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Sprawozdanie z konferencji naukowej 
Państwo demokratyczne, prawne i socjalne – 
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zorganizowanej z okazji 45-lecia pracy naukowej 
i 70-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Maciąga

20 października 2014 r. w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego odbyła się konferencja naukowa celebrująca jubileusz 45-lecia 
pracy naukowej i 70-lecia urodzin Profesora Zbigniewa Maciąga, cenionego 
konstytucjonalisty, niemcoznawcy, wychowawcy kilku pokoleń prawników, 
obecnie także, między innymi, redaktora naczelnego czasopisma „Studia 
Prawnicze: Rozprawy i Materiały”. Uroczystość, na którą licznie przybyli ko-
ledzy i przyjaciele Profesora z wielu ośrodków naukowych w Polsce i zagrani-
cy, połączona była z wręczeniem Mu księgi jubileuszowej, Państwo demokra-
tyczne, prawne i socjalne, pod redakcją Mariana Grzybowskiego, Piotra Tulei, 
Bogumiła Nalezińskiego.

Konferencję otworzył rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego prof. Jerzy Malec, który odczytał także przesłane adresy gra-
tulacyjne. Następnie wystąpił prof. Adam Jamróz – w referacie „Charakter 
normatywny konstytucji V Republiki Francuskiej” dokonał syntetycznego 
przedstawienia zarysowanej problematyki, prowadząc na jej tle rozważania 
o modelu państwa prawnego. Podkreślił, że „chodzi o ukazanie szczególnej 
postaci normatywnej w swojej strukturze i w swoich konsekwencjach praw-
nych – konstytucji V Republiki”. Wskazał na strukturę konstytucji podkre-
ślając, że nie sposób ograniczać konstytucję V Republiki jedynie do tekstu 
pisanego. Istotne są także pewne fragmenty preambuły, które odegrały za-
sadniczą rolę w późniejszym rozwoju konstytucjonalizmu, ochrony praw 
jednostki i modelu państwa prawnego. Brzmienie preambuły: „naród fran-
cuski – a przecież konstytucja jest wyrazicielem woli narodu – potwierdza 
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uświęcone prawa jednostki i wolności”, pozwoliło Radzie Konstytucyjnej na 
uznanie tych praw i wolności jednostki za część francuskiej konstytucji. Na 
tym tle wypracowano kilka niezmiernie ważnych zasad ustrojowych. Stąd 
zwrócił szczególną uwagę na jedną, najbardziej interesującą zasadę, określo-
ną przez Radę Konstytucyjną w 1984 r. – zasadę niezależności profesorów 
uniwersyteckich. W związku z jej treścią skierował liczne krytyczne uwagi 
pod kątem polskiego ustawodawcy (w kontekście niedawnej reformy prawa 
o  szkolnictwie wyższym), nawiązując tym samym do zbliżonych poglądów 
Jubilata. Wskazał m.in., że „normatywne określanie procedur, statusu nauki 
czy brak autonomii uniwersytetów […], co jest rezultatem działalności pol-
skiego ustawodawcy […], jest czymś, co prowadzi naukę polską do ruiny”. 
Omówił również obszar przesłanek, którymi winien kierować się ustawo-
dawca zwykły, ograniczając prawa i wolności jednostki. Podkreślił, że system 
francuski jest w tej mierze bardziej elastyczny od polskiego, nawiązując tym 
samym do regulacji art. 31 ust. 3 polskiej konstytucji. W konkluzji wskazał 
zaś, że „Francja nigdy nie była i nie jest krajem wyłącznie prawa stanowione-
go”, a wszystko tam „układa się w toku rzeczywiście współdziałania władz”. 
Rozważał również, czy przyszłością demokracji nie jest wyłącznie władza sę-
dziowska. Żartował na koniec, że jeżeli tak miałoby być, to należy „modlić 
się, żeby ten skład sędziowski był odpowiedni”, co pośrednio także odnosiło 
się do poglądów Jubilata wyrażonych choćby w pracy o roli Trybunału Kon-
stytucyjnego.

