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Profesor Ireneusz Opacki urodzi³ siê w 1933 roku w Czortkowie na Podolu.
To niewielkie, aczkolwiek powiatowe miasto opu�ci³ jako 12-letni ch³opiec pod
przymusem powojennych �repatriacji�. Nigdy tam ju¿ nie wróci³ (bo i nie by³o to
³atwe), ale te¿ nie przywo³ywa³ tego miejsca w tekstach czy w publicznych wyst¹-
pieniach. Z zasady chroni³ prywatno�æ, unika³ konfesyjnego tonu, nostalgii, mito-
logizowania dzieciñstwa, ale w krêgu bliskich rozpromienia³ siê na samo s³owo
�Czortków�, by³ szczê�liwy. Miasteczko malowniczo po³o¿one w g³êbokim jarze
nad Seretem (w prze³omie rzeki ods³aniaj¹cej brzegowe ��cianki�) uwa¿a³ za do-
skona³e po³¹czenie krajobrazu i architektury � fenomen na skalê europejsk¹. Czort-
ków da³ mu bezpo�rednie do�wiadczenie piêkna, dar, który, moim zdaniem, zawa-
¿y³ na jego niezwyk³o�ci jako literaturoznawcy. Wolno chyba pomy�leæ, ¿e sam
Opacki by³ cudownym dzieckiem Czortkowa � obdarzony oryginaln¹, kresow¹
urod¹, atletyczn¹ sylwetk¹, sprawno�ci¹ sportowca (trenowa³ p³ywanie i siatków-
kê), gracj¹ utalentowanego tancerza. Mia³ styl, w wodzie i na parkiecie, w zama-
szystej sygnaturze, a nawet w starannie dobranym kolorze tuszu w d³ugopisie.
Podziwiali�my jego jasne garnitury, ale apogeum elegancji osi¹ga³ w czasie licz-
nych pobytów szpitalnych, gdzie kolekcjê jedwabnych pi¿am i sportowych dre-
sów prezentowa³ jak na wybiegu haute couture, z gwiazdorskim u�miechem, na
przekór szpitalnej mizerii. By³ perfekcyjny, nienaganny jak dandys, ale o ubra-
niach czy o modzie nigdy nie wspomnia³; wola³ te¿ udawaæ, ¿e nie widzi bez-
kszta³tnych swetrów i bluz niektórych asystentów, ni¿ ujawniæ przykro�æ, któr¹
mu sprawiamy. Piêkno traktowa³ jako warto�æ absolutn¹, a zatem niewymown¹,
nietykaln¹ � tak¿e w badaniach literackich. Tu wymiar estetyczny by³ najwa¿niej-
szy, odstêpstwo od tej prawdy uwa¿a³ za zdradê, lecz unika³ terminu �estetyka�,
s³owa �piêkno� nie u¿ywa³ za� nigdy. Wola³ mówiæ o �specyfice� literatury, o jej
�swoisto�ci�, �literacko�ci�, �autoteliczno�ci�, a najlepiej o �funkcji poetyckiej�.
W³a�nie o �funkcji�, bo to termin eksponuj¹cy �cis³o�æ naukow¹, eksponuj¹cy
dystans, który oddala podejrzenie o estetyzm czy piêknoduchostwo. Estetów bo-
wiem nie znosi³, nawet w literaturze (np. Iwaszkiewicza czy Zagajewskiego), po-
dobnie jak �podmiotowo� nastawionych badaczy, którzy swoim ego bezwstydnie
przes³aniaj¹ dzie³o. Uwa¿a³ siê za strukturalistê, choæ stanowczo odrzuca³ uniwer-
saln¹ i abstrakcyjn¹ teoriê literatury, a w dydaktyce propagowa³ pragmatyczn¹ �in-
¿ynieriê literacko�ci�. Jednak¿e tym, co robi³ z najwiêkszym przekonaniem i ma-
estri¹, by³a �sztuka interpretacji�, sztuka w³a�nie!

