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JERZY PORADECKI
(10 czerwca 1942 � 29 pa�dziernika 2008)

Polonistyczne i akademickie �rodowisko £odzi podczas ceremonii pogrzebo-
wej 5 XI 2008 po¿egna³o Jerzego Poradeckiego, profesora zwyczajnego Wydzia³u
Filologicznego Uniwersytetu £ódzkiego, kierownika Katedry Literatury Polskiej
XX i XXI Wieku, znawcê literatury wspó³czesnej, krytyka i wydawcê, przez sze-
reg lat aktywnego uczestnika ³ódzkiego ¿ycia artystycznego.

Profesor Jerzy Poradecki zmar³ 29 X 2008 w £odzi, zmagaj¹c siê z szybko
postêpuj¹c¹ chorob¹. Zaskoczenie i niedowierzanie towarzysz¹ce dramatycznym
wiadomo�ciom o jego stanie zdrowia by³y spowodowane �wie¿o utrwalonym
w naszej pamiêci obrazem: jeszcze w czerwcu, przy okazji egzaminów magister-
skich, Profesor snu³ plany dotycz¹ce ró¿nych spraw uczelnianych, umawiaj¹c siê
na kolejne �obrony� � ze studentami i recenzentami � po wakacjach. Wtedy te¿,
podobnie jak wiele razy w przesz³o�ci, dawa³ siê wci¹gaæ w wymianê zdañ na
rozmaite tematy. By³ bowiem cz³owiekiem rozmowy, zawsze gotowym do twór-
czej konfrontacji my�li, umiej¹cym s³uchaæ i otwartym � szczególnie w kontak-
tach z osobami m³odymi. By³ tak¿e erudyt¹ i koneserem, chêtnie opowiadaj¹cym
o swoich fascynacjach, otoczonym ksi¹¿kami, pracami wspó³czesnych plastyków,
reprodukcjami malarskich arcydzie³ i p³ytami z muzyk¹ klasyczn¹. W wywia-
dzie udzielonym w r. 2006, mówi¹c o w³asnej bibliotece, snu³ refleksjê o niej jako
o metaforze �wiata:

Jest to metafora trafna, bo niezale¿nie od tego, czy jeste�my wierz¹cy, czy niewierz¹cy,
�wiat jest ksiêg¹, któr¹ nale¿y czytaæ. Ksiêg¹, któr¹ stworzy³ Bóg albo która powsta³a w nie-
wiadomy sposób, ale tak czy inaczej trzeba j¹ czytaæ. Po drugie, jest to metafora trafna z tego
wzglêdu, ¿e gdy wejdziemy do biblioteki, stajemy przed jedn¹ pó³k¹, a tysi¹c innych pozostaje
w cieniu. Ale mamy tê �wiadomo�æ, ¿e one s¹. W ¿yciu jest tak samo. Poza tym okazuje siê, ¿e
nie wszystkie ksi¹¿ki warto czytaæ. [...] W zwi¹zku z tym trzeba nabraæ pewnych umiejêtno�ci,
¿eby wybieraæ 1.

Jerzy Poradecki urodzi³ siê 10 VI 1942 w £odzi, w rodzinie robotniczej. Dzie-
ciñstwo i m³odzieñcze lata spêdzi³ na Ba³utach � w dzielnicy i w �rodowisku o spe-
cyfice typowej dla przemys³owego, w³ókienniczego miasta. Humanistyczne za-
interesowania zaczê³y siê u niego krystalizowaæ podczas nauki w nie istniej¹cym
ju¿ dzi� V Liceum Ogólnokszta³c¹cym (przy ul. Wspólnej). Pocz¹tkowo fascyno-
wa³a go chemia, ale upodobanie do systematycznie kupowanych ksi¹¿ek
i p³yt (jak g³osi rodzinna anegdota � np. za pieni¹dze otrzymywane na zakup ubra-

1 Vis bibliothecae et vis librorum. Z prof. J. Poradeckim rozmowê przeprowadzi³a A. M a-
z a n - M a z u r k i e w i c z. �Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum� z. 14 (2007), s. 8.
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nia) przewa¿y³o szalê wyboru. Przed matur¹ uczêszcza³ te¿ na lekcje fortepianu
w Ludowym Instytucie Muzycznym.

