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Przedmowa

W nauce prawa zawsze podejmowano próby przedstawienia jego wszechstronnej
charakterystyki. Bywa ono definiowane rozmaicie, przy czym – obok klasycznych dok-
tryn pozytywizmu prawniczego, jusnaturalizmu i realizmu prawniczego oraz ich aktu-
alnych, często znacznie zmodyfikowanych wersji – konieczne wydaje się uwzględnienie
całego bogactwa współczesnych koncepcji teoretyczno- i filozoficznoprawnych. Nieza-
leżnie jednak od tego, jakie konkretne zapatrywania dotyczące istoty prawa mielibyśmy
przyjąć, nie ulega wątpliwości, że nie jest ono fenomenem jednowymiarowym. Przez
„wymiary prawa” można przy tym rozumieć różne zagadnienia: jego cechy formalne,
przypisywane mu funkcje, realizowane zadania, sposoby oddziaływania, związki z in-
nymi systemami normatywnymi czy metody badania.

Prawo, wyrażone w pewnym języku, a jednocześnie wyrażające określone warto-
ści, służy osiąganiu rozmaitych celów w rzeczywistości społecznej, a tym samym reali-
zacji postulowanej wizji świata. Obowiązując w miejscu i czasie, prawo pozostaje osa-
dzone w danej kulturze, której jest wytworem i którą jednocześnie współkształtuje. Nie
sposób kwestionować istnienia skomplikowanych powiązań między prawem a innymi
dziedzinami życia społecznego, takimi jak polityka, moralność, ekonomia czy religia.
Wszystkie one tworzą niezwykle ważny dla funkcjonowania prawa kontekst. Odmienna
przy tym okazuje się perspektywa postrzegania prawa przez organy władzy publicznej
(w tym zarówno organy prawotwórcze, jak i organy stosujące prawo, w szczególności
sądy), przez doktrynę prawniczą, przez osoby wykonujące zawody prawnicze i przez
społeczeństwo jako całość. Dostrzega się zarazem zróżnicowanie form oddziaływania
prawa na ludzi, co niewątpliwie jest konsekwencją wielości i złożoności problemów,
które ma ono rozstrzygać.

Oddawana do rąk Czytelnika monografia „Wymiary prawa. Teoria. Filozofia. Ak-
sjologia”, będąca efektem obrad VII Zjazdu Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa,
zorganizowanego w Poznaniu przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, łączy w sobie liczne – już od-
kryte i nadal odkrywane – wątki refleksji teoretyczno- i filozoficznoprawnej. Celem pu-
blikacji jest ukazanie wieloaspektowej charakterystyki prawa, obejmującej różnorodne
czynniki wpływające na jego kształt oraz różnorodne przejawy jego działania.

Poznań, lipiec 2019 r. Mikołaj Hermann
Michał Krotoszyński

Piotr F. Zwierzykowski
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