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PREDHOVOR

Od čias, kedy človek začal obývať Zem a počet ľudí sa začal znásobovať, až to vyzeralo, že sa jedinci z rôznych kontinentov jedného dňa stretnú
a začnú vzájomne komunikovať, sú dejiny človeka poznačené komunikáciou. Spočiatku komunikácia založená na vojnách, na devastácii a vykorenení cudzej kultúry, neskôr spočívajúca v preberaní jej objavov a výdobytkov, až napokon k ich systematickému využívaniu a technickému zlepšovaniu. Aj pre šírenie objavov bola rozhodujúcim faktorom hustota obyvateľstva a s hustotou obyvateľstva – špirálovito – rástla (a akcelerovala) opätovne aj komunikácia. A tá prinášala v porovnaní s izoláciou jedincov i kultúr zjavné výhody.
Ako všetci dobre vieme, okrem objavov a nových výdobytkov prináša
táto komunikácia aj rýchlejšie šírenie chorôb a pandemických ochorení. Na
pomyselnej časovej osi dejín, na tejto pomerne dlhej ceste ľudstva sa prvé
náznaky liečiv a hygienických opatrení objavujú relatívne neskoro, až by
sa dalo povedať, že fatálne zaostávajú. Naozaj dlho potrvá, kým sa príde
na to, čo je zdrojom nákazy, ako sa choroba šíri a ešte dlhšie, kým objaví aj
to, ako proti nej bojovať a aké hygienické návyky zvoliť.
V atmosfére týchto dní, ktoré taktiež poznačila epidémia, Vám prinášame zborník príspevkov, ktorý držíte v rukách. Tvorí ho veľa statí z oblasti medicíny, epidemiológie, histórie, teológie, biblických vied, filozofie
či slavistiky, ktoré veľmi zaujímavo reflektujú fenomén zdravia, čistoty, hygieny, duše i tela i technických parametrov, ktoré k nim viedli. Sme presvedčení o tom, že ich zostavením prinášame veľmi kvalitný a nanajvýš aktuálny materiál, ktorý bude stimulom k ďalšej diskusii.
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