Poznań, dnia 16 marca 2017r.

dr Anna Chudzińska-Parkosadze
os. Piastowskie 3\30
61-146 Poznań

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów
PI. Defilad 1 (PKiN)
00-901 Warszawa
za pośrednictwem
Rady Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
ODWOŁANIE
od UCHWAŁY nr 38/2016/2017
Rady Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 19 stycznia 2017r.
w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003r. N r 65, poz. 595,
z późn. zm.) wnoszę odwołanie od uchwały nr 38/2016/2017 Rady Wydziału Neofilologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie
odmowy nadania mi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w
dyscyplinie literaturoznawstwo. Wnoszę o uchylenie w/w uchwały oraz przekazanie sprawy do
ponownego rozpatrzenia innej jednostce organizacyjnej.

Uzasadnienie
W uchwale nr 38/2016/2017 z dnia 19 stycznia 2017r. Rada Wydziału Neofilologii
UAM w Poznaniu uznała zasadność następujących argumentów:
1. Rada Wydziału Neofilologii UAM „uznała zasadność argumentów podnoszonych
przez komisję habilitacyjną” dotyczących „możliwości popełnienia plagiatu” przez
habilitantkę (str. 3 uchwały), podkreślając, że „zebrane w niniejszym postępowaniu
dokumenty, nie pozostawiają wątpliwości co do faktu przywłaszczenia sobie
przez Habilitantkę autorstwa fragmentów cudzej pracy” (str. 4 uchwały,
wytłuszczenie - A.Ch-P);
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2. Rada Wydziału Neofiłologii UAM nie wzięła pod uwagę dwóch pozytywnych
recenzji prof. dra hab. Grzegorza Przebindy i prof. UG dr hab. Moniki Rzeczyckiej
przychylając się jedynie do trzeciej

recenzji prof. dra hab. Tadeusza

Klimowicza, która kończyła się negatywną konkluzją;
3. Rada Wydziału Neofiłologii UAM stwierdziła, że moje osiągnięcia naukowe
uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora nie mają charakteru znacznego wkładu w
rozwój dyscypliny naukowej (literaturoznawstwa) oraz istotnej aktywności
naukowej i tym samym nie spełniają kryteriów określonych w art. 16 ust. 1
ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016.882 t.j., z późniejszymi
zmianami) (wytłuszczenie - A.Ch-P).
Jest to teza niepoparta żadnymi argumentami prawnymi czy faktycznymi. Fakty
są bowiem takie, że w toku postępowania otrzymałam dwie bardzo pozytywne
recenzje od Pana Profesora Grzegorza Przebindy i od Pani Profesor Moniki
Rzeczyckiej, którzy podtrzymali pozytywną i wysoką ocenę mojego dorobku, o
czym świadczy treść protokołu z posiedzenia komisji habilitacyjnej z dnia
8.12.2016r. oraz oddzielnie wystosowane Stanowisko... z dnia 8 grudnia 2016r. Pani
Profesor Moniki Rzeczyckiej.
Pozwolę

sobie na przytoczenie w tym

miejscu fragmentów recenzji

profesorskich oraz protokołu. Pan Profesor Grzegorz Przebinda w swojej recenzji
stwierdził, że: Jeszcze nigdy w karierze recenzenckiej nie zdarzyło mi się
oceniać dorobku badacza tak wszechstronnie, gruntownie wykształconego,
potrafiącego wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności badawcze dla
przygotowania liczących się w międzynarodowym środowisku naukowym
publikacji oraz w działalności dydaktycznej i organizacyjno-naukowej” (s. 1
recenzji, s. 3-4 protokołu komisji habilitacyjnej z dnia 8.12.16) (wytłuszczenie A.Ch-P). A we wniosku recenzji Pan Profesor Przebinda podkreśla, że: „bogaty i
różnorodny dorobek badawczy dr Anny Chudzióskiej-Parkosadze spełnia
wymogi formalne stawiane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby
ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz.
1165)” (s. 2 recenzji, str. 3-4 protokołu komisji habilitacyjnej) (wytłuszczenie A.Ch-P).
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Pani Profesor Monika Rzeczycka również stwierdziła w swojej recenzji, że
przedłożony przez dr Chudzińską-Parkosadze do oceny „dorobek badawczy spełnia
z naddatkiem wymagania formalne przewidziane przez Rozporządzenie
ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie
kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. N r 196, poz. 1165)” (s. 3), a „przysłane materiały
świadczą o bardzo dużej aktywności naukowej Habilitantki, rozległości jej
zainteresowań
organizacyjnej

badawczych,
oraz

ponadprzeciętnej

dużym

aktywności

doświadczeniu

i

sprawności

dydaktycznym”

(s.

3)”

(wytłuszczenie - A.Ch-P) (strona 3 recenzji, strona 5-6 protokołu komisji
habilitacyjnej).

Zanim odniosę się do trzech głównych argumentów wysuniętych przez Radę Wydziału
Neofilologii UAM, na podstawie których odmówiono mi przyznania stopnia doktora
habilitowanego chciałabym podkreślić, że Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w art. 33 w
punkcie la stanowi, że: „Zadaniem Centralnej Komisji jest zapewnienie harmonijnego rozwoju
kadry naukowej zgodnie z najwyższymi standardami jakości badań wymaganych do
uzyskania stopni naukowych i tytułu naukowego”. W tym samym artykule w punkcie lb,
czytamy: „Centralna Komisja w swoich pracach kieruje się zasadą rzetelności, bezstronności
i przejrzystości realizowanych działań

Niestety już na wstępie mojego odwołania

muszę stwierdzić, że w procesie procedowania mojego postępowania habilitacyjnego każda z
tych zasad została naruszona w stopniu rażącym.

Ad. 1
Odnosząc się argumentów Rady Wydziału Neofilologii UAM chciałbym podkreślić, że
pierwszy zarzut jest naruszeniem prawa, ponieważ do zadań i kompetencji komisji
habilitacyjnej oraz Rady Wydziału nie należy stwierdzenie popełnienia plagiatu. Jest to
kompetencją komisji dyscyplinarnej oraz prokuratury. W myśl Konstytucji RP, do momentu,
gdy osoba podejrzana o taki czyn nie zostanie skazana prawomocnym wyrokiem, stosuje się
wobec niej zasadę domniemania niewinności. Stąd wniosek, że komisja habilitacyjna i Rada
Wydziału

potraktowały

„możliwość

popełnienia

plagiatu”

jako

fakt

stwierdzony

prawomocnym wyrokiem, co jest niezgodne ze stanem faktycznym oraz z prawem. Ponadto
przestępstwa tego rodzaju należą do przepisów Kodeksu postępowania karnego, a komisja
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habilitacyjna i Rada Wydziału procedują na podstawie Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego. Sytuacja powtórnego
błędnego procedowania komisji habilitacyjnej w odniesieniu do mojego dorobku jest o tyle
dziwna, że zarówno Pan Przewodniczący Profesor Piotr Fast, jak i Rada Wydziału na czele z
Panią Dziekan Aldoną Sopatą, wiedzieli o tym, że łączenie postępowania wyjaśniającego (które
ciągle trwa, gdyż zostało bezprawnie przedłużone z trzech miesięcy do roku przez Pana
Rzecznika Dyscyplinarnego Rafała Sikorskiego) z postępowaniem habilitacyjnym jest
bezprawne. Świadczy o tym wniosek Przewodniczącego komisji Pana Profesora Fasta z dnia 7
czerwca 2 0 16r. do ówczesnej Pani Dziekan Teresy Tomaszkiewicz o ponowne podjęcie mojego
postępowania habilitacyjnego, gdyż dopiero po konsultacji z Panem Sikorskim dowiedział się,
że zostało ono bezprawnie zawieszone. Niestety, z nieznanych nikomu powodów, Pani Dziekan
Teresa Tomaszkiewicz zignorowała ten wniosek. 16 czerwca 2016r. sama wystosowałam
wniosek o odwieszenie mojego postępowania habilitacyjnego (załącznik nr 24) - z takim
samym skutkiem. We wniosku ukazałam na artykuł 97 § 1 punkt 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego, który stanowi, że można zawiesić postępowanie administracyjne „gdy
rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia
wstępnego przez inny organ lub sąd”, a w przypadku postępowania habilitacyjnego
rozpatrzenie całości dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego nie zależy od
rozstrzygnięcia w jednej sprawie dotyczącej podejrzenia o popełnienie plagiatu nie będącego
podstawą ubiegania się o tytuł zawodowy doktora habilitowanego (Art. 29a Ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 22 grudnia
2014r.). Ponadto w swoim wniosku zaznaczyłam, że w art. 98. § 1 jest mowa, że „organ
administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której
żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie
zagraża to interesowi społecznemu”. A ja przecież z żadnym wnioskiem tego rodzaju nie
występowałam. Co więcej, art. 99 mówi o tym, że „organ administracji publicznej, który z
przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1-3 zawiesił postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni
równocześnie niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego prowadzenia
postępowania

A Rada Wydziału nie zajmuje się przecież postępowaniami

dyscyplinarnymi, gdyż są to dwa odrębne postępowania prawne, jedno o podstawie
administracyjnej, a drugie o podstawie karnej. Niestety nowo wybrana Pani Dziekan Aldona
Sopata również zignorowała ten wniosek, przyznając się podczas rozmowy ze mną, że nie
skonsultowała go nawet z prawnikami. Dopiero po mojej interwencji u JM Rektora Andrzeja
Lesickiego (pismo w załączniku nr 22) Rada Wydziału odwiesiła moje postępowanie
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habilitacyjne dnia 17 listopada 2016r. Uchwalą nr 22\2016\2017 Rady Wydziału Neofilologii
UAM z dnia 17 listopada 2016r.
Zarówno Rada Wydziału, Pani Dziekan Aldona Sopata oraz Pan Przewodniczący
komisji habilitacyjnej, jak zresztą i pozostali członkowie komisji habilitacyjnej, wiedząc o tym,
że nie należy tych dwóch postępowań łączyć, uczynili podejrzenie mnie o plagiat podstawą
decyzji o odmowie przyznania mi stopnia doktora habilitowanego. Dodać jeszcze należy,
że uczynili to świadomie i z pełną premedytacją, ponieważ Pan Przewodniczący został o tej
prawnej okoliczności powiadomiony oddzielnym pismem przez mojego adwokata Pana
Mirosława Maciejewskiego z dnia 28 listopada 2016 r. (załącznik nr 20), a członkowie zostali
o tym poinformowani na początku posiedzenia dnia 8 grudnia 2017r. (załącznik: protokół z
posiedzenia komisji habilitacyjnej dnia 8.12.2016r.).
Ponadto Rada Wydziału i komisja habilitacyjna wykazały się rażącą nieznajomością
prawa, ponieważ zignorowały art. 29a punkt 1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym, który stanowi, że: „Rada właściwej jednostki organizacyjnej lub odpowiednio
Centralna Komisja, w drodze decyzji, stwierdza nieważność postępowania w sprawie
nadania tytułu lub stopnia, jeżeli w pracy stanowiącej podstawę nadania tytułu lub
stopnia osoba ubiegająca się o tytuł lub stopień przypisała sobie autorstwo istotnego fragmentu
lub innych elementów cudzego utworu lub ustalenia naukowego”. Podstawą podejrzenia mnie
o plagiat nie jest żaden z artykułów jednotematycznego cyklu przedstawionych przeze mnie
jako główne osiągnięcie naukowe, tylko fragment mojej pracy magisterskiej z 1999 roku

{notabene, można było w tym przypadku zastosować art. 144 ust. 2a Ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz.U. 2005 N r 164 poz. 1365) mówiący o
przedawnieniu), w której umieściłam na początku omawianego fragmentu przypis z zapisem
źródłowym odnoszącym się do M. Polakowa, ale nie wiedziałam (gdyż, jak się w toku
postępowania wyjaśniającego okazało, mój promotor nie sprawdził mojej pracy), że dalej
powinny być przypisy z zaznaczonym „Ibidem”. Niestety nieświadoma tego błędu i ufająca
swojemu promotorowi, umieściłam ten fragment w jednym z moich wczesnych artykułów.

W rezultacie tych błędów i naruszeń moje postępowanie habilitacyjne trwa już drugi rok. W
związku z powyższym został również naruszony art. 18a punktu 11 Ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym, który głosi, że: „Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od
dnia

otrzymania

zawierającą

recenzji

opinię w

przedkłada

radzie jednostki

sprawie nadania lub

odmowy

organizacyjnej
nadania

stopnia

uchwałę
doktora

habilitowanego, o której mowa w ust. 8, wraz z uzasadnieniem i pełna dokumentacją
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postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej
opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub
odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego”.
Nie pozostawia wątpliwości fakt bezprawnego zawieszenia przez Radę Wydziału
Neofilologii UAM mojego postępowania habilitacyjnego 17 grudnia 2015 roku Uchwałą nr
30\2015\2016 Rady Wydziału Neofilologii UAM, które zostało ponownie podjęte dopiero 17
listopada 2016 roku Uchwałą nr 22\2016\2017 Rady Wydziału Neofilologii UAM. W
konsekwencji moje postępowanie habilitacyjne zostało zawieszone na 11 miesięcy i trwało
prawie dwa lata od 22 kwietnia 2015r. do 22 lutego 2017r. (dostarczenie mi uchwały, ale bez
dokumentacji). To z kolei skutkowało przekroczeniem okresu mojego zatrudnienia, utratą
pracy oraz utratą zdrowia (obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim). Pan Prorektor Tadeusz
Wallas odrzucił moje podanie o przedłużenie zatrudnienia argumentując swoją decyzję zapisem
w Statucie UAM, który nie daje możliwości przedłużenia zatrudnienia osobom niemającym
tytułu doktora habilitowanego dłużej jak na dziesięć lat. Moje odwołanie od tej decyzji również
zostało odrzucone i uzasadnione przez Pana Prorektora jednym zdaniem: „W odpowiedzi na
Pani pismo z dnia 16 lutego 2017r., informuję, że z uwagi na opinię Rady Wydziału
Neofilologii podtrzymuję decyzję o odmowie przedłużenia zatrudnienia”. I dalej widnieje rada:
„Ponadto, wobec przedstawionych faktów, zalecam wniesienie odwołania do Centralnej
Komisji ds. Stopni i Tytułów” (pismo datowane na 2 marca b.r.).