Następnie głos zabrał prof. Lech Garlicki, który głosząc mowę jubileuszo-
wą, przypomniał dorobek Jubilata. Wskazał, że obejmuje on ponad 40 lat 
badań niemcoznawczych. Podkreślił, że dwa najważniejsze dzieła, to System 
partyjny RFN (1979) oraz Kształtowanie się zasad państwa demokratyczne-
go, prawnego i socjalnego w Niemczech (1998). Wniosły one istotny wkład 
w rozwój nauki o polskim prawie konstytucyjnym. Tezy postawione przez 
Jubilata przed kilkudziesięcioma laty zachowały swoją aktualność, a koncept 
demokratycznego państwa prawnego, który nabrał w polskiej rzeczywistości 
po 1989  r. znaczenia symbolu i podstawowego instrumentu zmian zacho-
dzących w kraju, jest nadal istotnym elementem dostosowania do nowej rze-
czywistości politycznej i prawnej. „Nie ulega wątpliwości, że w każdym razie 
na początku była to materia, czy były to badania nad materią w znacznej 
mierze egzotyczną, bo mówiąc delikatnie, nieco oddaloną od naszych pol-
skich realiów, jak niektórzy mówili, była to pewna forma ucieczki od zaj-
mowania się konstytucjonalizmem socjalistycznym czy konstytucjonalizmem 
PRL. Ale potem nagle okazało się, że praktyka wręcz żąda informacji porów-
nawczej, a Niemcy z oczywistych powodów stały się istotnym, i bynajmniej 
nie egzotycznym punktem odniesienia” – podkreślił. W jego ocenie klau-
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zula konstytucyjna „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym”, która nawiązuje do tytułu dzieła Jubilata, może być znakomitym 
instrumentem adaptującym, pozwalającym na dostosowanie starej konsty-
tucji czy starych zasad konstytucyjnych do nowego kontekstu, do tworzenia 
nowej rzeczywistości politycznej i prawnej. „To przesądziło o tym, że kariera 
zasady demokratycznego państwa prawnego stała się wręcz w III Rzeczpospo-
litej oszałamiająca. Demokratyczne państwo prawne było jednym z głównych 
instrumentów w okresie jeszcze poprzedzającym uchwalenie obecnej konsty-
tucji, pozwalającej na znalezienie tego w przepisach konstytucyjnych, czego 
w nich oczywiście nigdy nie było, bo przecież były to przepisy konstytucyjne 
z poprzedniej epoki ustrojowej”.

Z kolei laudację, której treść uzasadniała uroczystość jubileuszową, wy-
głosił prof. Bogusław Banaszak. Przedstawił sylwetkę Jubilata, podkreślając 
w niej zasługi na niwie naukowej i organizacyjnej, wskazując na indywidual-
ność i osobowość Jubilata. Przypomniał, że wysoką pozycję w nauce, presti-
żowe stanowiska i dorobek naukowy łączył on z udanym życiem rodzinnym, 
przez co w jego ślady poszli syn i córka, którzy również wykonują zawody 
prawnicze. Podniósł, że Jubilat przez całe życie nie unikał tematów trudnych 
i kontrowersyjnych. Wszystkie wątki Jego dokonań zbiegają się w przedsię-
wzięciu naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym – dziele życia – Kra-
kowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Po laudacji głos zabrał prof. Zbigniew Witkowski, który przy tej okazji 
wręczył też Jubilatowi medal pamiątkowy WPiA Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. „Z radością przybywamy dziś do Krakowa pragnąc osobi-
ście uczestniczyć w uroczystościach Twojego znakomitego jubileuszu 45-lecia 
pracy naukowej i dydaktycznej. Jesteś dobrze znany i bardzo ceniony przez 
toruńskie środowisko konstytucjonalistów, a i przyjaźń, jakiej doświadczali-
śmy i doświadczamy z twojej strony, sprawiają, że pozwalamy sobie za pośred-
nictwem tego adresu wyrazić uczucia towarzyszące nam w tym szczególnym 
czasie Twojego jubileuszu”.

