
Szanowni Państwo,

Idea powołania czasopisma naukowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Spo-
łecznej – Sekcji Polskiej IVR powstała w środowisku teoretyków i filozofów prawa w trak-
cie XVII Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa – Międzyzdroje 2006. Warto przypomnieć, 
że zjazdy katedr są dla nas jednocześnie walnymi zebraniami członków sekcji IVR, dzięki 
czemu praktycznie całe środowisko teoretyków i filozofów prawa uczestniczy w pracach 
tej międzynarodowej organizacji. Uchwała o stworzeniu własnego czasopisma została ode-
brana jako wyraz dojrzałości organizacyjnej naszego Stowarzyszenia, które tym samym 
osiągnęło poziom poważnej i liczącej się w Europie organizacji naukowej.

Dzięki wysiłkom naszych Mistrzów – Profesorów Kazimierza Opałka, Jerzego Wró-
blewskiego, Zygmunta Ziembińskiego – polscy teoretycy prawa uczestniczyli w Świato-
wych Kongresach IVR już od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Dopiero 
w czasie XI Zjazdu Katedr w Szczecinie ta nieformalna grupa członków IVR utworzyła 
Sekcję polską IVR, pierwsze stowarzyszenie polskich teoretyków i filozofów prawa. 
W tym roku spełniony został już ostatni obowiązek, który statut IVR nakłada na wszyst-
kie sekcje narodowe – wydawanie własnego czasopisma naukowego dostępnego dla 
każdego członka IVR.

Podobnie jak „Archiv für Rechts- und Sozialphilosopie” (ARSP), które jest czaso-
pismem wydawanym przez Komitet Wykonawczy IVR, również nasze czasopismo naro-
dowe nastawia się na pozyskanie autorów stosunkowo młodych, czasami nawet dopiero 
budujących swój warsztat badawczy, a także na współpracę z autorami należącymi do 
innych sekcji narodowych.

Trzeba przypomnieć, że w Polsce istniały i istnieją znakomite czasopisma naukowe, 
które stały się swoistym forum teoretyków prawa. Taką rolę odgrywało zawsze „Państwo 
i Prawo”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Studia Prawno-Ekono-
miczne”, czy „Studia Prawnicze”.

Czasopism czysto teoretycznoprawnych było jednak w Polsce niewiele. Do roku 1989 
jedynym były anglojęzyczne „Studies in the Theory and Philosophy of Law”, wydawane 
przez Ossolineum, których redaktorem naczelnym był Profesor Jerzy Wróblewski.

Obecnie jedynym liczącym się czasopismem filozofów prawa wydawanym w Polsce 
są „Studia z filozofii prawa”, które po raz pierwszy zostały opublikowane w roku 2001. 
Ich twórcą i redaktorem naczelnym jest Profesor Jerzy Stelmach. Obecnie, od trzech 
ostatnich numerów, jest to czasopismo anglojęzyczne. Począwszy od roku 2004 Profesor 
Stelmach redaguje również „Krakauer-Augsburger Rechtsstudien”, periodyk wydawany 
w języku niemieckim i angielskim, który również zdobył już silną pozycję w europejskim 
środowisku teoretyków i filozofów prawa.
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Prezentowane dzisiaj przez Sekcję Polską IVR czasopismo „Archiwum Filozofii 
Prawa i Filozofii Społecznej” nie ma na celu konkurować (nawet w przyszłości) z oby-
dwoma tymi czasopismami. Nastawiamy się po prostu na spełnianie służebnej roli wobec 
Sekcji Polskiej IVR i jej zamiaru wspierania młodych teoretyków prawa. Nie oznacza 
to oczywiście, że chcemy zniechęcać profesorów do publikowania artykułów i uczest-
niczenia w polemikach na łamach „Archiwum”. Wszelkie podziały są zawsze sztuczne. 
Redakcja chciałaby, aby lektura czasopisma pozwalała poczuć „tętno” polskiej teorii 
i filozofii prawa, jej główne, a często nawet bieżące, debaty i spory.

Chcemy też współpracować z sekcjami zagranicznymi. Szczególnie bliska jest nam 
Sekcja Niemiecka, z którą kontakty naukowe zawsze były w Polsce ważne i owocne. 
Wiele naszych Koleżanek i wielu Kolegów czuje się uczniami takich osobowości na-
ukowych jak Profesor Ralf Dreier, Profesor Jürgen Habermas czy Profesor Robert 
Alexy. Cieszymy się zatem, że w pierwszym numerze pojawił się artykuł teoretyka prawa 
pochodzącego z tego kręgu filozoficznego. Wspierając ideę współpracy międzynarodo-
wej, chcielibyśmy również, aby mniej więcej co trzeci numer „Archiwum” ukazywał się 
w języku angielskim.

Radę Programową „Archiwum” tworzą wszyscy kierownicy Katedr Teorii i Filozofii 
Prawa w Polsce oraz współpracujący z naszym środowiskiem filozofowie społeczni. Być 
może grupa tych uczonych z czasem się powiększy, gdyż problemy prawne są coraz 
bardziej popularne w tej dziedzinie filozofii. Pragniemy też podkreślić, że wszystkie 
numery są recenzowane przez poszczególnych członków Rady Programowej, którym 
już dzisiaj za ten trud dziękujemy.

Sekcja Polska IVR nie dysponuje funduszami wystarczającymi do wypełnienia mi-
sji wydawania czasopisma naukowego. Korzystamy ze wsparcia pieniędzy przyznanych 
przez wydziały prawa polskich uniwersytetów. Pierwszy numer jest finansowany w cało-
ści przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, dzięki współpracy z Wydziałem Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na ręce Dziekana Wydziału, Profesora 
Krzysztofa Rączki, składamy całemu Wydziałowi oraz Fundacji gorące podziękowanie 
za tę hojność. Liczymy na to, że dzięki pomocy członków Rady Programowej podobne 
wsparcie otrzymamy ze strony kolejnych wydziałów prawa.

Mamy nadzieję, że partnerstwo polskich wydziałów prawa zaowocuje znanym i li-
czącym się czasopismem naukowym, dobrze reprezentującym polskie środowisko teo-
retyków i filozofów prawa.
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