Poniżej przedstawiam harmonogram mojego postępowania habilitacyjnego:
22 kwietnia 2015 roku - wszczęcie przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów
postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwo;
1 września 2015r. - powołanie komisji habilitacyjnej przez Centralną Komisję ds. Stopni i
Tytułów;
14 września 2015 r. - dostarczenie decyzji o składzie komisji habilitacyjnej na Wydział
Neofilologii UAM w Poznaniu wraz z prośbą wystosowaną przez Centralną Komisję ds. Stopni
i Tytułów o dalsze procedowane;
17 listopada 2015 r. - po otrzymaniu trzech recenzji dorobku naukowego (dwóch
pozytywnych i jednej negatywnej), Przewodniczący komisji habilitacyjnej zarządził spotkanie
wyjaśniające dla wszystkich członków komisji habilitacyjnej oraz habilitantki, dotyczące
podejrzenia o plagiat wysuniętego prof. dra hab. Tadeusza Klimowicza;
8 grudnia 2015 r. - rozmowa wyjaśniająca, po której Przewodniczący komisji habilitacyjnej
prof. dr hab. Piotr Fast skierował wniosek do Rady Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu o
zawieszenie postępowania habilitacyjnego i skierowanie sprawy do Rzecznika
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Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich UAM (okazało się, że nie mogłam dokonać
plagiatu tekstu Iriny Wasilczenko, gdyż mój artykuł był fragmentem mojej pracy magisterskiej
napisanej trzy lata przed pojawieniem się pracy Iriny Wasilczenko; problem w tym, że pani
Wasilczenko i ja korzystałyśmy z tego samego źródła, przy czym pani Wasilczenko nie
zamieściła w swojej pracy przypisów odnoszących się do tekstu źródłowego, a ja zamieściłam
go w pracy magisterskiej, ale tylko na początku cytowanego tekstu - te fakty, mimo, że
przedstawione zostały Rzecznikowi Dyscyplinarnemu dr. hab. Rafałowi Sikorskiemu w toku
postępowania wyjaśniającego wszystkie zostały zignorowane, a Pan Rzecznik przedłużał
postępowanie wyjaśniające z naruszeniem prawa 4-krotnie (z ustawowych 3 miesięcy do 12
miesięcy);
17 grudnia 2015 r. - zawieszenie postępowania habilitacyjnego przez Radę Wydziału na
podstawie art. 97 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Uchwała nr
30\2015\2016 Rady Wydziału Neofilologii UAM z dnia 17 grudnia 2015 roku)
7 czerwca 2016 r. - Przewodniczący komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Piotr Fast zwrócił się
z wnioskiem do Rady Wydziału Neofilologii UAM o wznowienie postępowania komisji
habilitacyjnej; niestety wniosek ten został zignorowany przez Panią Dziekan Teresę
Tomaszkiewicz i nie został przedstawiony Radzie Wydziału;
16 czerwca 2016 r. - zwróciłam się z wnioskiem do Pani Dziekan prof. dr hab. Teresy
Tomaszkiewicz o odwieszenie mojego postępowania habilitacyjnego i poddanie tego wniosku
pod głosowanie Radzie Wydziału - niestety i ten wniosek, bez wyjaśnień ze strony Pani
Dziekan, został zignorowany;
27 czerwca 2016 r. - w odpowiedzi na mój wniosek z 16 czerwca Pani Dziekan poinformowała
mnie, że najbliższe posiedzenie Rady Wydziału Neofilologii, na którym może zostać
rozpatrzony mój wniosek odbędzie się 22 września b.r.;
16 września 2016 r. - spotkanie z nową Panią Dziekan Neofilologii prof. UAM dr hab. Aldoną
Sopatą, podczas którego dowiedziałam się, że Pani Dziekan nie zamierza przedstawić mojego
wniosku Radzie Wydziału, gdyż czeka na decyzję Rzecznika Dyscyplinarnego; mimo moich
wyjaśnień, że decyzja Rzecznika nie jest prawnie wiążąca (jest nią dopiero werdykt Komisji
Dyscyplinarnej) i nie ma nic wspólnego z postępowaniem habilitacyjnym, Pani Dziekan nie
zmieniła swojego zdania, a na moje pytanie, czy mój wniosek z 16 czerwca został chociaż
skonsultowany z prawnikami Pani Dziekan odpowiedziała mi wymownym milczeniem;
19 września 2016 r. - ponownie skierowałam wniosek do Pani Dziekan Aldony Sopaty o
odwieszenie mojego postępowania habilitacyjnego - znowu bez rezultatu;
18 października 2016 r. - wysłałam pismo do Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego, aby poinformować go o
nieprawidłowościach w moim postępowaniu habilitacyjnym i prosiłam w nim o interwencję z
jego strony;
9 listopada 2016r. - rozmowa z Prorektorem prof. UAM dr hab. Tadeuszem Wallasem, który
zainterweniował w mojej sprawie i tylko dzięki temu udało się w końcu odwiesić moje
postępowanie habilitacyjne;
17 listopada 2016r. - ponowne podjęcie postępowania habilitacyjnego Uchwałą nr
22\2016\2017 Rady Wydziału Neofilologii UAM z dnia 17 listopada 2016r;
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29 listopada 2016r. - wysłałam do Przewodniczącego komisji habilitacyjnej Pana Profesora
Piotra Fasta dokumenty, z prośbą o ich udostępnienie członkom komisji (wniosek o
udostępnienie dokumentów, sprawozdanie z działalności naukowej 2015\2016, Odpowiedź na
recenzję Pana p r o f dr. hab. Tadeusza Klimowicza, plik z niewykorzystanymi w monografii
fragmentami z pracy doktorskiej)
30 listopada 2016 r. - Przewodniczący komisji habilitacyjnej Pan Profesor Piotr Fast, oprócz
dokumentów przesłanych przeze mnie, wysłał dodatkowo do członków komisji dokumenty,
które miały podobno świadczyć o tym, że popełniłam plagiat (wr protokole posiedzenia komisji
habilitacyjnej z dnia 8.12.2016r. Przewodniczący komisji twierdzi, że były to dwa dokumenty
autorstwa Pana Profesora Tadeusza Klimowicza, ale ja do dzisiaj nie otrzymałam tych
dokumentów mimo swoich próśb; Pani Dziekan Aldona Sopata w piśmie adresowanym do
mnie z dnia 24 lutego 2017 r. stwierdziła, że jedyne dokumenty, jakie rozesłał Pan
Przewodniczący członkom komisji dnia 30 listopada to dokumenty, które ja mu wysłałam);
8 grudnia 2016r. - posiedzenie komisji habilitacyjnej;
12 grudnia 2016r. - wysłałam pismo do Pani Dziekan z prośbą o poinformowanie mnie, jaki
jest wynik głosowania komisji habilitacyjnej - nie otrzymałam na swoje pytanie żadnej
odpowiedzi;
16 stycznia 2017r. - otrzymałam protokół z posiedzenia, z którego wreszcie dowiedziałam się,
że wynik głosowania był negatywny (wcześniej musiałam napisać oficjalne pismo z prośbą
przysłania mi protokołu, jak tylko zostanie dostarczony przez pocztę); zastanawiające jest
również to, że mimo, iż protokół nie dotarł do 12 stycznia i nie mógł być włączony przez Radę
Dziekańską do porządku obrad Rady Wydziały 19 stycznia, to jednak został włączony;
19 stycznia 2017r. - podjęcie przez Radę Wydziału Uchwały nr 38/2016/2017 w sprawie
odmowy nadania mi stopnia doktora habilitowanego nauk humanistycznych w
dyscyplinie literaturoznawstwo;
22 lutego 2017r. - odebrałam Uchwałę nr 38/2016/2017 w kancelarii adwokackiej Pana
Mecenasa Mirosława Maciejewskiego, niestety przesyłka nie zawierała dokumentów, o
które prosiłam w piśmie do Pani Dziekan Aldony Sopaty 3 lutego 2017;
3 lutego - 8 marca 2017 r. - korespondencja z Panią Dziekan - prośba o nadesłanie i
udostępnienie mi dokumentów dotyczących mojego postępowania habilitacyjnego (chodziło o
zagadkowe dokumenty autorstwa Pana Profesora Klimowicza mające potwierdzać popełnienie
przeze mnie plagiatu) pisma z dnia 3 lutego, 13 lutego, 20 lutego, 26 lutego, 1 marca, 3 marca,
8 marca b.r.
15 marca 2017 r. - zapoznane się z aktami postępowania habilitacyjnego.
16 marca 2017r. - odwołanie do Centralnej Komisji.

Wracając jeszcze do wątku wadliwego procedowania komisji habilitacyjnej i Rady
Wydziału na podstawie oskarżenia mnie o popełnienie plagiatu należy podkreślić, że plagiat
nie został stwierdzony, a komisja habilitacyjna oraz Rada Wydziału procedowały tak, jakby ów
plagiat był stwierdzony wyrokiem sądowym;
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„Podejmując niniejszą uchwałę, Rada przychyliła się do negatywnej opinii komisji
habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo dr Annie Chudzińskiej-Parkosadze. Tym
samym Rada podzieliła stanowisko komisji habilitacyjnej i uznała zasadność argumentów
podnoszonych przez komisję habilitacyjną w niniejszym postępowaniu” (3 nienumerowana
strona uchwały Rady Wydziału).
„Prof. Klimowicz wskazał w tym zakresie na możliwość popełnienia plagiatu przez
Habilitantkę” (str. 4 nienumerowanej uchwały Rady Wydziału).
„Podczas posiedzenia w dniu 8.12.2016 r. komisja habilitacyjna, analizując dorobek
Habilitantki, jednoznacznie stwierdziła, że zebrane w niniejszym postępowaniu dokumenty, nie
pozostawiają wątpliwości co do faktu przywłaszczenia sobie przez Habilitantkę autorstwa
fragmentów cudzej pracy” (str. 4 nienumerowanej uchwały Rady Wydziału).

Zauważyć należy, że końcowa konkluzja uchwały Rady Wydziału nie ma nic
wspólnego z treścią art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016.882 t.j., z
późniejszymi zmianami). W kontekście tej sprawy na uwagę zasługuje fragment protokołu z
posiedzenia komisji habilitacyjnej z dnia 18.12.2016r„ który bardzo przypomina przedostatni
akapit uchwały Rady Wydziału:

„Analizując dorobek Habilitantki Komisja w całym składzie jednoznacznie
stwierdziła, że przedłożone zarówno przez Habilitantkę, jak i poszczególnych członków
Komisji dokumenty nie pozostawiają wątpliwości co do faktu przywłaszczenia sobie przez
Habilitantkę autorstwa fragmentów cudzej pracy” (str. 13 protokołu).

Dokumenty mające jakoby świadczyć o „przywłaszczeniu” przeze mnie „autorstwa
cudzej pracy” to dokumenty autorstwa Pana Profesora Klimowicza, o dostęp do których
bezskutecznie wnoszę do Pani Dziekan Aldony Sopaty. W protokole czytamy:

„W swoim Piśmie prof. Klimowicz przypomina, że 08 grudnia 2015 roku, podczas
posiedzenia Komisji „na «dowód swojej niewinności» pani Anna Chudzińska-Parkosadze
przedłożyła 6 (sześć) stron z pracy magisterskiej z roku 1999, które dziewięć lat później
zamieniły się we wspomniany artykuł” (str. 11 protokołu).

To prawda, że nieświadoma jeszcze przyczyny całego nieporozumienia, w celu
wyjaśnienia go, przyniosłam kopie dla członków komisji, na których widniał tylko jeden
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przypis ukazujący na źródło omawianego tekstu (a nie „przepisywanego”) - M. Поляков,

Велимир Хлебников. Мировоззрение и поэтика, w: В. Хлебников. Творения. Советский
писатель. Москва 1986. Dalej czytamy:

„Obecnie ta sugestia została przez prof. Klimowicza wyjaśniona, ponieważ dotarł on
do „tej trzeciej pracy” : M. Поляков, Велимир Хлебников. Мировоззрение и поэтика [...]”
(str. 11 protokołu) (wytłuszczenie A. Ch-P).