Studiowa³ polonistykê na Uniwersytecie £ódzkim w latach 1960�1965. Mia³
wtedy mo¿liwo�æ uczestniczenia w zajêciach prowadzonych m.in. przez Stefaniê
Skwarczyñsk¹, Jana Dürra-Durskiego, Stefana Kawyna, Karola Dejnê, Stefana Hrab-
ca. Pod kierunkiem prof. Anieli Kowalskiej napisa³ pracê magistersk¹ po�wiêco-
n¹ Norwidowej koncepcji jêzyka poetyckiego. Bezpo�rednio po ukoñczeniu stu-
diów obj¹³ stanowisko asystenta w Zak³adzie Literatury XX wieku. Pó�niej, jako
starszy asystent i adiunkt, pracowa³ w Zak³adzie Literatury Wspó³czesnej Instytu-
tu Filologii Polskiej oraz w Katedrze Literatury Romantyzmu i Literatury Wspó³-
czesnej, gdzie po habilitacji obj¹³ stanowisko docenta, a potem profesora.

Po ukoñczeniu studiów � poza publikowaniem artyku³ów naukowych i szki-
ców m.in. w �Zeszytach Naukowych Uniwersytetu £ódzkiego�, w �Pracach Polo-
nistycznych�, w �Miesiêczniku Literackim� i w �Nowym Wyrazie� � Jerzy Pora-
decki uprawia³ krytykê literack¹. Pracowa³ w dziale literackim nie istniej¹cego dzi�
³ódzkiego tygodnika spo³eczno-kulturalnego �Odg³osy�, publikuj¹c recenzje, ese-
je i kroniki (1965�1980). Wchodzi³ w sk³ad zespo³u redakcyjnego �Nowego Wy-
razu� (1972�1974) i �Osnowy� (wspó³redaguj¹c jej numer Trwa³o�æ i zmiana, który
ukaza³ siê w roku 1981). Publikowa³ tak¿e w �Poezji�, w �Literaturze� i w �Ty-
godniku Kulturalnym�.

W  roku 1973 uzyska³ stopieñ doktora nauk humanistycznych na podstawie
rozprawy doktorskiej Pisarstwo Wilhelma Macha, któr¹ wyró¿niono nagrod¹ Rek-
tora Uniwersytetu £ódzkiego; za wydanie ksi¹¿kowe (niestety, opó�nione o 10 lat) 2

otrzyma³ nagrodê Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Ksi¹¿ka ta by³a pierw-
szym monograficznym ujêciem twórczo�ci prozatorskiej i publicystycznej Wilhel-
ma Macha. Poradecki, skupiaj¹c siê na ukazaniu kolejnych etapów rozwoju lite-
rackiego w kontek�cie zmagañ �wiatopogl¹dowych, przedstawi³ dorobek Macha
pocz¹wszy od publicystyki lat piêædziesi¹tych po najdojrzalsze powie�ci. Ukaza³
te¿ �rodowisko krytyki lat powojennych, dostrzega³ wp³yw g³ównych krytycznych
o�rodków opiniotwórczych na �wiatopogl¹d tego pisarza, jego fascynacje i zma-
gania z socrealizmem, próbê odnalezienia w³asnego miejsca wobec zmian zacho-
dz¹cych po 1956 roku. Anna Nasi³owska zauwa¿y³a, ¿e w ksi¹¿ce tej:

[Jerzy Poradecki] �ledzi  kolizje znaczeñ ujawniaj¹ce znamienn¹ dwoisto�æ �wiatopogl¹-
du pisarza i jego dzie³a: sprzeczno�æ dydaktyzmu i d¹¿enia do prawdy psychologicznej i arty-
stycznej, rozbie¿no�æ tendencji analitycznych i symbolicznych, zdrowego rozs¹dku i mito-
twórczej wyobra�ni.

Ponadto:

próbuje [on] rozwik³aæ psychologiczn¹ zagadkê Machowego poczucia nieidentyczno�ci i jego
osobliwej �ucieczki od wolno�ci� [...], odnajduje w jego twórczo�ci ton autodestrukcyjny, ma-
sochistyczny � ukryte pragnienie zniszczenia w³asnej indywidualno�ci pisarskiej 3.

