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Piotr Domeracki ukofczyl w 2003 roku studia magisterskie z {tLoznfii na Wydziale

Humanistycznym UMK w Toruniu. Pracg magistersk4 napisal i obronil pod kierunkiem prof. dr

hab. Wtodzimierza Tyburskiego. W tym samym roku uzyskal dyplom ukoriczenia dwuletniego

Studium Pedagogicznego na UMK. Cztery lata p6:zniej Rada Wydziatu Humanistyczrego UMK

nadala mu stopieri naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie flJozofri na podstawie

dysertacji na temat: Filozoficzny wymiar fenomenu samotnoSci. Od tego czas;.r problematyka

samotno3ci, ujmowana w aspekcie filozoficznym, stala sig gl6wnym, cho6 nie jedynym

przedmiotem zainteresowari badawczych habilitanta. Swiadczy o tym pokaina liczbapo$wigconych

tej tematyce publikacji.

Od roku akademickiego 2A07-2008 pracuje na stanowisku adiunkta w Ins$rtucie Filozofii

UMK w Toruniu. Pruez trzy semestry (2009-2011) wykladal Business Ethics na V/ydziale

ZarzqAzana i ekonomii Politechniki Gdanskiej, gdzie byl nastgpnie zatnrdniony w roku

akademickim 2Affi-2017 tn stanowisku adiunkta. PrzejSciowo byl takZe zwiry.arry stosunkiem

pracy w charakterze wykladowcy z'Wyhszq Szkol4 Bankow4 w Toruniu. Posiada r6wnieZ

doSwiadczenie w praciy dydaktycznej z mNodzie?q szkc* podstawowych i Srednich jako nauczyciel

etyki orcz jgzyka angielskiego.

D orob ek naukovvy i j e go umig dzynarodow ienie.

Dorobek naukowy dr Domerackiego nie naleZy do skromnych iloSciowo. Ieszcze przed

uzyskaniem stopnia naukowego doklora wydal pod swojq redakcjE (wsp6lnie z Wlodzimierzem

Tyburskim) warto5ciow4 znarrq w krajowym Srodowisku filozoficznym monografig Zrozumiet

samotnoit. Studium interdyscyplinarne, Toruri 2A06, oraz dwa artykuly naukowe w recenzowanych

czasopismach i siedem rozdzial6w w monografiach wieloautorskich, Po doktoracie powstaly: 4

monografie, w tym dwie autorskie (l4czna liczba stron to 805) i dwie wspolautorskie (z vdzialem

habilitanta wynoszqqym odpowiednio 50Yo i 33%), 12 arty1n;dfw w czasopismach naukowych (w

tym 1 w jgzyku angielskim), 25 rozdzial6w w monografiach wieloautorskich (ieden z nich po



angielsku w publikacji wydanej przez Cambridge Scholars Publishing w 2008 r.), redakcja naukowa

Ksiggi Pami4tkowej po5wigconej Profesorowi Wlodzimierzowi Tyburskiemu amz 6 innych

publikacji. Zaiste imponuj4ca jest aktywnoSd konferencyjna dr Domerackiego, rozpoczgtaw 2004

r. udzialem w dw6ch konferencjach naukowych i konsekwentnie konfnuowana do dziS ze Srednr4

czgstotliwoSci4 5 konferencji rocznie. W wielu z ntch pelnit takle funkcje orgatizatora lub

wsp6lorganizatara. Do aktywno$ci naukowej wlicza sig takze dorobek grantowy - w tym

przypadku sklada sig on zudziafuw jednym grancie NCN, kierowanym przez W. Tyburskiego, oraz

kierowania dwoma grantami wydzialowymi na Wydziale HumanistyczrrymuMK.

Zaskakuj4co skromnie - rrrzy tak duzlmr potencjale tw6rczym i aktywnoSci w krajowym

Srodowisku naukowym - wypada poziom umigdzynarodowienia dorobku naukowego. Habilitant

nie wykazal ani jednego projektu realizowanego we wspdlpracy z naukowcami z innych oSrodk6w

zagraricznych ani jednego stain bqd| pobytu naukowego za grancq; wskazatr natomiast jedno

czlonkostwo w zagranicznp towarzystwie naukowym z siedzib4 w Toronto. Wspomina takie o

wsp6lpracy naukowej z prof. B. L. Mijuskovicem z California State University; nalefi jednak

domniemywac, i2 maona charakter nieformalny.

