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krakowskiej polonistyki, której Zmarły był od długiego już czasu 

jednę z czołowych postaci.

maj 1988 Andrzej Romanowski

3ANUSZ STRADECKI 

(21 V 1920 -  20 III 1988)

Janusz Stradecki, docent Instytutu Badań Literackich PAN, 

historyk i dokumentalista literatury polskiej okresu międzywojen

nego, organizator prac z dziedziny problematyki życia literackie

go urodził się 21 maja 1920 r. w Warszawie, w rodzinie inteligen

ckiej. W 1938 r. ukończył gimnazjum humanistyczne im. św. Stani

sława Kostki. Po odbyciu służby wojskowej w Szkole Podchorężych 

Rezerwy przy 44 Pułku Piechoty w Równem, brał udział w kampanii 

wrześniowej 1939 r. Okres wojny i okupacji spędził w obozach pra

cy przymusowej dla jeńców wojennych w Niemczech (Mtłhlberg, Hoff- 

nungsthal}, gdzie uczestniczył w obozowym życiu kulturalnym. W 

atmosferze tego życia zrodziło się jego zamiłowanie do literatury 

okresu dwudziestolecia międzywojennego. Po wyzwoleniu (1945-1947J 

pracował w Delegaturze Polskiego Czerwonego Krzyża w Niemczech. W 

maju 1947 r. powrócił do kraju i rozpoczął 3tudia polonistyczne 

na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w 1952 r. uzyskał magisterium 

filozofii w zakresie filologii polskiej. Podczas studiów rozwijał 

swoje zainteresowanie literaturę międzywojennę, czego pierwszym 

rezultatem było współautorstwo (wraz z 3.3. Lipskim i 3. Wilhel- 

mim) w stanowięcej Jego debiut rozprawie "Psychologizm w prozie 

dwudziestolecia" ("Twórczość" 1950).
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Równocześnie nawiązał kontakt z Instytutem Badań Literackich 

którego, od 1952 r, do końca życia, został etatowym pracownikiem. 

Pracował kolejno - przechodząc różne stopnie wtajemniczenia nau

kowego - w Dziale Historii Literatury Polskiej XX w,. Dziale Do

kumentacji i Edytorstwa Literatury XIX i XX w.. Pracowni Badań 

Współczesnej Kultury Literackiej, Pracowni Historii Literatury 

Polskiej od 1918 r. a następnie - od 1987 r. - Pracowni Literatu

ry Współczesnej.

Prowadzona przez Janusza Stradeckiego w Instytucie działal

ność naukowa - zgodnie z zasadami organizacyjnymi tej placówki - 

rozwijała się na dwu zasadniczych terenach: zadań zespołowych oraz 

prac indywidualnych. W ramach prac zbiorowych uczestniczył jako 

członek podstawowego zespołu autorskiego w przygotowaniu "Słownika 

Współczesnych Pisarzy Polskich" w serii "Nowego Korbuta", obejmu

jącej okres literatury międzywojennej i współczesnej do 1950 r.

(t. 1-4, Warszawa 1963-1964). Opracował tu kilkadziesiąt bio-bi- 

bliografii pisarzy, część zestawienia źródeł i słownika pseudoni

mów oraz hasła rzeczowe, związane z Jego zainteresowaniami czaso- 

piśmienniczymi i grupami poetyckimi. Jako jeden z autorów został 

w 1966 r. nagrodzony zbiorową nagrodą Wydziału I PAN. Brał następ

nie udział w zestawieniu "Kroniki życia literackiego Polskiej Rze

czypospolitej Ludowej ('1944-1964)" . Należał do grupy, której za

daniem było tworzenie ogólnej koncepcji "Kroniki" i ustalenie me

rytorycznych zasad jej wykonania; Jego indywidualny wkład autorski 

obejmował opracowanie lat 1962-1963.

Znaczącą pozycją o wartości naukowej był z kolei w dorobku 

Janusza Stradeckiego Jego wkład autorski do publikacji zbiorowej 

"Obraz literatury polskiej XIX i XX w.", obejmujący liczne hasła 

rzeczowe (jak m.in. czasopisma: "Cyrulik Warszawski", "Kultura",
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"Pologne Litteraire", "Skamander", "Szpilki", "Wiadomości Lite

rackie") oraz zestawienie bibliografii źródłowej "Literatura okre

su dwudziestolecia" (Seria V l ( t. 1, 1979).

