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Travunie, Paganie a Kanalitska historicky k tzv. ýervenému Chorvátsku,
srbskí autori spravidla operujú tézou
o tzv. dvoch centrách ranej srbskej
štátnosti, Raške a Duklji, þo im umožĖuje integrovaĢ do výkladu národných
dejín þasĢ historického dediþstva jadranského prímoria. Vyhranené þiernohorské interpretácie z posledných rokov pre zmenu konštruujú idealizovanú
tisícroþnú svojbytnosĢ a neprerušenú
kontinuitu vlastnej štátnosti od stredovekej Duklje až po dnešok“
(s. 12 – 13).
Radi by sme verili, že kontinuita
v štúdiu a popularizácii þiernohorskej
problematiky na Slovensku a v ýesku
pretrvá a že sa þoskoro nájdu aj ćalší
bádatelia a autori, ktorých práce sa
stretnú so záujmom verejnosti, ktorá je
tradiþne naklonená þesko- a slovenskojužnoslovanským vzĢahom.
Zvonko Taneski
JUDÁK, VILIAM – POLÁýIK, ŠTEFAN:
Katalóg patrocínií na Slovensku.
Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
v Bratislave 2009. 476 s.
Práce, ktoré by mapovali patrocíniá na
našom území, sú pomerne zriedkavé,
ale o to dôležitejšie. Jednou z nich je
katalóg patrocínií z pera V. Judáka a
Š. Poláþika. Práca je vzhĐadom na svoj
charakter a úþel rozdelená na niekoĐko
þastí. Prvá þasĢ informuje o historic-
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kom základe patrocínií. Autori sa zaoberajú prvými fundátormi a fundáciami
kresĢanských sakrálnych objektov
a systémom ich vlastníctva a správy
v období pred vydaním a po vydaní
Milánskeho ediktu (r. 313). Na tento
krátky exkurz vhodne nadväzuje þasĢ
Patrocíniá na Slovensku: Výber patrocínií. Táto þasĢ práce vychádza
z jedného z najznámejších diel zameraných na patrocíniá z pera renomovaného autora J. Hudáka (Patrocíniá na
Slovensku. Súpis a historický vývin.
Bratislava: Umenovedný ústav Slovenskej akadémie vied 1984). Nasleduje podrobné vysvetlenie skratkového
systému a štruktúry samotného katalógu patrocínií, ktorý tvorí jadro publikácie. Pri súpise množstva rôznorodých položiek je nevyhnutné vytvorenie prehĐadného systému, v ktorom je
možné bez problémov sa orientovaĢ.
Základom je rozdelenie jednotlivých
patrocínií podĐa ich hierarchickej
štruktúry. Na prvom mieste sú to patrocíniá Božích osôb, nasleduje Preblahoslavená Panna Mária, sv. Jozef,
apoštoli, svätí a blahoslavení a niekoĐko ćalších špecifických patrocínií.
V rámci každého patrocínia sa nachádza ćalšie delenie na konkrétne podriadené patrocíniá s príslušnými kódmi,
podĐa ktorých je možné vyhĐadaĢ ich
v katalógu. To znamená, že napríklad
v rámci patrocínia Bolestnej P. Márie
sú uvedené podriadené patrocíniá –
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Sedembolestnej P. Márie, Spolutrpiacej
Bohorodiþky atć.
V prvej þasti vlastného katalógu sú
jednotlivé objekty zoradené podĐa patrocínií a uvedené sú aj údaje o tom, þi
je objekt rímskokatolícky, gréckokatolícky alebo prináleží vojenskému
ordinariátu. Nasleduje popis lokality
v zmysle cirkevno-územnej organizácie, údaj o príslušnej farnosti, dekanáte,
arcidiecéze, resp. diecéze. Nasleduje
charakteristika objektu, údaj o jeho
statuse (katedrála, bazilika, farský kostol atć.), o architektonickom slohu,
v ktorom je objekt postavený, uvádzajú
sa príslušné roky prvej zmienky, rok
výstavby a podobne.
Druhá þasĢ katalógu je založená na
miestopisnom opise lokalít. Z toho
vyplýva abecedné radenie podĐa miest
a obcí. Pri každej položke sú okrem
informácií o patrocíniu uvedené aj
presnejšie geografické údaje, ako napr.
rozloha lokality, nadmorská výška,
prvá písomná zmienka a zaradenie
v územnosprávnej štruktúre SR a katolíckej cirkvi. V závere práce sa
nachádzajú sumarizujúce tabuĐky a nevyhnutné registre.
Ak sa pozrieme na katalóg ako celok, možno povedaĢ, že máme pred
sebou nevšedné sumarizujúce dielo.
Autorom a ich spolupracovníkom sa
podarilo skatalogizovaĢ dovedna 5932
existujúcich a zaniknutých patrocínií
z nášho územia. Už toto þíslo nám napovie, o akú nároþnú úlohu išlo.

Vo svojej bádateĐskej práci katalóg
využijú mnohí historici, teológovia,
umenovedci, ale i odborníci þi záujemcovia z množstva najrozliþnejších vedných odborov. Autorom možno zablahoželaĢ k výsledku v podobe hodnotnej
pomôcky, ktorá na Slovensku chýbala
a ktorá nepochybne nájde svojich
vćaþných používateĐov.
Miroslav Glejtek
Ako skúmaĢ národ. DeväĢ štúdií
o etnicite a nacionalizme. Editori
Peter DráĐ a Andrej Findor. Brno:
Tribun EU 2009. 261 s.
Autori recenzovanej knihy sa rozhodli
osvetliĢ dva sociálne fakty – národ
a etnicitu – a s nimi v niektorých prípadoch súvisiacu ideológiu – nacionalizmus.
Predhovor ku knihe napísal známy
profesor Katedry sociológie na University of California (Los Angeles) Rogers
Brubaker, zaoberajúci sa vo svojich
prácach okrem iného otázkou národa,
dávajúc jej nový rámec, ćalej štátmi,
ktoré „ponárodĖovali“, národnostnými
menšinami, migráciou, štátnou príslušnosĢou a pod.
Otázka etnicity, t. j. otázka, ku
ktorému etniku isté spoloþenstvo patrí,
má dlhú históriu. Výskum etnicity sa
dostal v druhej polovici 20. storoþia
v Európe do popredia predovšetkým
v západnej historiografii. U nás, resp.
z pera slovenských historikov, uzrelo
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