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Abstract

The XXVth Annual Forum of Young Legal Historians 
“Identity, Citizenship, and Legal History”

The XXV Annual Forum of Young Legal Historians was organized by three Belgian universities: Vrije 
Universiteit Brussel, Université libre de Bruxelles, and Université Saint-Louis Bruxelles. It took place 
from 5th through 8th June, 2019. This years’ forum concerned identity and citizenship, what was echoed 
in vast majority of the conference papers. The conference consisted of nearly 90 scholars representing 
more than 20 states, including non-European countries. As usual, the host country’s delegation present-
ed the largest group of young legal historians. 6 speakers were representing the University of Warsaw, 
3 Jagiellonian University, and 2 the University of Gdansk. The universities of Bialystok and Lodz, had 
one representative each during the Forum. 
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W dniach 5–8 czerwca 2019 roku odbyło się XXV Forum Młodych Historyków Prawa 
organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Historyków Prawa (AYLH – Association 
of Young Legal Historians). Dwudziesta piąta edycja konferencji młodych historyków 
prawa została zorganizowana przez aż trzy uniwersytety: Vrije Universiteit Brussel, 
Université libre de Bruxelles i Université Saint-Louis Bruxelles. Tematem przewod-
nim były tożsamość i obywatelstwo w historii prawa („Identity, Citizenship, and Legal 
History”). Obrady konferencyjne odbywały się w budynkach położonych w centrum 
Bukseli, m.in. w Pałacu Akademii (Palace of the Academies), położonym tuż obok bel-
gijskiego pałacu królewskiego. Dominującym językiem konferencyjnym był język an-
gielski. W zjeździe uczestniczyło około 90 prelegentów reprezentujących ponad 20 kra-
jów. Także w przypadku XXV zjazdu AYLH reprezentowane były kraje pozaeuropejskie. 
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Komitet organizacyjny konferencji pod przewodnictwem Cornelisa Marinusa in 
‘t Velda powitał przybyłych licznie gości. Konferencję oficjalnie zainaugurował prof. 
Dave De ruysscher, reprezentujący Królewską Flamandzką Akademię Nauk i Sztuk 
Belgii. Obrady konferencyjne zostały rozgraniczone na osiem sekcji, składających się 
z 26 paneli. Gdy konferencja została zakończona, przeprowadzono walne zgromadze-
nie członków Stowarzyszenia Młodych Historyków Prawa. Jednym z ustaleń walnego 
zgromadzenia było wskazanie Stambułu jako miejsca kolejnej edycji konferencji. Po 
zakończeniu walnego zgromadzenia prelegenci wzięli udział w uroczystym bankiecie. 
W ostatnim dniu Forum, 8 czerwca 2019 r., odbyła się wycieczka zaplanowana przez 
organizatorów.

Referaty wygłosili następujący przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego: 
Przemysław Gawron i Jan Jerzy Sowa (Military service in foreign enlistment as a way 
of social promotion in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 1587–1696), Łukasz 
Gołaszewski (The concept of urban citizenship in light of urban chronicles from the 
early modern Polish-Lithuanian Commonwealth: Law and reality), Rafał Kaczmarczyk 
(Identity of indigenous Polish Muslims), Tomasz Królasik (Creating a modern state 
without a modern nation: The case of the Duchy of Warsaw in the nineteenth century) 
oraz Piotr Pomianowski (The civil code as part of national identity in the Congress 
Kingdom of Poland). 

Przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego byli: Alicja Bańczyk (Being a sub-
ject of the French king – being French? – literary presentations of medieval perception 
of legal identity), Wojciech Bańczyk (Between national specificity and internationalisa-
tion. Concerning gradual unification of inheritance law and expansion of international 
inheritance law) oraz Jakub Pokoj (Citizenship during a transition period. The regula-
tion of Polish citizenship in the first years of the Second Polish Republic [1918–1926]).

Uniwersytet Gdański reprezentowały Anna Klimaszewska (Searching for national 
identity in building one’s own legal culture. “Polish” civil procedure in the constitu-
tional Kingdom of Poland) oraz Maria Lewandowicz (Unity, diversity, identity: Remarks 
on codification struggles in Switzerland in the nineteenth century), przedstawicielem 
Uniwersytetu w Białymstoku był Marcin Łysko (The position of national minorities in 
the Second Republic of Poland. Legal institutions and practice). Uniwersytet Łódzki 
reprezentowała natomiast Joanna Kulawiak-Cyrankowska (Was ius civile exclusively 
Romanum? Grasping the idea of civil law in light of Roman legal sources one more 
time). 

Dwudziesta piąta konferencja młodych historyków prawa organizowana przez 
Association of Young Legal Historians stała na bardzo wysokim poziomie merytorycz-
nym. Podkreślenia wymagają doskonały dobór referatów oraz wymogi stawiane przez 
organizatorów, dzięki czemu konferencja stała na najwyższym naukowym poziomie. 
Wystąpienia uczestników niejednokrotnie prowadziły do niezmiernie ożywionych dys-
kusji. Brukselska konferencja AYLH stanowiła, podobnie jak wcześniejsze fora, do-
skonałą sposobność do prezentowania wyników badań prowadzonych przez młodych 
historyków prawa z różnych stron świata. Trzeba wierzyć, że następne fora będą przy-
najmniej tak udane, jak dwudziesta piąta konferencja AYLH. 


