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Nejnovější číslo půlročníku „Historia Slavorum Occidentis” obsahuje člán-
ky o středoevropských dějinách od dob raného středověku až po současnost. 
Dva texty se vztahují k letošnímu jubileu 1050. výročí tzv. křtu Polska (přes-
něji křtu Měška I.), jehož oslavy se těší značné propagaci – Edward Skibiński 
(Poznań) se ve svých úvahách vrací k otázkám spojeným s prvním histo-
rickým a prvním křesťanským vládcem Polska, a na oslavy milénia polské-
ho státu a církve v roce 1966 se z perspektivy 21. století dívá Mariusz Menz 
(Poznań). Na tematiku rané církve ve střední Evropě navazuje Marzena Ma-
tla (Poznań) svou studií o nominacích prvních pražských biskupů, Zbyszko 
Górczak (Poznań) popisuje dynamický rozvoj statků kastelána Rogoźna 
Przecława Potulického v období pozdního středověku. Další dva autoři, Ro-
bert Tomczak (Poznań) a Patrik Kunec (Banská Bystrica) nás přenesou do 
raně novodobé éry – první z nich sleduje osudy polských studentů pražské 
Univerzity v 16.–18. století, a druhý autor věnuje svou pozornost hraběti 
Mórici Beňovskému.

Další články se týkají nejnovější doby, především 20. století. Вікторія 
Волошенко (Kyjev) ve své pozvánce na východ představí polsko-ruský boj 
o „duši” lidu na území pravobřežní Ukrajiny na přelomu 19. a 20. století, 
a Ryszard Tomczyk (Štětín) nás v textu o sociálně-ekonomických problémech 
v době industrializace zavede do habsburské monarchie. Politické problémy 
v Německu období Výmarské republiky popisuje Piotr Kubiak (Poznań), Ma-
rián Manák (Trnava) se věnuje dějinám Slovenska během 2. světové války. 
Tuto část časopisu uzavírá přehledová a velmi aktuální úvaha Jaroslava Pán-
ka (Praha) na téma současných migračních problémů v Evropě.

Mezi recenzemi zaujme polemika Marcina Danielewského (Poznań), 
který pohledem historika a archeologa posuzuje jazykovědnou práci Iwony 
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Nobis věnovanou služebním organizacím. Tuto část časopisu doplňují re-
cenze Zbyszka Górczaka (knihy o vybraných tématech dějin Gniewkowa), 
Konrada Rzemienieckého (vydání deníku z cesty uskutečněné v roce 1720), 
Martiny Škutové (práce Beáty Pintérové o více než stoletém výzkumu tema-
tiky příchodu Maďarů do Karpatské kotliny), a také Marty E. Machowské 
(retrospektivní knihy Jaroslava Pánka o polsko-českých vztazích na pra-
hu novověku). Toto číslo doplňují dva zprávy kde Jakub Wojtczak informuje 
o konferencích, které se v roce 2015 konaly v Poznani a Hnězdně (Christia-
nizace mladší Evropy, 16.–18. září 2015, Poznań; Vládce a sacrum v mladší Ev-
ropě v raném středověku (9.–12. století), 21. října 2015, Hnězdno).

V očekávání změny grafi cké úpravy našeho časopisu – již od příštího čís-
la – Vás tradičně zveme k jeho spoluvytváření a společnému poznávání širo-
ce chápaných dějin našeho regionu – střední Evropy.
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