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I)  Podstawa opracowania recenzji  

 Podstawą formalną recenzji jest pismo: adresowane przez Panią prof. dr hab. inż.  

Celinę M. Olszak, Dziekana Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach, z dnia 29 maja 2019 r.  

 Celem recenzji jest stwierdzenie, czy przedłożona rozprawa doktorska spełnia 

wymogi określone artykułem 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016, 

poz. 882 z późn. zm.). 

 Przedstawiona do recenzji dysertacja liczy 187 stron. W części merytorycznej 

obejmuje wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, bibliografię liczącą 152 pozycje  oraz 

stosowne spisy.   

 W recenzji przyjęto następujące kryteria oceny: uzasadnienie wyboru tematu i 

problematyki badawczej, poprawność formułowania celów i hipotez, ocena struktury 

rozprawy i jej zawartości merytorycznej, uwagi formalne oraz wynikającą z wyżej 

sformułowanych kryteriów ostateczną konkluzję.        

II) Wybór tematu i określenie problematyki badawczej  

 W przedłożonej dysertacji Doktorant podjął ważny i zarazem kontrowersyjny 

temat dotyczący kategorii sprawiedliwości w kontekście poglądów ekonomicznych 

Roberta Nozicka. Temat jest kontrowersyjny, gdyż na gruncie ekonomii dominuje 

przekonanie akcentujące konieczność oddzielenia od siebie  sądów wartościujących od  
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sądów normatywnych1. Postulat ten można traktować jako próbę wyznaczenia linii 

demarkacji pomiędzy wiedzą naukową a refleksją etyczną. Doktorant próbuje spojrzeć na 

kategorię sprawiedliwości, można by rzec, oczyma heterodoksji ekonomicznej 

domagającej się holistycznego ujęcia aktywności ludzkiej w sferze gospodarowania. Autor 

dysertacji sam zresztą jednoznacznie artykułuje swoją intencję na s. 4 przywołując 

poglądy uznanego filozofa ekonomii D. M. Hausmana2. 

 Temat zaproponowany przez Doktoranta jest również ważny przynajmniej z dwóch 

powodów. Pierwszy z nich dotyczy pewnej reorientacji neoklasycznego paradygmatu 

ekonomii na początku XXI w. Związana jest ona z kryzysem gospodarczym 2008 r., który 

nie tyko dowiódł niestabilności gospodarki rynkowej, ale również skłonił ekonomistów do 

rewizji swoich poglądów otwierając jednocześnie pole dla alternatywnych podejść 

badawczych. Podejścia te często w sposób odważny korzystają z dorobku innych dyscyplin 

naukowych takich jak filozofia, socjologia czy antropologia. W ramach mozaiki 

alternatywnych podejść Doktorant  uwypuklił znaczenie czynników etycznych, co wydaje 

się słuszne.  

 Istnieje również inne uzasadnienie wagi podjętego w dysertacji problemu 

sprawiedliwości dystrybutywnej. Związane jest ono z doświadczeniami naszej 

transformacji ustrojowej po 1989 r. Proces transformacji jest różnie oceniany w 

literaturze ekonomicznej. Wydaje się jednak, że wśród krytyków owego przejścia z 

gospodarki socjalistycznej do gospodarki rynkowej, silnie słyszalny jest głos dotyczący 

zastrzeżeń o charakterze instytucjonalnym. Fundament podejścia instytucjonalnego 

wsparty jest na instytucjach zarówno formalnych jak i nieformalnych. Na kształt tych 

drugich duży wpływ mają rozwiązania o charakterze etycznym w tym zagadnienia 

związane ze sprawiedliwością dystrybutywną.   

 Przedstawione powyżej argumenty pozwalają na stwierdzenie, że podjęta w 

dysertacji doktorskiej problematyka stanowi ważne zagadnienie o istotnym walorze 

poznawczym.  Posiada również walor interdyscyplinarności.                             