Ze swojej strony chciałabym zauważyć, że po otrzymaniu ode mnie kserokopii z jednym
tylko przypisem ukazującym na tę właśnie pracę Polakowa trudno było nie dotrzeć do tej
książki. Nie rozumiem dlaczego Pan Profesor Klimowicz pisze o tym z takim dramatyzmem i
satysfakcją. Zdumiewa mnie w tej sytuacji założenie utrzymywane przez tłumy moich sędziów,
że świadomie dokonałam „plagiatu” i świadomie dołączyłam sporny artykuł do swojego
dorobku. Każdy myślący człowiek musi przyznać, że jest to założenie absurdalne z logicznego
punktu widzenia.
Absurdalność tej sprawy pogłębia przebieg procesu wyjaśniającego powierzonego Panu
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Rafałowi Sikorskiemu. Wymienię tylko kilka naruszeń
przepisów prawa i dobrych obyczajów przez Pana Rzecznika:
- czterokrotne przedłużanie mojego postępowania wyjaśniającego (dwa pierwsze
przedłużenia wyniknęły z nieodpowiedniego doboru biegłego, który nie będąc biegłym
sądowym nie potrafił napisać ekspertyzy, a dwa następne wyniknęły z czystej złośliwości Pana
Rzecznika, który nie pofatygował się, aby zadzwonić do sekretariatu Instytutu Filologii
Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM i dowiedzieć się o termin mojego urlopu; właściwie to nie musiał
tego robić, gdyż w czerwcu poinformowałam go o terminie mojego urlopu, a Pan Rzecznik
złośliwie wyznaczył mi spotkanie na 11 sierpnia wiedząc, że nie będzie mnie wtedy w kraju;
ostatnie przedłużenie na trzy miesiące potrzebne było tylko po to, abym mogła zaznajomić się
z aktami, co notabene trwało jedną godzinę);
- czterokrotne przedłużenie postępowania wyjaśniającego jest ewidentnym naruszeniem
przepisów prawnych, ponieważ art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 N r 164 poz. 1365; opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 1842, 1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60) głosi, że:
Art. 144 ust. 4. Rzecznik dyscyplinarny w terminie trzech miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania wyjaśniającego powinien skierować do właściwej komisji dyscyplinarnej
wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub wydać postanowienie o umorzeniu
postępowania wyjaśniającego.
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Zgłaszałam ten fakt Panu Rektorowi Andrzejowi Lesickiemu, ale bezskutecznie. Postępowanie
wyjaśniające nie trwało trzech miesięcy, ale trwa nadal, czyli cały rok, mimo, że nie jestem już
pracownikiem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza;
- w toku postępowania wyjaśniającego nie miałam możliwości złożenia wyjaśnień; Pan
Rzecznik nie zaplanował ani jednego spotkania, aby dać mi możliwość złożenia wyjaśnień w
mojej sprawie; co prawda, sama z własnej inicjatywy wiedząc, że nastąpiła w tej sprawie
zwykła omyłka i to na poziomie pracy magisterskiej, złożyłam pisemne wyjaśnienia jeszcze w
marcu 2016r., ale moje argumenty zostały pominięte w toku sprawy i zignorowane, a moje
wyjaśnienia nie zostały rozesłane do organów, które są powiadamiane o postępowaniach
wyjaśniających (m.in. do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego);
-jednak najbardziej kuriozalnym łamaniem przepisów i dobrych obyczajów jest fakt,
że Pan Rzecznik Sikorski, rezygnując z zasady bezstronności i rzetelności, udał się do mojego
dyrektora Pana Profesora Andrzeja Sitarskiego, aby omówić strategię mojego postępowania
wyjaśniającego - to właśnie Pan Dyrektor Sitarski polecił Panu Rzecznikowi biegłego swojego kolegę Profesora Ksenicza; gdy się o tym dowiedziałam, to zadzwoniłam do Pana
Rzecznika informując go o wrogim stosunku Pana Dyrektora do mnie, ale Pan Sikorski
zignorował tę informację; Pan Profesor Ksenicz występując w postępowaniu wyjaśniającym w
roli biegłego w poprawionej drugiej wersji swojej opinii bezprawnie, nie będąc prawnikiem
skonstatował, że mimo iż w tekście umieściłam nazwisko autora i podałam źródło
cytowania, to popełniłam plagiat. Gdy zapytałam Pana Rzecznika Sikorskiego, czy Pan Prof.
Ksenicz miał do tego prawo, to usłyszałam, że Pan Profesor „się zapędził”. Problem w tym, że
treść tego tajnego dokumentu była znana Panu Dyrektorowi Andrzejowi Sitarskiemu, który w
formie plotki rozpowszechnił ją w Instytucie i, przypuszczalnie, także poza nim; dodam
jedynie, że inni dwaj koledzy, czy wręcz przyjaciele Pana Dyrektora Sitarskiego - Pan Profesor
Klimowicz i Pan Profesor Fast nie byli nawet przesłucham przez cały rok prowadzenia przez
Pana Rzecznika postępowania wyjaśniającego; jest to o tyle dziwne, że Pan Profesor
Klimowicz był głównym oskarżycielem, a Pan Profesor Fast pełnił funkcję Przewodniczącego
w moim postępowaniu habilitacyjnym; nie muszę ju ż chyba wspominać o tym, że promotor
mojej pracy magisterskiej również nie składał wyjaśnień;
- niewyjaśniona dla mnie pozostaje także okoliczność wzajemnego konsultowania się
Pana Rzecznika Sikorskiego z Panem Profesorem Fastem; z jednej strony Pan Sikorski nie
przesłuchiwał Pana Profesora, a z drugiej Pan Profesor Fast uzyskał od Pana Sikorskiego
informację o bezprawnym zawieszeniu mojego postępowania habilitacyjnego, o czym
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świadczy treść wniosku Pana Profesora do Rady Wydziału z dnia 7 czerwca 2016r. (załącznik
nr 26).
Naruszeń w tej sprawie jest o wiele więcej, ale nie będę szczegółowo ich opisywać,
gdyż tymi nieprawidłowościami powinny się zająć inne organy. W niniejszym odwołaniu
chciałam jedynie przedstawić kilka faktów dających wyobrażenie o mechanizmie, który
doprowadził do tego, że w toku postępowania habilitacyjnego procedowano z naruszeniem
przepisów prawnych w odniesieniu do podejrzenia mnie o plagiat i bezprawnym łączeniu
postępowania administracyjnego (Kodeks postępowania administracyjnego) z postępowaniem
dyscyplinarnym (Kodeks postępowania karnego).
N a zakończenie omawiania tego wątku pozwolę sobie zacytować Pana Profesora Fasta,
który posądza mnie o „naruszenia norm etycznych” (str. 14 protokołu) oraz Pana Profesora
Przebindę, który stwierdził, że „dr Chudzińska-Parkosadze publikowała artykuły w
renomowanych czasopismach i monografiach zbiorowych, i są to prace interesujące. Dlatego
też fakt przypisania sobie przez nią autorstwa jednego cudzego tekstu nie może
przekreślać całego jej dorobku” (str. 14 protokołu).

Ad. 2
Tym niemniej początkiem i powodem naruszeń oraz nieprawidłowości proceduralnych była
negatywna recenzja mojego dorobku autorstwa Pana Profesora Tadeusza Klimowicza.
Uważam, że nie jest to recenzja, która spełnia wymogi Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym mówiące o tym, że recenzja powinna być „obiektywna” i „wnikliwa” (art. 18a
ust. 7 w związku z art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i Komunikat CK nr 2\2012) oraz „rzetelna”,
„bezstronna” i „przejrzysta” (art. 33 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym).
Omówienie serii naruszeń rozpocznę od kwestii zasadniczej, czyli nierzetelności i braku
merytoryczności zrecenzowania mojego cyklu jednotematycznych artykułów pt. Problemy

interpretacji „fantastycznej" prozy Michaiła Bułhakowa ze szczególnym uwzględnieniem
powieści „Mistrz i Małgorzata

Po pierwsze, Pan Profesor Klimowicz w swojej recenzji na

stronie 8-10 (zostało to także zaznaczone w protokole z posiedzenia komisji habilitacyjnej z
dnia 8.12.206r. na str, 7-8) przyznaje, że mój cykl jednotematycznych artykułów, który jest
podstawą nadania lub odmowy nadania mi stopnia doktora habilitowanego, znany jest mu
jedynie z mojego Autoreferatu.
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„W ocenie podstawy postępowania habilitacyjnego, czyli cyklu publikacji
jednotematycznych zatytułowanego Problemy interpretacji „fantastycznej ” prozy Michaiła
Bułhakowa ze szczególnym uwzględnieniem powieści „ Mistrz i Małgorzata ” prof. Klimowicz
zwraca uwagę na warsztat badawczy Habilitantki, zaprezentowany w jej Autoreferacie. Dla
Pana Profesora jest to „metodologiczny Eintopf albo katalog niezrealizowanych marzeń,
pobożnych życzeń rusycystki poznańskiej” (s. 9) [...]” (strona 7-8 protokołu z posiedzenia
komisji habilitacyjnej dania 8.12.206r.).

Co więcej, omówieniu owego cyklu Pan Profesor poświecił w swojej recenzji 1 stronę
i 6 wersów (nie wliczając 4 stron cytatów z przytoczonych fragmentów mojego Autoreferatu,
listu Michaiła Bułhakowa z dnia 28 marca 1930 roku, wstępów z moich dwóch artykułów,
cytatów z moich artykułów (po jednym zdaniu - ponowne przytaczanie używanego przeze mnie
słowa „zagadkowy”), tytułów moich artykułów oraz wspomnienie o jednym akapicie ze środka
artykułu Реминисценции романтизма в прозе X X века (на примере романа Михаила

Булгакова „Мастер и Маргарита ”)) (wytłuszczenia: A. Ch-P). Oto fragment recenzji
Profesora Klimowicza odnoszący się do cyklu jednotematycznego:

„Zacznę od dygresji stylistyczno-semantycznej. Niedawno pewna doktorantka nijak nie
mogła zrozumieć, że określenia „fantastyczna proza rosyjska” i „rosyjska proza fantastyczna”
zawierają w sobie różne treści. Ale wróćmy do Michaiła Afanasjewieża. Zgadzam się
oczywiście z Panią Doktor, że proza Bułhakowa jest znakomita, wyborna, niezwykła, cool,
wręcz fantastyczna, ale zdaje się że nie o to w tym niefortunnie sformułowanym tytule chodziło.
Trudno, zdarza się. Lapsusy językowe chodzą po ludziach i to nie one przecież decydują o
ocenie dorobku rusycystki poznańskiej” (wytłuszczenia: A. Ch-P). „To, co najważniejsze
zostało zawarte w tych trzynastu artykułach (nie warto było igrać z losem, to przecież чертова
дюжинна) (wytłuszczenia: A. Ch-P) oraz w credo światopoglądowo-metodologicznym
wyartykułowanym przez dr Anna Chudzińską-Parkosadze w pierwszych zdaniach
Autoreferatu (wytłuszczenie: A. Ch-P): (tu cytat)”. „Tak więc list do rządu jest traktowany
przez Autorkę jako coming out Bułhakowa-mistyka. I to coming out dużymi literami.
Wprawdzie w znanych mi publikacjach (wytłuszczenia: A. Ch-P) wyznanie autora Powieści
teatralnej jest napisane małymi literami (w innych zdaniach pojawiają się duże litery - np. (tu
cytat) - a więc nie jest to kwestia niedbałego przytoczenia), ale tak czy inaczej zasługuje na
przypomnienie: (tu cytat listu Bułhakowa)”. „Po deklaracji światopoglądowej nadszedł w
Autoreferacie (wytłuszczenie: A. Ch-P) czas na prezentację imponującego warsztatu
badawczego: (tu cytat)”. „To miało brzmieć erudycyjnie, a zabrzmiało eklektycznie i
pretensjonalnie. Dla mnie jest to metodologiczny Eintopf albo katalog niezrealizowanych
marzeń, pobożnych życzeń rusycystki poznańskiej. To są zaklęcia mające zahipnotyzować
czytelnika (jakoś nie mogę się doszukać w tych publikacjach na przykład śladów metodologii
badań strukturalno- semiotycznych, nie wystarczy powołać się na Toporowa czy Uspienskiego,
żeby zostać semiotykiem). Ta wyliczanka jest tak naprawdę świadectwem bezradności dr Anny
Chudziński ej-Parkosadze. Zderzenie wyobrażeń o niezwykłej wyjątkowości swoich propozycji
badawczych z narracją Autoreferatu (wytłuszczenie: A. Ch-P) i tych trzynastu artykułów jest
13

tragiczne dla Autorki i takie zarazem rozbrajające w swojej intelektualnej czystości /
niewinności (tu cytat)”. „Szamocze się więc Pani Doktor z jakimiś przywoływanymi na chybił
trafił terminami: (tu cytat)”; „albo z tym nieszczęsnym Gadamerem (tu cytat)”. „Do rzadkości,
niestety, należą opinie Autorki warte dyskusji, z którymi można się zgadzać, albo podejmować
z nimi polemikę, jak chociażby z poglądem wyrażonym w artykule [...], iż „[...] Мастер и
Маргарита вписывается в рамки неоромантического романа [...]” (s. 141)”. „Natomiast
potraktowanie rzuconych mimochodem w liście do rządu (czytaj: Stalina), w nawiasie kilku
słów [...] jako dowodu koronnego na mistycyzm prozy Bułhakowa jest zwykłym nadużyciem
(por.: tytuły moich artykułów) (Autorkę najwyraźniej zainspirował pewien pan, który napisał
Лев Толстой как зеркало русской революции) (tu: tytuły moich artykułów)”. „Nie może tego
zmienić nawet wzruszający apel Autorki do niewiernych (tu: cytat ze wstępu artykułu Михаил
Булгаков как мистический писатель)”. „Та nieszczęsna marcowa suplika (ktoś może odnieść
wrażenie, że Bułhakow jest autorem jednego listu), to kolejny przykład przywiązania dr Anny
Chudzińskiej-Parkosadze do odgrzewania starych, bardzo drugiej świeżości treści pod wciąż
nowymi tytułami. Czytając kolejne artykuły Pani Doktor znów się poczułem jak zapętłony z
czasie bohater Dnia świstaka [...], niemal cały przypis 36). Itede., itede., itepe” . „A poza tym
literatura w serialu Bułhakowowskim jest nadal jedną Wielką Zagadką i Tajemnicą (tu:
wyliczenie tytułów moich artykułów i cytatów, gdzie występuje słowo „zagadka” i
„tajemnica”)” (s. 8-13 recenzji Pana Profesora Klimowicza).

W toku postępowania habilitacyjnego pozwoliłam sobie na odwołanie się do art. 24

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 204,
poz. 1200), który dał mi możliwość przesłania do Pana Przewodniczącego, a za jego
pośrednictwem do członków komisji habilitacyjnej, odpowiedzi na recenzję Pana Profesora
Klimowicza. Poniżej zamieszczam fragment mojej odpowiedzi na zarzuty Pana Profesora
Klimowicza dotyczące jednotematycznego cyklu (pełen tekst w załączniku - Odpowiedź na

recenzję prof. zw. dr. hab. Tadeusza Klimowicza)'.

