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WSPOMNIENIE

Poznali�my siê we Wroc³awiu w koñcu 1947 roku. Zbigniew Goliñski by³
wówczas studentem I roku polonistyki na Uniwersytecie Wroc³awskim. Okazj¹
do spotkania, w którym uczestniczyli tak¿e Jerzy Ziomek, Czes³aw Hernas, Ro-
man Kaleta, Roman Sobol, Jan Gawa³kiewicz i sporo innych osób (nawet nie po-
trafiê wymieniæ wszystkich), by³a tzw. prywatka m³odych polonistów, odbywaj¹-
ca siê w naszym domu. Pozwolono mi (uczennicy jeszcze) zostaæ z doros³ymi do
godz. 22.

Po latach ponad 60 � w s³oneczny, mimo pó�nej ju¿ jesieni, dzieñ uczestniczy-
³am w jego pogrzebie na jednym z cmentarzy warszawskich. Skromno�æ tej uro-
czysto�ci w najmniejszym stopniu nie odpowiada³a roli Uczonego w �rodowisku
polonistycznym ani zas³ugom spo³ecznym by³ego Dyrektora Instytutu Badañ Li-
terackich PAN, wyda³a mi siê natomiast zgodna z w³a�ciwo�ciami charakteru Cz³o-
wieka, ¿egnanego bez s³owa, w ca³kowitej ciszy.

Uczony. Kszta³ci³ siê, jak wspomnia³am, we Wroc³awiu w latach 1947�1952,
w okresie politycznie ciemnym i gro�nym. Jednak na polonistyce wroc³awskiej
silna osobowo�æ naukowa prof. Tadeusza Mikulskiego, erudyty i znakomitego
wyk³adowcy, sprawia³a, ¿e najwybitniejsi studenci zyskiwali szansê pe³nego roz-
woju naukowego � mimo wszelkich, dobrze znanych powojennemu pokoleniu,
trudno�ci i ograniczeñ. Pasj¹ Tadeusza Mikulskiego by³a filologia, a g³ównym
polem badawczym � epoka o�wiecenia, w mniejszym stopniu okres staropolski.
Ten debiutuj¹cy przed wojn¹ uczony (w czasie wojny oficer AK i uczestnik Po-
wstania Warszawskiego) ukierunkowuj¹c adeptów pracy naukowej ku edytorstwu,
biografizmowi, wszelkim dociekaniom �ród³owym chroni³ ich � zrozumia³am to
dopiero znacznie pó�niej � przed koleinami �marksistowskiej metody badañ lite-
rackich�. Bardzo szybko skupi³o siê wokó³ profesora grono g³odnych wiedzy
i gotowych do pracy naukowej, �wietnych, m³odych intelektualistów. O�wiecenie
przyci¹gnê³o Zbigniewa Goliñskiego, Romana Kaletê, Romana Sobola, Romana
Wo³oszyñskiego, ambitnie nadrabiaj¹cego partyzanckie zaleg³o�ci Mieczys³awa
Klimowicza, a pó�niej jeszcze liczne grono przysz³ych uczonych; staropolszczy-
zna � Czes³awa Hernasa i Jerzego Ziomka.

Wkrótce po powstaniu Instytutu Badañ Literackich (1948) i po w³¹czeniu go
do powo³anej w r. 1951, a dzia³aj¹cej od r. 1952 Polskiej Akademii Nauk, prof.
Mikulski zorganizowa³ we Wroc³awiu Pracowniê Literatury O�wiecenia IBL PAN,
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w której zatrudni³ swoich najlepszych studentów, ��wie¿o upieczonych� magi-
strów. Pracownia ta zosta³a zlokalizowana w piêknym, stylowym gmachu Biblio-
teki Ossolineum, która równie¿ by³a instytucj¹ PAN. Zbigniew Goliñski i wszyscy
tu wymienieni m³odzi �o�wieceniowcy� stanowili trzon owej Pracowni.

Goliñski skoncentrowa³ siê na twórczo�ci Ignacego Krasickiego, bardzo szyb-
ko rozwijaj¹c swoje zami³owania filologiczne i edytorskie. Wkrótce ukaza³a siê
obszerna, 4-tomowa edycja: Ignacy Krasicki, Pisma wybrane, opracowana pod
redakcj¹ prof. Mikulskiego przez trzech m³odych edytorów: Z. Goliñskiego,
M. Klimowicza i R. Wo³oszyñskiego (Warszawa 1954, PIW). Lwi¹ czê�æ pracy
nad przygotowaniem do druku dzie³ poetyckich wykona³ Zbigniew Goliñski. Ten
sam zespó³ przygotowa³ wydanie listów Krasickiego (Korespondencja, t. 1�2, Wro-
c³aw 1958, Ossolineum). Samodzielnie Goliñski opracowa³ tom Satyry i listy,
wydany w r. 1954 w Ossolineum, poszerzony nastêpnie i przystosowany do wy-
mogów �Biblioteki Narodowej� (1958), a pó�niej jeszcze wznowiony i zmienio-
ny, poprzedzony wstêpem Tomasza Pokrzywniaka (1988).

