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Jubileusz Profesora Piotra Obr¹czki

Znany historyk literatury polskiej, wieloletni profesor Uniwersytetu Opol-
skiego – Piotr Obr¹czka – obchodzi³ we wrzeœniu 2011 roku jubileusz 70-lecia
urodzin. Uroczystoœci jubileuszowe, w których brali udzia³ liczni pracownicy
nauki, w tym tak¿e uczniowie Profesora z kilku polskich uczelni, trwa³y – z po-
wodów organizacyjnych – przez kilka tygodni.

Cykl jubileuszowy prof. zw. dra hab. Piotra Obr¹czki rozpocz¹³ siê w dniu
urodzin 24 wrzeœnia 2011 roku w jego rodzinnym mieœcie Bytomiu. Jubilat sam
w pewnym sensie uczci³ swoje 70. urodziny opublikowaniem interesuj¹cej
ksi¹¿ki Bytomskie tematy, której prezentacja odby³a siê w Biurze Promocji
Urzêdu Miejskiego w Bytomiu z udzia³em bardzo licznych goœci, m.in. wice-
prezydent miasta Haliny Biedowej.

25 wrzeœnia 2011 roku ksi¹dz infu³at prof. dr hab. Bonifacy Mi¹zek, profesor
slawistyki Uniwersytetu Wiedeñskiego, odprawi³ w koœciele mariackim w By-
tomiu uroczyst¹ mszê œw. poœwiêcon¹ Jubilatowi i wobec rzeszy wiernych
wyg³osi³ kazanie nawi¹zuj¹ce w wielu miejscach do ¿ycia oraz cennych
osi¹gniêæ naukowych Piotra Obr¹czki.

Kolejnym ogniwem cyklu uroczystoœci by³o wrêczenie Profesorowi Piotrowi
Obr¹czce 6 listopada 2011 roku Medalu Miasta Bytomia jako zas³u¿onemu sy-
nowi miasta. Przypomnijmy, ¿e Piotr Obr¹czka wchodzi w sk³ad Spo³ecznej
Rady Prezydenckiej przy prezydencie Bytomia oraz Rady Programowej Bytom-
skiego Centrum Kultury, a tak¿e od lat czynnie wspó³pracuje z Towarzystwem
Mi³oœników Bytomia. To zaszczytne odznaczenie wrêczy³ Profesorowi prezy-
dent miasta Piotr Koj. Jeœli dodamy, ¿e ten presti¿owy medal otrzyma³a m.in.



tak wa¿na instytucja jak Muzeum Górnoœl¹skie w Bytomiu, wyró¿nienie Piotra
Obr¹czki nabiera dodatkowej wagi1.

Niezwykle wa¿nym punktem uroczystoœci jubileuszowych by³o wrêczenie
Profesorowi Piotrowi Obr¹czce 1 grudnia 2011 roku Ksiêgi jubileuszowej (pod
red. Krzysztofa A. Kuczyñskiego, Bonifacego Mi¹zka i Jana Pac³awskiego),
gromadz¹cej wiersze, wspomnienia uczniów, jak równie¿ artyku³y okoliczno-
œciowe zwi¹zane z postaci¹ Jubilata. Publikacja zawiera w swej czêœci central-
nej kilkanaœcie rozpraw czo³owych historyków literatury polskiej i niemieckiej,
nawi¹zuj¹c w ten sposób do g³ównych nurtów zainteresowañ naukowych Profe-
sora, by wymieniæ prace m.in. Edwarda Bia³ka, Sabiny Brzozowskiej, W³a-
dys³awa Hendzla, Norberta Honszy, Anety Mazur, Jana Miodka, Kseni Olkusz,
Jana Pac³awskiego, Adeli Pryszczewskiej-Kozo³ub, Stanis³awa Rogali, Gra¿yny
B. Szewczyk, Adama Wierciñskiego i Anny Wzorek. Ca³oœæ zamyka bibliogra-
fia dokonañ naukowych Jubilata za lata 1970–20112. W œwietle zawartych
w Ksiêdze jubileuszowej artyku³ów biograficznych i wspomnieniowych, a tak¿e
bibliografii prac Profesora jego sylwetka naukowa jawi siê niezwykle intere-
suj¹co.

