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Tytuł  pracy:Tytuł  pracy: „Spór  o  intuicjonizm  etyczny.  Dyskusja  ze  stanowiskiem  Michaela „Spór  o  intuicjonizm  etyczny.  Dyskusja  ze  stanowiskiem  Michaela

Huemera”. Huemera”. 

StreszczenieStreszczenie                                                                                                                           

Celem  pracy  jest  ukazanie,  jak  Michael  Huemer  wpisuje  się  w  spórCelem  pracy  jest  ukazanie,  jak  Michael  Huemer  wpisuje  się  w  spór

o  intuicjonizm  etyczny.  Chodzi  o  porównanie  tego,  co  powiedział  na  temato  intuicjonizm  etyczny.  Chodzi  o  porównanie  tego,  co  powiedział  na  temat

intuicjonizmu  etycznego  wspomniany  powyżej  filozof  z  wieloma  innymiintuicjonizmu  etycznego  wspomniany  powyżej  filozof  z  wieloma  innymi

wypowiedziami  na  temat  intuicjonizmu,  zwłaszcza  etycznego.  Wykazane  zostanąwypowiedziami  na  temat  intuicjonizmu,  zwłaszcza  etycznego.  Wykazane  zostaną

najważniejsze problemy dyskutowane od wieków, a obecnie podjęte przez Huemera.najważniejsze problemy dyskutowane od wieków, a obecnie podjęte przez Huemera.

W sporze o intuicjonizm chodzi o stosunek sądów teoretycznych do praktycznych.W sporze o intuicjonizm chodzi o stosunek sądów teoretycznych do praktycznych.

Praca nie pretenduje do opisania tego, czym jest intuicjonizm, gdyż zagadnieniePraca nie pretenduje do opisania tego, czym jest intuicjonizm, gdyż zagadnienie

samo w sobie jest na tyle obszerne, że mogłoby stanowić pracę o jeszcze większej treścisamo w sobie jest na tyle obszerne, że mogłoby stanowić pracę o jeszcze większej treści

niż ta prezentowana. Mimo tego w kontekście rozprawy przedstawione zostaną równieżniż ta prezentowana. Mimo tego w kontekście rozprawy przedstawione zostaną również

poglądy  innych  filozofów,  w  których  autor  niniejszej  pracy  widzi  powiązania  zepoglądy  innych  filozofów,  w  których  autor  niniejszej  pracy  widzi  powiązania  ze

stanowiskiem  Huemera  bądź  też,  które  stanowią  swoisty  kontrast,  dzięki  któremustanowiskiem  Huemera  bądź  też,  które  stanowią  swoisty  kontrast,  dzięki  któremu

omawiane zagadnienia zyskują szersze tło.omawiane zagadnienia zyskują szersze tło.

Poruszając problematykę intuicji, należy dodać, że za jej pomocą podejmowanePoruszając problematykę intuicji, należy dodać, że za jej pomocą podejmowane

są decyzje, które mają swoje racje. Co więcej, temat podejmowania decyzji w oparciusą decyzje, które mają swoje racje. Co więcej, temat podejmowania decyzji w oparciu

o intuicję  jest  bardzo szeroki,  gdyż występuje on nie  tylko na gruncie filozofii,  aleo intuicję  jest  bardzo szeroki,  gdyż występuje on nie  tylko na gruncie filozofii,  ale

również  w  innych  dziedzinach  życia,  np.  takich  jak:  psychologia,  zarządzanie,również  w  innych  dziedzinach  życia,  np.  takich  jak:  psychologia,  zarządzanie,

ratownictwo, biznes czy sport. To właśnie ta problematyka leżała u podstaw napisaniaratownictwo, biznes czy sport. To właśnie ta problematyka leżała u podstaw napisania

tej pracy. tej pracy. 

