetycznych swojej poetyki

podporz4dkowuje

j4

- Iwaszkiewicz

wymogom pisarstwa, kt6re ma

na celu

-

oddaje sztukg

nie rezygnuj4c

w stuZbg ?ycia,

ukazanie prawdziwej istoty

czlowieczertstwa. A wiEc cho6 realizm estetyczny pisarza realizuje jego zalohenia etyczne, nie jest

r6wnoczednie pozbawiony odwolari

do psychologii, symboli

i

mit6w, kt6rym

to wla6nie

po6wigcona jest dalsza czg56 mojej analizy. Wychodz4c od wyodrgbnienia tych element6w nowel,

kt6re moZna odnie66 do poetyki

i

podqzaj1c zwNaszcza za tokiem mySlenia Eugenii Loch

z

XX wieku, wykazalem

-

- wptyw koncepcji nurt6w apolliriskiego

i

atmosfery modernizmu

pocz4tku

dionizyjskiego zaczerpnigtej przez polskiego pisarza z Narodzin tragedii Friedricha Nietzschego, a
tak2e obecno66 element6w mitologii greckiej w nowelach sycylijskich tego zbioru. Dochodzg do

wniosku, 2e czgste odwolania do mitu

w okresie wojennym (ak

cho6by

w

warszawskim

opowiadanit lkar) powinny by6 rozumiane r6wnie? jako pr6ba wyodrgbnienia uniwersalnych
znaczert poetyckich, by za ich po5rednictwem zinterpretowai chaos tamtego momentu dziejowego,

tak trudnego do zrozumienia w kategoriach racjonalnych. Moja interprctacja Nowel wloskich
zarnyka sig refleksj4 na temat podr62y do Wloch: od tej pory podr62 bgdzie stanowi6 dla polskiego

autora pruede wszystkim do5wiadczenie poetyckie, kt6re wymrala impuls tw6rczy

prze?ywal samemu lub

w towarzystwie

doSwiadczenie estetyczne zwiqzane

wybranych wsp6ltowarzyszy.

i

kt6re naleZy

A wigc podr62 jako

z odkrywaniem po ruz pierwszy i z odkrywaniem wci42

na

nowo, jako przejaw oporu wobec nudy i wobec bdluirycia.

Wyprawom do Woch pisarz po$wigcil p62ny zbi6r esej6w-reporta?y Podr62e do Woch.
Nietypowa struktura kompozycyjna dziela, kt6r4 charakteryzuje meandryczny bieg my6li oraz
swoboda formalna

-

autor przechodzi w nieskrgpowany spos6b od anegdoty do intelektualnej

refleksji, a nastgpnie do relacji z podr62y

-

wskazuje wyruilnie na wptyw Obraz6w ltalii Ifudwatowa

na pisarstwo Iwaszkiewicza. Po analizie aspekt6w formalnych oraz cech genologicznych dziela
(wyr6zniaj4c w niej takhe cechy prosimetrum), przechodzE do analizy metody oraz zaloilef ksi4zki,

kt6ra

w

zarnierzeniu autora miala byd swego rodzaju kompendium jego wloskich dodwiadczef.

Analiza utworu pozwolila miwykazat, ze wymiar czasowy jest jedynie pozornie podporz4dkowany

wymiarowi przestrzeni: przywolane miejsca stanowi4 bowiem pretekst do odbycia innego rcdzaju
podroly, a moile raczej pielgrzymki: tej w gl4b wlasnych wspomniefi. Chodzi wigc o ,,podr6ze",
kt6re lqczq wymiar duchowy z wymiarem materialnym, miejsca bliskie z tymi odlegtymi, kt6re

i

,,przeZywd' nieskoficzon4 ilo$6 razy poprzez akt pisania. Podr62 dla
Iwaszkiewicza nie jest zatem jedynie okazj4 do ucieczki od codzienno5ci w strong sublimacji

autor odwiedza

poprzez sztukg, jak bylo to w przypadku Goethe go czy przedstawicieli niemieckiego romantyzmu.

Podr6z poz-wala polskiemu autorowi przebic ow4 niewidzialn4 blong codzienno5ci oddzielaj4c4

jego samego od wlasnej duchowoSci i odzyska6 tym samym ,,stracony czas", kt6ry stanowi dla
niego gl6wne Zr6dlo inspiracji poetyckich. Ewa Biefkowska w swojej recenzji Podrdzy do Woch
okre6lila zbi6r lwaszkiewicza mianem "ksi4Zki strat". Jednak pisarz nie tylko odnajdywal w Italii

swoj4 zaginion4 Atlantydg, Swiat tych, ldorzy odeszli

i

kt6rych wspomnienie nosil

w

sobie; w

repoftzZach autor obserwuje powolne zanikanie Wloch, 'Jego" Wloch, a samo dzielo wydaje sig
ostatecznym po2egnaniem z P6lwyspem w przeczlciuzbliilania sig wlasnej Smierci.

