Uchwała nr 1l20l7 z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie wystąpienia do
Rady Wydziału Filozolicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie z wnioskiem o nadanie dr. Jakubowi Gomułce stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie
naukowej filozofia podjęta przez komisję habilitacyjną powołaną przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Ętułów Naukowych
Powołana w dniu 7 marca2017 t, przęz Centralną Komisję do Spraw Stopni i T}tułów
Naukowych komisja habilitacyjna do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego doktora
Jakuba Gomułki, działaław składzie:

1.

2,

l.
3.
4,
5.

6.

przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tadeusz Szubka - Uniwersytet Szczeciński.
sekretarz komisji - ks. dr hab. Adam Olszewski, prof. UPJPII - Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie,
recenzent - prof, dr hab. Roman Murawski - Uniwersytet im, Adama Mickiewicza rv
Poznaniu,
recenzent - prof. dr hab. Piotr Dehnel - Dolnośląska SzkołaWyższa we Wrocławiu,
recenzent - ks. dr hab. Ieruy Dadaczyński, prof. UPJPII - Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II w Krakowie,
członek komisji - prof. dr hab" Ryszard Kleszcz - UniwersytętŁodzki,
członęk komisji - s, dr hab. Tereza Obolevich, prof. UPJPII - Uniwersytet Papieski
Jana Pawła II w Krakowie.

Działając na podstawie ustawy z dnta 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym otaz o stopniach i tYule w zakresie sztuki (Dz, U. Nr 65, poz. 595 z póżn. zm.), w
brzmieniu ustalonym ustawą z dnta 18 marca 20II r" (Dz. U. Nr 84, poz, 455 z pożn. zm;
oraz Rozporządzenta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 30 października 20l5 r"
w sprawie szczegółowego trybu i waruŃów plzeprowadzania czynnościw przewodach
doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora
(Dz. U. 2015 poz.1842) komisja habilitacyjnawzięłapod uwagę:

1.

Osiągnięcia naukowe, o których mowa w art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt.
czyli monografię.

1 ustawy,

2,

Aktywnośó naukową Habilitanta, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy (wg
kryteriów określonych w paragrafię 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnta I.09.20ll;Dz. U. nr 196, poz. 1l65):
autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach
międzynarodowych i kraj owych ;
1/

2/ autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych,

eksperlyz;

3l impact factor publikacji (wg JCR);

4lliczbę cytowań (wg WoS);

katalogóą dokumentacji,

5/ indeks Hirscha;
6/

kierowanie lub udział w projektach krajowych lub międzynarodowych;

7l mtędzynarodowe lub krajowe nagrody za działalnośćnaukową;
8/

wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych lub międzynarodowych.

3.
1/

Jego osiągnięcia dydaktyczne,popularyzatorskie i organizacyjne:

uczestnictwo w programach europejskich i krajowych;

żl udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych;
3l udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;
4i człoŃostwo w towarzystwach naukowych krajowychł zagranicznych;
5

l

dział alność dyd akt yc

z

no -p op u ar y
1

zato r ska

6/ opieka naukowa nad studentami lub pełnienie

fuŃcji promotora pomocniczego;

7l stażę w zagranicznych lub krajowych ośrodkach akademickich;
8l udział w zespołach eksperckich.

Podstawą oceny dokonań wymienionych w pkt. 1-3 były:

1.

Monografia pod tytułem: Rąchunek. Filozofia naukformalnych i jej mviqzek z
koncepcjq podmiotu we wczesnym i średnim olcresie twórczości Ludwiga
Wit t ge ns t e i na, Wy dawnictwo Naukowe UP JPII, Kraków 20 I 6, recenzenci wyd. : J.
Bremer, St. Krajewski.

2.

Sporządzony pIzez Habilitanta autoreferat i zestawiony przęz niego wykaz i
wybor reprezentatywnych publikacji i pozostałych form aktywności naukowej.
dydaktycznej i organizacyjnej (zgodnie zv\rymaganiami sformułowanymi w art.12
ust. 2 pkt. 2-4 przywołanego wyżej rozporządzenia);

3.

Sporządzone przez recenzentów oceny osiągnięć, o których mowa w art. 16
ust. 2 ustawy.

