
Od redaktorów

W 2004 r. ukazał się I tom Krakowskich studiów z historii państwa i prawa, stanowiący
w zamierzeniu redaktorów, reprezentujących opinię krakowskiego środowiska histo-
rycznoprawnego, zapowiedź stałej serii wydawniczej ukazującej rezultaty i kierunki
prowadzonych w nim badań nad dziejami państwa i prawa. Zamiar ten udało nam się
zrealizować, a wkrótce zamierzamy przystąpić do prac nad następnym tomem.

Niniejszy, II tom Krakowskich studiów z historii państwa i prawa ma charakter
wyjątkowy. Pragniemy poświęcić go pamięci prof. dr. hab. Stanisława Płazy (1927–
–2006), postaci wyjątkowej, wybitnego krakowskiego historyka państwa i prawa. Do
ostatnich chwil życia był on związany zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim
i Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego, którą przez wiele lat kierował. Biografię
Profesora Płazy oraz wykaz jego najważniejszych prac, często wytyczających nowe
kierunki badań historycznoprawnych, opublikowano w dedykowanej mu z okazji 70
urodzin księdze jubileuszowej „Parlamentaryzm i prawodawstwo przez wieki” pod red.
J. Malca i W. Uruszczaka (Wydawnictwo UJ, Kraków 1999)1. Sylwetka Profesora
przypomniana została ostatnio także w serii artykułów o charakterze wspomnienio-
wym, opublikowanych po Jego śmierci2. Odsyłając zainteresowanych czytelników do
ich treści, pragniemy przypomnieć dorobek Profesora w nieco inny, bardziej osobisty
sposób, publikując mowę pogrzebową, wygłoszoną podczas ceremonii pożegnania na
cmentarzu Batowickim w Krakowie 13 lutego 2006 r. przez prof. dr. hab. Wacława
Uruszczaka.

Profesor Stanisław Płaza był dla naszego środowiska przez wiele lat twórczej pracy
nie tylko przełożonym o wielkim autorytecie, ale także przyjacielem, mistrzem, na-
uczycielem, wspierającym inicjatywy naukowe i pomagającym odnaleźć właściwą

drogę rozwoju naukowego. Każdy z nas zapamiętał go zapewne nieco inaczej. Łączyły
nas, zatrudnionych w różnych katedrach, odmienne relacje służbowe, ale dla wszyst-
kich pozostał wzorem wielkiej życzliwości, pracowitości i rzetelności naukowej. Pro-
fesor Stanisław Płaza wspierał nas wszystkich w realizacji pomysłu wydawania Kra-
kowskich studiów z historii państwa i prawa, bardzo cieszyło go ukazanie się pierw-
szego ich tomu w 2004 r. Mamy nadzieję, że kolejny, opublikowany właśnie tom II
sprawiłby mu równą satysfakcję.

Tom II ukazuje problematykę rozległą i zróżnicowaną zarówno co do zakresu me-
rytorycznego, jak i chronologicznego. Znalazły się w nim prace z zakresu prawa rzym-
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skiego, historii prawa polskiego, jak również z historii powszechnej państwa i prawa.
Autorzy prac reprezentują zróżnicowaną i niejednorodną grupę. Oprócz profesorów
o znanym i cenionym dorobku naukowym, znaleźli się w niej także adiunkci, asystenci
oraz uczniowie i doktorzy, wypromowani przez Profesora Stanisława Płazę, niezwią-
zani zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. W niniejszym tomie, podobnie jak
w tomie I, zastosowano układ chronologiczny prezentowanych prac, rozpoczynając od
szeroko rozumianych zagadnień prawa rzymskiego, a kończąc na zagadnieniach prawa
w XX w. Redaktorzy mają nadzieję, że podobnie jak w wypadku poprzedniego wy-
dawnictwa, różnorodność tematyki oceniona zostanie jako zaleta prezentowanego zbio-
ru studiów.




