OD REDAKCJI

Złota Księga Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego po
wstała dla uczczenia jubileuszu 600-lecia Odnowienia Akademii Krakowskiej. Rocz
nica ta stała się okazją do spojrzenia na koleje losów tego Wydziału i przypomnienia
postaci, które w ciągu minionych wieków pisały jego historię. Przedstawienie najbar
dziej zasłużonych profesorów Wydziału, nieprzerwanie istniejącego od przeszło sze
ściu stuleci, zrodziło konieczność dokonania wyboru. Z liczby blisko dwustu nazwisk
ostatecznie wyłoniono pięćdziesiąt jeden przedstawicieli krakowskiego Wydziału Pra
wa związanych z nim od jego zarania po czasy współczesne. Część propozycji pocho
dzi od redakcji, inne zostały wskazane przez obecnych kierowników Katedr, repre
zentantów dyscyplin prawniczych i innych uprawianych na obecnym Wydziale Prawa
dziedzin wiedzy. Kryteria były w znacznej mierze arbitralne; uwzględniały jednak
zasługi danej osoby dla nauki, Ojczyzny i Uczelni. Wyborem tym nie chcielibyśmy
uchybić nikomu. Jeśli spośród licznego grona byłych profesorów jagiellońskiego Wy
działu Prawa, jacy związali z nim swoją życiową drogę w ciągu minionych sześciu
wieków, znaleźliby się jeszcze inni, którym należy się również miejsce na kartach ni
niejszej książki, gorąco Ich samych oraz Czytelników za tę nieobecność przepraszamy.
Celem nadrzędnym było ukazanie poprzez życiorysy wybitnych profesorów zary
su dziejów Wydziału, będącego częścią historii całego Uniwersytetu. Autorzy biogra
mów proszeni byli o przygotowanie raczej esejów o osobach niż typowych artykułów
biograficznych. Na de życiowych perypetii i cech osobowościowych przedstawianych
profesorów, ich zasługi na niwie nauki i w życiu publicznym nabierają kształtu bar
dziej ludzkiego. Współautorom tej księgi jesteśmy z tego powodu serdecznie wdzięczni.
W ostatniej części Złotej Księgi zamieszczone zostały fotografie Rad Wydziału
w najważniejszych dla Uniwersytetu Jagiellońskiego chwilach w XX wieku oraz dzie
kanów Wydziału Prawa i Administracji, stojących na jego czele w latach 1918-2000.
Figurują tam także wizerunki budynków, które w przeszłości lub obecnie znajdowały
się w posiadaniu Wydziału Prawa. Jesteśmy bowiem przeświadczeni, że losy tych
budowli stanowią część historii Wydziału i Uniwersytetu.
Mamy nadzieję, że lektura Złotej Księgi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersyte
tu Jagiellońskiego wzbogaci u jej Czytelników wiedzę o jego przeszłości, a zarazem po
mnoży liczbę przyjaciół tego Wydziału i całego Jagiellońskiego Uniwersytetu.
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