Rzeczowego stosunku do zjawisk artystycznych i do urody �wiata zapewne na-
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uczy³ siê w rodzinnym domu. Jego ojciec, Józef Opacki, dyrektor Gimnazjum i Li-
ceum im. Juliusza S³owackiego, redagowa³ stworzony przez siebie �Znicz Podola�,
restaurowa³ czortkowski Zamek, za³o¿y³ Muzeum Krajoznawcze, a po wojnie, ju¿
w Gliwicach, kierowa³ Muzeum i Archiwum Miejskim (Ireneusz podziela³ te pasje
ojca, co widaæ w jego bodaj naj�wietniejszym tek�cie historycznym Pomnik i wiersz.
Pami¹tka i poezja na prze³omie o�wiecenia i romantyzmu 〈1972〉). Po wybuchu
wojny Józef Opacki zosta³ aresztowany przez gestapo, zbieg³, by w konspiracji pe³-
niæ w cywilnych strukturach pañstwa podziemnego odpowiedzialne stanowiska �
starosty tarnopolskiego, równocze�nie wicewojewody lwowskiego. Po wojnie, �ci-
gany przez NKWD, potajemnie dotar³ do Gliwic, gdzie na d³ugo osiad³a rodzina.
W roku 1946 rozpoznany i os¹dzony trafi³ na kilka lat do wiêzienia. Warto przypo-
mnieæ, ¿e Józef Opacki, nosz¹cy pseudonim �Mohort� (jego ¿ona pos³ugiwa³a siê
pseudonimem �Oleñka�), przedwojenny komendant Hufca Harcerzy Kresowych i za-
³o¿yciel podziemnego harcerstwa, jest autorem powszechnie znanej formu³y �szare
szeregi�. To najlepiej oddaje patriotyczn¹ atmosferê domu i romantycznego ducha.
St¹d pewnie wyniós³ Opacki odruch ¿arliwego my�lenia o kraju i narodzie. Polska
(i Uniwersytet) by³a tematem, o którym mówi³ najczê�ciej, zawsze z pasj¹, zwykle
z gorzkim wyrzutem w stylu S³owackiego czy Pi³sudskiego; podobnie czyta³ i ko-
mentowa³ ulubione teksty � Karmazynowy poemat Lechonia, Wolno�æ tragiczn¹
Wierzyñskiego, wiersze Polkowskiego, ale ceni³ te¿ �patriotyczn¹� ironiê �wietlic-
kiego, sarkazm piosenek Kazika, a nawet kabaretu Olgi Lipiñskiej.

 Po zdaniu matury wybra³ �mêskie� studia na Politechnice Gliwickiej (ze �wiet-
n¹ kadr¹ lwowskich profesorów), ale po roku zrezygnowa³ � górê wziê³y zaintere-
sowania humanistyczne (takie starcia Animy i Animusa musia³y byæ domen¹ jego
wnêtrza). Aby studiowaæ polonistykê, wst¹pi³ na Katolicki Uniwersytet Lubelski,
jedyne chyba miejsce dostêpne dla ch³opca, którego ojciec niedawno opu�ci³ Wron-
ki. Z KUL-em by³ Opacki zwi¹zany przez prawie 20 lat. W roku 1958 ukoñczy³
studia i zacz¹³ asystenturê u promotora swojego magisterium, Czes³awa Zgorzel-
skiego � mistrza na ca³e ¿ycie. Trudno przeceniæ wp³yw nauczyciela, który uczniowi
skutecznie przekaza³ swoje pryncypia: kult poezji jako najsubtelniejszej postaci
s³owa oraz romantyczne zainteresowanie historyczn¹ zmienno�ci¹ (prze³omowe
momenty, formy graniczne, itp.) Niedosz³emu in¿ynierowi mog³a siê te¿ podobaæ
dyscyplina analityczna oparta na formalistycznym warsztacie, ale najg³êbszym
wspólnym do�wiadczeniem by³y badania po�wiêcone balladzie. Przeprowadzili
gruntowne studia materia³owe, dociekania genologiczne i eksperymenty analitycz-
ne, a z perspektywy tego �koronnego gatunku� tworzyli nowy obraz romantyzmu.
