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WSTĘP

Idea stworzenia wspólnego czesko-polskiego czasopisma naukowego stała 
się przedmiotem rozważań historyków z obu państw jeszcze przed oficjalnym 
podpisaniem umowy między Polskim Towarzystwem Historycznym i Towarzy-
stwem Historyków Czeskich (Sdružení historiků České republiky) w Opawie 
pod koniec kwietnia 2009 r. W trakcie spotkań zastanawiano się nad charak-
terem tego typu czasopisma oraz zagadnieniami organizacyjno-administracyj-
nymi. Wspomniane porozumienie, zakładające zacieśnienie i sformalizowanie 
współpracy naukowej historyków z obu krajów poprzez m.in. organizowa-
nie wspólnych spotkań naukowych oraz wydawanie wspólnych publikacji 
stało się punktem wyjścia do podjęcia kroków zmierzających do stworzenia 
wspólnego czesko-polskiego czasopisma naukowego o profilu historycznym.

Można jednoznacznie stwierdzić, że w Polsce nie maleje zainteresowanie 
dziejami Czech i stosunków polsko-czeskich od najstarszych okresów histo-
rycznych po czasy współczesne. Należy nawet stwierdzić, że badania te w dal-
szym ciągu dynamicznie i jakościowo się rozwijają. Problematyka czeska (czy 
w  odniesieniu do XX w. czechosłowacka) jest coraz częściej tematem prac 
naukowych, poczynając od prac doktorskich a kończąc na zaawansowanych 
pracach monograficznych. Podobnie zresztą w Czechach obserwujemy zainte-
resowanie dziejami Polski i wzajemnych stosunków między naszymi państwa-
mi. Jednak wyniki wielu dotychczasowych badań prowadzonych w  jednym 
z państw było często słabo lub w niewielkim stopniu upowszechniane w dru-
gim, mimo że mogły budzić zainteresowanie. Potrzeba stworzenia platformy, 
na której będzie możliwa wymiana wzajemnych osiągnięć badawczych sta-
ła się głównym powodem stworzenia tego typu czasopisma. Nowo powstały 
półrocznik historyczny – Historia Slavorum Occidentis – w założeniach Rady 
Naukowej ma stać się czasopismem, które będzie starało się spojrzeć na nasze 
wspólne problemy przedstawiając stanowiska jednej i drugiej strony na dane 
tematy w sposób obiektywny i rzetelny.  

W założeniach Nasze Czasopismo ma stać się półroczniakiem, redagowa-
nym przez polskich i czeskich badaczy, poruszającym tematy związane z histo-
rycznymi problemami Polski i Czech oraz stosunków polsko-czeskich w szerokim 
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kontekście międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Europy Środko-
wej i Środkowo-Wschodniej. Pragniemy, aby w czasopiśmie ukazywały się mate-
riały tematycznie (np. sprawy gospodarcze) lub, jeśli będzie to możliwie, aby doty-
czyły okresów historycznych (np. wiek XX) W czasopiśmie zawarte będą artykuły 
i rozprawy, artykuły recenzyjne, recenzje oraz źródła, a także omówienia i infor-
macje dotyczące wspólnych przedsięwzięć Polskiego Towarzystwa Historycznego 
i Towarzystwa Historyków Czeskich (Sdružení historiků České republiky). 

W pierwszym numerze zostały przedstawione artykuły i komunikaty mają-
ce na celu nie tyle zaprezentowanie dorobku historyków polskich w badaniach 
nad dziejami Czech, jak również stosunków polsko-czeskich oraz dorobku hi-
storyków czeskich w badaniach nad dziejami Polski i  stosunków czesko-pol-
skich, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na sporne problemy w przedsta-
wianiu dziejów naszego południowego sąsiada i naszych wzajemnych stosunków 
oraz wskazanie na odmienne podejście do tych zagadnień. Warto w tym miej-
scu wspomnieć, że nie tak dawno były już podejmowane próby podsumowania 
dorobku we wspomnianych kwestiach, czyli badań nad dziejami sąsiedniego 
kraju oraz wzajemnych stosunków, w odniesieniu do Czech. Na ich powstanie 
znaczny wpływ miało seminarium historyków obu organizacji zatytułowanym 
wymownie: Bilans otwarcia. Perspektywy badań nad dziejami Czech, Polski i sto-
sunków polsko-czeskich: kierunki, problemy i kontrowersje, które miało miejsce 
w Krakowie w dniach 12−13 maja 2010 r. i które w zamysłach organizatorów, 
otwierać ma cykl podobnych spotkań organizowanych przemiennie przez pol-
ską i czeską stronę. Organizatorem tego pierwszego polsko-czeskiego semina-
rium było Polskie Towarzystwo Historyczne, Sdružení historiků České republi-
ky, Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Polsko-Czeskie 
Towarzystwo Naukowe z siedzibą we Wrocławiu z tym, że faktycznie organizacji 
i finansowania tego spotkania podjęła się tym razem strona polska. W semina-
rium tym wzięli udział także historycy słowaccy, reprezentujący organizację hi-
storyków z tego kraju (Slovenska historicka společnosť pri SAV).

Na publikację składają się zatem artykuły oparte na wygłoszonych na se-
minarium tezach oraz stanowiące ich dopełnienie komunikaty, przedłożone 
przez stronę polską i czeską. Całość zamyka ogólne podsumowanie nawiązujące 
do wspomnianego pierwszego seminarium polsko-czeskiego, odbytego, jak już 
wspomniano, z udziałem przedstawicieli organizacji historyków słowackich.

Mamy nadzieję, że w niedługim czasie do redakcji czasopisma Historia 
Slavorum Occidentis dołączą również słowaccy historycy. 
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