W pracy nie  wykorzystano  wszystkich  publikacji  Michaela  Huemera,  ale  te,W pracy nie  wykorzystano  wszystkich  publikacji  Michaela  Huemera,  ale  te,

w których, po zapoznaniu się z obszernym dorobkiem Huemera, dostrzeżono informacjew których, po zapoznaniu się z obszernym dorobkiem Huemera, dostrzeżono informacje

dotyczące omawianego zagadnienia, jakim jest intuicjonizm. Warto bowiem dodać, żedotyczące omawianego zagadnienia, jakim jest intuicjonizm. Warto bowiem dodać, że

amerykański  myśliciel,  oprócz  problematyki  intuicjonizmu,  zajmuje  się  równieżamerykański  myśliciel,  oprócz  problematyki  intuicjonizmu,  zajmuje  się  również
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filozofią  polityczną  czy  metafizyką.  Poglądy  Huemera  zostaną  przedstawionefilozofią  polityczną  czy  metafizyką.  Poglądy  Huemera  zostaną  przedstawione

w aspekcie wymaganym i koherentnym z tytułem rozprawy. Warte zaznaczenia jest, żew aspekcie wymaganym i koherentnym z tytułem rozprawy. Warte zaznaczenia jest, że

znaczną  część  bibliografii  dotyczącą  poglądów  Michaela  Huemera  stanowią  źródłaznaczną  część  bibliografii  dotyczącą  poglądów  Michaela  Huemera  stanowią  źródła

internetowe.  Jeżeli  chodzi  o  książki  Huemera,  to  ich  zdobycie  na  terenie  Polskiinternetowe.  Jeżeli  chodzi  o  książki  Huemera,  to  ich  zdobycie  na  terenie  Polski

nastręcza pewnych trudności. Sam Huemer zamieścił niektóre swoje prace w dostępnejnastręcza pewnych trudności. Sam Huemer zamieścił niektóre swoje prace w dostępnej

dla czytelników formie w wersjach elektronicznych, co również zostało uwzględnionedla czytelników formie w wersjach elektronicznych, co również zostało uwzględnione

w niniejszej pracy. w niniejszej pracy. 

Ze  względu  na  dziedzinę,  na  gruncie  której  będzie  rozważana  problematykaZe  względu  na  dziedzinę,  na  gruncie  której  będzie  rozważana  problematyka

intuicji, niniejsza praca ma charakter teoretyczny. intuicji, niniejsza praca ma charakter teoretyczny. NovumNovum w przypadku opracowywania w przypadku opracowywania

zagadnienia  intuicji  polega  na  zainteresowaniu  myślą  filozofa  reprezentującegozagadnienia  intuicji  polega  na  zainteresowaniu  myślą  filozofa  reprezentującego

podejście naukowe, które dotychczas nie uzyskało szerszej recepcji. Huemer wysuwapodejście naukowe, które dotychczas nie uzyskało szerszej recepcji. Huemer wysuwa

wersję „fenomenalnego konserwatyzmu”. Wyjaśniając i uzasadniając swoje stanowiskowersję „fenomenalnego konserwatyzmu”. Wyjaśniając i uzasadniając swoje stanowisko

w  wielu  sprawach,  to  właśnie  do  tego  wspomnianego  pojęcia  się  odnosi.  Wielew  wielu  sprawach,  to  właśnie  do  tego  wspomnianego  pojęcia  się  odnosi.  Wiele

wskazuje też na to, że w dyskusji z Rossem ujawniona zostanie specyfika rozumieniawskazuje też na to, że w dyskusji z Rossem ujawniona zostanie specyfika rozumienia

pojęcia pojęcia prima facieprima facie przez Huemera.  przez Huemera. 

Podejmując  problematykę  pytań,  na  które  autor  niniejszej  pracy  będziePodejmując  problematykę  pytań,  na  które  autor  niniejszej  pracy  będzie

odpowiadał w dalszej części rozprawy, konieczne jest przybliżenie, jakie zagadnieniaodpowiadał w dalszej części rozprawy, konieczne jest przybliżenie, jakie zagadnienia

będą omawiane w kontekście intuicji. będą omawiane w kontekście intuicji. 

