Uchwała nr 112017 z dnia 17. października 2017 roku
w sPrawie wystąpienia do Rady Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
z wnioskiem o nadanie dr. Andrzejowi Gielarowskiemu stopnia doktora

habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznyc! w dyscyplinie naukowej filozofia
podj ęta przez komisj ę habilitacyj ną powoł aną

przez

centralną komisję do spraw stopni i Tytułów Naukowych
Powołana w dniu 09.05.2017 r, przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych

komisja habilitacyjna do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktora Andrzeja
Gielarowskiego, działńa w składzie
:

-

-

przewodniczący: prof. dr hab. Justyna Miklaszewska

sekretarz:

dr hab. Joanna Mysona Byrska

- członek komisji: dr hab. Wojciech Starzyński
- członek komisji: ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński

Oraz ręcęnzęnci: prof. dr hab. Jacek Migasiński
Prof. dr hab. WiolettaMałgorzata Kowalska

Ks. Dr hab. Jarosław Jagiełło

Działając na podstawie ustawy

z

dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych

i

tytule

naukowYm oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w
brzmieniu ustalonym ustawą zdnia 18 marca 20ll r. (Dz. U. Nr 84, poz.455 zpoźn. zm.) oraz

i Szkolnictwa
trybu i warunków

RozPorządzenia Ministra Nauki

Wyższęgo z dnia 30 paździemlka 2015 r. w

sPrawie szczegółowego

przeprowadzania czynnościw przewodach

doktorskich, w Postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz, U . 2015 poz. 1842) komisja habilitacyjn a wzięła pod uwagę:

1.

osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust.
cz5Ąi zbior publikacji oraz monografia

l i ust. 2 pkt.

1

ustawy,

2.

aktYrvnoŚĆ naukową Habilitanta, o której mowa w art. 16 ust.

l ustawy

(wg kryteriów

okreŚlonYch w Paragrafie 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z

dnia l .09. ż0l1: Dz.IJ. nr 196,poz. 1l65):
l/ autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach
międzynarodowych

ikrajowych;

__

2/ autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, katalogów, dokumentacji, ekspertyz;
3

l impact factor publikacji (wg JCR);

4/liczbę cytowań (wg WoS);
5/ indeks Hirscha;
6/ kierowanie lub udział w projektach krajowych

czy międzvnarodowych;

7l międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalnośćnaukową;
8/ wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych lub międzynarodowych.

3,

jego osiągnięcia dydakty czne, popularyzatorskie i organizacyjne:

l/ uczestnictwo w programach europejskich i krajowych;
2l udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych;
3/ udziŃ w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;

4l członkostwo w towarzystwach naukowych krajowy ch i zagranicznych;
5

l działalnośćdydaktyc

zno -popularyzatorska;

6/ oPieka naukowa nad studentami lub pełnienie funkcji promotora pomocniczego;

7l staże w zagtanicznych lub krajowych ośrodkachakademickich;
8l udziń w zespołach eksperckich.
Podstawą oceny dokonań wymienionych w pkt. l -3 były:

1.

Monografia Pod tytułem: Andrzej Gięlarowski, Kryzys kultuły kryry, człowieka.

Fenomenologiczna krytyka kutuly Husserl, Levinas, Henly, wyd. Akademia Ignatianum WAM,
Kraków 2016, ręcetuenci: prof. dr hab. Karol Tarnowski, dr hab. Witold Nowak.

2.

sPorządzony pruez Habilitanta autoreferat

i

zestawiony przez niego wykaz

i

wybor

ręPręZęntatYwnYch Publikacji

i

pozostałych form aktyrvności naukowej, dydaktycznej i
organizacYjnej (zgodnię zwymaganiami sformułowanymi w art. |2 ust. 2 pkt 2-4 przywołanego

wyżej rczporządzenia),

3.
ustawy.

sPorządzon e przez recenzęntów oceny osiągnięć, o których mowa w art. 16 ust. 2

UCHwAŁA
Biorąc Pod uwagę osiągnięcia Habilitanta orazprzedstawione przęz ręcęnzęntów opinie, a
takŻe PrzeProwadzoną dyskusję, Komisja podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału

Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie z wnioskiem o nadanie:

Doktorowi Andrzejowi Gielarowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk humanisĘcznych w dyscyplinie naukowej filozofia
Uchwała zapadła następuj ącym stosunkiem głosów

:

- zanadanięm stopnia naukowego doktora habilitowanego (TAK)
-głosów 6 (sześć)
- przeciw - (NIE) - głosy 0 ( zero
)
-

WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ -głosy 0 (zero).

W posiedzeniu Komisji brało udział sześciuczłonków Komisji.

Głosowanie zgodnie

z

art, 18a ust. 8 ustawy miało charakter jawny. Głosowanie odpowia,dało

wymogom formalnym sformułowanym w paragrafie l5 ust.l.
Podjęta Przez komisję habilitacyjną uchwała ma dla Rady Wydziału Filozoficznego UpJpII
w
Krakowię status opinii (por. art. l8a ust. 11 ustawy).

UZASADNIENIE

1. Informacje ogólne:
Dr Andrzej Gielarowski w roku

1997 uzyskał magisterium

FilozoficznYm Uniwersytetu Papieskiego Jana- Pawła II

w

z filozofii na

Wydziale

Krakowie (ówczesna papieska

Akademia Teologiczna w Krakowie), na podstawie pracy
,,Relacja Boga i człowieka w filozofii
Martina Bubera", Promotorem pracy był prof. dr hab. Karol Tarnowski; w roku 2003
uzyskał

z

licencjat kanonicznY

filozofii na Wydziale Filozofi cznym Uniwersytetu papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie; natomiast w roku 2005 uzyskał doktorat z nalk humanistycznych
w
zakresie filozofia, również na Wydziale Filozoficznym, Uniwersytet Papieski Jana pawła
II w
Krakowie, na Podstawie pracy pt.: ,,Bycie a intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela,,,
Promotorem bYł Prof. dr hab. Karol Tarnowski, recenzęntami prof. dr hab. Marek Drwięga i ks.
prof. dr hab. Władysław Zuziak.