Pracowali razem, ale komplementarnie i to procentowa³o przez lata; efektem filo-
logiczno-edytorskim by³a antologia Ballada polska (1962) wydana w serii �Bi-
blioteka Narodowa�, efektem encyklopedycznym � monografia Ballada literacka
� opis gatunku (1970), a tak¿e pierwsza samodzielna ksi¹¿ka Opackiego Ewolucja
balladowej opowie�ci (1961). Z tych do�wiadczeñ wyrasta te¿ praca Krzy¿owanie
postaci gatunkowych jako wyznacznik ewolucji poezji (1961), ol�niewaj¹cy teore-
tycznoliteracki debiut dwudziestoparolatka, spieraj¹cego siê o pryncypia genolo-
gicznej diachronii z autorytetami takimi, jak Wellek i Warren. Odwaga � czy zu-
chwalstwo � pop³aci³a, tekst zyska³ wielkie i trwa³e uznanie, a w roku 2000 trafi³
do kanonicznej antologii Modern Genre Theory. W podsumowaniu XX-wiecznej
wiedzy o gatunkach David Duff przyznaje mu kluczowe miejsce w�ród 14 lumi-
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narzy tematu, obok Tynianowa, Bachtina, Proppa, Jaussa, Frye�a, Todorova, Der-
ridy czy Genette�a. Inne studium dotycz¹ce tego samego krêgu problemowego
i pochodz¹ce z tego samego czasu, tak¿e t³umaczone i wznawiane, to Balladowy
narrator (1961), wa¿ne, bo funduj¹ce podstawy metody retorycznej, chêtnie po-
tem praktykowanej przez autora. Opacki przenikliwie ods³oni³ tu balladowy spo-
sób prezentacji �wiata oparty na niepewno�ci, mno¿eniu pytañ, zawieszaniu g³o-
su, myleniu tropów czy naiwnych hipotezach. Strategiê balladowego narratora-
-detektywa potraktowa³ z tak g³êbok¹ empati¹, i¿ sam zacz¹³ j¹ na�ladowaæ we
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w³asnych tekstach krytycznych. Efekt okaza³ siê nadzwyczajny: narracja uczone-
go biegnie wartko i emocjonuj¹co jak w powie�ci kryminalnej, a pod pozorem
sensacyjnego �ledztwa toczyæ siê mo¿e naukowe dochodzenie.

Widaæ, ¿e Opacki od pocz¹tku poznawa³ romantyków z hermeneutyczn¹ goto-
wo�ci¹ wspó³odczuwania i egzystencjalnym zaanga¿owaniem, dlatego zdaje siê, ¿e
od autorów sensacyjnych ballad przej¹³ szacunek dla kultury popularnej. Zawsze
przyznawa³ siê do m³odzieñczej fascynacji literatur¹ przygodow¹, namiêtnie czyta³
powie�ci detektywistyczne i ogl¹da³ westerny, nie gardzi³ bynajmniej serialami tele-
wizyjnymi, a na seminariach chêtnie prowadzi³ tematy dotycz¹ce kabaretu, piosen-
ki, filmowych adaptacji literatury, itp. W jednej z naszych ostatnich rozmów z naj-
wy¿sz¹ powag¹ ubolewa³ nad poziomem najnowszych rodzimych seriali kryminal-
nych; zapewne s¹dzi³, ¿e �le siê w Polsce dzieje, skoro partaczy siê tak wa¿ny gatunek.