Kiedy po ukoñczeniu studiów polonistycznych w r. 1955 podjê³am pracê
w Dziale Rêkopisów Biblioteki Ossolineum, spotykali�my siê ze Zbigniewem Go-
liñskim codziennie w czytelniach, na korytarzach, a wreszcie � w taniej sto³ówce,
s³u¿¹cej nie tylko pracownikom Biblioteki oraz IBL-u, ale te¿ pobliskiego Uni-
wersytetu oraz Wydawnictwa Ossolineum. Po obiedzie wychodzi³o siê w ma³ym
gronie do Klubu Uniwersyteckiego na kawê; tu toczy³y siê ciekawe dyskusje lite-
rackie. Stopniowo ukazywa³y siê wówczas ksi¹¿ki prozaików amerykañskich
i francuskich, zaczytywali�my siê wiêc w nich, wszystko to by³o nowe i zachwy-
caj¹ce. Wspólnie prze¿ywali�my czas �odwil¿y� i tragediê wêgierskiego zrywu
w pa�dzierniku 1956.

Nie przerywaj¹c prac edytorskich Zbigniew z niezwyk³ym pietyzmem groma-
dzi³ materia³y do biografii Krasickiego. Pracê tê kontynuowa³ w³a�ciwie przez
ca³e ¿ycie, a najwcze�niejszy jej plon stanowi³a opracowana samodzielnie Kroni-
ka ¿ycia i twórczo�ci Ignacego Krasickiego, poprzedzaj¹ca pierwszy tom wspo-
mnianej ju¿ Korespondencji (1958). Uwieñczeniem tej pasji badacza mia³o staæ
siê po latach monumentalne dzie³o biograficzne Ignacy Krasicki (Warszawa 1979,
PIW), nagrodzone przez Sekretarza Naukowego PAN w r. 1980, wznawiane � po
niewielkich zmianach i dope³nieniach � od r. 2002 przez PWN; ostatnim za� �
wci¹¿ poddawany retuszom jeszcze do jesieni 2008 � pierwszy w polskiej nauce
Kalendarz ¿ycia i twórczo�ci Ignacego Krasickiego, na którego druk polscy huma-
ni�ci czekaj¹ z niecierpliwo�ci¹.

Wrócê jeszcze na moment do Wroc³awia. Sytuacja Pracowni O�wiecenia ule-
g³a istotnej zmianie po przedwczesnej �mierci prof. Mikulskiego latem 1958. Opiekê
naukow¹ przej¹³ � z ramienia IBL � inny wybitny znawca o�wiecenia, Juliusz
Wiktor Gomulicki. Okres ten nie trwa³ zbyt d³ugo dla Zbigniewa Goliñskiego. By³
on poch³oniêty ju¿ wówczas swoj¹ kolejn¹ pasj¹, jak¹ stanowi³y teoretyczne pro-
blemy tekstologii, i tych w³a�nie zagadnieñ dotyczy³a pisana wtedy (pod kierun-
kiem prof. Konrada Górskiego) praca doktorska Studia nad tekstologi¹ dzie³ Igna-
cego Krasickiego. Obrona odby³a siê w Instytucie Badañ Literackich w Warsza-
wie na pocz¹tku roku 1961. Jeszcze w tym samym roku Zbigniew Goliñski przeniós³
siê na sta³e do Warszawy i zosta³ powo³any do kierowanej przez prof. Kazimierza
Wykê Dyrekcji Instytutu Badañ Literackich.
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Nowe obowi¹zki dyrekcyjne, które od pocz¹tku traktowa³ ze zwyk³¹ u nie-
go powag¹ i zaanga¿owaniem, nie przerwa³y jednak jego prac naukowych. Ju¿
w r. 1966 wyda³ w Ossolineum obszern¹ ksi¹¿kê Nad tekstami Krasickiego. Dwa
lata pó�niej habilitowa³ siê na podstawie pracy Edytorstwo � tekstologia. Przekro-
je, która ukaza³a siê drukiem równie¿ w Ossolineum (1969).

Do poezji o�wieceniowego mistrza mia³ wracaæ jeszcze wielokrotnie: w kolej-
nych tomach �Biblioteki Narodowej� Bajki ukaza³y siê w r. 1975; Monachoma-
chia i Antymonachomachia w r. 1976, a w piêknej, mistrzowsko opracowanej edy-
cji � pe³na twórczo�æ wierszowana (Pisma poetyckie, t. 1�2, Warszawa 1976, PIW).

Trudno by³oby tu wymieniæ liczne wydania dzie³ Krasickiego oraz inne publi-
kacje, skrupulatnie odnotowywane przez bibliografów. Celem badacza by³o przy-
gotowanie pe³nej, krytycznej edycji pism Krasickiego, a do tego zadania by³ pre-
dystynowany w stopniu najwy¿szym. Edycjê tê zapocz¹tkowa³ po latach obszerny
tom: Dzie³a zebrane, t. 1: Poematy, wydany we Wroc³awiu w r. 1998 przez Osso-
lineum.