W  pierwszym  rozdziale  Czytelnik  zostanie  wprowadzony  w  podstawoweW  pierwszym  rozdziale  Czytelnik  zostanie  wprowadzony  w  podstawowe

zagadnienia  metaetyczne,  gdyż  to  właśnie  na  tym  gruncie  definiowany  jestzagadnienia  metaetyczne,  gdyż  to  właśnie  na  tym  gruncie  definiowany  jest

intuicjonizm. Aby owo zdefiniowanie było jak najbardziej precyzyjne, niezbędne jestintuicjonizm. Aby owo zdefiniowanie było jak najbardziej precyzyjne, niezbędne jest

przedstawienie  nauki,  która  o  intuicjonizmie  traktuje.  W  związku  z  powyższymprzedstawienie  nauki,  która  o  intuicjonizmie  traktuje.  W  związku  z  powyższym

przedstawiona zostanie  wizja  metaetyki  według Huemera  w aspekcie  intuicjonizmu,przedstawiona zostanie  wizja  metaetyki  według Huemera  w aspekcie  intuicjonizmu,

a  także  jego  rozumienie  wartości.  Na  tle  metaetycznym w sposób  bardzo  wyraźnya  także  jego  rozumienie  wartości.  Na  tle  metaetycznym w sposób  bardzo  wyraźny

ujawnia  się  również  temat  obiektywizmu  wartości,  który  to  podejmuje  Huemer,ujawnia  się  również  temat  obiektywizmu  wartości,  który  to  podejmuje  Huemer,

i poświęca mu znaczną część swoich prac badawczych. Pytanie, jakie rodzi się w tymi poświęca mu znaczną część swoich prac badawczych. Pytanie, jakie rodzi się w tym

miejscu,  brzmi:  jak  się  ma  wartość  do  intuicji?  miejscu,  brzmi:  jak  się  ma  wartość  do  intuicji?  Bardzo  ważną  częścią  rozdziałuBardzo  ważną  częścią  rozdziału

pierwszego  będzie  opisanie  inspiracji,  z  jakich  czerpał  Michael  Huemer  w  swojejpierwszego  będzie  opisanie  inspiracji,  z  jakich  czerpał  Michael  Huemer  w  swojej

filozofii.  Poza  nimi  autor  niniejszej  pracy  będzie  doszukiwał  się  również  analogiifilozofii.  Poza  nimi  autor  niniejszej  pracy  będzie  doszukiwał  się  również  analogii

w  poglądach  innych  filozofów,  którzy  zajmowali  się  podobną  problematyką  do  tejw  poglądach  innych  filozofów,  którzy  zajmowali  się  podobną  problematyką  do  tej

poruszanej przez Huemera. poruszanej przez Huemera. 

Drugi rozdział  zawiera podstawowe informacje dotyczące natury intuicji,  abyDrugi rozdział  zawiera podstawowe informacje dotyczące natury intuicji,  aby

bardziej wyraziste było tło, na którym własne rozumienie intuicji przedstawia Huemer.bardziej wyraziste było tło, na którym własne rozumienie intuicji przedstawia Huemer.

2



W tym  też  miejscu  ujawni  się  specyfika  ujęcia  tego  narzędzia  poznawczego  przezW tym  też  miejscu  ujawni  się  specyfika  ujęcia  tego  narzędzia  poznawczego  przez

omawianego filozofa. W związku z zagadnieniem intuicji przedstawiony zostanie takżeomawianego filozofa. W związku z zagadnieniem intuicji przedstawiony zostanie także

rys  dotyczący  najważniejszych  elementów  dotyczących  pojęć  racjonalizmu  orazrys  dotyczący  najważniejszych  elementów  dotyczących  pojęć  racjonalizmu  oraz

realizmu, które w filozofii Huemera są kluczowe. realizmu, które w filozofii Huemera są kluczowe. 

Rozdział  trzeci  dotyczy głównie  przekonań  i  tego,  jaki  wpływ  mają  one  naRozdział  trzeci  dotyczy głównie  przekonań  i  tego,  jaki  wpływ  mają  one  na

ludzkie działania.  Opisane zostaną też przyczyny tych działań,  a  także racje będąceludzkie działania.  Opisane zostaną też przyczyny tych działań,  a  także racje będące

motywami do podjęcia określonej decyzji. motywami do podjęcia określonej decyzji. 

W  aspekcie  decyzji  kluczowe  będą  poglądy  Mieczysława  Alberta  Krąpca.W  aspekcie  decyzji  kluczowe  będą  poglądy  Mieczysława  Alberta  Krąpca.

