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3 pa�dziernika 2006, na pocz¹tku roku akademickiego (by³by to jego 36 rok
akademicki), odszed³ nagle � po d³u¿szej chorobie, ale w pe³ni si³, nadziei i pla-
nów naukowych � Profesor Zdzis³aw Piasecki. Osieroci³ opolsk¹ polonistykê
i uczelniê, z któr¹ by³ zwi¹zany od r. 1970: jako pracownik najpierw WSP, nastêp-
nie Uniwersytetu Opolskiego, wieloletni prodziekan i dziekan Wydzia³u Filolo-
giczno-Historycznego (potem Wydzia³u Filologicznego), wieloletni kierownik
Zak³adu, a pó�niej utworzonej przez siebie Katedry Literatury Pozytywizmu i M³o-
dej Polski. Zas³u¿ony i ceniony w ca³ym kraju badacz spu�cizny Stanis³awa Wit-
kiewicza i drugiego pokolenia pozytywistów polskich, cz³onek Komitetu Nauk
o Literaturze PAN, cz³onek Zarz¹du G³ównego Towarzystwa im. Adama Mickie-
wicza, wspania³y prze³o¿ony, serdeczny kolega i bardzo lubiany wyk³adowca �
pozostawi³ pogr¹¿one w smutku liczne grono osób, bo zaskarbi³ sobie wdziêcz-
no�æ, sympatiê i szacunek wielu.

Zdzis³aw Piasecki urodzi³ siê w Horodle nad Bugiem w rodzinie inteligenc-
kiej (matka � nauczycielka wiejska, ojciec � sekretarz samorz¹du gminnego) o ko-
rzeniach lubelsko-wo³yñskich. Z malowniczymi stronami rodzinnymi, historycz-
n¹ ziemi¹ nadbu¿añsk¹, by³ zwi¹zany emocjonalnie do koñca, choæ musia³ je wcze�-
nie opu�ciæ. Po prze¿yciach wojennych s¹dzone mu by³y jeszcze dramatyczne
perypetie okresu powojennego: karne wysiedlenie rodziny (samorz¹dowa i poli-
tyczna dzia³alno�æ ojca, zwolennika PSL Miko³ajczyka), tu³aczka i czêste prze-
prowadzki, utrudniona edukacja. O przysz³ych kolejach ¿ycia i kariery Profesora,
który za m³odu marzy³ o historii sztuki, zadecydowa³o szczê�liwie podjêcie stu-
diów polonistycznych w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej we Wroc³a-
wiu (maturê z³o¿y³ na Opolszczy�nie, w Brzegu, w r. 1951). Tam spotka³ ludzi,
którzy zafascynowali go swoj¹ osobowo�ci¹, a tak¿e �wiatem polskiej literatury
XIX stulecia. Nale¿a³ do nich przede wszystkim profesor Stanis³aw Kolbuszew-
ski, promotor rozpraw magisterskiej oraz doktorskiej � ta ostatnia obroniona zo-
sta³a ostatecznie u W³adys³awa Studenckiego, po usuniêciu we wczesnych latach
sze�ædziesi¹tych z opolskiej WSP Kolbuszewskiego (zas³u¿onego twórcy i wy-
k³adowcy tej¿e uczelni). Koniec studiów i pocz¹tki dzia³alno�ci naukowej Piasec-
kiego przebiega³y równolegle z nauczycielsk¹ prac¹ zawodow¹: najpierw w liceum
pedagogicznym i ogólnokszta³c¹cym w My�liborzu w Szczeciñskiem (1954�1960),
nastêpnie w Technikum Ekonomicznym oraz Studium Nauczycielskim w Racibo-
rzu (1960�1970). Doktoryzowa³ siê na podstawie rozprawy Problematyka zbój-
nicka w literaturze polskiej (1967; podoktorska wersja � ksi¹¿ka z r. 1973: Byli
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ch³opcy, byli� Zbójnictwo karpackie � prawda historyczna, folklor i literatura
polska, otrzyma³a Nagrodê Ministra Edukacji Narodowej i by³a w swoim czasie
g³o�no dyskutowan¹ pozycj¹), habilitowa³ siê w oparciu o monografiê Stanis³aw
Witkiewicz. M³odo�æ i wczesny dorobek artysty (Warszawa 1983). M.in. tê w³a�nie
problematykê kontynuowa³y nastêpne prace Piaseckiego: Ondraszek: prawda i mity
o najg³o�niejszym zbójniku �l¹skim (Opole 1986), Stanis³aw Witkiewicz w �Wê-
drowcu� Artura Gruszeckiego (Opole 1992), Stanis³aw Witkiewicz w krêgu ludzi
i spraw sobie bliskich (Opole 1999) � oraz dziesi¹tki artyku³ów naukowych i szki-
ców, jakie po sobie pozostawi³. Dotyczy³y one przede wszystkim krajobrazu XIX-
-wiecznej kultury i literatury polskiej, zw³aszcza drugiej po³owy stulecia, ale obej-
mowa³y tak¿e zagadnienia dydaktyczne, problematykê �l¹skoznawcz¹ czy najnow-
sze dzieje nauki i sztuki polskiej.

