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Predhovor

Prelom 10. a 11. storočia patrí k významným historickým medzníkom vo
vývoji krajín strednej Európy, nakoľko v tomto geopriestore vznikajú nové štátne
útvary (přemyslovské Čechy, arpádovské Uhorsko, piastovské Poľsko). Úloha
významného ideového svorníka novej centralizovanej moci pripadla kresťanstvu, reprezentovanom nielen inštitúciou kresťanského kráľa, ale aj vlastnou
cirkevnou organizáciou. Dobové pramene spájajú ambície týchto mladých štátov s postavou sv. Vojtecha, ktorý svojou činnosťou za života a jej ohlasom po
smrti najvýraznejšie reprezentuje duchovný most medzi kresťanskou tradíciou
súdobej Európy a počínaním politických elít nových stredoeurópskych štátov
tzv. Sclavinie.
Predložený zborník štúdií má za cieľ predstaviť slovenskému čitateľovi na
pozadí tejto významnej historickej postavy stredoeurópskych dejín širšie politické a duchovné súvislosti, ktoré utvárali podobu strednej Európy na prelome prvého tisícročia. Obsahovo sa síce orientuje na všeobecné dejiny, avšak v širšom
kontexte stredoeurópskych aktivít sv. Vojtecha umožňuje analyzovať dobové
európske politické i duchovné idey, ktoré ovplyvňovali a formovali štátnu a kultúrnu identitu etník obývajúcich východné oblasti strednej Európy, v rámci nej
aj územie dnešného Slovenska. Zameranie zborníka tak prezentuje dôležitosť
výskumu dejín Slovenska v širšom regionálnom kontexte tzv. všeobecných dejín
a sledovanie akulturačných procesov, ktoré formovali jeho historický vývoj.
Súbor štúdií, ktoré predkladáme čitateľom, je skôr úvodom k niektorým
vybraným problémom dejín kresťanstva v časoch, ktoré chronologicky i tematicky spája osobnosť sv. Vojtecha. V jeho životných osudoch, cirkevno-organizačných, duchovných i misijných aktivitách sa totiž zhmotňujú hlavné problémy čias na prelome prvého a druhého milénia, obdobia nových výziev, ktoré
sa vynárajú pred Vojtechovými súputníkmi i nasledovníkmi vo vtedajšom svete
kresťanských, či len nedávno christianizovaných oblastí Európy.
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Predhovor

Zborník je prvou publikáciou rozsiahlejšieho edičného projektu Centra
pre štúdium kresťanstva venovaného svätovojtešskej problematike, ktorá v našej domácej historiografii bola v minulosti opomínaná. Veríme, že pripravovaná
komplexná bibliografia publikácií, štúdií a článkov o svätom Vojtechovi, ako aj
kolektívna monografia Svätý Vojtech a jeho kult, ktoré vyjdú v nasledovnom
roku, pomôžu aspoň čiastočne zaplniť prázdne miesto v domácom výskume dejín kresťanstva na prelome milénií.

Q.B.F.F.S.

Banská Bystrica – Ružomberok – Kraków, október 2009
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