UCHwAŁA
Biorąc pod uwagę osiągnięcia Habilitanta oraz przedstawione pIzęz Recenzentów opinie, a
także przeprowadzoną dyskusję, Komisja podjęła uchwałę o wystąpieniu do Rady Wydziału
Ftlozoftcznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowlę zwnioskiem o:

Nadanie doktorowi Jakubowi Gomulce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk humanisĘcznych, w dyscyplinie naukowej filozofia.

Uchwała zapadła następuj ącym

sto

sunkiem gło sów

:

- zanadantem stopnia naukowego doktora habilitowanego (TAK)

7 głosow;

przeciw (NIE)

- 0 głosow;
- WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ -

-

0 głosow.

W posiedzeniu Komisji brało udziń siedmiu członków Komisji.
Głosowanie zgodnie z art. 78a ust. 8 ustawy miało charakter jawny. Głosowanie odpowiadało
wymogom formalnym sformułowanym w paragrafie

15

ust.l.

Podjęta przęz komisję habilitacyjną uchwała ma dla Rady Wydziału Filozoficznego UPJPII
status opinii (por. art. 18a ust. 11ustawy).

UZASADNIENIE

1.

Informacje ogólne:

Dr Jakub Gomulka w roku 2002 uzyskał tytuł magistra filozofii na Wydziale Filozoficznym
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaśw roku 2009 uzyskał doktorat z nauk
humanistycznych w zakresie filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie na podstawie pracy pod tytułem: ,,Racjonalnośćrozmolvy o Bogu
- <Wittgensteinowski f,rdeizm> i próby jego przezul,ciężanta", Jego promotorem był ks. prof.
dr hab. Stanisław Wszołek, recenzentami ks. abp. prof, dr hab. Jozef Zyciński i o, prof. dr
hab, Jan Andrzej Kłoczowski OP.

2.

Główne osiągnięcia habilitacyjne:

Monografia - Jakub Gomułka, Rachunek. Filozofia naukformalnych i jej zwiqzek z koncepcjq
podmiotu we wczesnym i Średnim olcresie twórczości Ludwiga Wttgensteina,Wydawnictwo
Naukowe UPJPII, Kraków 201,6, s. 306.

Prezentacja recenzji:

Ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński na początku swojej recenzji zwraca

uwagę, ze
rczptawa habilitacyjna habilitanta jest bardzo dobrze zredagowana" Recenzent omawia
następnie zawartoŚĆ merytoryczną rozptary. Praca składa się z pięciu rozdziałow. Pierwszy
poświęcony został analizię filozofii języka i filozofii nauk formalnych Fregego i Russella, co
recenzent uznaje za uzasadnione. Rozdział drugi poświęconyjest koncepcji języka,
matematyki i logiki występującej w Traktacie. W rozdzialę tym habilitant ujawnia główne
zalożenta wczesnej Wittgensteinowskiej filozofii matematyki - to swoisty formalizm, którego
nie mozna mylić z formalizmem Hilberta. Arytmetyka jest syntaksą, której nie odpowiada

