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Wstęp

Prawo konstytucyjne od zawsze było zarażone bakcylem polityczności. Jest to 
zresztą ze wszech miar zrozumiałe i naturalne, gdyż nie można na serio badać 

instytucji i procesów włożonych w gorset konstytucji, bez analizowania szerszego 
tła, które z oczywistych powodów wymyka się doktrynie prawa konstytucyjnego. To 
ostatnie, zorientowane głównie na badanie norm prawnych, nie jest bowiem w sta-
nie odpowiedzieć na wszystkie, ważne i mniej ważne pytania jakie pojawiają się 
à propos procedur, instytucji i zjawisk, które regulują przepisy prawa. Stąd też, bez 
spojrzenia jakie proponują nauki polityczne czysto doktrynalne ujęcia okazują się 
albo niepełne albo zupełnie bezradne, gdyż nie są one w stanie odpowiedzieć na 
tak rudymentarne w gruncie rzeczy pytania jak np.: „po co”, „dlaczego” czy „w jaki 
sposób”. Jest tak tym bardziej, że dziedzina spraw uregulowanych przez konstytu-
cję (szeroko zresztą rozumianą) jest dziedziną najczęściej żywą i żywiołową, mody-
fikowaną przez procesy polityczne, które często albo w ogóle odwracają „do góry 
nogami” instytucje konstytucyjne, albo – co najmniej – nadają im nieco odmienny, 
zmutowany sens. Zresztą, z reguły tak bywa, że konstytucje nie są w stanie uregu-
lować wszystkiego i pozostawiają sporą cześć „prawa politycznego” – jak nie bez-
zasadnie nazywano kiedyś prawo konstytucyjne – praktyce, która może, i najczęś-
ciej ujawnia rozmaite elementy nieodwzorowane à la lettre albo zmienia ich profil. 
W niektórych przypadkach regulacja konstytucyjna jest przy tym tak dalece i istot-
nie zmieniona, że właściwie powstaje nowa konstytucja, określana mianem „kon-
stytucji w działaniu”, co odróżniać ma ją od „konstytucji zapisanej”, konstytucji in 
book. Wystarczy przecież podać przykład USA, żeby zobaczyć, że konstytucja to 
nie tylko litera prawa ale również, a nawet przede wszystkim, ujawniająca się pod 
jej rządami praktyka polityczna, często zresztą niejednakowa i labilna. Przykład 
USA jest oczywiście przykładem skrajnym, specjalnie wyostrzonym. Wszędzie bo-
wiem, choć nie aż do tego stopnia, praktyka polityczna, ingeruje w treść norm 
konstytucyjnych, odpowiednio je zmienia, a przynajmniej dostosowuje do kon-
kretnego miejsca i czasu. Kontekst sytuacyjny jest właściwie tym, co konstytucji 
nadaje prawdziwe znaczenie, co powoduje, że jest ona aktem adekwatnym do po-
trzeb jakie się z nią wiąże. Dobra konstytucja, cokolwiek miałoby to znaczyć, musi 
bowiem w odpowiedni sposób reagować na okoliczności, na sytuację w jakiej przy-
chodzi jej obowiązywać, a jaka często powoduje, że ulega ona plastycznej zmianie 
i dostosowaniu do konkretnego momentu, w którym przyszło jej obowiązywać. To 
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wszystko zaś wymaga oglądu przez pryzmat nauk politycznych, które, owszem, 
konstytucję czynią punktem wyjścia, ale idą z reguły, o „krok dalej” badając realne 
uwarunkowania konstytucyjne, analizując otoczenie konstytucyjne, w tym obycza-
je i zwyczaje oraz całą, niekiedy bardzo obszerną przecież, sferę znajdującą się 
poza regulacją ustawy zasadniczej.

W rozległej sferze wzajemnego przenikania się prawa konstytucyjnego i polity-
ki wyłania się specyficzny dla politologii obszar badawczy, w którym powoływanie 
się na tradycyjnie pojmowanie ratio legis i analiza praktyki, a co za tym idzie uka-
zanie relacji między treścią norm a ich stosowaniem okazują się niewystarczające 
dla zrozumienia ustrojowego sensu poszczególnych instytucji państwowych. Rzecz 
w tym, iż funkcje podobnych rozwiązań prawnych w poszczególnych systemach 
politycznych mogą być różne i przeciwnie – odmienne zasady konstytucyjne nie 
wykluczają osiągania zbliżonych skutków politycznych. I tak na przykład, w polito-
logicznych analizach porównawczych od dawna zwraca się uwagę na bijące w oczy 
podobieństwo roli brytyjskiego premiera i amerykańskiego prezydenta w sprawo-
waniu politycznego przywództwa w państwie, pomimo zasadniczych różnic konsty-
tucyjnych modeli rządów w obydwu krajach.

Ujęcia jakie proponują, z jednej strony, prawo konstytucyjne, z drugiej zaś na-
uki polityczne, nie są przeciwstawne. Są one względem siebie raczej komplemen-
tarne i subsydiarne. Analiza jedynie konstytucyjna daje nam co najwyżej szkielet, 
pewien ograniczony, bo teoretyczny, a przez to i hipotetyczny obraz działania pań-
stwa i jego poszczególnych struktur i instytucji. Podobnie analiza wyłącznie polito-
logiczna, zwłaszcza jeśli pozostawia obok siebie całą sferę episteme, i koncentruje 
się na analizie techne, jest w jakimś sensie niepełna, zawieszona w powietrzu, nie 
mając mocnego i pewnego punktu oparcia. Stąd redaktorzy i Autorzy książki wy-
szli z założenia, że dopiero całościowy ogląd problemów konstytucyjnych, uwzględ-
niający zarówno doktrynę prawa konstytucyjnego, jak i całe instrumentarium nauk 
politycznych, daje konkretny efekt, w postaci kompleksowej analizy branych na 
warsztat kwestii konstytucyjnych.

Książka ta ma w założeniu wychodzić naprzeciw od dawna głoszonym, ale nie-
koniecznie realizowanym w praktyce, postulatom podejmowania analiz instytucji 
konstytucyjnych w wyraźnie zarysowanej perspektywie politologicznej. Czytelnik 
znajdzie w niej autorskie opracowania wybranych problemów z zakresu materii 
konstytucyjnej, zaprezentowanych w sposób charakterystyczny dla ustrojoznaw-
stwa, rozumianego jako dyscyplina nauk politycznych.


