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V nejnovějším čísle půlročníku „Historia Slavorum Occidentis”, které právě 
předáváme čtenářům, nabízíme několik textů týkajících se politických dějin, 
dějin kultury, historie práva a církve. Úvodní článek Magdaleny Biniaś-Szko-
pek (Poznań) je věnován Polsku ve dvanáctém století, nacházejícímu se na 
hranici mezi Východem a Západem. Další tři texty se vztahují také ke stře-
dověku – Łukasz Szempliński (Poznań–Włocławek) se zabývá arcibiskupskou 
volbou Wincentyho z Niałka, nástupce arcibiskupa reformátora Jindřicha 
Kietlicza; Przemysław Kaleta (Częstochowa) se také zaměřil na dějiny 13. 
století, konkrétně problematiku spojenou se světskými elitami moci ve Vel-
kopolsku v době panování synů Vladislava Odonice; a Sebastian Wytrzyszc-
zak (Poznań) ukazuje roli Velkopolska v politice krále Kazimíra III. Velikého.

Do novověku nás přenášejí Rostislav Smíšek a Monika Konrádová (Čes-
ké Budějovice) svým textem popisujícím příjezd arcivévodkyně Eleonory Ma-
rie Josefy Habsburské do Polska v roce 1670. Marcin Danielewski (Poznań) 
poukazuje na fotografi e z 19. století jako na nový pramen k dějinám román-
ského kostela Nejsvětější Panny Marie v Inowrocławi. Rafał Łysoń (Poznań) 
se soustředí na německé válečné plány proti Polsku během 1. světové války, 
a Marek Šmíd (České Budějovice) připomíná dějiny apoštolské nunciatury 
v meziválečném Československu. Problematiku plánovaného anšlusu Švý-
carska v době 2. světové války přibližuje Marek Żejmo (Kaliningrad). Téma 
z oblasti dějin práva rozebírá Tomasz Kowalczyk (Toruń) – porovnává voleb-
ní právo doby Polské lidové republiky a tzv. 3. Polské republiky, a Maciej Bu-
gajewski (Poznań) se dotýká otázek vztahu mezi teorií a empirií v historic-
kých bádáních.

Články doplňuje polemika Edwarda Skibińského (Poznań) s tezemi obsa-
ženými v práci Błażeje Śliwińského o Bezprymovi, a také tři recenze a zprávy 
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ze dvou poznaňských konferencí na téma christianizace Evropy a tradice bá-
dání nad počátky státnosti ve střední Evropě.

Již tradičně zveme ke spolupráci při tvoření našeho časopisu všech-
ny, které zajímá historie střední Evropy – čekáme na články, recenze, zprá-
vy z důležitých vědeckých i populárněvědeckých událostí v našem regionu. 
V tomto kontextu stojí za připomenutí, že rok 2016 přinese dvě významné 
události – 1050. výročí křtu Polska a 100. výročí narození dvou osobností 
zásadního významu, a to nejen pro polskou historiografi i: Gerarda Labudy 
i Aleksandra Gieysztora. Věříme, že právě tato témata zaujmou budoucí au-
tory našeho periodika.
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