W czg(ci pracy pt. ,,Ultalia nei Dzienniki: un itinerario intimo"

podejmujg niekt6re

rczwulania na temat gatunku dziennika, jakie zawarlem w niedawno opublikowanym obszernym
artykule I <Diari> di Jaroslatrt lwaszkiewicz: cronistoria, confessione, plurivocitd (2018). W tekScie

tym, opieraj4c sig na studiach Aliana Girarda, Beatrice Didiera, Jeana Rousseta, Malgorzaty
Czermiriskiej

i

innych teoretyk6w formy autobiograficznej, skupilem sig przede wszystkim na

analizie cech genologicznych dziennika intymnego. W monografii natomiast zajqNem sig glSwnie

zagadnieniem zwi4zk6w miEdzy Wlochami
doSwiadczeniami autora. Udalo

a

najintymniejszymi

i

najbardziej osobistymi

mi sig w ten spos6b wykaza6,2e poglgbiona lektura Dziennikow

pozwala na etapie hermeneutycznymnaprecyzyjne umiejscowienie i odczytanie wloskich utwor6w

Iwaszkiewicza oraz na ustalenie relacji miEdzy plaszczyzn4 fikcji aplaszczyzn4 autobiografii.
Analiza motywu podr62y do Wloch

i obrazu tego kaju bylaby niekompletnabez odniesienia

do zbioru pt. Spiewnik wloski (1974-1978). W wierszach z tego tomu podr62 do Woch staje sig
syrnbolem podr62y duchowej, ostatniej pielgrzymki na drodze od zycia do Smierci. Omawiany cykl

poezji przedstawia krajobraz wloski jakby rozrzedzony, poddany fragmentacji na elementy
symboliczne

i jawi4cy

sig jako przestrzen cierpienia (wazne znaczenie zyskuje temat pietas w

stosunku do Swiata mvierz4t, pojmowany w spos6b zbliircny do

filozofii epikurejskiej).Pejzuzpelni

zatem funkcjE aktywn4, to na jego tle poeta snuje refleksje na tematy zasadnicze takie

jak

staro66

i

Smier6, przemijanie, utracony czas, starzenie sig uczu6, Zakoba oraz ostateczna samotnoSd
czlowieka. Tematy te powr6c4 jeszcze w przedostatnim zbiorze poetyckim pt. Mapa pogody (1977)

orM w tomie, k16ry ukazal

sig

juz po Smierci pisarza, pt. Muzyka wieczorem (1980), swego rodzaju

testamencie poetyckim Iwaszkiewicza. ,,Strudzony pigknem", niezdolny
duchem sztuki

i

pejzahu., poeta rezygnt$e z poetyki odczu6

jtL

przeniYa46 swoim

i tgsknoty, ktSra wcze6niej definiowala

jego stosunek do Italii, i odnajduje inspiracjE jedynie we wlasnym cierpieniu. W zbiorze tym na
pierwszy plan wychodzi sakralny wymiar jego poezji,

z

pewno6ci4 pojmowanej nie

religijnym czy doktrynalnym, lecz jako blizej niezdefiniowana afirmacja

w

sensie

duchowoSci

panteistycznej.

lnnym aspektem, na kt6ry zawracam szczeg6ln4 uwagg w mojej pracy, jest obraz wloskiego
miasta w utworach pisarza ze Stawiska. Warto zatwuZy|,2e problematyka przestrzeni miejskiej w

kontek6cie mitu wloskiego u Iwaszkiewicza nie zosta\.a wczedniej podjgta przez innychbadaczy

literatury (edynie Aleksandra Achtelik po6wigca mu uwagg

w dw6ch artykulach, gdzie jednak

tw6rczo66 Iwaszkiewicza nie jest obiektem oddzielnych badan, ale przedmiotem refleksji w
szerszym kontek5cie studi6w nad tw6rczoSci4 kilku autor6w). Na etapie analizy przydatne okaza\y

sig moje wcze6niejsze badania z zal<resl przestrzeni miejskiej
stanowity przedmiot mojej rozprawy doktorskiej (Mito

e

w

tekstach literackich, kt6re

rappresentazione della cittd nella

letteratura polacca, 2014). W tym miejscu pragng podkre6li6, ze zawarto66 drugiego rozdzialu
monografii jest absolutnie oryginalna, bior4c pod uwagg, 2e moje wczeSniejsze badania po6wigcone

byly przedstawieniom miasta w prozie innych pisarzy. Przeprowadzona przeze mnie analiza dziel
Iwaszkiewicza wykazala, Le cztery o5rodki miejskie: Wenecja, R
odgrywaj4 w tw6rczo6ci polskiego pisarza rolg waZniejsz4

y*,

Florencja

i

Palermo,

w stosunku do innych miast, sA one

bowiem swego ro&aju noSnikami element6w, kt6re pozwalaj4 w pelni zrozumie6 jego wizjg roli

Woch na drodze calej civitas europea. Poprzez analizg prozy oraz poezji udalo mi sig ukaza6, w
10

jaki spos6b

genius tych miast znajduje odzwierciedlenie

w

tw6rczoSci Iwaszkiewicza i

r6wnoczednie unaocznic zwi4zek miEdzy ich obrazem a historyzmem oraz specyficzn4 poetyk4
zmysl6w stosowan4 przezlwaszkiewicza. W mojej opinii pesymizm i poczucie pozornej beznadziei
pisarza, przekonanego

korzenie

o nieuchronnSrm zblihaniu sig korica cywllizacji europejskiej, majq swoje

w koncepcji historiozofrcznej Jeana-Jacquesa

Rousseau (cykliczna koncepcja dziej6w

ludzkoSci), na podstawie ktSrej polski autor wypracowuje indywidualn4 postawg filozofrczn1, gdzie

materializm epikurejski spotyka sig

z

nauk4 Sorena Kierkegaarda (zwlaszcza

koncepcji wyra:Zonej przez duftskiego filozofa

w

w

kontekScie

dziele pt. Powtdrzenie). Od Rousseau

i

z

o6wieceniowej tradycjipodr6zy czerpie Iwaszkiewicztakhe koncepcjg podr6zy jako doSwiadczenia

indywidualnego, rodz4cego siE
poznad zar6wno dwiat,

jak

i

z

potrzeby niespokojnego

i

pelnego pasji serca, kt6re pragnie

zrozumie6 wlasny mikrokosmos. Efektem przeprowadzonej przeze

mnie analizy jest odkrycie swego rodzaju sensorium miejskiego Iwaszkiewicza, czyli specyficznych