Trzeba jednak koniecznie zwróciæ jeszcze uwagê na zainteresowania bada-
cza i wydawcy obejmuj¹ce ca³o�æ poezji wieku o�wiecenia, publicystykê oraz
problemy �wiadomo�ci literackiej. Dziêki nim powstawa³y antologie tekstów:
�wiat poprawiaæ � zuchwa³e rzemios³o. Antologia poezji polskiego o�wiecenia,
opracowana wspólnie z Teres¹ Kostkiewiczow¹ (Warszawa 1981, PIW), Aby-
�my o Ojczy�nie naszej radzili. Antologia publicystyki doby stanis³awowskiej,
przygotowana przez Zbigniewa Goliñskiego (Warszawa 1984, PIW) oraz �wia-
domo�æ literacka w Polsce. Antologia, opracowana z Teres¹ Kostkiewiczow¹,
a wydana w Warszawie przez PWN: t. 1: O�wieceni o literaturze, cz. 1: Wypo-
wiedzi pisarzy polskich, 1740�1800, w r. 1993, i cz. 2: Wypowiedzi pisarzy pol-
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skich, 1801�1830 � w roku 1995. Kolejny, obszerny tom tego dzie³a ukaza³ siê
w r. 1997 w Wydawnictwie Naukowym �Semper� pt. Europejskie �ród³a my�li
estetyczno-literackiej polskiego o�wiecenia. Antologia wypowiedzi pisarzy fran-
cuskich, niemieckojêzycznych i angielskich, 1674�1810. Tu czê�æ niemieckojê-
zyczna zosta³a opracowana przez Goliñskiego, który wiele wysi³ku w³o¿y³ tak¿e
w przygotowanie ca³o�ci do druku.

Podejmowa³ te¿ inne wa¿ne wyzwania redakcyjne. Wspomnê przynajmniej
o dwóch. W roku 1965 wszed³ do komitetu redakcyjnego znakomitej serii wydaw-
niczej IBL: �Archiwum Literackie�, w r. 1979 zosta³ jej redaktorem naczelnym.
�Archiwum� publikowa³o cenne edycje tekstów i opracowania literatury dawnej.
Z inspiracji Goliñskiego ukazywa³y siê tu kolejne tomy studiów z zakresu literatu-
ry o�wieceniowej, w tym trzy pod jego redakcj¹ naukow¹: Miscellanea, t. 1 (1960),
t. 4 (1973) oraz t. 5 (1978).

Kolejne przedsiêwziêcie realizowa³ razem z Teres¹ Kostkiewiczow¹. Wspól-
nie obmy�lili i zredagowali trzy obszerne tomy Pisarzy polskiego o�wiecenia, za-
wieraj¹ce biografie, wykazy bibliograficzne oraz wybory utworów (Warszawa
1992�1996, PWN). Publikacja ta przynios³a nowoczesn¹, gruntown¹ i wszech-
stronn¹ wiedzê o pisarzach i dzie³ach epoki o�wiecenia w naszym kraju.

Na tle tej �o�wieceniowej orientacji� Goliñskiego zaskakuj¹ca wydaje siê jesz-
cze jedna jego pasja naukowa, jak¹ sta³a siê praca nad twórczo�ci¹ Stefana ̄ erom-
skiego. (Zapytany kiedy� przeze mnie: �Dlaczego w³a�nie ̄ eromski�? � odpowie-
dzia³: �On mnie ukszta³towa³. Jestem mu to winien�. W tej odpowiedzi mie�ci³a
siê najkrótsza i zarazem najbardziej wyrazista �definicja� cz³owieka, jakim by³
Zbigniew Goliñski.) Tak wiêc, ze swym o�wieceniowym do�wiadczeniem edytor-
skim i z najgorêtszym zaanga¿owaniem emocjonalnym podj¹³ siê w r. 1980 zada-
nia niemal karko³omnego, jakim by³o opracowanie krytycznego wydania Pism
zebranych. Kolejne tomy dzie³ ̄ eromskiego, przygotowywane z pietyzmem przez
kilkuosobowy zespó³, kierowany przez Goliñskiego jako redaktora naczelnego,
ukazywa³y siê w Warszawie w latach 1981�1993, a wydawa³ je �Czytelnik�. Edy-
cja ta nie zosta³a jednak ukoñczona, wskutek niesprzyjaj¹cej sytuacji finansowej
wydawnictwa. Z planowanych 39 tomów ukaza³o siê dotychczas 19; ponadto 2 to-
my Dzienników, Dzieje grzechu oraz Wiatr od morza, zupe³nie gotowe od lat cze-
kaj¹ na druk. Te trudno�ci by³y �ród³em wielkiej troski redaktora i wspó³wydawcy
Pism zebranych.

