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Ogólny opis przedmiotu:
Historia doktryn politycznych i prawnych to problematyka, która może zainteresować tak
historyków, politologów, jak i interesujących się zagadnieniem stosunków
międzypaństwowych i międzynarodowych na przestrzeni dziejów. Tematyka ta obejmuje
dzieje rozwoju i ewolucji idei, koncepcji i programów politycznych oraz poglądów na
przedmiot i rolę prawa w cywilizacji od starożytności poprzez kolejne epoki historyczne, aż po
współczesność. Pozwala studentowi nie tylko zapoznać się ze sferą twórczości intelektualnej
myślicieli politycznych, ale również z konsekwencjami prób praktycznej realizacji ich idei
Cel zajęć:
Podczas zajęć ich uczestnicy będą mogli zapoznać się z korzeniami, kształtowaniem się i
funkcjonowaniem różnorodnych doktryn politycznych i prawnych, które odcisnęły swoje
piętno nie tylko na formowaniu się myśli politycznej i teorii prawa, ale również na
kształtowaniu się określonych ustrojów, partii i środowisk politycznych oraz ruchów
masowych
Wiedza:
Po zakończeniu kursu doktorant zna:

1. główne nurty rozwoju myśli polityczno-społecznej i prawnej
2. główne założenia omawianych doktryn politycznych i prawnych
3. zasadnicze cechy poszczególnych doktryn politycznych i prawnych, różnicujące je od
innych
4. czynniki, leżące u podstaw narodzin poszczególnych nurtów myśli politycznej i
prawnej, a następnie kształtujące ich rozwój
5. konsekwencje i zasięg oddziaływania społecznego danych doktryn politycznych i teorii
prawnych, a także wskazać i omówić ulegające ich wpływom środowiska polityczne i
społeczne.
Umiejętności:
Po zakończeniu kursu doktorant potrafi:

1) analizować rozwój danego nurtu myśli politycznej w konkretnej rzeczywistości
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2)
3)
4)
5)

historycznej
odnajdywać i klasyfikować założenia programowe poszczególnych doktryn, jako
sytuujące je w danym nurcie myśli polityczno-społecznej
poprawnie interpretować terminologię i określenia służące do opisu założeń
poszczególnych doktryn polityczno-ustrojowych i prawnych
przygotowywać teksty, charakteryzujące doktryny polityczne i prawne w języku
polskim i angielskim
prezentować w języku angielskim opinie, dotyczące doktryn politycznych i prawnych

Inne kompetencje (postawy):
Po zakończeniu kursu doktorant powinien:
1. szanować odmienne od własnych teorie, poglądy, sądy i oceny formułowane i wypowiadane w
ramach badań naukowych
2. polemizować z nimi w sposób etyczny i kulturalny
3. zmierzać do obiektywnej postawy w podejściu do przekazu historycznego
4. współpracować w grupie
5. wykazywać aktywną postawę do organizowania różnych projektów mających na celu

propagowanie wiedzy
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zamierzonych:
- Praca pisemna związana z tematem seminarium
- W trakcie zajęć student będzie musiał odpowiadać na pytania, dyskutować, argumentować.
Szczegółowy opis przedmiotu (treści programowe):
1. Wprowadzenie do zagadnienia doktryn politycznych i prawnych
-wyjaśnienie pojęć
-informacje na temat rozwoju nauki o doktrynach politycznych i prawnych
2. Od wschodniej despocji do rzymskiego imperium.
Doktryny polityczne i prawne świata antycznego
-idee wschodnich monarchii despotycznych
-greckie idee ustrojowe
-klasyfikacje systemów politycznych w Grecji
-idea republiki rzymskiej
-idea pryncypatu
-idea dominatu
3. Cezaropapizm, papalizm czy monarchia narodowa?
W świecie doktryn politycznych i prawnych Średniowiecza
-„spór między tiarą i koroną”
-cezaropapizm
-papocezaryzm
-idea monarchii narodowej
4. Pomiędzy racjonalną reformą i utopią.
Doktryny polityczne i prawne doby Renesansu
-idea monarchiczna (monarchia absolutna)
-idea „monarchia światowa”
-doktryny republikańskie
-utopie
5. Doktryny polityczne i prawne Wieku Świateł
-absolutyzm oświecony
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-prekursorzy trójpodziału władzy
-oświeceniowy republikanizm
-fizjokratyzm
6. Geneza, historyczne i współczesne oblicza liberalizmu
-„ojcowie założyciele” liberalizmu
-klasyczny liberalizm
-neoliberalizm
-libertarianizm
7. Geneza i ewolucja doktryny konserwatywnej
-prekursorzy idei zachowawczej – od Hobbesa do Burke’a
-zachowawcze idee niemieckie i anglosaskie w XIX w.
-konserwatyzm „burzliwego stulecia” – zachowawcy w XX w.
-idee rewolucji konserwatywnej lat 80. minionego stulecia
8. Historyczne i współczesne nurty doktryny socjalistycznej (1)
- Sojalizm „utopijny”
-Koncepcje Marksa i Engelsa
-Socjalizm w dobie II Międzynarodówki (reformizm, rewizjonizm, millerandyzm,
syndykalizm, anarchosyndykalizm, anarchizm)
9. Historyczne i współczesne nurty doktryny socjalistycznej (2)
-leninizm, stalinizm i trockizm
-„heretycy socjalizmu” - koncepcje Róży Luksemburg, Brzozowskiego, Abramowskiego
- socjalizm po II wojnie światowej (Lukacs, Korsch, szkoła frankfurcka, Marcuse i in.)
10. Nauka społeczna Kościoła Rzymskokatolickiego
-koncepcje Leona XIII
-Benedykt XV- „papież okresu wojen i rewolucji”
-epoka Piusów
-aggiornamento: Od Jana XXIII do Jana Pawła II
11. Paradoksalne dziedzictwo epoki pozytywizmu.
Doktryny rasowo-antropologiczne i nacjonalistyczne
-doktryny rasowe - de Gobinenau, Houston Chamberlain, Rosenberg
-holokaust
-nowoczesny nacjonalizm
-apartheid
12. Oblicza totalitaryzmu
Rosyjski komunizm, narodowy socjalizm, włoski faszyzm
-narodziny i charakterystyka rosyjskiego komunizmu
-komunizm azjatycki
-geneza i rozwój narodowego socjalizmu
-spory o włoski faszyzm
13. Eurazjatyzm i międzywojenne autorytaryzmy
-autorytaryzm-pojęcia
-autorytaryzmy europejskie
-autorytaryzm a totalitarzym
-narodziny i rozwój eurazjatyzmu
14. Nowe doktryny polityczne i prawne w Europie po II wojnie światowej
-eurokomunizm
-feminizm
-globalizm
15. Doktryny prawne – historia i współczesność
-prawo – definicje i klasyfikacje
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-szkoła pozytywistyczna
-szkoła normatywistyczna
-szkoła funkcjonalizmu
-szkoła Petrażyckiego
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