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Wstęp
Złożone związki prawa oraz polityki, które stanowią główny przedmiot zainteresowania w przedkładanej Czytelnikom książce, mogą być postrzegane z dwóch zasadniczych perspektyw: wewnętrznej lub zewnętrznej. Rozróżnienie to, mimo pewnej umowności i nieostrości, jest dobrze zakorzenione w aparaturze pojęciowej prawoznawstwa.
W uproszczeniu, w ramach perspektywy wewnętrznej mieścić się będą te sposoby problematyzacji tytułowego zagadnienia, które korzystają w głównej mierze z dorobku metodologicznego samych nauk prawnych – zarówno w ich części teoretycznej, jak i dogmatycznej (por. P. Jabłoński, J. Kaczor, M. Pichlak (red.), Prawo i polityka w sferze
publicznej. Perspektywa wewnętrzna, Wrocław 2017). Z kolei perspektywa zewnętrzna
obejmuje te próby mierzenia się z interesującą nas problematyką badawczą, które szeroko wykorzystują wiedzę pozaprawniczą. Chodzi zatem o zgodne z duchem integracji
zewnętrznej prawoznawstwa czerpanie z innych dyscyplin naukowych. Takie właśnie
nastawienie, sygnalizowane przez podtytuł niniejszej pracy, charakteryzuje rozważania
w niej zawarte. Poszczególne rozdziały nawiązują do takich obszarów jak: etyka, logika,
filozofia społeczna, politologia, kulturoznawstwo, socjologia czy genetyka.
Rzecz jasna, przy tak złożonym problemie i wskazanej wielości podejść badawczych trudno oczekiwać w pełni spójnego czy wyczerpującego wywodu. Stąd też podstawowych korzyści, jakie mogą płynąć z prezentowanej pracy, należy upatrywać raczej
w zapewnieniu możliwie szerokiego przeglądu zarówno zagadnień składających się na
tytułową problematykę, jak i dostępnych sposobów ich konceptualizacji. Jeśli nawet nie
jest to próba w pełni reprezentatywna – bo też trudno o taką – mamy nadzieję, że trafnie
zdaje ona sprawę z istniejącego w tym względzie bogactwa możliwości, a poszczególne
rozdziały dają ciekawy wgląd w rozważane w nich kwestie. Ocenę, czy nadzieja ta ma
pokrycie w rzeczywistości, pozostawić wypada oczywiście Czytelnikowi.
Książka ta jest jedną z kilku publikacji inspirowanych XXII Zjazdem Katedr Teorii
i Filozofii Prawa, który pod hasłem Prawo – polityka – sfera publiczna odbył się w
dniach 18–21 września 2016 r. we Wrocławiu. Ponieważ jednak zarówno lista publikujących w niniejszym tomie Autorów, jak i treść poszczególnych rozdziałów nie stanowią
reprezentatywnego powtórzenia tego, co wydarzyło się na wrocławskim spotkaniu, wypada mówić o książce zasadniczo od Zjazdu niezależnej.
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