Procesy te zosta³y przedstawione na szerokim tle historycznoliterackim. Au-
tor doskonale wykorzysta³ znajomo�æ recepcji utworów Macha. Dziêki umiejêt-
no�ciom analitycznym wnikn¹³ w g³¹b tekstów, dziêki sztuce syntezy i ujmowania

2 J. P o r a d e c k i, Pisarstwo Wilhelma Macha. £ód� 1984.
3 A. N a s i ³ o w s k a, Mach: naiwny czy przewiduj¹cy? �Twórczo�æ� 1986, nr 1, s. 118.
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zjawisk ca³o�ciowo � pokaza³, co w tej twórczo�ci jest aktualne, a co nie opar³o siê
czasowi.

Jerzy Poradecki uzyska³ stopieñ doktora habilitowanego w r. 1989 na podsta-
wie ksi¹¿ki �A¿ tu moje skrzyd³o siêga�. Studium o dziejach motywu lotu poety
w poezji polskiej 4, uhonorowanej � podobnie jak doktorat � ministerialn¹ nagrod¹.
O ile rozprawa doktorska stanowi³a wyraz dobrego rozeznania w problematyce kry-
tycznoliterackiej, ukazywa³a wybrany przedmiot studiów w kontek�cie kulturowym,
o tyle kolejna praca by³a �wiadectwem umiejêtno�ci badañ przekrojowych, szuka-
nia zwi¹zków miêdzy dzie³ami ró¿nych epok, które ³¹czy dany motyw czy topos.

Autor zacz¹³ od nakre�lenia szerokiego kontekstu kulturowego, wskazuj¹c na an-
tyczn¹ (Horacy) genezê motywu lotu i na �redniowieczn¹ tradycjê mistyczn¹. W ko-
lejnych rozdzia³ach przedmiotem badañ uczyni³ polskich poetów wszystkich epok,
pocz¹wszy od Kochanowskiego, a skoñczywszy na twórcach XX wieku. Choæ kon-
centrowa³ siê na wielkich nazwiskach, nie pomija³ autorów drugo- i trzeciorzêd-
nych, by � jak pisze � �uchwyciæ rolê momentu historycznego w rozwoju moty-
wu� 5. Nie ufaj¹c jednej metodologii badawczej, za podstawowe w interpretacji
Profesor przyj¹³ podej�cie hermeneutyczne. Odwo³ywa³ siê on do ró¿norodnych
kontekstów: filozoficznych, biblijnych (szerzej � religijnych), do historii, biogra-
fii, etnologii, je�li tylko pomaga³y w wyja�nieniu tekstu. Podobne strategie ba-
dawcze towarzyszy³y Profesorowi przy pisaniu kolejnej ksi¹¿ki, która jest prób¹
prezentacji funkcjonowania mitu o Orfeuszu w XX-wiecznej poezji polskiej 6. Jak

4 J. P o r a d e c k i, �A¿ tu moje skrzyd³o siêga�. Studium o dziejach motywu lotu poety
w poezji polskiej. £ód� 1988.

5 Ibidem, s. 11.
  6 J. P o r a d e c k i, Orfeusz poetów dwudziestego wieku. £ód� 1995.
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pisze autor, interesuj¹ go poeci, którzy �w micie orfickim znale�li narzêdzie szcze-
gólnie przydatne dla okre�lenia, nazwania, uchwycenia zasadniczych elementów
metafizycznej, historycznej i kulturowej obecno�ci cz³owieka w kosmosie� 7. To
Stefan Napierski, Jerzy K. Weintraub, Kazimierz Wierzyñski, Aleksander Wat,
Tymoteusz Karpowicz.

