Wstęp
Dziesiąty tom „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” ukazuje się w czternaście lat od podjęcia w łódzkim środowisku inicjatywy wprowadzenia do obiegu
takiego specjalistycznego periodyku, wokół którego skupialiby się historycy zajmujący się dziejami kształtowania się państwa i prawa na polskich terytoriach. Inicjatywa została przyjęta na tyle życzliwie, że dziś można wyrazić przekonanie, iż tomy
„Studiów” na trwałe wpisały się do świadomości badaczy i innych zainteresowanych
historyczno-prawną przeszłością polskiego społeczeństwa. Zatem rok 2007 może
być uznany za znaczący, gdyż obchodzony skromny jubileusz wydawniczy periodyku
z całą pewnością wskazuje na siłę środowiska, prezentacji dorobku którego ma służyć.
Rok 2007 jest dla środowiska historyków prawa znamienny z jeszcze jednego
powodu. Otóż przed osiemdziesięciu laty, 9 lipca 1927 r., przyszedł na świat, na
wschodnich kresach ówczesnej Rzeczypospolitej, Zygfryd Rymaszewski – dziś
profesor Uniwersytetu Łódzkiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Koledzy i uczniowie Profesora swój
szacunek i uznanie dla Jego osoby i dorobku złożyli jeszcze w ubiegłym stuleciu,
już w tomie czwartym „Studiów”1.
Dziś z okazji pięknej rocznicy osiemdziesięciolecia urodzin Profesora Komitet Redakcyjny chciałby zadedykować Mu tym razem jubileuszowy tom dziesiąty.
W symbolicznym podziękowaniu za trud naukowy, poświęcenie bez reszty całego
życia dziejom prawa, za cenne studia mobilizujące czytelnika do pracy, za życzliwość i wieczną pogodę ducha.
Oczekując z niecierpliwością na przygotowywaną przez Profesora monografię
urzędu woźnego sądowego w średniowiecznej Polsce, życzymy długich lat życia
w dobrym zdrowiu i kolejnych dzieł wzbogacających w tak wyjątkowy sposób naszą wiedzę o prawnej przeszłości Polaków.
Prezentując dziesiąty tom „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego”, Redakcja pragnie też poinformować Czytelnika o wprowadzonych zmianach w charakterze periodyku, zasadach jego funkcjonowania i udostępniania.
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„Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” redagowane już są przez
przedstawicieli trzech środowisk: krakowskiego, lubelskiego i łódzkiego, chociaż
skład Komitetu Redakcyjnego pozostaje nadal otwarty i wciąż liczymy na aktywny
udział przedstawicieli dalszych środowisk w tworzeniu pisma.
Pierwszą decyzją powiększonego zespołu redakcyjnego było przyjęcie zasady,
że „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” będą funkcjonowały jako regularny rocznik.
W konsekwencji doszło do ustalenia precyzyjniejszego kalendarza „produkcji”
Studiów. Do kolejnych tomów Szanowni Autorzy mogą nadsyłać materiały corocznie, do końca marca. W miesiącach kwiecień – czerwiec planujemy przeprowadzenie prac redakcyjnych (przesłanie tekstów do recenzji naukowej, dokonanie
redakcji naukowej i technicznej, uzgodnienie ewentualnych zmian z Autorami).
Lipiec i sierpień przeznaczone zostały na produkcję wydawniczą tomu. Dzięki
temu teksty dostarczone w terminie będą ukazywały się regularnie już we wrześniu każdego roku.
Nadanie naszemu wydawnictwu charakteru regularnie ukazującego się rocznika umożliwia podjęcie działań prowadzących do wpisania go do publikowanego
przez Ministra wykazu czasopism, z wskazaniem liczby punktów przyznawanych
za zamieszczoną w tym czasopiśmie publikację2. Jako periodyk o wieloletniej tradycji, w którym ukazało się szereg świetnych publikacji i tworzący dla środowiska
historyczno-prawnego możliwość publikacji swych prac naukowych z zakresu historii państwa i prawa polskiego, na fachowym, wyspecjalizowanym forum, tom
dziesiąty zostanie zgłoszony do wpisania na tzw. listę KBN.