„[...] chciałabym nieśmiało zauważyć, że słowo „fantastyczna” proza została użyta w
cudzysłowie, co wskazuje na jego podwójny sens, tj. nie że, jak się Pan Profesor wyraził, jest
„cool”, ale że należy do konwencji realizmu fantastycznego (fanrealizmu), a poza tym, zgodnie
z rozważaniami rozwijanymi w artykułach - ta fantastyczność tak naprawdę przejawia cechy
obrazów i myślenia mistycznego. Kwestia ta jest wyjaśniona w artykule Фантастические
повести Михаила Булгакова как зеркало эпохи („Дьяволиада ”, „Роковые яйца ”,
„Собачье сердце ”), w: Michaił Bułhakow, jego czasy i my, pod red. G. Przebindy i J.
Świeżego, Kraków 2012, s. 160-161 (przy czym nie jest to jedyne miejsce w recenzji, które
sprawia, że mam wrażenie, iż Pan Profesor Tadeusz Klimowicz nie przeczytał moich
artykułów, a ograniczył się jedynie do zeskanowania ich, zamiany w wersję elektroniczną, aby
następnie „przepuścić” je przez sito programu antyplagiatowego, który jako profesor
Uniwersytetu Wrocławskiego ma obowiązek używać zgodnie z rozporządzeniem rektora
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Marka Bojarskiego od 2014 roku - http://www.wToclaw-pl/uniwemtet-wToclawski-sieci-napla.uiatorow );
- wykorzystanie przeze mnie listu Bułhakowa jako punktu wyjścia moich badań jest realizacją
założeń POETYKI SFORMUŁOWANEJ! (argumentacja przeprowadzona w moich artykułach
jest dowodem na konsekwentną realizację przez pisarza treści mistycznych pod maską
fantastyki i to od początku lat 1920.);
- wykorzystanie fragmentu listu Bułhakowa, a szczególnie kwestię mojego „niedbałego
przytoczenia” tego fragmentu (czy wręcz sugerowaną nadinterpretację, czy też oszustwo) oraz
zastosowanie w moim artykule określenia „pisarz mistyczny” dużymi literami, mogę
wytłumaczyć w następujący sposób:
1. w przypisie podałam źródło tego cytowania, tj. M, Булгаков, Письмо правительству
СССР (от 28 марта 1930 г.), в; его же, Под пятой. Дневник, письма и документы, сост.
и подготовка текстов В.И. Лосев, Санкт-Петербург 2011, с. 283, - a w omawianym
fragmencie widnieje: „черные и мистические краски (я - МИСТИЧЕСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ), [...];

2. w ten sam sposób niniejszy fragment jest cytowany w następujących ogólnie znanych
wśród rusycystów publikacjach: Dziennik Mistrza i Małgorzaty. Michaił i Jełena
Bułhakowowie, zebrał, wstępem i komentarzami opatrzył W iktor Łosiew, przeł. M. Bartosik,
Warszawa 2013, s. 110-111; Б. Соколов, Тайны «Мастера и Маргариты».
Расшифрованный Булгаков, Москва 2010, s. 9; A. Korablow, Михаил Булгаков
какмистический писатель (к вопросу об авторском самоопределении), w: Michaił
Bułhakow, jego czasy i my, pod red. G. Przebindy i J. Świeżego, Kraków 2012, s. 27 itd. Sam
Aleksander Korablow w swoim artykule przywołuje źródło cytowania - Собрание сочинений
в пяти томах, т. 5, Москва 1992, s. 446;
- zgodnie z tym, co jasno podkreślam w kilku artykułach - nie zainspirował mnie „pewien pan,
który napisał Лев Толстой как зеркало русской революции ”, czyli Włodzimierz Lenin, tylko
Aleksander Korablow, Jerzy Prokopiuk oraz Monika Rzeczycka, do prac których odwołuję się
niemal w każdym artykule jednotematycznego cyklu;
- powtarzający się wstęp i kilka innych fragmentów - to wyraz ciągłości wywodów i rezultat
dokładnego badania problemu, czyli konsekwencja „natury poznania naukowego” ( Odpowiedź
na recenzję prof. zw. dr. hab. Tadeusza Klimowicza, s. 14-15).
W mojej Odpowiedzi... starałam się być taktowna, dlatego też nie komentowałam językowych
błędów Pana Profesora takich jak na przykład „дюжинна”, która według zasad rosyjskiej
ortografii pisze się przez jedno „и” - „дюжина”.

Celowym wydaje się także zwrócenie uwagi, że „cykl bułhakowowski” został de facto
zrecenzowany przez 47 recenzentów (nie licząc pozytywnych recenzji całości mojego
dorobku naukowego Pani Profesor Moniki Rzeczyckiej i Pana Profesora Grzegorza Przebindy).
Z recenzji Pana Profesora Klimowicza wynika, że podważa on nie tylko moje kompetencje
naukowe, ale przede wszystkim kompetencje członków komisji habilitacyjnej - Pana
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Profesora Fasta, Pana Profesora Przebindy oraz Pani Profesor Rzeczyckiej, ponieważ to
oni są redaktorami publikacji, w których zamieszczone są moje artykuły stanowiące
jednotematyczny cykl Problemy interpretacji „fantastycznej” prozy Michaiła Bułhakowa ze

szczególnym uwzględnieniem powieści „Mistrz i Małgorzata ” :

1.
2.

Stylistyka powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata ”, „Przegląd
Rusycystyczny” 2011, nr 4, s. 57-76,10 punktów;
Онирические мотивы в романе Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита”,
„Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 3 (147), s. 77-92, 10 punktów;

- redaktorem czasopisma „Przegląd Rusycystyczny” jest Pan Profesor Piotr Fast
3.
Михаил Булгаков как мистический писатель, w: Światło i Ciemność. Ezoteryzm w
kulturze XX i XXI wieku, t. 4, pod red. M. Rzeczyckiej i K. Ruteckiej, Gdańsk 2012, s. 6890, 5 punktów;
4.
Фантастические повести Михаила Булгакова как зеркало эпохи (Дъяволиада,
Роковые яйца, Собачье сердце), w: Michaił Bułhakow, jego czasy i my, pod red. G.
Przebindy i J. Świeżego, Kraków 2012, s. 151-170, 5 punktów;

Ponadto Pan Profesor Klimowicz podważa status i renomę takich czasopism jak:
„Acta Neophilologica” (Z rozważań nad zagadnieniem czasoprzestrzeni w powieści Michaiła
Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata", „Acta Neophilologica” 2013, nr 1, s. 239-251, 10
punktów),
„Slavia Occidentalis” (Koncepcja wcielonego zła w powieściach „Mistrz i Małgorzata”
Michaiła Bułhakowa i „Portret Doriana Gray’a ” Oscara Wild’a (próba analizy
porównawczej), „Slavia Occidentalis” 2014, nr 71\2, s. 7 5 -9 2 ,10 punktów),
„Zagadnienia Rodzajów Literackich” (Problem gatunku powieści Michaiła Bułhakowa
„Mistrz uMałgorzata ”, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” 2012, nr 55\109, z. 1, s. 81-95, 8
punktów).

Najważniejsza teza i jednocześnie zarzut postawiony mi przez Pana Profesora
Klimowicza są dosyć absurdalne w świetle wymogów art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca
2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. 2016.882 t.j., z późniejszymi zmianami), ponieważ Pan Profesor gani mnie za zbyt bogaty
dorobek naukowy:

„Po obronie pracy doktorskiej dr Anna Chudzińska-Parkosadze opublikowała 2
monografie i 47 artykułów (kolejnych 9 wkrótce się ukaże) oraz zredagowała samodzielnie
jeden tom artykułów, a trzy we współpracy z innymi badaczami. [... ] A to oznacza prawie sześć
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artykułów i prawie trzy konferencje rocznie. To dużo. To bardzo dużo. To za dużo. To
nadaktywność naukowa ocierająca się o grafomanię [...]” (str. 1-2 recenzji Pana Profesora
Klimowicza).
A w uchwale Rady Wydziału czytamy:
„Krytycznie o nadmiernej, w jego opinii, liczbie publikacji Habilitantki
wypowiedział się prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz” (str. 3 uchwały).

Bogactwo mojego dorobku Pan Profesor Klimowicz, a za nim i inni członkowie komisji
po

otrzymaniu

zagadkowej,

nieznanej

mi

dokumentacji,

tłumaczyli

„podwójnym

wykorzystaniem tego samego tekstu” (str. 3 uchwały) w moich artykułach. Problem w tym, że
po pierwsze, błędnym jest stwierdzenie „tego samego tekstu”, gdyż w zarzucie Pana Profesora
chodziło o fragmenty tekstów (zazwyczaj jeden lub dwa akapity), a po drugie członkowie
stawiając mi taki zarzut udowadniają tym samym, że nie przeczytali ani moich prac, ani mojej

Odpowiedzi na recenzję prof. zw. dr. hab. Tadeusza Klimowicza, w której szczegółowo
wyjaśniłam tę kwestię.
Odniosę się jeszcze do zarzutu postawionego mi przez Pana Profesora Klimowicza w
uzasadnieniu ustawy, czyli do potrójnego wykorzystania „tego samego tekstu” w monografii
tbiliskiej dotyczącej analizy i interpretacji powieści Czewengur A. Płatonowa oraz dwóch
artykułów - Bajka magiczna w twórczości Andrieja Płatonowa („Slavia Orientalis”) oraz

Жанровые

особенности

романа

Андрея

Платонова

„ Чевенгур ”

(„Вестник

Волгоградского государственного университета”). Po pierwsze, to nie są te same teksty. To
prawda, że rozważany w nich jest ten sam problem, ale w z zupełnie różnym ujęciu. Najpierw
zajmowałam się problemem gatunku tej powieści w monografii (tj. także w doktoracie) wysunęłam w niej jedynie hipotezę, że prawdopodobnie problem gatunku tej powieści nie
odnosi się, jak przez lata uważali literaturoznawcy, do kategorii utopii czy antyutopii, ale do
wykorzystania w powieści Czewengur struktury bajki magicznej sformułowanej przez W.
Proppa. Jest to przypadek szczególny w literaturze rosyjskiej, gdyż podważa twierdzenie J.
Łotmana o tym, że do gatunku powieści nie można zastosować modelu bajki magicznej. Moje
badania udowodniły, że Płatonowowi się to udało. W monografii, jak wspomniałam wyżej,
wysunęłam jedynie taką hipotezę na podstawie 9 funkcji bajki magicznej występujących w

Czewengurze.

W

artykule

opublikowanym

w

czasopiśmie

„Slavia

Orientalis”

przeanalizowałam wszystkie 31 funkcji (i motywów) bajki magicznej sformułowanych przez
Proppa (okazało się, że nawet sekwencje funkcji i motywów się zgadzają) oraz wzbogaciłam
swoje rozważania o analizę porównawczą - zestawiłam ludową bajkę ze zbioru Afanasjewa
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Czarodziejski pierścień z jej Płatonowowską przeróbką. Natomiast w wołgogradzkim
czasopiśmie nie ma tej analizy porównawczej, a zamiast niej rozwinęłam problem interpretacji
tytułu powieści. To prawda, że oba teksty są jedynymi tak podobnymi artykułami (z tym, że
jeden jest opublikowany w j. polskim a drugi w j. rosyjskim), ale odkrycie jakiego dokonałam
wydało mi się na tyle ważne i interesujące, że chciałam podzielić się swoimi badaniami z
literaturoznawcami w Polsce i w Rosji.
Poza tym Pan Profesor w swoim dorobku także publikował podwójnie niektóre teksty
(Tadeusz Klimowicz: Czekając na Nobla. Uwagi o współczesnej literaturze rosyjskiej, „Odra”
2008, nr 1, s. 48-57; В ожидании Нобелевской премии. Заметки о современной российской

литературе, „Новая Польша” 2008, № 7-8 (99), с. 47-57; Limonow by Limonov by Лимонов
[w:] Украшсьш трансгресп XX-XXI cm.: Звшьнити минуле eid майбутнього? Звыьнити

майбутне eid минулого? Культура - 1сторгя - Полтика / Ukraińskie transgresje X X - XXL
wieku: Uwolnić przeszłość od przyszłości? Uwolnić przyszłość od przeszłości? Kultura Historia - Polityka, наукова редакщя i вступ А. Матусяк, Вроцлав - Льв1в 2012, s. 25-44.
Zmieniona wersja (eseistyczna, wyłącznie polskojęzyczna, skrócone przypisy): Limonow by

Limonov by Лимонов, “Odra” 2013, nr 1, s. 44-53; Russland, Russland uber alles, “Przegląd
Polityczny” 101, 2010, s. 22-35. Inna wersja (z przypisami, cytaty i streszczenie w języku
rosyjskim) w książce: Mistrzowi i Przyjacielowi. Pamięci Profesora Zbigniewa Barańskiego,
red. A. Paszkiewicz, E. Tyszkowska-Kasprzak, W. Zybura, Wrocław 2010, s. 247-269.
http://www.ifs.uni.wroe.pi'pracownicv/39-klimowicz-t3deusz [dostęp: 14.03.2017]).
I jeszcze jedno sprostowanie - moja monografia poświęcona powieści A. Płatonowa

Szczęśliwa Moskwa ma 7,5 arkuszy wydawniczych, a nie jak raczył zauważyć Pan Profesor 5,5.
Nie rozumiem tych złośliwości Pana Profesora, tym bardziej, że sam Pan Profesor zamieszcza
w Internecie w spisie swojego dorobku jako monografię naukową książkę pt. Poszukujący -

nawiedzeni - opętani (Z dziejów spirytyzmu i okultyzmu w literaturze rosyjskiej) (Wrocław
1992, ss. 115), która nie była recenzowana, brakuje w niej bibliografii, a po odliczeniu
fotografii liczy sobie ona 75 stron (wliczając wstęp, zakończenie, przypisy końcowe oraz indeks
osobowy). I na tym może skończę odnoszenie się do zarzutów Pana Profesora Klimowicza
zamieszczonych w uzasadnieniu uchwały Rady Wydziału.

Następnym naruszeniem w toku procedowania mojego postępowania habilitacyjnego
jest wybór recenzentów, którzy „znajdują się w sytuacji konfliktu interesów” (dokument CK z
dnia 5.02.2014г. pt. Notatka dot. pracy Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z posiedzenia

plenarnego Komitetu Socjologii PAN w dniu 20 listopada 2013 r.,s. 1). W swojej recenzji Pan
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Profesor Klimowicz dał wyraz głębokiej niechęci w stosunku do Pani Profesor Rzeczyckiej
pozwalając sobie na następującą uwagę:

J u ż dawno podejrzewałem, że profesor Monika Rzeczycka wybrała imperium zła”
(14 strona recenzji).

