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GLOMSKI, Jacqueline: PATRONAGE AND 
HUMANIST LITERATURE IN THE AGE OF 

THE JAGIELLONS. Toronto : University Press, 
2007. 336 s. 

Autorka, ktorá pôsobí na Kráľovskom ko
légiu v Londýne, predstavuje v tejto monografii 
mecenát ako jav, ktorému v dejinách humanis
tickej literatúry nepripadla ani zďaleka okrajo
vá úloha. Svoju pozornosť sústredila na identifi
kovanie estetických noriem literárnej tvorby 
humanistov v epoche Jagellovcov, pričom hľadí 
na spisbu aj ako na produkt patrónsko-klient
skych vzťahov. Hlavným objektom jej záujmu 
je politická a panegyrická poézia Rudolfa Agri
colu Mladšieho, Valentína Ecchia a Leonarda 
Coxa, ktorí si za centrum šírenia humanistic
kých ideí v strednej Európe zvolili Krakov. Do 
vtedajšieho hlavného mesta Poľska a sídla uni
verzity zaviedla dvoch rodených Bavorčanov 
a Angličana na niekoľko rokov peregrinatio 
academica. Na rozdiel od filologicky založe
ných bádateľov Glomskej nejde o to, aby zdô
raznila vzťahy závislosti ich diel od antických 
vzorov, ale vyzdvihuje túto spisbu ako samo
statnú nadnárodnú literatúru, inšpirujúc sa prá
cami P. Urbanského, E. Bernsteina, Ch. Tremlo
vej, A. Schirrmeistera a ďalších. 

Glomskej zvlášť záleží na tom, aby uká
zala, že tvorba menovaného tria básnikov, de
terminovaná politickými aj kultúrnymi vektor
mi na národnej i regionálnej úrovni, nebola 
okrajová ani efemérna a že si nezaslúži podce
ňovanie. V prvej kapitole sa venuje kultúrno
-politickému prostrediu Krakova medzi rokmi 
151 O a 1530. Od dynastickej politiky vo vzťahu 
k umeniu na začiatku 16. storočia prechádza 
k predstavovaniu podporovateľov humanistic
kej latinčiny (J. L. Decius, J. Dantiscus, A. Kr
zycki, P. Tomicki, K. Szydlowiecki) a k ich 
klientom, putovným básnikom (K. Celtis, 
L. Corvinus, P. Crosnensis), ku ktorým sa zara
ďuje aj trio Agricola, Cox, Ecchius. Kapitolu 

Slovenská literatúra, 56, 2009, č. 5 - 6 

uzatvára náčrt postupu pri hľadaní patrónov 
a okolností, za ktorých básnici opustili krajinu. 

Druhá kapitola podrobne opisuje budovanie ka
riéry hmotne závislého básnika, sebapropago
vanie vo vzťahu k verejnosti a mecénovi pomo
cou dedikačných listov a komendačných básní. 
Osobitne zaujímavá, hoci najkratšia je tretia ka

pitola pod nadpisom Vytváranie hrdinu: Obraz 
velikána (s. 87 - 115); tu sa autorkin pohľad 
upriamuje na prostriedky jazykovej štylizácie, 
akými sú topoi, oslavné superlatívy, enumerácia 
cností, prirovnávanie k antickým hrdinom, kto
ré exemplifikuje na dvoch Ecchiových panegy
rických básňach Panegyricus in laudem Augus
tini Moravi ( 1512) a De antiquissima nominis et 
familiae Thurzonum origine (1519). Posledná 
a najrozsiahlejšia kapitola Potreba bezprostred
nej básnickej tvorby: politická propaganda 
a príležitostné verše (s. 117 - 184) usúvzťaž11u
je tvorbu všetkých troch básnikov s takými uda
losťami politického života, akými boli diploma
tické rokovania panovníkov v Prešporku a vo 
Viedni v roku 1515, vojny Žigmunda Starého 
s Moskovským veľkokniežatstvom, hagiogra
fická poézia pred moháčskou bitkou, dopad 
Moháča a celkové hodnotenie vlády Ľudovíta 
II„ pričom upozorňuje na fakt, že hoci Uhorsko 
prežívalo hospodársky veľmi zložité obdobie, 
nedá sa hovoriť o stagnácii literatúry. V tejto 
kapitole analyzuje nie menej ako šestnásť básní 
alebo básnických príspevkov V. Ecchia, ktorého 
príslušnosť do našej latinskej literatúry obdobia 
humanizmu začíname bližšie vnímať iba v po
sledných rokoch. Je faktom, že doteraz sa nikto 
tak rozsiahlo nevenoval jeho veršom ako J. Glom
ski a nikto nespracoval nastolenú problematiku 
natoľko komplexne ako ona. 