żadna semantyka" Habilitant argumentuje, że z perspektywy Traktatu to symbolizm
odpowiada za łączente znaków językowych z odpowiadającymi im znaczęniami - pełni on
tym samym rolę podmiotu transcendentalnego. Rozdział trzęci poświęcony jest procesowi
odchodzenia Wittgensteina od swoich wcześniejszych pozycji - powodami rewizji jego
stanowiska były: Ramseyowska wizja matematyki, w tym jego próba rozwiązanta problemu
kwantyfikacji po elementach zbiorów nieskończonych oraz wykład Brouwera wygłoszony w
Wiedniu w 1928 roku. Habilitant zauważa, że ten pierwszy problem doprowadził ostatecznie
Wittgensteina do pojmowania nieskończoności jako zasady tworzenia zdań, a zatem jako
reguły, co miało zasadniczę konsekwencje dla dalszego rozwoju jego koncepcji podstaw
matematyki" Rozdział czwarty omawia swoistą fenomenologię Wittgensteina budowaną w
średnim okresie jego twórczości. Fenomenologia ta powstała jako proba ratowania koncepcji
zdań elementarnych z Traktatu przy jednoczesnym dopuszczeniu ich wzajemnych
pozalogicznych zależności,Jak argumentuje habilitant, rezygnacja Wittgensteina z koncepcji
języka fenomenologicznego pociągnęła za sobą ostateczne odrzucenie transcendentalizmu i
zm|anę Traktatowej koncepcji podmiotu. W ostatnim rozdzialę mowa jest o idei gier
rachunkowych przyjętej przez Wittgensteina od tzw. pierwszego formalizmu a bezpośrednio
od Fregego. Tęza o arbitralnościskładni doprowadziła autora Traktatu do odrzucenia idei
metamatematyki rozwijanej przez Hilberta i Gódla, W zakoiczeniu habilitant Wraża tezę, że
każda odpowiedzialna i dogłębna lrlozofia nauk formalnych musi opierać się na
doprecyzowanej koncepcji podmiotu. Recenzent uznaje, że rozptawa stanowi m,in. bardzo
dobrą pracę z zal<ręsu historii idei. Ksiązka jest świetnie udokumentowana - habilitant

odwołuje się do szeregu opracowań, by uzasadnić swoje oryginalne podejściedo periodyzacji

twórczości Wittgensteina uwypuklające zmianę, która dokonała się w połowie lat
trzydziestych. Ponadto, jak zauważa recenzent, ptacajest pierwszą w polskiej filozofii, która
tak szeroko prezentuje koncepcje Wittgensteina w okresie średnim, Poza tym habilitant bazując na bardzo dobrej orientacji w dotychczasowych badaniach dorobku Wittgensteina proponuje własne oryginalne i dobrze uzasadnione interpretacje myślitego filozofa,
Recenzent podkreślawszechstronność habilitanta - dobrze orientuje się on w filozofii języka,
logiki, matematyki i podmiotu, a w dostatecznym stopniu orientuje się w samych naukach
formalnych. Praca nie jest pozbawiona pewnych wad - autor co najmniej nieprecyzyjnie
ujmuje konstrukcję liczb rzeczywtstych Cantora i błędnie stwierdza, że aksjomat

multiplikatywny Russella to słabsza wersja aksjomatu wyboru. Zdaniem recenzenta niektóre
wątki pracy można było też uzupełnić. Można było na przykład przeprowadzic analizę
wpływu faktu realnie istniejących róznorodnych rachuŃów na odrzucenie pIzez
Wittgensteina idei jednego wszechobejmującego rachuŃu. Mozna było też zv,"roció uwagę na
fakt, że Wittgenstein do pewnego stopnia przewidział techniczne rozwiązanta Godla.
Dodatkowo habilitant w zbY uproszczony sposob wskazywał na odmiennośćfilozofii
matematyki Wittgensteina w okresię "traktatowym" od filozofii matematyki stowarzyszonych
z logicyzmem, formalizmem i intuicjonizmem. 'Wszystkie cztery miały bowiem charakter
normatywny. Opisową filozofię matematyki wprowadził Lakatos, a jego prekursorem był w
pewnym zakresie póŻny Wittgenstein. Recenzent podkreślajednak, że dostrzeżone błędy i
niedopowiedzenla mają charakter lokalny i nie obnizają jego wysokiej oceny rczprary,
Pozostały dorobek habilitanta, który składa się z 2l tekstów nie ,,skonsumowanych" ani w
rozprawie doktorskiej, ani w pracy habilitacyjnej jest, zdanięm recenzenta, ilościowo

wstarazający. Merytorycznie dorobek ten jest wszechstronny i ukazuje kompetencję
habilitanta zarówno w obszarze filozofii analitycznej, jak i tzw, fiozofii kontynentalnej,
Szczególne miejsce w dorobku dr, Gomułki zajmuje myślStanisława Lema i dorobek
profesora Karola Tarnowskiego. Recenzent dostrzega, żę artykuł Postępujqcy
antymetafizycyzm Ludwiga Wttgensteina / opublikowany w 2010 roku zawięra niedającą się
obronić tezę, tż filozofia nauk formalnych Traktatu jest intuicjonistyczna. Jednak w ksiązce
habilitacyjnej autor nie powtórzył już tego błędnego stwierdzenia, dlatego, jak podsumowuje
recenzent, wada ta nie moze mieĆ wpływu na wysoką ocenę przedstawionych prac. W
konkluzji recenzent postuluje o dopuszczenie dr. Jakuba Gomułki do dalszych etapów
postępowania habilitacyj nego.