Równocześnie podjęliśmy decyzję o udostępnianiu zawartości „Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” w Internecie, na następujących zasadach. Po złożeniu tomu do drukarni na założonej stronie umieszczony zostanie wykaz prac
zawartych w tym tomie i konspekty poszczególnych teksów w języku polskim
i niemieckim. Pełne teksty artykułów zostaną udostępnione w formacie pdf po
przygotowaniu kolejnego tomu.
Wstępnie określone też zostały zasady polityki Redakcji dotyczącej honorariów
autorskich za zamieszczane publikacje. Redakcja będzie dążyć do zapewnienia godziwych, ale zryczałtowanych stawek dla każdego autora – niezależnych zatem od
rozmiarów przygotowanego tekstu.
Redakcja zmieni też w pewnym zakresie sposób odwoływania się do regularnie
dotąd dokonywanych recenzji naukowych poszczególnych tomów. Zachowana zostanie zasada, że żaden tekst nie może się w „Studiach” ukazać bez pozytywnej recenzji
§ 7 ust. 4, pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Informatyzacji z dn. 4.08.2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
i rozliczania środków finansowych na nauk ę (Dz.U. 2005, nr 161, poz. 1359).
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specjalisty. Jednocześnie chcemy odpowiednie informacje zamieszczać w taki sposób,
by wykluczyć możliwość, niestety nierzadko stosowanej praktyki, że publikowana na
stronie redakcyjnej informacja ogranicza się do wskazania, kto dokonał recenzji naukowej, a czytelnik nie dowie się, czy recenzja była pozytywna, czy też recenzent po przeprowadzeniu oceny uznał, że tekst został przedwcześnie zgłoszony do druku. Mamy
przy tym nadzieję, że w ten sposób rozpoczniemy powszechną praktykę pozwalającą
czytelnikowi jednoznacznie ustalić, czy recenzja naukowa, o której informuje wydawca, zakończyła się wynikiem pozytywnym.
Tom dziesiąty także z innych względów rozpoczyna nowy etap w rozwoju naszego periodyku. Zamieszczone w nim rozprawki dobrane zostały na nieco różniących się od dotychczasowych zasadach. Przede wszystkim udało się zainteresować
publikacją w naszym periodyku liczne grono młodych, a niekiedy nawet początkujących autorów. Zdajemy sobie sprawę, że w związku z tym nie każdy tekst jest
w pełni doskonały. Jednak zdaniem Komitetu Redakcyjnego oraz recenzentów
podejmowana problematyka zezwala i uzasadnia zamieszczenie wszystkich prac.
Podkreślamy jednocześnie, że udało się utrzymać współpracę ze znakomitymi
uczonymi publikującymi już od lat.
Zwraca uwagę to, iż w prezentowanym tomie zamieszczamy sporo publikacji historyków nieprawników z różnych środowisk Polski, zarówno podejmowane przez nich zagadnienia, jak i sposób przedstawiania niekiedy wręcz pomijanej
przez historyków prawa problematyki w pełni uzasadniają przekonanie, że łamy
„Studiów z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” muszą być otwarte dla wszystkich chętnych do kompetentnego przedstawiania prawno-ustrojowej tematyki.
W dziesiątym tomie „Studiów” znalazł się artykuł szczególny, mianowicie
rozprawka krakowskiego historyka, Marcina Kwietnia, omawiająca zagadnienia
kasaty klasztorów w Wielkim Księstwie Toskanii za panowania Piotra Leopolda
(1765–1790). Przedstawiane zagadnienie nie mieści się w granicach wyznaczonych
zainteresowaniem naszego periodyku, publikujemy tekst dotyczący powszechnej
historii państwa i prawa, mając nadzieję, że uda się nam zwrócić uwagę historyków
zajmujących się tą rozległą dyscypliną historii państwa i prawa na ewentualną potrzebę kreowania czasopisma, które byłoby odpowiednikiem naszych „Studiów”,
skupiającym badaczy dziejów ustroju i prawa na świecie. Jesteśmy zainteresowani
opinią środowiska na temat potrzeby podejmowania inicjatywy tego rodzaju.
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