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OD REDAKTORA NACZELNEGO

Szanowni Państwo,

W tym numerze zapraszamy do dyskusji konstytucyjnej. Spory konstytucyjne, 
tak żywe obecnie w Polsce i w wielu państwach na świecie, są soczewkami sku-
piającymi poważne problemy cywilizacyjne, społeczne, gospodarcze i polityczne 
XXI wieku. Są przejawem prób podejmowania dialogu, ograniczania nierównowagi 
i opanowywania niepewności w relacjach władzy i społeczeństwa.

Każda konstytucja jest też rodzajem mostu między dyskursem prawniczym 
a dyskursem politycznym i moralnym. Ten numer pisma wyraźnie to pokazuje. 
Konstytucje pełnią wiele funkcji wobec otoczenia i wobec systemu prawa. Teksty 
konstytucji są przygotowywane w określonych okolicznościach historycznych 
w celu zrealizowania zadań, które są kluczowe dla danego momentu i wobec tego 
eksponuje się w nich różne elementy, tak aby możliwa była skuteczna realizacja 
najistotniejszych celów politycznych, dla których podjęto prace nad aktem. Kon-
stytucje demokratycznych państw chcą być symbolami zbiorowej tożsamości oraz 
pełnić wiele innych funkcji, m.in. funkcję informacyjną, integracyjną, dyrektywalną, 
perswazyjną, stabilizacyjną i innowacyjną, ekspresyjno-emocjonalną. Jednak 
tempus fugit, nadchodzą nowe czasy, funkcja stabilizacyjna i funkcja integracyjna 
konstytucji słabnie i odżywają pytania konstytucyjne o nowe cele, środki i metody 
rozwiązywania kluczowych problemów. 

Dyskusję będziemy kontynuować w kolejnych numerach, ponieważ otrzyma-
liśmy o wiele więcej interesujących, oryginalnych i ważnych tekstów z tego obszaru 
niż może pomieścić jeden tom kwartalnika. 

Na początek roku 2019 wybraliśmy więc z naszej bogatej „elektronicznej teki” 
interesujące artykuły na „gorące” tematy, wyraźnie wyodrębniając dwie części nu-
meru. Autorzy tekstów tego numeru pisma pracują naukowo i mieszkają w pięciu 
państwach. 

Część I numeru (sześć tekstów), pod redakcją Pana dr. J. Stambulskiego, łączą 
wspólne idee, które są wyrażone w tekście Pana prof. dr. A. Czarnoty i Pana dr. J. Stam-
bulskiego Janusowe oblicza konstytucjonalizmu. Oto cytat z tego artykułu streszczający 
jedną z głównych idei spajających te materiały: „Dotychczas w przestrzeni publicz-
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nej dominował prawniczy konstytucjonalizm (dogmatyka konstytucyjna), który 
wyklucza konstytucję ze sfery publicznej, poddając ją władzy prawników-ekspertów. 
Obserwowane fenomeny polityczne, takie jak nowy populizm, demokracja nielibe-
ralna czy nowy konstytucjonalizm powinny przesunąć zainteresowanie badaczy 
na polityczny aspekt konstytucjonalizmu”.

Część II, pod redakcją Pani prof. E. Popławskiej (pięć kolejnych tekstów), jest 
natomiast zbiorem artykułów w pełni heteronomicznym i podejmuje różne inne 
ważne problemy konstytucyjne, od dogmatycznoprawnych po filozoficznoprawne. 

Informujemy Państwa, że „Krytyka Prawa” jest też obecna w mediach społecz-
nościowych. Do naszego zespołu dołączył Pan dr M. Juzaszek, który dba o infor-
macje twitterowe i facebookowe.

W ślad za realizowanym projektem „Debaty” (por. sprawozdanie Pana prof. 
W. Hoffa w numerze 4/2018) ruszyły także „Warsztaty pisarskie dla Autorów »Kry-
tyki Prawa«”. Pierwszy odbył się w ALK w Warszawie 28 marca 2019 r. i dotyczył 
procesu publikowania tekstów naukowych. To ważne, że wokół pisma tworzy się 
ruch naukowy. 

Serdecznie zapraszam do studiowania artykułów numeru 1/2019 r i do nad-
syłania nowych. 

Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
Redaktor naczelny „Krytyki Prawa”




