
IV.  K  R  O   N  I   K  A

Z  M  A  R  L  I

Pamiêtnik Literacki C, 2009, z. 3
PL ISSN 0031-0514

EWA JOLANTA G£ÊBICKA
(20 marca 1953 � 20 sierpnia 2008)

20 sierpnia 2008 niespodziewanie zmar³a nasza droga kole¿anka Ewa Jolanta
G³êbicka; ceniona badaczka literatury staropolskiej, wybitny filolog-neolatynista,
doskona³y edytor. Jej �mieræ zaskoczy³a wszystkich, Ewa mia³a bowiem zaledwie
55 lat, a mimo ciê¿kiej i d³ugoletniej choroby, któr¹ znosi³a z godnym podziwu
bohaterstwem i prawdziw¹ pogod¹ ducha, by³a w doskona³ej kondycji. W lipcu
wyje¿d¿a³a na wakacje promieniej¹ca rado�ci¹, ciesz¹c siê my�l¹ o d³ugim wypo-
czynku. Zmar³a na zamku w Nidzicy, dzieñ przed planowanym powrotem do War-
szawy.

Ewa Jolanta G³êbicka urodzi³a siê 20 marca 1953 w Warszawie i tu spêdzi³a
ca³e ¿ycie. Studia magisterskie odby³a w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwer-
sytetu Warszawskiego i tu te¿ w 1977 r. obroni³a pracê magistersk¹ o postaciach
drugoplanowych w romansie Charitona i Ksenofonta z Efezu, któr¹ pisa³a pod kie-
runkiem prof. Marii P¹kciñskiej. Po studiach znalaz³a zatrudnienie w Redakcji
Filozofii Pañstwowego Wydawnictwa Naukowego, gdzie przygotowa³a do druku
m.in. dialogi Platona (Fajdros, Timajos, Kritias, Menon, Gorgiasz � w serii �Bi-
blioteka Klasyków Filozofii�) oraz edycjê Dzie³ wszystkich Arystotelesa. Równo-
cze�nie zajmowa³a siê badaniami nad ³aciñskojêzyczn¹ poezj¹ staropolsk¹, publi-
kuj¹c m.in. Tabelê wersyfikacyjn¹ poezji ³aciñskiej oraz Indeks miar wierszowych
poezji ³aciñskiej do Wydania Sejmowego Dzie³ wszystkich Jana Kochanowskiego,
a tak¿e edycjê ³aciñskiego przek³adu Trenów Kochanowskiego autorstwa Fran-
ciszka Dionizego Knia�nina.

W roku 1981 zajê³a siê twórczo�ci¹ ³aciñsk¹ Knia�nina i na ten temat przygo-
towa³a, pod kierunkiem prof. Jerzego Axera, rozprawê doktorsk¹, któr¹ obroni³a
na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Za swoj¹ dysertacjê
otrzyma³a wyró¿nienie oraz Nagrodê Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
W roku 1987 zosta³a zatrudniona w Instytucie Badañ Literackich PAN � najpierw
w Pracowni Historii Literatury Staropolskiej kierowanej przez prof. Teresê Mi-
cha³owsk¹, a od 1996 r. u prof. Adama Karpiñskigo, w Pracowni Literatury Re-
nesansu i Baroku.

Ewa G³êbicka by³a autork¹ wielu bardzo warto�ciowych prac. Na sumê jej
dorobku sk³adaj¹ siê: dwie ksi¹¿ki � £aciñska poezja Franciszka Dionizego Knia�-
nina (Wroc³aw 1993) i Szymon Szymonowic. Poeta latinus (Warszawa 2001); trzy
edycje � Francisci Dionysii Knia�nin Carmina (Wratislaviae 1994), Andrzej Mak-
symilian Fredro, Monita politico-moralia / Przestrogi polityczno-obyczajowe oraz
Icon ingeniorum / Wizerunek umys³ów i charakterów (wspólnie z E. Lasociñsk¹,
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Warszawa 1999), Szymon Starowolski, De claris oratoribus Sarmatiae. / O zna-
komitych mówcach Sarmacji (Warszawa 2002); has³a s³ownikowe, m.in. do Pol-
skiego s³ownika biograficznego oraz do S³ownika literatury polskiego o�wiecenia;
rozprawy i artyku³y og³aszane w naukowych periodykach � w �Ricerche Slavisti-
che�, w �Baroku�, �Wieku O�wiecenia�, �Odrodzeniu i Reformacji w Polsce�; licz-
ne artyku³y w tomach zbiorowych (równie¿ publikowanych za granic¹) oraz re-
cenzje. W roku 2003 na podstawie swego bogatego dorobku oraz ksi¹¿ki Szymon
Szymonowic. Poeta latinus uzyska³a stopieñ doktora habilitowanego. Od lipca 2003
kontynuowa³a sw¹ pracê w IBL PAN na stanowisku docenta.

