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Historia Katedry

Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych stanowi instytucjonalizację łódzkiego 
ośrodka badań nad myślą polityczną i prawną, który w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku stworzył w ramach Katedry Prawa Rzymskiego prof. dr hab. Jan Kodrębski. Od 
roku 1996 pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Zbigniewa Raua jednostka wyodrębnio-
na jako samodzielny zakład, zaś od 2005 roku jako katedra.

http://www.cmpp.uni.lodz.pl
http://www.wpia.uni.lodz.pl
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Badania naukowe

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry obejmują przede wszystkim pro-
blematykę zachodnich doktryn politycznych i prawnych, a szczególnie liberalizmu 
(w ujęciu brytyjskim, amerykańskim, niemieckim oraz francuskim), konserwatyzmu 
(w ujęciu brytyjskim i francuskim) i anarchizmu niemieckiego i amerykańskiego. Pro-
wadzone są także badania dotyczące polskiej myśli polityczno-prawnej poświęcone 
doktrynom przedrozbiorowym oraz okresu międzywojennego. Pracownicy Katedry pro-
wadzą także niezależne projekty naukowe wykraczające poza obszar badawczy doktryn 
polityczno-prawnych.

Zajęcia dydaktyczne

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych 
i niestacjonarnych na kierunkach prawo, administracja oraz polityka społeczna. Zajęcia 
dydaktyczne są realizowane w następujących formułach: seminarium (doktoranckie, 
magisterskie, licencjackie), proseminarium, wykład, konwersatorium, ćwiczenia.

Obronione doktoraty i habilitacje

Doktoraty: Maciej Chmieliński: Atomizm a indywidualizm. Rozważania nad myślą 
polityczną i prawną Wilhelma von Humboldta; Tomasz Tulejski: Od zasady użyteczności 
do demokracji. Filozofia polityczna Jeremy Benthama; Tomasz Szczech: Państwo i pra-
wo w doktrynie św. Augustyna, Marcina Lutra i Jana Kalwina; Kazimierz Ujazdowski: 
Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego; Olgierd Górecki: 
Obrona państwa ograniczonego. Doktryna polityczno-prawna Herberta Spencera; Pa-
weł Sydor: Państwo i prawo w koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Dawidowicza 
Trockiego; Piotr Bezat: Doktryna polityczno-prawna Feliksa Konecznego; Katarzyna 
Bomba: Wykluczenie społeczne a prawo EU.

Habilitacje: Maciej Chmieliński: Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo; 
Tomasz Tulejski: Konserwatyzm bez Boga. Davida Hume`a wizja społeczeństwa, pań-
stwa i prawa.

Pracownicy i doktoranci Katedry

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Rau − Zainteresowania badawcze obejmują proble-
matykę myśli politycznej wieku XVI, XIX i XX, w szczególności doktryny liberalizmu 
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oraz zagadnień teorii umowy społecznej, społeczeństwa obywatelskiego, a także komu-
nitarystycznej i klasycznej republikańskiej rewizji liberalizmu. Senator RP VI Kadencji; 
członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Maciej Chmieliński − Obszar jego zainteresowań ba-
dawczych obejmuje tematykę legitymizacji instytucji publicznych (państwa, prawa 
i władzy), zagadnienia wolności, własności, sprawiedliwości społecznej, samoorganiza-
cji zbiorowości oraz teorii publicznego wyboru, a także problematykę kosmopolityzmu 
i prawa kosmopolitycznego. Specjalizuje się we współczesnej myśli niemieckiej oraz 
polityczno-prawnych doktrynach klasycznego liberalizmu, libertarianizmu i indywidu-
alistycznego anarchizmu.

Prof. nadzw. UŁ dr hab. Tomasz Tulejski − Jego główny przedmiot badawczy to 
myśl polityczna klasycznego anglosaskiego liberalizmu i konserwatyzmu oraz amery-
kańskiego libertarianizmu. Zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim pro-
blematykę genezy i legitymacji władzy, a także politycznego i filozoficznego uzasadnie-
nia wojny.

Dr Kazimierz Michał Ujazdowski − Przedmiotem jego zainteresowań nauko-
wych jest dorobek polskiej myśli konserwatywnej, francuskie doktryny ustrojowe XX 
wieku oraz teoretyczne aspekty sprawności władzy wykonawczej. Poseł na Sejm I, III, 
IV, V i VI kadencji. W latach 2004−2005 wicemarszałek Sejmu, dwukrotnie sprawował 
funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego (w latach 2000−2001 i 2005−2007).

Dr Olgierd Górecki − Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na proble-
matyce XIX i XX-wiecznego liberalizmu anglosaskiego, oraz ciągłości ideologicznej 
liberalizmu konserwatywnego ze współczesnym libertarianizmem.

Dr Jakub Skomiał − Jego zainteresowania naukowe dotyczą zakresu dziejów my-
śli polityczno-prawnej Polski średniowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem poglą-
dów kronikarzy, a także z zakresu metodologii historii doktryn polityczno-prawnych.

Doktoranci

Michał Rupniewski − problematyka jego rozprawy doktorskiej dotyczy myśli po-
litycznej współczesnego liberalizmu anglosaskiego ze szczególnym uwzględnieniem 
teorii sprawiedliwości; Małgorzata Owczarska – problematyka jej rozprawy doktor-
skiej dotyczy republikańskiej aksjologii w XVI w. polskim dyskursie politycznym; To-
biasz Adam Bocheński − problematyka jego rozprawy doktorskiej dotyczy genezy kla-
sycznego libertarianizmu. Zainteresowania naukowe obejmują także krytykę pluralizmu 
wartości Isaiaha Berlina; Michał Rybicki − problematyka jego rozprawy doktorskiej 
dotyczy współczesnego brytyjskiego konserwatyzmu.
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Osoby związane z badaniami prowadzonymi przez Katedrę

Dr Tomasz Szczech – jego badania dotyczyły politycznych aspektów reformacji, 
postrzeganych jako dziedzictwo tradycji augustyniańskiej oraz zagadnień tolerancji reli-
gijnej w kulturze zachodnioeuropejskiej i anglosaskiej; dr Paweł Sydor − jego zaintere-
sowania naukowe koncentrują się na problematyce marksistowskiej wizji dziejów, 
w szczególności na koncepcji rewolucji permanentnej oraz współczesnych kierunkach 
w myśli marksistowskiej; dr Marek Tracz-Tryniecki − jego zainteresowania badawcze 
dotyczą francuskiej myśli liberalnej XIX w., katolickiej nauki społecznej oraz polskiej 
tradycji demokracji szlacheckiej.
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