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ktoré prinášajú cenné poznatky o slovanskej pred-
kresťanskej religiozite. Pri výskume sa vychádza 
z dostupného pramenného materiálu historických 
kroník, naratívneho folklóru, etnografických a 
právnych štúdií, ako aj archeologických správ. Za 
metodický rámec nazerania je zvolená, v slovan-
skom prostredí nie často aplikovaná, teória meme-
tiky, ktorej noetickou súčasťou môže byť tema-
tolόgia ako náuka o literárnych témach, motívoch 
a javoch v procese literárnej komunikácie v urči-
tom časopriestore. Výsledky výskumu naznačujú, 
že kultúrna pamäť regiónu si vytvára a uchováva 
svojskú memetickú významovú štruktúru, v kto-
rej sa jednotlivé artefakty špecifickým spôsobom 
spájajú do najrôznejších konfigurácií a môžu sa 
vzájomne ovplyvňovať.

Autormi posledných dvoch štúdií v tejto mo-
nografii sú pracovníci Ústavu slavistiky Ruskej 
akadémie vied. Anna A. Leonťjeva opisuje dy-
namiku zmien v chápaní materiálnych hodnôt 
obyvateľmi Sofie v 18. storočí na príklade de-
dičských spisov. Uvedomujúc si tesnú spojitosť 
medzi materiálnymi a duchovnými hodnotami, 
autorka sa snaží poukázať na skutočnosť, že ro-
dinné dedičstvo úzko súvisí s takými axiologic-
kými kategóriami, akými sú napr. pamäť, rodina, 
vlasť, domov atď., z čoho vyplýva, že by sa hod-
nota hmotných predmetov nemala obmedzovať 
výlučne na majetkové aspekty. Uskutočnená ana-
lýza je cenným prínosom aj preto, lebo tieto spisy 
disponujú rôznymi údajmi ako o kresťanskej, tak 
aj o moslimskej komunite žijúcej v bulharskom 
hlavnom meste, čo zároveň umožňuje komparáciu 
vnímania predmetných hodnôt príslušníkmi roz-
dielnych vierovyznaní. Nikita S. Gusev sleduje 
demokraciu a demokratické hodnoty v Bulharsku 
na prelome 19. a 20. storočia očami ruských po-
zorovateľov. Autor vyvíja úsilie získať informá-
cie o tom, či boli demokratické hodnoty typické 
pre Bulharov na prelome minulého storočia. Na 
základe analýzy ruských cestopisov dospieva 
k záveru, že podobne ako pre ruský národ, aj pre 
príslušníkov bulharského národa bola demokracia 
cennou hodnotou, avšak jej implementácia bola 
vážne skreslená v tomto štáte.

Celkovo možno konštatovať, že publikácia 
predstavuje komplexné a prehľadné zhrnutie po-
znatkov doterajšieho výskumu v oblasti slovanskej 
axiológie. Jednotlivé štúdie prinášajú pohľad na 
súbor hodnôt a antihodnôt v rôznych slovanských 
krajinách, v rozličných etapách vývinu slovanských 
národov. Autori monografie poukazujú na to, že 
hierarchia hodnôt sa celkovo mení v závislosti od 
ideológie alebo náboženstva krajiny a jej dynamiku 
ilustrujú početnými príkladmi lingvistického, kul-

túrneho a historického charakteru. Výsledky výsku-
mu jasne ukazujú, že práve v jazyku sa uchováva 
obraz hodnotového systému, ktorý predstavuje zák-
lad pre poznanie kultúry a identity každého národa. 

Marína Hríbová

Ostajmer, B. – Šabić, M.: Janko 
Tombor književnik i političar. 
Slavonski Brod – Bratislava:  
Hrvatski institut za povijest, Ústav 
slovenskej literatúry Slovenskej 
akadémie vied, 2020. 284 s.

