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ÚVOD

Periodikum „Historia Slavorum Occidentis”, soustřeďující se na dějiny střed-
ní Evropy a redagované společně polskými, českými a slovenskými badateli, 
uzavírá rok 2013 číslem věnovaným převážně reminiscencím z posledních 
sjezdů polských a českých historiků. V září 2009 se v Olsztynu konal XVIII. 
všeobecný sjezd polských historiků, organizovaný už tradičně Polskou his-
torickou společností; z řady referátů přednesených v jeho rámci připomíná-
me dva příspěvky shrnující dosavadní poznání historických věd v otázkách 
dějin raně novověkého polského parlamentarizmu (Robert Kołodziej z Vrati-
slavské univerzity a Michał Zwierzykowski z Univerzity Adama Mickiewicze 
v Poznani). V září 2011 se v Ostravě konal X. sjezd českých historiků, při-
pravený Sdružením historiků České republiky. Z jeho programu přetiskuje-
me čtyři důležitá vystoupení týkající se dějin české historiografie (vydaná již 
v „Českém časopisu historickém”, 110, 2012/3–4) – text Petra Vorla (Par-
dubice) o české historiografii z pohledu jednotlivých sjezdů českých histori-
ků v letech 1993–2011; článek Jaroslava Pánka (Praha) o české historiogra-
fii v celosvětovém kontextu; příspěvek Bohumila Jirouška (České Budějovice) 
o české historiografii na prahu 21. století (kdy se nachází „mezi příběhem, 
strukturou a teorií”), a také referát Lenky Řezníkové a Miloše Řezníka (Pra-
ha, Chemnitz) o hranicích a identitě v kontextu historickém i historiogra-
fickém. Krátce před dalším Všeobecným sjezdem polských historiků (Szcze-
cin 2015) se otevření tematiky historiografie, tak důležité pro historickou 
vědu, jeví jako zcela odůvodněné, neboť reflexe dějin historiografie je pro její 
kondici nezbytná. Toto číslo časopisu doplňuje cenný článek Witolda Wojto-
wicze (Szczecin) o Carmen Mauri, tj. středověkém idylickém eposu spojujícím 
projevy mluvené i psané řeči, a také tradičně recenzní část a zprávy – kon-
krétně hodnocení knihy Piotra Cugowského věnované Jędrzeji Giertychovi  
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(Anna Piesiak-Robak) a dvě zprávy z mezinárodních vědeckých konferencí: 
„Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích”, Ostra-
va, 24.–25. května 2013 (Danuta Konieczka-śliwińska), „Velkopolsko, Halič 
a Polské království. Jedny nebo troje dějiny?” (Damian Szymczak). Podob-
ně jako v předešlých číslech, nadále zveme ke spolupráci při tvoření časopi-
su – články, recenze a zprávy z důležitých vědeckých, populárně-naučných 
a kulturních událostí týkajících středoevropského regionu posílejte na adre-
su redakce.
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