
Księga, którą oddajemy do rąk czytelnika jest darem składanym Profesorowi Jerzemu

Kłoczowskiemu na Jego jubileusze. Pragniemy nią uczcić przede wszystkim jubileusz

70-lecia urodzin Profesora, który miał miejsce w grudniu 1994 r. Trzeba przyznać, że

tak szacowny jubileusz w jakimś sensie zaskoczył grono nawet najbliższych przyjaciół

i współpracowników Profesora, a chyba i Jego samego. Bo jakoś trudno przyjąć - w

przypadku Człowieka tak wielce dynamicznego, ogarniającego tak rozległe obszary

twórczości i działania, tak intensywnie obdarzającego sobą tak wielu - żeby ukończył

lat tak wiele.

W życiu uczonego specjalnego znaczenia nabierają jubileusze odmierzające niejako

jego związki z Alma Mater et Societas Litterarum. Miarą związków Jerzego

Kłoczowskiego, jego służby w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, było upływające w

roku 1995 czterdziestopięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej.

Inny, ważny jubileusz Profesora związany jest z założonym w roku 1957 i kierowanym

przez Niego nieprzerwanie do chwili obecnej Instytutem Geografii Historycznej

Kościoła w Polsce Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Dopełnieniem tych trzech wielkich jubileuszów jest czwarty, znacznie skromniejszy,

gdy idzie o liczbę lat, lecz niezmiernie ważny dla dokonań Profesora, jubileusz 5-lecia

założonego na przełomie lat 1991/1992 i kierowanego również przez Niego Instytutu

Europy Środkowo-Wschodniej.

Na część pierwszą Księgi, zatytułowaną Christianitas et cultura Europae, składa się

117 prac badaczy różnych specjalności, głównie historyków. Ułożone zostały one w

kilkanaście działów tematycznych, w większości korespondujących z badaniami i

zainteresowaniami twórczymi Jubilata.

Część druga Księgi Jubileuszowej nosi tytuł Historiae peritus i odnosi się

bezpośrednio do Osoby Profesora Jerzego Kłoczowskiego. Jest ona zbiorem „szkiców

do portretu” Jubilata, świadectwem serdecznych więzi, podziwu i ogromnego

szacunku dla Kolegi, Przyjaciela, Mistrza...

Krąg autorów obu części Księgi liczy 164 osoby. Dwóch z nich nie doczekało już

niestety jej druku, słoweński historyk Sergij Vilfan i wybitny poeta polski Artur

Międzyrzecki.

Nazwiska osób, które pospieszyły z życzeniami dla Jubilata znalazły się in Tabulis.

Podkreślić w tym miejscu wypada, że osoby, które odpowiedziały na apel redakcji

Księgi i wyraziły swoje więzi z Jubilatem również w formie wcześniejszej subskrypcji

Księgi, zostały w tym wykazie wyróżnione asteriksem.

Plurimos annos Panie Profesorze!
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