Historici z Chorvátskeho historického inštitú-
tu1 Branko Ostajmer a Marijan Šabić si za predmet 
svojho záujmu zvolili osobnosť v slovenskom pro-
stredí menej známu, a to rímskokatolíckeho kňaza, 
spisovateľa a publicistu Jána Krstiteľa Tombora 
(1825, Žilina–1911, Ďakovo). Slovenský rodák 
pôsobil v chorvátskom prostredí, predovšetkým 
v Ďakove. Práca má prehľadnú a logickú štruktú-
ru. Jej hlavným cieľom bolo, ako naznačili samotní 
autori, priblížiť literárne a politické pôsobenie Jan-
ka Tombora, keďže doposiaľ neexistovalo súhrnné 
dielo, ktoré by sa venovalo tejto osobnosti. Prvé 
štyri kapitoly mapujú jeho literárne pôsobenie, za-
tiaľ čo nasledujúcich deväť kapitol analyzuje jeho 
politické aktivity. Prvá kapitola s názvom Janko 
Tombor u povijesti hrvatske književnosti sa venuje 
práve miestu tohto spisovateľa v chorvátskej lite-
ratúre, pričom na jeho „znovuobjavení“ sa podie-
ľal hlavne chorvátsky spisovateľ Nikola Andrić 
(1867–1942). V druhej kapitole U Banskoj Bistrici 
i Pešti sa čitateľ dozvedá o Tomborových rodin-
ných pomeroch, ale hlavne o štúdiách v spomenu-
tej Banskej Bystrici, Pešti, ako aj na lýceu v Nit-
re. Tretia kapitola analyzuje Tomborovu literárnu 
činnosť, ktorá je tu rozdelená na literárne začiatky, 
prózu a poéziu. V 17 existujúcich básňach Tombor 
tematicky osciluje medzi rôznymi témami (najmä 
túžba po rodnom kraji, významný počet básní sa 
dá identifikovať ako krajinomalebná reflexívna ly-
rika), a z nášho pohľadu je zaujímavá najmä jeho 
druhá báseň, v ktorej prejavil svoje očarenie Srb-

1 http://www.isp.hr/en/
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skom. Štvrtá kapitola (Odjeci Tomborovog književ-
nog rada u Češkoj i Slovačkoj) sa zameriava na re-
cepciu a preklady Tomborových diel na Slovensku 
a v Čechách. Väčšia časť knihy, začínajúc piatou 
kapitolou, je venovaná pôsobeniu Janka Tombora 
ako politika. Napriek tomu, že jeho politická ka-
riéra bola pomerne krátka (do roku 1878), prejavil 
vôľu zlepšiť postavenie chorvátskeho národa. Na 
začiatku svojej kariéry bol slavianofilom a presa-
dzovateľom chorvátsko-srbskej spolupráce, ktorá 
videla svojho najväčšieho protivníka v Maďaroch. 
Šiesta kapitola Politički počeci približuje politické 
aktivity J. Tombora, s časovým vymedzením do 
jeho prvej kandidatúry do chorvátskeho snemu.2 
V tejto kapitole sa bližšie zoznámime aj s jednou 
z kľúčových osobností chorvátskeho politického 
života, a to s biskupom Josipom Jurajom Stross-
mayerom (1815, Osijek–1905, Ďakovo). Siedma 
kapitola Župnik u Erdeviku sa venuje uplatneniu 
Janka Tombora ako kňaza vo farnosti v obci Erde-
vík (okres Šid), nachádzajúcej sa v západnej časti 
Sriemu, na južnom úpätí Fruškej hory v dnešnom 
Srbsku.3 Informácie, ktoré autori ponúkajú v tejto 
kapitole sú veľmi zaujímavé aj z nášho pohľadu, 
keďže Erdevík mal aj početnú slovenskú menšinu 
– v r. 1890 z celkového počtu obyvateľov (3252) 
hovorilo po slovensky 496 obyvateľov. Kapitoly 
8 až 11 sa venujú, dalo by sa už povedať vysokej 
politike, do ktorej sa Tombor dostal ako posla-
nec chorvátskeho snemu a následne aj uhorského 
snemu v Budapešti. Práve v tejto časti publikácie 
sa dozvieme, prečo sa Tombor rozhodol pridať  
v roku 1870 k väčšine chorvátskej Národnej strany 
a Ivanovi Mažuranićovi (1814–1890), ktorý sa v 
roku 1873 stal chorvátskym bánom. Táto politic-
ká voľba J. Tombora postupne prerástla do jeho 
konfliktu s biskupom Strossmayerom, ktorý sa  
z politiky stiahol a bol presvedčený, že Národná 
strana je príliš zhovievavá voči Maďarom. Čitateľ 
sa dozvie aj o jeho politickom konci, keďže (aj) 
vďaka tlaku zo strany Strossmayera neuspel ako 
kandidát v snemových voľbách v roku 1878. Kapi-
tola Posljednje godine života pomyslene uzatvára 
monografiu, keďže je venovaná doteraz málo zná-