Ewa by³a równie¿ �wietn¹ t³umaczk¹, przede wszystkim podejmowa³a siê prze-
k³adów z ³aciny. Prze³o¿y³a wiêc ³aciñsk¹ poezj¹ Szymona Szymonowica, a tak¿e
De claris oratoribus Sarmatiae Starowolskiego, Complementum z dzie³a Monita
politico-moralia oraz Icon ingeniorum Fredry, wierszowane utwory ³aciñskie do
�redniowiecza Teresy Micha³owskiej oraz do Antologii literatury polskiego �red-
niowiecza opracowanej przez Antoninê Jelicz, przet³umaczy³a te¿ �redniowieczne
teksty filozoficzne, które uka¿¹ siê w kolejnych tomach antologii Wszystko to ze
zdziwienia, redagowanej przez El¿bietê Jung, oraz wybrane bajki Ezopa i Fedrusa.
Ewa �wietnie w³ada³a równie¿ jêzykiem francuskim. W roku 1983 wspólnie z Han-
n¹ Dziechciñsk¹ opracowa³a i przygotowa³a do druku przek³ad ksi¹¿ki Claude�a
Backvisa Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze, bêd¹c zarazem jednym
z t³umaczy tego dzie³a. Przek³ada³a te¿ z jêzyka francuskiego teksty Giovanny
Brogi-Bercoff.

W Instytucie Badañ Literackich, poza dzia³alno�ci¹ naukow¹, Ewa G³êbicka
bra³a tak¿e czynny udzia³ w pracach redakcji �Biblioteki Pisarzy Staropolskich�
oraz kierowa³a dwoma grantami zespo³owymi, dziêki którym przygotowano do
wydania dzie³a Jana Andrzeja Morsztyna, Erazma Otwinowskiego, Andrzeja Ma-
ksymiliana Fredry, Samuela Twardowskiego, Justusa Lipsjusza, Wac³awa Potoc-
kiego. Wspó³pracowa³a równie¿ z O�rodkiem Badañ nad Tradycj¹ Antyczn¹ Uni-
wersytetu Warszawskiego, m.in. przy realizacji programu badawczego £acina
w Polsce. By³a cz³onkiem Komisji Neolatynistycznej Komitetu Nauk o Kulturze
Antycznej PAN.

Po uzyskaniu tytu³u doktora habilitowanego zajê³a siê tak¿e dydaktyk¹. Przez
rok mia³a wyk³ady na Uniwersytecie Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, a pó�niej
zaanga¿owa³a siê w prowadzenie zajêæ na Studiach Doktoranckich przy IBL PAN.
W swoj¹ pracê wk³ada³a wiele trudu, ale te¿ i pasji, tote¿ da³a siê poznaæ jako
�wietny wyk³adowca, posiadaj¹cy umiejêtno�æ wy³o¿enia trudnych zagadnieñ li-
teratury i kultury w sposób prosty i zarazem fascynuj¹cy.

W roku 2006 Ewa G³êbicka podjê³a równolegle pracê w Gabinecie Zbiorów
XIX Wieku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zajmowa³a siê XIX-
-wiecznymi edycjami klasyków. Ostatnim realizowanym przez ni¹ tam projektem
by³o opracowywanie unikatowego ksiêgozbioru Królewskiego Towarzystwa Przy-
jació³ Nauk. Nie dokoñczy³a ju¿ jednak tego zadania.