2. Główne osiągnięcie

habilitacyjne

Monografia: KryzYs kultury k yry, człowieka. Fenomenologiczna krytyka kultury Husserl,
Levinas, Henry, wyd. Akademia Ignatianum WAM, Kraków 2016, s.644.
Recenzi e przedstawili

:

Prof. dr hab. Jacek Migasiński w swojej recenzji

uznaje,

żę zamięrzenie

badaw cze, jaŁje

Postawił Przed sobą habilitant należy potraktowac z aprobatą. Recenzowana rozprawa wpisuje się
w aktualną dYskusję nad stanem współczesnej kultury i konstatowanym powszechnie jej
krYzYsem. Pod tYm względem moze stanowic ważny głos w owej dyskusji. obrany
w rozprawie
obszar analiz stanowi o jej oryginalności. Uwzględnienie jako jednego z głównych
obiektów
analizY filozofii Michela Henry'ego podnosi poznawczą wartośćrozprawy ze względu
na nikłą
znajomoŚĆ tej filozofii w Polsce. Odpowiedź na pytanie, czy cele rozprawy zostały
zręalizowanę
w sPosób wYczerPującY i satysfakcjonujący naukowo nie jest jednoznaczna. Monografia jest

solidną, Pozbawioną mer}torycznych błędów, rekonstrukcją krytycznych wobec

stanu

wsPÓłczesnej kulturY Poglądów trzęch fenomenologów, zdystansowaną wobec ich zauważanych

jednostronnoŚci

czY Płycizn, opatrzoną przy tym własną, odautorską propozycją

metody

PrzęZwYcięŻania konstatowanego kryzysu kultury. Analizy są często niezwykle (czasem nazbyt)
drobiazgowe i nasYcone pewnym etosęm rzętelności. Z drugiej strony, ogólna perspektywa

rozumienia ,,humanizmu" i nowozytności skłania do dyskusji i domaga się rozjaśnień _
co nie
musi być traktowane jako dyskwalifikujący zarzut.
Pomimo wskazanych aspektów ujęcia zasadniczego tematu rozprawy prowokujących do
dYskusji na PoWaZnYm Poziomie naukowym orry, pomimo uchybień i usterek,,warsztatowych,,,

roz9rawa Andrzeja Gielarowskiego

jest solidną monografią

(prawda,

że nadmiemych

rozmiarów), wnosi orYginalny wkład do wiedzy o kierunkach fenomenologicznej
krytyki kultury
wsPÓłczesnej i Prezentuje zaangażowane stanowisko autora w program przezwyciężania

kryzysu

tej kulturY. Można PowątPiewać w skutecznośćproponowanego przez autora remedium na
konstatowanY krYzYs, ale trzeba się z nim zgodzic, że drogą do przezwyclężeniaowego
kryzysu
moze bYĆ PraktYkowanie ,,kultury życia", z waloryzowaniem w jej ramach sźuki, postawy

wraŻliwoŚci etYcznej

i

wrażliwościna transcendencję. Trzeba też docenić rzetelnośći

obiektYwizm autora rozprawy, polegające na dostrzeganiu wewnętrznych napięć i trudności
w
referowanYch stanowiskach, czy to Husserla w pogodzeniu postawy transcendentalizmu
z
odsłanianiem Źródłowości Lebenswelt, czy Levinas w forsowaniu ekstremalnych
wymogów
etYcznYch właŚciwYch ,,podmiotowości mesjańskiej", czy Henry'ego w kłopotliwym przejściu
od

,,ŻYcia" fenomenologicznego do ,,Życia" teologicznego, niwelującego poz}tywny wymiar
ludzkiej wolnoŚci. WszYstko to sprawia, że moja końcowa ocęna przedłożonej rozprawy jest
pozytywna.

Prof, dr hab. Wioletta Małgorzata Kowalska w recenzji zwracauwagę, że główne osiągnięcie
naukowę habilitanta rozqrawa pt. ,,Kryzys kultury
- kryzys człowieka. Fenomenol ogiczna
krlYka kulturY: Husserl, I Ćvinas, Henrf' jest bardzo obszerną publikacją, liczącąw sumie 644

w tYm 600 stron tekstu zasadniczego. Poza bogatą bibliografią, obejmującą literaturę
Podstawową i Pomocniczą, oraz streszczeniami w języku francuskim i angielskim książka
StronY,

Zao9atrzonajest w indeks osobowy, co nie jest częste i co świadczy obardzo starannym
procesie
redakcYjno-wYdawniczym, czemu wyraz daią także liczne, pieczołowite i
estetycznie
wYodrębnione Przypisy, Od strony techniczno-formalnej publikacja przedstawia się
wręcz
wzorcowo.

RozPrawa dra Gielarowskiego jest w ocenie prof. Kowalskiej bardzo dobra (choć nieco

,,Przęgadana") na poziomie rekonstrukcyjno-porównawczym

i obiecująca, choć dośći może zbyt

nieŚmiała, na poziomie formułowania własnej koncepcji. Widać, ze gros wysiłku Autor włożyłw

analizę literatury źródłowej i pomocniczej raczej niż w wyartykułowanie własnych myślina
temat kryzysu ku|tury

i człowieczeństwa.