Badania Profesora wiod³y górnym szlakiem wielkich indywidualno�ci arty-
stycznych pó�nego stulecia XIX, wiod³y górnym i piêknym szlakiem tatrzañskim.
Bo zakocha³ siê na �mieræ i ¿ycie w Tatrach literackich: w rozbójnikach i ich le-
gendach, w malarzach, poetach, pisarzach i dzia³aczach, dzier¿¹cych w tej ducho-
wej stolicy nieistniej¹cej Polski rz¹d dusz, a tak¿e barwnych s³ów, my�li i czynów.
Zakocha³ siê w my�li i ¿ywocie Witkiewicza, w perypetiach i meandrach kapry�-
nej biografii Sienkiewiczowskiej, dramatycznych losach Józefa Karola Potockie-
go, ofiarnej dzia³alno�ci Tytusa Cha³ubiñskiego... Wiele nieznanych, barwnych kart
tych niecodziennych losów, wiele cennych pere³ek wydoby³ na �wiat³o dzienne
z mroków zapomnienia. Przywróci³ pamiêci literaturoznawców tak¿e zapoznane,
a osobliwe �drugie pokolenie� pozytywistów. Nie zd¹¿y³ jednak ukoñczyæ zakro-
jonej szeroko pracy: ca³o�ci biografii ojca Witkacego. A notatki i materia³y do tego
studium zbiera³ ca³e ¿ycie, które okaza³o siê okrutnie krótsze ni¿ dalekosiê¿ne plany
badawcze. Ostatni tekst, jaki wyszed³ spod pióra Profesora, dotyczy³ nieznanych
okoliczno�ci i faktów towarzysz¹cych przyznaniu Sienkiewiczowi Nagrody Nobla.
W ten sposób Zdzis³aw Piasecki uczci³ jeszcze jeden, ju¿ ostatni w swoim ¿yciu
�Rok Sienkiewiczowski� � 2006.

Najpiêkniejsz¹ cech¹ Profesora jako badacza literatury by³a bezinteresowno�æ
� postawa coraz bardziej zagro¿ona w �wiecie dzisiejszej humanistyki, zagubio-
nej i podmywanej falami pragmatyzmu, licz¹cego wymierne zyski i premiuj¹cego
aksjologiczny relatywizm. W³a�nie bezinteresowno�æ fascynacji zawodowych ce-
ni³ sobie Profesor nade wszystko. �Wydaje mi siê, ¿e w ka¿dym zawodzie i w ka¿-
dym dzia³aniu trzeba byæ pasjonatem; je�li siê nim nie jest, to siê odrabia to, co
mo¿na okre�liæ mianem pañszczyzny� � wyzna³ kiedy� (w r. 2004, w wywiadzie
dla czasopisma Uniwersytetu Opolskiego �Indeks�). Jako uznany i szanowany
w skali krajowej badacz twórczo�ci i zw³aszcza biografii Stanis³awa Witkiewicza,
Henryka Sienkiewicza i innych z �rodu ludzi niespokojnych, szlachetnych, nie-
rzadko wspania³ych� � wysoko ceni³ Piasecki niemodn¹ dzisiaj biografistykê i rze-
teln¹ szko³ê faktografii literackiej, uzupe³nion¹ o kunszt syntezy historycznolite-
rackiej. Uwa¿a³ je za najbardziej adekwatn¹ postawê badawcz¹, z nieufno�ci¹ pod-
chodz¹c do ryzykownych, efektownych zabiegów analityczno-interpretacyjnych,
jakie za jego ¿ycia rozpleni³y siê w literaturoznawstwie. Z niewzruszonym spoko-
jem i poczuciem obowi¹zku kontynuowa³ wypróbowane metody filologiczne, prze-
konany, ¿e w ten sposób przys³u¿y siê przysz³o�ci polonistyki bardziej ni¿ zwo-
lennicy wielu fascynuj¹cych dzisiaj eksperymentów metodologicznych.
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Profesor Zdzis³aw Piasecki by³ cz³owiekiem, w którym spotka³y siê dwie cen-
ne, nieczêsto wystêpuj¹ce razem cechy: rzeczowo�æ, a jednocze�nie niezwyk³e
ciep³o. Potrafi³ pogodziæ powagê z pogod¹ ¿ycia. Jego wywa¿ony, trafny os¹d ³¹-
czy³ spostrzegawczo�æ z umiejêtn¹ ocen¹ istoty zjawiska czy osoby i pozostawa³
d³ugo w pamiêci. Je�li bywa³ krytyczny, to niezwykle subtelnie. W³a�nie owa de-
likatno�æ, takt, wra¿liwo�æ, spokój, jakim emanowa³, ogromna kultura wypowia-
dania siê w mowie i pi�mie by³y tym, za co podziwiali�my i szanowali�my go naj-
bardziej. Cechy te odzwierciedla³y siê we wszystkich sferach jego dzia³alno�ci.

Z d z i s ³ a w  P i a s e c k i

Kiedy parê lat temu odchodzi³ Profesor z czynnego ¿ycia zawodowego na zas³u-
¿on¹ (i nie mniej czynn¹) emeryturê, ¿egnali�my go uroczy�cie, ale nie ¿egnali-
�my siê z nim. Teraz, kiedy odszed³ naprawdê, zosta³a doskwieraj¹ca pustka. Byli
ch³opcy, byli... By³e� z nami, Panie Profesorze, by³e�, ale �nie miniesz po maluæ-
kiej chwili�, bo pozostaniesz w naszych sercach � oraz w dziejach (o)polskiej hu-
manistyki.
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