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Wybór tematu rozprawy  
Niekiedy pisze się w naukach społecznych, częściej nawet w naukach 
humanistycznych, doktoraty poświęcone jednej osobie i jej dorobkowi. Przyjęło się 

nawet sądzić, że tego typu dysertacja jest nawet łatwiejsza i milsza do napisania, bo 

„wszystko się samo układa” – losy człowieka oraz podporządkowane chronologii 

kolejne jego dzieła i osiągnięcia. Wcale nie jest jednak tak, że mierzenie się  

z luminarzami nauki czy postaciami historycznymi, które wcześniej lub później 

odeszły, jest zadaniem prostym. Co więcej, jest to zadanie niebywale ryzykowne  

z punktu wiedzenia ustawowych wymogów stawianych dysertacjom doktorskim. Mają 

one bowiem, po pierwsze, zawierać problem naukowy, po wtóre, wykazywać 

umiejętność doktoranta samodzielnego radzenia sobie z takim problemem 

naukowym; czyli innymi słowy jego rozwiązaniem, co ma choćby o krok posunąć 

naukę – czyli ogólny poziom wiedzy na jakiś temat – do przodu. I o ile badanie losów 
uczonego, a także analiza jego dorobku ten ostatni warunek może spełniać, o tyle 

bardzo trudno jest odnaleźć problem naukowy w tego typu pracach. Oczywiście, 

mam tu na myśli problem naukowy doniosły dla nauk prawnych. I to właśnie może 

stawiać pod znakiem zapytania powodzenie całego przedsięwzięcia. Dlatego 

najważniejszym elementem niniejszej recenzji jest spojrzenie na ocenianą tu 

dysertację doktorską z tego właśnie punktu widzenia, czyli poszukiwania w niej 
problemu naukowego i przyjrzenia się zaproponowanemu przez Doktoranta 

rozwiązaniu.  
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Uprzedzając jednak dalsze rozważania, stwierdzam, że wybór tematu rozprawy 

doktorskiej jest bardzo trafny, postać i dorobek Mariana Ignacego Morawskiego SJ 

godne poznania, a potencjał praktycznego zastosowania zawartych w pracy ustaleń 

znaczący. Co więcej, dysertacja dotyczy całego zespołu istotnych i aktualnych  

w filozofii prawa problemów naukowych, a w kilku co najmniej punktach 

równocześnie praktycznych. W trakcie lektury okazuje się bowiem, że na wiele 

pojawiających się dziś pytań odpowiedzi zostały już udzielone, a jedynie trzeba 

wiedzieć, gdzie ich szukać i jak do nich dotrzeć. Tak też jest w przypadku 

recenzowanej tu pracy. Nie ma ona jedynie walorów historycznoprawnych, czy 

szerzej historyczno-filozoficznych, bowiem myśl M.I. Morawskiego jest w wielu 

punktach bardzo aktualna, zaś – jak słusznie stwierdza Doktorant – „argumenty 
Mariana Ignacego Morawskiego SJ – jednego z najwybitniejszych neoscholastyków 

XIX w. – są uniwersalne i ponadczasowe” (s. 8). Zaprezentowane przez Doktoranta 

ustalenia, nawet jeśli nie ze wszystkimi się zgodzimy, są z całą pewnością twórcze  

i wartościowe. Rozprawa jest głosem w dyskusji nad najstarszym, bodaj 

najważniejszym i nadal nierozstrzygniętym sporem filozofii prawa; jak bowiem 

słusznie zauważa Autor: „Problematyka prawa naturalnego, a także relacji prawa 

naturalnego do prawa stanowionego, należy do klasycznych zagadnień 

podejmowanych od starożytności po współczesność” (s. 212).   

 
Cel rozprawy, założenia i metody badawcze    
Co już podniosłem w punkcie poprzednim, Doktorant zdecydował się na bardzo 
trudne i równocześnie ryzykowne przedsięwzięcie naukowe. Otóż, podjęcie się  

w doktoracie tematyki, która dotyczy jednego uczonego i jego dorobku, jest 

niebezpieczne dlatego, że praca taka może – ze względów formalnych – nie spełnić 

wymogów ustawowych i zwyczajowych dla rozpraw doktorskich. Otóż praca taka nie 

może być tylko relacją, nawet najbardziej rzetelną i wartościową, życia i dorobku 

nawet najwyższej klasy uczonego. Dysertacja doktorska musi spełniać warunek 
rozwiązania problemu naukowego, co ma wykazać umiejętność Doktoranta 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Ryzyko więc, jakie podjął Autor 