Ponadto Pan Profesor Klimowicz i Pan Profesor Fast pozostają w bliskich i wieloletnich
stosunkach koleżeńskich nie tylko ze sobą nawzajem, ale także z dyrektorem Instytutu Filologii
Rosyjskiej i Ukraińskiej, w którym pracowałam, Panem prof. UAM dr hab. Andrzejem
Sitarskim. Nadmienię jedynie, że Pan Dyrektor Sitarski przez ostatnie lata mojej pracy był do
mnie wrogo nastawiony i wielokrotnie mnie obrażał.
Jednak najbardziej zdumiewające jest dla mnie to, że Pan Profesor Klimowicz w swojej
recenzji naruszył moje dobra osobiste obrażając mnie w niewybredny sposób. W swojej
recenzji mój dorobek nazwał „grafomanią” (str. 2), mnie „bigotką” (str. 7), „intelektualnie
niewinną” (str. 10), „naiwną” (str. 6). Pan Profesor stwierdził, że jestem osobą, która chciałby
„skazać na zapomnienie (na stos za późno - nie żyją): rzezimieszka Villona, alkoholika
Poego, „poetów przeklętych” (za całokształt), biseksualistkę Cwietajewą, homoseksualistę
Audena, etc.” (str. 7). Są to tylko niektóre określenia użyte przez Pana Profesora w
charakterystyce mojego dorobku. Nie rozumiem, jak takie recenzje w ogóle mogą pojawiać się
w postępowaniu habilitacyjnym i znajdować tylu zwolenników. Jeżeli tak wyglądają dzisiaj
„dobre obyczaje” w polskiej nauce, a podobne recenzje wyznaczają jej standardy, to nowe
reformy i ustawy z pewnością nie są w stanie uzdrowić polskiej nauki.
Nieprawidłowość procedowania w zakresie oceny dorobku naukowego i osiągnięć
naukowych wynika również z tego faktu, że dokonanie merytorycznej oceny powierzono
recenzentowi, w którego aktywności naukowej brakuje prac naukowych z zakresu twórczości
Michaiła Bułhakowa (trudno uważać za tekst naukowy esej o miłości Michaiła Bułhakowa i
Eleny Bułhakowej) czy z zakresu literatury, w której obecne są motywy mistyczne, inicjacyjne,
gnostyczne lub gnostyckie. Nic również dziwnego, że Pan Profesor Klimowicz uczynił
naczelnym zarzut o moim zbyt obszernym dorobku naukowym, podkreślając, iż „ 47 artykułów
(kolejnych 9 wkrótce się ukaże)” to „za dużo”, ponieważ sam będąc już emerytowanym
profesorem zwyczajnym ma w swoim dorobku 46 artykuły naukowe (w tym dwa artykuły
opublikowane w „Gazecie Wyborczej” w 2003 i 2004 roku). Na uwagę zasługuje również ta
okoliczność, że w świetle art. 18a poz. 5 pkt.l ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym recenzentami wybieranymi przez Centralną Komisję powinni być naukowcy
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„o uznanej renomie naukowej, w tym międzynarodowej”. W tym kontekście zaznaczyć
należy, że Pan Profesor Klimowicz w swojej naukowej karierze opublikował tylko trzy artykuły
w języku rosyjskim:
1. Мотив зеркала в творчестве Валерия Брюсова [w:] Валерий Брюсов:

проблемы творчества, отв, ред. О. Страшкова, Ставрополь 1989, s. 23-33.
2. В ожидании Нобелевской премии. Заметки о современной российской

литературе, „Новая Польша” 2008, nr 7-8 (99), s. 47-57.
3. Вы скомпрометировали меня (Осип Мандельштам), анонимный перевод на

русский язык, „Меценат и Мир” nr 41-42-43-44, 2009, s. 651-664, wersja
elektroniczna: http://www.mecenat-and-world.rU/41-44/klimovich.htm ,
(źródło: http://www.ifs.uni.wroc.pl/pracownicy/39-klimowicz-tadeusz (dostęp: 12.03.2017r.).

Można zatem uznać, że Pan Profesor Klimowicz jest naukowcem „o międzynarodowej
renomie” zakładając, że rusycyści na całym świecie znają język polski. Ta właśnie wadliwość
doboru recenzenta

powołanego

do

oceny mojego

dorobku naukowego

skutkowała

otrzymaniem przeze mnie negatywnej recenzji pełnej obraźliwych zwrotów i określeń.

Niestety lista naruszeń i nieprawidłowości, które się pojawiły w toku mojego
postępowania habilitacyjnego jest o wiele dłuższa. Nie mogę nie wspomnieć o błędach
proceduralnych popełnionych przez Przewodniczącego komisji habilitacyjnej Pana Profesora
Piotra Fasta. Rozpocznę od nieprawidłowości związanych z przebiegiem i protokołowaniem
spotkania, na które zostałam zaproszona 8 grudnia 2015 roku.
Podczas rzeczonego spotkania Pan Profesor Fast, Pan Profesor Klimowicz jak również
Pan Profesor Przebinda byli do mnie wrogo nastawieni. Nie przyjmowali moich wyjaśnień i
argumentów. Świadczy o tym wadliwie sporządzony protokół ze spotkania i moje sprostowania
oraz uzupełnienia do protokołu (załączniki nr 53 i 54). Co więcej, w danym kontekście na
uwagę zasługuje pismo Pana Profesora Fasta do Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz z dnia 16
listopada 2015r (czyli z dnia poprzedzającego zaproszenie mnie na spotkanie wyznaczone na
8.12.2015r.) (załącznik nr 56), w którym Pan Profesor Fast deklaruje, że on i Pan Profesor
Klimowicz są już pewni co do tego, że popełniłam plagiat. Pan Profesor Fast zwrócił się w
rzeczonym piśmie z wnioskiem „o podjęcie stosownych kroków wyjaśniających oraz
dyscyplinarnych”, gdyż jak czytamy dalej: „(z) perspektywy prof. Klimowicza, a także w mojej
opinii materiał obciążający autorkę artykułu (...) podejrzeniem o dokonania kradzieży
intelektualnej nie budzi najmniejszych wątpliwości” (wytłuszczenie A, Ch-P).
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Wniosek z dnia 7 czerwca 2016 r. skierowany przez Pana Przewodniczącego komisji
habilitacyjnej prof. dra hab. Piotra Fasta do Rady Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu
świadczy o tym, że Pan Przewodniczący występując z wnioskiem o zawieszenie postępowania
habilitacyjnego nie zapoznał się uprzednio z wykładnią prawną, a z drugiej strony kontaktował
się z Rzecznikiem Sikorskim nieoficjalnie.
Ponadto należy zwrócić uwagę na następujące błędy w protokole z posiedzenia komisji
z dnia 8.12.2016r.: brak podpisu Prof. G. Przebindy na str. 18, brak opinii Prof. W. PopielaMachnickiego, brak wyszczególnionego wyniku jawnego głosowania. Jako komentarz do
zarzutów Prof. G. Przebindy chciałabym ukazać na protokół z zebrania komisji dnia 8 grudnia
2015 r. jak i na moje uzupełnienia i sprostowania do tego protokołu. Przy okazji zaznaczę, że
protokół z dnia 8 grudnia 2015 r. jest formalnie nieważny, ponieważ nie został podpisany przez
wszystkich członków komisji (widnieją tam jedynie podpisy sekretarza i przewodniczącego),
którzy wzięli udział w tym zebraniu oraz brak również na nim mojego podpisu.
O negatywnym stosunku Pana Przewodniczącego Piotra Fasta do mojej osoby świadczy
także fragment protokołu, w którym Pan Przewodniczący błędnie interpretuje nadesłane przeze
mnie dokumenty:

„Czwartym plikiem, dołączonym do członków Komisji był wyciąg z doktoratu
Habilitantki, z zaznaczonymi fragmentami, które zostały wykorzystane „podwójnie” w
monografiach opublikowanych w Poznaniu i Tbilisi” (str. 10 protokołu).

Niniejszy fragment protokołu świadczy o tym, że Pan Przewodniczący Fast nie
zrozumiał otrzymanej przeze mnie informacji. W przesłanej przeze mnie odpowiedzi na
negatywną recenzję Prof. T. Klimowicza czytamy:

„Tbiliskie wydanie dotyczące powieści A. Płatonowa Czewengur też musiało zostać
okrojone w ramach prac redakcyjnych, gdyż jego objętość była zbyt duża. Byłam więc
zmuszona wyciąć z każdego rozdziału część dotyczącą przedstawienia poszczególnych
problemów i teorii w filozofii Nikołaja Fiodorowa. W związku z tym nawet wersja tbiliska
mojej rozprawy doktorskiej jest okrojona o około dwa arkusze wydawnicze (do wyjaśnień
załączam fragment pracy doktorskiej, który nie został wykorzystany w publikacji tbiliskiej jest to dowód na to, że moim celem nie jest „masowa produkcja” prac naukowych)” (str. 2
Odpowiedzi na recenzję prof. zw. dr. hab. Tadeusza Klimowicza).
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A fragment treści we wskazanym „czwartym pliku” zaczyna się następująco:
„Poniżej załączam fragmenty z mojej pracy doktorskiej niewykorzystane w
monografiach (fragmenty zaznaczone na żółto zostały wykorzystane w monografiach, tutaj
zaznaczyłam je, aby łatwiej było odnaleźć te fragmenty w elektronicznej wersji całości mojego
doktoratu)”.
W toku postępowania Pan Przewodniczący wpływał na członków komisji sugerując im,
jak mają głosować oraz jakich argumentów użyć odmawiając mi przyznania stopnia doktora
habilitowanego. Dowody na to znajdują się w treści protokołu z posiedzenia komisji
habilitacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r. W protokole mowa jest o tym, że Pan Przewodniczący
Fast zgodnie z moim wnioskiem przesłał 30 listopada 2016r. do członków komisji nadesłane
przeze mnie dnia 29 listopada dokumenty (wniosek do Pana Przewodniczącego z prośbą o
rozesłanie do członków komisji przesłanych przeze mnie dokumentów, moją Odpowiedź na

recenzję prof. zw. dr. hab. Tadeusza Klimowicza, sprawozdanie z mojej działalności naukowej
za okres od dnia 1 września 2015 roku do grudnia 2016 roku, plik z fragmentami mojego
doktoratu, które nie zostały wykorzystane w monografii jako dowód na to, że nie zajmuję się
„masową produkcją” swoich tekstów - załączniki), a oprócz tego przesłał również dwa
dokumenty autorstwa Pana Profesora Klimowicza, które miały świadczyć o popełnieniu przeze
mnie plagiatu:
„Wszystkie przekazane przez, dr Chudzińską-Parkosadze dokumenty zostały wysłane
pocztą elektroniczną do członków Komisji, którzy w dniu 30 listopada 2016 roku otrzymali
również drogą elektroniczną odpowiedź od Pana Profesora Klimowicza. Prof. Klimowicz
wysłał do wszystkich list z załączoną swoją Recenzją dotyczącą oceny osiągnięć naukowych
oraz aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr Anny Chudzińskiej-Parkosadze
oraz Odpowiedź na oświadczenie p. A. Chudzińskiej-Parkosadze, w której wyjaśnia sprawę
plagiatu” (str.10-11 protokołu).
Doprawdy nie wiem, czym kierowali się Panowie Profesorowie decydując się na
rozesłanie dokumentów autorstwa Prof. Klimowicza - treść recenzji wszyscy znali od roku, a
dokument mający jakoby świadczyć o popełnieniu plagiatu powstał 14 grudnia 2015 roku (po
rozdaniu przeze mnie kserokopii fragmentu mojej pracy magisterskiej 2 grudnia 2015r. oraz 8
grudnia 2015r.). Jeżeli wziąć pod uwagę tę okoliczność, że jest to dokument, który był podstawą
oskarżenia mnie o popełnienie plagiatu i rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego, to jest to
dokument tajny. W związku z tym Pan Profesor naruszył prawdopodobnie przepisy prawa
karnego. Co więcej, z protokołu oraz wystosowanego przez Panią Profesor Rzeczycką
oddzielnego Stanowiska ... wynika, że Pan Przewodniczący dnia 17 listopada 2016r. wysłał
do członków komisji jeszcze inny dokument mający świadczyć o popełnieniu przeze mnie
plagiatu:
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„Pani prof. Monika Rzeczycka poprosiła Przewodniczącego Komisji, żeby do
dokumentacji przewodu dołączyć jej pisemne Stanowisko w sprawie postępowania
habilitacyjnego dr Anny Chudzińskiej-Parkosadze, po otrzymaniu dokumentów
uzupełniających od Przewodniczącego Komisji do Spraw Stopni i Tytułów prof. Piotra
Fasta 17 listopada 2016 roku” (strona 12 protokołu).

Niestety do dzisiaj, mimo moich wniosków do Pani Dziekan Sopaty, nie
otrzymałam kopii tych dokumentów. Pani Dziekan w swoim piśmie do mnie z dnia 24 lutego
2017r. zaprzecza istnieniu takich dokumentów. Sprawa jest tym bardziej skomplikowana i
niejasna, że podczas mojej telefonicznej rozmowy z Panem Sekretarzem Wawrzyńcem
Popielem-Machnickim dnia 6 grudnia 2016 r. dowiedziałam się, że tym tajemniczym
dokumentem miała być „opinia superrecenzenta” Pana Profesora Ksenicza. Jeżeli to
okazałoby się prawdą, to oznaczałoby to, że Pan Przewodniczący oraz Pan Rzecznik
Dyscyplinarny popełnili przestępstwo udostępniając i rozpowszechniając tajną dokumentację
- ale to już powinna wyjaśnić prokuratura.
Rozsyłając dokumenty mające jakoby świadczyć o popełnieniu przeze mnie plagiatu,
Pan Przewodniczący Fast wpłynął na członków komisji sugerując im jak mają głosować i jak
uzasadniać swoje negatywne opinie. Nie dziwi więc, że we wszystkich opiniach członkowie
komisji powołują się na te tajemnicze (nomen omen) dokumenty, obwiniając mnie bezprawnie
o popełnienie plagiatu, mimo że byli świadomi wadliwości takiego procedowania. Czytając
opinie Pani dr hab. Jolanty Brzykcy oraz Pani dr hab. Beaty Waligórskiej-Olejniczak (s.12
protokołu) jasnym staje się, że po pierwsze postąpiły zgodnie z sugestią Panów Profesorów
Klimowicza i Fasta, a po drugie nie zapoznały się ani z moim dorobkiem, ani z moją
odpowiedzią na recenzję Profesora Klimowicza.
Członkowie w toku dalszego postępowania habilitacyjnego zignorowali moje
argumenty przedstawione w mojej odpowiedzi na recenzję Pana Profesora Tadeusza
Klimowicza, natomiast skupili się wyłącznie na dwóch, czy też trzech, dokumentach
przesłanych przez Pana Profesora Tadeusza Klimowicza i Pana Przewodniczącego Fasta. Nie
można tu więc mówić ani o uczciwości, ani o obiektywności, ani o rzetelności w procedowaniu
mojego postępowania habilitacyjnego, ani o przestrzeganiu dobrych obyczajów w nauce.
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Konkluzja komisji habilitacyjnej, której przewodniczył Pan Profesor Fast brzmi następująco:

„[... ] opierając się na opiniach recenzentów, (Komisja) uznała, że przedstawione przez
dr Annę Chudzińską-Parkosadze prace, składające się na osiągnięcia naukowe uzyskane po
otrzymaniu stopnia doktora, jak również opisana w autoreferacie aktywność naukowa po
otrzymaniu stopnia doktora nie mają charakteru wskazanego w Ustawie znaczącego wkładu w
rozwój dyscypliny naukowej (literaturoznawstwa) oraz istotnej aktywności naukowej” (strony
16-17 protokołu).