Co ciekawe, ¿yczliwo�æ dla kultury popularnej godzi³ z mi³o�ci¹ do S³owackiego,
którego stawia³ na szczycie � za piekieln¹ inteligencjê w³a�nie!

Lata lubelskie by³y najwa¿niejsze w karierze naukowej Opackiego: to czas
awansów (od asystenta dy¿uruj¹cego w bibliotece do docentury), czas doktora-
tu le�mianowskiego promowanego przez Kazimierza Wykê na Uniwersytecie Ja-
gielloñskim (1966) i habilitacji przeprowadzonej w Instytucie Badañ Literac-
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kich PAN (1972) na podstawie rozprawy Poezja romantycznych prze³omów (1973).
Lublin by³ te¿ wa¿ny z powodów osobistych, tu po�lubi³ kole¿ankê ze studiów, Annê,
tu urodzi³y siê jego trzy córki. �rodowisko KUL-u zawsze wspomina³ z rozrzewnie-
niem, trafi³ tam na enklawê wolno�ci, grono osób o skrajnie rozbie¿nych pogl¹dach
(od fundamentalizmu religijnego po antyklerykalizm, od skrajnej prawicy do lewi-
cy), wiêc namiêtnie dyskutuj¹cych, lecz na zewn¹trz solidarnych, co uzna³ za bliskie
idea³u Uniwersytetu. Mia³ tam ulubionych profesorów, przyjació³ i kolegów (m.in.
Irena S³awiñska, Stefan Sawicki, Danuta i Andrzej Paluchowscy, Zdzis³aw £apiñ-
ski), a tak¿e znajomych, o których z ró¿nych powodów mówi³ niewiele (Karol Woj-
ty³a, Edward Stachura). Ale najwa¿niejsz¹ postaci¹ � jak siê rzek³o � by³ Zgorzelski,
którego otacza³ bez ma³a kultem. Portretowa³ go w stylu legend napoleoñskich, za-
fascynowany kontrastem filigranowej sylwetki Profesora z jego ¿elazn¹ dyscyplin¹
i odwag¹ zahartowan¹ w celi �mierci. Podziwia³ charakter kawalerzysty, �wiatowca
i ironisty, który co dzieñ rano s³u¿y³ do mszy � i tê pow�ci¹gliwo�æ bra³ Opacki za
normê �wiêto�ci. Wszyscy uczniowie Opackiego obchodzili imieniny Zgorzelskie-
go (którego wiêkszo�æ nie widzia³a na oczy) i mieli obowi¹zek ka¿d¹ swoj¹ publika-
cjê (najlepiej z dedykacj¹) s³aæ w ho³dzie do Lublina. Druga kluczowa postaæ lubel-
ska to Marian Maciejewski, kolega z seminarium i katedry, s¹siad w kamienicy przy
ul. S³awiñskiego, z którym niemal co wieczór do pó�nych godzin konsultowa³ wszel-
kie pomys³y i gotowe teksty. Kiedy Opacki opu�ci³ Lublin, a wiêc gdy rozwi¹za³ siê
ten naukowy duet, wtedy, co zauwa¿y³ Zgorzelski, obaj przyjaciele jakby utracili
nadzwyczajn¹ pasjê pisania i snucia literaturoznawczych projektów. Lecz zanim do
tego dosz³o, autor �Ewangeliji� i �nieszczê�cia� (1972) wybitnie przyczyni³ siê do
metodologicznego prze³omu w �szkole lubelskiej� (po³¹czenie poetyki historycznej
z histori¹ idei i egzystencjaln¹ hermeneutyk¹), dziêki czemu to �rodowisko stwo-
rzy³o bodaj najciekawszy w kraju o�rodek badañ nad romantyzmem.

