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Zatrudniony w Katedrze Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na 
Wydziale Polonistyki UJ. Pracował też jako lektor języka polskiego na Uni-
versité Paris IV Sorbonne. Pracę doktorską poświęconą poematom Juliusza 
Słowackiego obronił w 1993 roku. Jest autorem książek: Słowackiego dialog 
z odbiorcą (1996) oraz Poemat heroikomiczny w literaturze polskiego oświe-
cenia (2004). W roku 2018 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. 
W pracy badawczej zajmuje się głównie literaturą polskiego oświecenia 
(w kontekście europejskim), koncentrując uwagę przede wszystkim na for-
mach i przemianach poezji epickiej, poglądach estetyczno-literackich tamtego 
czasu i literackich echach koncepcji filozoficzno-religijnych.
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Interpretacja porównawcza  
zestawu utworów:  

Jan Andrzej Morsztyn Odjazd  
i Bolesław Leśmian Odjazd

na taki temat pisałem wypracowanie na etapie centralnym X Olim-
piady Literatury i Języka Polskiego 15 kwietnia 1980 roku. Nie umiałbym 
sobie jednak teraz przypomnieć, co dokładnie w tym wypracowaniu 
zawarłem. Domyślam się jedynie, że nie mogłem pominąć spraw, któ-
re nasuwają się już podczas pobieżnej lektury i bez wątpienia – jeśli 
potrafię chociaż fragmentarycznie zrekonstruować moje ówczesne 
kompetencje i podstawową wiedzę z poetyki – nasuwały mi się także 
wtedy. A może moje młodzieńcze oko wypatrzyło tam coś, czego dziś – 
nauczony ostrożności w formułowaniu sądów – bym nie dostrzegł? 
Leśmian był mi w tamtym czasie dość bliski, czytałem go często, uroku 
Morsztyna nauczyłem się chyba dopiero później, już na studiach. Nie 
chcąc rekonstruować tamtej interpretacji ani też podejmować rywali-
zacji ze mną ówczesnym jako jej autorem, spróbuję – bez szczególnej 
troski o metodologiczną poprawność – nieco karkołomnie powiązać 
te wiersze z garstką luźnych wspomnień z olimpijskiej przygody.

Kiedy w ostatnich latach przyszło mi oceniać prace pisane na tym 
samym etapie tej samej Olimpiady – prawie wszystko jest jak dawniej, 
stwarza to sympatyczne wrażenie długiego trwania – nie mogłem się 
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powstrzymać przed próbami wyobrażenia sobie sytuacji, w której 
członkowie komisji pochylali się nad moim wypracowaniem, zasta-
nawiając się, czy zasługuję na dopuszczenie do części ustnej czy nie. 
Na szczęście ich decyzja była dla mnie pozytywna, choć nie wiem, jak 
uzasadniona. Wtedy nie było jeszcze możliwości – albo przynajmniej 
nikt z niej nie korzystał – przeglądania swoich prac po ich ocenieniu. 
Otrzymaliśmy po prostu następnego dnia informację, kto został za-
kwalifikowany do części ustnej i ma przyjść w tym celu nazajutrz na 
wyznaczoną godzinę na któreś piętro Pałacu Kultury i Nauki.

Z części pisemnej tego etapu Olimpiady wyraźnie pozostał w mojej 
pamięci stół, przy którym siedzieli członkowie komisji, wybitni badacze 
znani mi częściowo z książek, których mogłem wreszcie – co stano-
wiło przecież miłe przeżycie – zobaczyć na żywo. Obok przykuwał 
uwagę spory stos książek. Każdy z uczestników, skończywszy pisać, 
oddawał pracę i wychodził; mógł sobie wtedy wybrać dwie spośród 
nich. Dokonałem chyba dobrego wyboru, bo jego rezultat widzę wciąż 
przed sobą na półce: Struktura nowoczesnej liryki Hugona Friedricha 
i Powinowactwa literatury Jerzego Ziomka. Jeśli już o książkach z ową 
olimpijską przygodą związanych mowa, wspomnę, iż szczególnie ważną 
dla mnie wówczas, jak się okazało, pozycję, czyli O poznawaniu dzieła 
literackiego Romana Ingardena, przywiozłem jednak kilka tygodni 
później – zadowolony, że znalazłem się, choć daleko od czołowych 
miejsc, w gronie laureatów – z uroczystego zakończenia Olimpiady. 
Czułem się zobowiązany czytać ją (wydaje się jednak wątpliwe, że 
już wówczas przeczytałem w całości) jeszcze podczas najbliższych, 
pomaturalnych wakacji. I tą drogą Ingarden – najpierw jego sposób 
opisywania literatury, a potem i zawiłość sporu o istnienie świata – stał 
się dla mnie ważny, i jest taki do dziś.