Profesor Piotr Obr¹czka jest ¿ywym zaprzeczeniem wielu obiegowych,
a wiêc nie zawsze do koñca prawdziwych stwierdzeñ. Bo czy¿ uczony rangi
uniwersyteckiej musi byæ koniecznie powa¿ny i niedostêpny w swoim gabine-
cie? Bytomski znawca literatury polskiej i stosunków polsko-niemieckich lubi
czasem wprawdzie przywdziewaæ marsowe oblicze, ale pod t¹ mask¹ kryje siê
uroczy cz³owiek, dowcipny, skory do ¿artów i – co najwa¿niejsze – przyjazny
ludziom.

A czy statystyczny profesor nie widzi œwiata spoza szañców otaczaj¹cych go
ksi¹¿ek? Tak bywa, Piotr Obr¹czka wprawdzie potrafi na d³ugie godziny znikaæ
w bibliotece (przewa¿nie Uniwersytetu Œl¹skiego lub Jagielloñskiego), ale ¿y-
woœæ charakteru i ciekawoœæ wspó³czesnoœci gna go (wraz z ¿on¹ Bogus³aw¹)
po dalszych i bli¿szych zak¹tkach kraju i œwiata. Nie s¹ to peregrynacje przypad-
kowe, ot takie „wsi¹œæ do poci¹gu byle jakiego”. S¹ to zawsze podró¿e przemy-
œlane, od dawna przygotowywane. Po drodze zawsze s¹ interesuj¹ce muzea,
godne widzenia zabytki architektoniczne czy odbywaj¹cy siê w³aœnie koncert
lub festiwal muzyki powa¿nej.
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Profesor, choæ zwiedzi³ wiele krajów œwiata, nie jeŸdzi w³asnym samocho-
dem. Choæ osi¹gn¹³ najwy¿sze stopnie naukowego wtajemniczenia, nie nêc¹ go
godnoœci administracyjne. Woli w swoim bytomskim mieszkaniu przy placu
Akademickim – adres jak¿e pasuj¹cy do profesora uniwersytetu – oddawaæ siê
swoim pasjom, literaturze i muzyce.

G³ówne pola badawcze Profesora Piotra Obr¹czki to literatura M³odej Polski,
a tak¿e powinowactwa naszego piœmiennictwa z literatur¹ Niemiec i Austrii.
Szczególnie chêtnie bada od lat twórczoœæ Jana Augusta oraz Zygmunta Kisie-
lewskich (ze s³ynnym Kisielem by³ bytomski profesor w dobrej komitywie, jako
¿e bohaterowie jego naukowych badañ byli rodzin¹ autora Bez cenzury).

I jeszcze jeden nietypowy rys charakteru: wiêkszoœæ ludzi w d¹¿eniu do suk-
cesu i pozycji stara siê osi¹œæ na sta³e w wielkim mieœcie, je¿eli ju¿ nie w War-
szawie, to „chocia¿” w Krakowie lub Wroc³awiu. Natomiast Piotr Obr¹czka
swojemu miastu rodzinnemu i ziemi górnoœl¹skiej pozosta³ wierny przez ca³e
¿ycie. Po odbyciu nauki w szkole œredniej, w bytomskim liceum „u Huka”, roz-
pocz¹³ studia polonistyczne w ówczesnej WSP w Opolu, pisz¹c pod kierunkiem
prof. W³adys³awa Studenckiego pracê magistersk¹ o Stefanie ¯eromskim
(1965) oraz rozprawê doktorsk¹ o ¿yciu i twórczoœci Jana Augusta Kisielew-
skiego (1970).

Powoli stawa³ siê znawc¹ w dziedzinie nowszej literatury polskiej, zw³aszcza
okresu M³odej Polski, a nastêpnie stosunków polsko-niemieckich, co stanowi³o
kolejny, bardzo wyraziœcie potwierdzony licznymi publikacjami punkt ciê¿ko-
œci jego badañ naukowych. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego,
w którym Piotr Obr¹czka pracuje od 1966 roku, sta³ siê jego naukowym matecz-
nikiem, tutaj powsta³y dalsze prace naukowe (m.in. Z problemów czasopiœmien-

nictwa M³odej Polski, W krêgu M³odej Polski, Literatura niemiecka w czasopis-

mach polskich koñca XIX w.), tutaj edukuje liczne generacje m³odych polonistów.
Dalsza kariera naukowa to habilitacja w 1983 roku, kilkuletni pobyt nauko-