Ujmuje  on decyzję jako byt  moralny.  Wydaje  się,  że  poglądy wymienionego wyżejUjmuje  on decyzję jako byt  moralny.  Wydaje  się,  że  poglądy wymienionego wyżej

myśliciela  są  zbieżne  z  racjonalnym  stanowiskiem  Michaela  Huemera.myśliciela  są  zbieżne  z  racjonalnym  stanowiskiem  Michaela  Huemera.

W  związku z decyzją istotne są jej racje. Doniosły jest również temat doraźności orazW  związku z decyzją istotne są jej racje. Doniosły jest również temat doraźności oraz

wyjątkowości  decyzji.  Postawione  zostaną  także  pytania  o  konsekwencjewyjątkowości  decyzji.  Postawione  zostaną  także  pytania  o  konsekwencje

podejmowanych  wyborów.  Rozważane  będzie  też  znaczenie  okoliczności,  w  jakichpodejmowanych  wyborów.  Rozważane  będzie  też  znaczenie  okoliczności,  w  jakich

dokonuje  się  postanowienie,  oraz  możliwość  przewidywania  przyszłych  stanówdokonuje  się  postanowienie,  oraz  możliwość  przewidywania  przyszłych  stanów

otoczenia.  Pojawi  się  pytanie  o  to,  kiedy intuicja  może  mieć  szersze  zastosowanie.otoczenia.  Pojawi  się  pytanie  o  to,  kiedy intuicja  może  mieć  szersze  zastosowanie.

Problem teoretyczny,  który  występuje  w  tym miejscu,  dotyczy stosunku  intuicji  doProblem teoretyczny,  który  występuje  w  tym miejscu,  dotyczy stosunku  intuicji  do

rozumu. Zbadana zostanie także specyfika poznania praktycznego.rozumu. Zbadana zostanie także specyfika poznania praktycznego.

W rozdziale czwartym znajdą się zagadnienia dotyczące możliwości dokonaniaW rozdziale czwartym znajdą się zagadnienia dotyczące możliwości dokonania

korekty w poznaniu intuicyjnym, co równocześnie jest sygnałem, że Huemer przyjmujekorekty w poznaniu intuicyjnym, co równocześnie jest sygnałem, że Huemer przyjmuje

otwartą postawę w zakresie poszukiwania prawdy i jest gotowy wprowadzać zmianyotwartą postawę w zakresie poszukiwania prawdy i jest gotowy wprowadzać zmiany

dotyczące metodologii tam, gdzie jest to konieczne. Opisane zostaną także przyczynydotyczące metodologii tam, gdzie jest to konieczne. Opisane zostaną także przyczyny

odrzucenia intuicjonizmu przez współczesne elity intelektualne. odrzucenia intuicjonizmu przez współczesne elity intelektualne. 

Przedstawione zostaną poglądy Williama Davida Rossa na temat obowiązkówPrzedstawione zostaną poglądy Williama Davida Rossa na temat obowiązków

prima facieprima facie,  gdyż  to  właśnie  na  tym polu  dyskusję  podejmuje  Huemer.  W tym też,  gdyż  to  właśnie  na  tym polu  dyskusję  podejmuje  Huemer.  W tym też

kontekście należy odpowiedzieć na pytania: na ile Huemer zgadza się z Rossem, a na ilekontekście należy odpowiedzieć na pytania: na ile Huemer zgadza się z Rossem, a na ile

jest od jego stanowiska odległy, a także to, kto ma rację? jest od jego stanowiska odległy, a także to, kto ma rację? 

Obok wspomnianego już Michaela  Huemera praca będzie  odwoływać się  doObok wspomnianego już Michaela  Huemera praca będzie  odwoływać się  do

poglądów takich myślicieli  jak:  George Edward Moore,  Harold Arthur  Prichard czypoglądów takich myślicieli  jak:  George Edward Moore,  Harold Arthur  Prichard czy

wspomniany  już  William  David  Ross,  ponieważ  to  właśnie  na  ich  tle  najbardziejwspomniany  już  William  David  Ross,  ponieważ  to  właśnie  na  ich  tle  najbardziej

uwidacznia się oryginalność myśli Huemera i dlatego, że to właśnie do nich odnosi sięuwidacznia się oryginalność myśli Huemera i dlatego, że to właśnie do nich odnosi się

w głównej mierze amerykański myśliciel. w głównej mierze amerykański myśliciel. 

