
Od redaktorów

Niniejszy, trzeci już tom Krakowskich studiów z historii państwa i prawa ma wyjątkowy, 
szczególnie odświętny charakter. Po raz pierwszy w naszym wydawnictwie wspólnie za-
prezentowali swe prace krakowscy historycy prawa oraz historycy doktryn politycznych 
i prawnych, połączeni ideą zadedykowania tomu postaci wyjątkowej dla obu naszych 
środowisk, Profesorowi Henrykowi Olszewskiemu, wraz z wyrazami głębokiego sza-
cunku i wdzięczności za Jego nieprzemijający wkład w rozwój nauki polskiej i środo-
wiska naukowego. 

Trzeci tom Krakowskich studiów z historii państwa i prawa ofi arowanego Profesorowi 
Henrykowi Olszewskiemu stanowi realizację pomysłu podjętego wspólnie przez krakow-
skich historyków doktryn i historyków prawa podczas spotkania w Katedrze Historii Prawa 
Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na pomysł ów natychmiast zareagowało liczne 
grono Autorów, których prace znalazły się w prezentowanym właśnie wydawnictwie. 

Trudno opisać i przedstawić w krótkim redakcyjnym wstępie znaczenie dorobku 
naukowego Profesora i Jego działalności dla polskiej nauki. Równie trudno jest uka-
zać wszystkie związki Profesora z krakowskim środowiskiem naukowym. Od lat do-
świadczamy bowiem życzliwości i korzystamy z cennych rad. Profesor był recenzentem 
dorobku naukowego wielu spośród Autorów prac zamieszczonych w niniejszym tomie 
przy zdobywaniu przez nich kolejnych szczebli kariery naukowej. Osiągnięcia nauko-
we Profesora Henryka Olszewskiego budzą niekłamany podziw i stanowią wzorcowy 
wręcz przykład połączenia autentycznej pasji badawczej, rzetelności i świetnego war-
sztatu naukowego. Wszyscy wysoko cenimy możliwość publikowania swych prac w re-
dagowanym przez Profesora od wielu lat renomowanym „Czasopiśmie Historyczno-
-Prawnym”. Za sprawą ogromnego zaangażowania Profesora Olszewskiego stało się ono 
nie tylko najlepszym czasopismem naukowym dla naszych dyscyplin, ale także szcze-
gólnym spoiwem, łączącym jakże zróżnicowane zainteresowania naukowe środowiska 
i – co szczególnie ważne – samo środowisko. Stało się też zwierciadłem odbijającym 
nasze sukcesy, w których Profesor miał zawsze udział dzięki swej życzliwości, ale także 
i problemy, z jakimi borykają się współczesne nauki historycznoprawne. 

Tom III obejmuje problematykę rozległą i zróżnicowaną zarówno co do zakresu mery-
torycznego, jak też chronologicznego. Znalazły się w nim prace na temat historii doktryn 
politycznych i prawnych, prawa rzymskiego, historii prawa polskiego oraz powszechnej 
historii państwa i prawa. Wśród Autorów prac znaleźli się uczeni o znanym i cenionym 
dorobku naukowym oraz młodsi pracownicy i adepci nauk historycznoprawnych.

Redaktorzy mają nadzieję, że mimo merytorycznego zróżnicowania prezentowanych 
rozpraw i artykułów udało się w tym szczególnym tomie zaakcentować wątki badawcze 
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obecne w twórczości Profesora Henryka Olszewskiego – z zakresu dziejów sejmu pol-
skiego oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Świadomie jednak zrezygnowano 
z ograniczenia się do określonej tematyki prac. Naszym zamiarem, podobnie jak w wy-
padku poprzednich dwóch tomów Krakowskich studiów z historii państwa i prawa, była 
chęć zaprezentowania podstawowych kierunków badań prowadzonych w krakowskim 
ośrodku. Jesteśmy przekonani, że świetna współpraca i duże zainteresowanie udziałem 
w realizacji wydawnictwa przedstawicieli dwóch dyscyplin – historyków prawa i histo-
ryków doktryn – pozwolą nam przygotować wspólnie także kolejne edycje Krakowskich 
studiów.

Redaktorzy pozwalają sobie także wyrazić nadzieję, że prace zawarte w niniejszym 
tomie znajdą uznanie Profesora Henryka Olszewskiego, zaś różnorodność tematyki, po-
dobnie jak w wypadku poprzednich dwóch tomów, będzie uznana przez Czytelników za 
zaletę prezentowanego zbioru studiów. 


