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„Historia Slavorum Occidentis”, periodyk skierowany do wszystkich uczonych zajmujących się przeszłością i kulturą Europy Środkowej, redagowany
wspólnie przez uczonych polskich, czeskich i słowackich, rok 2014 otwiera
numerem w znaczącym stopniu poświęconym najdawniejszej przeszłości naszego regionu. Na siedem przedłożonych Czytelnikowi artykułów aż cztery,
autorstwa uczonych ze Słowacji i Czech, odnoszą się do kwestii związanych
z początkami chrześcijaństwa na ziemiach dzisiejszej Europy Środkowej (VI–
–XI wiek). Peter Bystrický (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava) przygotował obszerną wypowiedź na temat chrześcijaństwa u Germanów w Kotlinie Karpackiej w VI wieku, natomiast Ján Steinhübel (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava) poświęcił uwagę formowaniu
się chrześcijaństwa na tym obszarze w dobie upadku państwowości wielkomorawskiej i rodzenia się państwowości węgierskiej. Vincent Múcska (Katedra všeobecných dejín, Univerzita Komenského, Bratislava) ukazuje związki
Brunona z Kwerfurtu z Węgrami, a Marie Bláhová (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha) daje panoramę hagiograficznych dzieł X i XI stulecia
wraz z nakreśleniem początków tego gatunku łacińskiego piśmiennictwa.
Pozostałe artykuły odnoszą się do dziejów XIX–XX stulecia, i tak Jacek Szpak (Uniwersytet Śląski w Katowicach) podejmuje problem społeczno-politycznych i gospodarczych poglądów księcia Leona Sapiehy (1803–1878);
Ryszard Tomczyk (Szczecin) zajmuje się reformami administracji publicznej
w Austrii w przededniu I wojny światowej, zaś Marek Żejmo (Uniwersytet
Gdański) poświęca uwagę II Dywizji Strzelców Pieszych gen. Prugar-Ketlinga podczas jej internowania w Szwajcarii. Zawartość tomu uzupełniają dwie
recenzje pióra słowackich historyków Miroslava Lysého (Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava) i Dušana Škvarny (Filozofická fakul-
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ta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica) oraz dwa sprawozdania ze studencko-doktoranckich konferencji poświęconych dziejom i kulturze naszej
części Europy. Pierwsze z nich, autorstwa Jakuba Wojtczaka (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, Poznań), odnosi się do kolejnej konferencji w Instytucie Historii Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu (Europa Środkowa – podobieństwa, różnice, perspektywy, Poznań 9 maja 2014), związanej
z rozwijaniem i promocją kierunku studiów „Filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie” (materiały z pierwszej konferencji zob. HSO 2013,
nr 1), drugie zaś, autorstwa Roberta Tomczaka i Jakuba Wojtczaka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań), dotyczy organizowanych od kilku
lat przez Instytut Filologii Słowiańskiej i Bałtyckiej Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie spotkań dla studentów i doktorantów pod hasłem
badań slawistycznych (Czwarta Międzynarodowa Konferencja Młodych Slawistów, Budapeszt 25 kwietnia 2014).
Tradycyjnie już zapraszamy do współpracy w tworzeniu czasopisma
i nadsyłaniu na adres redakcji artykułów, recenzji oraz sprawozdań z ważnych wydarzeń naukowych, popularnonaukowych i kulturalnych w naszym,
czy o naszym regionie Europy.
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