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Szanowni Pañstwo,
Od kilku miesiêcy rozpowszechniane w prasie ogólnopolskiej, instytucjach naukowych i rodowisku badaczy literatury dawnej informacje zawieraj¹ce oskar¿enie dr Agnieszki Raubo o naruszenie jej praw autorskich postawi³y mnie w sytuacji osoby nie tylko podejrzanej, ale i napiêtnowanej. Doniesienia medialne  bezprawnie ujawniaj¹ce moje dane osobowe: imiê i nazwisko w pe³nym
brzmieniu, stanowisko i miejsce pracy  opatrzy³y znakami w¹tpienia moj¹ pozycjê naukow¹ i zawodow¹ oraz dorobek badawczy. W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ prob¹ o przyjêcie i opublikowanie moich wyjanieñ; ¿ywiê nadziejê, ¿e mam prawo do odpowiedzi na ³amach Pamiêtnika
Literackiego, najbardziej presti¿owego periodyku literaturoznawczego, który wczeniej opublikowa³ listy: dr Raubo oraz Organizatorów konferencji i Redaktorów tomu (2009, z. 2). Sprawa dotyczy
artyku³u Szczêcie monarchijej i umi³owanie m¹droci. O idei króla i filozofa oraz jej przywo³aniach w renesansowej prozie polskiej, pomieszczonego w tomie pokonferencyjnym Wszystko tu
najdzie, co wy macie w g³owie. wiat prozy staropolskiej (Warszawa 2008).
Mnie równie¿  podobnie jak Organizatorom konferencji i Redaktorom tomu  zale¿y na rozwi¹zaniu tej przykrej i bolesnej sprawy; dlatego te¿ na czas trwania procedur wyjaniaj¹cych wycofa³em siê z ¿ycia naukowego i uniwersyteckiego. Postanowi³em tak¿e nie braæ udzia³u w medialnym
teatrze sensacji; d³u¿ej nie mogê jednak milczeæ wobec faktu, ¿e na obecnym etapie postêpowania
jestem nara¿ony na zarzuty, które przedwczenie niestety  przed jednoznacznymi ustaleniami i wi¹¿¹cym werdyktem  niwecz¹ dorobek ponad dwudziestu lat mojej ciê¿kiej pracy. Pozwalam sobie
zatem przedstawiæ stosowne owiadczenie.
Chcê zapewniæ, ¿e podstaw¹ wy¿ej wymienionego artyku³u  artyku³u o charakterze rekonesansowym, korzystaj¹cego z dobrodziejstw intertekstualnoci  by³y moje notatki z lat 19961997,
owoc podoktorskich poszukiwañ tematu habilitacyjnego. Oczywicie, po up³ywie oko³o dziesiêciu lat na potrzeby wyst¹pienia konferencyjnego i artyku³u dokona³em koniecznych uaktualnieñ bibliograficznych i dope³ni³em materia³ egzemplifikacyjny. Muszê dodaæ, ¿e nowe obszary dociekañ
badawczych  zwi¹zane z dawn¹ proz¹ filozoficzn¹, religijn¹ i fabularn¹  przedstawia³em na zebraniach Zak³adu Literatury Dawnej WSP w Bydgoszczy. Zapisy moich spotkañ z tekstami prozatorskimi  przypadaj¹ce na lata 19961999  w du¿ej czêci zosta³y opublikowane (co wielokrotnie
eksponowali i eksponuj¹ Recenzenci mojego dorobku naukowego); to teksty o prozie mistycznej
i oratorskiej, o problemach sarmatyzmu i neostoicyzmu, o listach, autobiografiach i pamiêtnikach.
Kontakty z dr Agnieszk¹ Raubo  g³ównie listowe, telefoniczne, mailowe i SMS-owe  trwa³y
prawie trzy lata: od po³owy 2004 do po³owy 2007 roku; skupia³y siê wokó³ pisania doktoratu (nb.
