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8 maja 2003 roku zmarł prof. Maciej Żurowski. 17 maja pożegnaliśmy go na 
warszawskich Powązkach w gronie rodziny, znajomych, przyjaciół, uczniów.

Urodził się 17 września 1915 r. w Płocku, gdzie ukończył w 1933 roku ośmio
klasowe gimnazjum humanistyczne im. Marszałka Małachowskiego. W tym sa
mym roku zapisał się na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
gdzie pod kierunkiem prof. Stanisława Wędkiewicza studiował filologię ro
mańską, specjalnie zaś historię literatury francuskiej. W roku 1937 uzyskał stopień 
magistra filozofii w tym zakresie na podstawie pracy dyplomowej poświęconej 
estetyce Diderota. Następnie, za pośrednictwem i z inicjatywy swoich wykładow
ców uniwersyteckich otrzymał dwa stypendia na wyjazdy naukowe -  dwumiesię
czne Instytutu Włoskiego w Warszawie i dziewięciomiesięczne Instytutu 
Francuskiego w Warszawie. Pobyt we Florencji wypełnił mu wakacje letnie roku 
1937, studia w Paryżu, gdzie był w kontakcie z Danielem Mornetem i zbierał ma
teriały do rozprawy doktorskiej, zajął dokładnie rok akademicki 1937/1938. 
W tym okresie Maciej Żurowski poświęcił się zwłaszcza studiom nad literaturą 
francuską XVIII i XIX w. W roku akademickim 1938/1939 ukończył rozprawę do
ktorską Les poèmes hermétiques de Stéphane Mallarmé, która została przyjęta 
przez prof. Stanisława Wędkiewicza. Egzamin doktorski odbył się w ostatnich 
dniach czerwca 1939 r., ale promocja, wskutek wybuchu wojny, odbyła się dopie
ro w 1946 roku.

Pierwszy rok okupacji hitlerowskiej Maciej Żurowski spędził w domu rodzin
nym w Płocku. Wiosną 1941 roku został aresztowany za usiłowanie przedostania 
się z Płocka, wcielonego do Rzeszy, na teren tzw. Gubernatorstwa. Skazany na 
cztery miesiące więzienia, odbył tę karę w więzieniu płockim, po czym przez bli
sko pół roku pracował w tym mieście jako urzędnik w biurze administracji nieru
chomości, „Grundstuecksgesellschaft”. W lutym 1942 uzyskał po długich stara
niach przepustkę na wyjazd do Warszawy. Osiedliwszy się tu, zaczął zarobkować 
udzielając lekcji języków i w miarę możliwości rozwijał zainteresowania nauko
we. Po powstaniu warszawskim opuścił stolicę, dzieląc los jej mieszkańców. Po 
wyzwoleniu udał się do Krakowa, gdzie został asystentem w Seminarium Filologii 
Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, podejmując jednocześnie współpracę 
z Polską Akademią Umiejętności jako członek Komisji Filologii Zachodnio-Eu
ropejskiej. Jesienią roku 1946 przeniósł się do Warszawy. W latach 1947-1951 
kierował Wydziałem Studiów Humanistycznych w Ministerstwie Oświaty, pra
cując jednocześnie w Instytucie Badań Literackich i w Wydawnictwie Książka, 
później Książka i Wiedza. W roku 1951 związał się na stałe z romanistyką war
szawską. Od 1955 aż do przejścia na emeryturę w roku 1985, był profesorem lite
ratury francuskiej w Katedrze Języków i Literatur Romańskich, później Instytucie 
Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Równolegle, od 1952 roku uczestni
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czył czynnie w pracach Komitetu Neofilologicznego Polskiej Akademii Nauk i był 
redaktorem naczelnym organu tego Komitetu, „Kwartalnika Neofilologicznego”. 
Prof. Maciej Żurowski był także współtwórcą „Przeglądu Humanistycznego” 
i „Les Cahiers de Varsovie”, periodyka Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersyte
tu Warszawskiego.

Dorobek prof. Macieja Żurowskiego, ogromny i wielowarstwowy, odzwiercie
dla jego zainteresowania badawcze. Są w nim znakomite studia poświęcone litera
turze francuskiej od średniowiecza po wiek XX, ogłoszone w kraju i zagranicą. 
Z wielkim znawstwem i nieprzeciętną erudycją pisał o francuskim Oświeceniu, 
powieści i poezji XIX w., symbolizmie i awangardach XX wieku. Były to zawsze 
zagadnienia o pierwszorzędnym znaczeniu naukowym i zawsze związane z wiel
kimi nazwiskami: Marivaux, Diderot, Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Verlaine, 
Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé, Apollinaire, Cendrars, Proust. Był wytrawnym 
komparatystą badającym wnikliwie recepcję literatury francuskiej w Polsce oraz 
związki łączące literaturę z malarstwem i muzyką. W niemniejszym stopniu za
znaczył swoją obecność w dziedzinie teorii badań literackich, poświęcając szereg 
cennych studiów poglądom Leo Spitzcra, Rene Welleka, Henri Pcyre’a czy przed
stawicielom Szkoły Genewskiej. Profesor Żurowski był także wybitnym tłuma
czem, któiy udostępnił polskim czytelnikom dzieła Lautréamonta, Mallarmćgo, 
Apollinairc’a, Giraudoux, Prousta. Przekładał też prace wybitnych badaczy i teo
retyków literatury: Welleka, Warrena, Peyre’a, Raymonda...

Obraz badacza jest nierozerwalnie związany z pracą nauczyciela akademickie
go. Pełne erudycji i finezji wykłady monograficzne i seminaria magisterskie profe
sora Żurowskiego pamięta kilka pokoleń romanistów polskich. Jako dydaktyk 
współpracował z Uniwersytetem Śląskim i Uniwersytetem Adama Mickiewicza. 
Był zapraszany na wykłady do Francji, Włoch i Niemiec. Uczestniczył w wielu 
międzynarodowych sympozjach w Europie i Stanach Zjednoczonych. W macie
rzystym Uniwersytecie zorganizował wiele międzynarodowych sesji naukowych 
i pięknych wystaw. Wypromował sześciu doktorów i liczną rzeszę magistrów. 
Stworzył zespół badawczy, który nadal rozwija działalność współpracując z do
brymi ośrodkami zagranicznymi. Za zasługi dla kultury polskiej i francuskiej zo
stał odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem 
Zasługi Republiki Francuskiej.

Śmierć prof. Macieja Żurowskiego, jednego z najwybitniejszych romanistów 
polskich, jest niepowetowaną stratą dla kultury polskiej, dla całego środowiska 
akademickiego i wszystkich romanistów w Polsce i na świecic. Trzeba jednak ży
wić nadzieję, żc wytyczone przez niego główne kierunki prac badawczych i wy
pracowana metoda będą stanowiły ważne odniesienie dla przyszłych pokoleń 
romanistów.
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