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SPRAWA ZARZUTÓW O PLAGIAT
POSTAWIONYCH DR. HAB. JANUSZOWI GOLIÑSKIEMU (UMK W TORUNIU)
1. List dr Agnieszki Raubo (UAM w Poznaniu) do redaktorek naukowych tomu Wszystko
tu najdzie, co wy macie w g³owie. wiat prozy staropolskiej, red. E. Lasociñska, A. Czechowicz
(Wydawnictwo IBL. Warszawa 2008. Studia Staropolskie. Series Nova)
Poznañ, 16.03.2009
Wielce Szanowna Pani
dr Estera Lasociñska
Wydawnictwo IBL PAN
ul. Nowy wiat 72
Pa³ac Staszica, I p.
00-330 Warszawa
Wielce Szanowna Pani Doktor,
pozwalam sobie prosiæ o ³askawe przyjêcie informacji w zwi¹zku z ukazaniem siê tomu zbiorowego Wszystko tu najdzie, co wy macie w g³owie. wiat prozy staropolskiej (red. E. Lasociñska,
A. Czechowicz. Studia Staropolskie. Series Nova. Wydawnictwo IBL. Warszawa 2008); ksi¹¿ka
ta pojawi³a siê w ksiêgarniach w marcu 2009. Odkry³am fakt, i¿ zawarty we wspomnianej ksi¹¿ce
artyku³ profesora Janusza Goliñskiego Szczêcie monarchijej i umi³owanie m¹droci. O idei
króla i filozofa oraz jej przywo³aniach w renesansowej prozie polskiej bezporednio korzysta z mojego artyku³u, powiêconego postaci filozofa w renesansowym pañstwie.
Pragnê nadmieniæ, i¿ jestem autork¹ pracy doktorskiej zatytu³owanej Postaæ Filozofa w polskiej literaturze renesansowej, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Marii Adamczyk. Otwarcie przewodu doktorskiego zosta³o zatwierdzone przez Radê Wydzia³u 28.04.2004 (na I roku moich studiów doktoranckich), po uprzedniej akceptacji konspektu pracy przez Wydzia³ow¹ Komisjê
Literaturoznawcz¹ ds. Przewodów Doktorskich (26.04.2004). Ju¿ wtedy rozdzia³ powiêcony problematyce filozofa wobec pañstwa by³ szczegó³owo zaplanowany w obszernym konspekcie doktoratu. Wiosn¹ 2005 roku  na II roku studiów  zosta³ ukoñczony I rozdzia³ dysertacji: Filozofowie winni mieæ jakby w³asne jakie królestwo w pañstwie. Filozofowie o problemach pañstwa
i prawa, który zasadniczo w takiej formie pozosta³ w pe³nej wersji rozprawy. Ukoñczenie tego
rozdzia³u by³o podstaw¹ zaliczenia mi II roku studium. W trakcie kolejnych lat studiów powstawa³y nastêpne rozdzia³y: W poszukiwaniu wiedzy o cz³owieku i kosmosie. Filozof jako lekarz,
mag, alchemik i badacz gwiazd (rozdzia³ II); [...] Filozofi s¹ dziwacy, surowi, melankolicy [...].
O atopicznych cechach osobowoci filozofa (rozdzia³ III); Filozof a dylematy renesansu (rozdzia³ IV). Praca zosta³a ukoñczona w lutym 2007 roku, oddana 10.04.2007 i skierowana do Recenzentów  prof. zw. dr hab. Krystyny Stasiewicz z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego oraz
prof. zw. dr. hab. Józefa Tomasza Pokrzywniaka, Dziekana Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obrona pracy odby³a siê 10.10.2007, po uprzednim wy³o¿eniu jej do publicznego ogl¹du w Bibliotece Uniwersyteckiej (sygnatura 1521847 III).
Pracê przedstawiono do nagrody (wniosek ten zosta³ przeg³osowany przez Radê Wydzia³u). Aktualnie rozprawa oczekuje na publikacjê w formie ksi¹¿ki.
Po stwierdzeniu daleko id¹cych zbie¿noci pomiêdzy moj¹ prac¹ (jej I rozdzia³em) a wzmiankowanym wczeniej artyku³em profesora Goliñskiego moja ksi¹¿ka, która ma siê ukazaæ, mo¿e byæ
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otoczona odium wtórnoci. Zamierzam siê zatem ubezpieczyæ, umieszczaj¹c przypis ze stosown¹
informacj¹. Za³¹czam kserokopiê artyku³u profesora Goliñskiego z tomu zbiorowego oraz rozdzia³
mojego doktoratu, przechowywanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Na kopii artyku³u
zaznaczam, w jaki sposób zosta³ wykorzystany tekst mojej pracy oraz zawarte w nim cytaty ze
róde³. Uprzejmie proszê o uwa¿ne zapoznanie siê ze zbie¿nociami.