Do  najistotniejszych  elementów w poglądach  Huemera  odnośnie  do  intuicji,Do  najistotniejszych  elementów w poglądach  Huemera  odnośnie  do  intuicji,

autor  pracy  zalicza  to,  że  dla  wymienionego  filozofa  intuicja  jest  funkcją  rozumu.autor  pracy  zalicza  to,  że  dla  wymienionego  filozofa  intuicja  jest  funkcją  rozumu.
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Ponadto jest ona poznaniem Ponadto jest ona poznaniem prima facieprima facie. Warto zaznaczyć, że Huemer mimo tego, że. Warto zaznaczyć, że Huemer mimo tego, że

docenia intuicję, jest także racjonalistą. Należy to podkreślić, gdyż powszechnie intuicjędocenia intuicję, jest także racjonalistą. Należy to podkreślić, gdyż powszechnie intuicję

wiąże się z czymś nieracjonalnym, zatem poglądy Huemera są jakimś wyłomem w tejwiąże się z czymś nieracjonalnym, zatem poglądy Huemera są jakimś wyłomem w tej

klasyfikacji. W przekonaniu autora tej pracy w związku z tym, iż Huemer jest realistą,klasyfikacji. W przekonaniu autora tej pracy w związku z tym, iż Huemer jest realistą,

również  to  pojęcie  zostało  przybliżone.  Co  warte  podkreślenia,  intuicja  jest  częstorównież  to  pojęcie  zostało  przybliżone.  Co  warte  podkreślenia,  intuicja  jest  często

niezależna od przekonań. Ten aspekt poglądów Huemera autor pracy uważa za pewneniezależna od przekonań. Ten aspekt poglądów Huemera autor pracy uważa za pewne

novum novum na tle innych filozofów. Sądzi też, że wśród godnych uwagi elementów filozofiina tle innych filozofów. Sądzi też, że wśród godnych uwagi elementów filozofii

Michaela Huemera warto wyróżnić tzw. metaracje, czyli racje, które wymagają innychMichaela Huemera warto wyróżnić tzw. metaracje, czyli racje, które wymagają innych

racji. Huemer stara się jednak ich unikać, ponieważ twierdzi, że jeżeli nie przyjmiemyracji. Huemer stara się jednak ich unikać, ponieważ twierdzi, że jeżeli nie przyjmiemy

pewnych  racji  za  oczywiste,  udowadnianie  racji,  które  przyjęliśmy,  może  nie  miećpewnych  racji  za  oczywiste,  udowadnianie  racji,  które  przyjęliśmy,  może  nie  mieć

końca. Nie sposób również pominąć tego, że Huemer podejmuje polemikę z Williamemkońca. Nie sposób również pominąć tego, że Huemer podejmuje polemikę z Williamem

Davidem Rossem na temat obowiązków Davidem Rossem na temat obowiązków prima facie.  prima facie.  Początkowo Huemer zdawał sięPoczątkowo Huemer zdawał się

akceptować  stanowisko  Rossa,  potem jednak  doszedł  do  wniosku,  że  nie  może  goakceptować  stanowisko  Rossa,  potem jednak  doszedł  do  wniosku,  że  nie  może  go

przyjąć, gdyż obowiązki przyjąć, gdyż obowiązki prima facieprima facie były niedostatecznie uzasadnione, chociaż należy były niedostatecznie uzasadnione, chociaż należy

zaznaczyć,  że  Huemer  nie  uważa  wcale,  aby należało  w  nieskończoność  dowodzićzaznaczyć,  że  Huemer  nie  uważa  wcale,  aby należało  w  nieskończoność  dowodzić

jakiejś  teorii.  Przyglądając  się  jego  poglądom,  widać  modyfikację  usprawniającąjakiejś  teorii.  Przyglądając  się  jego  poglądom,  widać  modyfikację  usprawniającą