Spróbuję jednak – odpowiednio do koncepcji niniejszego wypraco-
wania – nawiązać do interpretowanych i porównywanych wówczas 
wierszy: Odjazdu Morsztyna i Odjazdu Leśmiana. Nawiązanie to 
nasuwa się dość łatwo, bo temat odjazdu, czy raczej wyjazdu – to 
wszak nie to samo, ale chyba mogę sobie pozwolić na pewną swobodę 
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w tym zakresie – kojarzy mi się z Olimpiadą nie tylko z powodu owej 
interpretacji porównawczej. Moje wspomnienia z tamtego czasu są 
mocno związane z momentami wyjeżdżania właśnie, a potem samej 
podróży – najpierw dwukrotnie, na część pisemną i ustną, do Rzeszowa 
na zawody okręgowe, później do Warszawy, też dwukrotnie, na same 
zawody i spotkanie laureatów. Zadziwiająco dobrze pamiętam ów stan 
pewnego podekscytowania, gorączkowe przeglądanie lektur, notatek, 
życzenia powodzenia, wreszcie rozmowy z przypadkowymi towarzy-
szami podróży. Spośród tych ostatnich szczególnie mam w pamięci 
ożywioną konwersację, w której próbowano mnie przekonać, żebym 
zmienił podjętą już decyzję, i  jednak zrezygnował ze studiowania 
polonistyki na rzecz jakiegoś „praktycznego” kierunku na politechnice. 
Na szczęście nie uległem tej perswazji.

Mógłbym zatem moje wspomnienie z Olimpiady zacząć od słów 
Leśmiana: „Gdym odjeżdżał…”, ale dalszy ciąg tego wiersza nie opisuje 
raczej trafnie mojej sytuacji. Wszak wówczas w żadnym wypadku nie 
odjeżdżałem „na zawsze” i nie zostawiałem za sobą bogactwa bliskiej 
mi, bogatej i różnorodnej, po leśmianowsku antropomorfizowanej 
przyrody. To raczej dotyczyłoby, w przenośni, mojego odjazdu w czasie 
od tamtych momentów, od tamtych wyjazdów, o którym mogę – jak 
podmiot liryczny wiersza – mówić jedynie, używając formy grama-
tycznej czasu przeszłego. Mam jednak wrażenie, że patrzą na mnie nie 

„bratków wielkie, złote oczy, / Podkute szafirowym dookoła sińcem”, 
ale przede wszystkim zdziwione oczy tamtego, trochę naiwnego 
młodzieńca sprzed wielu lat. Mógłbym teraz zapytać: „Co widziały 
te oczy, nim w tysiącu alej / [i życiowych zakrętów] Zginąłem…”. 
Wspomnienia Olimpiady zakorzeniają się głównie w tamtej mojej 
ciekawości świata, naiwności, podróżach, w poważnych i zapewne 
mniej poważnych przy tej okazji rozmowach. Niektórych ówczesnych 
współolimpijczyków spotkałem później, w czasie studiów, innych nie 
spotkałem nigdy. Został mi w pamięci choćby obraz z Teatru Ateneum, 
kiedy wraz z jednym z nich po zakończeniu spektaklu usiłowaliśmy, 
chyba niezbyt zręcznie, przypinać – jako wyraz podziękowania czy 
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uznania ze strony Olimpijczyków-widzów – zaskoczonym aktorom 
znaczki Olimpiady.