rozprawy, było już od samego początku duże. Czy więc udało mu się uniknąć 

porażki? Czy sprostał takiemu zadaniu? Czy napisana dysertacja jest pracą 

problemową, to znaczy, czy został w niej postawiony, podjęty i rozwiązany ważny 
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problem naukowy? Są to pytania tu zasadnicze i decydujące dla finalnej oceny 
rozprawy doktorskiej i tym samym konkluzji co do udanej realizacji założonego celu 

naukowego – będącego finalnie warunkiem uzyskania stopnia naukowego doktora 

nauk prawnych. Na te pytania w niniejszej recenzji, w części poświęconej 

merytorycznej ocenie pracy, staram się odpowiedzieć. Niemniej jednak już w tym 

miejscu mogę jednoznacznie stwierdzić, że podjęte przez Autora wyzwanie naukowe 

okazuje się dużo bardziej ambitne, niż to się może wydawać na podstawie lektury 

samego tylko tytułu dysertacji, a wyznaczony w pracy cel badawczy został z całą 

pewnością przez Doktoranta z sukcesem osiągnięty.  

 
Konstrukcja rozprawy  
Dysertacja doktorska, licząca 250 stron, składa się ze Wstępu (s. 6-13), siedmiu 
rozdziałów (s. 14-211) i Wniosków końcowych (s. 212-217); a także zawiera: Wykaz 
źródeł i literatury (s. 218-244), Streszczenie w języku polskim (s. 245-247) i Summary 

w języku angielskim (s. 248-250). Wymagane wykazy zostały sporządzone 

poprawnie i rzetelnie. Wszystko, co dotyczy zamysłu, koncepcji pracy, spisu treści, 

następujących po sobie rozdziałów, jest w najwyższym porządku i zasługuje na 

akceptację. Drobne uwagi można podnieść do układu mniejszych jednostek 

redakcyjnych w ramach poszczególnych rozdziałów, ale wobec zamysłu ogólnego są 

to szczegóły bez większego znaczenia dla wysokiej oceny całej konstrukcji rozprawy 

doktorskiej. Czasem też może niektóre tytuły podrozdziałów obiecują więcej, niż  

w istocie się w nich znalazło, ale w kontekście układu całości pracy może to być 

usprawiedliwione; nie sposób w niektórych sytuacjach uniknąć syntezy i skrótów, 
zwłaszcza, gdy chcemy trzymać się głównego, najważniejszego zadania 

badawczego, a nie pozwalać wątkom pobocznym przesadnie się rozrastać.  

 
Ocena merytoryczna rozprawy  
Przechodząc do oceny merytorycznej dysertacji doktorskiej, muszę podkreślić,  

że dalej poczynione uwagi w żadnym razie nie obniżają jednoznacznie pozytywnej 
oceny całej pracy, wysiłku badawczego, który Doktorant musiał w nią włożyć, oraz jej 

szczególnych walorów naukowych i poznawczych. Jest jednak rzeczą recenzenta, 

aby nie tylko chwalić, ale także wytykać potknięcia, jeśli takowe są, sugerować, 

zachęcać czy namawiać do innego spojrzenia na sprawy, których praca dotyczy itp.; 
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zwłaszcza że uwagi tego rodzaju może Autor uwzględnić, przygotowując rozprawę 
do druku, gdyż recenzowana praca z całą pewnością na to zasługuje.  

 

Wstęp (s. 6-13) służy najczęściej wstępnemu uzasadnieniu zajęcia się danym 

tematem, a także określeniu celu pracy, założeń badawczych oraz wskazaniu metod 

w pracy wykorzystanych. Przy tym dobrze jest, gdy nie traci on swojego klasycznego 
zadania, jakim w przypadku exordium jest zainteresowanie czytelnika. We wszystkich 

tych punktach, lepiej bądź gorzej, Wstęp spełnia swą funkcję. Wszystkie wspomniane 

elementy znalazły się w tej części rozprawy, dodatkowo zaś czytelnik dowiaduje się  

o dotychczasowych pracach na temat M.I. Morawskiego, bynajmniej dotyczących nie 

tylko filozofii prawa.  