Rossowskie rozumienie Rossowskie rozumienie prima facie.prima facie.  
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The purpose of the dissertation is to show how Michael Huemer writes in theThe purpose of the dissertation is to show how Michael Huemer writes in the

dispute  about  ethical  intuition.  It  is  about  comparing  what  he  said  about  ethicaldispute  about  ethical  intuition.  It  is  about  comparing  what  he  said  about  ethical

intuitionism mentioned above with many other statements about intuitionism, especiallyintuitionism mentioned above with many other statements about intuitionism, especially

ethical. The most important problems discussed over the centuries, and now take byethical. The most important problems discussed over the centuries, and now take by

Huemer. In the dispute about intuitionism it is about the ratio of theoretical and practicalHuemer. In the dispute about intuitionism it is about the ratio of theoretical and practical

opinions.opinions.

Dissertation does not pretend to describe what is intuition, because the problemDissertation does not pretend to describe what is intuition, because the problem

is so extensive that  it  could be a  work of even greater  content  than that  presented.is  so extensive that  it  could be a  work of even greater  content  than that  presented.

Despite of in the context of the dissertation the views of other philosophers will  beDespite of in the context of the dissertation the views of other philosophers will  be

presented, in which the author of this paper sees links with Huemer's position, or whichpresented, in which the author of this paper sees links with Huemer's position, or which

constitute a contrast in which the issues under discussion gain a broader background.constitute a contrast in which the issues under discussion gain a broader background.

When  we  raise  the  issue  of  intuition,  it  should  be  added  that  with  its  helpWhen  we  raise  the  issue  of  intuition,  it  should  be  added  that  with  its  help

decisions are made which are right. Moreover, the subject of decision-making based ondecisions are made which are right. Moreover, the subject of decision-making based on

intuition is very broad, as it is not only found in philosophy but also in other areas ofintuition is very broad, as it is not only found in philosophy but also in other areas of

life, such as psychology, management, rescue, business or sport. This problem  underlaylife, such as psychology, management, rescue, business or sport. This problem  underlay

the writing of this thesis.the writing of this thesis.

All Michael Huemer's publications were not used in this thesis, but those who,All Michael Huemer's publications were not used in this thesis, but those who,

after learning about the wide range of Huemer's writings, were aware of the issue ofafter learning about the wide range of Huemer's writings, were aware of the issue of

intuitionism.  It  is  worth  adding  that  the  American  thinker,  besides  the  problems  ofintuitionism.  It  is  worth  adding  that  the  American  thinker,  besides  the  problems  of

intuitionism,  also  is  concerned about  political  philosophy or  metaphysics.  Huemer'sintuitionism,  also  is  concerned about  political  philosophy or  metaphysics.  Huemer's

views  will  be  presented  in  the  required  and  coherent  aspect  with  the  title  of  theviews  will  be  presented  in  the  required  and  coherent  aspect  with  the  title  of  the

dissertation. It is important to note that a significant part of the bibliography, related todissertation. It is important to note that a significant part of the bibliography, related to

Michael Huemer's views, is the Internet sources. Acquisition of Huemer's books on theMichael Huemer's views, is the Internet sources. Acquisition of Huemer's books on the
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territory of  Poland presents  some difficulties.  Huemer  posted some of  his  works  interritory of  Poland presents  some difficulties.  Huemer  posted some of  his  works  in

accessible electronic versions, which are also included in this work.accessible electronic versions, which are also included in this work.

In view of the field in which the subject of intuition is concerned, this work isIn view of the field in which the subject of intuition is concerned, this work is

theoretical. theoretical. NovumNovum, when developing the issue of intuition, is interested in the thought, when developing the issue of intuition, is interested in the thought

of a philosopher, representing a scientific approach that has so far not received a widerof a philosopher, representing a scientific approach that has so far not received a wider

reception. Huemer propounds the version of "phenomenal conservatism". By clarifyingreception. Huemer propounds the version of "phenomenal conservatism". By clarifying

and justifying its position on many issues, it relates to that concept. Many also point outand justifying its position on many issues, it relates to that concept. Many also point out

that the discussion with Ross reveals the specificity of understanding  that the discussion with Ross reveals the specificity of understanding  prima facieprima facie by by

Huemer.Huemer.