Dyrektor. Przechodzi³ w tej roli kolejne �stopnie wtajemniczenia�: od cz³on-
ka Dyrekcji (1961�1968), poprzez zastêpcê dyrektora do spraw ogólnych (1968�
1971), po stanowisko dyrektora naczelnego (1971�1973). Profesor Kazimierz Wyka
stopniowo przekazywa³ Goliñskiemu coraz szersze kompetencje, tym bardziej ¿e
mieszkaj¹c w Krakowie i wyk³adaj¹c na Uniwersytecie Jagielloñskim, a tylko
doje¿d¿aj¹c do Warszawy, nie móg³ na bie¿¹co dogl¹daæ wielu spraw. W roku
1970, kiedy up³ynê³a kolejna kadencja dyrektorska, przesta³ pe³niæ piastowane
kilkana�cie lat stanowisko. Zbigniew Goliñski przez d³ugi czas w istocie samo-
dzielnie kierowa³ Instytutem, nominacja na p.o. dyrektora naczelnego by³a wiêc
w tej sytuacji tylko formalno�ci¹. Ta ostatnia funkcja, w momencie zakoñczenia
siê kadencji zosta³a do�æ brutalnie przerwana z inicjatywy w³adz politycznych,
którym nie do�æ by³ uleg³y, a niektórymi decyzjami (m.in. personalnymi) wypro-
wadza³ z równowagi ówczesnych partyjnych urzêdników, decyduj¹cych o wszel-
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kich nominacjach i odwo³aniach. Uroczyste i serdeczne po¿egnanie dyrektora Go-
liñskiego by³o spontanicznym odruchem pracowników Instytutu, którzy doskona-
le rozumieli sens jego odwo³ania i pragnêli zamanifestowaæ solidarno�æ z nim
oraz wyraziæ mu swoj¹ wdziêczno�æ.

W pe³nej najwy¿szego zaanga¿owania dzia³alno�ci Zbigniew Goliñski mia³
zawsze na uwadze dobro kierowanego przez siebie Instytutu i tej sprawie podpo-
rz¹dkowywa³ w³asne naukowe ambicje i plany. Spala³ siê w dzia³aniu. Dba³ nie
tylko o wysoki poziom naukowy prowadzonych w Instytucie prac, ale te¿ o dobro
ludzi, za których czu³ siê odpowiedzialny. Ka¿dy z nas, pracowników, by³ otoczo-
ny m¹dr¹ i pe³n¹ ¿yczliwo�ci opiek¹, a w trudnej sytuacji ¿yciowej móg³ liczyæ na
jego pomoc i zrozumienie. Dozna³am tego wielokrotnie od czasu, kiedy (na po-
cz¹tku lat sze�ædziesi¹tych) podjê³am pracê w Instytucie.

Gdyby przyjrzeæ siê kolejnym inicjatywom Zbigniewa Goliñskiego, okaza³o-
by siê, ¿e w latach jego �dyrektorowania� powsta³y lub zosta³y zapocz¹tkowane
niemal wszystkie donios³e dla ca³ej polonistyki tamtego okresu dzie³a, wznawiane
i funkcjonuj¹ce w obiegu naukowym do chwili obecnej. Spróbujê je wymieniæ
wed³ug w³asnej pamiêci i wiedzy, staraj¹c siê nie pomin¹æ rzeczy najwa¿niejszych.

Dziêki jego energicznym i stanowczym dzia³aniom zosta³o ukoñczone i uka-
za³o siê drukiem podstawowe dla badañ literackich kompendium bibliograficzne:
Nowy Korbut: Pi�miennictwo staropolskie, pod redakcj¹ Romana Pollaka, t. 1�
3 (Warszawa 1963�1965, PIW). Dalsze tomy obejmuj¹ce okres o�wiecenia (pla-
nowane i rozpoczête jeszcze przez Tadeusza Mikulskiego) ukaza³y siê pod redak-
cj¹ El¿biety Aleksandrowskiej w latach 1967�1970. Seria ta, maj¹ca obj¹æ ca³o�æ
polskiego pi�miennictwa, stopniowo powiêksza³a siê o kolejne opracowania: Ro-
mantyzm (1968�1972), Pozytywizm i M³oda Polska (1970�1977) i dalsze tomy,
po�wiêcone najwybitniejszym pisarzom, ukazuj¹ce siê w nastêpnych latach. Nie-
stety, do dzi� nie zosta³a jeszcze ca³kowicie ukoñczona.

Planowane i rozpoczynane w Instytucie parokrotnie prace nad stworzeniem
syntezy historii literatury narodowej urzeczywistni³y siê dziêki zabiegom Zbigniewa
Goliñskiego. Pod redakcj¹ Kazimierza Wyki mia³y siê ukazaæ tomy obejmuj¹ce
kolejne epoki literackie. W latach sze�ædziesi¹tych skompletowano znakomity
zespó³ autorów: Jerzy Woronczak mia³ przygotowaæ �redniowiecze, Jerzy Ziomek
� Renesans, Czes³aw Hernas � Barok, Mieczys³aw Klimowicz � O�wiecenie, Ma-
ria Janion � Romantyzm, Henryk Markiewicz � Pozytywizm, Kazimierz Wyka �
M³od¹ Polskê, a Jerzy Kwiatkowski � Literaturê Dwudziestolecia.