Pragnę zauważyć, że powyższa konkluzja jest sprzeczna z całą treścią protokołu, w
której swoje pozytywne recenzje podtrzymali zarówno Pani Prof. Monika Rzeczycka, jak i
Pan Prof. Grzegorz Przebinada. Negatywny aspekt opinii członków komisji dotyczy sprawy
nie

związanej

z

przedmiotem

procedowania przez

komisję

habilitacyjną,

czyli

z

niezakończonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzenia mnie o popełnienie
plagiatu (opinia prof. J. Brzykcy str. 12, prof. Wałigórskiej-OIejniczak str. 12, prof. M.
Rzeczyckiej str. 12-13, prof. Przebindy str. 13). Okoliczność ta jest zaskakująca, gdyż
przewodniczący komisji Pan Profesor Fast został poinformowany o tym, że zgodnie z literą
prawa w obradach komisji sprawa ta nie powinna była się pojawić. Przypomnę jeszcze raz, że
błąd proceduralnego łączenia tych dwóch spraw został wyjaśniony przez Radę Wydziału na
zebraniu 17 listopada 2016 r., gdy moje postępowanie habilitacyjne zostało po roku
odwieszone.

Ad. 3
Wracając do meritum, czyli do końcowego wniosku z mojego postępowania
habilitacyjnego sformułowanego przez komisję habilitacyjną i Radę Wydziału Neofilologii
UAM w Poznaniu, należy zaznaczyć, że w Uchwale nr 38/2016/2017 Rada Wydziału
Neofilologii UAM stwierdziła, iż moje osiągnięcia naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia
doktora nie mają charakteru znacznego wkładu w rozwój dyscypliny naukowej
(literaturoznawstwa) oraz istotnej aktywności naukowej i tym samym nie spełniają
kryteriów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016.882 t.j.,
z późniejszymi zmianami).
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Wniosek końcowy rzeczonej uchwały jest sprzeczny z treścią samej uchwały, z treścią
protokołu z posiedzenia komisji habilitacyjnej z dnia 8 grudnia 2016 r. oraz z recenzjami Pani
Profesor Moniki Rzeczyckiej oraz Pana Profesora Grzegorza Przebindy. W treści uchwały
czytamy:

„W toku postępowania habilitacyjnego na ręce Przewodniczącego Komisji napłynęły
trzy recenzje. W dwóch z nich dorobek Habilitantki oceniono wysoko, ich konkluzje były zaś
pozytywne i obejmowały wniosek o dopuszczenie dr Chudzińskiej-Parkosadze do
dalszych etapów postępowania. Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda bardzo wysoko ocenił
dorobek Habilitantki [...]. W konkluzji uznał, że spełnia on wymogi formalne rozporządzenia
MNiSW w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). Prof. dr hab. Monika Rzeczycka w podsumowaniu
recenzji stwierdziła, że przedłożony do oceny dorobek dr Chudzińskiej-Parkosadze spełnia z
naddatkiem wymagania formalne przewidziane przez wspomniane wyżej rozporządzenie
MNiSW [...]” (3 strona uchwały).

Ponadto pozwolę sobie przytoczyć fragment opinii Pana Profesora Przebindy, który jest
wybitnym znawcą twórczości Michaiła Bułhakowa oraz niekwestionowanym autorytetem w
tym obszarze literaturoznawstwa:

„Już na wstępie swojej recenzji prof. Przebinda stwierdził, że: „jeszcze nigdy w
karierze recenzenckiej nie zdarzyło mi się oceniać dorobku badacza tak wszechstronnie,
gruntownie wykształconego, potrafiącego wykorzystywać swą wiedzę i umiejętności
badawcze dla przygotowania liczących się w międzynarodowym środowisku naukowym
publikacji oraz w działalności dydaktycznej i organizacyjno-naukowej” (s. 1). Pan Profesor
podkreśla, że mimo nieopublikowania przez Habilitantkę odrębnej monografii habilitacyjnej,
w jego mniemaniu „bogaty i różnorodny dorobek badawczy dr Anny ChudzińskiejParkosadze spełnia wymogi formalne stawiane w rozporządzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć
osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz.
1165)” (s. 2). Prof. Przebinda zwraca uwagę na „inspirujący cykl artykułów
jednotematycznych” poświęconych twórczości M ichaiła Bułhakowa, na liczne artykuły
Habilitantki, opublikowane „m.in. w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach z
listy ERIH”, na udział w „wielu międzynarodowych konferencjach naukowych” (s. 2). W opinii
prof. Przebindy znalazło się stwierdzenie, że artykuły Habilitantki publikowane w
renomowanych czasopismach „przechodziły przez gęste sito recenzji i czujne oko
redaktora tomu naukowego. To zaś gwarantuje wartość naukową samych tekstów” (s. 2).
W ocenie dorobku habilitacyjnego duże znaczenie dla Recenzenta ma „cykl artykułów,
zawierający w istocie nowatorską interpretację przestrzeni i świata idei Mistrza i Małgorzaty.
Autorka bada ten wielki utwór w przeróżnych kontekstach. Zajmuje się obecnym w nim
«aspektem krwi», mistyczną podstawą, a raczej duchem, utworu, stylistyką powieści,
czasoprzestrzenią, symboliką gnozy, genezą i znaczeniem postaci Wolanda w świetle
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symboliki gnostycznej, mitopoetyką powieści, jej motywami oiiirycznymi, reminiscencjami
romantyzmu w utworze oraz «koncepcją wcielonego zła w utworze»” (s. 4). Prof. Przebinda
podkreśla „konsekwencję badawczą Autorki, jej dojrzałość naukową, posługiwanie się
oryginalnymi metodami badawczymi” (s. 4),
W dalszej części swojej Opinii, prof.
Przebinda wysoko ocenił wcześniejszy dorobek naukowy Habilitantki, m. in. dwie
publikacje podoktorskie: «Проекты» H. Федорова в онтологической поэтике романа
Андрея Платонова «Счастливая Москва» oraz Потаенный диалог. «Проекты» Н.
Федорова в онтологической поэтике романа Андрея Платонова « Чевенгур». Pan Profesor
podkreślił, że dr Chudzińska-Parkosadze musiała nie tylko gruntownie zgłębić twórczość
Płatonowa, ale również niełatwy system filozoficzny Nikołaja Fiodorowa. Recenzent zwrócił
również uwagę na to, że Habilitantka w swojej karierze naukowej zajmowała się literacką
spuścizną takich pisarzy jak: W ielemir Chlebnikow, Władimir Majakowski, Anton Czechow,
Leonid Andriejew, Borys Ławrieniow, Andriej Bieły, Władimir Sołowjow, Dymitr
Miereżkowski, Wasyl Kamieński, Aleksander Blok, Tatiana Tołstoj czy Wiktor Pielewin.
Uwadze prof. Przebindy nie uszły prace dr Chudzińskiej-Parkosadze, dotyczące polonii
gruzińskiej i „konfliktom narodowościowym na Kaukazie Południowym”. Oceniając
pracowitość Habilitantki, inne osiągnięcia, w tym także organizacyjne i dydaktyczne, Pan
Profesor konkluduje, że „mamy do czynienia z badaczką dojrzałą, oczytaną, wierną swej
metodzie badawczej, znającą całość nowożytnej literatury i kultury rosyjskiej, piszącej
swobodnie po rosyjsku i po polsku” (s. 8), co pozwoliło Panu Profesorowi wnioskować o
dopuszczenie Habilitantki do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego” (3-4 strona
protokołu).

Pani Profesor Monika Rzeczycka jest z kolei wybitnym naukowcem prowadzącym
pionierskie prace w zakresie treści mistycznych i ezoterycznych w literaturoznawstwie
rosyjskim i światowym:

„W swojej Recenzji Pani Profesor zaznacza, że przedłożony przez dr ChudzińskąParkosadze do oceny „dorobek badawczy spełnia z naddatkiem wymagania formalne
przewidziane przez Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1
września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie
stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. N r 196, poz. 1165)” (s. 3), a „przysłane materiały
świadczą o bardzo dużej aktywności naukowej Habilitantki, rozległości jej zainteresowań
badawczych, ponadprzeciętnej aktywności i sprawności organizacyjnej oraz dużym
doświadczeniu dydaktycznym” (s. 3). Prof. Rzeczycka podkreśla, że po uzyskaniu stopnia
doktora nauk humanistycznych Habilitantka znacznie powiększyła swój dorobek naukowy,
a na szczególną uwagę zasługują dwie podoktorskie książki: п р о ек т ы ” Н.Ф. Федорова
в онтологической поэтике романа Андрея Платонова „ Счастливая Москва ” (ss. 110)
oraz Потаенный диалог z podtytułem „Проекты ” Н.Ф. Федорова в онтологической
поэтике романа Андрея Платонова „ Чевенгур ” (ss. 268), które są „rzetelne i
interesujące, dobrze świadczące o warsztacie badawczym Autorki, która dala się po
znać jako sumienny badacz, a także odważny interpretator” (s. 4). Prof. Rzeczycka,
podobnie jak prof. Przebinda, zwraca uwagę na rozległe zainteresowania badawcze
Habilitantki, wymieniając nazwiska Płatonowa, Fiodorowa, Czechowa, Chlebnikowa,
Majakowskiego, Kamieńskiego, Kruczonycha, Mierieżkowskiego, Andriejewa, Błoka,
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Nabokova, Ławrieniowa czy Tatiany Tołstoj, których twórczością dr ChudzińskaParkosadze się zajmowała. Recenzentka podkreśla też duży wkład Habilitantki, zarówno
osobisty-rodzinny, jak i naukowy w problematykę polonii gruzińskiej. Podlegający ocenie
„cykl jednotematyczny (nazywany dalej w recenzji «cyklem bułhakowowskim») stanowi
spójną całość” i ma zdaniem prof. Rzeczyckiej „charakter literaturoznawczy”. „Istotna
wartość przedstawionego cyklu” w ocenie Recenzentki polega „na nowatorskim i
wielostronnym podejściu do dzieł Michaiła Bułhakowa (fantastycznej prozy oraz
powieści Mistrz i Małgorzata) jako twórczości o charakterze inicjacyjnym (mistycznym
— w konsekwentnym ujęciu Autorki), a przede wszystkim na wniesieniu nowych
narzędzi analizy i interpretacji do obszaru literaturoznawstwa rusycystycznego” (s.
5). Prof. Rzeczycka podkreśla, że napisane głównie w języku rosyjskim prace dr
Chudzińskiej-Parkosadze mają niewątpliwie rangę międzynarodową, tym bardziej że w
większości
opublikowane
zostały
w
wysoko
punktowanych
czasopismach
rusycystycznych. Łączy je spójność i konsekwencja, zainteresowanie „światopoglądami
dalekimi od religijnego dogmatu” oraz to, że „tematy, które doktor Anna ChudzińskaParkosadze bierze na warsztat znajdują się pomiędzy filozofią a literaturą, wpisując się w
nurt badań nad ezoteryzmem zachodnim. Habilitantka konsekwentnie podąża obraną drogą,
tropiąc w literaturze takie zjawiska jak gnoza i neognoza, mistyka czy kosmizm” (s. 6). W
ocenie prof. Rzeczyckiej należy, pochwalić Habilitantkę za to, że podjęła się trudnego
zadania analizy dobrze znanej twórczości Bułhakowa, stając w „szranki z całą armią
wschodnich i zachodnich «bułhakoznawców» (s. 6.). Pani Profesor zaznacza, że „choć nie
pod wszystkimi analizami i interpretacjami Habilitantki” podpisałaby się „ze
stuprocentowym przekonaniem, to teza o tym, że Mistrz i Małgorzata to utwór mistyczny,
przekonuje” ją w całości (s. 7). Warte pochwały, zdaniem Recenzentki jest to, że dr
Chudzińska-Parkosadze analizując utwory Bułhakowa stworzyła i zastosowała metodę,
pozwalającą „na wielopoziomową analizę i interpretację tekstu”, opartą „na solidnych
podstawach filologicznych”, wykorzystującą „tradycyjny — ale specyficznie przy
stosowany do przedmiotu model: tzw. koło hermeneutyczne (tu: spiralę hermeneutyczną).
Zaproponowana metoda nie odrzuca innych metod i punktów widzenia” (s. 10). W dalszej
części swojej Recenzji prof. Rzeczycka zwraca uwagę na to, że „bułhakowowski cykl”
Habilitantki „nie jest rozprawą habilitacyjną w klasycznym sensie, czyli nie ma postaci
monografii (do czego przyzwyczajeni jesteśmy w naukach filologicznych). Taka
nieklasyczna forma ma swoje dobre i złe strony. Złe wynikają z konieczności powtarzania
i wyjaśniania w każdym artykule przyjętych przez Autorkę przesłanek” (s. 10). Dr
Chudzińśka-Parkosadze w swoich artykułach „podejmuje i rozwija kolejny temat, który
został zasygnalizowany już wcześniej, itd.” (s. 12). Zdaniem prof. Rzeczyckiej „taka
metoda, opata na hierarchicznej grze sensów, skrupulatnym wnikaniu w rozmaite «wymiary
dzieła» oraz śledzeniu łączących je linii wzajemnych powiązań, wydaje się bardzo pomocna
w badaniach literackich, których przedmiotem jest proza inicjacyjna” (s. 12). Chociaż nie
wszystko, co zaproponowała w swoich badaniach Habilitantka jest dla prof. Rzeczyckiej
przekonujące, to cały, podlegający ocenie „bułhakowowski cykl” jest dla Recenzentki
„innowacyjnym i bardzo inspirującym osiągnięciem naukowym” (s. 14). Prof.
Rzeczycka zaznacza, że Habilitantka, jako osoba bardzo aktywna i twórcza „konsekwentnie
dąży do celu, z wyjątkowym wdziękiem, humorem, ale i niezwykłą energią pokonuje
przeszkody, nie zrażając się drobnymi niepowodzeniami” (s. 14). Ocena dorobku
naukowego kończy się konkluzją o dopuszczenie doktor Anny ChudzińskiejParkosadze do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego” (str. 5-6 protokołu).
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Podkreślić należy, że na posiedzeniu komisji 8 grudnia 2016r. zarówno Pan Profesor
Przebinda jak i Pani Profesor Rzeczycka podtrzymali swoje pozytywne opinie dotyczące
mojego dorobku naukowego:
„Z treści odczytanego przez autorkę dokumentu wynika, że podtrzymuje ona swoją
opinię wyrażoną w recenzji z dnia 8 listopada 2015 roku. Prof. Rzeczycka ponownie
podkreśla: „uważam cykl jednotematyczny Problemy interpretacji „fantastycznej" prozy
Michaiła Bułhakowa ze szczególnym uwzględnieniem powieści „ Mistrz i Małgorzata ” za cenne
i inspirujące osiągnięcie naukowe, stanowiące nowatorski wkład w polskie
literaturoznawstwo rusycystyczne” (str. 12 protokołu).
Pani Profesor podtrzymuje również „większość opinii wyrażonych w recenzji,
związanych z oceną działalności organizacyjnej i dydaktycznej Habilitantki. Jest ona nadal
bardzo wysoka. Pani dr Chudzińska-Parkosadze jest osobą bardzo aktywną na różnych połach
działalności akademickiej” (str. 12 protokołu).
Wątpliwości Pani Profesor pojawiły się w wyniku nadesłania w dniu 17 listopada
2016r. przez Pana Przewodniczącego

Fasta zagadkowych dokumentów,

o których

wspomniałam wyżej (patrz: załącznik Stanowisko w sprawie postępowania habilitacyjnego ...).