wo-dydaktyczny na Uniwersytecie Wiedeñskim (1989–1991), docentura i tytu³
profesora (1997). A przede wszystkim ci¹g³a praca naukowa. Jej efektem s¹ ko-
lejne ksi¹¿ki, jak ¿artobliwa w treœci, ale jak¿e cenna kulturopoznawczo Tak na

spas übersetzowane. Doktora Haasego ¿artobliwe spolszczenia poezji niemiec-

kiej (2002) czy Od Ordona do Szymanowskiego (2005).
Dokonania naukowe bytomskiego profesora s¹ w kilku dziedzinach wiedzy

o literaturze niezwykle wa¿ne, dokumentuj¹ one pozycjê naszego piœmiennic-
twa XX wieku i jego europejskie powi¹zania. Warsztat historyka literatury
komparatysty, doskona³a znajomoœæ literatury i kultury nad Wis³¹, Sprew¹
i Dunajem, ogromna pracowitoœæ w wyszukiwaniu Ÿróde³, rzetelnoœæ bibliogra-
ficzna (Profesor wyda³ te¿ kilka bibliografii t³umaczeñ literatury niemieckojê-
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zycznej w Polsce) sk³adaj¹ siê kompleksowo na doskona³ej jakoœci rozprawy
naukowe.

Profesor Piotr Obr¹czka da³ siê poznaæ jako wytrawny humanista, uczony
o wywa¿onych, udokumentowanych s¹dach. Jego ksi¹¿ki i mniejsze rozprawy,
og³aszane w wielu polskich i zagranicznych periodykach, s¹ trwa³ym wk³adem
w dorobek nauki polskiej. Bogactwo materia³owe oraz erudycyjne analizy za-
owocowa³y wa¿nymi naukowo i interesuj¹co napisanymi pracami z dziedziny
teatru, literatury, bibliografii. Profesor jest równie¿ komparatyst¹. W humanis-
tyce europejskiej prace komparatystyczne s¹ wysoko cenione. Dlatego rozpra-
wy te nale¿y widzieæ w szerszej perspektywie nowych trendów naukowych. Jak
siê wydaje, na d³ugo bêd¹ one stanowiæ wzorzec dla kolejnych generacji pol-
skich humanistów jako Ÿród³o pog³êbionej wiedzy o istotnych zagadnieniach
naszego piœmiennictwa oraz jego zwi¹zkach z kulturami niemieck¹ i austriack¹.

Szkicuj¹c wizerunek Piotra Obr¹czki, nie mo¿na zapomnieæ zw³aszcza o za-
s³ugach, jakie po³o¿y³ w badaniach powinowactw literackich niemiecko-pol-
skich. Naukowa fascynacja tymi problemami zrodzi³a siê gdzieœ ok. 1980 roku,
podczas kwerend w krakowskim „¯yciu”, co wi¹za³o siê przecie¿ z m³odopol-
skim kierunkiem studiów. Rezultatem tych penetracji by³a praca Literatura nie-

miecka na ³amach krakowskiego „¯ycia” (1897–1900), opublikowana w „Ze-
szytach Naukowych” WSP w Opolu. Kolejne lata przynios³y artyku³y o recepcji
Goethego, Hauptmanna i Heinego w naszym kraju, które wesz³y do ksi¹¿ki Li-

teratura niemiecka w czasopismach polskich koñca XIX w. (1887–1900). Sie-
dem lat póŸniej ukaza³ siê tom pod zbli¿onym tytu³em, doprowadzony do roku
1914. Cykl ten koñczy pokaŸna publikacja Literatura niemieckojêzyczna w Pol-

sce 1887–1914. Bibliografia przek³adów, wydana w Opolu w 1999 roku. Wszyst-
kie te prace œwiadcz¹ o szerokim zakresie naukowych poszukiwañ przeprowa-
dzonych sumiennie z podziwu godnym nak³adem pracy, z dalekosiê¿nym za-
miarem przydatnoœci dostrze¿onych faktów, a na koniec przekonywaj¹co sfunk-
cjonalizowanych w ramach ogólnych koncepcji tych opracowañ.