Nie spodziewa³am siê, ¿e spotka mnie taka krzywda, a Pañstwa taka przykroæ, poniewa¿ nie
mogli Pañstwo byæ wiadomi, ¿e blisko cztery lata przed ukazaniem siê ksi¹¿ki w ksiêgarniach
ukoñczony zosta³ przeze mnie rozdzia³ doktoratu Filozofowie winni mieæ jakby w³asne jakie królestwo w pañstwie. Filozofowie o problemach pañstwa i prawa, z którym  wkrótce po jego powstaniu  mia³ sposobnoæ zapoznaæ siê profesor Goliñski (co pozwalam sobie przedstawiæ ni¿ej,
w dalszej czêci listu). Skar¿ê siê przeto z poczuciem ¿alu, a nie jakichkolwiek pretensji, prosz¹c
o ³askawe przyjêcie do wiadomoci wy¿ej opisanego faktu w³adze Instytutu Badañ Literackich, Pani¹ Dyrektor, Pani¹ Przewodnicz¹c¹ Rady Naukowej, Panie Redaktorki tomu zbiorowego, Wydawnictwo. Zaznaczam, i¿ zdajê sobie sprawê, ¿e odby³o siê to poza wiadomoci¹ i wiadomoci¹ Pañ
Redaktorek, poniewa¿ rozdzia³ ten nie by³ opublikowany. Artyku³y z pozosta³ych rozdzia³ów ukaza³y siê w Ruchu Literackim (2007, nr 4/5, lipiecpadziernik; tytu³: Filozof jako lekarz, mag, alchemik i badacz gwiazd. Z rozwa¿añ nad postaci¹ filozofa w polskiej literaturze renesansowej); w tomie
zbiorowym Kobieta epok dawnych w literaturze, kulturze i spo³eczeñstwie (red. I. Maciejewska,
K. Stasiewicz. Olsztyn 2008; tytu³ artyku³u: Renesansowy dyskurs o naturze niewieciej. Nauka
rozmaitych filozofów oko³o obierania ¿ony... Bartosza Paprockiego), w Pamiêtniku Literackim
(2008, z. 3; tytu³: Filozofi s¹ dziwacy, surowi, melankolicy... O atopicznych cechach osobowoci
filozofów w literaturze polskiego renesansu).
W jaki sposób profesor Goliñski móg³ dotrzeæ do mojego rozdzia³u powiêconego postaci filozofa w pañstwie, mog³oby wydawaæ siê zagadk¹, gdyby nie fakt nastêpuj¹cy. Za porednictwem
znanej mi profesor El¿biety Lasowskiej, pracownika Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, uzyska³am listownie informacjê, i¿ profesor Goliñski (wówczas tak¿e pracuj¹cy w Instytucie Filologii Polskiej w Bydgoszczy), pe³ni¹cy funkcjê zastêpcy redaktora naczelnego Ogrodu zgodzi³ siê rozwa¿yæ publikacjê mojego artyku³u (w razie potrzeby mogê okazaæ list datowany 06.09.2005).
Wkrótce po tej listownej informacji wys³a³am na rêce profesora Goliñskiego artyku³ o filozofie w renesansowym pañstwie, przygotowany na podstawie I rozdzia³u rozprawy doktorskiej. Otrzyma³am zapewnienie Redaktora Naczelnego Ogrodu  prof. Antoniego Czy¿a, o przekazaniu artyku³u przez
profesora Goliñskiego i przyjêciu tekstu do druku (wiadomoæ mailow¹ pozwalam sobie za³¹czyæ),
wobec czego pozostawi³am artyku³ w redakcji. Z prob¹ o zwrot pracy zwróci³am siê do profesora
Czy¿a dopiero teraz, kiedy przeczyta³am artyku³ profesora Goliñskiego.
Z ca³ym szacunkiem i zdaj¹c sobie sprawê z przykroci sytuacji muszê powiadomiæ Szanown¹
Dyrekcjê, Radê Naukow¹ i Wydawnictwo, poniewa¿ sama czujê siê zagro¿ona ewentualnoci¹ pomówienia o wtórnoæ, kiedy uka¿e siê moja ksi¹¿ka (z dat¹ póniejsz¹ ni¿ artyku³ profesora Goliñskiego). Proszê zatem o rozwa¿enie opisanej sytuacji i ³askawy odzew w tej sprawie.