Równocześnie od 1968 r. uczestniczył w przygotowywaniu pod

ręcznika historii literatury polskiej lat 1918-1975, opracował tu 

część "Dokumentacja bibliograficzna 1918-1944" (warszawa 1975). W 

1977/1978 r. prowadził w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyte

tu Mikołaja Kopernika w Toruniu zajęcia dydaktyczne na temat kul- 

turoznawstwa. 3ako konsultant kierował pracami z tej dziedziny po

dejmowanymi przez ośrodki uniwersyteckie. W latach 80-ych działał w 

zespole przygotowującym dla "Encyklopedii kultury" dział poświęco

ny kulturze artystycznej XX wieku. Był też autorem haseł z tego 

zakresu w "Encyklopedii Warszawy”, "Polskim Słowniku Biograficz

nym", "Wielkiej Encyklopedii Powszechnej".

x

Rozwijaną równolegle do prac zespołowych indywidualną dzia

łalność naukowo-badawczą, najściślej odpowiadającą 3ego osobistym 

zamiłowaniom, rozpoczął Danusz Stradecki od zadań dokumentacyj

nych. Oego debiutem w tej dziedzinie, świadczącym o świadomości 

obranego kierunku zainteresowań, była bibliografia zawartości 

czasopisma "Skamander" 1920-1939 (1954). W tym czasie wykonał też 

bibliografię zawartości pism: "Po prostu" i "Karta" 1935-1936 

(1955) oraz zestawienia źródeł w książce Stefana Żółkiewskiego 

"Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954” (1955).

Znaczącym etapem na drodze realizacji zainteresowań dokumen

tacyjnych było podjęcie opracowania monografii bibliograficznej 

twórczości Ouliana Tuwima. Przygotowaniu monografii, pomyślanej 

jako nowatorski rodzaj rozszerzonej bibliografii osobowej, towa

rzyszyły refleksje metodologiczne, mające na celu udoskonalenie
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tego typu pracy, czego świadectwem pozostała rozprawa "Podstawowe 

wytyczne monografii bibliograficznej" ("Pamiętnik Literacki" 1955; 

wspólnie z □ . Czachowskę i B. Winklowę). "Bibliografia Juliana Tu

wima" (Warszawa 1959) jako nowatorska dokumentacja twórczości pi

sarza współczesnego spotkała się z dużym uznaniem i stała się pod

stawę do nadania autorowi w 1962 r. stopnia doktora nauk humanis

tycznych.

Kontynuujęc studia nad życiem literackim dwudziestolecia 

międzywojennego Janusz Stradecki rozpoczęł prace nad jego analizę 

z perspektywy socjologii literatury, przyjmujęc jako podstawę 

funkcjonowanie ówczesnej grupy poetyckiej (na przykładzie dziejów 

grupy "Skamandra"). Analityczne ujęcie problemu poprzedził propo

zycjami założeń teoretycznych, które przedstawił m.in. w rozpra

wach: "Kronika grupy literackiej. Przykład ^Skamandra«" ("Doku

mentacja w badaniach literackich i teatralnych", 1970), "Perspek

tywy badań dziejów życia literackiego w Polsce międzywojennej" 

("Ruch Literacki" 1974), "Funkcje społeczne satyry. »Cyrulik War

szawski « 1926-1934" ("Społeczne funkcje tekstów literackich i pa- 

raliterackich", 1974), "Funkcje społeczne kawiarni literackiej" 