konotacji zwiqzanych

z

og6lem wruhen zmyslowych, jakie wyzwalaj4

w pisarzu

poszczeg6lne

wloskie miasta. I tak Wenecja i Florencja u Iwaszkiewicza rodz4 sig ze spojrzenia (z perspektywy,
odpowiednio, poziomej i pionowej), natomiast Rzym objawia mu swoj4 naturg poprzez muzykg i

dzwigki, zal w przypadku Palermo zmyslem dominuj4cym w odbiorze miasta jest

dla calej Sycylii - powonienie. Do wnioskSw tych

-

dochodzg opieraj4c sig

podobnie

na

jak

studiach

antropologicznych na temat zmysl5wAlessandra Gusmana, naronrytzaniach Gastona Bachelarda

na temat przestrzeni poetyckiej

i

poetyki marzenia, a takhe na koncepcji flozofrcznej Martina

Heideggera . Poprzez analizq obrazu tych crterech miast przedstawilem, w

zamieszkiwal

jaki spos6b Iwaszkiewicz

je poprzez swoj4 poetykg. Rzym w pierwszym rzgdzie byl domem pisarza; przenosil

on na Wieczne Miasto mit domu uniwersalnego, idealnej stolicy Europy, kt6ra byla dla niego
niepodzielnym terytorium kulturowym. Pozioma

widzianego

z

do\u

(w kt6rej

i

labiryntowa perspektywa lcrajobrazu Florencji

zreszl4 objawia sig dwudziestowieczny antyurbanizm autora),

przelamana zostanie dopiero poprzez spojrzenie na miasto

ktSrej oko pisarza wreszcie moZe uchwyci6 6w odwieczny

i

i

z

96ry,

z perspektywy werfykalnej, z

ascetyczny ideal harmonii, r6wnowagi

pigkna, owoc kultury Odrodzenia. Wnioskiem, do kt6rego dochodzg, jest stwierdzenie, 2e te

cztery miasta wloskie stanowily dla Iwaszkiewiczawahne punkty lur1znaczone pruez kroki milowe,

jakie na swoje na drodze dziejowej postawila cywilizacja europejska. Innymi slowy nie tylko etapy

jej rozwoju, ale tzkhe jego moZliwe warianty. Wenecja i Palermo stoj4 wigc na przeciwlegtych
biegunach zar6wno w kontekScie wloskiego mitu Iwaszkiewicza, jak i jego oceny kondycji i
dalszych perspektyw cywilizacji europejskiej.
rczk\ad i upadek, z drugiej

Z

jednej strony s4 wigc choroba, barbaryzacja,

- 2ywotnoS6, synteza, odrodzenie.
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na temat podrS?y oraz wloskich przestrzeni w tw6rczoSci Iwaszkiewicza

RozwaZania

doprowadzaj4 mnie do tematyki sycylijskiej, kt5ra stanowi kwintesencjg

i najbardziej oryginalny

efekt ewolucji Iwaszkiewiczowskiego mitu Wloch. Moj4 refleksjg otwiera og6lne pytanie o to,
czym wlaSciwie byla Sycylia dla Jaroslawa Iwaszkiewicza. Aby na nie odpowiedzie6, po pierwsze

om6wilem kwestig recepcji autor6w sycylijskich u polskiego pisarza, wzbogacaj1c wczeSniejsze
studia krytyczne o moje wlasne spostrzeZenia

i wnioski. Nastgpnie podj4lem pr6bg nowatorskiego

podej6cia do zagadnienia, a mianowicie zestawitem zalohenia pisarstwa Iwaszkiewicza oraz jego

os4dy na temat kultury polskiej

Fernanda Ortiza

i

wloskiej z koncepcj4 transkulturowoSci zaproponowan4 przez

w roku 1940 i

ponownie podjEt4,

z

zamiarcm wytlumaczenia proces6w

kulturowych zachodz4cych w zglobalizowanym Swiecie, przez Wolfganga Welscha na pocz4tku lat

90. Wychodz1c

z

zaloZenia, ze procesy transkulturowe

wsp6lczesnej, ale s4 wla6ciwe wszystkim epokom

i

nie dokonuj4 sig jedynie w

epoce

kulturom, chcialem pokazat, Iwaszkiewicza

jako pisarza, kl6ry dostrzega hybrydycznoS6 i niejednorodno$i wlasnej kultury i kt6ry dokonujejej

interpretacji poprzez syntezg

z

wlosk4 kultur4 przeZywanq przez pryzmat do6wiadczenia

arfistycznego. Wstgpny zarysbadai nad tym zagadnieniem zawarlem w niedawno opublikowanym

artykule (La Sicilia come mito privato e modello transculturale: un caso del Novecento polacco,
2018). Rozwa2ania te poglgbilem nastEpnie
materialu Sonety sycylijskie