Rozprawa, zdaniem prof. Kowalskiej, choć pod pewnymi względami czysto akademicka,
by nie rzec nieco szkolna, nie jest jednak bynajm4iej pozbawiona oryginalności. Już sam zamysł
wyodrębnienia czegoś takiego jak ,,fenomenologiczna krytyka kultury", a na większym poziomie

szczegółowoŚci zamysł zestawienia koncepcji Husserla, Lóvinasa

i

Henry'ego jako

fenomenologicznych krytyków kultury należy uznać za dośćnowatorski. Wprawdzie znaczna
częŚĆ rekonstrukcyjnych analiz Gielarowskiego skupia się na ogólnofilozoficznych aspektach

myŚli przywoływanych autorów, a częściowotakże na dyskusji dotyczącej tego, czym jest
fenomenologia

(w kontekścierożnic między

metodą Husserla

Henry'ego), ale ostatecznię te analizy służąpytaniu
kontekście wielu istniejących juz opracowań

i

a

metodą Lóvinasa czy

o to, czym jest w ogóle kultura. W

komentarzy nadaje to rozważaniom Autora rys

bezsprzecznie oryginalny. Oryginalnym osiągnięciem badawczym Autora jest wypunktowanie
niedostatków myślianalizowanych myślicielijako konstruktywnej krytyki współczesnej kultury.

W sumie rozprawę habilitacyjną dr Gielarowskiego prof. Kowalska ocenia przynajmniej
dobrze, a nawet bardzo dobrzę. Jest ona wprawdzie zbyt rozw|ekła w warstwie analitycznej, a

zbyt powŚciągliwa

i

nieśmiałana poziomie artykulacji własnych myśliAutora, ale prof.

Kowalska jest skłonnato zapisac na konto standardowych ,,akademickich wymogów" raczej niż
niedostatków własnych idei dr Gielarowski ego. Za\etą rozprawy jest to, ze stawia wńnę pytania,
choć nie udziela na nie jasnych odpowiedzi.

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełło w swojej recenzji zwtaca uwagę, że główne osiągnięcie naukowe
Habilitanta to niezwykle treściowo rozbudowane dzieło, rezultat olbrzymiego nakładu pracy
Habilitanta

i

zarazem świadectwo jego godnej uwagi wielkiej erudycji filozoficznej

i

ksiąźka

Znaczącąw obszarze polskich badań fenomenologiczno-hermeneutycznych. Naukowa wartośćtej

książki ujawnia się w kilku wymiarach standardowej oceny merytoryczno-warsztatowej. Badania
Przeprowadzone przez Habilitanta mają komparatystyczny charakter. Dokonane przez Autora
porównania pozwalają mu na bardzo płodny heurystycznie tok ana|iz, częgo wyrazem jest treść
Samego Zakończęnia rozprawy.

Dzięki swojej rozprawie dr Gielarowski bez wątpienia wpisuje

się na elitarną listę wybitnych polskich znawców filozoficznej myśliHusserla, Lćvinasa
zwłaszcza Henry'ego,

w szczególności znawców fenomenologii kultury, którą odkrył w

a

ich

Pismach, Będąc na tej liście,Autor równocześnię zdradza swoją przynależnośćdo długiej
tradycji badawczej, znanej zresztą dobrze juz w średniowieczu, która pomogła Autorowi nadać
zawarlYm

w ksiązce

rozpoznaniom charakter systematyczny.

W sensie

argumentacyjnym i

formalnym praca Gielarowskiego nie budzi jakichs większych zastrzężeń. Bez wątpienia jest ona
w)iTazem dobrej analityczno-L<ryłycznej

i

historyczno-filozoficznej ,,roboty", czytelnej analizy

oraz sPÓjnej argumentacji. W analizie tekstów, stanowiących źrodłapracy, Autor jest niezwykle

szczegołowy - rzęc by nawet można, drobiazgowy. Trafny

w całej ksiązce dobór

cytatów

zasługuje na uznanie. Podobnie na uznanie zasługują krótkie streszczenia na końcu rozdziałow,

co bardzo ułatwia czytelnikowi zachowanie w pamięci głównego wątku książki. Rozprawa jest
równoczeŚnie Świadectwem zdolnościAutora do syntetycznej puenty

i precyzji wlłvodów,

z

którymi spotykamy się przede wszystkim w piątym i szóstym jej rozdziate oraz w Zakończęniu.
Oceniając pozytywnie wartośćnaukową tej książki, należy teraz zwrócić uwagę na pewnę
Pominięcia w rozprawie. Autor całkowicie przemilcza sztandarowy projekt Gehlena, który na

Podjęty przez Gielarowskiego temat poczynił w
wyznaczające trendy myślenia. Polemiczno

-

XX wieku

rozpoznania bodaj najbardziej

W5rtyczne uwagi

nie

zmntejszają wartości

naukowej rozprawy i nie zmieniają jej pozytywnej oceny.
3. Ocena dorobku i aktywności naukowej

:

Ad. l/ autorstwo lub współautorstwo monografii, pub|ikacji naukowych w czasopismach
międzynarodowych i kraj owych.
Habilitant jęst autorem dwóch monografii naukowych:

.

o

Klyzys kultury kryzys człowiekll. Fenomenologiczna kryĘka kulturyl Husserl, Lćvinas,
Henly, wyd. Akademia Ignatianum WAM, Kraków 2016, s.644.
Tajemnicą obecnoŚci. Bycie i intersubiekrynunośćw filozofii Gabrielą Marcela, wyd,.

Akademia Ignatianum & WAM, Kraków 2OI3, ss.376.
Habilitant przedstawił ż7 arlykułow naukowych opublikowanych po doktoracię z ftlozofti w tlłn

7 w czasopismach naukowych, w t;rm 5 odnotowane na liścieERIH, Habilitant zredagował

naukowo 14 przeMadów, opublikował 4 recenzje,4 współredakcje prac zbiorowych.

Ad.2lkatalogi wystaw - nie dotyczy.
Ad 3l impact factor publikacji (wg JCR) - brak danych
Ad 4l liczbę cytowań (wg WoS) - 27 $lodanę przez autora)
Ad

5/ indeks Hirscha

-

brak

danych

Ad 6l kierowanie lub udział w

o
o

:]

proj ektach krajowych

czy międzynarodow ych - 2

Wykonawca zadania w grancie pt.: ,,Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej

XX

wieku", nr projektu lD 324370, rea|izacja projektu rozpoczęta27.12.2016r.
Wykonawca zadania w projekcie ,,Higher Education for Social Transformation A Kairos
for Jesuit Institutions"

- członek zespołu badawczego

zawiązanego w ramach Wydziału

Filozof,rcznego Akademii Ignatianum w Krakowie w zakresie: Anthrophology. Projekt

rozpoczęty w maju ż016.