W roku 1973 40-letni docent przenosi siê, a raczej wraca na �l¹sk, gdzie spêdzi
ponad 30 lat. By³a to trudna decyzja, na której zawa¿y³y wzglêdy osobiste (koniecz-
no�æ opieki nad rodzicami), a tak¿e dokuczliwa odmowa zatrudnienia ¿ony (absol-
wentki i doktora KUL-u) przez lubelskie szko³y. Jednak¿e mo¿liwo�æ �rozwiniêcia
skrzyde³� � zwi¹zana z budowaniem polonistyki niemal od podstaw na tworz¹cym
siê Wydziale Filologicznym Uniwersytetu �l¹skiego � by³a wyzwaniem, na jakie
czeka³. Nasta³a epoka, która przypomina Mickiewiczowski zwrot od s³owa do czy-
nu. Podobnie jak profesor Collège de France osi¹ga Opacki wówczas szczyt w roli
wyk³adowcy; dwa razy w tygodniu mia³ wyst¹pienia dla prawie 200 osób, po brzegi
wype³nione sale æwiczeniowe i seminaryjne, a nadto niezliczone odczyty: w Pa³acu
M³odzie¿y (kilkusetosobowe audytorium), w szko³ach, klubach, salkach przyko�ciel-
nych, gdzie gromadzi³ t³umy, a w wyk³adowej akcji Wszechnicy �Solidarno�ci� �
nieprzebrane t³umy. Ma swoich pierwszych asystentów, potem w³asny zak³ad � Za-
k³ad Teorii Literatury, ponad 20 lat jest dyrektorem Instytutu Literatury i Kultury
Polskiej przekszta³conego w Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, tak¿e prodzieka-
nem Wydzia³u Filologicznego (1973�1977) i dziekanem Wydzia³u Radia i Telewi-
zji (1987�1991), a nawet prorektorem Uniwersytetu w prze³omowym (!) okresie
1981�1982 (co zreszt¹ koñczy siê jego dymisj¹). Dydaktyka nabiera niesamowite-
go rozmachu. Ilo�æ wypromowanych magisteriów idzie w setki (ponad 300), dok-
toratów � w dziesi¹tki (ponad 30), wychowanych �samodzielnych� naukowców
jest kilkunastu. Opacki zak³ada sosnowiecki oddzia³ Towarzystwa Literackiego
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im. Adama Mickiewicza, przewodzi Towarzystwu im. Zofii Kossak, jest aktywnym
cz³onkiem Komitetu Badañ o Literaturze. Spe³nia siê w pracach organizacyjnych
i koncepcyjnych, w pozyskiwaniu nowych �rodków (sal, budynków, etatów), ale nie
grzê�nie w administracji. Dzia³a trochê tak, jakby dowodzi³ armi¹ � prowadzi szar¿e
albo broni twierdzy. �Bezpartyjny, swobodny, Profesor nie ba³ siê W³adzy� � jak to
lapidarnie ujê³a Anna Wêgrzyniak1, ignoruje zakazy cenzuralne (ju¿ w latach sie-
demdziesi¹tych publicznie zajmowa³ siê Mi³oszem i innymi emigrantami, Herber-
tem, poetami Nowej Fali itp.). Ale jako� radzi sobie z w³adzami, jakby jego �lwia�
postawa, potê¿ny g³os i ujmuj¹ca kultura budzi³y powszechny respekt. Anga¿uje siê
w sprawy, które uwa¿a za misjê i dobro wspólne, wtedy �grzmi� na posiedzeniach
Rady Wydzia³u, pewnie tak gromko jak Mickiewicz w Watykanie. Oczywi�cie, miewa
na uczelni konflikty, przeciwników, a nawet wrogów, ale jestem przekonany, ¿e osta-
