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Recenzja rozPrawY doktorskiej dra Łukasza Kurka,,Normatyrvność przekonań
z perspektyłvy
filozofii umYsłu". Rozprawa zostałanapisana pod kierunkiem ks. Ori trab. Adama olszewskiógo,
Prof, UPJPII, w ramach Seminarium z Filozofii Logiki na Wydziale Filozoficznym Uniwersyltu
Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie w 20l6 r.
AnalizY zjawiska normatywności są często prowadzone z perspektywy etycznej,
metaetycznej Iub
z PersPektYłvY filozofii i teorii prawa. Omawiana rozprawaujmuje-to'zjawisko'zp..rp.kty-y
filozofii umYsłu, wsPartej badaniami empirycznymi głównie,,ut."ru psychologiipotocznej
i naukowej. powstała ztego połączenia całośćrózprńy jest swoistym,'oiyginaliym,
interdYscYPlinarnym novum w uprawianych analizach przekonań nórmatyłinych.'pomimo
wielkiego znaczenia analizowanęgo przez Dokoranta problemu w jego tytułowym ujęciu _
brak
w dotYchczasowej literaturze przedmiotu , zwłaszczaw literaturz. poirki";,-lnonog.aficrnego
ujęcia
ProblematYki ,,normatywnoŚci przekonań". Nalezy nadmienić, izLukaszrurek;Jst doktorem nauk
prawnych. ukończył studia magisterskie zarówno z filozofiijak i z prawa.

I.

Cel naukowy rozprawy i założęnia metodologiczne

Cel naukowY swej rozprawy Doktorant wyraziłwystarczająco jasno we Wprowadzeniu,
zaznaczając,iŻzamierza broniÓ,,koncepcji dualizmu przekonań" (KDP), zgodnie zktórąistnieją

dwa rodzaje Przekonań: przekonania heurystyczne (H-przekonania) oraz no_-rmatywne
Przekonania). ,,ObYdwa typy przekonań to stany mentalne, których treśćuwazana jest przez
Posiadające je Podmioty za adekwatnie uzasadnioną'' (s. l0). N-przekonania są wytwarz ane przez
ŚwiadomY umYsł analityczny, który moze rozpoznawać i kierowaó się regułamipód.ru,
wY'twarzania Przekonań. H-przekonania sąwytwarzane intuicyjnie, Sąońe nieświadome,
automatYczne i najczęŚciej niezalezne od systemu językowego. Doktorant skupia się na
Przedstawieniu Przekonań rozumianych przedmiotowo, jako stanów mentalnyń, odgrywających
PtzYczYnową rolę w myŚleniu i działaniu. W omawianym zakresie należy stwierdzió, ze di Kurek
analŻuje wlznaczoną sobie problematykę w kilku wymiarach, przede wizystkim stosując metodę
krYtYcznej analizy tekstów z zakręsu filozofii języka, oraz naukbwych teksiów z psychólogii
Potocznej i naukowej. Metoda ta jest w pełni adekwatna do podstawowych rudymentów piacy
badawczej w rozpatrywanej materii. Doktorant przedstawił swoją wersję KDP, przeanalizował
^z
Podstawowe oPracowania w zakresie normatywności przekonuń * powiązaniu fi|ozoftąumysłu,
krytycznie się do nich ustosunkował i wyciągnął własne wnioski.

§-

II Treśćrozprawy

W obrębie częŚci merytorycznej praca składa się - poza Wprowadzeniem i Zakończenięm _
z czteręchrozdziałow. W rozdziale I. ,,Koncepcja dualżmu przekonań" Doktorant najpierw
formułuje Podstawowątezę swojej rozprawy: ,,N-przekonanie: stan mentalny, któregó treśó uznana