("Teksty" 1976), "Grupa literacka a czasopisma" ("Kultura - komu

nikacja - literatura", 1976). W wyniku skrupulatnej penetracji 

problemu wydana w 1977 r. monografia ”W kręgu > Skamandra«" przed

stawiała na tle życia literackiego i kultury literackiej w Pols

ce lat 1918-1939 nowatorsko udokumentowane dzieje grupy jako swo

istej instytucji tego życia. Krytyka naukowa wysoko oceniła mono

grafię zarówno w części teoretycznej, poświęconej rozważaniom nad 

prawidłowościę egzystencji grupy literackiej, jak też w zakresie 

ilustrujęcej je faktografii. Pisano o księżce m.in.: "Jest ona 

ewenementem nie tylko dlatego, że przynosi szereg bezcennych in
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formacji o życiu literackim dwudziestolecia międzywojennego, ale 

również dlatego, że prezentowany materiał nie służy udowodnieniu 

z góry przyjętej tezy. Metodologiczne uogólnienia w sposób orga

niczny wypływają z badanego materiału" (A. Goreń, "Literatura" 

1977). Na jej podstawie Oanusz Stradecki uzyskał w 1978 r. sto

pień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie so

cjologii i historii literatury polskiej. W 1979 r. książka zosta

ła odznaczona nagrodę Wydziału I Nauk Społecznych PAN.

Bogaty dorobek badań źródłowych wykorzystywał CJanusz Stra

decki w prowadzonych równocześnie pracach edytorskich. Edytorstwo 

było rodzajem zajęć naukowych uprawianych przez niego z zamiłowa

niem i zadowoleniem, płynącym ze świadomości pożytków, wzbogaca

jących naukę z tego działania. Zajmował się wszystkimi jego ro

dzajami, od prostych przypisów przez naukowe komentarze do kryty

cznych edycji. Był komentatorem "Dzieł" Ouliana Tuwima (t. 3-5, 

1958-1964), "Pism" Tadeusza Boya-Żeleńskiego (t. 24-28, 1966-1975; 

wspólnie z E. Krasińskim), przygotował do wydania "Kwiaty polskie" 

Tuwima (wyd. 4, 1967), wybór poezji Zygmunta Karskiego “Musujący 

poranek i inne wiersze" (1970); opracował edytorsko wydaną przez 

M. Głowińskiego i 0. Sławińskiego w serii Biblioteki Narodowej 

antologię "Poezja polska okresu międzywojennego" (cz. 1-2, 1987); 

zebrał i wydał część korespondencji Tuwima (m.in. z Leopoldem 

Staffem: "Z tysiącem serdeczności" 1975; Listy do przyjaciół-pi- 

sarzy, 1979) i Mieczysława Grydzewskiego (listy do Tuwima i Le

chonia, 1940-1943, 1986J.

Doskonała znajomość problematyki literatury okresu dwudzies

tolecia nadawała też wysoką rangę źródłową jego esejom, artykułom, 

wypowiedziom krytycznym i recenzjom.

Ostatnią, zakrojoną na szeroką skalę pracą naukową Oanusza
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Stradeckiego była biografia Juliana Tuwima, w której zamierzał 

wykorzystać i utrwalić zdobytą przez lata studiów wiedzę o poecie 

i jego czasie. W ramach edycji "Pism zebranych" Tuwima planował 

przygotowanie tomu jego satyr i publicystyki. Równocześnie prowa- 

wadził systematyczne opracowanie zgromadzonych materiałów do za

mierzonych kompendiów dokumentacyjnych z dziedziny kultury i lite

ratury dwudziestolecia. Kompletował m.in. dokumentację do obszer

nej monografii satyry międzywojennej oraz uczestniczył w przygoto

wywaniu tematów; Kronika życia literackiego 1918-1939, Nagrody li

terackie 1918-1939, Instytucje życia literackiego 1918-1939, Audy

cje radiowe 1925-1939, Bibliografia relacji pamiętnikarskich do 

okresu 1918-1939.

W 1978 r. odznaczony został medalem 25-lecia Polskiej Akade

mii Nauk.

Choroba i przedwczesna śmierć przerwała nieoczekiwanie 

wszystkie te zamierzenia. Janusz Stradecki zmarł 20 marca 1988 r. 

w Warszawie. Pochowany został w grobie rodzinnym na Cmentarzu 

Bródnowskim.

Z Jego śmiercią literaturoznawstwo polskie poniosło niepowe- 

t owa ną s t ra t ę.

sierpień 1988 Maria Brykalska