Pan Profesor Przebinda również podtrzymał swoją pozytywną ocenę mojego dorobku
naukowego:
„Stanowisko w sprawie zajął również prof. Przebinda, który podkreślił, że w
znacznym stopniu podtrzymuje, podobnie jak prof. Rzeczycka, pozytywną ocenę dorobku
naukowego Habilitantki” (str. 13 protokołu).

N a zakończenie chciałabym dokonać podsumowania i sprecyzowania naruszeń o
charakterze formalnym i proceduralnym tym bardziej, że Centralna Komisja deklaruje, że w
postępowaniach habilitacyjnych stoi na straży przestrzegania „zasady sprawiedliwości
proceduralnej” oraz „dbałości o przestrzeganie przepisów Ustawy o stopniach naukowych
i tytule naukowym” (str. 5 dokumentu: Notatka dot. pracy Centralnej Komisji ds. Stopni i

Tytułów z posiedzenia plenarnego Komitetu Socjologii PAN w dniu 20 listopada 2013 r.):

Uchwała nr 38/2016/2017 Rady Wydziału Neofilołogii UAM z dnia 19 stycznia 2017r.
1. Rada Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu odmówiła mi nadania stopnia
doktora habilitowanego na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca
2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. 2016.882 t.j., z późniejszymi zmianami), która stanowi,
że:
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11. Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada
radzie jednostki organizacyjnej uchwalę zawierającą opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8, wraz z
uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami
osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii radajednostki organizacyjnej, w terminie
miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego.
Powyższy zapis nie odnosi się do mojego postępowania habilitacyjnego, gdyż w toku
procedowania mojego postępowania habilitacyjnego nie zaistniały następujące warunki:
- komisja habilitacyjna nie przedłożyła w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji radzie
jednostki organizacyjnej uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania
stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8; recenzje dotarły w listopadzie 2015
roku, a uchwała komisji habilitacyjnej przedłożona została Radzie Wydziału 19 stycznia
2017r., czyli nie po 21 dniach, a po roku i trzech miesiącach;
- rada jednostki organizacyjnej nie wykorzystując miesiąca czasu na zapoznanie się i
omówienie tak skomplikowanego postępowania habilitacyjnego jak moje, przegłosowała
uchwałę na tym samym posiedzeniu, co go otrzymała, czyli jednego dnia - 19 stycznia 2017r.
(sam protokół z załączoną do niego ustawą dotarły pocztą do dziekanatu 16 stycznia 2017r.);
takie pośpieszne procedowanie, z pominięciem dyskusji wydaje się co najmniej dziwne; co
więcej, Pani Dziekan Aldona Sopata, z pominięciem zatwierdzenia tego dokumentu na Radzie
Dziekańskiej dnia 12 stycznia b.r., włączyła go spiesznie do porządku obrad Rady Wydziału
19 stycznia b.r.;
-

komisja

habilitacyjna

nie

przedłożyła

radzie

pełnej

dokumentacji

postępowania

habilitacyjnego, ponieważ w dokumentacji tej brakowało dwóch (a może i trzech) dokumentów
autorstwa Pana Profesora Klimowicza mających zaświadczać o popełnieniu przeze mnie
plagiatu, a o których jest mowa w protokole z posiedzenia komisji z dnia 8.12.2016r. i jakiegoś
dokumentu mającego podobny charakter, o którym wspomina Pani Profesor Rzeczycka w
swoim Stanowisku w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Chudzińskiej-

Parkosadze, po otrzymaniu dokumentów uzupełniających od Przewodniczącego Komisji do
Spraw Stopni i Tytułów prof. Piotra Fasta 17 listopada 2016 roku, należy przy tym podkreślić,
że dokumenty te okazały się kluczowymi w sprawie odmowy przyznania mi stopnia doktora
habilitowanego zarówno przez komisję habilitacyjną, jak i Radę Wydziału Neofilologii UAM;
okazały się ważniejsze nawet od pozytywnych recenzji Pana Profesora Przebindy i Pani
Profesor Rzeczyckiej;
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- wynik głosowania Rady Wydziału jest niejasny, ponieważ tabela prezentująca te wyniki
świadczy chyba o tym, że przyznano mi stopień doktora habilitowanego ponieważ w uchwale
nr 38/2016/2017 Rady Wydziału Neofilologii UAM w rubryce, w której zapisana jest liczba

głosów „tak”, podobnie jak w ustawach habilitantów, którym Rada Wydziału Neofilologii
przyznała stopień doktora habilitowanego, widnieje 45 głosów, a w rubryce liczba głosów na

„nie” tylko 1 (str. 3 uchwały); w dokumencie CK z dnia 5.02.2014r. pt. Notatka dot. pracy
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z posiedzenia plenarnego Komitetu Socjologii PAN w
dniu 20 listopada 2013 r. na stronie 2 czytamy: „konieczne jest przeprowadzenie drugiego
głosowania, tym razem z wnioskiem o odmowę nadania stopnia, w którym również decyduje
się bezwzględną większością głosów”. Logicznie rzecz ujmując, wydaje się, że bez względu na
uchwałę komisji habilitacyjnej pierwsze pytanie skierowane pod głosowanie rady jednostki
naukowej powinno brzmieć „głosujemy za nadaniem stopnia - kto jest „za”, a kto jest
„przeciw”? - wtedy wypełnione rubryki w uchwałach Rady Wydziału byłyby czytelne, a wynik
głosowania nie byłby z góry sugerowany przez komisję habilitacyjną czy też przewodniczącego
rady jednostki.

2. Rada Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu odmówiła mi nadania stopnia
doktora habilitowanego powołując się na art. 16 ust.l ustawy z dnia 14 marca
2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. 2016.882 t.j., z późniejszymi zmianami), która stanowi,
że:

Art. 16. 1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która
posiada stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po
otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej
dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową
lub artystyczną.
- w toku postępowania habilitacyjnego fakt mojego znacznego wkładu w rozwój
literaturoznawstwa oraz istotna aktywność naukowa zostały udowodnione i uznane (recenzje,
protokół); wniosek uchwały komisji habilitacyjnej oraz Rady Wydziału są logicznie sprzeczne
z faktami zaistniałymi w trakcie postępowania habilitacyjnego; ponadto nawet Pan Profesor
Klimowicz w swojej negatywnej recenzji wysunął, dość absurdalną w świetle ustawy, tezę, że
mój dorobek naukowy jest „za duży”.
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3. UCHWAŁA komisji habilitacyjnej z dnia 8 grudnia 2016r.
została przyjęta na podstawie Rozporządzenia MNiSzW z dnia 22 września w sprawie

szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich,
postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (D z. U. Nr 196,
poz. 1165), który ma charakter instruktarzowy z pominięciem powołania się na art. 16 u s t l
ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2016.882 t.j., z późniejszymi zmianami). Przy czym
uchwała ta podpisana jest tylko przez Pana Przewodniczącego Profesora Piotra Fasta.

4. Ocena osiągnięć naukowych oraz aktywności naukowej,

dydaktycznej i

organizacyjnej dr Anny Chudzińskiej-Parkosadze Pana Profesora Tadeusza
Klimowicza z dnia 10 listopada 2015r.:
- na str. 2 Pan Profesor przyznaje, że jego krytyka odnosi się do „wyboru określonej, starannie
zapewne przemyślanej [...] strategii autorskiej z wszystkimi tego konsekwencjami z
pogranicza historii literatury rosyjskiej i etyki” (strona 2), a nie do „niedostosowania się do
kontrowersyjnego Rozporządzenia ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września

201 lr. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora
habUitowanego” (str. 2); reasumując, w swojej recenzji Pan Profesor sam przyznał, że mój
dorobek odpowiada warunkom tegoż Rozporządzenia,

- w konkluzji Pan Profesor Klimowicz pisze: „Reasumując, nie mam żadnych wątpliwości, iż
„cykl publikacji jednotematycznych” Problemy interpretacji „fantastycznej” prozy Michaiła

Bułhakowa ze szczególnym uwzględnieniem powieści „Mistrz i Małgorzata” nie odpowiada
warunkom art. 17 (moje podkreślenie i pogrubienie - A.Ch-P)_ustawy z dnia 14 marca 2003r.
o tytule naukowym i stopniach naukowych (Dz. Ustaw nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. Ustaw
z 2005 roku, nr 164, poz. 1365), a cały dotychczasowy dorobek naukowy dr Anny ChudzińskiejParkosadze nie upoważnia do nadania jej stopnia naukowego doktora habilitowanego”, (strona
17-18 recenzji); chciałabym zaznaczyć, że art. 17 został z ustawy, na którą powołuje się Pan
Profesor, u c h y l o n y .

W charakterze dodatkowego komentarza do werdyktu komisji habilitacyjnej oraz
Rady Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu odmawiających mi przyznania stopnia doktora
habilitowanego pokuszę się o analizę porównawczą. Mam tu na myśli odniesienie
porównawcze mojego postępowania habilitacyjnego do postępowania habilitacyjnego mojego
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wieloletniego kolegi z Zakładu Literatury Rosyjskiej - Bartosza Osiewicza, z którym
jednocześnie rozpoczynaliśmy pracę i jednocześnie finalizowaliśmy nasze postępowania
habilitacyjne, z tą różnicą, że Panu Osiewiczowi komisja habilitacyjna oraz Rada Wydziału
przyznały stopień doktora habilitowanego. N a początku nadmienię, że skład komisji
habilitacyjnej Pana Osiewicza był prawie taki sam jak mojej: przewodniczący - Pan Profesor
Fast, recenzenci - profesorowie Tadeusz Klimowicz, Grzegorz Przebinda, i zadeklarowany
przyjaciel Panów Profesorów (patrz: załącznik - sprostowania i uzupełnienia do protokołu ze
spotkania komisji 8.12.2015r.) - Pan Profesor Andrzej de Lazari, sekretarz - Pani drhab. Beata
Waligórska-Olejniczak, członkami komisji byli dwaj nowi Panowie - Pan Profesor Piotr
Mitzner oraz Pan dr hab. Tadeusz Sucharski. Obie komisje obradowały tego samego dnia - 8
grudnia 2016 roku. Z tą różnicą jeszcze, że Pan Osiewicz zaraz po posiedzeniu komisji znał
wynik głosowania komisji, a ja o swoim dowiedziałam się dopiero 16 stycznia 2017r, kiedy
dotarł do mnie protokół z posiedzenia komisji. Na szczególną uwagę zasługuje ta okoliczność,
że kiedy protokół z posiedzenia komisji obradującej nad moim dorobkiem wędrował za
podpisami po Polsce ponad miesiąc, protokół z posiedzenia komisji obradującej nad dorobkiem
Pana Osiewicza znalazł się tego samego dnia w dziekanacie, a w następnym tygodniu poddany
był pod głosowanie Radzie Wydziału. Najdziwniejsze jest jednak to, że aby członkowie komisji
mogli podpisać protokół tego samego dnia, musiał ona być gotowy na posiedzenie komisji. Nie
chce mi się wierzyć, aby kartki, które widziałam w ręku biegnącej do dziekanatu Pani Beaty
Waligórskiej-Olejniczak były tym uprzednio przygotowanym protokołem...

Porównując dorobek Pana Osiewicza, który spełnia wymogi ustawy o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz mój dorobek, który tych wymogów jakoby nie spełnia
skupię się na kilku reprezentatywnych przykładach:
1. liczba monografii podoktorskich: Pan Osiewicz - 2, ja - 2 (nie wliczając 13 artykułów
„ cyklu bułhakowowskieęo ”);
2. liczba monografii zbiorowych, w których pełniło się funkcję redaktora lub
współredaktora - Pan Osiewicz - 0, ja - 4;
3. liczba artykułów naukowych: Pan Osiewicz - 18, ja - wliczając ten sam okres do 8
grudnia 2 0 1 6 -4 1 (nie wliczając 13 artykułów „cyklu bułhakowowskiego”, 5 artykułów
w procesie drukarskim, 6 artykułów jeszcze niezrecenzowanych, 3 artykułów
napisanych, ale jeszcze nie wysłanych);
4. zakres tematyczny artykułów: Pan Osiewicz - „fenomen rosyjskiej pieśni autorskiej”,
czyli twórczość B. Okudżawy, W. Wysockiego (poczynając od pracy magisterskiej), A.
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Galicza, J. Kima, W. Coja, J. Kaczmarskiego (s. 7 Autorefer atu Pana Bartosza
Osiewicza),
ja - twórczość A. Płatonowa, rosyjskich futurystów, L. Andriejewa, A. Czechowa, T.
Tołstoj, W. Pielewina, W. Nabokova, O. Wilde’a, W. Briusowa, A. Błoka, O.
Tokarczuk, D. Miereżkowskiego, A. Biełego, M. Bułhakowa, J.W. Goethe (Faust cz. I
i II), B. Ławrieniowa itd., problematyka: mit w literaturze, motywy inicjacyjne,
gnostyczne, idee filozoficzne na gruncie literackim, działalność gruzińskiej Polonii itd.
5. liczba konferencji: Pan Osiewicz - 18, ja - 38;
6. organizacja konferencji; Pan Osiewicz - 0, ja - 3;
7. działalność organizacyjna: tak się składa, że opisana działalność organizacyjna opisana
w Autoreferacie przez Pana Osiewicza mieści się w 7 wersach, przy czym skontrum w
bibliotece IFRos w 2006 roku przeprowadziliśmy razem, przez dwa lata razem byliśmy
planistami, natomiast w punkcie dotyczącym prowadzenia cyklu wykładów podczas
„MiMoKów 2008” Pan Osiewicz mija się nieco z prawdą, ponieważ „organizacją i
prowadzeniem cyklu wykładów” zajmowałam się ja, Pan Osiewicz jedynie zaprosił do
tego projektu w charakterze prelegentów swoich dwóch przyjaciół prof. Stefano Aloe i
prof. Nicol Sekulich, którzy występowali w tym samym dniu i wtedy Pan Osiewicz
poprowadził to spotkanie; natomiast organizacją całego cyklu, w którym wystąpili z
wykładami prof. Piotr Kraszewski, prof. Bogusław Bakuła, dr Marek Figura, dr Paulina
Cynalewska-Kuczma, dr Bartłomiej Brzeziński - zajmowałam się sama; nie będę się
powtarzać i wypisywać całej mojej działalności organizacyjnej, gdyż zrobiłam już to w

Autoreferacie; nadmienię jedynie, że pierwsze w historii Instytutu Filologii Rosyjskiej
koło naukowe zorganizowałam ja, w ramach działalności koła prowadziłam sekcję
literaturoznawczą (w kole działały 4 sekcje), zorganizowałam także pierwszą w
Instytucie międzynarodową konferencję studencko-doktorancką, zorganizowałam cykl
wykładów

otwartych

http://wn.amu.edu.pl/

itd.