Prof. dr hab. Roman Murawski podkreśla,że główną tezą

monografii
przedstawionej jako główne osiągnięcie naukowe habilitanta jest, ze najwazniej szą zmianą
poglądów ftlozofi,cznych Wittgensteina było odrzucenie tzw. rachunkowego ujęcia gramatyki
i języka na rzecz perspektywy pragmaty cznej. Następnie recenzent przechodzi do omówienia
treścimonografii i w konkluzji stwierdza, że pozycja ta stanowi ważny wkład w studia nad
myŚlą Ludwiga Wittgensteina, a analizy autora przedstawione są w sposób kompetentny i
ujawniają doskonałą znajomośćliteratury przedmiotu. Trafnie przedstawia tez ewolucję myśli
autora Traktatu, Recenzent podkreśla jasnośćt zrozumtałośćrozprawy, co w przypadku
omawiania filozofii Wittgensteina nie jest sprawą prostą. Następnie recenzent przechodzi do
omawiania pozostałego dorobku habilitanta wskazując, żę dzieli się on na czte:y grupy: prace
dotyczące tzw. wittgensteinowskiego fideizmu i problemu stosunku Wittgensteina do religii,
prace dotyczące innych problemów w filozofii Wittgensteina, prace z filozofti Boga i religii,
pracę z zakresu filozofii logiki, umysłu i świadomości.Zauważa, że najwazniej szą pozycją z
pierwszej grupy jest monogralra Gramatyka wiary. W koŃluzji stwierdza, że dorobek
naukowy habilitanta jest obszerny i róznorodny: zawieta prace z zahęsu filozofii religii,
języka, matematyki, umysłu oraz kultury. Recenzent zaznacza, że habilitant znakomicie
orientuje się w rozważanej problematylę, zna dobrze literaturę przedmiotu, potrafi trafnie
analizowac teksty i dobierać argumenty oraz sprawnie prowadzić argumentację. Recenzent
wspomina też o dużej aktywnościkonferencyjnej i organizacyjnej habilitanta, W koŃluzji
stwierdza, żę zarowno osiągnięcie habilitacyjne jak i pozostały dorobek naukowy dr. Jakuba
Gomułki stanowią powazny wkład do reprezentowanej ptzez niego dyscypliny, dlatego wnosi
o dopuszczenie habilitanta do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.

Prof. dr hab. Piotr Dehnel rczpoczyna swoją recenzję od szczegółowej prezentacji
głównego osiągnięcia habilitanta, czyli monografii Rachunek. Następnie przechodzi do
merytorycznej oceny pracy wskazując na wstępie, ze jest ona przedsięwzięciem ambitnym i
ciekawym" Zauważa jednak, że ogólny cel rozprawy jest nieco dwuznaczny, poniewaz
podtytuł sugeruje, że chodzi przede wszystkim o nauki formalne, a tymczasem zasadniczy
wątek interpretacyjny i główna tęza pracy dotyczy filozofii języka. Wygląda więc na to, 2e
podtytuł ksiąźki nie odpowiada w pełni jej treści.Recenzent wskazuje równiez, że matęrtał
dowodowy, jakim posłuzyłsię habilitant, to głównie rękopisy i maszynopisy Wittgensteina,
ktorych status jest problematyczny, ponieważ sam autor Trąktatu nie chciał ich publikowaó.
Habilitant - jak zauważa recenzent - nie podejmuje problemu wartości tych materiałów.
Recenzent uważa rozdział pierwszy pracy poświęcony Fregemu i Russellowt za zasadniczo
trafny, na ogół kompetentny i przemyślany, wskazuje jednak ze habilitant mógłby więcej
miejsca poświęcićRussellowskiej próbie zdefiniowania pojęć pierwotnych arytmetyki Peana
w terminach teorii klas. Wskazuje równięż na pewną niejasnośó w kwestii relacji myśli