Dzialalno S t dydalayczna i organizacyj na.

DzialalnoSd dydaktycnra i organizacyjna, podobnie jak rcnniar i zakres tematyczny

dorobku naukowego, wskazuje na duzy potencjal i wigcej ntz zadowalaj4c4 aktywnoSd w

przyczynaniu siE do rozwoju mlodej kadry naukowej. Warto podkresli6 wieloletni udzial w

ksztalceniu frlozoftcznym mlodzie?y szkolnej araz bardzo szeroki zakres problematyki zajg6

dydaktycznych prowadzonych n a uczelni macierzystej oraz dw6ch innych szkolach wyZszych

przez dr Domerackiego (zob. Autoreferat, pkt 5.4.2, s.26-27). Dostgpne na profilu pracownika w

systemie USOS UMK wyniki ankiet ewaluacyjnych dowodzq irc habilitant jest znakomitym

dydaktykiem, bardzo wysoko ocenianym przez student6w uczestniczqcych w jego zajgciach oraz

regularnie plasuj4cym sig w gronie vryr6inraj4cych sig wykladowc6w. Bierze r6wnie2 udziaN w

procedurach awansowych jako promotor pomocniczy w przewodach doktorskich oraz opiekun

naukowy lub recenzent prac licencjackich i magisterskich.

Zakre s zaintere s ow afi naulawych :

W sporz4dzonym przez siebie Autoreferacie Piotr Domeracki wskazuje siedem p61

badawczych, kt6r)'mi zajmowal sig w swej pracy naukowej. S4 to kolejno: ekofilozofia i

problematykazr6wnowaaonego rozwoju, studium mySli filozoficzno-etycznej Henryka ELzenberga,

,or*s2ania filozoficzne nad fenomenem zla, etyczne implikacje hermeneutyki, filozofia religii ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem refleksji nad mistyk6 koncept tak zwanej ,,malei etyki",



koncentruj4cej sig najpierw na,,cnotach mniejszrych", takich jak np. poczucie humoru, a nastgpnie

rw,,przywarachmniejszych", w$r6d kt6rych om6wiona zostaham. in. gnu3noSi, i na kofcu tej listy

habilitant wymienia ,,pozostale badania z zakresu zaga&trefi, problem6w i vtyzwafi etyki

wsp6lczesnej". Nietrudno zauwairy| $yzyzrnje to sam autor Autoreferatu) daleko id4n4 zbieimofit

migdzy owyni polami badawczymi a obszarami altywno$ci naukowej zespolu badawczego

dziataj4cego w fttmach kierowanego przez dlugie lata pnez prof. Wlodzimierza, Tyburskiego

ZaKaduEtyki w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu. Niezalehrie od tego moinajednak uzna6,2e

habilitant wni6sl wlasny, zatwailalny wklad w obecny stan wiedzy o badanych w tym Srodowisku

problemach. Pnykladem owego wkladu moze byd odkrycie i opracowanie tematu alienacji

ekologicznej, kt6remu poSwiEcil wystryienie na V Og6lnopolskrm Zjehdzie Filozoficznym w

Toruniu oraz kilka publikacji, mi.Edzy innynd Wokol pojgcia alienacji eknlogicznej (2006). Badania

nad spuScizn4 filozoficnr4Henryka Elzenberga zostaly wzbogacone o dwa artykuty naukowe pi6ra

P. Domerackiego (ieden z nrch po angielsku) oraz wyst4gtienia na tzech konferencjach i

seminariach naukowych. W abszav;e badan nad filozoft4 zla habilitant \uziql \dzial w trzech

monografiach zbiorowych: Koncepcje i problemy filozofii zla, red. R. MSniewskt, Etyka a zlo, rcd.

D. Probucka oraz FilozoJia wobec zla, red. M. Drwigga i R. Strzelecki; pierwsza z rlltch vkazala sig

w Toruniu, dwie pozostale powstaty w Srodowisku krakowskim. Na ten temat P Domeracki

wypowiadal sig takZe podczas trzech konferencji. Dwa kolejne artykuty oraz, dwa referaty

konferencyjne, a takzs dwa cykle zajEt dydaktycznych mieszcz4 sig w obrgbie problematyki

zwiqzkbw hermeneutyki i 
"tql*q. 

