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Katedra Języka i Literatury Polskiej na Rzymskim Uniwersytecie "La Sapienza"
została powołana do życia jako pierwsza we Włoszech i jedna z pierwszych w
Europie katedra polonistyki w roku akademickim 1929/30 dzięki zabiegom Romana
Pollaka oraz slawistów włoskich. Jej szefem został profesor Giovanni Maver, który
kierował nią do 1961 roku. Następnie funkcję tę pełnili: Riccardo Picchio (1961-68),
Sante Graciotti (1968-89) i Pietro Marchesani (1989-94). Od 1994 katedrą kieruje
profesor Luigi Marinelli. Od roku 2008 skład Katedry powiększył się o profesor
Monikę Woźniak.

Prace badaczy związanych z Katedrą obejmują szerokie spektrum epok
historycznych, od literatury renesansu i baroku do twórczości współczesnych
polskich pisarzy, wpisują się także w różne dziedziny i tematyki, od
literaturoznawstwa
i
przekładoznawstwa
do
studiów
kulturowych
i
komparatystycznych. Pracownicy Katedry, znawcy dwóch kultur i dwóch języków,
często łączą działalność naukową z tłumaczeniem literackim (Czesław Miłosz,
Aleksander Wat, Tadeusz Kantor). W Katedrze powstały prace ważne dla całej
polonistyki włoskiej, jak "Historia literatury polskiej" (Storia della letteratura
polacca pod redakcją Luigiego Marinellego) czy podręcznik do języka polskiego (
Corso di lingua polacca con grammatica di base).
Od początku istnienia Katedry Języka i Literatury Polskiej odbywały się zajęcia
języka polskiego w ramach lektoratu prowadzonego przez lektorów z Polski, wśród
których znalazło się wielu wybitnych badaczy. Byli to: Mieczysław Piszczkowski
(1930-1931) polonista z Uniwersytetu Lwowskiego, Mieczysław Brahmer
(1932-1937) z Uniwersytetu Jagiellońskiego, później dyrektor italianistyki na
Uniwersytecie Warszawskim, orientalistka Maryla Falk (1937-1938), później
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wykładowca w Kalkucie, Władysław Floryan (1938-1939), potem wykładowca
Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie powojennym lektorami byli m.in. Halina
Kralowa, tłumaczka z Warszawy i Andrzej Litwornia (1972-1984), historyk literatury,
następnie szef polonistyki w Udine. Wśród innych lektorów związanych z Katedrą
warto wspomnieć Annę Mazanek (1985-1990), Irenę Mamcarz i Jerzego
Majchrowskiego. Od 2005 lektorką jest Agnieszka Stryjecka z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego.
Zainteresowania pracowników Katedry odzwierciedlają organizowane przez nich
konferencje, często we współpracy z polskimi placówkami w Rzymie, takimi jak
stacja PAN i Instytut Polski. W ostatnich latach ważnymi wydarzeniami były
konferencja na temat twórczości Tadeusza Kantora (2015) oraz konferencja,
projekcje i wystawa na temat włoskiej recepcji Quo vadis Henryka Sienkiewicza
(2016).
Katedra Języka i Literatury Polskiej na Rzymskim Uniwersytecie "La Sapienza"
prowadzi zajęcia z zakresu historii literatury polskiej, języka polskiego i z
tłumaczenia dla słuchaczy trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich
studiów magisterskich. Może się także pochlubić wypromowaniem wielu
doktorantów, którzy następnie rozwinęli działalność w innych ośrodkach
uniwersyteckich we Włoszech.
Agnieszka Stryjecka
Katedra została powołana do życia w roku akademickim 1929/1930.
Jej kierownikami byli:
Giovanni Maver 1929-1961
Riccardo Picchio 1961-1968
Sante Graciotti 1968-1989
Pietro Marchesani 1989-1994
Luigi Marinelli 1994 - do dnia dzisiejszego

Linki:
• https://www.lettere.uniroma1.it/
• https://www.facebook.com/pages/Dipartimento-di-Studi-Europei-Americani-eInterculturali/115218791898521
• https://www.facebook.com/laurealinguesapienza/
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