Bardzo poprawnie została sformułowana tu wprost teza: „Utożsamianie moralności  
z prawem naturalnym, definiowanie pojęć (prawa, sumienia, powinności, obowiązku), 

pozwalają na postawienie następującej tezy: Marian Morawski stworzył system 

poglądów filozoficznoprawnych, stanowiący oryginalną filozofię prawa Mariana 

Ignacego Morawskiego SJ” (s. 7). Doktorant jednak nie poprzestaje na 

zrekonstruowaniu i przedstawieniu tejże filozofii, bo to jest „jedynie przyczynkiem do 

restytucji myśli Mariana I. Morawskiego w polemice między chrześcijańską filozofią 

prawa a doktrynami materializmu, ewolucjonizmu i liberalizmu” (s. 7-8). Słusznie 

bowiem stwierdza Autor, że: „Wbrew pozorom, XIX-wieczny spór o wolną wolę, 

definicję prawa, wolności czy sumienia nie stracił na aktualności” (s. 8) także dziś. 

Postawił sobie więc za cel sprawdzenie aktualności tej autorskiej filozofii prawa. 

Wyraz temu daje w sformułowanych wprost pytaniach badawczych: „W jaki sposób 
filozofia prawa Mariana Ignacego Morawskiego zachowuje aktualność? Jak poglądy 

filozoficznoprawne Mariana Morawskiego mogą stanowić rudymentarne narzędzie 

badawcze w dyskursie między naturalistami i antynaturalistami?” (s. 8). W końcu 

Doktorant stwierdza, że: „Celem niniejszej pracy jest wydobycie spuścizny 

intelektualnej Mariana I. Morawskiego, wykazanie, że dziedzictwo myśli 
filozoficznoprawnej Jezuity można interpretować jako oryginalną filozofię prawa 

Mariana Ignacego Morawskiego, która w XXI w. nie straciła nic na swej aktualności  

i może być wykorzystywana jako ważki instrument w odwiecznych debatach 

naukowych o charakterze prawniczym, etycznym czy filozoficznym” (s. 8). Mogę  

w tym miejscu stwierdzić, że cel ten został osiągnięty i że o ile niekoniecznie lektura 

rozprawy przekonała mnie do stanowiska M.I. Morawskiego, jak też poglądów 
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Doktoranta, a także nie jest tak, że „nic nie straciła na swej aktualności”, bo trochę 
jednak dorobek filozofii prawa XX wieku w tym zakresie przewartościował, o tyle 

wiele ze zreferowanych w dysertacji poglądów pozostaje dziś ważnych. Chociaż nie 

do końca zgodzę się z ambitnym zadaniem, jakie postawił sobie Doktorant, iż: 

„Odkrycie wybitnego XIX-wiecznego neoscholastyka jako filozofa prawa ma 

prowadzić do konstatacji, że myśl Jezuity jest uniwersalna i atemporalna” (s. 10), to 

Autor doktoratu przekonał mnie co do tego, że dorobek M.I. Morawskiego może 

„stanowić źródło inspiracji w dyskursie nad współczesnymi problemami 

filozoficznoprawnymi” (s. 10). Tak, to z całą pewnością.  

 

Rozdział pierwszy pt. „Filozofia prawa jako nauka” (s. 14-40) zawiera rozważania 

dotyczące statusu filozofii prawa, gdzie Autor uzasadnia jej naukowy charakter. Są to 
bardzo wartościowe rozważania, które z jednej strony tworzą znakomite tło dla treści 

zawartych w dalszych rozdziałach, z drugiej pokazują, że dorobek M.I. Morawskiego 

może być nadal bardzo aktualny w odniesieniu do doniosłych problemów 

współczesnej filozofii prawa. Wszystko, co najważniejsze, zostało tu pokrótce 

zreferowane: pojęcie nauki, termin filozofia prawa, przedmiot filozofii prawa, metody 

filozofii prawa, funkcje filozofii prawa, w końcu zestawienie filozofii prawa z historią 

doktryn politycznych i prawnych, a co może najciekawsze – z teorią prawa. Można 

mieć tu różne zastrzeżenia, w szczególności co do tego ostatniego, gdyż w nauce 

polskiej, podobnie jak w zagranicznej, wysuwane są różne propozycje 

porządkowania tych dwóch dyscyplin – teorii prawa i filozofii prawa; szkoda, że w tym 

zakresie nie dotarł Doktorant do propozycji Jerzego Zajadło, których pisze o tym  
w pracy pt. Filozofia prawa w pytaniach i odpowiedziach. Trochę może też razić 

deprecjonowanie osiągnięć polskiej teorii państwa i prawa, która oczywiście została 

wtłoczona w ramy nauczania prawa charakterystyczne dla słusznie minionego 

okresu, ale równocześnie to wówczas J. Wróblewski, Z. Ziembiński, M. Zieliński  

i wielu innych dokonali ważnych dla nauki prawa i aktualnych do dziś ustaleń.  