Upomina się jednak w tej chwili o swoje miejsce w moim wypra-
cowaniu – jeśli już kontynuować założoną koncepcję – także wiersz 
Morsztyna. Jubileuszowa okoliczność skłania mnie do próby prze-
niesienia się w przeszłość i postawienia się w sytuacji analogicznej 
jak podmiot liryczny tego utworu, mówiący o odjeździe, który do-
piero wkrótce nastąpi, a akcentujący przede wszystkim perspektywę 
powrotu jako momentu ważniejszego. Moje ówczesne olimpijskie 
wyjazdy były oczywiście również wyjazdami z objęciem uwagą tego, 
co będzie po powrocie. O ile jednak podmiot liryczny barokowego 
wiersza przeżywa swój odjazd jako smutną konieczność, o tyle dla 
mnie bywał on każdorazowo ekscytującym wyzwaniem. Ciekawy 
koncept poety – „Jadę precz, lecz bez siebie” – w żadnej mierze nie 
oddaje mojego ówczesnego nastroju. Nie byłem przecież barokowo 
rozdwojony, nie zostawiałem lepszej części, bo „serce i z duszą” 
zabierałem zawsze ze sobą. Wyjeżdżałem w całości, afirmując ten 
wyjazd, i w całości, a nawet z istotnym naddatkiem w postaci tytułu 
laureata czy przynajmniej finalisty – co oznaczało między innymi 
możliwość dostania się na studia bez egzaminu wstępnego – zamie-
rzałem wrócić. Także same powroty utkwiły mi w pamięci, przeważnie 
nocne – z Rzeszowa, z zawodów okręgowych z kompletem dwunastu 
płyt zawierających dzieła Chopina i świadomością, że czeka mnie 
niebawem wyjazd na zawody centralne. Potem powrót z tychże, 
z Warszawy. Idąc wtedy rano z jasielskiego dworca, znalazłem się 
przed moją szkołą akurat przed rozpoczęciem lekcji, więc przyszło 
mi gorączkowo relacjonować koleżankom i kolegom przebieg olim-
pijskich i okołoolimpijskich zdarzeń. Na wiadomość o wynikach, czyli 
właściwie o liście laureatów – nie było jeszcze Internetu, który dziś 
szybko zaspokaja ciekawość w tym względzie – trzeba było poczekać 
przynajmniej parę dni.

Z wyjeżdżaniem w wielorakim sensie kojarzy się również przedmiot 
mojej głównej, przygotowywanej jeszcze przed zawodami pracy 
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olimpijskiej, czyli Lord Jim Josepha Conrada, jedna z najważniejszych 
książek mojej licealnej młodości (choć przez pewien czas rywalizował 
z powieścią Ernesto Sabato O bohaterach i grobach). Przed paroma 
laty wróciłem do tej książki, przeczytałem ją znów, z nastawieniem, 
aby spróbować skonfrontować jej obecną lekturę z tamtą, zapamiętaną 
sprzed lat trzydziestu paru; obecną konkretyzację z tamtą albo raczej 
z tym, jak zapisała się w mojej pamięci. Interesujące doświadczenie.

Trudniej byłoby powiązać z motywem odjazdu temat mojego wy-
pracowania na – ściśle w moich wspomnieniach powiązanym z zawo-
dami finałowymi – etapie okręgowym Olimpiady, przeprowadzonym 
w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie. Temat ten 
brzmiał: Tradycje czarnoleskie w poezji polskiej i też mogę się jedynie 
domyślać, co napisałem. Z części ustnej przypominam sobie rozmowę 
z komisją o neoromantyzmie (w odpowiedzi na pytanie wylosowane) 
i o powieści André Malraux Dola człowiecza (takie rzeczy wówczas 
mnie interesowały). Potem były jeszcze jakieś pytania z nauki o języku, 
a wreszcie recytacja wybranego tekstu. Myślę teraz, że mogło to być 
zabawne dla słuchaczy, kiedy jako dziewiętnastolatek z przejęciem 
recytowałem, przekonany, że go doskonale rozumiem, fragment prozy 
Conrada o przemijających w wieku dojrzałym złudzeniach młodości.

Z rozmowy z komisją w Pałacu Kultury niewiele pozostało w mojej 
pamięci. Jako temat do opracowania z literatury na tę okoliczność 
wybrałem twórczość okresu wojny i okupacji. Na różne sposoby 
próbowałem w związku z tym wcześniej przemyśleć literackie me-
tody wyrażenia wojennych doświadczeń. Tymczasem zaskoczony 
otrzymałem pytanie o erotyki Baczyńskiego. Świetny pomysł (jeśli 
się nie mylę, prof. Michała Głowińskiego), żeby mnie o to zagadnąć, 
tak myślę teraz, ale wtedy byłem poważnie zakłopotany. Coś jednak 
sensownego musiałem wówczas powiedzieć, skoro zdecydowano się 
zaprosić mnie potem na spotkanie laureatów. Z nauki o języku poszło 
mi chyba nieco lepiej. Ale przede wszystkim z tego ostatniego, by 
tak rzec, merytorycznego epizodu X Olimpiady Literatury i Języka 
Polskiego najwyraźniej, nawet zaskakująco wyraźnie, zapamiętałem 



wpadające przez okno dość jasne promienie popołudniowego słoń-
ca. Myślę, że to dobrze oddaje klimat moich wspomnień tamtych 
olimpijskich sytuacji, wspomnień bardzo pogodnych. Może jedynie 
z odrobiną nostalgii za tą młodzieńczą przygodą, od której już się 
bardzo oddaliłem, można by rzec, odjechałem, ale – by znów zacy-
tować poetę – „Czy nie wolno odjeżdżać…?”.