¿adnego jego fragmentu nie widzia³em), udzia³u w konferencjach, druku artyku³ów w ogólnopolskich periodykach naukowych i mo¿liwoci podjêcia pracy na uczelni. Wydawa³o mi siê, ¿e by³y to
relacje partnerskie, oparte na obustronnej ¿yczliwoci i zaufaniu; wydawa³o mi siê te¿, ¿e korzyci
z owych naukowych konsultacji i wymiany materia³ów by³y obopólne  ja niezmiennie podkrelaæ bêdê waloryzuj¹cy wp³yw dyskusji z m³od¹ Badaczk¹. Dr Raubo zwraca³a siê do mnie o radê
wielokrotnie; zawsze traktowa³em j¹ ¿yczliwie, chêtnie udziela³em pomocy merytorycznej, bibliograficznej i metodologicznej, namawia³em do czynnego udzia³u w ogólnopolskim ¿yciu naukowym
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i publikowania w najbardziej presti¿owych czasopismach literaturoznawczych. Ze swej strony mogê
jedynie zapewniæ, ¿e pomaga³em z poczuciem dobrze spo¿ytkowanego dowiadczenia naukowego
i w³aciwie ulokowanej wiedzy specjalistycznej.
Miejsca wspólne mojego opublikowanego artyku³u o odrodzeniowych inkarnacjach idei króla
i filozofa oraz niepublikowanego tekstu dr Agnieszki Raubo w znacznej mierze wynikaj¹ z niemal¿e to¿samego tematu, z intertekstualnych pu³apek wspólnych lektur: z podobnej bibliografii przedmiotowej i podmiotowej (opracowania i wspó³czesne edycje tekstów dawnych), a tak¿e z wymiany
myli, materia³ów i spostrze¿eñ analitycznych. Mój artyku³ ma charakter rekonesansowy i oparty
jest g³ównie na dostêpnych edycjach krytycznych dzie³ renesansowych; a jeli idzie o merytoryczne
ród³a inspiracji, to bli¿ej mi do dokonañ Stanis³awa Tarnowskiego, Waldemara Voisego, Janusza
Tazbira, Anny Krzewiñskiej ni¿ do ustaleñ Agnieszki Raubo (choæ przyznajê, ¿e wskaza³a mi ona
i zaoferowa³a udostêpnienie kilku cytatów z dzie³ Paprockiego i Lipsjusza). Nie s¹dzi³em, ¿e ¿yczliwe i partnerskie kontakty naukowe obróc¹ siê przeciwko mnie; nie s¹dzi³em te¿, ¿e zasada zaufania,
zgodnie z któr¹ nie opatrywalimy wzajemnych sugestii interpretacyjnych klauzul¹ wy³¹cznoci,
przysporzy mi tak du¿o problemów.
Na wielokrotnie ponawiane ¿yczenie poredniczy³em w ulokowaniu tekstu dr Agnieszki Raubo
w kwartalniku humanistycznym Ogród. Artyku³ ten po licznych konsultacjach telefonicznych i mailowych otrzyma³em w gor¹cym okresie letniej sesji egzaminacyjnej 2005/06, a poniewa¿ zna³em go
doskonale z owych konsultacji, dlatego darowa³em sobie jego lekturê (zadecydowa³y o tym równie¿
istotne wzglêdy zdrowotne)  i niezw³ocznie przekaza³em redakcji Ogrodu, ufaj¹c obiektywnej
ocenie redakcyjnych kolegów. Dodaæ muszê, ¿e od momentu przekazania tekstu dr Raubo do redakcji (w po³owie 2006 roku) do chwili rozpoczêcia pracy nad artyku³em o renesansowych inkarnacjach
idei króla-filozofa (w drugiej po³owie 2008 roku) nie mia³em do tego¿ tekstu dostêpu, a wiêc na karb
luk pamiêci, niedopatrzenia i przeoczenia z³o¿yæ mogê brak w moim artykule stosownego przypisu
informuj¹cego o podobnych badaniach dr Raubo.
W pe³ni rozpoznajê powagê sytuacji i ciê¿ar gatunkowy sprawy; tym pe³niej i dobitniej, im
bardziej prasowe publikacje spychaj¹ mnie w rodowiskowy, naukowy i zawodowy niebyt. Nie z mojej
woli i nie w efekcie moich dzia³añ sta³em siê uczestnikiem wydarzenia, które zniweczy³o moj¹ wiarygodnoæ naukow¹ i dobre imiê. Pragnê zapewniæ, i¿ kwestie fundamentalne w pracy badawczej
by³y i s¹ dla mnie niezmiennie wa¿ne. Mam jednak wiadomoæ, ¿e obecnie nie pozostaje mi nic
innego jak wyjanienia i wiara w ich skutecznoæ oraz oczekiwanie na fina³ sprawy.
£¹czê wyrazy g³êbokiego szacunku
Janusz K. Goliñski
(prof. Uniwersytetu Miko³aja Kopernika
w Toruniu)