ż
jest Przez Posiadającą go osobę za adekwatnie
uzasadnioną i które zostało wltworzon e przez jej
umYsł analitYcznY; H-Przekonanie: stan mentalny, którego ireśćuznana jest
posiadającą go o*Óę ,u
adekwatnie uzasadnioną i które zostało wytworzone przóz jejumysł
intuicyjny,, (s. 25). Następnie
jasno i wYczerPująco omawia KDP od strony intencjónalnosói
- podstawow.j.".t y N- i H_
Przekonań. Ponieważ KDP zakład a realizm Śtanów mentalnych (przekonania"to faktycznie
istniejące wielkoŚci), więc Doktorant kompetentnie konfroniuje ją najpierw
z antyrealis tycznymi
koncepcjami przekonań (eliminatyvizmem p. churchlanda, instrumentalizmem
ń. Dennetta,
nonfaktualiZmem S. KriPkego), a następnie z innymi realistycznymikoncepcjami
przekonań:
koncePcją umYsłu autonomicznego (J. McDowelia), reprezentacjonizmem
rooÓ.u;,
z koncepcją
i.l,
Poznania ucieleŚnionego (D. Hutto). W podsumowaniu Kurek pódkreśla ra) jeszcze, iż NPrzekonania PosiadajątreŚĆ w postaci sądów, zaśH-przekonunlu mogąmiećireści, które sądaminie
Są.

W rozdziale II. ,,Dualizm Przekonań z perspektywy psychologii potocznej"
przeprow adzona
zostaje analiza KDP z Punktu widzenia empirycznycn 6uOari dotyczących
psychologii potocznej:
jako teorii teorii (TT), jako symulacji mentalĘ
1ŚV; oraz jako dwusystemowej teorii psychologii
Potocznej (DS). Wskazując na W. Sellarsa, Kuiek ,urnu"ri,iz psychóbgiczno_"potoczna teoria
umYsfu TT jest rozumiana jako system inferencji dotyczący
stanów nieobserwowalnych
bezPoŚrednio i którY może zosta Ć użyty do przewidywuniu ,u.ho*ań
innych osób. Analizując
9wagikrYtYczne w stosuŃu do TT, Kurek wskazuje między innymi na wyniki badań nad
fałszYrvYmi Przekonaniami dzieci 1.5-, 3-.i 4-letnich. W SM przyjmuje
się (R. Gordon, J. Heal), iz
u Podstaw PsYchologii potocznej leży zdolnośćczłowieka
dopoiiawienia'się w sytuacji osoby,
zachowanie jest wYjaŚniane. W uwagach krytycznych ńurek
,urru"ru, iz jednaz trudności
!1O";
SM Polega na tYm, iz
sytuacjach potocŻńa p.Óayt.;u zachowania zawodzi,i to w
Yl \czlych
sposób
sYstematYcznY (badania S. Sticha, S. Nicholsa). Ponieważ3eańat
ffadycyjna siatka pojęciowa, na
której oPierają się TT i SM, utożsamiająca wszelkie przekónania,
N-poótonaniami, okazała się
niewYstarczająca do wyjaŚnienia *ynit Ó* |icznych tadań
eksperymentalnych, pojawiły się próby
zbudowania hYbrYdowYch (dwusystemowych) tóoriipsychologii
potocznej DS. Należy do nich
teoria zbudowanaPrZeZ I. Apperly'ego i S. Butterfilla(iozrózniająca
N- i H-przekonania), którą
Kurek szczegołowo omawia, analizując także stawiane wobec niej
zarzuty. Stwierdza przy tym, iż:
i) teorie TT i SM PrzYjmująjednorodni pojęcie przekonań,
co ogianicza adekwatne wyjaśnienie
wielu z analizowanYch.wyników eksperymentalnych, ii) koncepója
KDp odpowiada istotnie DS
,,uznanej za najbardziej Przekonuj ącąz rozważanych w niniejszym rozdzialć
naukowych teorii
psychologii potocznej" (s. l l2),

