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Nejnovější číslo půlročníku „Historia Slavorum Occidentis” je rozděleno na 
tradiční části: články a studie, recenze a zprávy. V první z nich otiskujeme 
tři studie – text Marzeny Matly (Poznań) věnovaný Kosmovu příběhu o Pěti 
bratrech mučednících, Wojciecha Barana-Kozłowského (Piotrków Trybunal-
ski – Poznań) o právnickém rukopisu Digestum vetus ze sbírek Knihovny Pol-
ské akademie věd v Kórniku a refl exi Sebastiana Paczose (Poznań) na téma 
pojetí národa a státu v polském politickém myšlení – a také vybrané příspěv-
ky ze „IV. polsko-česko-německého fóra mladých medievistů”. Fórum, které 
se díky iniciativě Historického ústavu Univerzity Adama Mickiewicze, Ně-
meckého historického institutu ve Varšavě a Ústavu evropské kultury Uni-
verzity Adama Mickiewicze konalo v červnu 2012 v Hnězdně, bylo věnováno 
Moci a jejím strukturám ve střední Evropě od 10. do začátku 16. století a zú-
častnily se ho téměř dvě desítky doktorandů z České republiky, Slovenska, 
Německa a Polska, pod vedením zkušených historiků v rolích moderátorů 
konference. Otiskujeme sedm konferenčních příspěvků: dva texty referen-
tů z České republiky (Tomáš Velička a Markéta Novotná z Karlovy Univerzi-
ty v Praze), čtyři texty doktorandů z Polska (Paweł Figurski z Varšavské uni-
verzity, Marcin Danielewski z Univerzity A. Mickiewicze v Poznani, Piotr 
Gryguć z Jagellonské univerzity v Krakově, Damian Kała z Akademie Jana 
Długosze v Čenstochové) a text doktorandky ze Slovenska (Anna J. Książek, 
Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici).

V části věnované recenzím předkládáme obšírný příspěvek Magdale-
ny Biniaś-Szkopek (Poznań) o knize Dariuse von Güttner-Sporzyńského Po-
land, Holy War and the Piast Monarchy, 1100–1230, vydané nákladem vyda-
vatelství Brepols. Kniha je důležitá ze dvou důvodů – především je pokusem 
o originální pojetí problematiky křížových výprav vůči piastovské monarchii 



10 ÚVOD

na prahu období rozdělení na údělná knížectví, a navíc je znamenitým způ-
sobem šíření povědomí o dějinách Polska za jeho hranicemi. V části periodi-
ka, které zveřejňuje zprávy, připomínáme tři události: vědeckou konferenci 
„...Za všeobecnou válku za svobodu lidí…” První světová válka na polském úze-
mí – sociální, politické a militární aspekty, která se konala Kielcích 11. červ-
na 2014 (Damian Szymczak, Poznań); konferenci Sport v kultuře Polské lido-
vé republiky, která proběhla 3.–4. června 2014 v Poznani (Dorota Skotarczak, 
Poznań) a zasedání Polsko-české pracovní skupiny pro školní učebnice, jež 
se uskutečnilo 14.–15. dubna 2014 v Poznani (Danuta Konieczka-Śliwińska, 
Poznań). Další práci zmíněné Polsko-české pracovní skupiny budeme v nej-
bližších letech sledovat důkladněji, neboť jejím záměrem je transformace ve 
společnou polsko-českou Komisi pro školní učebnice.

Podobně jako v předešlých číslech zveme zájemce ke spolupráci – prosí-
me o zaslání na adresu redakce článků, recenzí a zpráv z důležitých vědec-
kých, populárněvědeckých a kulturních událostí v našem, či o našem regi-
onu Evropy. Rok 2015 je rokem 600. výročí narození Jana Długosze a bude 
věnován tomuto významnému kronikáři. Redakce proto uvítá texty věnova-
né osobnosti a dílu Jana Długosze, ale také práce týkající se široce chápané-
ho dějepisectví období předcházejícího, soudobého i následujícího, tj. jeho 
pokračovatelům v celé Střední Evropě.
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