 Zainteresowania Profesora koncentrowa³y siê przede wszystkim na poezji.
Tylko w pocz¹tkowym okresie swojej pracy zajmowa³ siê proz¹, by ostatecznie �
tak w badaniach, jak w dydaktyce uniwersyteckiej � skupiæ siê na polskiej wspó³-
czesnej liryce. Punktem wyj�cia kolejnej ksi¹¿ki, Prorocy i sztukmistrze, by³o prze-
konanie, i¿ XX-wieczne syntezy historycznoliterackie oraz antologie poetyckie
przyznaj¹ szczególne miejsce awangardzie 8. Tymczasem obserwacja procesów za-
chodz¹cych w ostatnich dziesiêcioleciach pokazuje, i¿ �bardziej nas interesuje
duchowy wymiar do�wiadczenia artysty ni¿ jego umiejêtno�ci operowania s³o-
wem� 9. Autor d¹¿y³ do tego, by przedstawiæ znakomitych poetów XX w. jako
tych, których twórczo�ci nie da siê zamkn¹æ w prostych syntezach i którzy raczej
prowokuj¹ do stawiania pytañ, ni¿ formu³uj¹ jednoznaczne odpowiedzi. Stwier-
dza³: �Pytania bowiem o sens dzie³a s¹ tak¿e pytaniami o sens naszego istnienia.
I to jest najwa¿niejsze w naprawdê ¿ywej literaturze� 10. W ksi¹¿ce znalaz³y siê
szkice o twórczo�ci najwiêkszych polskich XX-wiecznych poetów: Juliana Tuwi-
ma, Czes³awa Mi³osza, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Ró¿ewicza, Wis³awy Szym-
borskiej. Poprzedzaj¹ je 4 eseje obja�niaj¹ce optykê autora: pierwszy, po�wiêcony
europejskim koncepcjom twórczo�ci, siêgaj¹cym do Biblii; drugi, ukazuj¹cy rela-
cje miêdzy s³owem poetyckim a s³owem w liturgii; i 2 kolejne, dotycz¹ce ró¿nych
sposobów odczytywania funkcji poety, pocz¹wszy od antyku, poprzez �ca³e go-
spodarstwo kultury i jej dziedzictwo�. Jak pisze Profesor:

Ró¿norodno�æ toków wywodu, metod analizy, przywo³ywanych tradycji i kontekstów,
mo¿e zaskakuj¹cych czasem zestawieñ ma s³u¿yæ nie czemu innemu, jak tylko przedstawieniu
niewyczerpywalnych mo¿liwo�ci lektury poetów, zachêceniu czytelnika do w³asnych poszuki-
wañ i zasugerowaniu mu, jakim dobrodziejstwem mo¿e byæ aktywne i osobiste obcowanie
z wielkimi dzie³ami 11.

Ksi¹¿ka ta sumuje najwa¿niejsze krêgi zainteresowañ badawczych prof. Je-
rzego Poradeckiego, gdy przedmiotem jego dociekañ sta³a siê poezja romantyczna
i wspó³czesna. To, co dla niego by³o najwa¿niejsze w literaturze, to pytania o sens
istnienia, to poszukiwanie w³asnego miejsca wobec praw rz¹dz¹cych �wiatem,
miêdzy Natur¹ a Histori¹, to tak¿e dociekania metafizyczne i religijne oraz próba
odpowiedzi na pytanie o rolê poety i poezji. Wed³ug Aleksandra Fiuta najwiêk-
szym atutem autora ksi¹¿ki jest interpretacja, jednak:

jego [tj. Poradeckiego] prawdziwym ¿ywio³em jest esej. Esej jako [...] porêczny tryb wypo-
wiadania prawd nieostatecznych i metoda na wywo³ywanie intelektualnego dialogu. Formu-
³a pokojowego wspó³istnienia dyskursu naukowego z osobistym wyznaniem, celnie dobra-
nego cytatu z plastycznym opisem zdarzeñ prawdziwych, dalekich ech teoretycznoliterac-
kich rozró¿nieñ z wdziêkiem prywatnych reminiscencji. Jest on zarazem metod¹ na pogodzenie

  7 Ibidem, s. 9.
  8 J. P o r a d e c k i, Prorocy i sztukmistrze. Eseje o poezji polskiej XX wieku. Warszawa 1999.
  9 Ibidem, s. 7.
10 Ibidem, s. 8.
11 Ibidem, s. 9.



257ZMARLI

precyzji my�lenia ze swobod¹ skojarzeñ, logiki wywodu z rozmaito�ci¹ przywo³anych kon-
tekstów 12.

Ponadto, wed³ug recenzenta, autora Proroków cechuje �rzadkie w praktyce
naukowej jawne ods³anianie wra¿liwo�ci na rozmaite, znaczeniowe i emocjonalne
barwy poetyckiego s³owa� 13.