Pozwoli³am sobie tak¿e powiadomiæ W³adze Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej  Pana
Dziekana, prof. zw. dr. hab. J. T. Pokrzywniaka  by³ego Recenzenta mojej pracy, moj¹ by³¹ Pani¹
Promotor  prof. zw. dr hab. Mariê Adamczyk. Aktualnie sprawa nie zyska³a szerszego rozg³osu*,
jakkolwiek Pan Dziekan zdecydowa³ siê poinformowaæ o zaistnia³ej sytuacji prof. dr. hab. Adama
Bednarka, Dziekana Wydzia³u Filologicznego w Toruniu, gdzie od tego roku akademickiego podj¹³
pracê prof. Goliñski.
Z wyrazami g³êbokiego szacunku
Agnieszka Raubo
Do wiadomoci:
 Dyrektor Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk;
 Przewodnicz¹ca Rady Naukowej Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk;
 Wydawnictwo Instytutu Badañ Literackich Polskiej Akademii Nauk;
 Dziekan Wydzia³u Filologicznego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
* Po up³ywie oko³o miesi¹ca od napisania tego listu oraz jednoczesnego z³o¿enia przeze mnie
skargi wraz z towarzysz¹c¹ jej dokumentacj¹ sprawa zosta³a skierowana do rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu.
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Powy¿szy list skierowany do Dyrekcji IBL PAN opatrzony zosta³ odrêcznymi adnotacjami
prof. dr. hab. Tomasza Pokrzywniaka, dziekana Wydzia³u Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, oraz
prof. dr hab. Marii Adamczyk, promotorki pracy doktorskiej Agnieszki Raubo, wspieraj¹cymi jej
stanowisko.
2. Owiadczenie organizatorów konferencji naukowej wiat prozy staropolskiej oraz
redaktorek naukowych tomu Wszystko tu najdzie, co wy macie w g³owie. wiat prozy staropolskiej
My, ni¿ej podpisani, wyra¿amy g³êbokie ubolewanie z powodu sytuacji opisanej w zamieszczonym tu licie Pani dr Agnieszki Raubo. Pana dr. hab. Janusza Goliñskiego zaprosilimy w dobrej
wierze na zorganizowan¹ przez Instytut Badañ Literackich PAN i Katolicki Uniwersytet Lubelski
im. Jana Paw³a II konferencjê Proza staropolska znana i nieznana, która odby³a siê we wrzeniu
2006 roku w Kazimierzu Dolnym. Pan dr hab. Janusz Goliñski wyg³osi³ na niej referat na temat:
Szczêcie monarchijej i umi³owanie m¹droci. Rozwa¿ania o idei króla-filozofa i jej przywo³aniach w renesansowej publicystyce polskiej. Nastêpnie przes³a³ go na rêce redaktorek tomu, dr Estery Lasociñskiej i dr Agnieszki Czechowicz pod nieco zmienionym tytu³em: Szczêcie monarchijej
i umi³owanie m¹droci. O idei króla i filozofa oraz jej przywo³aniach w renesansowej prozie
polskiej, a my, równie¿ w dobrej wierze, przyjêlimy go do druku i opublikowalimy. Praca doktorska Pani Agnieszki Raubo nie by³a wczeniej publikowana, redaktorki zatem nie mia³y ¿adnej mo¿liwoci porównania obu tekstów ani te¿, co nale¿y podkreliæ, ¿adnych podejrzeñ dotycz¹cych ewentualnoci plagiatu. W rodowisku badaczy literatury staropolskiej nie by³o dotychczas wypadku naruszenia praw autorskich, st¹d nasze g³êbokie przekonanie, byæ mo¿e naiwne, ¿e etos pracy badawczej
nie jest tu przez nikogo kwestionowany.
Wedle naszej wiedzy sprawa bêdzie rozpatrywana przez powo³ane do tego instytucje, które
ostatecznie rozstrzygn¹ o zasadnoci formu³owanych zarzutów. Wierzymy, ¿e to orzeczenie pozwoli
nie tylko wyjaniæ tê bardzo bolesn¹ dla nas sytuacjê, ale równie¿ wska¿e, w jaki sposób mo¿na
i nale¿y daæ satysfakcjê osobie pokrzywdzonej. Gdy tylko zapadnie w tej sprawie orzeczenie, niezw³ocznie podamy je do publicznej wiadomoci na ³amach Pamiêtnika Literackiego. Owiadczenie to kierujemy tak¿e do Pana dr. hab. Janusza Goliñskiego i ewentualn¹ jego odpowied równie¿
gotowi jestemy opublikowaæ w Pamiêtniku Literackim.
Organizatorzy konferencji
Prof. dr hab. Miros³awa Hanusiewicz-Lavallee (KUL)
Prof. dr hab. Adam Karpiñski (IBL PAN)

Redaktorki naukowe tomu
Dr Estera Lasociñska
Dr Agnieszka Czechowicz