Prace ruszy³y szybko. Ju¿ w r. 1972 wysz³o O�wiecenie Klimowicza, w r. 1973
ukaza³y siê: Renesans Ziomka i obszerny Barok Hernasa, nastêpnie Pozytywizm
Markiewicza (1978). Jerzy Kwiatkowski mimo ciê¿kiej choroby, która przeciê³a
jego ¿ycie w r. 1986, zdo³a³ jeszcze doprowadziæ do koñca Dwudziestolecie miê-
dzywojenne, wydane dopiero w roku 2000.

Nale¿y podkre�liæ, ¿e ukazuj¹ce siê w Pañstwowym Wydawnictwie Nauko-
wym w Warszawie dzie³a wiele zawdziêczaj¹ inicjatywie ówczesnego kierow-
nika Redakcji Literackiej, redaktora Szczepana G¹ssowskiego, którego po pa-
ru latach zast¹pi³a redaktor El¿bieta B³uszkowska. Po odej�ciu z Dyrekcji IBL
w r. 1973 Zbigniewa Goliñskiego, a nastêpnie po �mierci Kazimierza Wyki (19 I
1975) koordynacja pracy nale¿a³a ju¿ do PWN. Wobec tego, ¿e nie wszyscy auto-
rzy wykonali swoje zadania, trzeba by³o dokooptowaæ nowych. Redaktorzy PWN
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zaanga¿owali do napisania �redniowiecza (1995) Teresê Micha³owsk¹, Romanty-
zmu (1996) � Alinê Witkowsk¹ i Ryszarda Przybylskiego, a nadto zadecydowali
o powstaniu tomu Literatura polska w latach II Wojny �wiatowej (1997), którego
przygotowanie powierzono Jerzemu �wiêchowi.

Równocze�nie ze wspomnianymi syntezami, które z³o¿y³y siê na tzw. �Wiel-
k¹ Historiê Literatury Polskiej�, powstawa³y opracowania przeznaczone do dy-
daktyki uniwersyteckiej pod nazw¹ �Dzieje Literatury Polskiej�. Ta inicjatywa
Zbigniewa Goliñskiego zosta³a oddana w rêce prof. Jerzego Ziomka, który jako
redaktor naukowy serii poszukiwa³ autorów � w miejsce tych, którzy wycofywali
siê z pracy. W ten sposób np. Literatura �redniowiecza Tadeusza Witczaka ukaza-
³a siê dopiero w roku 1990. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w tym samym roku wydano Litera-
turê Dwudziestolecia Jerzego Kwiatkowskiego, zmar³ego (jak ju¿ wspomnia³am)
4 lata wcze�niej.

Zbigniew Goliñski by³ te¿ projektodawc¹ i inicjatorem wielkiej serii wydaw-
niczej �Vademecum Polonisty�, której redaktorem naukowym zosta³ prof. Janusz
S³awiñski. Tu w³a�nie ukaza³ siê wype³niaj¹cy istotn¹ lukê w polskim literaturo-
znawstwie S³ownik terminów literackich (1972), parokrotnie wznawiany i dope³-
niany, autorstwa zespo³u �wietnych badaczy: Micha³a G³owiñskiego, Teresy Kost-
kiewiczowej, Aleksandry Okopieñ-S³awiñskiej i Janusza S³awiñskiego � rów-
nocze�nie redaktora naukowego ca³ego tomu. Pod kierunkiem S³awiñskiego opra-
cowywano w Instytucie przez kilka lat �S³owniki literatury� kolejnych epok lite-
rackich; najwcze�niej, bo ju¿ w r. 1977 ukaza³ siê S³ownik literatury o�wiecenia
(pod redakcj¹ Teresy Kostkiewiczowej), w 1990 � pierwszy chronologicznie tom
tej serii S³ownik literatury staropolskiej. �redniowiecze � renesans � barok (pod
redakcj¹ Teresy Micha³owskiej). W dalszym ci¹gu powstawa³y analogiczne opra-
cowania pó�niejszych epok: S³ownik literatury XIX wieku (1991), S³ownik litera-
tury XX wieku (1992).

Goliñski powo³a³ tak¿e seriê dzie³ zbiorowych, obejmuj¹cych autorskie roz-
prawy przybli¿aj¹ce kluczowe zagadnienia historycznoliterackie kolejnych epok
literatury polskiej. Ukazywa³y siê one we Wroc³awiu w Ossolineum. Tak wiêc np.
Problemy literatury staropolskiej, seria pierwsza, pod redakcj¹ Janusza Pelca uka-
za³y siê ju¿ w r. 1972; seria druga � w nastêpnym roku, seria trzecia � w 1978. Pod
redakcj¹ Zbigniewa Goliñskiego wysz³y w r. 1973 Problemy literatury polskiej
okresu o�wiecenia, seria pierwsza, a seria druga � w 1977.