Jerzy Poradecki otrzyma³ tytu³ profesora zwyczajnego w roku 2000. Od lute-
go 2008 kierowa³ Katedr¹ Literatury Polskiej XX i XXI Wieku. Konwersatoria
i wyk³ady przez niego prowadzone cieszy³y siê du¿¹ popularno�ci¹ w�ród studen-
tów. Zainteresowanie wzbudza³a ich tematyka i dobór lektur, wra¿enie wywiera³y
efektowne argumentacje i oryginalne uogólnienia. Uwagê zwraca³ tak¿e styl bycia
� kultura i dyscyplina jêzyka, spokój i skupienie, takt i delikatno�æ. Cech¹ charak-
terystyczn¹ prezentowanej przez niego na zajêciach akademickich metody �czyta-
nia� utworów by³o ich sytuowanie w szerokim kontek�cie historyczno-kulturo-
wym (np. w relacjach do innych ga³êzi sztuki), podkre�lanie ich zwi¹zku ze sfer¹
warto�ci duchowych, równie¿ z tym, co irracjonalne i tajemnicze (interesowa³a go
choæby  kwestia natchnienia poetyckiego), dostrzeganie ukrytej w nich symboliki.
Zajêcia te mog³y uczestnikowi dostarczaæ wielu inspiracji, ale tak¿e o�mielaæ do
rozmowy, co czêsto stanowi³o pocz¹tek wieloletniej i serdecznej znajomo�ci. Se-
minaria Profesora na przestrzeni prawie 30 lat (zacz¹³ je prowadziæ jeszcze przed
uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego) wypromowa³y kilkuset magistran-
tów. W latach dziewiêædziesi¹tych grono jego uczniów poszerzy³o siê o pierw-
szych doktorantów. Pod jego kierunkiem powsta³o 9 rozpraw doktorskich, po�wiê-
conych poezji Aleksandra Wata, Jerzego Lieberta, Józefa Czechowicza, W³ady-
s³awa Seby³y, Anny �wirszczyñskiej, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego, Tadeusza
Ró¿ewicza, Mirona Bia³oszewskiego, Zbigniewa Herberta i Jaros³awa Marka Rym-
kiewicza, a tak¿e pisarstwu Mariana Pankowskiego.

Prof. Jerzy Poradecki wiele czasu po�wiêca³ pracom edytorskim. Przygoto-
wa³ Rozmy�lania i inne wiersze Antoniego Langego (�Biblioteka Poetów� PIW,
Warszawa 1979) i Wybór poezji Albina Dziekoñskiego (�Oficyna Poetów�
PIW, Warszawa 1985). By³ tak¿e autorem s³ów wstêpnych do Poezji Mariana Pie-
chala (�Biblioteka Poetów� PIW, Warszawa 1981), do zbioru Nie tylko piórka.
Fraszki, wiersze, bajki Jana Sztaudyngera (£ód� 1986) oraz powie�ci Wilhelma
Macha (¯ycie du¿e i ma³e. � Góry nad czarnym morzem. W£, £ód� 1986). Zreda-
gowa³ 2 tomy almanachu Osnowa (Osnowa. Sztuka tworzenia. W£, £ód� 1978;
Osnowa. Sztuka odbioru. W£, £ód� 1980). W ostatnich latach pracowa³ nad
monumentaln¹ antologi¹ poetów ³ódzkich, publikuj¹c jej kolejne woluminy (uka-
za³o siê ich 16, nak³adem Katedry Literatury Polskiej XX i XXI Wieku U£). Wraz
z magistrantami opracowywa³ np. dziennik i korespondencje Mariana Piechala
oraz teksty krytycznoliterackie Stefana Napierskiego. We w³asnym wydawnictwie
�Biblioteka�, za³o¿onym w r. 1990, og³osi³ m.in. Poezje zebrane Adama Czer-
niawskiego (1993), przek³ady wierszy Craiga Raine�a (1991) i prozy Adama Wat-
tama (1997) oraz tom prozy poetyckiej s³owackiej pisarki Jany Bodnarovej (1998).
Redagowa³ tak¿e seriê �Rzecz Poetycka�, w której ukaza³o siê kilkadziesi¹t to-
mów wierszy i esejów ró¿nych autorów.