Hauteville z dramatu Krdl Roger

Zieliriskiego

- z

monografii, wl4czaj4c do analizowanego

i inne dziela autora oruz zwracaj1c

Szymanowskiego na Iwaszkiewiczowski

oraz refleksji na temat mitu

w mojej

-

mit Sycylii. W

:vq.;raz

szczegSln4 uwagg na wplyw Karola

t),,rn celu zestawilem posta6 Rogera

pogl4d6w flozofrcznych

i

II

de

estetycznych kompozytora

i religii czerpi4cej bezpoSrednio z teorii filologa klasycznego

Tadeusza

postaci4 normariskiego wladcy zbudowan4 przez Iwaszkiewicza wedlug

odmiennego klucza interpretacyjnego w Ksiqice o Sycylii i w powiedci Czerwone Tarcze. W efekcie

dochodzg do wniosku, 2e fritorz4c wlasny

mit Rogera Iwaszkiewicz wznosi sig ponad ideg

dionizyjsk4, sensualistycznq i witalistyczn4 Szymanowskiego, chod ta pozostanie zav{sze w jakim6

stopniu obecna jako substrat jego mitu sycylijskiego. Jego posta6 Rogera staje sig raczej
artystycznym -vqyrazem pogl4d6w hisiorycznych Ernsta Kantorowicza

i

Ericha

Caspara,

Iwaszkiewiczwidzial bowiem w Sredniowiecznymwladcy uosobienie idei wielokulturowoSci, kt6ra

z

palermitartskiego dworu promieniowala na cal4 Sycylig, odciskaj4c trwaly 6lad na sztuce i

architekturze normariskiej. Ostatecznp wnioskiem, do kl6rego dochodzg, jest przekonanie, 2e

mit

sycylijski odzwierciadla nie tylko Iwaszkiewiczowskie W'eltanschauung oraz wizjg cywilizacji
wloskiej: pisarz postrzegal Sycylig jako przestrzeri metaforycznq i poetyck4, w kt6rej uniwersalne
mity kulturowe

-

raju, wysp szczgdliwych, toposu ogrodu filozof6w

l2

-

wchodzily w swego rodzaju

tuorczq interakcjg
poz-walala

nosil

w

z

odleglymi wspomnieniami

i

osobistymi skojarzeniami pisarza. Sycylia

mu na sublimacjg owych sprzeczno{ci, wewngtrznych impuls6w, a takZe traum, kt6re

sobie, pocz4wszy od pierwszej traumy zuri4zanej z nieodwracaln4 utrat4 ukrairiskiej

Heimat, kt6ra poci4gnEta za sob4 poczucie wyobcowania

i

braku przynaleilno(ci przestrzenno-

kulturowej, jakiego autor do5wiadczaN przez cale swoje dalsze Lycie. Udowodnilem w taki spos6b
tezg, Ze transkulturowy mit sycylijski Iwaszkiewicza jest w istocie oryginalnym przetworzeniem

mitu wielokulturowych Kres6w, kt6ry w tamtym czasie formowal sig na nowo w polskiej prozie,
zxtilaszczaw tw6rczoSci pisarzy emigracyjnych (np. Czeslaw Milosz czy lerzy Stempowski).
CzE66 koricowa

mojej monografii po(wiEcona jest przekladom liryki wloskiej autorstwa

Iwaszkiewicza.Tematten jak dot4d nie byl przedmiotem analizy ze strony badaczy translatoryki ani

krytyk6w literatury. Pierwsze wnioski dotycz4ce moich badaf w tym zakresie przedstawilem w
dw6ch artykulach opublikowanych w zeszlym roku (Iwaszkiewicz e la lirica italiano: tra imitazione

e traduzione; O ptakach, htiatach i innych realiach: Iwaszkiewicz jako tlumacz
Analiza obejmuje problemy traduktologiczne takie jak przeklad realifw

Quasimodo).

i specyhcznych element6w

kulturowych, relacja migdzy form4 a tre6ci4 przekladu poetyckiego, zagadnienia domestication i

foreignization.

W monografii

dodatkowo poddalem analizie przeldady utwor6w Giovanniego

Papiniego oruzuizuipelnilem wczedniejsze badania o nowe, bardziej precyzyjne odniesienia do teorii
tradukfologicznych. Wnioskiem koricowym jest stwierdzenie, 2e przeHady wierszy Giovanniego
Papiniego i Salvatora Quasimodo, podobnie jak Iwaszkiewiczowskie utwory naSladuj4ce Petrarkg,

udowadniaj4,2e tendencja do hybrydyzacji kulturowej jest cech4 charakterystyczn4 nie tylko dla
tw6rczodci wlasnej polskiego pisarza, ale takie determinuje jego praktykg tlumaczeniow4: w
procesie przekladu Iwaszkiewicz stosowal bowiem strategig "udomowienia" element6w kultury i

przyrody kraju pochodzenia utworu. Studium nad przrypadkiem Iwaszkiewicza-ttumacza poezji

wloskiej nie tylko prowadzi mnie do konkluzji, 2e w jego praktyce translatorycznej walory
estetyczne przewailajq nad walorami filologicznymi, ale tzkhe pozwala zaryzakowal teorig, 2e
podczas przekladu dziel autor6w wywodzqcych sig

z odmiennych obszar6w kulturowych, pisarz

celowo wplatal w nie odniesienia do element6w i symboli wla6ciwych polskiej tradycji literackiej i
kulturowej. Teoria ta odnosi sig do przeklad6w utwor6w wloskich, cho6 byi moze moglaby zn:ale26

potwierdzenie takhe

w

przypadku tlurnaczert poet6w przynaleil4cych

do innych lagg6w

kulturowych, kt6re z prryczyn oczywistych nie weszty do korpusu tekst6w poddanych analizie w
mojej pracy.