Następnie prof. Krzysztof Skotnicki, prezes Polskiego Towarzystwa Prawa 
Konstytucyjnego, przypominał zasługi Jubilata dla Towarzystwa, akcentując 
szerokie zainteresowania naukowe. Podkreślił, że największym osiągnięciem 
naukowym Towarzystwa są dwa granty i są to dwa granty, w których Profe-
sor Maciąg aktywnie uczestniczył i jako autor, i jako organizator. „Pierwszy 
z tych grantów nosił tytuł «Podstawowe dylematy teoretyczne nowej konsty-
tucji RP». To grant, który był realizowany jeszcze przed uchwaleniem konsty-
tucji i w tym pierwszym grancie Profesor Maciąg przygotował, w tomie pod 
red. prof. Pawła Sarneckiego, poświęconym zasadom i instytucjom konstytu-
cyjnym tekst poświęcony zasadom i instytucjom konstytucyjnym we współ-



MARIUSZ ZAŁUCKI310

czesnych państwach rozwiniętego konstytucjonalizmu”. Z kolei drugi grant 
związany był z oceną pierwszych lat obowiązywania konstytucji i nosił tytuł 
„Podstawowe problemy stosowania konstytucji RP”, a wkład w jego realizację 
miała także Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, która 
gościła konferencję naukową zorganizowaną z tej okazji.

Głos zabrał również prof. Henryk Figiel, prezes krakowskiego oddziału 
Stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum, którego stypendystą był 
Jubilat. Podkreślił, że „stypendium Profesora Maciąga w Niemczech okazało 
się bardzo istotne dla jego rozwoju naukowego i również przyczyniło się do 
efektów dotyczących badań naukowych związanych z polskim prawem. Po 
powrocie ze stypendium Profesor włączył się w prace stowarzyszenia stypen-
dystów fundacji Humboldta, istniejącego w Polsce […], gdzie od początku 
bardzo aktywnie uczestniczył w pracach stowarzyszenia, zwłaszcza w począt-
kowym okresie pomagał odnośnie do spraw legislacyjnych”. Odczytał też list 
gratulacyjny od prezesa tego Stowarzyszenia i złożył Jubilatowi gratulacje.

Wreszcie głos zabrał prof. Piotr Tuleja, który zwrócił uwagę na pracę Ju-
bilata na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z uczelnią tą związał się ponad pięć-
dziesiąt lat temu, gdzie jako student, a następnie asystent trafi ł na profesorów 
Sobolewskiego i Zakrzewskiego, którzy ukształtowali Go naukowo. Pod-
kreślił, że święto Profesora Maciąga jest więc także świętem Katedry Prawa 
Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w której Jubilat do niedawna 
jeszcze pracował.

Po wystąpieniach gratulacyjnych uroczyście wręczono Jubilatowi księgę. 
Marian Grzybowski, jej współredaktor, podkreślił, że problematyka konfe-
rencji związana jest z dorobkiem naukowym Jubilata, do którego odnoszą się 
też i poszczególni autorzy publikacji. Obszerność tego dorobku zaowocowała 
powstaniem pięciu tomów księgi.

Jubilat, dziękując wszystkim, przypomniał najważniejsze chwile swojej 
drogi naukowej, podnosząc przy tym, że cieszy się, iż jego wieloletni wysiłek 
nie został zmarnowany, a księga pamiątkowa przynosi mu szczególną satys-
fakcję. Wspomniał także, że nieustannie sięgał do myśli Andrzeja Frycza Mo-
drzewskiego, wielokrotnie kierował się nimi na swojej drodze życia. Wierzy, 
że była to dobra droga i przywiodła go do miejsca, w którym jest dzisiaj.

Uroczystość zakończył występ artystyczny i lampka wina, która stała się 
okazją do złożenia Jubilatowi życzeń oraz zapowiedzi zorganizowania kolej-
nego jubileuszu – tym razem 100-lecia urodzin. Ad multos annos, Panie Pro-
fesorze!