W ostatnich latach ¿ycia zainteresowania Ewy G³êbickiej zogniskowa³y siê
wokó³ literatury politycznej. Zajmowa³a siê przek³adem Peristromatów Andrzeja
Maksymiliana Fredry oraz Declamatio contra obtrectatores Poloniae Szymona
Starowolskiego. Pracowa³a nad tematem My�l polityczna w Rzeczypospolitej XVII w.
� od Szymona Starowolskiego do Stanis³awa Herakliusza Lubomirskiego, bada³a
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te¿ zagadnienie wp³ywu, jaki na twórczo�æ polskich pisarzy politycznych wywarli
nowo¿ytni autorzy europejscy, zaanga¿owa³a siê równie¿ w prace zwi¹zane z przy-
gotowaniem projektu badawczego Machiavelli i makiawelizm w przestrzeni kul-
turowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i debacie politycznej epok pó�niejszych.
Listopad 2008 mia³a spêdziæ w swoim ukochanym mie�cie Rzymie, który odwie-
dza³a kilkakrotnie, korzystaj¹c ze stypendium Consiglio Nazionale delle Ricerche
(w latach 1989 i 1991) oraz stypendium Fundacji Lanckoroñskich z Brzezia (w la-
tach 1993, 1995, 1999). Tym razem w ramach projektu, którego, niestety, nie zdo-
³a³a zrealizowaæ, planowa³a podjêcie kwerendy w archiwach Biblioteki Watykañ-

skiej w celu odnalezienia europejskich kontekstów (Machiavelli, Lipsjusz, Bacon,
Saavedra, Strada) dla twórczo�ci politycznej zachowanej w XVII-wiecznych ³a-
ciñskich tekstach pisarzy polskich.

Ostatnio Ewa pracowa³a równie¿ nad ustaleniem, sk¹d XVII-wieczni pisarze
polscy, nie znaj¹cy greki, czerpali wiedzê o greckiej literaturze i tradycji � temu
zagadnieniu po�wiêcony by³ jej artyku³ Tradycja grecka po ³acinie. Wokó³ siedem-
nastowiecznej prozy staropolskiej, który znalaz³ siê w tomie zbiorowym �Wszyst-
ko tu najdzie, co wy macie w g³owie�. �wiat prozy staropolskiej (Warszawa 2008).
Z³o¿y³a go do druku tu¿ przed wakacjami. Tekst ukaza³ siê po�miertnie, Ewa nie
doczeka³a jego publikacji.

Pisz¹c o dokonaniach Ewy G³êbickiej, nie mo¿na zapomnieæ o Jej wspania-
³ym charakterze. Nie mia³a bliskiej rodziny, natomiast potrafi³a stworzyæ trwa³e
i mocne wiêzy przyja�ni. By³a otwarta i szczera, nigdy nie obra¿a³a siê, a gdy co�
sprawia³o jej przykro�æ, mówi³a o tym wprost, nie uciekaj¹c siê do dwuznaczno�ci
czy manipulacji. To dawa³o poczucie przyja�ni w prawdzie, a zarazem budowa³o
wiê� zaufania i bezpieczeñstwa. Widzia³a obok siebie drugiego cz³owieka wraz
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z jego potrzebami i choæ sama prze¿ywa³a wiele trudno�ci, zw³aszcza zwi¹zanych
ze zdrowiem, jednak potrafi³a okazaæ zainteresowanie i pomoc w sprawach tak
naukowych, jak i osobistych. By³a m¹dra, skromna i dobra. Na trzy miesi¹ce przed
wakacjami, dziêki ¿yczliwo�ci ludzkiej i w³asnej zaradno�ci, uzyska³a sprzêt me-
dyczny, który niezwykle u³atwia³ jej ¿ycie oraz poprawia³ samopoczucie. Wyje¿d¿a-
³a na swe ostatnie wakacje u�miechniêta i zadowolona, twierdz¹c, ¿e nie pamiêta,
kiedy ostatni raz tak dobrze siê czu³a. Do dzi� trudno nam uwierzyæ, ¿e z urlopu
nie powróci³a.

Estera Lasociñska, Joanna Partyka
(Instytut Badañ Literackich PAN � Institute
of Literary Research of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw)

A b s t r a c t

OBITUARY OF EWA JOLANTA G£ÊBICKA

The text is a posthumous remembrance of Ewa Jolanta G³êbicka, a distinguished expert in
classical, medieval, and renaissance literature, a meritorious editor of the works of Plato, Aristotle,
Jan Kochanowski, Franciszek Dionizy Knia�nin, Andrzej Maksymilian Fredro, and Szymon Staro-
wolski, as well as a remarkable translator with numerous achievements in translation from Latin and
modern languages.