Do

monografii dol1czylem chronologiczne zestawienie wloskich podr62y Jaroslawa

Iwaszkiewicza,l<t6re stanowi pierwszy tak wyczerpuj4cy wykaz pobyt6w pisarza na P6hvyspie

l3

Apeniriskim od roku 1924 do roku 1979. Jego opracowanie bylo moZliwe dzigki zebraniu danych
pojawiaj4cych sig zar6wno w Dziennikach,jak i w esejach i artykulach prasowych pisarza. 2r6dlem

cennych informacji byla takie niepublikowana do tej pory korespondencja Iwaszkiewicza z
osobistym sekretarzem, SzSrmonem Piotrowskim znajduj4ca sig w Muzeum

w Stawisku, a takie

listy do c6rek, do Zony Anny i do malarza l6zefa Rajnfelda. Nie bez znaczenia okazaly sig takZe
zapiski pisarzarozsiane po r6znego rodzaju notatnikach i kalendarzach, kt6re przechowywane

sQ

w

archiwum wyzej wspomnianego Muzeum.
Podsumowuj4c, mogg

z

cal4 pewnoSci4 stwierdzii, ze monografra"Spossato dalla bellezza".

L'Italia nella scrittura di Jaroslaw lwaszkiewicz stanowi znaczqcy wklad
zagadnieniem kultury wloskiej
podejdcie do zagadnienia mitu

i

w tw6rczodci polskiego pisarza.

obrazu Wloch

w

studia nad

Praca zawiera nowatorskie

w utworach Jaroslawa Iwaszkiewicza orz stanowi

jego najbardziej kompletne i wyczerpuj4ce opracowanie. Jest to pierwsza monografia calkowicie
po6wigcona temu problemowi, a zarazem pierwsza pr6ba zbadania ewolucji mitu wloskiego na tle
calo5ci tw6rczoSci polskiego autora, pocz4wszy od jego pierwszych pr6b poetyckich poprzezliczne

teksty narracyjne

i

eseistyczne napisane

w ci4gu kilkudziesigciu lat,

uZ

po wiersze rozproszone,

kt6re zostaty zebrane w jednym tomie dopiero po Smierci autora. Poglgbione badanie Dziennikiw

pozwolilo

mi

ukaza6 jego utwory prozatorskie

i

poetyckie

w

nowym 6wietle, uwydatniaj4c

powi4zania migdzy poziomem autobiograficznym a poziomem fikcyjnym. Ponadto moja analiza

Dziennikiw i innych utwor6w do tej pory nigdy nie badanych przez pryzmat stosunku pisarza do
wloskiej kultury atzk:Ze pr6ba interpretacji jego osobistego odbioru sycylijskich pisarzy,pozwalaj4

lepiej zrozumie| znaczenie wloskiej kultury

i

literatury na r6znych etapach jego Lycia. Po6r6d

najistotniejszychinajbardziej oryginalnych aspekt6w mojej monografii wyr6znitbym zastosowanie

koncepcji hybrydyzacji kulturowej

w

odniesieniu

do praktyki pisarskiej i

Iwaszkiewicza oraz moj4 interpretacj4 literackiej przesffzeni

tuanslatorskiej

w opisach najwazniejszych

dla

Iwaszkiewicza wloskich miast, w ramach kt6rej wykazalem specyfikg koncepcji historiograficznej
autora Nowel wloskich oraz dokonalem klasyhkacji stosowanej przez niego (dwiadomie lub nie)

poetyki zmysl6w. Innym niew4tpliwym atutem mojej ksi4zki jest zawarta w niej pierwsza analiza
przeklad6w wloskiej liryki Iwaszkiewicza w Swietle nowoczesnych teorii translatorskich.

IGiaikg

"Spossato dolla belleuau.

L'ftuha nella scrittura di Jaroslaw lwaszkiewicz"

uwaiam za swoje najwainiejsze osi4gnigcie naukowe, kt6re w mojej ocenie spelnia kryteria
art.16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oruz
stopniach i tytule w zakresie sztuki @2. U. nr 65, poz. 595 zezm.).
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5. Om6wienie pozostalych osi4gnigd naukowo-badawcrych

Pozostaly dorobek naukowy, po uzyskaniu stopnia doktora, odzwierciedla moje zainteresowania
italianistyczno-polonistyczne i skupia sig wok6l zagadnieit literatury dwudziestowiecznej. W zakres
ten wchodz4 po pierwsze badania dotycz4ce przestrzeni w tek5cie literackim. Badania te opieraj4
sig

w

znacznej mierze na wyczerpuj4cej klasyfikacji zaproponowanei przez Janusza Slawiriskiego

i

bior4 pod uwagg r6hne, czgsto odmienne, podej5cia hermeneutyczne luq|pracowane zwlaszczaprzez

szkolg rosyjsk4 (Wladimir Propp, Jurij Lotman, Michail Bachtin)

i

francusk4 (Gorges Poulet,

Gaston Bachelard, Georges Mator6, Gdrard Genette). Wsp6lny mianownik moich badari nad

przestrzeni4 literack4 stanowi4 zwi4zki pomiEdzy przestrzeniq, pamigci4

i

tozsamoSci4-

Zagadnieniu chronotopu domu poSwigcilem dwa artykuty naukowe. W tek6cie pt. Alla ricerca dello

gli altri elementi testuali nel racconto "Il trosloco" di Pawel Huelle
(2010) skupilem sig na problematyce struktury przestrzeni domu rozumianej - tak jak to czyni
Malgorzata Czermifiska - jako przestrzen gnozeologiczna pozrrania samego siebie w okresie

spazio perduto. Lo spazio e

z wthniejszych przedstawicieli ,,szkoly
przyjmuj4 specyfrczne funkcje semantyczne i 2e wchodz4c w relacjE z

dzieciristwa. Zauuralylem, 2e
gdariskiej" przedmioty

w

prozie tego jednego

innymi elementami przestzeni oraz elementami tekstualnymi, staj4 sig swego rcdzaju medium
poetyki nostalgii, co z kolei pozvtala na zintegrowanie historii osobistej jednostki z histori4
zbiorowo(ci. Natomiast w tekScie pt. La casa oltre
narrativa di Carmine Abate