Wczesnego Wittgensteina do dziedzictwa jego poprzednikow, zwraca tez uwagę na błąd na s"
48 ksiązki, gdzie autor pisze ,,Logik z Jeny" mając ewidentnie na myśliRussella, Następnie
recenzent zauważa, że w rozdziale drugim, poświęconymTraktatowi, analizowana jest nie

tylko filozofia nauk formalnych, ale właściwiewszystkie wątki podejmowane pruęz
wczesnego Wittgensteina. Wskazuje, żę habilitant z jednej strony opowiada się za
odczytaniem tez Traktatu jako objaśnień, ale

z

drugiej przypisuje mu transcendentalizm.

Niektore tezy habilitanta, np. stwierdzenie, że symbolizm stanowi niezbędne
zapoŚredniczęnie w relacji umysł--rzeczywistość, czy przypisywanie Wittgensteinowi
konstruowania metafizyki wywiedzionej z 1ęzyka, mogą budzió wątpliwości, choć są
spotykane w literaturze. Największe zastrzeżenia ma tęQęnzent do częścipoświęconych

podmiotowi metafizycznemu i transcendentalizmowi symbolizmu. Habilitant proponuje
odczytanie, wedle którego podmiot transcendentalny u Wittgensteina przybieru postać
symbolizmu, który sam projektuje swój sens. Jest przy tym niekonsekwentny raz pisząc o
nadaniu symbolizmowi funkcji podmiotowości transcendęntalnej, innym razem o tym, że
Podmiot transcendentalny jest warunkiem możliwościsymbolizmu, a jeszcze tnnym, że
Podmiot ten to wewnętrzny biegun symbolizmu. Recenzent zwraca uwagę, że twtęrdzenie, iz
sYmbolizm jest inkarnacją podmiotu transcendentalnego wydaje się zabiegiem czysto
werbalnym, a pewne sformułowania habilitanta pozostają wysoce problematyczne. Nie
wiadomo na przykład, jak taki ,,podmiot" moze wykonywać jakiekolwiek akty (widzenia,
projektowania sensu, przedstawiania, myślenia). Recenzent sugeruje, żę nadanie
symbolizmowi fuŃcji podmiotu zbliZa habilitanta do mistycyzującej interpretacji
omawianego ptzez niego Frascolli, wedle którego Traktatowy podmiot metafizycŻnv jeit
Bogiem. Interpretacj a przedstawiona przez habilitanta - zdaniem recęnzęnta
- z wielkim
trudem mieŚci się w granicach mozliwej argumentacji. Argument, wedle którego
historycznym Źrodłem koncepcji upodmiotowienia symbolizmu były idee Fregego zawarte w
eseju MyŚl mocno osłabia fakt, żę esej ten opublikowany został w roku 1918, gdy Traktat był
juz gotowy, a supozycja wsparta odwołanięm do Michaela Pottera, że podczas rozmów z
Fregem w latach 1911-13 Wittgenstein mógł dowiedzieć się o tych ideach, jest mało
Prawdopodobna i żadnę źrodłojej nie potwierdza. Poza tym twierdzenie habilitanta, ze wedle
Fregego potrafimy myŚleć i mówić o świeciezewnęttznym tylko dlatego, ze ujmujemy myśli
będące Pierwotnym źrodłemintencjonalności, jest przypisywaniem Fregemu tego, czego
nigdY nie powiedział nigdzie w Der Gedanke nie używa on bowień pojęcia
intencjonalności ani nie podejmuje kwestii epistemologtcznych. Recenzent podwaza równiez
stosowanie do Traktątł metafory językajako rachuŃu - została ona sformułowana później,
w okresie Średnim, ale przede wszystkim nie pasuje do fundamentalnego prześwtad,czenia
Wczesnego Wittgensteina, że zdania elementame są od siebie niezalężne. Rozdział trzeci,
zdaniem recenzenta, zawiera rzetelne i kompetentne analizy dyskusji Wittgensteina z
Ramseyem, których nikt wcześniej w literaturze polskiej w takim zakresie nie podejmował"
Recenzent dostrzega pewne braki w omówieniu stanowiska Brouwera, W kwestii
weryfikacjonizmu wittgensteina recenzęnt zalęcńby vqltażniejsze zaakcęntowanie, ze dla
autora Traktatu weryfikacja nie była metodą ustalania sensu zd,ania przez odniesienie do
bezPoŚredniego dośwtadczeniazmysłowego, ale była po prostu tożsama z gramatyką t
sPosobem poszukiwania sensu przez opis uzycia wyrażeń, Recenzent zwtaca równiez uwĘę
na Pewną nieadekwatnoŚÓ tytułu rozdzialu - ,,Przełom" autor nigdzie nie wyjaśnia, na czń
Ów przełom miał polegac. Rozdział czwarty recenzent uznaje za właściwiezbędny , p.rni.t.,
widzenia głównego tematu rozprary, jakim ma być filozofia nauk formalnych. P-onadto
ZwraQa uwagę, że stwierdzenia Wittgensteina, na jakich opafte są anallzy z tego rozdziału, są
dwuznaczne" Habilitant nie jest równiez