By addressing the questions that the author of this paper will answer later in thisBy addressing the questions that the author of this paper will answer later in this

article,  it  is  necessary to understand what issues will  be discussed in the context ofarticle,  it  is  necessary to understand what issues will  be discussed in the context of

intuition.intuition.

In the first chapter, the reader will be introduced to basic metaethical questions,In the first chapter, the reader will be introduced to basic metaethical questions,

because intuitionism is defined on this ground. For this definition to be as precise asbecause intuitionism is defined on this ground. For this definition to be as precise as

possible, it is necessary to present science which deals with intuitionism. Accordingly,possible, it is necessary to present science which deals with intuitionism. Accordingly,

the vision of metaethics, in Huemer's view, is presented in terms of intuitionism, as wellthe vision of metaethics, in Huemer's view, is presented in terms of intuitionism, as well

as its understanding of values. On the metaethics background, the subject of objectivityas its understanding of values. On the metaethics background, the subject of objectivity

of value is also very clear, which is taken up by Huemer and devotes a great deal of hisof value is also very clear, which is taken up by Huemer and devotes a great deal of his

research  work.  The  question  that  arises  in  this  place  is:  what  is  value   -  intuitionresearch  work.  The  question  that  arises  in  this  place  is:  what  is  value   -  intuition

assessmentassessment? An important part of the first chapter will be the description of the Michael? An important part of the first chapter will be the description of the Michael

Huemer's inspirations, which are the basis of his philosophy. Apart from the inspirationsHuemer's inspirations, which are the basis of his philosophy. Apart from the inspirations

referred  to  by  the  philosopher  in  question,  the  author  of  this  paper  will  also  findreferred  to  by  the  philosopher  in  question,  the  author  of  this  paper  will  also  find

similarities in the views of other philosophers who dealt with issues similar to those ofsimilarities in the views of other philosophers who dealt with issues similar to those of

Huemer.Huemer.

The second chapter contains basic information about the nature of intuition, soThe second chapter contains basic information about the nature of intuition, so

that the background on which Huemer's own intuition is understood is more clear. Inthat the background on which Huemer's own intuition is understood is more clear. In

this place, the specificity of the cognition of this cognitive tool will be revealed by thethis place, the specificity of the cognition of this cognitive tool will be revealed by the

philosopher in question. In connection with the issue of intuition, we will also presentphilosopher in question. In connection with the issue of intuition, we will also present

a sketch on the most important elements concerning the concepts of rationalism anda sketch on the most important elements concerning the concepts of rationalism and

realism, which are key in Huemer's philosophy.realism, which are key in Huemer's philosophy.

Chapter three mainly pertains to beliefs and their impact on human behavior.Chapter three mainly pertains to beliefs and their impact on human behavior.

The reasons for the action, as well as reasons for the decision, will be described.The reasons for the action, as well as reasons for the decision, will be described.

The views of Mieczysław Albert Krąpiec will  be crucial  in the aspect of theThe views of Mieczysław Albert Krąpiec will  be crucial  in the aspect of the
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decision. He takes the decision as a moral being. It seems that the views of the abovedecision. He takes the decision as a moral being. It seems that the views of the above

-mentioned thinker coincide with the rational position of Michael Huemer. Right is also-mentioned thinker coincide with the rational position of Michael Huemer. Right is also

important in relation to decisions. The topic of admission and the uniqueness of theimportant in relation to decisions. The topic of admission and the uniqueness of the

decision  are  also  relevant.  Questions  will  be  asked  about  the  consequences  of  thedecision  are  also  relevant.  Questions  will  be  asked  about  the  consequences  of  the

choices taken. The importance of the circumstances in which the decision is made andchoices taken. The importance of the circumstances in which the decision is made and

the possibility of anticipating future circumstances will also be considered. You will bethe possibility of anticipating future circumstances will also be considered. You will be

asked when intuition can have wider use. The theoretical problem arises here concernsasked when intuition can have wider use. The theoretical problem arises here concerns

the  relation  of  intuition  to  reason.  The specifics  of  practical  cognition  will  also  bethe  relation  of  intuition  to  reason.  The specifics  of  practical  cognition  will  also  be

examined.examined.