Zainteresowanie filoznfi4 religii zaowocowatro wydaniem

monografii Kondycja Koiciola kntolickiego w Polsce. Autorytet i komunikacja, przygotowanej

wsp6lnie z P. Strzy2ynskim z UAM, artykutu omawiajqcego nrdrry*j filozofii mistycznej z

problemem samotnoSci (,Filozofia Religii" 2009, Tom 5) omz wyrb)maj4c1 sig aktywnoSci4

organnacyjn4 i tw6rczym uczesfirictwem w cyklu migdzySrodowiskowych seminari6w naukowych

,,Filozoficzne aspekty mistyki' inspirowanych i kierowanychprzezKrrysztofa Stachewicz4 autora

monumentalnej monografii Doswiadczyi prawdziwej rzeczywistoici. Prolegomena do filozofii

mistyki, Pozraf 2019. Efektem Scislej, wielolefiriej wspolpracy z Marcinem Jaranowskim

(pomyslodawca projektu badawczego ) oraz Marcinem T. Zdre*q (drugim wspotwykonawc4) jest

zainicjowana w 2019 r. seria wydawnicza Miniahrry etyczne, w ramach kt6rej ukazala sig

dotychczas ksiqzka SzeS6 cn6t mniejszych, bliska ukoticzenia i publikacji jest kolejna pozycja -
SzeS6 przywat mniejszych, & w dalszej perspeklywie spodziewana jest kontynuacja badari nad

inspirowan4 ideami ,,rninimum moralnego" (T. Adomo, P. Ricoeur, L. Kolakowski, M. Walzer)

autorsk4 koncepcj4 ,,rnalej etykf'. Kolejnych 7 publikacji, wymienionych w Autoreferacie, porusza

doS6 r6zrorodn4 problematykg, kt6rej j"dynym wsp6lnym mianownikiem wydaje sig byd - zgodnie

z sugesti4 autointerpretacyjna autora - obszar szczegfikie Zywotrych i kontrowersyjnych spor6w



etycznych wsp6lczesno5ci. Wszystko to jednak s4 sprawnie napisane artykuly, czytelnie ukazuj4ce

mySl autora i trafirie referuj4ce analizowane zagadntenu

Podsumowuj1c tQ czg{;t, recenzji pragrg dad wyraz przekonaniu, 2e zar6wno warsztat

badawczy i dociekliwoSi w stawianiu pytaf, jak styl pisarski Piotra Domerackiego stanowi4

Swiadom4 i ze wszech miar udan4 kontynuacjg najlepszych tradycji toruriskiego Srodowiska

filozoficznego, znaczonych takimi nazwiskami jak Tadeusz Czezowski, Henryk Elzenberg,

Wlodzimierz Tyburski i Ryszard WiSniewski.Uwaiam, Ze habilitant jest godnym kontynuatorem tej

makomitej tradycji.

Gl 6w ny nur t z aint ere s ow afi b adaw c zy c h - prob I emstykn mono s e oI o gi c zna.

Problem samotno6ci i jego f{ozoftczne ujgcia to od samego pocz4tku ai da dziS wiod4cy,

moima powiedzied - sztandarowy temat dociekari i publikacji naukowych Piotra Domerackiego.

PoSwigcil mu dwie monografie autorskie, wsp6lredagowan4 przez siebie pracg zbiorow4 bgd4c4

poklosiem I Og6lnopolskiej Konferencji Monoseologicznej w Toruniu oraz 15 artykul6w

opublikowanych w czasopismach i monografiach wieloautorskich od 2004 do 2018 r. W jednym z

pierwszych swoich tekst6w monoseologicznych pisze: ,,Inspiracji do zajgcia sig filozofiA pod k4tem

fenomenu samotnoSci nie brakuje t...] samotnoSi stala sig swoistym signum temporis

wsp6lczesnoSci [...] jest jednq z fundamentalnych przypadloSci ludzkiej egzystencji, a mimo to

najslabiej zhadartym zjawiskiem i najmniej rozumianym problemem" (Meandry filozofii

samotnoici, s. 15-16). Najwyrazniej habilitant postanowil znienii 6w stan rueczy i poglgbid wiedzg

oraz rozumienie fenomenu samofiroSci na gruncie filozofii. Czytrt to, jak sig rzeklo, od wielu lat z

imponuj4c4 wytrwaloSci4 i wyrainie dostrzegalnym skutkiem. Wlasnym rozwazaniom,

obserwacjom i analtzom towarzysry aoraz bardziej gruntowna majomo$d literatury przedmiotu.