W niektórych drobiazgach mógł Doktorant wysilić się na większą konsekwencję 
terminologiczną i precyzję (np. s. 17, w średniowieczu jako problem teologiczny były 

traktowane kwestie z zakresu raczej filozofii prawa, a nie teorii prawa; na tej samej 

stronie, jaki sens ma podawanie pojęcia „filozofia prawa” w różnych językach  

i stwierdzenie, że zasięg terytorialny tego terminu „jest niemalże nieograniczony” – to 

stwierdzenie nieprecyzyjne i niczemu nie służące, a przekładalność pojęcia niczego 
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nie dowodzi). Nie zgadzam się z poglądem, jakoby nie można było precyzyjnie ująć 
przedmiot badań filozofii prawa (s. 19); nie jest to jeden przedmiot, a różne, co wcale 

nie znaczy, że nie mogą być ujmowane precyzyjnie. Trudno też mówić o jakiejś 

jednej „metodzie filozofii prawa”, na co wskazuje choćby tytuł podrozdziału (s. 20), 

bowiem tych można wymieniać i opisywać wiele; ale na szczęście finalnie Autor 

odżegnuje się od takiego podejścia. Są to jednak szczegóły, które nie obniżają 

wysokiej oceny całości pracy. Można przystać na to, do czego stara się czytelnika 

przekonać Doktorant, a to na potrzeby dalszych rozważań zawartych w rozprawie.  

A w każdym razie podzielam finalne stwierdzenie Autora, że: „przeciwstawianie  

w gruncie rzeczy komplementarnych dyscyplin naukowych jest pozbawione 

jakiegokolwiek sensu” (s. 38).  

 
W rozdziale drugim pt. „Sylwetka Mariana Ignacego Morawskiego SJ na tle epoki”  

(s. 41-72) został przedstawiony życiorys naukowy bohatera dysertacji doktorskiej. 

Trafnie w pierwszym zdaniu Doktorant stwierdza, że: „żaden system 

filozoficznoprawny nie powstaje w oderwaniu od realiów epoki” (s. 41). Bardzo 

wartościowa jest więc tu próba przedstawiania stanowiska Mariana I. Morawskiego 

wobec prądów umysłowych XIX wieku: pozytywizmu, ewolucjonizmu, materializmu, 

liberalizmu, empiryzmu – które w oczywiście zmodyfikowanym kształcie są także dziś 

określonymi postawami światopoglądowymi i naukowymi. Zarysowane tu również 

zostało stanowisko Kościoła wobec dostrzegalnego kryzysu kultury Zachodu w XIX 

wieku; a to także sprawa doniosła w wieku XX. i dziś.  

 
Rozdział trzeci pt. „Znaczenie dzieła Filozofia i jej zadanie w odnowieniu scholastyki” 

(s. 73-95) jest zgodny z metodologicznym postulatem prezentowania rozważań od 

ogółu do szczegółu. Rozdział czwarty pt. „Problem «zakonu przyrodzonego» w XIX  

i XX wieku” (s. 96-122) oraz rozdział piąty pt. „«Zakon przyrodzony» jako fundament 

moralności i prawa” (s. 125-143) zostały poświęcone oryginalnej propozycji 

interpretacji prawa naturalnego przez M.I. Morawskiego.  
 

Rozdział szósty pt. „Marian I. Morawski jako filozof prawa” (s. 144-180), podobnie, 

jak rozdział siódmy pracy, z punktu widzenia tego, o czym pisałem na początku 

recenzji, jest bardzo ważny. Rozdział siódmy pt. „Filozofia prawa Marina SJ  

a współczesna ewolucyjna filozofia prawa oraz uniwersalna gramatyka moralności  
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i prawa” (s. 181-211) jest swoistą konfrontacją poglądów M.I. Morawskiego z jednym  
z ważnych nurtów współczesnej filozofii prawa, jakim jest tzw. ewolucyjna filozofia 

prawa (por. W. Załuski, Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa 2009). Dwa ostatnie 

rozdziały pracy są decydujące z punktu widzenia oceny osiągnięcia celu dysertacji 

doktorskiej jako „dowodu” na to, że Doktorant potrafi odnajdywać i rozwiązywać 

problemy naukowe. Wartość dodana dysertacji to wszak nie tylko zreferowanie 

poglądów Mariana I. Morawskiego, więcej nawet, rekonstrukcja jego filozofii prawa, 

ale przede wszystkim skonfrontowanie tego wszystkiego z ważnymi problemami 

współczesnej filozofii prawa. To zadanie Doktorant wykonał wzorowo i dlatego nie 

mam najmniejszych wątpliwości, że oceniana tu praca ma charakter naukowy, 

problemowy, jest osiągnięciem naukowym i wykazuje to, czego przepisy ustawy od 

rozprawy doktorskiej wymagają.  
 