e Janusz

il

confine. Rappresentazioni dello spazio nella

Rudnicki (20t4), poprzez analizg wybranych utwor6w dw6ch

wsp6lczesnych autorSw, polskiego i wloskiego, kt6rych l4czy to samo miasto (Hamburg)

i ta sama

sytuacja Lyciowa (emigracja), dokonalem por5wnania koncepcji domu jako ptzestrzeni to2samodci
oraz jako przestrzeni pr6by ponownego zakorzeniania. Zagadnieniu domu rozumianemu jako
miejsce pochodzenia, w kt6rym historia prywatna

zbiorowej

i

i indywidualna

zaszczepia sig na gruncie historii

narodowej, po6wiqcilem niedawno opublikowany artykul naukowy traktuj4cy o

przestrzeni Kres6w

w literaturze polskiej w drugiej polowie dwudziestego wieku (Lo spazio mitico

comefondamento dell'identitd nazionale. I Kresy nella letteratura polacca).

Badania

z

zak,resu przestrzeni

miejskiej stanowi4 punlt docelowy moich pierwszych

studi6w w zakresie przestrzeni w tek6cie literackim. W monografii pt. Mito e rappresentazione
detla cittd nella letteratura polacca (2014) anallu;ulg pochodzenie mitu oraz antymitu miasta w
literatxze polskiej pocz4wszy od epoki romantyzmu a2 po okres po roku 1989. Tej ostatniej epoce

poSwiEcilem r6wnie2 niedawno opublikowany artykul dotycz4cy 'prozy urbanistycznej'
(Raccontare

per ricostruire: sulla recente prosa
15

urbanistica polocca, 20t7),

a wiEc

tych

r62norodnych utwor6w literackich (silva rerum, proza poetycka, powieSd historyczna, utwory

eseje), gdzie autor, kreuj4c obraz przestrzeni architeklonicznei miasta, dqzy do tealizacji
szczeg6iowych zasad jej przedstawienia. Moja analiza przedstawien przestzeni miejskiej w prozie

po roku 1989 wykazala

szczeg6lny charalcter antyurbanizmu pisarzy tego okresu. Moim

spostrzeZeniem bylo, 2e postrzegaj4 oni polskie miasta jako prawdziwe ,,teqrtoria podbite", gdzie

kultura neokapitalizmu wypacza prawdziwy sens rzecz)rwistoici oraz historiE. ZauwaZylem takhe,

2e

w tym kontek6cie

zwlaszcza Warszawa przedstawiana jest jako miejsce (a pod pewnymi

wzglgdami jako nie-miejsce), gdzie koncentruj4 sig paradygmatyczne cechy postmodemistycznego
miasta 1guryznaczoneprzez socjolog6w orazbadaczy wsp6lczesnoSci takich jak MarcAug6, Zygmunt

jawi sig zalemjako "zdemontowana", dysharmoniczna
przestrzen, na kt6r4 skladaj4 sig pomniejsze,pozbawione ci4gloSciprzestrzenie zorganizowane w
spos6b niezaleany wok6l wlasnego centrum. Miejski organizm to zatem swego rodzaju work in

Bauman, Giandomenico Amendola. Miasto

progress, gdzie zachodzi nieustaj4ca transformacja oraz hybrydyzacia przestrzeni
Szczeg6lnie ciekawa wydaje sig
przestrzeni pozornych: s4

rzeczl,ruisto{ci

i

tu

i jej

funkcji.

kreacja przestrzeni-symulakr6w, czy teL innymi slowy

to przedstawienia hiperrealne nawi1zq1ce do innych epok czy innych

przeznaczone

na funkcje konsumpcjonistyczne. Przedstawieniom przestrzeni

miejskich po6wigcitrem takhe dwa inne artykuly, tym razem skupiaj4c sig na literaturze wloskiej.
Pierwszy dotyczyl obrazu Turynu w powiesci La suora giovane Giovanniego Arpino, podczas gdy

drugi mial za przedmiot obraz Alby w Partigiano Johnny autorstwa pisarua-partyzanta Beppe
Fenoglio.

Kolejnym wahnymzakresem moich zainteresowari jest problematykaprzeldadu literackiego.
W tym przypadku badania naukowe s4 5ci6le zwi4zane z moj4 prac4 dydal<tyczn4 a takhe praktyk4
ttumaczeniow4. Podczas
Specjalistycznej

i

zajgt oraz seminari6w prowadzonych

w

Instyhrcie Komunikacji

Interkulturowej (IKSI) poruszam zagadnienia teoretyczne oraz ptzedstawiam

wlasne refleksje dotycz4ce sztuki przekladu (literackiego
waZniejszych efekt6w naukowych
Szymborska traduttrice

zestawiona zostaje

w pierwszym

w tym kontekScie nale2aloby

rzEdzie). Jako jeden z

wskazad artykul

pt.