Ad 7l międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalnośćnaukową

o

-l

- Dyplom Uznanla Rektora Wyźszej Szkoły Filozoficzno- Pedagogtcznej
Ignatianum w Krakowię zawkład i zaangażowanie w rozwój kierunku kulturoznawstwo
2010

na

WydzialęFilozoftcznym oraz za koordynowanie serii wydawniczej,,Humanitas" nr

35dl2009l20l0.

Ad

8/ wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych lub międzynarodowych

-

32

Prof. Jacek Migasiński stwięrdził, że jak na dwanaście lat działalnościnaukowej, dorobek
Publikacyjny dra Gielarowskiego pod względem i|ościowym wygląda bardzo dobrze.
NiewątPliwie problematyka większościartykułów Andrzeja Gielarowskiego sytuuje się w
obszarach ważnych dzisiaj dyskusji ideowych dotyczących ksztahu współczesnej kultury _
szczególnie

z perspektywy chrześcijańskiej i człowieka religijnego

bagaż analiz dotyczących różnych wątków

- a takżę przynosi spory
myśleniakilku ważnych filozofów współczesnych -

co Prz|czynia się do wzbogacenia wiedzy czytelniczej na ich temat. Jest tak na pewno w
PrzYPadku kilku artykułów dotyczących J. Tischnera, R. Girarda, P. Ricoeura. Niestety, poziom

artykułów habilitanta jest bardzo nierówny: są wśród nich artykuły spełniające wszystkie
standardy powaznej pracy naukowej, są tez produkty nieudane.

Podsumowując tę częśćoceny dorobku dr Andrzeja Gielarowskiego prof. Migasiński stwierdza,
że jest to dorobek znaczny. Cztery współredagowane monografie i jedna monografia autorska,

będąca poprawioną wersją doktoratu, z pewnością wniosły sporo do naszej wiedzy o kulturze

współczesnej

i wypełniłyistotne

na polskim gruncie |uki, szczególnie w zakresie badań nad

fenomenologią francuską. Artykuły, opublikowane zarówno w tych monografiach, jak

i

gdzie

indziej, mają nierówny poziom. Faktem jest jednak , że są wśród nich teksty reprezentujące dobry

poziom naukowy

-

a to dowodzi, że habilitant dysponuje odpowiednim do owocnej pracy

naukowej w zakresie filozofii warsztatem i ze powinien z niego zwiększąstarannościąkorzystać;
wskazywanę pTzezę mnie mankamenty biorą się najczęściejz niedostatków pracy redakcyjne.i
nad tękstem, czy może z pośpiechu.Pewnym ograniczeniem dorobku naukowego habilitanta jest

to,że zdecydowana większośćjego publikacji ukazała się drukiem w wydawnictwię mviązanym

z ucze|nią, która go zattudnia
SZerSZę

-

wypadałoby, żeby ze swoją twórczością naukową wypłynąłna

wody. Końcowa ocena tej częściosiągnięć naukowych dr

A.

Gielarowskiego jest

pozfywna.

Prof. Wioletta Małgorzata Kowalska pozytywnie ocenia również pozostały dorobek
Habilitanta. Najogólniej rzecz ujmując, Autor konsekwentnie pisze

z

pozycji ,,otwartego

chrzeŚcijaństwa", wrażliwego na problemy współczesności i na współczesną filozofię. W
dorobku naukowym Habilitanta istotne miejsce zajmują monografie zbiorowe pod jego redakcją

lub współredakcją (łącznie aztery). Przynajmniej dwie

z

nich (,,Michel Henry

-

fenomenolog

żYcia" [20l0] oraz ,,Między przedmiotowością a podmiotowością: intencjonalnośćw
fenomenologii francuskiej" [2011]) należy uznaó za dośc ściślezwiązane z obszarem badań,
których podjął się on w rozprawie habilitacyjnej. Są to porządnie zredagowane pozycje
zawierające teksty autorów polskich

i

zagranicznych (w tłumaczeniu na język polski), w tym

PrzekJady fragmentów tekstów źródłowych (Michaela Henry'ego). W ocenie prof. Kowalskiej

Publikacje te stanowią znaczący wkład w stan polskiej wiedzy

o fenomenologii, zwłaszcza

francuskiej, a nawet w rozwój myśleniafenomenologicznego w Polsce. Prof. Kowalska uwaza,

że zasługl tego

rodzaju, nawet

jeślimają po częścicharakter

,,tylko" translatorski i

popularyzatorski, stanowią taką częśćaktywnościnaukowej, która jest często niedoceniana, ale
która bezwzględnie zasługuje na docenienie.

W wymiarze iloŚciowym dorobek naukowy Habilitanta w latach 2000-ż016,jeślimierzyć go
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|iczbą samYch artYkułów, nie jest imponujący. Prof. Kowalska uważadorobek zawystarczaiący,

aw

kontekŚcie Podejmowanej przez dra Gielarowskiego pracy redaktorsko-wydawniczej,

Publikacja Przekładów obcojęzycznych (dr Gielarowski był redaktorem naukowym w sumie 14
różnych książek przełożonych najęzyk polski), ocenia go co najmniej dobrze.