-

zdaniem recenzenta - konsekwentny w ocenie, czy
Projekt fenomenologii został przęz Wittgensteina porzucony. Recenzent podważa rownież
zaliczęnię do okresu fenomenologicznego tekstu Kilka uwag o formie logicznej, Zd,aniem

recenzenta najistotniejszym w całej rozprawie wydaje się rozdziń ostatni, w którym
przedstawiona jest rachunkowa wizja języka. Jednak l, tu zwraca uwagę na błędy habilitanta,
np. uzycie sformułowania rachunek-gra, którego Wittgenstein nie stosował. Recenzent nie
akceptuje równiez tezy, że w średnim okresie Wittgenstein korzystał z roztożnienia na
mówienie i widzenie, przede wszystkim dlatego, żę takię rozrożnienie nie pojawia się w
samym Traktacie, gdzie mowa jest o mówieniu i pokazywaniu. Pożniejsze uwagi
Wittgensteina o widzeniu mają już zupełnie inny sens. Najbardziej kontrowersyjne, zdaniem
recenzenta, jest przypisywanie przez habilitanta Wittgensteinowi jakiejśkoncepcji
subiektywności i uczynienie z ntej osi organizującej całą filozofię autora Dociekan. Trudno
przede wszystkim uznać, ze w średnim okresie Wittgenstein powraca do psychologizmu - to
właśniew tym okresie, jak wskazuje recenzent, najvłyrażniej ujawnia się przywtązanie autora
Traktatu do myśliFregego. Argumentacja na rzecz tezy o mentalistycznym uzasadnieniu
stosowania reguł przez średniego Wittgensteina oparta jest na fragmentarycznym
potraktowaniu źródeł, Ponadto recenzent nie zgadza się z tezą habilitanta, że wskazanie
wspólnoty jako gwaranta tozsamościreguł dokonał się dopiero w połowie lattrzydziestych zwraca uwagę, że świadectwem tej zmiany jest juz wcześniejszyBig Typescript. W
podsumowaniu oceny monografii recenzent wskazuje bardzo dobrą znajomośćliteratury
przedmiotu - zarówno dawniejszej jak i najnowszej. Przyznaje, ze habilitant nie zgubił się w
wyjątkowo obszernej literaturze, umiejętnie z niej korzystał i odnosił się do wybranych prac
w sposób merytorycznie uzasadniony włączając się w nurt współczesnych sporów
interpretacyjnych (choć i tu recenzent dostrzega pole do uzupełnień). Podkreśla
samodzielnośćhabilitanta oraz fakt, że choć w wielu punktach się z nim nie zgadza co do
interpretacji filozofii Wittgensteina, to uważa, że książka habilitanta nie przekracza granic
sensownej interpretacji i mieści się w obszarzę mozliwych odczytań myśliautora Traktatu,
aczkolwiek są to odczytanlabardzo sporne. Recenzent zwraca również uwagę na dobry język
rozprary, nieprzesycony terminami technicznymi. Pozostały dorobek habilitanta recenzent
uznaje za znaczny i znaczący. Jak podkreśla, publikacje dr. Gomułki charakteryzują się dobrą
t bardzo dobrą znajomością poruszanej tematyki i stanowią godny uwzględnienia wkład do
dyskusji toczonych w obszarach filozofii języka czy umysłu, Recenzent podkreśla,ze
aktywnośćnaukowa habilitanta obejmuje równiez filozofię religii oraz twórczość literacką
Stanisława Lema, co ujawnia szerokie zainteresowania dr" Gomułki. Cały dorobek naukowobadawczy, dydaktyczny, popularyzatorski i w zakresie współpracy międzynarodowej ocenia
recenzent pozytywnie t uznaje, ze spełnia on ustawowe kryteria stawiane kandydatom do
stopnia naukorł,ego doktora habilitowanego, a rozptawa habilitacyjna stanowi wkład w
rozwój filozofii. Z tych powodów recenzent z pełnym przekonaniem stawia wniosek o
dopuszczenie habilitanta do dalszych etapow postępowania habilitacyjnego"