(podstawa opracowania: B.

Osiewicz, Autoreferat,

data assets, odf file/0020/315713/Zalacznik-2-Autoreferat.pdf.

dostęp: 13.03.2017r.).

Dorobek naukowy Pana Bartosza Osiewicza można scharakteryzować jednym zdaniem jest on specjalistą od pieśni autorskiej. W swoim dorobku nie ma analizy czy interpretacji
utworów

prozatorskich

w

żadnym

gatunku

-

ani

opowiadania,

ani

powieści

(http://neo.amu.edu.pl/sineo/wn/pracownik.php?pracownik=204). Właściwie to zajmując się
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literaturą masową trudno pisać artykuły naukowe, dlatego też w przypadku dorobku Pana
Osiewicza przybierają one często postać artykułów popularyzatorskich.
Wydaje mi się, że na tym zakończę tę analizę porównawczą pozostawiając wnioski
czytelnikom. Zaznaczę jedynie, że to nie z mojej inicjatywy wyniknęła ta analiza porównawcza
obu postępowań habilitacyjnych a z inicjatywy Pana Profesora Fasta, który pełnił funkcję
przewodniczącego w obu tych postępowaniach.

Konstatując, w rezultacie opisanych powyżej naruszeń i błędów, moje postępowanie
habilitacyjne zamieniono w farsę i wystarczyła do tego tylko jedna recenzja, która w
rzeczywistości jest paszkwilem. Oto współczesne

Stron z załącznikami 36, ilość załączników 67.
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Kserokopie następujących dokumentów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

Recenzja prof. M. Rzeczyckiej
Recenzja prof. G. Przebindy
Recenzja prof. T. Klimowicza
A. Chudzińska-Parkosadze - Odpowiedź na recenzję prof. T: Klimowicza materiał wysłany do
przewodniczącego komisji habilitacyjnej dnia 29.11.2016 r.
A. Chudzińska-Parkosadze - wniosek z dnia 29.11.16r. do przewodniczącego komisji
habilitacyjnej o przekazanie członkom komisji nadesłanych przeze mnie dokumentów
A. Chudzińska-Parkosadze - Sprawozdanie z działalności naukowej za okres od dnia 1 września
2015 r. do grudnia 2016 r. - materiał wysłany do przewodniczącego komisji habilitacyjnej dnia
29.11.2016 r.
A. Chudzińska-Parkosadze - fragmenty pracy doktorskiej, które nie zostały wykorzystane w
monografii poświęconej powieści A. Płatonowa Czewengur - materiał wysłany do
przewodniczącego komisji habilitacyjnej dnia 29.11.2016 r. (1 strona, całość znajduje się w
aktach)
Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej 8.12.2016r.
Stanowisko w sprawie postępowania habilitacyjnego dr Anny Chudzińskiej-Parkosadze, po
otrzymaniu dokumentów uzupełniających od Przewodniczącego Komisji do Spraw Stopni i
Tytułów prof. Piotra Fasta 17 listopada 2016 roku - prof. M. Rzeczyckiej
Uchwała nr 38 / 2016 / 2017 Rady Wydziału UAM w sprawie odmowy nadania stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo pani dr
Annie Chudzińskiej-Parkosadze
Uchwała komisji habilitacyjnej z dnia 8 grudnia 2016 r.
Uchwała nr 22 / 2016 / 2017 Rady Wydziału UAM w sprawie podjęcia postępowania
habilitacyjnego z dnia 17 listopada 2016 r.
Uchwała nr 30/ 2015 / 2016 Rady Wydziału UAM w sprawie zawieszenia postępowania
habilitacyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r.
Dokumenty dotyczące posiedzenia Rady Wydziału dnia 19 stycznia 2017r. - podatne do
dziekan A. Sopaty z dnia 9 stycznia 2017r.
Dokumenty dotyczące posiedzenia Rady Wydziału dnia 19 stycznia 2017r. - podanie do Rady
Wydziału z dnia 9 stycznia 2017r.
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16. Dokumenty dotyczące posiedzenia Rady Wydziału dnia 19 stycznia 2017r. - podanie do
Prorektora T. Wallasa z dnia 9 stycznia 201 Ir.
17. Dokumenty dotyczące posiedzenia Rady Wydziału dnia 19 stycznia 2017r. - mój mail z dnia 9
stycznia 2017r. z załącznikami
18. Dokumenty dotyczące posiedzenia Rady Wydziału dnia 19 stycznia 2017r. - mój mail z dnia
18 stycznia 2017r. z załącznikiem - uzupełniające pismo do Rady Wydziału - komentarz do
protokołu komisji habilitacyjnej, który otrzymałam 16 stycznia 2017r.
19. Dokumenty dotyczące posiedzenia Rady Wydziału dnia 19 stycznia 2017r. - wyciąg z protokołu
Rady Wydziału
20. Pismo adwokata Mirosława Maciejewskiego z dnia 28.11.17, adresowane do Prof. Pasta tego dokumentu brakuje w aktach dziekanatu
21. Odpowiedź Prof. Fasta - 2 grudnia 2017 r. - dotarło do dziekanatu 8 grudnia 2016 r. o godz.
13.00
22 . A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do JM Rektora A. Lesickiego z dnia 18 października 2016
r. z prośbą o interwencję w sprawie mojego postępowania habilitacyjnego - tego dokumentu
brakuje w aktach dziekanatu
23. Potwierdzenie mailowego wysłania i potwierdzenie dostarczenia pisma do rektora z dnia
17.10.16
24. A. Chudzińska-Parkosadze - wniosek do Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz z 16 czerwca 2016
r. o odwieszenie postępowania habilitacyjnego, które zostało bezprawnie zawieszone
25. Odpowiedź Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz z dnia 27 czerwca 2016r.
26. Wniosek przewodniczącego komisji habilitacyjnej prof. dra hab. Piotra Fasta o wznowienie
postępowania komisji habilitacyjnej skierowany do Rady Wydziału Neofilołogii UAM w dniu
7 czerwca 2016 r.
27. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do Pana Prof. Antoniego Józefa Tajdusia z dnia 21 listopada
2016, w którym Pan Dziekan poświadcza nieprawdę twierdząc, że Rada Wydziału podjęła
moje postępowanie habilitacyjne nie na mój wniosek, a na wniosek prof. Piotra Fasta
28. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do mnie z dnia 24 lutego 2017r. - Pani Dziekan poświadcza
nieprawdę twierdząc, że nadesłane przeze mnie dokumenty do Prof. Fasta 30.11.16r. były
„jedynymi dokumentami rozesłanymi do członków komisji w dniu 30.11.2016r.”
29. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do Profesora Fasta z dnia 6 października 2016 r. - informacja
o przedłużeniu postępowania wyjaśniającego do 31 grudnia 2016r.
30. Pismo Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz do JM Rektora B. Marciniaka z dni 9 grudnia 2015r. zawiadomienie o „możliwości popełnienia plagiatu”
Pismo
Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz do Profesora Fasta z dnia 14 czerwca 2016 r. - w
31.
sprawie „podejrzenia popełnienia plagiatu” i informacji o przedłużeniu postępowania
wyjaśniającego do 9 września 2016r. z powodu „zbadania sprawy przez biegłego” (Prof.
Ksenicz musiał napisać poprawioną wersję swojej opinii - druga wersja dotarła
7.7.2016r.)
32. Wniosek Prof. Fasta z dnia 8 grudnia 2015r.
33. Wniosek Prof. Fasta z dnia 8 grudnia 2015r. - wersja uzupełniona
34. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do mnie z dnia 10 marca 2017r.
35. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do mnie z dnia 28 lutego 2017r.
36. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do mnie z dnia 15 lutego 2017r.
37. Pismo Prof. Fasta do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 2 grudnia 2016r.
38. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do mnie z dnia 14 lutego 2017r.
39. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do mnie z dnia 22 listopada 2016r.
40. Wniosek adwokata Mirosława Maciejewskiego do Pani Dziekan A. Sopaty
41. Pismo Pani Dziekan A. Sopaty do adwokata M. Maciejewskiego z dnia 9 grudnia 2016r.
42. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 8 marca 2017r.
43. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 3 marca 2017r.
44. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 1 marca 2017r.
45. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 26 lutego 2017r.
46. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 20 lutego 2017r.
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47. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 13 lutego 2017r. odwołanie pełnomocnictwa panu M. Maciejewskiemu
48. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 3 lutego 2017r.
49. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 12 grudnia 2016r.
50. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 19 września 2016r.
51. A. Chudzińska-Parkosadze - pismo do Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz z dnia 18 stycznia
2016r.
52. Pismo Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz do mnie z dnia 2 lutego 2016r.
53. Protokół z posiedzenia komisji habilitacyjnej z dnia 8.12.2015r. - jedyny podpis pod
protokołem - podpis Pana Profesora Fasta
54. A. Chudzińska-Parkosadze - wniosek z dnia 18 stycznia 2016r. o dołączenie do akt
uzupełnionej wersji protokołu z dnia 8.12.2015r. (z załącznikiem i mailem do W. PopielaMachnickiego)
55. Ksero z Internetu - podpisy członków komisji habilitacyjnej, którzy byli obecni na
spotkaniu 8.12.2015r. - ale nie są to, jak próbowano mi insynuować w dziekanacie, podpisy
pod protokołem - w prawym rogu widnieje data 8.12.2015r.-jest to jedynie lista obecności
(2 strony dla porównania - 172 i 173 akt)
56. Pismo do Pani Dziekan T. Tomaszkiewicz od Prof. Fasta z dnia 16 listopada 2015r. - w którym
Pan Profesor Fast jeszcze przed spotkaniem w dniu 8.12.2015r,
57. Pismo Prof. Klimowicza do Prof. Fasta z dnia 14 grudnia 2015r.; wysłane ponownie jako
Odpowiedź na oświadczenie p. A. Chudzińskiej-Parkosadze 30 listopada 2016r., mające
zaświadczać o popełnieniu przeze mnie plagiatu; Pan Profesor w swojej ekspertyzie
zapomniał nadmienić, że to dzięki wskazaniu przeze mnie w przypisie na pracę Połakowa
on sam mógł ten tekst odnaleźć;
58. A. Chudzińska-Parkosadze - mail do sekretarza komisji habilitacyjnej W. PopielaMachnickiego z dnia 2 grudnia 2015r. - przesyłam w nim materiały mające pomóc wyjaśnić
nieporozumienie oskarżenia mnie o plagiat
59. Oświadczenie informatyka Filipa Gołąbą że 2 grudnia 2015 r. przyszłam do niego z zamiarem
sprawdzenia mojej pracy magisterskiej za pomocą programu antyplagiatowego, niestety wtedy
jeszcze było to niemożliwe
60. Notatka służbowa z dnia 18 listopada 22015 r. poświadczającą że na mój wniosek z dnia 17.11.
2015r. została zrobiona kserokopia fragmentu mojej pracy magisterskiej
61. Mail Pani A. Borysiak do Profesora Fasta z informacją że dnia 16 listopada 2015 r. wpłynęły
do dziekanatu wszystkie trzy recenzje
62. Maile poświadczające, że dnia 29.11.2016 r. przesłałam do Pana Przewodniczącego 4 pliki z
materiałami, a Pan Sekretarz je rozesłał do członków komisji - m.in. Odpowiedź na recenzję
prof. dra hab. Tadeusza Klimowicza
63. Maile potwierdzające, że Pan Profesor Klimowicz sam bezpośrednio - bez pośrednictwa
Pana Sekretarza - przesłał 30 listopada 2016r. dwa dokumenty do członków komisji
habilitacyjnej - dowód też na to, że Pani Dziekan Sopata w piśmie do mnie pisała
nieprawdę
64. A. Chudzińska-Parkosadze - mail do Pana Sekretarza W. Popiela-Machnickiego z dnia
9.12.2016r. - w którym jest mowa o tym, że Prof. Fast prawdopodobnie wysłał do członków
komisji opinię prof. Ksenicza, czyli tajny dokument z postępowania wyjaśniającego
prowadzonego przez Pana Rzecznika Dyscyplinarnego Rafała Sikorkiego
65. Pismo Pana Prof. Fasta do Pani Dziekan A. Sopaty z dnia 21 lutego 2017 r., w którym przyznaje,
iż „Posiedzenie Komisji miało miejsce już ponad dwa miesiące temu, od tego czasu
uczestniczyłem kilkakrotnie w analogicznych postępowaniach (...).” - powstaje pytanie, czy
doprawdy Pan Profesor Fast jest jedynym specjalistą od literaturoznawstwa rosyjskiego w
Polsce?
66. Opinia Pani B. Waligórskię
67. Opinia Pani J. Brzykcy
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