III) Cele pracy i hipotezy badawcze 

 Cele pracy jak i hipotezy badawcze zostały jednoznacznie sformułowane we 

wstępie rozprawy. Głównym celem rozprawy jest "wykazanie ewolucji poglądów 

amerykańskiego autora (R. Nozicka - przypis recenzenta) na sprawiedliwość 

                                                           
1
 Chodzi w tym przypadku o realizację postulatu Wertfreiheit (uwolnienia się od sądów wartościujących), co 

ma swoje źródło w postulatach metodologicznych D. Hume'a (Hume twierdził, że nie można wyprowadzić 
powinności z bytu), a  na początku XX w. zostało to wyartykułowane w kontekście ekonomii i socjologii 
przez Maxa Webera.   
2
 Doktorant na s. 4 podał jako inicjał imienia Hausmana tylko literę M. Jednak wskazana praca sygnowana 

jest Daniel M. Hausman.   
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dystrybutywną" (s. 6 rozprawy doktorskiej). Oprócz celu głównego zostały sformułowane 

następujące cztery cele cząstkowe: 

- (przedstawienie) historycznego ujęcia kategorii sprawiedliwości, 

- przedstawienie teorii sprawiedliwości dystrybutywnej Nozicka wyłożonej w jego 

pierwszym głównym dziele Anarchia, państwo, utopia,  

- wykazanie ewolucji poglądów Roberta Nozicka w późniejszych pracach, 

- porównanie poglądów Nozicka z wybranymi przedstawicielami współczesnej myśli 

ekonomicznej.  

W ramach powyżej określonych celów cząstkowych realizacja pierwszego z nich wymaga 

uwzględnienia podejścia historycznego, w ramach drugiego główny nacisk położono na 

aspekty analityczne  dotyczące istoty poglądów R. Nozicka, realizacja trzeciego wymaga 

podejścia ewolucyjnego, natomiast ostatni uwypukla konieczność zastosowania 

elementów analizy komparatywnej. Tak określone cele wyznaczają interesujący obszar 

badawczy wymagający zastosowania interdyscyplinarnego podejścia.  

 Autor na s. 6 - 7 sformułował następującą tezę: "poglądy Roberta Nozicka na 

sprawiedliwość dystrybutywną uległy przemianom od radykalnie wolnorynkowych przez 

stanowiące syntezę libertariańsko - komunitariańską (średni okres twórczości) aż po 

powrót  do pierwotnego stanowiska libertariańskiego (dojrzały okres twórczości). Owo 

pierwotne stanowisko zostało jednak wzbogacone i stało się dojrzalsze".   

Następnie Doktorant poddał weryfikacji trzy hipotezy pomocnicze w brzmieniu: 

- sformułowana przez Nozicka teoria sprawiedliwości dystrybutywnej uzasadniająca wolny 

rynek stanowi oryginalny i ważny wkład w rozwój myśli ekonomicznej, zwłaszcza ekonomii 

normatywnej,  

- teoria sprawiedliwości zawarta w Anarchii, państwie i utopii, nie stanowiła rozwiązania 

problemu sprawiedliwości dystrybutywnej z racji niewystarczającej siły argumentów. Nie 

przeczy to jednak poprzedniej hipotezie o oryginalności i istotności tej teorii, 

- dojrzała myśl Nozicka nie pokrywa się z poglądami na sprawiedliwość dystrybutywną  

Rawlsa, podejściem zdolności Sena, konserwatyzmem czy komunitaryzmem i 

anarchokapitalistycznym libertarianizmem, a pozostaje w znacznym stopniu zgodna z 

umiarkowaną wersją libertarianizmu, akcentującą istnienie państwa.  