3"

Ocena dorobku i akĘwnościnaukowej:

Ad.1/ autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w

czasopismach międzynarodowych i krajowych. Habilitant przedstawił l1 artykułów
opublikowanych w czasopismach naukowych z listy ERIH, w tym dr,va w języku
angielskim. Opublikował równiez jedną monografię i l3 innych artykułów
zamteszczonych w czasopismach bądż będących rozdziałami w monografiach
naukowych, w tym jeden w języku angielskim, jeden w języku francuskim i jeden w
języku rosyjskim.
2/ autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych katalogów, dokumentacji,

ekspertyz

- habilitant jest współredaktorem dwóch opracowań zbiorowych;

3l impact factor publikacji (wg JCR) - 0;

4lltczbę cytowań (wg WoS) -

0;

5l indeks Hirscha - 0;
kierowanie lub udział w projektach krajowych lub międzynarodowych promotorski projekt badawczy,,Racjonalność rozmowy o Bogu * Wttgensteinowski
fideizm i proby jego przezwycięzania" realizowany między 18.05.2007 a I7 .02.20091;
projekt ,,Fenomenologia polska a chrześcijaństwo" realizowany przęz polsko-francuski
zespół badawczy między 03.02.201,2 a02.02.2015, finansowany w ramach Narodowego
Programu Rozwoju Humanistyki. W trakcie realizacji tego drugiego projektu habilitant
został kierownikiem zespołu badawczego ;
6/

7l międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalnośćnaukową - Nagroda Rektora
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie za najlepszą pracę doktorską obronioną na
Wydziale Filozoficznym w roku 2009; Nagroda Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakow|ę za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne t organizacyjne w roku 2014;

8l

wygłoszenie referatów na konferencjach krajowych lub międzynarodowych:
habilitant wziął udział i wygłosił referaty na szęściu konferencjach zagranicznych oraz
trzydziestu trzech konferencjach w kraju (w tym w trakcie jednej wygłosił dwa referaty).

l.

Osiągnięcia dydak§czne i popularyzujące naukę:
Ad.Iluczestnictwo w proglamach europejskich i krajowych - brak;
Ad.2l udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych - habilitant
był organizatorem jedenastu konferencji naukowych, w tym trzech
międzynarodowych.
Ad.3/ udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism - członek
rady naukowej czasopisma ,,Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki" od 2010
roku;

Ad.4l członkostwo w towarzystwach naukowych krajowych l zagranlcznych
habilitant jest członkiem Polskiego Towarzystwa Filozofii Religii;

-

Ad.5/ działalnośćdydaktyczno-popularyzatorska - brak;

Ad.6l opieka naukowa nad studentami lub pełnienie funkcji promotora
pomocniczego - habilitant był promotorem jednej obronionej pracy magisterskiej i
dwóch prac magisterskich w przygotowaniu, jest również promotorem
pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich;

Ad,7l staze w zagranicznych lub krajowych ośrodkach akademickich - habilitant
przebywał na stazu naukowym jako Visiting Research Fellow w Centre for
Wittgensteinian Studies na Uniwersytecie w Swansea (Walia).