Przykladowo: bibliografia pracy Rozstaje samotnoici 22016 r zaviter4 nie licz4c autor6w polskich,

odniesienia do publikacji 26 autor6w obcojgzycznych, natomiast w wydanych dwa lata p6imej

Horyzontach i perspelaywach monoseologii pojawiaj4 sig nazwiska kolejnych 6A zagrarucznych

autor6w; prace te obejmuj q, rzeczjasna, nie tylko tematykg fiozoftcznq lecz zaviera sig w nich

szerokie spektrum interdyscyplinarnego podejScia do problemu samotnoSci. Bior4c pod uwagg

zar6wno erudycyjnq wrQcz eksperck4 wiedzg w zakresie literatury przedmiotu, jak tez wlasny

udziaN w poglEbianiu znajomoSci problemu samotro$ci, trudno me zgodzi6 sig z jednym z

recenzent6w wydawniczyeh ksiqzki Rozstaje ssmotnoici, kt6ry napisal: ,.z;aiste trudno bytoby

cokolwiek istotnego dodad do narracji Domerackiego w sensie jej pelnoSci dokumentacyjnej". Co

prawda, sam autor poniekqd sfalsyfikowal 6w sqd, publikuj4c po dw6ch Latachkolejn4 imponujqco

obszern4 i r6wnie kompetentn4, jakpopnednia, pracA na temat fenomenu samotnoSci; nietrudno

jednak zauwairyl, 2e ta ostatnia monografia wnosi now4 perspektywg, gdyL tym razem autor



t
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koncentruje siE na analizach kontekstualnych, N1cz4c problem samotno3ci z szeregiem innych

kwestii, niekiedy w spos6b zaskakuj4cy. Mowa tam migdzy innymi o zwlqzkach filozofii

samotno$ci zfrlozofr4przestrzeni (gdzie tropy interpretacyjne vtymaczone sQ przez pojgcia: ogr6d,

polis, ustronie), z kontemplacj4 ascez4 i mistykq ze zlem, wreszcie z dialektykq wyobcowania i

uspolecznienia.

Na podstawie oceny dotychczasowego dorobku habilitanta w obszarze filozofii samotnoSci

trzasadniona wydaje sig hipoteza" 2e jego prace badawcze w tym obszarzp nie zostaly jeszcze

ukofczone. Dysponuj4c tak gruntowna zrajomoSci4 tematu w polqczeniu z nadko spotykan4

kreatywnoSci4 i inwencj4 w formulowaniu pytan badawczyclt" Piotr Domeracki zapewne nieraz

jeszcze zaskoczy swych czytelnik6w nowyrn, odkrywczym ujgciem kolejnych aspekt6w problemu

samotnoSci

Gliwne osiqgnigcie naukowe.

Zgodnie zbrzmienlem art. 16 ust. 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki z drlrLa 14.03.2003 habilitant wskazal jako swe gl6wne

osi4gnigcie naukowe monografig Horyzonty i perspektywy monoseologii. Filozoficzne studium

samotnoicl, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruf 2018. Rozprawa ta nie jest calkowicie

oryginaln4 gdyL zostaly w niej wykorzystane (po daleko id4cych przer6bkach i uzupelnieniach)

wczeSniej publikowane artykuty, kt6rych peln4 listg, licz4c4 10 pozycji, zamieScil autor w Nocie

bibliograficznej na s.363-364. Jednak zdecydowana wigkszo$d tekstu zostalaopublikowana po raz

pierwszy we wskazanej monografii.