Pracę wieńczą „Wnioski końcowe” (s. 212-217), które mogą wydawać się dość 

skromne wobec wielości zagadnień poruszonych w doktoracie. Ma to jednak swoje 

uzasadnienie. Otóż należy bardzo pochwalić Doktoranta za zabieg bardzo 

porządkujący całość rozważań, jakim jest zaopatrzenie każdego rozdziału pracy  

w uwagi wprowadzające oraz kończące go wnioski. Każdorazowo pokazuje to, że 

wszystko, co się w pracy znajduje, jest pod kontrolą Autora, że panuje on nad 

badaną materią, a każdy rozdział jest dobrze przemyślany, zaplanowany  

i w konsekwencji właściwie napisany. Co więcej, także czytelnikowi pozwala to na 

lepszą percepcję treści zawartych w pracy, pomaga płynnie przechodzić od 

najważniejszych ustaleń rozdziału poprzedniego, które znalazły się we wnioskach, do 
rozważań zawartych w kolejnym rozdziale. Jeśli więc wnioski końcowe zestawimy  

z wnioskami wieńczącymi każdy z rozdziałów doktoratu, to wówczas dopiero mamy 

pełen obraz ustaleń badawczych poczynionych przez Doktoranta i prezentowanych  

w rozprawie. Niemniej jednak, planując wydanie książkowe rozprawy, celowe wydaje 

się szersze rozbudowanie wniosków o najważniejsze ustalenia z poszczególnych 

rozdziałów. W samej pracy znajdujemy wiele jakże ważnych ustaleń poczynionych 
przez Doktoranta, a wiele wniosków częściowych, konkluzji i spostrzeżeń 

porozrzucanych jest we wnioskach podsumowujących poszczególne rozdziały. 

Dlaczego więc tego zabrakło we wnioskach końcowych dysertacji? Może  

w grzeczności swojej Doktorant uznał, że inteligentnemu czytelnikowi nie trzeba 

powtarzać na końcu tego, co wcześniej już przeczytał. Sądzę jednak, że czasem 
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warto najważniejsze ustalenia zebrać i przypomnieć na końcu dzieła. Widzę więc  
w tym braku obszernych wniosków wadę pracy, która jednak ma charakter formalny, 

nie merytoryczny – w rozprawie znajdujemy bowiem wiele wartościowych ustaleń 

naukowych – i tym samym nie rzutuje to na jednoznacznie wysoką jej ocenę.  

 

Wszystko, co wyżej podniosłem, potwierdza moje przekonanie o wartości całej 

rozprawy doktorskiej i istotnym osiągnięciu naukowym, jakim jest jej napisanie. 

Widać, że nie jest to praca przypadkowa, widać, że Doktorant poznał osobę Mariana 

Ignacego Morawskiego i jego dorobek naukowy, można rzec, na wskroś. Mogę się 

domyślać, że wręcz nastąpiła tu swego rodzaju więź między Doktorantem  

a uczonym, któremu poświęcił swoją dysertację.  

 
Wszystko to jednak rodzi pewne pytania. Po pierwsze, czy sam Doktorant uznaje się 

za neoscholastyka? Po wtóre, czy znajduje on takie poglądy Mariana I. Morawskiego, 

z którymi radykalnie się nie zgadza? A jeśli tak, to jak to „nieporozumienie” 

rozwiązuje wobec ewidentnie afirmacyjnego podejścia do jego dorobku i jego filozofii 

prawa? W końcu, co szczególnie ciekawe dla mnie, acz marginalne dla samej pracy, 

ciekaw jestem, jak przedstawiała się polemika M.I. Morawskiego ze Stanisławem 

Witkiewiczem; bowiem sam zafascynowany jestem estetyką i jej związkami  

z prawem. Oczywiście to ostatnie wychodzi poza zakres rozważań w pracy 

zawartych, ale skoro Doktorant zna twórczość i poglądy M.I. Morawskiego jak chyba 

nikt inny, to odpowiedź na to pytanie nie powinna mu sprawić większego kłopotu. 