12 A. F i u t, Pomiêdzy profesj¹ i gr¹. �Nowa Okolica Poetów� 2000, nr 6, s. 182�183.
13  Ibidem, s. 183.
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Warto równie¿ przypomnieæ o zaanga¿owaniu Profesora w dzia³alno�æ stowa-
rzyszeñ i w akcje edukacyjne. By³ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich i Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1985�1992 pe³ni³ funkcjê prezesa £ódz-
kiego Oddzia³u Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, organizuj¹c
systematycznie odczyty i spotkania z wybitnymi badaczami literatury z innych
o�rodków akademickich (np. z Janem B³oñskim, Bo¿en¹ Chrz¹stowsk¹, ze Zdzi-
s³awem Liber¹, z Januszem Maciejewskim) i aktywnie dzia³aj¹c w Komisji Kryty-
ki Literackiej. W latach osiemdziesi¹tych w³¹cza³ siê w wiele przedsiêwziêæ �
równie¿ �konspiracyjnych� � bêd¹cych wyrazem sprzeciwu wobec dyktatury
i ideologii pó�nego PRL-u. Wyk³ady kursowe Profesora przyci¹ga³y wtedy za-
równo studentów polonistyki, jak i s³uchaczy innych kierunków, a tak¿e osoby
spoza uniwersytetu; wyk³adana przez niego historia literatury wspó³czesnej obej-
mowa³a bowiem nie tylko utwory z oficjalnego spisu lektur, ale równie¿ te drugo-
obiegowe i emigracyjne. Jerzy Poradecki prowadzi³ te¿ wyk³ady dla nauczycieli
i uczniów w £odzi i w miastach regionu (m.in. w Kutnie, Sieradzu, £owiczu, Piotr-
kowie Trybunalskim) � szczególnie liczne po otrzymaniu przez Czes³awa Mi³osza
Literackiej Nagrody Nobla jesieni¹ 1980, by³ bowiem wówczas w �rodowisku ³ódz-
kim jednym z niewielu znawców jego twórczo�ci. Wspó³pracowa³ z Uniwersytetem
Trzeciego Wieku w £odzi oraz z Uni¹ Polskich Pisarzy Lekarzy, redaguj¹c dla jej
£ódzkiej Grupy 3 almanachy Spektrum (1978�1982) i prowadz¹c literackie bie-
siady. Pe³ni³ funkcjê jurora na licznych festiwalach i konkursach poetyckich.

Poza literatur¹ fascynacjami Profesora by³y plastyka i muzyka. Jego zami³o-
wanie do wspó³czesnego malarstwa i grafiki przyczyni³o siê do utworzenia �
w ramach wydawnictwa �Biblioteka�� �Galerii T�, która funkcjonowa³a w latach
1991�2002 (jej nazwa wyra¿a³a ho³d dla ³ódzkiej malarki Teresy Tyszkiewicz).
Profesor szczególnie ceni³ dokonania Jerzego Nowosielskiego, Stanis³awa Fija³-
kowskiego, Stefana Gierowskiego, Andrzeja £obodziñskiego, Teresy P¹gowskiej,
Antoniego Starczewskiego, Leszka Rózgi, Jana Tarasina, Andrzeja Mariana Bart-
czaka. By³ autorem wstêpów do katalogów przygotowywanych z okazji wystaw
plastycznych. Zgromadzi³ te¿ olbrzymi¹ kolekcjê p³yt (winylowych i kompakto-
wych), nieustannie poszukuj¹c wiadomo�ci o nowych i ciekawych nagraniach dzie³
kanonicznych oraz o edycjach muzycznych unikatów. Profesor pytany o ulubio-
nych kompozytorów, najczê�ciej wymienia³ Johanna Sebastiana Bacha, Wolf-
ganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Gustava Mahlera. Inte-
resowa³y go te¿ zagadnienia interpretacji muzycznej, dokonania wirtuozów z ró¿-
nych pokoleñ, a tak¿e kwestia oryginalnego instrumentarium i stylowego wyko-
nawstwa muzyki dawnej. Ostatnio jednak najchêtniej s³ucha³ muzyki XX-wiecz-
nej � utworów Igora Strawiñskiego, Witolda Lutos³awskiego, Oliviera Messiaena,
Antona Weberna � próbuj¹c na wyk³adach zainteresowaæ studentów t¹ trudn¹
i zbyt s³abo znan¹ przez nich sztuk¹.

W ostatnich latach szczególnym miejscem dla Profesora sta³a siê jego �rezy-
dencja� poza miastem � wiejski dom w Parzniewicach (w okolicach Woli Krzy¿-
toporskiej), w którym od 1999 r. stara³ siê spêdzaæ jak najwiêcej czasu, a nawet
mieszkaæ na sta³e od wiosny do jesieni. W nim te¿ spêdzi³ swoje ostatnie wakacje
latem 2008.