Sformułowana powyżej teza (rozumiem, że jest to teza główna dysertacji) potwierdza 

dostrzeżenie przez Doktoranta ciekawego problemu badawczego. Jej sformułowanie 

zostało dokonane w odniesieniu do podejścia badawczego historii myśli ekonomicznej.    
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Również hipotezy szczegółowe zostały właściwie określone. Mają one formę zdań 

twierdzących a więc możliwe jest przeprowadzenie procesu ich weryfikacji. Moją 

wątpliwość budzi jedynie zakres ostatniej trzeciej hipotezy, w której Autor wskazuje na 

poglądy: Rawlsa, Sena, konserwatyzm i anarchokapitalistyczny liertarianizm jako te, z 

którymi nie jest zgodna koncepcja Nozicka. Przyjęcie w hipotezie szczegółowej tak 

szerokiego punku odniesienia dla analizy poglądów Nozicka wymaga przeprowadzenia 

dokładnej analizy wszystkich wskazanych koncepcji, co w istocie mogłoby stanowić 

tematykę kilku rozpraw. W moim przekonaniu zweryfikowanie twierdzenia, iż  "dojrzała 

myśl Nozicka (...) pozostaje w znacznym stopniu zgodna z umiarkowaną wersją 

libertarianizmu, akcentującą istnienie państwa" stanowi wystarczające wyzwanie 

badawcze.  

IV) Metoda badawcza 

 Przedstawiona do oceny rozprawa stanowi teoretyczne studium z historii myśli 

ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów normatywnych. Ma ona również 

walor interdyscyplinarności polegający na połączeniu teorii ekonomii z refleksją o 

charakterze filozoficznym. Ważne w tego typu opracowaniach są studia literatury 

stanowiące bazę do uogólnień teoretycznych. W niniejszej pracy baza literaturowa została 

starannie dobrana pod względem treści. Również pod względem ilościowym spełnia ona 

wymogi dla tego typu opracowań. Sformułowane przez mgr Marcina Jendrzejczaka cele, 

hipotezy badacze wraz z zaproponowaną metodą badawczą potwierdzają kompetencje 

metodyczno - warsztatowe Doktoranta umożliwiające prowadzenie wartościowych badań 

naukowych.   

V) Struktura rozprawy i jej zawartość merytoryczna  

 Układ treści został gruntownie przemyślany. Narracja jest logiczna a zamierzony 

cel badawczy jest konsekwentnie realizowany. Praca składa się ze wstępu, czterech 

zasadniczych rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii i stosownych spisów.  

 W rozdziale pierwszym rozprawy doktorskiej centralną kategorię stanowi 

sprawiedliwość dystrybutywna. Rozdział ten ma charakter przeglądowy. W układzie 

chronologicznym Doktorant przedstawił podejście do sprawiedliwości dystrybutywnej 

starożytnych filozofów: Platona i Arystotelesa. Następnie pokazał jak dziedzictwo antyku 

zostało rozwinięte w okresie Średniowiecza w myśli św. Augustyna i św. Tomasza z 

Akwinu. W odniesieniu do myśli Anglosasów przywołał poglądy dotyczące sprawiedliwości 

dystrybucyjnej T. Hobbesa, J. Locke'a oraz D. Hume'a. Dla równowagi przywołano również 

koncepcję I. Kanta, którego ujęcie charakterystyczne jest dla niemieckojęzycznego kręgu 

intelektualnego. Doktorant przedstawił również krytyczne ujęcie dotyczące 

sprawiedliwości obecne w pracach K. Marksa - największego krytyka 

dziewiętnastowiecznej gospodarki rynkowej. Podjęto również analizę poglądów J. S. Milla 
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oraz idee stanowiące dziedzictwo Katolickiej Nauki Społecznej. Rozdział ten jest ważny, 

gdyż tworzy podstawę do dalszych bardziej szczegółowych analiz w kolejnych częściach 

pracy. Jeśli miałbym sformułować uwagę polemiczną do tej części pracy to uważam, że  

zabrakło w niej próby odniesienia przez Autor przedstawionych koncepcji sprawiedliwości 

dystrybutywnej do ekonomicznej teorii podziału.  Teoria ta, ukształtowana w pracach D. 

