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ÚVOD

Myšlenka vytvořit společný česko-polský vědecký časopis se stala před-
mětem úvah historiků z obou států ještě před oficiálním podepsáním doho-
dy mezi Polským historickým sdružením (Polskie Towarzystwo Historyczne) 
a Sdružením historiků České republiky, ke kterému došlo v Opavě koncem 
dubna 2009. V průběhu jednotlivých setkání se diskutovalo o charakteru ča-
sopisu tohoto typu a také o organizačních a administrativních záležitostech. 
Zmíněná dohoda předpokládající navázání užší a formálně zakotvené vědec-
ké spolupráce historiků z obou zemí, prostřednictvím mj. organizování spo-
lečných vědeckých setkání a vydávání společných publikací, se stala východis-
kem pro započetí kroků směřujících k vytvoření společného česko-polského 
časopisu s historickým zaměřením.

Zároveň je možné konstatovat, že v Polsku neklesá zájem o české dějiny 
a polsko-české vztahy od nejstarších historických období až po současnost. Je 
možné dokonce konstatovat, že tyto výzkumy se neustále dynamicky a kvali-
tativně rozvíjejí. Česká problematika (respektive v souvislosti s 20. stoletím 
československá) je stále častěji tématem vědeckých prací, počínaje od doktor-
ských disertací a konče na vyspělých monografických pracích. Podobně ostat-
ně v České republice můžeme pozorovat zájem o polské dějiny a vzájemné 
vztahy mezi našimi státy. Výsledky mnoha dosavadních výzkumů vedených 
v jednom ze států byly však nedostatečně nebo v nevelké míře zpřístupňovány 
odborné veřejnosti druhého státu, i když mohly vzbuzovat její zájem. Potřeba 
vytvořit platformu, na níž bude možná vzájemná výměna výsledků badatel-
ské práce se stala hlavním důvodem pro založení časopisu tohoto typu. Nově 
vzniklý historický půlročník – Historia Slavorum occidentis – se má podle 
předpokladů Vědecké rady stát časopisem, který se bude věnovat našim spo-
lečným problémům, při čemž bude prezentovat stanovisko jedné i druhé stra-
ny k daným tématům objektivním a vědecky poctivým způsobem.

Shodně s prvotním záměrem se náš časopis má stát půlročníkem, redi-
govaným polskými i českými badateli, který se bude zabývat tématy týkajícími 
se polské a české historické problematiky a polsko-českých vztahů v širokém 
mezinárodním kontextu, se zvláštním zohledněním střední a středovýchodní 
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Evropy. Chtěli bychom, aby v časopisu vycházely tématicky zaměřené materi-
ály (např. věnované hospodářské problematice) nebo, pokud to bude možné, 
materiály týkající se vymezených historických období (např. 20. stol.). Časo-
pis bude obsahovat články a pojednání, recenzní články, recenze a pramen-
né materiály a také bude přinášet informace o společných akcích Polského 
historického sdružení (Polskie Towaryzstwo Historyków) a Sdružení histori-ów) a Sdružení histori-a Sdružení histori-
ků České republiky.

V prvním čísle byly publikovány články a zprávy, jejichž prvořadým cí-
lem není představit výsledky práce polských historiků v oblasti výzkumu čes-
kých dějin a polsko-českých vztahů, stejně jako výsledků práce českých histo-
riků v oblasti výzkumu polských dějin a česko-polských vztahů, ale především 
upozornit na sporné otázky v prezentaci dějin sousedního státu a našich vzá-
jemných vztahů a také upozornit na odlišný přístup k  těmto otázkám. Na 
tomto místě stojí za to připomenout, že celkem nedávno byl již podniknut 
pokus o zhodnocení výsledků práce v oblasti zmíněných otázek, tzn. výzku-
mu dějin sousední země a vzájemných vztahů, ve vztahu k České republice. 
Na jeho vznik měl značný vliv seminář historiků obou organizací s výmluv-
ným názvem: Bilance otevření. Perspektivy výzkumů českých a polských dějin 
a polsko českých vztahů: směry, problémy a kontroverze, který se konal v Krako-
vě ve dnech 12. – 13. května 2010 a který má podle předpokladu organizátorů 
započít cyklus podobných setkání organizovaných střídavě polskou a českou 
stranou. Organizátorem tohoto prvního polsko-českého semináře bylo Pol-
ské historické sdružení, Sdružení historiků České republiky, Historický ústav 
Pedagogické univerzity v Krakově a Polsko-české vědecké sdružení se sídlem 
ve Vratislavi, přičemž faktické organizace a zajištění finanční stránky se uja-
la polská strana. Semináře se zúčastnili také zástupci slovenských historiků 
(Slovenská historická spoločnosť pri SAV). Publikaci tedy tvoří články vychá-
zející z tezí prezentovaných na semináři a zpráv, předložených polskou i čes-
kou stranou, které tvoří jejich doplnění. Celek uzavírá obecné zhodnocení 
navazující na zmíněný první polsko-český seminář, který se konal, jak již bylo 
řečeno, rovněž za účasti zástupců organizace slovenských historiků.

Doufáme, že se slovenští historikové v brzké době také připojí k redakci 
časopisu Historia Slavorum occidentis.

Redan kolektiv