W rozdziale [II, ,,Dualizm przekonań z perspektywy psychologii
naukowej'' dr Kurek
argumentuje zakonię.cznoŚcią analizy KDP w kontókści. jwusystemowych
teorii"poznania,
znanYchz PsYchologii naukowej. Do pierwszej kategorii naleząprocesy
przetw arzająceinformację
szYbko i nieŚwiadomie, do drugiej kategorii nil"ząńntrolowanę
przezosobę procesy świadome,
Przetwarzające informacje powoli. Najpierw Doktórant przedstawia t.aoycy;nÓ,
,;.dno.odn.,,
rozumienie Poznania (D. Hume kojarzenie jako podstawow
a zasad,afunkcjonowania umysłu, A.
Newell - komPutacjonizm), następnie omawia dwusystemowe
teorie pornuiiu(J. Evans, K.
Stanovich, S, Sloman), rozróżniające procesy poznawczeasocjacyjne
oraz procesy

oparte o reguły.

WzorcowązdolnoŚciąPoznawcządla dwusystemowej teorii poznania jest:
(A) rozumowanie (np.
sYlogistYka), czYli wYciąganie wniosków z przesłanek. Dr
Kurek .uriu"ru, i; poi poprawnych
sYlogizmach, gdzie wniosek jest zgodny zintuicjąbadani
fiwarzająjedynie it-prr"t onunia, NPrzekonania wYtwarzane Sąprzęz system kierujący się regułami rac;inatności, co umożliwia
PodwaŻenie niePoPrawnego rozstrzygnięcia intuic.li. 1il; fryoawanie sądów różni się
od
rozumowania, gdYŻ nie musi się opieraó na przejśóiu od prŹesłanek
do wniosku (A_ Tversky, D.
Kahneman -,,Problem LindY", G. Klein podejmowanió
decyzji w trudnych sytuacjach opartych
na H-Przekonaniach, A. Dijksterhuis, L. NÓrdgren
-,,teoria nńś*iudo-ego myślenia,, (TNM)
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z której wYnika, iż złożonędecyzje najlepiej podejmowaó po okresie nieświadomego
nad nimi
namYsłu), (C) WYdawanie sądów moralnych zagadnienie to Kurek omawia
na ba)ie etycznonormatYrvnego konsekwencjonalżmu (ocena czynu sprowadza się jedynie
do oceny skuit<ow;
i deontologizmu (ocena mora-lna azynupowinna uwrgtęanie pru*u i otowiązkipoómiotu).
7 aleŻnoŚÓ,,H-Przekonania
- N-przekonania" Doktorani pokazuj e na przykłidzió ,,eksperymentów,,
J, Greene'a oraz Z gry w ultimatum, w czasie których neuroobrazowano mózgibadanyih
osób.
Omówione badania empiryczne, jak i rozważania teoretyczne, wspierają *"Óług Doktoranta, KDp,
do starczając zar azem pełn iej sze go o brazu obydwu rodzajów przeko
nań.