Trudno by mi by³o wyliczyæ wszystkie inicjatywy naukowe Zbigniewa Goliñ-
skiego. Spisanie ich wymaga³oby pe³niejszej wiedzy i dok³adnego opracowa-
nia bibliograficznego. Krótkie wspomnienie nie jest w³a�ciw¹ po temu okazj¹,
tym bardziej ¿e nie o wszystkim wiem, podobnie jak inni, nie wspó³pracuj¹cy
bezpo�rednio z Dyrekcj¹ koledzy. Zupe³nie przypadkowo, w toku �wspomnienio-
wych� rozmów dowiedzia³am siê np. niedawno o aktywnym zaanga¿owaniu Dy-
rektora w powstanie, a nade wszystko � w uzyskanie przez Instytut prawa do wy-
dawania �wietnego czasopisma �Teksty�, albo np. o nowych inicjatywach biblio-
graficznych. Szczegó³y tych ostatnich pozna³am dziêki uprzejmo�ci prof. Romana
Lotha.

Otó¿ jeszcze za czasów swojej dyrektury Zbigniew Goliñski wpad³ na pomys³
wydania tzw. �Ma³ego Korbuta� i poprosi³ poznañskiego uczonego, prof. Jaros³a-
wa Maciejewskiego o objêcie redakcji naczelnej tego przedsiêwziêcia. Ukoñczo-
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ne ju¿ dzie³o 3-tomowe nie ukaza³o siê jednak drukiem w koñcu lat osiemdziesi¹-
tych, wobec powszechnej wówczas zapa�ci wydawniczej wielu oficyn, w tym tak-
¿e PIW, dla którego by³o przeznaczone. Po paru latach pracê nad �pisarzami daw-
nymi� podj¹³ prof. Roman Loth, który odnowi³ zespó³ opracowuj¹cy has³a i które-
mu uda³o siê w ci¹gu stosunkowo krótkiego czasu doprowadziæ dzie³o do koñca,
uzupe³niaj¹c je i przygotowuj¹c do druku. W ten sposób otrzymali�my nieocenio-
ne zbiorowe dzie³o Dawni pisarze polscy od pocz¹tków pi�miennictwa do M³odej
Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny (t. 1�5; 2000�2004). O roli ini-
cjatorskiej Zbigiewa Goliñskiego napisa³ Loth w Uwagach wstêpnych, poprze-
dzaj¹cych pierwszy tom kompendium (s. 5). Nale¿y tu dodaæ, ¿e pisarze wspó³-
cze�ni zostali objêci innym kompendium o podobnym charakterze: Wspó³czesni
polscy pisarze i badacze literatury (pod red. J. Czachowskiej i A. Sza³agan).

Zbigniew Goliñski w czasach swojej dyrektury otacza³ tak¿e opiek¹ opraco-
wywane i redagowane w Instytucie naukowe serie wydawnicze (np. �Studia Sta-
ropolskie� lub �Studia z okresu O�wiecenia�), a tak¿e wspiera³ organizacyjnie
wszystkie ogólnopolskie i miêdzynarodowe konferencje, inicjowane przez poszcze-
gólne Pracownie, rozumiej¹c ich wielk¹ moc integrowania �rodowiska naukowe-
go. Szczególnie ceni³ konferencje teoretycznoliterackie, odgrywaj¹ce istotn¹ rolê
w animowaniu i rozwijaniu refleksji metodologicznej ca³ej polonistyki.

Jako sekretarz Komisji Tekstologicznej � bra³ ¿ywy udzia³ w przygotowywa-
niu Miêdzynarodowych Kongresów Slawistycznych: w Sofii (1963) oraz w Pra-
dze (1968).

Kiedy rodzi³a siê idea Olimpiady Literatury i Jêzyka Polskiego, przez kilkana-
�cie lat (1976�1988) aktywnie uczestniczy³ w pracach Komitetu Organizacyjne-
go, powsta³ego przy Instytucie Badañ Literackich.

Do wielkich idei Goliñskiego nale¿a³o odrodzenie Zjazdów Naukowych Polo-
nistów, z których ostatni odby³ siê w Warszawie w roku 1958. Tego projektu nie
zdo³a³ wcieliæ w ¿ycie w latach swojej dyrektury, ale nie zaniecha³ go i kiedy w r. 1993
zosta³ przewodnicz¹cym Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej, rozpocz¹³ � przy
aktywnym wspó³uczestnictwie prof. Janusza S³awiñskiego, g³ównego projekto-
dawcy programu naukowego Zjazdu � przygotowania do tej wielkiej imprezy polo-
nistycznej. Zjazd odby³ siê w Warszawie w dniach 22�25 maja 1995, a obszer-
na ksiêga referatów ukaza³a siê drukiem pt. Wiedza o literaturze i edukacja w Wy-
dawnictwie IBL w Warszawie (1996). Za swoisty, gorzki paradoks mo¿na uznaæ
fakt, ¿e na nastêpny Zjazd, odbywaj¹cy siê w Krakowie w r. 2004 prof. Goliñski nie
otrzyma³ nawet programu ani zaproszenia od jego organizatorów.

