
Od Redakcji
X lat "Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego"

z Lublina i Łodzi

Vorwort der Redaktion
X Jahre "Studien zur Landes- und Rechtsgeschichte Polens"

aus Lublin und Łódź

W 1993 r., a więc dziesięć lat temu, ukazał się, staraniem Wydawnictwa
Uniwersytetu Łódzkiego, I tom "Studiów z Dziejów Państwa i Prawa
Polskiego" - jeszcze w ramach serii "Acta Universitatis Lodziensis" - Folia
Iuridica. Dziś przedstawiamy Czytelnikowi tom VIII "Studiów". Kiełkująca
w Łodzi myśl, aby historykom państwa i prawa polskiego zaoferować serię
"Studiów" systematycznie prezentujących dorobek całego środowiska, spotkała
się z przyjęciem na tyle życzliwym, by zachęcić do kontynuowania starań.
O ile na tom I złożyły się artykuły wyłącznie pracowników Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, to w tomie II pojawiły się prace
pracowników łódzkiego Instytutu Historycznego, a także polska wersja
polemiki Oskara Kossmanna w kwestii opolnej. Tom III wywiódł "Studia"
już na szerokie wody, gdyż ukazały się w nim materiały z ogólnopolskiej
konferencji poświęconej statutom Kazimierza Wielkiego, natomiast tomy
IV, V i VII zgromadziły publikacje historyków prawa z całej Polski,
dedykujących je znakomitym Kolegom: Ludwikowi Łysiakowi, Zygfrydowi
Rymaszewskiemu i Bogdanowi Lesińskimu.

W pracach redakcyjnych nad "Studiami" uczestniczyli - obok Jacka
Matuszewskiego - Wacław Uruszczak, Ewa Borkowska-Bagieńska i Tomasz
Kubicki, zaś poziom publikacji gwarantowały recenzje Marka Cetwińskiego,
Ewy Gajdy, Mariana Kallasa, Krystyny Kamińskiej, Kazimierza Orzechow-
skiego, Zygfryda Rymaszewskiego, Aleksandra Swieżawskiego i Wacława
Uruszczaka. W kolejnych tomach ukazało się ponad 100 rozpraw i drob-
niejszych studiów podpisanych przez pół setki autorów pochodzących
z niemal wszystkich polskich ośrodków, w których uprawia się historię prawa.
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Dziś - od VIII tomu poczynając - "Studia z Dziejów Państwa i Prawa
Polskiego" powstają dzięki bezpośredniej współpracy i wspólnym nakładom
dwóch środowisk: historyków państwa prawa polskiego z Uniwersytetu
Łódzkiego i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Nadal jednak mają
one stanowić platformę wypowiedzi dla wszystkich badaczy zajmujących się
dziejami polskiego ustroju i prawa na ziemiach polskich, niezależnie od ich
formalnej, środowiskowej, organizacyjnej czy terytorialnej przynależności.

Korzystając zatem z okazji, Redakcja zaprasza historycznoprawne ośrodki
do podjęcia współpracy, a wszystkich zainteresowanych do zgłaszania
w celu publikacji swoich studiów. Nasze łamy otwarte są zarówno przed
autorami zajmującymi się najstarszymi dziejami polskiego państwa czy
polskiego prawa, dziejami ustroju i praw na ziemiach polskich, w czasie
gdy nie było polskiej państwowości, okresem II Rzeczypospolitej, jak
i dziejami ustroju i prawa-'Rzeczpospolitej powojennej, którą nie wszyscy
za rzeczpospolitą chcą uznawać. Wobec ośrodków historycznoprawnych
w całej Polsce deklarujemy gotowość nawiązania pełnej współpracy or-
ganizacyjno-finansowej, przy tworzeniu przez - miejmy nadzieję - wiele lat
kolejnych tomów "Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego".

Pragniemy, by "Studia" były zawsze miejscem publikacji rozpraw i ar-
tykułów naukowych, polemik i krytycznych recenzji pisanych przez historyków
wszystkich generacji i badających zjawiska i procesy ustroju i prawa
z różnorodnych pozycji metodologicznych, a także by ich łamy otwarte były
również dla badaczy myśli ustrojowoprawnej oraz dla zajmujących się
dziejami polskiej administracji i administracji funkcjonujących na ziemiach
polskich.

Sekretariat Redakcji zlokalizowany jest w Katedrze Historii Państwa
i Prawa Polskiego Wydziału Prawa i Administracji uV i równocześnie
w Katedrze Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji UMCS2.
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