lfiislana

di Gaspara Stampa (2017), w kt6rym problematykaprzekttadu poetyckiego

z feministycznym

podejSciem polskiej poetki-ttumaczki; innym waZnym

studium ztego zakresu jest artykul (aktualnie w druku) na temat tw6rczodci Daci Maraini w Polsce
(La presenza di Dacia Maraini in Polonia), w kt6rym

wloskiej pisarki ze strony polskiej kr)rtyki

-

-

opr6cz om6wienia zagadnienia recepcji

przedstawiam takZe problem oddania element6w

dialektu oraz analizujg techniki tlmaczeniowe zastosowane przez autorkq przekladu, Haling
Kralow4 w celu oddania sycylijskich kulturem6w i reali6w. Innym efektem moich zaintercsowan z

t6

jest seria konferencji naukowych, kl6re pocz4wszy od roku 2013
na Wydziale razem z prof. dr hab. Ann4 Tylusirisk4-Kowalsk4 i w Scislej

zakresu traduktologii
zorganizowalem

wsp6lpracy z Wloskim Insgrtutem Kultury w Warszawie. Konferencje te po$wigcone byly takim
zagadnieniom

jak

przeklad element6w kulturowych, posta6 tlumacza

w procesie przekladu

oraz

relacje tlumacz-autor dziela, przeldad poezji. W konferencjach tych udzial wzigli eksperci oraz
badacze r6anych dyscyplin naukowych (literaturoznawcy, historycy, lingwi$ci), ktSrzy przybyli do
Warszawy jako przedstawiciele licznych uczelni europejskich. Owocem tych migdzynarodowych
siE na lamach

byly cztery zbiory akt pokonferencyjnych pod moj4 redakcj4, kt6re ukazaty

spotkari

trzech numer6w "Kwartalnika Neofilologicznego" , a takhe w monografli zbiorowej pt.

errante. Figure, strumenti, orizzonti (2017), ktor4 zredagowatem wsp6lnie

Il traduttore

z ptof. UW dr hab.

Elzbiet1 Jamrozik.

W zakres moich zainteresowafi zagadnieniem komunikacji interkulturowej oraz interakcji
pomigdzy systemami literackimi wchodzi takZe problematyka recepcji wloskiej literatury w Polsce.
Rezultatem tych studi6w jest praca
Polsce po

ta

temat kanonu dwudziestowiecznej literatury wloskiej w

roku 1989 (Bilanci prowisori: scrittori italiani nella Polonia del libero mercato,2015),

a

takZe dwa teksty po6wiEcone recepcji ze strony polskiej krytyki dw5ch autor6w: Dina Buzzatiego

w tym kontek6cie jest praca pt. Un mito ridotto:
polacca (2015) opublikowana w ramach serii naukowei I Quaderni

oraz Cesarego Pavesego (szczeg6lnie wazna
Pavese

agli occhi della critica

del CE.PA.M. wydawanej przez L'osservatorio permanente sugli studi pavesiani nel mondo w Santo
Stefano Belbo). Analiza zjawiska na gruncie polskim (oparta

o dane z Index Translationum

oraz

tekst6w krytyki dotyczycych wybranych autor6w\ wykazala, Ze recepcja tekstu literackiego oraz

jego zakorzenienie poza Srodowiskiem kulturowym

i

poza kontekstem historycznym,

w kt6rym

powstalo, nie tylko zale*y od mniej lub bardziej udanego przejScia z jednego jEzyka na drugi, ale
takZe

w

znacznej mierze uzalehnione s4 od zmiennych determinant ideolo gicznych

i kulturowych.

Wsp6lnym celem powyzszych badari bylo zrozumienie w jaki spos6b i z jakich powod6w rozvr6j
kanonu literatury wloskiej w Polsce po roku 1989, a wigc po momencie historycznie przelomolvym,
obral ten a nie inny kierunek.

Moje zainteresowania problematyk4 podr62y nale?y postrzegat

w

szeroko pojgtym

kontekScie studi6w nad zjawiskami interkulturowoSci i polsko-wloskich relacji kulturowych. W tym

miejscu pragng zasygnalizowai dwa artykuty po$wigcone pisarzowi wloskiemu

Arigo

Boito

("Viaggerd col cuore di Koiciuszlco": sui rapporti polacchi di Arrigo Boito,2016) oraz polskiej
autorce, Marii Kuncewiczowej
Kuncewiczowa:

la

i jej zwiqzkom z Wlochami

testimonianza

(Gli Appunti italiani di Maria

di una straniera, 2018). W tekstach tych rozwijam wlasne
t7

przemydlenia dotyczqce formy oraz modeli narracji autobiograficznej (poprzez formg epistolarn4 w
przypadku Arrigo Boito oraz fo.mg pamigtnikarsk4 w przypadku Marii Kuncewiczowej). Efektem

tych studi6w jest kolejna praca, w kt6rej przeprowadzam poglgbion4 analizg oraz charakterystykg

(I <Diari> di

gatunku pamigtnika osobistego na podstawie Dziennikiw Jaroslawa Iwaszkiewicza

Jaroslaw lwaszkiewicz: cronistoria, confessione, plurivocitd,20lS). Model formy autobiograficznej

-

przeatalizowany pod k4tem strategii pisarskich typowych dla auto-fiction oraz Bildungsroman

-

jest ponadto przedmiotem moich badari nad jedyn4 "powieSci4" Umberta Saby, kt6rych rczultaty
przedstawilem w pracy Ernesto, owero il prigione di Umberto Saba Q0l5).

Zagadnienia takie

jak:

stosunek migdzy fikcja

zbiorowodci4 a jednostk4, walka jednostki

z autorytamym

z

rzeczywistodci4, relacje miEdzy

(a nawet totalitarnym) organizmem

pafistwowym, nieprzystosowanie oraz l<ryzys jednostki w literaturze dwu&iestego wieku
analizujg
tak2e

z

r62nych perspektyw

w ramach moich tekst6w krytycznych i naukowych

-

kt6re

- powracaj4

w moich pracach po6wigconych formom fantastycznym w literafrxze polskiej i wloskiej. W

tym miejscu warto wspomnie6 przede wszystkim m6j artykul na temat powie5ci z gatunku historii
alternatywnej Le menzogne della notte Gesualda Bufalina