W rozdziale IV. ,,KoncePcja dua|izmu przekonań a inne podobne koncepcje filozoficzne,, dr
Kurek szczegółowo porównuje KDP z innymi, już istniejącymiiozwiązaniamiili;. .l. conena,
który
w swoich rozważaniach na temat podziału przekonań reŹygnuje z odwołania się jo badań
emPirYcznYch i wykorzystuje metodę analizy pojęciowej; (ił b. Dennetta podziałem na
Przekonania (Kurek wProwadza specjalną kategorię 'D-przekonania', niezależne od języka,lecz od
bezPoŚrednich reprezentacji otoczenia) iopinie (zalezne od języka), przy azymnaukowe
wYjaŚnianie Przekonań różni się od wyjaśniania opinii
- D-przekonania *slarują duże
Podobieństwo do H-przekonań wytwarzany ch priez system intuicyjny; (iiD K. Frankisha podziałem
na Przekonania częŚciowe (subiektywnej natury, wytwarzane przeinieświadomy,
działający
automatYcznie umYsł Podstawowy) i przekonania zupełne (wytwarzan ę przęzzapośredniczony
jęzYkowo suPer-umysł). Przekonania częściowe(E-przekonuńiu; mozna
opisać Źa pomo cąnarzędzi
rachunku PrawdoPodobieństwa, są one stanami funlicjonalnymi (dyspozycjonalnymi), zaśHPrzekonania są tu stanami mentalnym i. Zasadnicza rożnica między 1i_iiij a rcor polega na tym, że
te Pierwszego typu są w gruncierzeczy wynikiem analizy pojęciówej, natomiasiKDp,,zosiała
zbudowana Przede wszystkim w oparciu o ustalenia nauk ko§nitywnych, ... co stanowi
Podstawową cechę odróżniająca ową koncepcję od pozostałych podo-bnych rozwiązań
filozoficznych" (s. 20 l ).
W Zakończeniu Dokto rant raz jeszcze przedstawia argument składający się z sześciu
Przesłanek, którego wnioskiem jest określenie KDP (s. 202);Autor konfront";. g" następnie
zcńęręma mozliwymi zarzutami, Tym samym sformułowałzwięzłepodsumówanie, jak iwniosek
z całej swojej rozprawy.
IlI. Strona formalna rozprawy
PrzedstawionaPrZeZ dra Kurka rozprawa składa się z Wprowadzenia, czterech rozdziałow oraz
z Zakończenia,llczy 228 stron i zawięra 452 przypisy. Każdy rozdział kończy się wnioskami. poza
częŚciami merytorycznymi (w tym Wprowadzeniem iZakończeniem) rozprawaŻawierana końcu
tzw. bibliografię, obejmującąż1 stron tekstu. Składa się na nią wykaz ok. 260. pozycji literatury
Przedmiotu, w którym ok.90oń - to kornpetentnie dobrane publikacje obcojęzyczni (głównie
angielskojęzYczne). Na podkreślenie zasługuje forma językówa.orp.u*y,j.rionu nupirunu
znakomitąpolszczyzną z dbałościązarówno o poprawność sformuło*uń i d.finicji, jak i o styl
wYPowiedzi. Moje dr9bne uwagi: w wersji maszynopisu, który otrzymałem, brak jesi przypisu 8z
(s. 49), na stronach 13,ż5,4I,6ż,82,l01 ,II8,2żż,225,2ż8pojawiają się literówki.
IV" Kilka uwag odnośnie normatywności i teorii dualistycznych

W kontekŚcie stawianych problemów rodzą się pytania: Czy rzeczywiście stany mentalne da się
Podzielió na dwie grupy, na dwa systemy: H- iN-przekonania? Czry cechy prz}pisyłvane do
każdego sYstemu pasują wyłącznie do niego, czy są dla niego istotne? CŻy-sysil*y t. da się
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oddzieliĆ od siebie czY też mają one jakieśwspó ln e
,,zasoby"? Czy stany mentalne operują
równolegle i konkurują gdy chodzi o kontrolę zacho,wań,
Ćzy tezkoope.ulą np. z H-systemem,
generując domYŚlne odPowiedzi, które na.stępnie przejmuje
Ń-system i czasami są one przez niego
PoPrawiane, PrzezwYcię,żane? Dochodząj
Ó rolę systemów pamięci, skojarzonych
"rŻ"r"pytuniu
z H- i N-sYstęmęm Przekonań, oraz: Czy-kaZdy
ziychsystemówposiada ,*o.1ą *iu.n ąbazę
Poznawcząi strukturę celów, a jeślitak, to czy owe dwió grupy stanów róznią się formalnie
w swoich charaklerYstYkach? Czy rożnicapomiędzy obyJwomu
domniemany*i.y.t"-ami jest
raczej sPrawą stoPnia czy systematyki? Wpro wadzijąc it- i N-p.r.konania,
Doktorant próbuje na te
i Podobne PYtania odPowiedzieć w ramacń nlozoni umysfu prŹyjmując
ręalizmstanów mentalnych.
Doktorant, będąc filozofem, wie, iż filozofia nie dostarcza nowych
danych, lecz możę
zaoferowaĆ nowe sPosobY konceptu alaacji danych, a filozofowie
umysfu są twórczo aktywni,
zarówno w interPreto.waniu danych z psychologii potocznej i
naukowój, jak i w teoretyzowaniu na
temat normatYwnoŚci Przekonań. Pomocne dla niego mogą
okazaó się następujące spostrze żenia:

(1) Na stronach 143-148 Doktorant omawia teorię
podwójnego procesu (dual process theory)
Kahnemana/TverskY'ego, oPierającej się na wprowadzo ny^"prr"rStanovicha
and Westa podziale
na: SYstem l (szYbki, intuicyjny, emocjonalny) i System
Ź 6o*otny, kierowany regułami,
emocjonalnie neutralnY). Teorie te wywarły wielkiwpłyrv
ń interpretacje danych empirycznych,
wYchodzącYch daleko Poza psychologię społeczną. Są one jednak
krytylo*un"_ (A; przeciwko
rozroŻnieniu na ProceSY skojarzeniowe i procesy oparte o reguły
prróńawiaałt, iz przetwarzanie
informacji moŻe bYĆ oszczędnie opisane w terminach ogólniclrreguł
typu ,jeśli-to,,. Jeślitaki opis
mozna zastosowaĆ do obYdwu
Procesów, więc propono*unó rozróżnienle rnoźna uznaćza błędne.
W abstrakcYjnYm sensie wszystkie procesy *niorko*unia
mogą być opisane jako oparte o reguły
w terminach ogólnYch reguł typu ,jeśli-to;- Tego rodzaju
*nio-rko*uniu, opui. o reguły, mogą być
Pod wPłYwem róznYch zewnętrznie oceniający-ch parańetrów, takich jak subiektywne
odniesienie,
zdo|noŚci Poznawczę, r9ln2 r2dzaie motywacji, Tym
samym dane, które int..p..to*ano jako
ukazujące oPeracje dwóch jakościowo ,azny"t procesów,'mogą
- w gruncie rzęczy _ ukazywac
oPerację jednego tYlko procesu opartego o i.guiy,
który jest ńoa"tońn y prr;;;;pomniane
ParametrY, (B) Ogólne teorie podwójnego procesu skłaniająsię ku tworzeniu
dwóc'h odrębnych list
charakterYstYk dla tYch Procesów, kórńógą się nie pokrywać.
Np. opisując jeden system jako
afektY'vnY, automatYczny, holistyczny ikojłrz.nio*y,
u ańgi-;"ko poznawczy, kontrolowany,
analityczny i logiczny; pojawiają się tu pyania. czy p.o..ry"po,
nawczę nie mogą być
automatyczne, ho listyc znę czy kojarzeniow ę? Zauwiżmv,
Ź.'p.o.., automatyczny rzadko jest
nieintencjonalnY, niekontrolowalny, nieświadom} i wydajny.
(C) W po*ąruniu z (B) teorie
"naraz"
Podwójnego Procesu są krytykow ane zabńk precyzji pojęciowej-,
§rr"r'"otrudno ustalić
emP.irYczne dowodY, które mogłyby je obalać^. Zuir""i"Ó,'iz
teoiigte dostarczająledynie
minimalnej listY definicj i, zamiast empirycznie sp.awdralnych
przewidywań. Są one w stanie
retrosPektYwnie zaakcePtowaó każdy wynik emp lryczny.iównocześnie
nie potrafią dostarczyć
PrecYzYjnYch PrzewidYłvlń, kt9re mogĘby i^ Źupir"cŹyć, nie posiadają one
także specyficznych
Praw, które mogłYbY je odrózniĆ od innycń teorii podwójnych systemów. ogólnie
mówiąc: Teorie te
cechuje duŻY stoPień ogólności, stąd brak im speryfik*ji
ior*utających na przewidywania, co ma
istotnY WPłYW na tworzenie teorii w psycholo§ii
,poł..^ej. powstaje pytanie: Na ile
ZaProPonowana PrZeZ Doktoranta teoria KDP potrafi
adekwatniej oópówiedzieć na zarzuty (A_C),
anżeli czynito teoria podwójnego procesu?

