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k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
k.k.w. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, Dz.U. Nr 90, poz.
557 ze zm.
NP – „Nowe Prawo”
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ZNUJ – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Przedmowa
W kwietniu 2006 r. na ogólnopolskiej sesji z okazji 40-lecia pracy naukowej
Profesora Tomasza Kaczmarka przedstawiono m.in. obszerny, bez mała 1000-stronicowy wybór Jego prac naukowych, starannie wydanych pod ogólnym tytułem:
Rozważania o przestępstwie i karze. W przedmowie do tej wówczas wyjątkowej
w polskiej literaturze karnistycznej antologii ważniejszych prac z dorobku uczonego
Profesor Andrzej Zoll wskazywał, że ich zbiór ułatwia dostęp do „intelektualnie
świeżych, ciągle aktualnych i na najwyższym poziomie prezentowanych myśli
znakomitego znawcy prawa karnego”.
Udostępniana obecnie Czytelnikowi pozycja wydawnicza jest wyraźną kontynuacją tej cennej inicjatywy. Świadczy o tym zarówno utrzymanie dawnego tytułu zbioru prac, jak i wyraźne zaznaczenie, że stanowi on tom drugi publikacji
poprzedniej.
Tom ten zawiera opracowania i studia z lat 2006–2015, trafnie przeto zwrócono uwagę w jego podtytule, że jego wydanie zbiega się akurat z 50-leciem twórczości naukowej Autora.
Imponująca objętość tej publikacji, obejmująca teksty ogłoszone w okresie
zaledwie dziesięcioletnim, świadczy o szczególnej aktywności twórczej Jubilata,
jej wielostronności tematycznej, zawsze przy tym dotyczącej zagadnień podstawowych, wręcz fundamentalnych dla teorii prawa karnego. Przekonuje o tym
zwłaszcza studium otwierające prezentowany tutaj tom: Stan polskiej dogmatyki
prawa karnego w okresie zmian ustrojowych. Jest to opracowanie o doniosłej wadze, ambitne, odważne, a tym samym prowokujące do poważnej i otwartej dyskusji o kierunkach dalszego rozwoju nauki prawa karnego w Polsce. Tekst ten jednocześnie ujawnia tendencję charakterystyczną dla aktualnego okresu działalności
naukowej Autora. W ostatnich Jego opracowaniach dostrzega się bowiem wyraźną, świadomie podejmowaną próbę tworzenia syntez już nie tylko w odniesieniu
do ogólnego stanu dogmatyki prawa karnego, lecz także wybranych jej działów.
Ów nowy element w twórczości naukowej Profesora Tomasza Kaczmarka stymulowany był zapewne w dużym stopniu Jego aktywnym udziałem w przygotowaniu wielotomowego Systemu prawa karnego. Zadanie zaś, jakie miał spełniać
System, Autor traktował z poczuciem szczególnej odpowiedzialności. Opracowa13
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niom bowiem przez niego desygnowanym do dwóch tomów Systemu nadawał on
właśnie charakter należycie rozumianej syntezy, uwzględniającej aspekty historyczne, doktrynalne, w połączeniu z obiektywną relacją zróżnicowanych nurtów
i poglądów, a zawierającą w jej konkluzji gruntowną ich analizę teoretyczną.
Poziom rozważań dogmatycznych prezentowany w pracach Autora jest najwyższej próby. Jeżeli w dysputach z dziedziny ogólnej teorii prawa próbowano,
a nawet próbuje się nadal, podawać w wątpliwość „wartość naukową dogmatyki
prawa”, to z pewnością wątpliwości te nie mogą dotyczyć twórczości Profesora
Tomasza Kaczmarka. Ma ona bowiem głębokie podstawy z zakresu ogólnej teorii
prawa zorientowanej ontologicznie i uwzględnia też w należytym stopniu problematykę aksjologiczno-prawną.
Objęte tym zbiorem teksty Autora pisane były w okresie, w którym pozbawiony był On możliwości osobistego udziału w pracach kodyfikacyjnych i legislacyjnych ostatniej dekady. Czytelnik znajdzie wszak w prezentowanym zbiorze Jego
prac nader liczne dowody Jego głębokiej troski o stan i poziom ustawodawstwa,
a w szczególności o doktrynalną i światopoglądową neutralność przepisów kodeksu karnego i ustaw karnych szczególnych, a także dbałość o konieczną ochronę założeń polityki karnej przed destrukcyjnym, niestety ciągle szerzącym się
wpływem populizmu penalnego.
Jestem szczerze przeświadczony, że każdy Czytelnik tomu II Rozważań z niecierpliwością czekać będzie na tom następny.
								
								Leszek Kubicki
						 Warszawa, październik 2015 r.
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