Słowo wstępne
Niniejsza księga „Konstytucja – wybory – partie” wyraża nasze pragnienie
uczczenia Pana Profesora Stanisława Tytusa Gebethnera z okazji jubileuszu
50-lecia uzyskania przez Niego stopnia naukowego doktora nauk prawnych.
Grono wychowanków Profesora uznało, za stosowny wyraz swego szacunku
i uznania, przygotowanie zbioru tekstów z dziedziny szeroko rozumianego
prawa konstytucyjnego i politologii.
Tytuł księgi jest próbą lapidarnego uchwycenia wątków zainteresowań
Profesora. Oczywiście próbą nieudaną, z góry skazaną na porażkę, bo taką
być musiała. Rozległość zainteresowań oraz niespotykana pasja badawcza Profesora Stanisława Gebethnera zaowocowały bowiem dorobkiem
naukowym i publicystycznym obejmującym bardzo szeroki zakres tematyczny. Jego działalność naukowa koncentrowała się na styku nauk prawnych
i politycznych. Należy on do najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki,
parających się, używając terminologii dawnej, ale jakże aktualnej i trafnej
– „prawem politycznym”. Profesor jest także jednym z prekursorów badań
nad prawem wyborczym i zachowaniami wyborczymi w Polsce po 1989 roku,
czego dowodem są Jego liczne publikacje naukowe. Do tej pory pozostaje
Profesor autorem jedynego komentarza do przepisów prawa wyborczego
do Sejmu RP i Senatu RP. Aktywnym polem badawczym Profesora była też
problematyka partii politycznych w państwie współczesnym.
Profesor Stanisław Gebethner przez ponad 20 lat kierował Zakładem
Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Okres ten charakteryzował się umacnianiem pozycji naukowej
Zakładu, czyniąc go jednym z wiodących ośrodków badań nad ustrojami
politycznymi i konstytucjonalizmem w Polsce, zarówno wśród ośrodków
prawniczych, jak i politologicznych. Trwałym efektem zabiegów i aktywności
Profesora było wprowadzenie Zakładu, jako jedynego w kraju ośrodka poli-
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tologicznego, do grona jednostek naukowych uczestniczących w dorocznych
zjazdach katedr i zakładów prawa konstytucyjnego.
Jako uczniowie Profesora, chcieliśmy również zaakcentować i upamiętnić
bardzo szeroką aktywność publiczną naszego Mistrza. Przypomnijmy, że był
on ekspertem i przedstawicielem Rady Ministrów w Komisji Konstytucyjnej
Zgromadzenia Narodowego przygotowującej Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, członkiem, a później Wiceprzewodniczącym
Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, sędzią Trybunału Stanu,
członkiem Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych RP oraz autorem niezliczonych opinii prawnych przygotowywanych dla
Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta oraz organów
administracji publicznej.
W kręgu zainteresowań badawczych prof. Stanisława Gebethnera znajdują się m.in. problemy konstytucjonalizmu, prawa wyborczego i systemów
partyjnych w ujęciu porównawczym i socjologicznym. W taki też sposób
podzieliliśmy niniejsze opracowania.
Wszystkim Uczniom Pana Profesora, którzy przyjęli zaproszenie do współtworzenia tej księgi, składamy serdeczne podziękowania, a Pana Profesora
prosimy o łaskawe jej przyjęcie.
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