Ks. dr hab. Jarosław Jagiełlo zauważa. że podoktorski dorobek Habilitanta należy ocenić
PozYtYwnie. Dr Andrzej Gielarowski - w świetleświadectwaswojej książki Ktyzys kultuły byzys

człowieka,.,. jak też pozostałych publikacji filozoficznych

naukowYch

i

innych osiągnięć dydaktyczno-

- jest w pełni ukształtowaną osobowością twórczą, w tym naukową. Można

PowiedzieĆ, że orYginalna konstrukcja, na której Gięlarowski wsparł swoją pracę badawczą, to
konstrukcja trójkąta, którego trzy kąty tworzą: ftlozofta religii, etyka i filozofia kultury.
Natomiast jego trzy boki, łączące owe kąty, to uprawiana ptzez Gielarowskiego trójwymiarowa
fenomenologiczna filozofia człowieka. Jej pierwszy wymiar stanowi problematyka tożsamości

resP. PodmiotowoŚci człowieka, drugi

kwestia objawienia

i

-

dialogiczna koncepcja osoby ludzkiej, trzeci zaś
-

zbawienia/ocalenia człowieka. Fundamenty budowania tej konstrukcji

zawdzięcza Habilitant przede wszystkim Marcelowi. Potem pojawia w jego artykułach cała
Plejada dialogicznie zorientowanych filozofow egzystencji, takich jak Buber, Rosenzweig,
głównie jednak LĆvinas

i Tischner. Osobne, choć równie

znaczącę w tym trójkącie postaci, to

Marion, Cassirer i Ingarden, Girard i Vattimo, alę też Dostojewski a nawet Rousseau. Najogólniej
mówiąc, artYkułY naukowe są świadectwem gruntownej wiedzy Gielarowskiego w zakresie
filozofii wsPÓłczesnej,w szczególności fenomenologiczno-hermeneutycznej filozofii człowieka i

filozofii kulturY. Ks. dr hab. Jarosław Jagiełłopozytyrvnie ocenia tą częścdorobku Habilitanta.

4.

Osiągnięcia dydakĘczne i popularyzujące naukę:

Ad.lluczęstnictwo w programach europejskich i krajowych

-

WsPÓłPraca z OŚrodkiem Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła tI przy Via

Cassia 1200 w Rzyrnie
WsPÓłPraca z akademickimi instytucjamijezuickimi w Europie w ramach projektu
Hi gheer Education for social tran sformati on''

Współpraca z Instytutem MyśliJozefaTischnera w Krakowie
WsPÓłPraca ze Stowarzyszeniem Twórców Nauki i Kultury Episteme w Krakowie
,J,,J,

Adzl udzial

o

w komitetach organizaclnych konferencji naukowych: - 2

Współorganizacja konferencji ,,Między dialogiem a fundamenta|izmęm" l3-I4.X.2Ol6
wraz z Centrum Kultury i Dialogu

o

AIK

Współorganizacja konferencji ,,Natura ludzka w świecie kultury" z,Xn. ż015 wraz z
katędrami Instytutu Filozofii Akademii Ign_atianum w Krakowie

Ad 3l udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism

o

-l

Redaktor tematyczny do 20l5 ,,Perspektywy kultury", pismo Wydziału Filozoficznego

Akademii Ignatianum w Krakowie ISSN 208l

-

1446.

Ad 4l członkostwo w towarzystwach naukowych krajowych i zagranicznych:

o
o
o

polskie Towarzystwo Filozofii i Religii
polskieTowarzystwoFenomenologiczne
stowarzyszenie Twórców Nauki i kultury Episteme

Ad 5 l działalnośćdydaktyczno-popularyzatorska:
Działalnośćdydaktyczna:

Habilitant wykładał następujące przedmioty:
Wykłady kursowe:

o
o
o
o
o
o
.
o
o

Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Historia fi|ozofii nowożytnej i współczesnej
Filozofia kultury
Filozofia dialogu

Antropologiafilozoftczna
Filozofia religii l fllozofia religii i dialogu międzyreligijnego
wstgp do filozofii

Aksjologia (filozofia wartości)
Etyka dziennikarska
1,2

3

o
o

podstawy dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego

Dialog międzykulturowy i międzyrelig,jny

Wykłady monograficzne semestralne (30 godzin.

W

Instytucie Filozofii Akademia

Ignatianum w Krakowie)

o
o
o
o
o
o
.
1

Fenomenologicznekoncepcje

Innego

Tozsamość podmiotu w myśliJozefaTischnęra

Bycie w filozofii Gabriela Marcela
Fenomenologia JozęfaTischnera
Fenomenologia Michela Henry
Lóvinas o śmierci i pragnienia

Między potrzebąo pragnieniem: człowiek w kulturze współczesnej
Innt, obcy, bliźni . Filozoflczne podstawy dialogu międzykulturowego

Ćwiczenia:

o
o
o

Dydaktyka etyki
propedeutyka hospitacji i praktyk

Metodyka przedmiotowa filozofii i etyki

Prow adzeni e s eminariów dyplomowych i mono grafi czny ch:

o
o
o

seminariummagisterskie
seminarium licencjackie
Seminarium monograftczne: Ricoeur czyta Freuda: fllozoftczna interpretacja
p

o
o

sycho anal ity cznej konc epcj i kultury (3 0 godzin)

seminarium monograftczne: Toźsamośćcielesnośćw kulturze (30 godzin)
seminarium monograficzne: Między poznaniem a tozsamością(30 godzin)

Przygotowanie programów studiów:

o

200712008 Współpracaptzy przygotowaniu programu studiów podyplomowych z

Filozofii i Wiedzy o kulturze

o

200812009 przygotowanie wTaz

z

prof. Romanem Darowskim i dr Stanisławęm

Łucarzęm programu dydaktyczno - naukowego dla Uniwersletu Trzeciego Wieku przy
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o

Wydziale Fllozoficznlrm Akademii Ignatianum w Krakowie

20|0l20ll przygotowanie wniosku do MNiSW o uzyskanie przezWydział Filozoficzny
uprawnień do nadania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie

kulturoznawstwo

o

201312014 uczestnictwo w przygotowaniu programu nauczania dla studiów I stopnia o
profi l u pr akty cznym z D zienni karstwa i ko

Dzi ałalno śćp opulary zatorska

.
o

nr u ni

kacj

i społeczn ej

:

Współpracaz wydawnictwem WAM 2006 -2012 jako redaktor naukowy, redakcja
tłumaczeń 14 książek.
Rędakcja naukowa wraz z dr Piotręm Janikiem serii książek filozoficznych ,,Universum
Philosophiae". Seria jestzwiązanazdziałalnościąInstytutu FilozofiiAkademii
Ignatianum w Krakowie, wydano 19 pozycji,

o

Od roku 2007 redakcja serii naukowej w Instytucie Kulturoznawstwa pt.: Humanitas,
Studia kulturoznawQze",wydano

2l

pozycji książkowych z których 8 podejmuje

tematykę filozoficzną związaną z rożnymi aspektami kultury.

