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NA ÚVOD
V dňoch 9. – 10. júna 2016 sa v prednáškovej miestnosti Centra spirituality Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnila interdisciplinárna vedecká konferencia s názvom Medzikultúrne vzťahy východnej
cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia. Konferenciu zorganizoval Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ Michala Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej
univerzity v rámci riešenia projektu APVV-14-0029 – Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Odborný program konferencie tvorili štyri rokovacie okruhy, v rámci ktorých účastníci predniesli referáty
a živo diskutovali o jednotlivých prednesených referátoch.
20. zväzok série Orientalia et Occidentalia prináša vedecké štúdie
prednesené na vyššie spomínanej konferencii, ktoré sú zamerané najmä na aktuálne výskumy vzťahov latinskej a byzantskej tradície, na
latinizáciu a jej príčiny, na výskum cyrilskej a latinskej písomnej tradície spätej s východným obradom pod Karpatmi a na problematiku fungovania ľudovej zbožnosti. Osobitne dôležitý je aj výskum zameraný
na administratívnoprávnu, jurisdikčnú, kánonickú a liturgickú zložku
spätú s dejinami písomnej kultúry východného obradu pod Karpatmi.
Prítomný súbor štúdií obsahuje súhrnné výsledky prvého roka archívnych výskumov členov riešiteľského tímu v projekte Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Ponúka tak čitateľom i záujemcom o výskum kultúrnej komunikácie medzi východnou a západnou
kresťanskou tradíciou pod Karpatmi aktuálne zistenia o kontinuitnom,
resp. diskontinuitnom fungovaní východnej cirkvi v prostredí severovýchodného Uhorska, osobitne v prostredí Mukačevského biskupstva.
Hoci ide o zložitú výskumnú tému zameranú na komunikáciu medzi
latinskou a byzantsko-slovanskou konfesionálnou identitou, predsa môžeme na základe tu prezentovaných výskumov konštatovať, že
v skúmanom priestore už pred zavedením Užhorodskej únie v roku
1646 existoval stabilný a fungujúci systém utvorený na interreligióznej
i interkonfesionálnej komunikácii a právnej koexistencii latinskej a byzantskej konfesionálnej tradície v Uhorsku. Túto skutočnosť dokumentujeme na výskumoch doposiaľ neznámych alebo málo prebádaných
písomných prameňov, ktoré aktualizujú nielen doterajšie poznatky
o spomínanej problematike, ale umožňujú naplniť časté stereotypné
výklady latinizácie, pravoslavizácie i uniatizmu v prostredí cirkvi byzantského obradu a jej kultúrno-historického vývinu v období do konca 18 storočia na Slovensku a pod Karpatmi.
Súbor vedeckých štúdií predstavuje výsledky výskumov o živote
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podnes sa rozvíjajúceho dedičstva stáročných vzťahov založených na
kultúrnej komunikácii medzi východným a západným kresťanstvom.
Iba na tomto pozadí systematického výskumu písomnej kultúry, ktorá zachytáva obraz života jednotlivcov i celej spoločnosti poznačenej
konfesionálnou príslušnosťou, etnickou a jazykovou identitou, možno
pochopiť vzťahy vyplývajúce z krehkej synergie noriem každodennosti
v religiózne diverziﬁkovanej spoločnosti pod Karpatmi.
Peter Žeňuch – Šimon Marinčák
(editori)