U?yty w tytule tennin monoseologia to autorska propozycja nazewricz4 mierzaj4ca do

okreSlenia jednym slowem caloSci interdyscyplinamej problematyki badawczej zvnqzanej z

fenomenem samotnosci. Propozycjatapojawtla sig juz w 2006 r: w artykule Meandryfilozofii

samotno$ci Domeracki pyt4 -czy maima- w ramach szeroko pojgtej filozofii - m6wi6 o istnieniu

[...] wzglgdnie samodzielnej subdyscypliny, kt6r4 by moina - za Bierdiajewem - nazvrat filozofi4

samofiroSci albo, jak ja nieudolnie pr6bujg jqnarywa(, monoseologid', po czym wyjafnia: ,,Termin

ten utworzylem od greckich sl6w: monos6 - samotnoSi i logos - nauka. Towarzyszy mi jednak

nieodparta pokusa, by 6w termin rezerwowad nie tylko dla samej f,rlozofii samotnoSci, ale w opg6le

dla obejmuj4cej szerszry kr4g dyscyplin humanistycznych'nauki o samotnoSci'. Filozofig samotnoSci

widzialbym dopiero jako podzbi6r monoseologii" (art.cyt., s. l6).

Z perspektywy kilkunastu lat po napisaniu tych sl6w moima stwierdzi6 bez wigkszych

wahan, 2e zaltriar ukonstytuowania nowego pola badawczego okreSlonego mianem monoseologii

zostaN uwiefczony sukcesem. Wklad do niego wni6sl nie tylko sam pomyslodawc4 aletakLe szereg

innych autor6w, kt6rzy zainspirowani taide1 i wci4gnigci w obieg mySli monoseologicznej (migdzy



innymi dzigk,rzaproszetiom na kolejne konferencje naukowe zcykluzapoczqtkowanego w czerwcu

2005 w Toruniu) wl1czyli problem samotnoSci w swoje horyzonty badawcze (naleZ4 do tego grona

m. in. Krzysztof Stachewicz, Czeslatxa Piecuch, Stefan Konstariczak, Tadeusz Kobierzycki, Jan

Slosiar, Marian Palendar, a takhe pisz4cy te slowa). Inspiracje monoseolo giczne przedostaly sig

takZe do innych dyscyplin, np. ElZbieta Kowalska-Dubas z Uniwersytefla tr-6dilnego uprawia

monoseologig pedagogiczn4 (zob. ht$s:llwydawnictvrc.uni.lodz.pVserielserialbiografia-i-badanie-

biografil4l?scsrads:24647). Najistotniejszy wklad w rozwSj monoseologii wnosz4 jednak

niew4tpliwie obie monogmfie Domerackiego,znvNaszczatawskazana jako podstawa ubiegania sig o

awans naukowy.

Charakterystyczl4 cech4 prezentowanej rozprawy jest wyraZne, nieustaj4ce napigcie migdzy

dwoma kierunkami mySlenia: z jednej strony widoczna jest troska o utrzymanie przedstawianej

problematyki w ramach filozofii (cho6 moZliwie szeroko rozumianej ,Iecz bez romrywania granic

tej dyscyphny), z drugiej - nieustannie pojawiaj4 sig odniesienia i nawi4zania do wielu innych

dziedztn, niezbgdnych dla pelniejszego i glgbszego zrozumienia r6znorodnych sposob6w

przeirywana samotnofici przez jednostki ludzkie. Mowa wigc migdzy innymi o dofwiadczeniu

religijnym i mistycznym, o wymiarach aksjologicznych samotno5ci, o kontekScie psychologicznym,

pedagogicznym i socjologic,znp, o glEbokich i nietrywialnych nxi4zkach migdzy miloSci4 a

samotnoSci4. Taka struktura problemowa i pewna niejednolito5i, a chwilami nawet niesp6jnoS6

metodologiczna stawia po.d zmkiem zapytatna wykonalnoSd programu wyodrgbnienia filozofii

samotnoSci jako wzglgdnie samodzielnej subdyscypliny mieszcz1cej sig w ramach

interdysclplinarnej monoseologii (problem wygl4da nieco podobnie jak relacja mipdzy frlozofi4

Smierci a tanatologiq o ktdr4 pytal w swych pracach Pawel Bortkiewicz). Warto byloby poznat

aktualn4 opinig habilitanta w tej kwestii. W szczsgfilnoi;ci - cry nadal bronilby tezy, 2e cho(,

samotnoSd to ,,wyj{tkowo trudny i niewdzigczny obiekt badav,rczy, nieustannie wymykaj4cy sig

mo2liwo3ciom zamknigcia go w jednej, sp6jnej i niepodwazalnej teorii naukowej", to -s4 jednak

tacy, ktflrzy [maje] niemale zaslugi [w] ukonstyfuowaniu w obrgbie filozofii autonomicznego w

znacznym stopniu dyskursu tematyzuj1cego samotno$6" (s. 63).