tecznie nie wa¿y³o to na jego stosunku do ludzi, bo Opacki by³ nadzwyczaj wielko-
duszny. Pewnie sprawia³ to jaki� mityczny kresowy rozmach, zaprzeczenie ma³o-
duszno�ci, ciasnoty, drobiazgowo�ci (mikrologii lubiæ nie móg³). Szczytem wielko-
duszno�ci by³ stosunek do studentów � czysta afirmacja; nie sprawdza³ obecno�ci,
po¿ycza³ ksi¹¿ki, wszystkim dawa³ zaliczenia, z zasady nie wpisywa³ dwój, nawet
krzywo nie spojrza³. I � co niespotykane w�ród pedagogów � nigdy nie narzeka³ na
studentów, nie uprawia³ odwiecznej jeremiady o obni¿aj¹cym siê poziomie; raczej
martwi³ siê, ¿e mamy zbyt wiele zdolnej m³odzie¿y i nie potrafimy tego wykorzy-
staæ. Oczywi�cie zatem, ¿e by³y to uczucia odwzajemnione, by³ podziwiany, wrêcz
uwielbiany; dystansu nie musia³ strzec, bo kiedy czyta³ pracê, to kwestie metodolo-
giczne prze�wietla³ niby rentgen, cytatów poetyckich nie sprawdza³, bo zna³ je na
pamiêæ, a rady i uwagi dawa³ przenikliwe. Jako szef mia³ podobne cnoty, obdarza³
maksimum wolno�ci, co w jego stylu prowadzenia prac by³o najwa¿niejsze; nie musia³
zreszt¹ niczego narzucaæ, bo si³ê oddzia³ywania, a raczej promieniowania mia³ ogrom-
n¹. Co ciekawe i pewnie rzadkie dla tak silnej osobowo�ci nauczyciela i prze³o¿one-
go � znacznie czê�ciej s³ucha³, ni¿ mówi³. Niekiedy po prostu milcza³ i nikt, nawet
najbli¿si, nie wiedzia³, co my�li. Zostawia³ miejsce na tajemnicê.

Nie by³o jednak tajemnic¹, ¿e od przybycia na �l¹sk pisanie mniej go cieszy, po
mickiewiczowsku schodzi na plan dalszy, chocia¿ w Katowicach uda³o mu siê opu-
blikowaæ trzy autorskie ksi¹¿ki (wspólnie z Ann¹ Opack¹ Ruch konwencji, 1975;
Poetyckie dialogi z kontekstem: szkice o poezji XX wieku, 1979; Lechoñ i polskie
mity, 1993), a w czterech nastêpnych zebra³ oraz uzupe³ni³ nowo�ciami swój do-
tychczasowy dorobek (�W �rodku niebokrêga�: poezja romantycznych prze³omów,
1995; Król-Duch, Herostrates i codzienno�æ, 1979; Odwrócona elegia: o przenika-
niu siê postaci gatunkowych, 1999; Mówione wierszem, 2004). Najwiêkszym jego
projektem zbiorowym zrealizowanym w Uniwersytecie �l¹skim by³y prace i sesje
po�wiêcone twórczo�ci poetów �Skamandra�, co dokumentuje 10 monograficznych
tomów. To pomnik wystawiony Piêknej Plejadzie, a zarazem otwarcie wielu drzwi:
zrêczny pretekst do zajmowania siê emigrantami (Wierzyñski, Lechoñ, Baliñski,
Wittlin) i pole do kontynuacji historycznej � odkrywanie ¿ywej tradycji romantycz-
nej (co najbardziej poci¹ga³o Opackiego). Ale by³ te¿ zamys³ metodologiczny, de
facto interdyscyplinarny, maj¹cy pokazaæ kontekst przemian cywilizacyjnych, wp³yw
techniki, prasy, radia, kultury masowej, ideologii, procesów spo³ecznych; krok w stro-

