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„Historia Slavorum Occidentis”, periodikum určené všem badatelům, kte-
ří se věnují minulosti a kultuře střední Evropy a připravované společně pol-
skými, českými a slovenskými vědeckými pracovníky, zahajuje rok 2014 čís-
lem věnovaným především nejstarším dějinám našeho regionu. Ze sedmi 
článků, které čtenářům předkládáme, se totiž čtyři texty, jejichž autory jsou 
vědci ze Slovenska a České republiky, týkají otázek spojených s počátky křes-
ťanství na území dnešní střední Evropy (6.–11. století). Peter Bystrický (His-
torický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava) připravil rozsáhlý text 
na téma křesťanství u Germánů v Karpatské kotlině v 6. století, Ján Stein-
hübel (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Bratislava) zaměřil pozor-
nost na formování se křesťanství na tomto území v době zániku velkomo-
ravské a vzniku uherské státnosti. Vincent Múcska (Katedra všeobecných 
dejín, Univerzita Komenského, Bratislava) popisuje vztah Bruna z Querfur-
tu k Uhersku, a Marie Bláhová (Filozofi cká fakulta Univerzity Karlovy, Pra-
ha) představuje panoráma hagiografi ckých děl 10. a 11. století, včetně obra-
zu počátků tohoto žánru latinského písemnictví.

Další články tohoto čísla se týkají dějin 19. a 20. století. Jacek Szpak 
(Uniwersytet Śląski, Katowice) analyzuje sociálně-politické a hospodářské 
názory knížete Leona Sapiehy (1803–1878), Ryszard Tomczyk (Szczecin) se 
věnuje problematice reforem veřejné administrace v Rakousku těsně před 1. 
světovou válkou, Marek Żejmo (Uniwersytet Gdański) zkoumá osudy Druhé 
divize střelecké pěchoty gen. Prugar-Ketlinga během její internace ve Švýcar-
sku. Toto číslo časopisu doplňují dvě recenze slovenských historiků, Miro-
slava Lysého (Právnická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava) a Du-
šana Škvarny (Filozofi cká fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica) a 
dvě zprávy ze studentsko-doktorandských konferencí zaměřených na dějiny 
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a kulturu naší části Evropy. První zpráva, jejímž autorem je Jakub Wojtczak 
(Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań), informuje o konferenci, která se 
konala v Institutu dějin Univerzity A. Mickiewicze v Poznani (Střední Evro-
pa – podobnosti, rozdíly, perspektivy, Poznaň 9. května 2014) a která sou-
visí s rozvojem a propagací studijního oboru „fi lologicko-historická středo-
evropská studia” (referáty z první konference viz HSO 2013, č. 1). Ve druhé 
zprávě referují její autoři, Robert Tomczak a Jakub Wojtczak (Uniwersytet 
im. A. Mickiewicza, Poznań), o posledním ze slavistických setkání studen-
tů a doktorandů, která již několik let organizuje Institut slavistiky a baltisti-
ky Univerzity Loránda Eötvöse v Budapešti (Čtvrtá mezinárodní konference 
mladých slavistů, Budapešť 25. dubna 2014).

Již tradičně připojujeme pozvání ke spolupráci při tvoření časopisu – 
články, recenze a zprávy z důležitých vědeckých, populárněvědeckých a kul-
turních událostí v našem, či též o našem středoevropském regionu přijímá-
me na redakční adrese.

Józef Dobosz