Może się bowiem okazać, że w ramach filozofii prawa M.I. Morawskiego znajdziemy 
także choćby zaczyn jakiejś myśli estetycznoprawnej. To jednak tylko moje 

przypuszczenia, a Autor rozprawy z pewnością będzie to wiedział.  

 

Na koniec mogę już tylko dodać, że sama lektura dysertacji, mówiąc krótko, sprawiła 

mi wiele przyjemności i pozwoliła na wiele zagadnień, nad którymi się już wcześniej 

zastanawiałem, spojrzeć w nowym świetle. I o ile nie ze wszystkim muszę się 
zgadzać, o tyle nie o to w recenzji doktoratu chodzi.  

 
Strona formalna rozprawy oraz dobór źródeł  
Rozprawa napisana jest bardzo dobrym językiem polskim i poprawnym językiem 

prawniczym. Mało tego, język rozprawy jest bardzo dojrzały i niebywale wręcz 
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precyzyjny, co wskazuje nie znakomite przygotowanie filozoficzne, 
filozoficznoprawne i prawnicze Doktoranta. Próżno w doktoracie szukać jakichś 

licznych i rażących błędów językowych, stylistycznych, ortograficznych, 

interpunkcyjnych. Czasami w drobiazgach trzeba byłoby jeszcze pracę przed jej 

złożeniem do druku poprawić (np. s. 17 to nie „literatura przedmiotu posługuje się 

terminem”, a autorzy tej literatury mogą się jakimś terminem posługiwać). Niemniej 

jednak pod względem formalnym mamy tu do czynienia z niebywale starannie 

zredagowaną pracą. Można wręcz stwierdzić, że pod względem językowym  

i edytorskim jest to praca niemal wzorcowa (bo nie biorę tu pod uwagę takich 

drobiazgów jak np. w przypisie 63 na s. 21 zbędne „enter”; w przypisie 169 na s. 40 

brak kursywy w tytule artykułu oraz zgubił się cudzysłów przy tytule periodyku; takie  

i podobne drobiazgi nie mają przecież większego znaczenia). Bardzo to wszystko 
cieszy czytelnika wobec możliwości skupienia się tylko na jej warstwie merytorycznej.  
 

Nadmienię jedynie, że przedstawiona mi do oceny praca była bardzo źle oprawiona. 

Dwustupięćdziesięciostronicowa praca nie była zszyta, a tylko zaciśnięta metalową 

szyną – nic więc dziwnego, że wnikliwemu czytelnikowi porozpadała się w trakcie 

czytania. Można byłoby oczekiwać, że jeśli ktoś kilka lat swego życia poświęcił na 

pisanie rozprawy doktorskiej, to mógłby zadbać o jej należytą introligatorską oprawę. 

Oczywiście ta uwaga nie ma najmniejszego znaczenia dla jednoznacznie pozytywnej 

oceny pracy.  

 

Wykaz źródeł i literatury (s. 218-244) robi wrażenie. Doktorant korzystał z obszernej 
literatury tematu, dobór źródeł jest poprawny – zarówno co do dzieł samego Mariana 

I. Morawskiego, jak i literatury filozoficznoprawnej, z którą Doktorant „konfrontuje” 

poglądy Jezuity. Może razić korzystanie z internetowego słownika języka polskiego, 

zamiast sięgnięcia do jego obszerniejszych wydań tradycyjnych (tak np. s. 14, 15  

i inne); jest to jednak tylko drobna sugestia dotycząca bardziej przygotowania 

rozprawy do druku, niż poważny zarzut formalny.  
 
Konkluzja 
Recenzowaną rozprawę doktorską mgra Dawida Kosteckiego pt. „Filozofia prawa 

Mariana Ignacego Morawskiego SJ” oceniam wysoko i jednoznacznie stwierdzam,  

że spełnia ona wymogi przewidziane w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
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o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), stanowiąc oryginalne rozwiązanie 

problemu naukowego, wykazujące ogólną wiedzę teoretyczną Doktoranta oraz 

umiejętność samodzielnego prowadzenia przez niego pracy naukowej. Zarazem 

jednoznacznie stwierdzam, że mgr Dawid Kostecki może być dopuszczony do 

dalszych stadiów postępowania prowadzącego do nadania stopnia naukowego 

doktora nauk prawnych.  

 