Ricardo a następnie rozwijana przez kolejnych klasyków ekonomii i zasadniczo 

zmodyfikowana w myśli neoklasycznej, stanowi naturalną płaszczyznę analityczną 

pozwalającą na implementację idei sprawiedliwości w konkretne rozwiązania dotyczące 

dystrybucji. Tego typu próbę podjął ekonomista J. B. Clark  w odniesieniu do teorii 

funkcjonalnego podziału dochodu bazującego na produkcji krańcowej czynników 

produkcji. Szkoda, że zabrakło komentarza Autora do tych kwestii.   

 W rozdziale drugim zatytułowanym "Roberta Nozicka teoria sprawiedliwości 

dystrybutywnej" Doktorant przedstawił istotę koncepcji Nozicka bazując na głównej jego 

pracy Anarchia, państwo i utopia (1974). Doktorant dokonuje rekonstrukcji myśli Nozicka 

wychodząc od kluczowych pojęć jego filozofii jakimi są prawa, a w szczególności prawa 

własności. Omawiając sprawiedliwość dystrybutywną wskazuje na trzy zasady ją 

konstytuujące (s. 65): zasada sprawiedliwości nabywania, zasada sprawiedliwości 

transferu oraz zasada naprawiania niesprawiedliwości.   

 Z punktu widzenia ekonomii na szczególną uwagę zasługuje nozickowska krytyka 

utylitaryzmu (s. 75 -76). Niestety Autor poświęcił jej zaledwie dwie strony, w 

przeciwieństwie do bardziej filozoficznej krytyki teorii Johna Rawlsa, którą przedstawił na 

prawie  9 stronach (ss. 76 - 84). Ze względu na związek utylitaryzmu z ekonomiczną teorią 

użyteczności, z której wyprowadzane są nie tylko krzywe popytu, ale również postulaty 

ekonomii dobrobytu warto było ten wątek  szerzej potraktować.  Niedosyt wynikający z 

pobieżnego potraktowania utylitaryzmu z pewnością rekompensuje przedstawiona 

krytyka nie- rawlsowskich argumentów egalitarnych. Doktorant w tej części swojej 

dysertacji  poruszył praktyczne dylematy charakterystyczne dla podejścia ekonomicznego 

jasno pokazując związek myśli Nozicka z podejściem myśli ekonomicznej.  

 W podrozdziale "Libertariańskie wątki w teorii Nozicka" Doktorant dokonał udanej 

próby rekonstrukcji koncepcji państwa minimum wskazując jej filozoficzne fundamenty. 

Jest to ważny aspekt, gdyż koncepcja państwa minimalnego weszła do kanonu klasyki 

myśli politycznej, a w wymiarze ekonomicznym miała ona również wielu zwolenników 

należących do szkoły austriackiej czy sympatyzujących z poglądami M. Friedmana. W 

konkluzji swoich rozważań Doktorant stwierdza, że teoria Nozicka jest teorią 

wolnorynkową i libertariańską. Świadczy o tym ograniczenie państwa do minimum i 

sprzeciw wobec jakiejkolwiek dystrybucji (s. 98). Kończąc ten rozdział Doktorant dokonał 

obszernego zestawienia argumentów krytycznych dotyczących tez zawartych na kartach  

Anarchii, państwa i utopii. Świadczy to o dojrzałości badacza i Jego krytycznym 

nastawieniu do przedstawianych koncepcji.   
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 W rozdziale trzecim zatytułowanym "Ewolucja poglądów Roberta Nozicka" Autor 

podjął próbę uchwycenia zmiany poglądów Nozicka w perspektywie następujących jego 

prac: Philosophical Explanations (1981); Examined Life (1990); Nature of Rationality 

(1993); Invariances. The Structure of the Objective Word (2001). Rozdział ten, w mojej 

opinii trafnie oddaje złożoność poglądów tego znakomitego filozofa. Na uwagę zasługują 

próby połączenia poglądów Nozicka z elementami narracji ekonomicznej. Na s. 119 

Doktorant stwierdza " zgodnie z jedną z powszechnych definicji, ekonomia jest nauką o 

dysponowaniu dobrami rzadkimi". Proponuję jednak, aby w tym miejscu doprecyzować 

kto był autorem owej definicji i być może zaproponować jeszcze inne ujęcie tej kwestii.  