(2) IJzYskane Za Pomocą fMRI wyniki w badaniach procesów
neurologicznych świadcząo istnieniu
oraz o róŻnicY PomiędzY.dY9Tu neurologicznymi systemami:
(i) jedei dla myślenia analitycznego,
o tYm co jest odPowiednie dla indywidurtm, oraz
drugi (ii) dla ińuicyjnego, uu,o-u,ycznego
mYŚlenia o indYwidualnych zdolnościach (np.M.D.
iieilrman, A.B. Satput e, Evidence_Based and
Intuition-Based Self-Knowledge; AnJMzu'Siudy,2004).
Syrt., (i) jest zaangażowany w poznanie
wYmagające wYsiłku, oPiera się na aktyr;vności-grzbietowó
bocznej częścikory przedczołowej,
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hiPokamPa, Płatu skroniowego przyśrodkowego; system (ii) opiera się na
aktywnościbrzusznoPrzYŚrodkowej korY przedczołowej, jądra półleżącego , ciała migdałowatego, tocznej kory
skroniowej. AktYrvnoŚĆ w tych obszarach mózguwskazuje, iz uizestnicy badań
używa|ibardziej
afektYwnYch Procesów mentalnych. W innych Ładaniaclruczestnicy uż}wali
kory oczodołowoczołowej dla tworzenia intuicyjnych sądów. Badania za pomocą rdr wipierają wyniki
świadczące
o istnieniu dwóch systemów przetwarzania informacji i myś|enia. pytanie: na ii" Óadunia
te
potwierdzaj ątęzę o ręalizmie przekonań H- i N-przekonań?

KDP ma zatęmważne implikacje dla naszego spojrzenia na strukturalne relacje między owymi
dwoma sYstemami. Systemy (1) i (2) są często widziane jako oddzielone systómy neuronalne,
oPerujące albo sekwęncyjnie albo równolegle. Jedno .riłozęńmozebrzńeó: System (2)
w ogóle
nie jest sYstemem neuronalnym, lecz sztucznym zjawiskiem, ukonstytuo*uny,11 p.rez
stany
i aktYw-noŚci całego mózgu (lub umysłu dztałającej osoby, gdy np. pytamy, co urzeczywistnia

ProceSY indYłvidualnęgo rozlmowania, to automatycznie oópowiudu*y, ie jest to,,oŚoba jako
taka"). W takim przypadku System (2) byĘby istotnie zależny od Systómu (t;. ruti.go
rodzaju
bYłabY to jednak zależnośó?Można podać cztery odpowiedzi,
Śy.t".
;ł1
1Ż;'.1est za|ezy od
SYstemu (1), gdY chodzi o jego ,,wejścia". Świadomi normatywne rozumowanie może śię
rozPoaząa Po zakończeniu licznych procesów przed-świadomych, określających, jakie p.Óbl.-y
stanąw centrum uwagi i jaka informacja jest świadomie konieczna do iclrrozwiązania(np. włainie
kwestii normatYwnych). Tego typu zależnośćjest cechą heurystyczno-analitycznój wersji-teorii
Podwójnego Procesu, według której heurystyczne procesy Systełnu (l) selekcjonu;ą informac.lę,
ldóra nastęPnie jest dostępna analitycznym procesom Systemu (2).
tBj Systeń (2|est przyczynowo
zależnY od SYstemu (1). Intencjonalne, normatywn ę działania obecne w Ósobow|ń rozumowaniu,
Są generowane PrZęz sub-osobowe
Procesy poznawczę. Te właśniebędą obejmowały procesy
zaangażowane w inicjowanię rozumowania, wybór strategiirozumowania, kierowanlu u*ugi
maniPulowania mYŚlami i wyobrażeniami, samoregulacji i inne procesy, w zalezności od na=tury
zadania do rczwiązania. [C] System (ż) może być instrumentalnie zależry od Systemu (1). Możómy
się angazowaĆ w różne formy autostymulacji, pozwalające wykorzystać nasze sub-osobowe
zdolnoŚci do rozumowaniaiużyó ich w poszerzonyclrsekwencju.il.orurnowania osobowego.
[D]
System (2) zaIeży od procesów Systemu (1), uskuteczniającjegó
,,wyjścia''.Świadome
rozumowanie może wpłynąĆ na nasze działania, ignorując domyślne Ódpowiedzi wygenerowane
Przed-Świadomie. Nię oznaczato zaptzeczenia temu, iZ np. niektóre świadom. .oruńo*ania nrogą
bYĆ konfabulacjami, sfuZącymi raczej do racjonalizowania intuicyjnych odpowiedzi
WYgenerowanYch PrZeZprocęsy nieŚwiadome. Nie oznaczato jednak, iz wszystkie świadome