2 Pre bližšie fungovanie snemu pozri: Hodimir Sirotković. 
Organizacija Sabora Hrvatske i Slavonije u nagodbenom 
razdoblju (1868 – 1918). Arhivski vjesnik. 34-35 (1991 – 
1992). 35-36, s. 21-30.
3 https://www.slovackizavod.org.rs/kultura-i-sira-javnost/
kulturna-mapa/mesta/erdevik 

memu obdobiu života J. Tombora, a to jeho koncu. 
Dozvieme sa v nej, že napr. na sklonku života da-
roval škole v obci Piškorevci okolo 140 chorvát-
skych kníh, ale poskytuje nám aj informácie o tom, 
čo napĺňalo jeho posledné dni. Po tejto kapitole 
nasledujú ešte kapitoly 13. a 14., ktoré sa venujú 
nekrológom a jeho miestu v chorvátskej kolektív-
nej pamäti. Publikácia obsahuje aj súbor ilustrá-
cií rôzneho charakteru, ktoré sa týkajú života, ale 
aj smrti Janka Tombora (nájdeme medzi nimi aj 
jeho parte a iné). Kniha je ešte opatrená prílohami, 
zoznamom prameňov, bibliografiou J. Tombora, 
záverom, miestnym a menným registrom. 

Autorov je potrebné pochváliť aj za snahu nes-
ledovať iba osobnú líniu Janka Tombora, ale popí-
sať aj celkový spoločenský, politický a historický 
kontext, v ktorom tvoril, žil a pracoval. Táto úzko 
špecializovaná a solídne spracovaná monografia 
je určená vedeckej komunite, ktorá sa venuje slo-
vensko-chorvátskym vzťahom, dejinám literatúry 
alebo zahraničným Slovákom. Ľudským príbe-
hom však môže zaujať i laického čitateľa, ktorý 
však musí ovládať chorvátsky jazyk. Veríme, že aj 
spoločné vydanie tejto zaujímavej práce ešte viac 
prispeje k prehĺbeniu slovensko-chorvátskej spolu-
práce v oblasti vedy a výskumu. 

Maroš Melichárek

Zo správy o činnosti Slovenského 
komitétu slavistov v roku 2019

Dňa 19. októbra 2020 sa na svojom pravidelnom 
plenárnom zasadnutí zišiel Slovenský komitét sla-
vistov (SKS). Rokovanie sa však uskutočnilo netra-
dične, a to prostredníctvom videoprenosu medzi 
členmi komitétu vďaka zakúpenej licencii interne-
tovej domény zoom. Spôsob rokovania bol v súlade 
s usmernením Ústredného krízového štátu SR v sú-
vislosti s pandemickým šírením COVID-19. Online 
rokovanie otvoril a viedol predseda Slovenského 
komitétu slavistov (SKS) prof. PhDr. Peter Žeňuch, 
DrSc. Program rokovania tvorili tieto body: Správa  
o činnosti SKS za rok 2019 a doterajšie aktivity 
v roku 2020, revízna správa za rok 2019, príprava 
Tretieho kongresu slovenských slavistov (temati-
ka, hostia, komisie a logistika) v októbri 2021. In-
formácia zo zasadnutia Medzinárodného komitétu 
slavistov v auguste 2020 sa týkala tematiky 17. me-
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