Ad,sl vdział w zespołach eksperckich - brak.
Sprawozdanie z dyskusji Komisji ds. przewodu habilitacyjnego dr. Jakuba Gomułki

Przewodniczący komisji habilitacyjnej prof. dr. hab. T. Szubka zaprosił członków komisji do
zabranta głosu i dyskusji, po odczytaniu skrótów recenzji. Jako pierwsza głos zabrała s. dr
hab. prof" UPJP2 Teresa Obolevich, która lvyraziła zadowolenie z wnikliwości recenzji
rczprary habilitacyjnej oraz uwag krytycznych, które się w nich znalazły, Zwrociła uwagę na
rozwój naukowy habilitanta w okresie studiów doktoranckich i w okresie pożniejszym,
Wskazała równięz narożnorcdnośćzainteresowań naukowych i publikacji habilitanta, wysoki
poziom jego dziaŁalności dydaktycznej, konferencyjnej t organtzacyjnęj. Następnie prof. dr
hab. Ryszard Kleszcz wskazał na kilka waznych puŃtów dotyczących dorobku habilitanta:
róznorodność zatntęręsowań i kompetencję w odniesieniu do podejmowanej problematyki,
oryginalnośó i dopuszczalnośćprzyjmowanych interpretacji filozofii Wittgensteina z
tytułowego okresu, zawartej w ksiązce habilitacyjnej; dużą wartośćprac habilitanta z zakresu
analitycznej filozofii religii; umiejętnośćpolączenia, w sposób udany tradycji filozofii
analltycznej z flozoftą kontynentalną; ciekawy dorobek z innych dziędzin (niż filozofia
Wittgensteina). Prof. dr hab. Tadeusz Szubka, po wcześniejszym zapoznaniu się z rozptawą
habilitanta, ocenił ią jako dobrą. Praca habilitanta nie posiada niestety charakteru
systematycznęgo) w przeciwieństwie do prac Dummetta i Wrighta, Praca habilitanta mogłaby
być lepsza, gdyby poświęconojej więcej czasu, choó nie odbiega od poziomu prac o
Wittgensteinie, Profesor poświęciłnieco czasu na krytykę działalnościfilozoficznej
Wittgensteina, powołując się na stanowiska filozofów z Cambridge. Podkreślono
róznorodnośćtematyczną dorobku habilitanta. Podsumowując, rozprawa habilitacyjna
mogłaby być lepsza. Prof. dr hab. Piotr Dehnel powiedział, że ten okres działalności
Wittgensteina, o którym pisze habilitant, jest bardzo trudny do opisania gdyż opiera się
głównie na notatkach (odręcznych). Lepszymbyłoby skupienie się na konkretnym problemie
myŚli Wittgensteina. Samemu Wittgensteinowi nie udało się napisać ksiązki na temat
problemów z okresu średniego.Profesor podkreśliłolbrzymtą pracę, którą wykonał dr
Gomułka oraz jego znajomość współczesnej literatury przedmiotu, co było bańzo trudnę.
Prof" dr hab. Tadeusz Szubka i prof. dr hab. Piotr Dehnel wspólnie podkreślili fakt
odcięcia się Wittgensteina od opinii Waismanna na temat poglądów tego pierwszęgo oTaz na
brak odzwięrciedlenia tego waznego faktu w rozprawie habilitanta" Według prof. dr hab.
Piotr Dehnela cennym elementem pracy jest wskazanie, przez habilitanta, na pewne uwagi
dotyczące identyczności, dokonane przez Wittgensteina. Prof. dr hab. Roman Murawski,
ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński oraz ks. dr hab. Adam Olszewski podtrrymali swoje oceny
wyrazone w recenzjach,bądź opinie dołączone do.prac komisji.

Na podstawie recenzji oraz dyskusji w trakcie posiedzenia Komisji habilitacyjnej powołanej
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni

i Ętułów Naukowych w

celu przeprowadzenia

postępowania habilitacyjnego dr. Jakuba Gomułki jej człoŃowie uznali,

Ż

wykazał się on ,,istotną aktywnościąnaukową", co oznacza, ź spełnia
wymagania sformułowane w ań. 16 ust 1 Ustarry, dlatego jednogłośniepodjęti uchwałę o
wystąpieniu do Rady Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II

w Krakowie z wnioskiem o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk humanisĘcznych w dyscyplinie filozofia.

Krakóą 07.06,2017
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