Doceniam również zwrócenie uwagi przez Doktoranta na interpretację filozoficzną 

dylematu więźnia (s. 119). Wydaje mi się jednak, że warto pociągnąć ten wątek zwracając 

uwagę na interpretacje owego dylematu w kontekście jego i- teracji i wynikających z tego 

konsekwencji dla strategii graczy biorących w nim udział tak, jak to zrobił G. Tullock w 

Adam Smith and the Prisoner's Dilemma.  

 Uważam, że  główny wkład Doktoranta  zawiera się w rozdziałach drugim i trzecim. 

To tam dokonał On szczegółowej analizy koncepcji Nozicka prezentując również własny, 

krytyczny punkt widzenia. Ostatni rozdział zatytułowany "Robert Nozick a wybrani inni 

współcześni teoretycy sprawiedliwości dystrybutywnej - analiza porównawcza" ma 

charakter przeglądowy. Z jednej strony dowodzi oczytania Doktoranta w literaturze 

wykraczającej poza dokonania Nozicka, z drugiej zaś rozdział ten cechuje pewna 

ogólnikowość. Nie jest możliwe, aby na kilkunastu stronach uchwycić złożoność relacji 

pomiędzy myślą Nozicka a ujęciem Rawlsa, komunitarystami:  A. MacIntyre i M. Sandelem 

czy współczesnymi konserwatystami. Myśl każdego z wyżej wymienionych teoretyków 

zasługuje na solidną monografię naukową. Zatem tę cześć dysertacji należy raczej 

traktować jako źródło kolejnych wyzwań badawczych dla Doktoranta.  

 W zakończeniu mgr  Marcin Jendrzejczak w syntetyczny sposób przedstawił 

główne ustalenia, odnosząc się do postawionych we wstępie hipotez.    

VI) Uwagi dotyczące  strony formalnej 

 Strona warsztatowa przedłożonej rozprawy zasługuje na pozytywną ocenę. Praca 

zawiera drobne usterki redakcyjne np. przy wypunktowaniu użyto różnych form 

wypunktowania (porównaj s. 111; 113; ). Na stronie 111 stosując wypunktowania Autor 

nie zastosował znaków interpunkcyjnych. Na s. 169 jest napisane Alasadair McIntyre a 

powinno być Alasdair MacIntyre. Dysertacja została napisana ładnym językiem,  pojęcia z 

zakresu filozofii społecznej i ekonomii są właściwie stosowane. Narracja jest logiczna. 

Autor klarownie zaprezentował swoje stanowisko.  
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V ) Konkluzja 

 Całościowa analiza recenzowanej dysertacji doktorskiej mgra Marcina 

Jendrzejczaka pozwala na sformułowanie wniosku, że Autor przedstawił dojrzałe 

opracowanie naukowe, wykazując się zarówno ugruntowaną wiedzą teoretyczną, jak i 

kompetencjami w zakresie metod badawczych pozwalających na przedstawienie 

oryginalnego rozwiązania ważnego problemu badawczego w zakresie nauk 

ekonomicznych, w dyscyplinie ekonomia.    

 Stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w 

art. 13 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. z 2016, poz. 882 z późn. zm.), w której sformułowano wymóg, iż 

"rozprawa doktorska powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub 

artystycznego oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie 

naukowej lub artystycznej, a także umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej lub artystycznej".   

 Wnoszę zatem do Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Katowicach o jej dopuszczenie do publicznej obrony.  

 

   

       

            