Gdybym mia³a najkrócej scharakteryzowaæ dzia³alno�æ Zbigniewa Goliñskie-
go jako dyrektora Instytutu, wysunê³abym na plan pierwszy te w³a�nie, znakomite
inicjatywy, p³yn¹ce z g³êbokiego zrozumienia potrzeb nauki o literaturze. W³asne
idee i pomys³y przekazywa³ natychmiast w rêce kolegów, jego zdaniem najlepiej
przygotowanych do ich urzeczywistnienia. Inspiruj¹c innych, sam usuwa³ siê w cieñ,
czerpi¹c z obserwacji owoców swoich planów tylko cich¹ satysfakcjê moraln¹.
W efekcie szybko zapominano o �ródle owych inicjatyw, a ich realizacje stawa³y
siê, tak jak tego pragn¹³, zbiorowymi osi¹gniêciami kierowanej przez niego insty-
tucji, a nadto � tytu³em do chwa³y ich wykonawców.

¯ywiê g³êbokie przekonanie, ¿e obowi¹zkiem pokolenia pracowników Insty-
tutu tamtych lat jest przywrócenie pamiêci o genezie wszystkich tych osi¹gniêæ,
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w akcie wdziêczno�ci dla ich inicjatora. Trzeba koniecznie utrwaliæ s³owami jego
dokonania, niezwykle wa¿ne dla ca³ego �rodowiska polonistycznego.

Cz³owiek. Gdybym po tak wielu latach znajomo�ci mia³a wskazaæ g³ówne
cechy osobowo�ci zmar³ego Przyjaciela, wymieni³abym: prawo�æ i si³ê charakte-
ru, ¿yczliwo�æ dla ludzi, wolno�æ od zawi�ci zawodowej oraz skromno�æ, chwila-
mi nadmiern¹, ale autentycznie odczuwan¹.

Prawo�æ przejawia³a siê w podejmowaniu decyzji maj¹cych �ród³o w g³êboko
zakorzenionym systemie warto�ci, który pozwala³ zawsze, w ka¿dej sytuacji sta-
waæ po w³a�ciwej stronie. To w³a�nie dawa³o mu odwagê prowadzenia Instytutu
wbrew niesprzyjaj¹cym okoliczno�ciom i czêsto wbrew woli w³adz politycznych,
zawsze bacznie patrz¹cych dyrektorowi na rêce. Ale stanowczo�æ i odwaga w wy-
ra¿aniu pogl¹dów, nie tylko politycznych, wpêdza³a go w rozmaite konflikty, dra¿-
ni³a oponentów, sprawia³a, i¿ nawet niektórzy koledzy uwa¿ali go za cz³owieka
nieco trudnego we wspó³¿yciu. Rzeczywi�cie, chwilami nie by³ ³atwy, lecz prze-
cie¿ towarzyska �³atwo�æ� i dyplomatyczna g³adko�æ przewa¿nie tylko os³ania-
j¹ s³abo�æ charakteru. Jego charakter by³ silny, wiêc chwilami owocowa³ szorst-
ko�ci¹.

Ta prawo�æ wewnêtrzna sprawi³a, ¿e w okresie �Solidarno�ci� anga¿owa³ siê
w najró¿niejsze dzia³ania: rozwozi³ pieni¹dze i ¿ywno�æ rodzinom aresztowanych
robotników, kolportowa³ podziemn¹ prasê, otwiera³ swoje mieszkanie dla niele-
galnie zbieraj¹cych siê dzia³aczy, uczestniczy³ w manifestacjach ulicznych, a wresz-
cie � w stanie wojennym sprzeciwi³ siê wszczêciu postêpowania o przyznanie mu
profesury. To w³a�nie dlatego tytu³ profesora uzyska³ dopiero w roku 1992.

Jeszcze w r. 1999, w okresie pó�nym, kiedy rezygnowa³ nawet z wypoczynko-
wych wyjazdów z domu, na wie�æ o otwarciu polskiej szko³y w Wo³kowysku (mie-
�cie swego dzieciñstwa i m³odo�ci) zdecydowa³ siê przedsiêwzi¹æ kilkudniow¹,
mêcz¹c¹ wyprawê na uroczysto�æ otwarcia szko³y, bêd¹c¹ dla niego symbolem
powrotu polsko�ci na tamte ziemie. W samochodzie doc. Tomasza Chachulskie-
go wióz³ ksi¹¿ki, powybierane pieczo³owicie z w³asnego ksiêgozbioru domowe-
go. Jego wspó³towarzysz opowiada o wzruszeniu, jakie nie opuszcza³o Zbyszka,
i o niezwyk³ej wdziêczno�ci miejscowych Polaków, a nawet o przyja�niach, które
wówczas zawi¹za³.