Ad 6lopieka naukowa nad studentami lub pełnienie funkcji promotora pomocniczego:
Habilitant prowadził:

o
o
o

l1 prac licencjackich (I2prac w trakcie)

l

praca mgr

8 prac dyplomowych (studia podyplomowe z

Filozofii i Wiedzy o Kulturze)

Habilitant pełni funkcje promotora pomocniczego w 4 przewodach:

o
o

.

Mgr Wojciech Frycz, Miłośćw filozofii dramatu JózęfaTischnera, filozofia,2Ol5

MgrAgata Płazińska, Smierć jako ofiara na podstawie życiai twórczości Simone Weil.
Studium kulturoznawcze, kulturoznawstwo, w trakcie

Mgr Bogumił Strączek, U źrodełprzemocy. Antropologia religii F. Nietzschego i R.
Girarda, filozofia, w trakcie

1,4

o

Mgr Kinga Kwinta - Pietuszko, Świadomość ja w twórczości filozoficznej ks. Józefa
Tischnera, filozofia, w trakcie.

Ad 7l staze w zagranicznych lub krajowych ośrodkachakademicki ch - 4

o

l5.03.
w

o
o

14.06.2010 staż podoktorski na Wydziale Filozoficznym Instytutu Katolickiego

Paryzu

20.06
8

-

-

-

:

20.07 .2010 kwerenda naukowa w paryskich bibliotekach akademickich

12.06.2015 pobyt w ramach programu Erasmus Wydział Humanistyczny, Universita

degli Studi Roma Tre (Rzyn)

o

14-18.1 1.20l6 kwerenda naukowa Rzym, Biblioteka OśrodkaDokumentacji

i Studium

Pontyfikatu Jana Pawła II

Ad

8/ udział w zespołach eksperckich

-

brak danych.

W ocenie prof. Migasińskiego dr Andrzej Gielarowski wykazuje duzą aktywnośćw innych
obszarach działalnościnaukowej. W latach 2006-2016 wziął udział z referatami w 36
konferencjach naukowych, jedynie 8 z nich odbywało się poza Krakowem, a żadna za granicą;
Świadczy to o pewnej ,,lokalności" działań naukowych habilitanta. Współpraca

z

zagranicą to

oprócz odbYych kilku kótkoterminowych wyjazdów do Paryża i Rzymu ogranicza się ona do

w projekcie ,,Higher Education for Social Transformation", prowadzonym w
przez akademickie instytucje jezuickie i do współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji i

uczestnictwa
Europie

Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie. Wypadałoby, żeby habilitant zintensyfikował
współpracę międzynarodową

i

żeby wyszędł z nią poza instytucje kościelne.W obszarze

krajowym jego współpracaz róznymi ośrodkami naukowymi i wydawnictwami wygląda dobrze:

Twórców

z

MyśliJozefa Tischnera w Krakowie, ze Stowarzyszeniem
Nauki i Kultury ,,Episteme", z Centrum Kultury i Dialogu AlK, z Wydawnictwem

kontakty robocze

Instytutem

WAM, gdzie redaguje ksiąźki o tematyce filozoficznej iteologicznej. Jest wykonawcą zadaniaw

grancie ,,Pomniki Polskiej Filozofii Chrześcijańskiej XX wieku". W 2009 roku
współorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Akademii lgnatianum, a w 20lO
współzakładałPolskie Towarzystwo Filozofii Religii i będące jego organem czasopismo. Od
15

2006 roku dr A. Gielarowski jest adiunktem na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w

Krakowie, gdzie pełniłrozmaite funkcje: koordynatora praktyk studenckich, członka Rady
WYdziału, członka Rady Dziekańskiej, zastępcy dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa. Obecnie

jest Pełniącym obowiązki kierownika Katedry Filozofii

i

Tęorii Kultury

w

Instytucie

Kulturoznawstwa na Wydziale Filozoficznyn Akademii Ignatianum oraz dyrektorem Instyfutu
Kulturoznawstwa tamże, a także członkiem Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Wszystko to
Świadczy bardzo dobrze o dużym zaangażowaniu habilitanta

w

działania na rzęcz własnego

Środowiska naukowego. Na podstawie podanych informacji można wnosić, ze Habilitant posiada

odPowiednie przygotowanie do kierowania pracami naukowyni sfudentów i doktorantów. Prof.

Migasiński pozy,tywnie ocenił tą częścdorobku kandydata.

Prof. \ilioletta Małgorzata Kowalska ocenia dorobek dydaktyczny i organizacyjny Habilitanta
PozYywnie. Habi|itant ma też bogate doświadczenia ściśledydaktyczne. Prowadził rozmaite
zajęcia z przedmiotów filozofi cznych na kilku krakowskich uczelniach o profilu chrześcijańskim,

Przede wszystkim

w

zatrudniającej

go od ż006 roku Akademii

lgnatianum. Zakres

i ćwiczeń kursowych oraz wykładów monograficznych), choć
wnosząc z nazw przedmiotów - z obszarem jego zainteresowań

Prowadzonych zajęć (wykładów

rozległY, PokrYwa się

-

badawczych. Chociaż praca organizacyjna,

a zwłaszcza dydaktyczna Habilitanta nie jest

prof.

Kowalskiej znana w sposób źródłowy, a jedynie na podstawie jego sprawozdania, posiada dość
przesłanek, aby ocenić ocenić ją dobrze.