Piotr Obr¹czka to nie tylko badacz wa¿nych obszarów literatur polskiej, au-
striackiej czy niemieckiej, lecz tak¿e skrupulatny kronikarz kulturalnych aktyw-
noœci swojego regionu. Poœwiadczenie znajdujemy w jego artyku³ach i recen-
zjach, jak chocia¿by o ¿yciu teatralnym Opola. Dla przyk³adu: Monografia

¿ycia teatralnego Opola, Dramaty Juliusza S³owackiego na scenie teatru opol-

skiego, Dramaty M³odej Polski na scenie teatru opolskiego (1945–1979),
Wspó³czesna dramaturgia polska w repertuarze teatru opolskiego i wiele in-
nych. Przy bli¿szym zapoznaniu siê z tymi tekstami dostrzegamy w nich szero-
kie zainteresowania autora, jego krytyczn¹ wnikliwoœæ, g³êbok¹ kulturê lite-
rack¹ i filologiczn¹ precyzjê.
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O przywi¹zaniu do rodzinnego Bytomia œwiadczy ostatni tom publicystyki,
wydany w po³owie 2011 roku – Bytomskie tematy. W spisie treœci znajdujemy
takie tytu³y jak Heinrich Schulz-Beuthen – niemiecki kompozytor z Bytomia, By-

tomski wystêp Jana Kiepury, Karol Szymanowski w Bytomiu, by wymieniæ tylko
tematy zwi¹zane z ¿yciem muzycznym.

Sylwetka Profesora Piotra Obr¹czki, bytomianina z urodzenia i przekonania,
nie by³aby pe³na, gdyby nie zacytowaæ jego uwag o rodzinnym mieœcie. Powie-
dzia³ niedawno, ¿e Bytom „to przede wszystkim tzw. moje miejsce na ziemi,
w którym byæ mo¿e inni dostrzegaj¹ same wady. Czujê siê tu dobrze, u siebie.
To tu chodzê do opery, teatru, na koncerty. Wbrew pozorom w Bytomiu dzieje
siê bardzo wiele – to naprawdê miasto têtni¹ce kultur¹. Niestety, czêsto jest to
niedoceniane, a byæ mo¿e jedynie niedostrzegane. A wystarczy przecie¿ tylko
wyjœæ z domu...”

Na marginesie tych zagadnieñ warto odnotowaæ pewn¹ praktykê badawcz¹
Profesora, a jest ni¹ fascynacja tematyk¹ ma³o znan¹, ciekawoœæ okazywana
sprawom spoczywaj¹cym niekiedy pod grub¹ warstw¹ archiwalnego kurzu albo
sprawom zapomnianym, jak chocia¿by w wymienionym ju¿ tekœcie o kompozy-
torze Heinrichu Schulzu-Beuthenie.

Inny przyk³ad stanowi kwestia pisowni nazwiska autora Ch³opów. Dotych-
czas historycy literatury przyjmowali, ¿e zmiany pisowni Rejment na Reymont
dokona³ pisarz dopiero w 1892 roku, bo tym w³aœnie nazwiskiem sygnowa³
swoje opowiadanie Wigilia Bo¿ego Narodzenia, zamieszczone wtedy na ³amach
„Myœli”. Wed³ug Piotra Obr¹czki zmiana ta nast¹pi³a znacznie wczeœniej, pra-
wdopodobnie jeszcze przed rokiem 1890. Fakty te udokumentowa³ w ksi¹¿ce
Od Ordona do Szymanowskiego. Studia i szkice (Opole 2005).

Kreœl¹c ogóln¹ charakterystykê naukowego warsztatu Piotra Obr¹czki, spo-
strzegamy jego programow¹ niechêæ do zajmowania siê zjawiskami ³atwymi,
a wiêc tematami, po których przesz³o ju¿ setki badaczy, widzimy niechêæ do re-
toryki ³atwych uogólnieñ. Profesor eksponuje problematykê dot¹d niedostatecz-
nie opracowan¹, zw³aszcza w kwestiach powinowactw kulturalnych polsko-nie-
mieckich. W tym ostatnim przypadku rezultaty jego kwerend wype³ni³y ju¿
niejedn¹ wstydliw¹ lukê w najnowszych badaniach literackich i kulturowych.

Bytomskie uroczystoœci wybitnego polonisty, historyka literatury polskiej
i porównawczej, Profesora Piotra Obr¹czki, by³y œwiêtem nauki, uroczyœcie ob-
chodzonym na jego ukochanej Ziemi Górnoœl¹skiej.
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