Z punktu widzenia walor6w pozrrawczych jest to jednak ksiqzka znakomit4 i to - jak

zwykle u tego autora - z dw6ch r6wnoleglych powod6w. Pierwszym jest naprawdg imponuj4co

rczlegla baza irfidlowa. Trudno sobie wyobrazi| ile czasu i wysilku musialo zaj46 autorowi

dotarcie do wszystkich wymienionych w bibliografri pozycji oraz przestudiowanie ich na tyle

wnikliwie, 2e zawarte w ksigce informacje i odniesieniazlozyly sig na najobszemiejsze w polskiej

litentutze frlozoficznej kompendium wiedzy o Swiatowym stanie badari nad samotnoSci4. Drugi

pow6d to dociekliwoSi w formulowaniu problem6w badawczych i konsekwencja w ich kolejnym

ron,rigywaniu. Piotr Domeracki dostrzega i ar:allizuje tyle r62nych aspekt6w samotnoSci, 2e u



czytelnika powstaje przemoime wrazenie, iz autor (parafraanj4c slowaAndrzeja Szahaja) wie na jej

temat nieomal wszystko. Wl4cnie ze SwiadomoSci4 paradoksalnoSci fenomenu samotnoSci, o

kt6rej pisze powoluj4c sig na studium filozoficzno-socjologiczne Jos6 Ortegi y Gasseta w koricowej

czgSci rczdzialu9 (Samotni, chot jednak spoleczni, s. 315-321). Byi moZe jedyn4 nierczpoznan1do

korica w analizarh Domerackiego kwestiA jest - zbyt intymne i niedelikatne, by je zadae - pytanie,

czy czlowtek zryjqcy w szczESliwym zwiryku i ciesz4cy sig gronem oddanych prcyjaci6l moZe w

pelni kompetentnie wypowiadai sig o doSwiadczeniu samotnoSci (podobne pytania w odniesieniu

do poslugi duszpasterskiej duchownego wobec ludzi cigZko doSwiadczonych przez los stawial

Henri J.M. Nom,venw ksiqice zrcniony uzdrowiciel).

Ksiqzka jest nieocenionym przewodnikiem dla tych, kt6rzy chcieliby dowiedziei sig jak

najwigcej o historii i wsp6lczesnoSci badan nad samofiroSci4. Autor referuje historyczne poczEtkttej

dziedziny badafu wskazuj4c na dwa pionierskie opracowania temafu, jedno z roku 1938, autorstwa

G. Zilboorga, i drugie pilimejsze o ponad 2A IaL pi6ra Friedy Fromm-Reichmann, pt. Loneliness,

opublikowane w Psychiatry: Journal for the Study af Interpersonal Proce.rses w 1959 r., a nastgpnie

ukazuje stopniowy wzrost zainteresowania tematem i przyrost interdyscyplinarnych badari nad

samotnoSciq nt'fiaszcza w Europie i Stanach Zjednoczonych. Struktura temalyczna ksiqzki zostaNa

tak utworzona, 2e poszczeg6lne czgSci s4 wobec siebie w zrflczlnym stopniu autonomiczne.

Poprzedza je obszeme, licz4ce 70 stron Wprowadzenie, w kt6rym autor pokusil sig o

metateoretyczny opis studium samotnoSci oraz staral sig uzasadnit, potrzebg metodologicznego

zroinicowarra filozoficzrych i porafiloznhcznych badan nad tym zjawiskiem. Zaiql sig takZe

opisaniem przyczg czyli etiologii samotno(ci, dziel4c je na egzo- i endogenne, wskazuj4c w

szczegfllno{;ciAoilanerelacjemrEdzysamotno5ci4aprzynaleino$ci4.