(Il Risorgimento d di scena, owero

le

squisite menzogne di Gesualdo Bufalino,2012), a takhe artykut omawiaj4cy specyficzne aspekty

realizmu fantastycznego
quotidiano nei racconti

w kr6tkich formach
di Giovanni Arpino,

poSwigcone modelowi dystopicznemu
fantascientifiche

w

Giovanniego Arpina (Le forme del fantastico

2018). Ponadto ukazaly sig dwa moje teksty

opowiadaniach Primo Leviego

di Primo Levi, 2014) oraz w

(Le

distopie

powieSci Wodzimierza Kowalewskiego (.Bdg

zaplacz! di Wodzimierz Kowalewski: variazioni sul modello distopico,2016).
Og6lnie rzecztjmuj4c, efekty moich badan naukowych prowadzonych od momentu obrony
mojej pracy doktorskiej w roku 2008 (kt6rych szczeg6ltowy wykaz znajduje siE w zal1czniku nr 4),
s4 nastgpuj 4ce:

2 monografie, 26 tekst6w i artykul6w opublikowanych w wigkszodci na lamach

wysoko punktowanych czasopism naukowych @rih plus) oraz
poddawanych ocenie merytorycznej recenzent6w

w publikacjach

zbiorowych

(2 artykuty przyjgte do druku), 5

redakcji

naukowych, 1 redakcja V,rficzna, 2 recenzje naukowe, 6 rccenzji krytycznych. Poza tymjestem

autorem licznych ttumaczei naukowych
zu'ri1zana jest

z moj1

i

literackich. Wyzej opisana dzialalnoSi publikacyjna

dzialalnoSci4 konferencyjn4: chodzi

o aktywny udzial w 22 konferencjach

naukowych we Woszech, Polsce, Chorwacji, Bo6ni i Hercegowinie, Hiszpanii, Islandii i Norwegii
oraz organizacjE i wsp6lorganizacjg 6 konferencji naukowych (5 w Polsce, na moim Wydziale, a w

roku 2018

w

Reykjawiku, we wsp6lpracy

z Uniwersytetem

Islandzkim (szczeg5lowy opis

dzialalno6ci konferencyjnej znajduje sig w zal1czniku nr 6). Rezultatem sympozjum w Reykjawiku
18

bgd4 akta pokonferencyjne pod moj4 redakcj4, kt6re ukuzq sig
Neof,rlologicznego", renomowanego czasopisma naukowego,

w nr. ll20l9

,,Kwartalnika

do kt6rego redakcji przynaleiE.

m6j udziat w zespole redakcyjnym ,,PL.IT. Rassegna italiana di
argomenti polacchi", jedynego wloskiego czasopisma polonistycznego zalohonego w roku 2007

Pragng r6wnieZ zasygnalizowa6

przezLligiego Marinelliego (tak ,,Kwartalnik Neofilologiczny",jak i ,,PL.IT" znaiduj4 sie na lidcie

Erih plus

i

na wloskiej liScie czasopism naukowych najv.rylszej klasy ,,Classe A"). Aktualnie

organizujg konferencjg migdzynarodow4 pt. Trans(n)azioni: itinerari, incontri, storie della lingua e

della letteratura italiana fuori d'Italia we wsp6lpracy z Wydzialem Filologicznym Uniwersytetu
Wileriskiego. Konferencja ma sig odby6 pod koniec kwietnia 2019 roku w Warszawie i w Wilnie'
Migdzynarodowy charakter mojej dzialalnodci naukowej
poprzez aktywne czlonkostwo

Intemazionale Professori

di

w

i

akademickiej przejawia sig r6wnieZ

stowarzyszeniach (Associazione Italiana Polonisti, Associazione

Italiano, Associazione Italianisti Polacchi) oraz poprzez godcinne

wyklady, kt6re wyglosilem na uniwersytetach w Turynie, Genui, Bolonii, Padwie, Rzymie, Katanii,
Raguzie, Edynburgu i Coimbrze (szczeg6lowy opis znajduje sig

Dodatkowo bralem udzial

w

w zal4cznrkurtr 6).

migdzynarodowym projekcie badawczym La Polonia tra

futuro prowadzonym przez Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini w Turynie przy
wsparciu r6anych instytucji wloskich i polskich. Efektem projektu byly dwa migdzynarodowe

passato

e

seminaria: jedno na temat przemian ekonomicznych
zachodz4cych

i

politycznych, drugie na temat przemian

w kulturze i literaturze. Ponadto ukazala sig praca zbiorowa podsumowuj 4cabadania

uczestnik6w projektu. Na jej lamach opublikowalem artykul pt. La Polonia multietnica nella prosa

polacca dal 1939 a oggi: mito, memoria, identitd (2008), w kt6rym podj4lem i poglgbilem moje
romraaania na temat malych ojczyzn oraz problematyki przesffzeni kulturowej
historycznej polskich mniej

szo 6ci

i

pamigci

narodowych.

Od 20 lutego 2018 r. jestem czlonkiem migdzynarodowej grupy badawczej RUIPI (Rete
universitaria internazionale per l'intercultura) utworzonej na mocy Wielostronnej Ramowej Umowy

o Wp6lpracy zawartej przez Dipartimento di Scienze della Formazione (Universitd degli
ROMA

3) oraz Wydzial Lingwistyki

Studi

Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z

podstawowych zadai RUIPI jest wypracowanie nowej, bardziej aktualnej definicji zjawiska
interkulturowo6ci w celu jej zastosowania na potrzeby edukacji w perspektywie interdyscyplinarnej

i

RUIPI powstala z inicjatywy uczestnik6w dw6ch
konferencji, w kt6rych bralem udzial w maju 2016 roku oraz w ma}u 2017

wielojgzycznej. Grupa badawcza

migdzynarodowych

roku, maj4cych zatemat przewodni wartoSci pedagogiczne literatury.
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