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Úvod

Knižná publikácia Cyrilské a latinské pamiatky v byzantsko-slo-
vanskom obradovom prostredí na Slovensku odkrýva témy, ktoré sú 
z hľadiska interdisciplinárnych slavistických výskumov na Slovensku 
málo pertraktované. Z viacerých aspektov predstavuje obraz o stave 
výskumu predovšetkým v oblasti používania cirkevnej slovančiny, 
latinčiny a ľudového jazyka v písomnostiach byzantského obradu na 
Slovensku. Osobitne zaujímavý je aj výskumný okruh zameraný na 
dejiny karpatského regiónu a na skúmanie vplyvov Východu a Západu 
pri formovaní a utváraní naratívov v ľudovej prozaickej tvorbe a pri 
používaní rozličných nápevov a piesní v byzantskej hudbe. Zborník 
perktraktuje aj niektoré doposiaľ málo známe aspekty vzťahov medzi 
jednotlivými etnikami a etnicko-konfesionálnymi skupinami a kultú-
rami v regióne pod Karpatmi.

V rámci spolupráce medzi Slavistickým ústavom Jána Stanislava 
SAV a Pápežským východným ústavom (Pontificio Istituto Orientale)
v Ríme sa v dňoch 30. júna – 1. júla 2006 v Centre spirituality Vý-
chod – Západ Michala Lacka v Košiciach uskutočnil vedecký semi-
nár s medzinárodnou účasťou venovaný výskumu byzantskej tradície 
na Slovensku. Seminár sa venoval predovšetkým aktuálnym otázkam 
existencie, uchovávania, digitalizácie a vydávania pamiatok v cir-
kevnoslovanskom, latinskom i ľudovom jazyku, ktoré vznikli v re-
gióne východného Slovenska a Podkarpatskej Rusi. Práve na tomto 
seminári odzneli mnohé podnetné myšlienky o výskume tohto regi-
ónu a o možnostiach hlbšej spolupráce medzi vedeckovýskumnými 
pracoviskami doma i v zahraničí. Takto široko koncipovaný výskum 
prispeje ku komplexnému poznaniu národného kultúrneho bohatstva 
v širšom európskom rámci. Výsledky takýchto interdisciplinárnych 
výskumov pomôžu prezentovať Slovensko ako predstaviteľa a nosite-
ľa interkultúrnych vzťahov v regióne, ktorý spája viacero jazykových, 
kultúrnych a religióznych tradícii Východu i Západu. Prioritou kom-
plexných interdisciplinárnych výskumov je preto poznávanie vzťahov 
medzi jazykmi, kultúrami, etnikami a religióznymi tradíciami, ktoré 
na území Slovenska utvorili prirodzené podmienky pre živý kultúrny, 
etnický i konfesionálny pluralizmus.
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Súbor týchto štúdií predstavuje výsledky i zámery bádateľského 
kolektívu pracovníkov i spolupracovníkov Slavistického ústavu Jána 
Stanislava SAV. Prvoradou úlohou je na základe interdisciplinárneho 
výskumu prispieť k osvetleniu procesov medzi jazykmi, kultúrami a 
etnikami v karpatskom prostredí s osobitným zreteľom na východné 
Slovensko a byzantsko-slovanskú tradíciu v tomto regióne.

Bratislava 19. februára 2007

Doc. PhDr. Peter Žeňuch, PhD.
riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

predseda Slovenského komitétu slavistov
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