1 A. W ê g r z y n i a k, Dzie³o i pamiêæ. ��l¹sk� 2005, nr 9, s. 33.
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nê ró¿nych �róde³ inspiracji � socjolingwistyki, socjologii, filozofii techniki, kultu-
roznawstwa. By³ to projekt dostosowany do �lokalnego kolorytu� � skupiska ogrom-
nych mas ludzkich wielkoprzemys³owego regionu. Albowiem Opacki, choæ urodzo-
ny na Kresach i obdarzony �kresow¹ dusz¹�, chcia³ budowaæ na �l¹sku i w Zag³êbiu
polonistykê zgodn¹ z duchem tego miejsca. Kiedy w roku 2004 przechodz¹c na
emeryturê odbiera³ nagrodê �Pro Scientia et Arte� (najwy¿szy laur Uniwersytetu
�l¹skiego), powiedzia³, ¿e czuje siê szczê�liwy maj¹c �wiadomo�æ, i¿ gromada dok-
torów i profesorów, których wychowa³ � to ludzie urodzeni na tej ziemi. �l¹zacy
i Zag³êbiacy zreszt¹ doceniali ten dar, w trakcie jubileuszu 70-lecia Teatr �l¹ski by³
wype³niony do ostatniego miejsca.

Nieco wcze�niej, w 1998 roku, wspólnie z ¿on¹, profesor Ann¹ Opack¹, wy-
st¹pi³ w telewizyjnym programie dokumentalnym, gdzie nieoczekiwanie przemó-
wi³ osobistym tonem; wyzna³, ¿e �nic nie ma wiêkszej warto�ci ni¿ to, co siê daje
drugiemu ¿ywemu cz³owiekowi, a tego na ¿adn¹ ksi¹¿kê zamieniæ nie warto�.
Mówi³ o blisko�ci ¿ony towarzysz¹cej mu podczas 17 pobytów w klinice i 5 ope-
racji przeprowadzonych w pe³nej narkozie (bywa³ wtedy w stanie krytycznym).
Prze¿y³ to do�wiadczenie �nie jako kalectwo, lecz rozwój, dalsze zaprzyja�nianie
siê, zbli¿anie do drugiego cz³owieka�.

W ci¹gu nastêpnych 5 lat przechodzi³ kolejne zdrowotne opresje, ale ani to prze-
konanie, ani dzielno�æ go nie opuszcza³y. Niemal do koñca zajmowa³ siê ¿yciem
uczelni, prowadzi³ konsultacje, a przez telefon rozmawia³ �jakby nigdy nic�. Wie-
rzyli�my w jego nadzwyczajn¹ witalno�æ, odporno�æ na katastrofy, zdawa³o siê, ¿e
w rytmie dializ mo¿e byæ aktywny jeszcze przez æwieræwiecze. Zmar³ 9 lipca 2005
w Katowicach, jego prochy zosta³y z³o¿one na cmentarzu w Sosnowcu Dañdówce.

 Je�li z tego cmentarza, ³adnie po³o¿onego na wzgórzu, wybraæ siê pieszo do
domu Profesora drog¹ w�ród ogródków, parterowych domków i dziwnych nie-
u¿ytków, to znajdziemy siê na cichej polskiej prowincji, jakby wyjêtej z rzewnych
wierszy Tuwima, a posesja przy ulicy Brzozowej, mimo skromno�ci, ma charak-
ter dworku szlacheckiego. Pewnie dlatego tak polubi³ tê okolicê.

Opacki w ró¿nych rolach budzi³ podziw i entuzjazm, wielokrotnie s³ysza³em
opinie, ¿e jest naj�wietniejszym oratorem w�ród polonistów, ¿e Poezja romantycz-
nych prze³omów jest najbardziej odkrywcz¹ ksi¹¿k¹ o polskiej poezji romantycz-
nej, ¿e nikt nie dorównuje mu w sztuce interpretacji wiersza (co zreszt¹ potwier-
dza³y rozmaite antologie). Uderzaj¹ca jest ta potrzeba superlatywu; kto kiedykol-
wiek s³ysza³ �na ¿ywo� taki popis interpretacyjny (koncert, seans, misterium),
musia³ wyj�æ poruszony, prze¿y³ co� niepowtarzalnego, jakby uczucie wznios³o-
�ci. Nie wyobra¿am sobie, by inny po�rednik w obcowaniu z literatur¹ móg³ mi
ofiarowaæ porównywaln¹ przygodê poznawcz¹! Niestety, zapis nigdy nie oddaje
b³ysków geniuszu. To, co Opacki �robi³� z wierszem (i s³uchaczami), wci¹¿ jest
tajemnic¹, choæ wiele �ladów pozosta³o w tekstach. Próbowa³ ten fenomen rozwi-
k³aæ Krzysztof K³osiñski, szukaj¹c analogii do idiomu wynalazców, De Mana i Der-
ridy, i ja te¿ próbowa³em, ale mo¿emy co najwy¿ej opisaæ kilka �chwytów�2.