Zdanięm ks. dr hab. Jarosława Jagiełło działalnośćorganizacyjna jest na właściwympoziomie.

CzYnie współpracuje z pięcioma instytutami naukowymi, w tym zagranicznymi (ezuickim). Dr

Gielarowski

w 2010 roku odbył staż podoktorski we

Francji (Paryż), a

w

2015 roku

PrzeProwadził wykłady na jednym w rzymskich uniwersytetów w ramach programu Erasmus.
Podczas swoich innych dwóch pobytów naukowych

w Paryżu i Rzymie dokonał kwerendy

naukowej pod kątem przygotowywania swojej rozprawy habilitacyjnej. Wykazał się takze

duzymi zdolnościami organizatorskimi.

w

2009 roku był wspołzałożycięlemuniwersytetu

Trzeciego Wieku przy Wydziale Filozoficzn}m Akademii Ignatianum w Krakowie.
RÓwnoczeŚnie jest współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii (2010). Jego
dorobęk dydaktyczny

i

organizacyjny

w pełni zasługuje na
1,6

pozytywna ocenę. Nie ulega

wątPliwoŚci, iż towarzyszy mu przeświadczenie, że filozofia, w szczególności fenomenolo giczna

filozofia kultury, jest przeniknięta

w

swym najgłębszym wymiarze metafizyczną filozofią

człowieka a podstawowym jej rysem jest troska

o

jego piękne i dobrę życie, oparte na prawdzie.

W tej Postawie dochodzi do głosu nauczycielskie powołanie Habilitanta. Tą częśćdorobku ks. dr
hab. Jarosław Jagiełłorównież ocenia pozytywnie.

sprawozdanie z dyskusji komisji ds. przewodu habilitacyjnego
dra Andrzej a Gielarowskiego
Prof. JusĘna Miklaszews ka otw orzyła dyskusj

ę.

Prof. Wioletta Małgorzata Kowalska swoje uwagi zawarŁa w recenzji. Monografia jest bardzo
wartoŚciowa, nie tylko od strony informacyjno
- erudycfnej, posiada równięż wagę czysto
ftlozoflczną

i

ogólnointelektualną jako próba samodzielnęgo rozpracowania problemu kryzysu

euroPejskiej kultury. Szczególnie należy docenić wydobycie kry,tyki kultury współczesnej u
LĆvinasa, Autor zna teksty szczegółowe i wypowiedzi Lóvinasa, doszukał się mniej znanych
treŚci. To znaczny wkład intelektualny, W ostatniej częścirozprawy Habilitant zawarł propozycję

autorskiego rozwiązania kryzysu kultury; poświęciłtemu dośćmało miejsca.

Na ogół nie

oczekuje się autorskich propozycji, czego w}Tazem jest monografta, a|eAutora z pewnościąstać

na Śmiałe autorskie koncepcje. Praca jest oryginalna i wartościowa. Zaruut ogólny (poza
drobiazgami): praca jest przegadana, ale to też moze być związane z wymogami czysto
akademickimi.

JeŚli chodzi

o

resztę dorobku Habilitanta

wszechstronnY i konsekwentnie prowadzony

w

w

ocenie prof. Kowalskiej jest on równiez

obszarze antropolo giczno -religijnym. Widać, ze

autor ma WYPracowany własny rdzeń fllozoflczny. Prof. Kowalska jest przekonana, że
PrzedstawionY dorobek stanowi wystarczającą podstawę do nadania stopnia doktora
habilitowanego.

Prof. Jacek Migasiński stwierdził, że takjak napisał w swojej recenzji, na wartośćskłada się
Przede wszYstkim rzetelnoŚĆ w ręferowaniu stanowisk trzech głównych fenomenologów. Autor
17

jest bardzo rzetelny

i

kompetentny.

O oryginalnościświadczy to, że przedstawiona

została

krytyka kultury właśnietych trzech fenomenologów, co jeszcze się w polskiej literaturze nie

miało miejsca. Kwestią do dyskusji pozostaje zagadnienie żrodęłhumanizmu oraz rozwoju
kultury. Jako brak monografii należy wskazać niedostatki bibliograficzne, mimo ze bibliografia

jest olbrzymia. Jeślisię omawia poglądy trzech fenomenologów, to wszystkie ważnę
oPracowania warto by odnotowaĆ, a nie zoslało to zrobione, Mozna również zarzucic
redundancję

-

rozdział 5 powtarza rozdział 2, 3 i 4

-

można było to sobie darować, skrócić i

przedstawiĆ jednolitą wizję kultury. Poprawic nalężałobyrównież przypisy,

z

których częśc

odnosi się do kwestii oczywistych, Książka mogłaby być również o połowę krótsza. Ale główne
osiągnięcie ocenione zostaj e pozytywnie.

Pozostały dorobek cechuje pewna nierówność, częścartykułów jest świetna, inne słabe, jakby

nikt ich po raz drugi nie przecz5Ąał, widoczne są potknięcia formalne, warsztatowe itd., widać
brak rzętelnościredakcyjnej, przy czym główna książka jest bardzo dobrze zredagowana, co
Świadczy o posiadanych przez HabiIitanta umiejętnościach i tym, że niektóre artykuły zostały po
Prostu puszczone. DziałalnoŚć pozostała, dydaktyczna, organizacvjna jest bardzo dobra.

Ks. Dr hab. Jarosław Jagiełło podtrzymuje swoją poz}tywną opinię z recenzji, IJważa, że
oPracowanie Husserla nie wnosi nic oryginalnego, podobnie jak Lóvinasa. Natomiast wielki
walor książki - pierwszej w Polsce

-

to zestawięnie trzęch autorów i ich krytyka z perspektywy

fenomenologicznej. Opracowanie filozofii Henryego jest bardzo suwerenne. Należy to docenić.