Nieod³¹czn¹ cech¹ Zbigniewa by³o wewnêtrzne otwarcie na ludzkie sprawy.
Umia³ i chcia³ s³uchaæ. By³ kim�, komu mo¿na by³o powierzyæ najwiêksze, nawet
najbardziej osobiste troski, licz¹c na zrozumienie i wsparcie moralne. Dotyczy³o
to w³a�ciwie wszystkich osób, z którymi styka³ siê i wspó³pracowa³. Ale nie tylko
s³ucha³. Umia³ te¿ zabiegaæ o cudze sprawy z gorliwo�ci¹, której nigdy nie przeja-
wia³ wobec siebie. By³ ¿yczliwy i lojalny, w najg³êbszym znaczeniu tych s³ów.
Moje przekonanie podzieli zapewne wiele osób, które mia³y szczê�cie zbli¿yæ siê
do tego cz³owieka.

O sobie mówi³ raczej ma³o i rzadko. W ostatnich latach narzeka³ na zdrowie,
a prawdziwym ciosem sta³a siê dla niego �mieræ syna Marka. Pamiêtam, pili�my
kawê w Klubie na najwy¿szym piêtrze Pa³acu Staszica. Oci¹ga³am siê z podjê-
ciem tego tematu, wiêc sam, zapewne wyczuwaj¹c mój lêk, powiedzia³ krótko:
�By³em przy nim, trzyma³em go za rêkê�. Nie �mia³am podnie�æ oczu, wiêc mil-
czeli�my d³u¿sz¹ chwilê, nie patrz¹c na siebie. Pamiêta³am ma³ego Marka z Wro-
c³awia, wiedzia³am o jego powa¿nej chorobie w dzieciñstwie, o niezwyk³ym przy-
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wi¹zaniu do ojca. I oto Marka ju¿ nie by³o. Nie umia³am nic powiedzieæ. Po pew-
nym czasie, rozumiej¹c moj¹ bezradno�æ, Zbyszek sam zacz¹³ mówiæ o czym�
innym.

I jeszcze jedna z ostatnich rozmów, chyba w koñcu sierpnia 2008. Odebra³am
telefon i od razu Jego g³os wyda³ mi siê inny ni¿ zazwyczaj. Powiedzia³ mi, ¿e jest
coraz s³abszy, czeka go szpital, zapewne operacja. �Wiêc ju¿ siê nie spotkamy� �
doda³ g³o�niej. �Oczywi�cie, ¿e spotkamy siê i wszystko mi opowiesz� � powie-
dzia³am �piesznie. Niestety, mia³ racjê. Nie spotkali�my siê.

Chcia³abym jeszcze koniecznie wspomnieæ o Jego rzadkiej (w ka¿dym razie �
rzadkiej w naszym �rodowisku) w³a�ciwo�ci: Zbigniew by³ wolny od zawi�ci za-
wodowej. Przeciwnie: potrafi³ prawdziwie i g³êboko cieszyæ siê cudzymi sukcesa-
mi, ka¿d¹ wydan¹ ksi¹¿k¹, ka¿dym, najmniejszym nawet osi¹gniêciem. Uczucie
zazdro�ci by³o mu najzupe³niej obce. Zawsze okazywa³ szczer¹ rado�æ, kiedy móg³
kogo� pochwaliæ za dobrze wykonan¹ pracê.

Jednocze�nie by³ niezwykle skromny. W³asne dokonania uwa¿a³ za naturalny
(w jego mniemaniu nigdy do�æ doskona³y) efekt pracy, która by³a tre�ci¹ jego
¿ycia. Nie tylko nie zabiega³ o przejawy uznania czy jakiekolwiek zaszczyty, ale
z g³êboko ukrywan¹ nie�mia³o�ci¹ chroni³ siê przed nimi. To w³a�nie zapewne
skromno�æ osobista sprawi³a, ¿e nie uda³ siê w 1992 r. do Belwederu na ceremoniê
wrêczenia nominacji profesorskich. Aby namówiæ go do udzia³u w kameralnej
uroczysto�ci przyjacielskiej z okazji jego przej�cia na emeryturê, trzeba by³o u¿yæ
wielu sposobów i pró�b, a uleg³ dopiero argumentowi emocjonalnemu: �Zbyszku,
przecie¿ nie zrobisz nam takiej przykro�ci. Wszystko jest przygotowane, nie rób
nam tego�. No wiêc przyszed³, ale ³atwo dostrzegalne skrêpowanie nie opuszcza³o
go ani na chwilê.

Z jego odej�ciem, z którym wci¹¿ trudno siê pogodziæ, �rodowisko polonistycz-
ne sta³o siê ubo¿sze, mo¿e nie zawsze i nie w pe³ni zdaj¹c sobie z tego sprawê.

Teresa Micha³owska
(Warsaw)

A b s t r a c t

OBITUARY OF PROFESSOR ZBIGNIEW GOLIÑSKI

The text is a remembrance about prof. Zbigniew Goliñski, a distinguished editor and  researcher
in Enlightenment literature in Poland and Ignacy Krasicki in particular, and a long standing head of
the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.
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