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Wydaje się, że niemal każdy autor piszący o Austrii bądź o stosun-
kach austriacko-polskich, zwłaszcza tych po 1918 roku, odczuwa sym-
patię do tego pięknego kraju nad Dunajem, którego losy nie raz historia 
kojarzyła z Polską, choć nigdy nie połączyła nas wspólna granica.

W dziejach naszej historiografii odnaleźć można sporą ilość cennych 
rozpraw dotyczących Monarchii Austro-Węgierskiej, Galicji, a następ-
nie Republiki Austrii. Kontekst polski tematu „Austria” był naturalnym 
zagadnieniem licznych, dalszych prac. W długim szeregu szczególnie 
zasłużonych autorów ze strony polskiej, którzy pisali o Austrii, moż-
na wymienić takie nazwiska jak Henryk Batowski, Józef Buszko, Stefan 
H. Kaszyński, Jerzy Kozeński, Władysław Stanisław Kucharski, Roman 
Taborski czy Henryk Wereszycki. Są to uczeni z różnych dziedzin: histo-
rycy, germaniści i poloniści. Jeśli by spojrzeć kompleksowo na dorobek 
strony polskiej odnośnie badań nad historią i kulturą Austrii, można po-
wiedzieć, że odbiorca w naszym kraju ma dobre możliwości zapoznania 
się z tematyką naddunajskiego państwa.

Oprócz licznych stosunkowo monograficznych pozycji książkowych 
i artykułów w czasopismach, można także odnotować kilka tomów zbio-
rowych, opracowanych przez polskich uczonych, względnie powstałych 
w kooperacji polsko-austriackiej. Są to np. takie pozycje jak 5 tomów „Stu-
dia Austro-Polonica” (1978–1997), „Wiktoria wiedeńska i stosunki polsko-
-austriackie 1683–1983” (1983), „Austria–Polska, Z dziejów sąsiedztwa” 
(1989), „Polska–Austria. Drogi porozumienia” (1999). 

Intensywna współpraca polsko-austriacka w XX wieku, zwłaszcza 
w ostatnich dziesięcioleciach, niezwykle ciekawe zjawiska w kulturze 
austriackiej minionego stulecia i cały szereg wielkich postaci polsko-
-austriackiego „pogranicza” w dziedzinie polityki, gospodarki czy litera-
tury, skłaniają do kolejnych badań.
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Wśród licznych polskich ośrodków naukowych także Uniwersy-
tet Łódzki ma spore tradycje w eksplorowaniu tematyki Austrii i relacji 
polsko -austriackich. Niniejszy tom, będący rezultatem inicjatywy pra-
cowników Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego, 
powstał w dużej mierze w oparciu o teksty przysłane z wielu uczelni 
w kraju, a także w Austrii. Z pewnością świadczy to o ciągłości popular-
ności tematyki austriackiej w gabinetach polskich uczonych.

Redaktorzy składają serdeczne podziękowania dla Pana Rektora Uni-
wersytetu Łódzkiego – Profesora dr. hab. Włodzimierza Nykiela i Dyrek-
tora Austriackiego Forum Kultury – Pana Martina Meisela za wsparcie 
finansowe udzielone podczas publikacji tego tomu.