2 K. K ³ o s i ñ s k i, Profesor Opacki, czyli odkrywanie Innego. W zb.: Tkanina. Studia, szkice,
interpretacje. Red. A. Wêgrzyniak, T. Stêpieñ. Katowice 2003. � A. N a w a r e c k i, Skarb w Srebr-
nym Jeziorze. O sztuce retorycznej Ireneusza Opackiego. W zb.: Znajomym go�ciñcem. Prace ofia-
rowane Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu. Red. T. S³awek przy wspó³udziale A. Nawareckiego
i D. Pawelca. Katowice 1993.
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Opacki zwyk³ komentowaæ wybrany wiersz w rozbrajaj¹co przystêpny spo-
sób; czêsto dowcipnie, wrêcz kokieteryjnie zwraca³ uwagê na jaki� szczegó³ czy
kontekst utworu, raczej b³ahy, wcze�niej lekcewa¿ony. Budowa³ wokó³ niego na-
piêcie, a równocze�nie bagatelizowa³ spostrze¿enia, usypia³ czujno�æ s³uchacza �
a¿ do chwili gwa³townego zwrotu. Wtedy dawa³ do zrozumienia, i¿: �jest zupe³nie
inaczej, ni¿ siê Pañstwu zdaje!� Dla przyk³adu: Pan Tadeusz czytany z perspekty-
wy epilogu przestaje byæ �obiektywn¹� epopej¹, a okazuje siê �subiektywnym�
marzeniem wygnañca znajduj¹cego siê na paryskim bruku! Wiersz Na sprowadze-
nie prochów Napoleona niew¹tpliwie jest elegi¹, ale w pewnym momencie brzmi
i znaczy jak oda! Nowe, nieoczekiwanie objawione my�li by³y zawsze odkryw-
cze, a przecie¿ jak¿e przekonuj¹ce, klarowne, wrêcz oczywiste. Taka wolta mo¿e,
a nawet musi siê podobaæ, ale ¿eby po plecach przebiega³y dreszcze? Tym bar-
dziej ¿e w istocie by³y to rewelacje �ma³ego kalibru� � tezy specjalistyczne, czê-
sto dotycz¹ce detali formy literackiej (np. rytm anapestu Tuwimowej Zadymki).
Rzecz w tym, ¿e �odkrywanie Innego� zosta³o tu jakby podniesione do potêgi.
Opacki uruchamia³ �reakcjê ³añcuchow¹� zdziwienia: utwór wygl¹da inaczej ni¿
siê wydawa³o � utwór rzeczywi�cie jest czym� innym � inaczej pokazuje �wiat �
sam �wiat jawi siê inny � ja sam chyba te¿? � wszystko jest inne! W u³amku se-
kundy doznajemy zawrotu g³owy, oszo³omienia, upojenia otch³ani¹ niepewno�ci,
a przecie¿ � co paradoksalne � sprawc¹ tego zamieszania jest solidnie brzmi¹ca
teza. Wiêc znów wszystko jasne, ale....

Dziêki Opackiemu zjednoczeni z wierszem byli�my przez chwilê gdzie in-
dziej, w miejscu, którego ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o.

Aleksander Nawarecki


