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Jain Goldman urodził się dnia 12. V. 1907 r. w Krakowie. 
Gimnazjum IV im. H enryka Sienkiewicza ukończył w 1925 r. 
W  tym że roku zapisał się na Uniwersytet Jagielloński z z a 
miarem studiowania romanistyki. Doskonałe praktyczne opa
nowanie języka francuskiego, zdobyte w szkole lingwistycznej 
R. Ansona (tj. jego ojca Stanisław a Goldmana) oraz utrwalone 
potem pobytem we Francji, ułatwiło mu studiowanie tego działu 
humanistycznego.

Encyklopedyczne zamiłowanie do nauki, zapał do pracy 
naukowej (przez całe lata studiów uniwersyteckich i potem był 
codziennym gościem lektorium Biblioteki Uniwersyteckiej) 
posiadał zdumiewające. Toteż zakres jego zainteresowań nau
kowych był obszerny. Nie tylko rom anistyka, ale i polonistyka, 
slaw istyka, indoeuropeistyka, anglistyka były przedmiotem 
jego zainteresowań i poważnych studiów naukowych. Sio
stra  jego, która uratow ała się wraz z mężem i synkiem 
przez ucieczkę na W ęgry (Irena Haberowa, inż. H. Haber), 
z pietyzmem  przechowuje jego zeszyty z wykładami uniwer
syteckimi. W ystarczy  przypatrzeć się treści ich, aby zoriento
wać się, że przeszedł i kurs sanskrytu, i języka staroperskiego, 
i zarys historycznej gram atyki języka łacińskiego, nie mówiąc 
o innych zainteresowaniach historyczno-literackich. Lingwi
styka bowiem interesowała go obok studiów historyczno-lite
rackich. J. Rozwadowski kształcił jego umysł obok romani- 
stów prof. S. W ędkiewicza i Folkierskiego, u których w 1929 r. 
uzyskał doktorat z romanistyki, na podstawie pracy: „Les o ri
gines de la philologie romane et celles de la philologie indo- 
européenne“.

Ten wachlarz jego zainteresowań z wyraźnym  pociągiem 
do polonistyki i językoznawstw a wycisnął piętno na gruntow- 
ności jego wiedzy i pracy naukowej. W  stosunku do posiada
nej wiedzy mało drukował. Był bowiem skrom ny i bardzo w y
m agający wobec swoich prac. Ale dlatego to, co wydał, nosi 
znamiona jego pracowitości i dokładności. Mam na myśli 
owoc jego benedyktyńskiej pracy (wiem, ile lat trudu koszto-
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w ata go ta  praca) dzieło: „La philologie romane en Pologne“, 
Kraków 1937, str. 333.

W ystarczy  przypatrzeć się rubryce przejrzanych czaso
pism i wydawnictw, ażeby się przekonać o rozm iarze włożonej 
w to dzieło p racy . Dzieło to jest bibliografią prac rom anistycz- 
nych w Polsce od czasów najdaw niejszych do najnowszych.

Nie jest to alfabetyczne wyliczenie prac rom anistycznych 
w Polsce, ale charak terystyka  rom anistyki w Polsce według 
rozdziałów: 1) Les études romanes en Pologne jusqu’à la fon
dation de la prem ière chaire de philologie romane en 1892 
z poddziałam i: a) La renaissance, b) le siècle philosophique; 
2) La philologie romane en Pologne 1892— 1935.

Ulubionym autorem  francuskim  jego był André Gide, toteż 
w „Przeglądzie W spółczesnym “ (1932) napisał recenzję pracy  
R. Fernandeza: „Andre Gide“. W spólnie z dr L. K rzyża
nowskim opracow ywał „Słownik języka angielskiego“, k tó ry  
miał się ukazać nakładem  Trzaski, Everta i Michalskiego. Z a 
jęcia praktyczno-zarobkow e, tzn. prowadzenie szkoły języków 
obcych Ansona, pochłaniały mu dużo czasu, ale nie do tego 
stopnia, żeby nie znalazł choć chwili czasu pójścia do ulubio
nego lektorium  Biblioteki Uniwersyteckiej.

W ybuch wojny w 1939 r. zmusił go do ucieczki wraz 
z żoną i maleńkim dzieckiem do Lwowa, gdzie na uniw ersy
tecie! wykładaił do 1941 r. przy  katedrze rom anistycznej. 
Z wkroczeniem  Niemców do Lwowa w 1941 r. zaczęły się dla 
niego i jego rodziny (znalazła się tam  i jego m atka oraz ojciec) 
koszm arne dni. Mało miał zm ysłu praktycznego, życiowego, 
ażeby się w ym knąć hitlerowcom, k tó rzy  w 1942 r. zabrali go 
z ulicy do obozu Janowskiego. Z pewnością zaraz go tam  roz
strzelano, gdyż jeden z „obozowiczów“ widział go tam  jednego 
dnia, a potem stracił go z oczu. A wiadomo, że w obozie Ja 
nowskim pod Lwowem odbywało się masowe mordowanie 
Żydów.
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