Chapter Four applies the possibility of making corrections in intuitive cognition,Chapter Four applies the possibility of making corrections in intuitive cognition,

which is also a signal that Huemer is open to seeking truth and is ready to make changeswhich is also a signal that Huemer is open to seeking truth and is ready to make changes

to the methodology where it's necessary. The reasons for the rejection of intuitionism byto the methodology where it's necessary. The reasons for the rejection of intuitionism by

modern intellectual elites will also be described.modern intellectual elites will also be described.

William David Ross' views on  William David Ross' views on  prima facieprima facie duties will be discussed, as this is duties will be discussed, as this is

what Huemer is discussing. In this context, one should answer the following questions:what Huemer is discussing. In this context, one should answer the following questions:

How much Huemer agree with Ross, and how far is his position? And who is right?How much Huemer agree with Ross, and how far is his position? And who is right?

In addition to the already mentioned Michael Huemer, the work will appeal toIn addition to the already mentioned Michael Huemer, the work will appeal to

the  minds  of  such  thinkers  as  George  Edward  Moore,  Harold  Arthur  Prichard  andthe  minds  of  such  thinkers  as  George  Edward  Moore,  Harold  Arthur  Prichard  and

William David Ross, as they are the most original of Huemer's ideas. refers primarily toWilliam David Ross, as they are the most original of Huemer's ideas. refers primarily to

the American philosopher.the American philosopher.

The most important elements in Huemer's views on intuition is, in the author ofThe most important elements in Huemer's views on intuition is, in the author of

this thesis opinion, the fact that for the philosopher intuition is a function of reason. Inthis thesis opinion, the fact that for the philosopher intuition is a function of reason. In

addition, it is a addition, it is a prima facie prima facie knowledge. It is also worth mentioning that Huemer, despiteknowledge. It is also worth mentioning that Huemer, despite

his  appreciation  of  intuition,  is  also a  rationalist.  It  should  be  emphasized,  becausehis  appreciation  of  intuition,  is  also a  rationalist.  It  should  be  emphasized,  because

intuition is usually related to something unreasonable, so Huemer's views are some kindintuition is usually related to something unreasonable, so Huemer's views are some kind

of breakthrough in this classification. According to the author of this thesis, thereforeof breakthrough in this classification. According to the author of this thesis, therefore

Huemer  is  a  realist,  this  concept  was  also  brought  closer.  It  is  worth  emphasizing,Huemer  is  a  realist,  this  concept  was  also  brought  closer.  It  is  worth  emphasizing,

intuition is often independent of beliefs. This aspect of Huemer's views, the author ofintuition is often independent of beliefs. This aspect of Huemer's views, the author of

this  dissertation  considers  a  certain  novum  against  the  background  of  otherthis  dissertation  considers  a  certain  novum  against  the  background  of  other

philosophers. He also believes that among the notable elements of the philosophy ofphilosophers. He also believes that among the notable elements of the philosophy of

Michael Huemer is worth mentioning the so-called. Metajustifications or justificationsMichael Huemer is worth mentioning the so-called. Metajustifications or justifications

require other reasons. Huemer tries to avoid them, because he claims that if we do notrequire other reasons. Huemer tries to avoid them, because he claims that if we do not

accept certain rations as obvious, the proofs we have received may not be endless. It isaccept certain rations as obvious, the proofs we have received may not be endless. It is
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also impossible to ignore the fact that Huemer is engaging in a polemic with Ross aboutalso impossible to ignore the fact that Huemer is engaging in a polemic with Ross about

his duties as a his duties as a prima facieprima facie. At first Huemer seemed to accept Ross's position, but then. At first Huemer seemed to accept Ross's position, but then

came to the conclusion that he could not accept it because came to the conclusion that he could not accept it because prima facieprima facie duties were not duties were not

sufficiently justified, although it should be noted that Huemer does not consider it to besufficiently justified, although it should be noted that Huemer does not consider it to be

infallible to prove any theory. By looking at his views one can see the modification,infallible to prove any theory. By looking at his views one can see the modification,

which facilitates Ross's understanding of which facilitates Ross's understanding of prima facieprima facie..
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