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W

pracy tej podejmuję kwestię odniesienia racjonalności do prawa — w ujęciu i przez

pryzmat analiz Maxa Webera, wybitnego socjologa, tropiącego w swych pracach w
szczególności wielki proces racjonalizacji ludzkości — we wszystkich aspektach życia.
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