rozumowania są konfabulacjami,

(3) Doktorant nie zajmuje się kwestiami zagadnień i pytań prawniczych. Wypada zaznaczyó,
iż
ProblematYka normatywności przekonań - i w ogóle samych przekonań orń przyjmowanych na ich
tle Postaw - jest doniosła dla teorii prawa, czy teżfilozofii p.u*u. Doniosła jeit Óna takze d|a

tworzenia zasad odpowiedzialności, ustalania mot;łvacji podjętego postępowan ia czy też
subiektYlvnego nastawienia do czynu, okoliczności, na tle których doszło do podjęcia określonego
działania (tak ważnychprzecież w procesie stosowania prawa). Moim zdanienr, ÓŻi"arinuw któiej
PoruSZa się Doktorant, ma dużę znaczęnię ze względu na szczegołowośćujęcia tematu. Chętnie
PoznałbYm jego oPinię określającąnailę zistnienia H- czy N-przekonań,-oraz ich funkcji, mozemy
wyciągnąć wnioski na obszarzę teorii prawa,

Moje Powyższeuwagi (1-3) nie sąpomyślanejako zarzuty do treści omawianej rozprawy, lecz jako
forma akademickiej dyskusji dotyczącej złożonej- od strony pojedynczyctr naut;at i oó strony
interdYscyplinarnej - problematyki realistycznie rozumianycłr przekonań normatyłvnych

V. Konkluzja
Zgodnie z ,,Ustawą o stoPniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie

sztuki" roz?rawa doktorska, Przygotowana pod opiekąpromotora, powinna stanowić
oryginalne
rozwiązanie Problemu naukowego oraz wykazy*ue ogOirrą wiedzę ieoretyczną
kandydaiJw danej

dYscYPlinie naukowej, atakże umiejętnośćsamodzielnego prowadŻenia pracy
naukowej.
Przedstawiając swoje stanowisko jako oceniającego .or[.u*ę,
*yiuźnie
stwierd zió, że
-ogę
Przedmiotowa roz?rawa doktorska dra Łukasza Kurka spełnia wymogi przewidziane w przyrvołanej
wYŻe.i ustawie, stanowi bowiem oryginalne rozwiązanie problemu
naukowego . Zarazemwykazuje
ona ogólną wiedzę teoretyczną Kandydata w uprawianej dyscyplinie
nauko,iej (filozofii), jak
równiez umiejętnoŚĆ samodzielnego prowadzeniabadańnauklwych. poziom
merytoryczny i
formalnY rozPrawY jest wysoki, co pozwala na pozytlłvną o..nę. Doktorant
nie tylko potrafił
usYstematYzowaĆ (często trudne do teoretycznego ujęcia) zagadnienie
normatywności, oraz
(niekiedY niezb}t Precyzyjnie wyrazone) poglądy, lóĆz takze"przedstawił
ich Óenę i podał własne
wn io ski, poparte rzęczow ąargu mentacj
ą.
Zasadnejest więc PrzYjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej
obrony, o co wnoszę
w nawiązaniu do PrzYvołanej wyżej Ustawy. Na marginesie chcę
tez podkreślić, że rozprawa
doktorska Pana dra ŁukaszaKurka zasługuje nu opu6likowanie po
ni.ruean}.r, pop.awkach.
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