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Marian Lech Klementowski

Dnia 27 listopada 2013 r. zmarł Marian Lech Klementowski, Profesor
UMCS, dr hab. nauk prawnych, wybitny znawca historii prawa. Profesor był
stałym współpracownikiem „Miscellanea Historico-Iuridica” od momentu po-
wstania naszego czasopisma, pełniąc funkcję recenzenta. Od 2011 r. Profesor
był członkiem Rady Naukowej. Zawsze służył nam pomocą, przyczyniając się
do zapewnienia odpowiedniego poziomu publikowanych tekstów.

Profesor urodził się 19 kwietnia 1943 r. w Ustianowej w województwie
podkarpackim. Od 1965 r. był zawodowo związany z Wydziałem Prawa i Ad-
ministracji UMCS, początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a od 1998 r.
profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Państwa i Prawa. W 2013 r. Pan
Profesor przeszedł na emeryturę.

Profesor Marian Lech Klementowski był wybitnym specjalistą problema-
tyki historii prawa sądowego, prawa karnego materialnego oraz procesu sądo-
wego. Był od dawna znanym i uznanym badaczem przede wszystkim średnio-
wiecznego prawa karnego, zwłaszcza w krajach niemieckich, na całym rozle-
głym obszarze Rzeszy Niemieckiej. Prace M. Klementowskiego nie dotyczyły
tylko Niemiec. W miarę upływu czasu coraz bardziej rozszerzał terytorialny
zakres badań naukowych, praktycznie na całą Europę, stwarzając wspaniałą
panoramę europejską w zakresie zasad prawa karnego materialnego i proce-
sowego oraz wkraczając nad wyraz interesująco w średniowieczne koncepcje
oraz prawo dotyczące praw jednostek, szczególnie w procesie karnym.

W 2012 r. śp. Profesor opublikował podręcznik Powszechna historia ustroju.
O nadzwyczajnie bogatych treściach tego ogromnego dzieła wypada mówić
tylko w słowach nadzwyczajnie pochwalnych. To wielka sztuka napisać tak
wielką książkę w taki sposób, jak to uczynił M. Klementowski: przekazać tak
ogromną ilość wiedzy, faktów, myśli, skojarzeń, w tak przejrzystej, klarow-
nej formie, językiem prostym. Książka M. Klementowskiego powinna stać się
obowiązkową lekturą dla ambitnych studentów prawa.

Profesor był wielokrotnie odznaczany, m.in. Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, Złotym oraz Brązowym Krzyżem Zasługi. Odszedł ceniony nauczyciel
akademicki, wychowawca młodzieży oraz wielki człowiek.
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