Pierwsza czgSt rozprary, nastgpuj4ca bezpo5rednio po Wprowadzeniu, prezentuje konteksty

filozoficzno-metodologiczne, a nastgpnie opizuje epikurejskie inspiracje monoseolo gSi. CzESd druga

to owoc pol4czenia dwojakich zainteresowaf autora: problematyka samotnoSci spotyka sig tu z

rczwazatljLami nad mistyk4 i filozofi4 mistyki. W kolejnej, trzeciej czg3ci kontekstem do

rozpatrywania odmian samotnoSci staj4 sig fenomeny zla i cierpienia. CzgSt czwarta pozwala na

spojrzenie na problem z perspektywy filozofii spoleczrej z uwzglgdnieniem aspelt6w wsp6lnoty,

dialogu, uspolecznienia i mito5ci. CaloS6 materiatu sklada sig na szeroki, wielowymiarowy (we

wsp6lczesnej potocznej polszczyirie nalehaNoby uzy6 slowa ,,epicki") i niezrniernie bogaty w

interesuj4ce szczeg6ly obraz czlowieka jako istoty nieuchronnie i nieusuwalnie dotknigtej - w

mniejszym czy wigkszym stopniu - samotno{;ciq. Obraz 6w jest uwiarygodniony niezmiernie

obszern4 bm4 tekst6w irildlowych, z kt6rych autor obficie korzystaN formutuj4c wlasne

przemySleniaikamentarza Jestzarazem glgboko humanistyczny w najlepszym sensie tego slowa

(niemaj4cym wiele wsp6lnego z okre5leniem humanizmu w ksiqzce Jfizefa M. Bochef,skiego S/o



zabobondw). Mo2na by vryazif opinig, izksiqika ta stanowi m.riehczerrje wieloletnich badan dra

Domerackiego nad filozoficanymi i interdyscyplinamymi zagadnieniami ludzkiej samotnoSci,

gdyby nre graricz4ce z pewnoSci4 ,2e po niej nast4pi4 nowe, nie mniej odkrywcze i

inspiruj4ce publikacje.

Konkluzja.

Bior4c pod uwagg caloS6 dorobku naukowego, aktywnoSci publikacyjnej i konferencyjnej,

osi4gnigd dydaktyczno-organizacyjnych oraz dzialalnoSci popularyzatorskiej doktora Piotra

Domerackiego stwierdzarrr z calym przekonaniem, 2e w jego osobie nxrmy do czynieria z

v,ryr6ictrajqcym sig przedstawicielem polskiego Srodowiska filozoficznego, w pelni zasfuguj4cym na

awans naukowy w postaci przyznatia mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie

nauki humanistyczne w dyscyplinie filozofia. P. Domeracki dowi6dl swymi publikacjami i innymi

wyst4pieniami o charakterze naukowym,2e stal sig wybitnym specjalist4 w wybranej przez siebie i

badanej systematycztie przez kilkanaScie lat subdyscyplinie filozoficznej, jak+ jest filozofia

samotno6ci, bgd4c r6wnoczeSnie aktylvnym naukowo w obszarze innych dyscyplin frlozoftcznych,

w szczeg6lnoSci z krggu zagadnieri etyki i aksjologii. Jedynym dostrzegalaym mankamentem

zaznaczaj4cym sig w sylwetce naukowej habilitanta jest nikfy stopieri umigd4marodowienia jego

d alail badawczych. Zrodlem nadziei na poprawg sytuacji w tej dziedzirue jest fakt bliskiej

wspolpracy merytorycznej dra Domerackiego z prof. Benem Lazare Mijuskovicem z California

State Universiry kt6ra oby zaowocowala w spos6b bardziej efektywny niz dotychczas. Tym

bardziej, 2e ze wzglgdu na wysoki poziom merytoryczny i boga!4 zawartoSi informacyjn? co

najmniej czgit dorobku publikacyjnego habilitanta zasfuguje na rozpowszechnienie w

miEdzynarodowym Srodowisku floznfrcznym.

Jako recenZent wnoszg o dopus zczerie dra Piotra Domerackiego do dalszych etap6w

po stgpowani a habilitacyjne go.
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