W cytowanym na wstêpie wywiadzie prof. Jerzy Poradecki, przywo³uj¹c ulu-
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bione ksi¹¿ki, naszkicowa³ obraz swoich upodobañ literackich. Mówi¹c o specyfi-
ce literatury polskiej w poprzednich stuleciach, przedstawi³ te¿ zwiêz³¹ prognozê
dotycz¹c¹ dziedzictwa poezji XX-wiecznej. Zapis ten utrwala wierny obraz Profe-
sora, który by³ zawsze gotowy opowiadaæ o literaturze ciekawie i z finezj¹:

XX wiek i barok to dla mnie dwie najwspanialsze epoki. Romantyzm to trzech czy czte-
rech wieszczów, a potem drugorzêdna w gruncie rzeczy twórczo�æ. Jest pewna istotna rzecz,
która dotyczy naszej �wiadomo�ci. Ze wzglêdu na utratê niepodleg³o�ci jeszcze w XVIII wieku
tradycja dziewiêtnastowieczna by³a zawsze tradycj¹ niepodleg³o�ciow¹, patriotyczn¹ i te te-
maty sta³y siê pierwszymi w naszej wyobra�ni. Zreszt¹ pó�niejsze do�wiadczenia nie uwolni³y
nas od tego. Wcze�niej by³a wolna i potê¿na Polska. Jej literatura nie odpowiada³a tak pate-
tycznie i szczegó³owo na pytania niepodleg³o�ciowe. Dlatego jest dla nas trochê obca, trzeba
nauczyæ siê j¹ czytaæ. Nieoceniony Kochanowski, ale i Rej. Kto tak potrafi³ opisaæ kurê jak
Rej? Barok ze wszystkimi egzystencjalnymi lêkami, ale i z wybuja³o�ci¹ ¿ycia i mi³o�ci¹ do
niej. Niesamowity Potocki. Pó�niej tylko Bia³oszewski potrafi³ opisaæ tak wiele szczegó³ów
¿ycia codziennego. Gdybym mia³ powiedzieæ, co mniej ceniê, to by³by to pozytywizm i M³oda
Polska. Felicjan Faleñski to mój ukochany poeta, niemniej nie jest to poeta rangi Mickiewicza.

[...] Parnasu nie da siê uporz¹dkowaæ, zw³aszcza je�li chodzi o literaturê zwan¹ wspó³czes-
n¹. Jako historyk literatury wiem, ¿e aby�my mogli z uzasadnionym przekonaniem oceniæ twór-
czo�æ jakiego� pisarza, musi min¹æ co najmniej piêædziesi¹t lat od jego �mierci. Mo¿na mieæ
nadziejê, ¿e je�li jego dorobek przetrwa tak¹ próbê, bêdzie i pó�niej znacz¹cy. Choæ przecie¿
zdarza³y siê przypadki, ¿e odkrywano pisarza w dwa wieki po jego �mierci i dopiero wtedy
okazywa³ siê prawdziwym klasykiem. Nie przejmujmy siê jednak tym zanadto. Ocenianie dzie³
trwa nieustannie, nawet tysi¹c lat od czasu ich powstania. Badacze literatury powinni nie tylko
siê z tym pogodziæ, ale traktowaæ to jako swoje zadanie. Obecnie, jak zwykle bywa po burzli-
wych prze³omach, musi nast¹piæ gruntowna rewizja dawniejszych hierarchii i ocen.

 [...] Jaka bêdzie hierarchia w ocenie polskiej poezji XX wieku? Zaryzykujê, bo taka wy-
powied�  jest zawsze ryzykowna. Z pierwszej po³owy [...] � Boles³aw Le�mian, z drugiej �
Tadeusz Ró¿ewicz 14.

Obraz zmar³ego przedwcze�nie Profesora Jerzego Poradeckiego przetrwa dziêki
jego s³owom zapisanym w rozprawach, ksi¹¿kach, esejach i artyku³ach, ale tak¿e
dziêki jego wypowiedziom utrwalonym w pamiêci osób, które spotka³y go na swej
drodze.

Jerzy Wi�niewski
Marzena Wo�niak-£abieniec
(Uniwersytet £ódzki �
University of Lodz)

A b s t r a c t

OBITUARY: PROF. JERZY PORADECKI

The text is Professor Jerzy Poradecki�s obituary � full professor of the Faculty of Philology,
University of Lodz, the head of the Chair of Polish 20th and 21st c. Literature, an expert in contempo-
rary literature, critic and editor, for many years an active participant of Lodz artistic life.

14 Vis bibliothecae et vis librorum, s. 5, 4.


