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Úvod 

Zborník Religiones predstavuje snahu  o prezentáciu výskumu dejín relígií na Inštitúte 

histórie, kde sa začal realizovať nový študijný program Dejiny relígií v študijnom odbore 

religionistika. Takto reálne chceme  zapájať aj študentov už počas ich štúdia do odborného 

výskumného procesu. 

Súčasný svet už nie je rozdelený tzv. železnou oponou, ale vnímame ho ako konglomerát 

mnohých kultúrnych tradícií a smerovaní, ktoré sa v priebehu dejinného vývoja formovali na 

konkrétnych náboženských doktrínach. Táto skutočnosť v nás iniciovala potrebu vytvoriť 

študijný program Dejiny relígií, ktorého zámerom je odborný výskum jednotlivých 

náboženských systémov s dôrazom na tri svetové náboženstva: judaizmus, kresťanstvo 

a islam. Popri tom sú v záujme našej pozornosti aj najstaršie dejiny, ktoré sú späté 

s religiozitou konkrétneho geografického priestoru. V našom prípade ide teda o osadenie 

odborného výskumu religiozity do dejinného kontextu, čo zaručuje vysoký stupeň 

zachovania objektivity. Hoci študijný program Dejiny relígií je zaradený v odbore 

religionistika, nejde o komparatívnu (porovnávaciu) religionistiku. 

Dnešná civilizácia prechádza globalizačným procesom a vzájomným prenikaním rozličných 

kultúr do netradičných regiónov. Migračný proces je značne dynamický a aj naše prostredie 

podlieha zmenám, na ktoré hlavne mladá generácia musí byť pripravená. Koexistencia 

rôznych kultúr a náboženských tradícií v jednom priestore, je perspektívou budúcnosti. 

Prekonať predsudky z minulosti je možné iba na základe nových a aktuálnych znalostí 

o tradičných hodnotách iných kultúr a náboženských systémov. 

Objektívny výskum jednotlivých náboženských systémov, bez akýchkoľvek religióznych 

predsudkov, nás môže posunúť správnym smerom vo vzájomnej  tolerancii a ekuméne.  

V roku 2011/2012 štúdium Dejín relígií  ukončili prví absolventi magisterského štúdia 

a niektorí pokračujú v písaní doktorských prác, na konkrétne témy, čo je nádejné 

a potešiteľné, pretože pokračujú vo výskume i v ďalšom svojom vzdelávaní. 

Publikovanie zborníka má prispieť k prezentácii výsledkov vedeckého bádania v oblasti 

dejín relígií. Predpokladáme, že v budúcnosti sa stanú prispievateľmi do zborníka aj naši 

absolventi, čím sa im vytvorí priestor na ich ďalší odborný rast.   
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