Ostatni rozdział - dobrze ze podjęta została taka polemika
myŚl oryginalna

-

z

trzęma filozofami, ale to nie jest

bazuje na Tischnęrze. Nie do końca ks. Dr hab. Jagiełłozgadza się ztym, że dr

Gielarowski tworzy własny projekt filozoficzny. W kwestii antropologii kultury dr Gielarowski w
ogóle nie wspomina o nowoczesnych źrodłach.W dorobku trzęba docenić redakcje naukowe.
Praca redakcyjna i wydawnicza to nieprawdopodobny wkład w ubogacenie rynku. To praca nie

tylko lingwistyczna ale również ft|ozoftczna. Jest to niewątpliwy wkład dra Gielarowskiego w
rozwój badan nad współczesną filozofią europejską. Charakter artykułów jest nierówny. Należy
doceniĆ wkład Habilitanta w upowszechnianie tekstów źródłowych, co jest bardzo cenne.

Ks. Dr hab. Jerzy Dadacryński podkreślił,Ze będzie głosował za nadanięm stopnia doktora
habilitowanego kierując się głosami recenzentów. Jednak pewna kwestia powinna zostać
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Przedstawiona.

W I rozdzialę monografii przewija się myśl,że idea humanistas związana z

kulturą nowożytną wytadza się w ideał racjonalności naukowo - technologtcznĄ

się łańcuch przyczynowo

-

-

wręcz tworzy

skutkowy, aż po wielkie tragedie I połowy XX wieku. Jest to

jednowymiarowe ujęcie. Jeś|ichodzi o rozwój techniczny, to były tez inne uwarunkowania,
kalwinizm, idea kapitalizmu itd.. Gdy mówimy o ostatecznych skutkach jak II wojna światowa,

to nie tylko ten wypaczony ideał racjonalnośqi miał wpływ, ale również między innymi
antysemityzm - to nie jest idea nowoźytności,pogromy miały miejsce juz w okresie
Średniowiecza. Nacjonalizmy

XX

wieku prowadzące do wybuchu II wojny światowej mają mieć

swoje Źrodła w romantyzmie. Obciążanie jedynie kultury scjentystycznej, racjonalno
technicznej strasznymi skutkami jest jednowymiarowe.

Prof. Migasiński poparł głos księdza profesora Dadaczyńskiego, ale nie do końca idąc w tym
kierunku. Lóvinas wykrzyczał, że Auschwitz popełniono przęz cywilizację idealizmu
transcendentalnego. Podmiot ludzki jest tu absolutnym suwerenem, który moze wszystko, co

chce.

Krlyka

Lóvinasa jest uzasadniona,

ale idzie w kierunku

odrzucenia koncepcji

dominującego podmiotu.

Prof. Kowalska również przychyliła się do wypowiedzi ks. Prof. Dadaczyńskiego. Teza

o

kryzysie kultury nie jest oryginalna. Oskarzanie kultury o przęrost racjonalnościjest bardzo stara.
Cała szkoła fankfurcka i inne. Ten wątek jest dobrze zadomowiony, w swojej określonościstaje

się czasami wręcza rażący przez swoją jednostronność. U dra Gielarowskiego nie ma żadnej
analizy i odniesień do ekonomii i kapitalizmu. Jeślichodzi o antysemityzm przypuszczalnie dr

Gielarowski powołałby się na Baumana, według którego antysemityzm był zwięany z
mYŚleniem naukowym, technicznym. Jest to połowa prawdy

i

dr Gielarowski trzyma się

te.i

połowy.

Prof. JusĘna Miklaszewska stwięrdziła, że przedstawiona przez dra Gielarowskiego w
zakończęniu rozprawy habilitacyjnej propozycj a rozwiązania obecnego kyzysu kultury poprzęz

odnowienię naszęgo pojmowania człowieczeństwa

w duchu nowego humanizmu, w

którym

człowiek ujmuje siebie w kontekścieInnego i w relacji do Boga - jest podobna do rozważań
Charlesa Taylora zawartych

w dziele ,,A

Secular Age". Opisywana przez Taylora postawa

współczesnego człowieka, wykraczającego poza horyzont immanencji
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i

otwierającego się na

transcendencję, współbrzmi

z

zarysowaną przez dra Gielarowskiego wartościowąpropozycją

odnowy współczesnej kultury i zarazem, co bardziej istotne, ocalenia naszego człowieczęństwa.

Dr hab. Joanna Mysona Byrska stwierdziła, że główne osiągnięcie Habilitanta jest znaczące,
PrzY cZYm Propozycja rozwiązania głównego problemu zaproponowana w ostatnim rozdziale jest

nieco utopijna. Niemniej jednak utopie są potrzebne, docenić również należy zredagowan ę przez

dra Gielarowskiego przekłady. W swoim dorobku dr Gielarowski pokazuje, że jest dojrzałą
osobowością fi lozofi czną.

Prof. Ju sĘna Mi kl aszews ka zakończył a dyskusj

ę.

Głosowanie odbyło się w trybie jawnym.

Członkowie komisji habilitacynej zosta]i zaproszeni

na

posiedzenie Rady Wydziału

Filozoficznego UPJPII w Krakowie w dniu 18.10.2017 godz, l5:O0, sala 200, ul. Kanonicza 9,
31-002 Kraków.
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Na podstawie recenzji oraz dyskusji w trakcie posiedzenia Komisji habilitacyjnej powołanej
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w celu przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr Andrzeja Gielarowskiego jej członkowie uznali,

iż wykazal się on ,,istotną aktywnością naukowź!", co oznacza, iż spelnia wymagania
sformulowane w art. 16 ust 1 Ustawy, dlatego jednogłośniepodjęli uchwalę o wystąpieniu
do Rady Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie z wnioskiem o nadanie mu stopnia
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Podpisy członków komisji:
Prof. dr hab. Justyna Miklaszęwska
Prof. dr hab. Jacek Migasiński

. .

...

.

Prof. dr hab. WiolettaMałgorzata

Ks. Dr hab. Jarosław Jagiełło
Ks. Dr hab, Jerzy Dadaczyński
Dr hab. Joanna Mysona
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