Treba priznať, že autorka suverénne pra
cuje s pramennou i sekundárnou literatúrou 
a veľmi presne dokladá, o čo opiera svoje zá
very. Poznámkový aparát prináša osemstošty
ridsať odkazov často značne rozsiahlych, preto 
je škoda, že ich čitateľ nenachádza pohodlne 
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pod čiarou pri texte, ale osve až na s. 213 -
285. Impozantná je takisto bibliografia, ktorá 
na tridsiatich stranách registrnje bezmála päť
sto položiek, medzi ktorými je takmer 30% 
textov v poľštine, nájdeme tu však aj maďar
ské, slovenské a české tituly. Už z týchto úda
jov je zrejmé, že sa autorka zaslúžila o priblí
ženie stredoeurópskeho priestorn západnému 
publiku aj cez diela tunajších bádateľov. Po
chopiteľne, ťažiskovým priestorom je Krakov 
a Budín, primerane sa zohľadňuje zástoj 
habsburgovskej Viedne, opticky azda až pri
veľmi ležia na okraji české krajiny; je to však 
iste aj preto, že tak Vladislav, ako jeho syn Ľu
dovít uprednostnil Budín vo funkcii svojho sí
delného mesta, kde bola zriadená česká kance
lária. 

Cennou súčasťou knihy je súpis diel kaž
dého z troch analyzovaných autorov. Súpisu 
variantov mien latinských mien v poľštine, 

maďarčine, češtine, slovenčine, nemcme 
a angličtine možno vytknúť, že sa v ňom nena
šlo miesto aj pre slovenskú podobu mien Zá
poľa/Zápoľský, názvov Vratislav, Ostrihom, 
Korutánsko, Belehrad, Záhreb. Zoznam topo
ným na prekvapenie neuvádza ani jednu latin
skú podobu. V expozé sa pre lokality na území 
bývalého Uhorska používajú zásadne maďar
ské názvy, čo v anglickom texte vyznieva tro
cha komicky a primárnemu adresátovi knihy 
miesto uľahčenia orientácie v takom zemepis
ne vzdialenom priestore skôr komplikuje iden
tifikáciu; lepšie bolo riešiť problém použitím 
oboch znení. Autorka píše meno latinského 
básnika Ecchia v nemeckej fonne Eck a - čo je 
ešte ťažšie zdôvodniteľné - meno Thurzo po

maďarčuje použitím dlhého ó, hoci táto podo
ba sa v súvekých dokladoch nenachádza. Ne
pochybne sa v tejto voľbe odráža aj fakt, že 
hlas slovenskej vedy je v tejto oblasti výskumu 
zatiaľ málo počuteľný. 

Glomskej záslužná, zaujímavá a veľmi 
podnetná monografia si však v každom prípade 

zaslúži pozornosť aj našich historikov a literár
nych vedcov. 

Daniel Škoviera 
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POÉZ1A SLOVENSKEJ KATOLkKEJ MO
DERNY. Zostavili M. Hamada, M. Súkeníková. 
Bratislava : Kalligram - Ústav slovenskej lite
ratúry SAV, 2008. 680 s. 

Publikácia Poézia slovenskej katolíckej 
moderny nemá ráz monografickej literárnohis
torickej syntézy o slovenskej katolíckej moder
ne, respektíve o naj charakteristickejšom type jej 
literárnej produkcie, ktorým je básnická tvorba. 
V prevažnej miere ide o antológiu básnických 
a literárnokritických textov, prípadne aj osobnej 
korešpondencie medzi autormi, ak poskytuje 
dôležité literárnohistorické informácie. Zosta
vovateľ Milan Hamada v tomto zmysle „nechal 
hovoriť fakty" samé za seba. Výber a redaktor
ské členenie dobových prameňov však vytvára 
prehľadný a plastický obraz o dynamike rozvo
ja katolíckej moderny a čiastočne aj o literár
nom živote v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 
20. storočia a napomáha tomu, aby si čitateľ 

z ponúknutých textov vytváral vlastné uzávery 
o problematike. Okrem zozbieraných, vytriede
ných a usporiadaných dobových dokumentov 
sú súčasťou knihy redaktorské poznámky a ko
mentáre, obsažný doslov M. Hamadu, stručné 
autorské medailóny a kalendárium katolíckej 
moderny, odporúčaná vybraná literatúra a obra
zová príloha k danej téme. 

Samotná antológia má niekoľko častí, 

ktoré korešpondujú s literárnohistorickým čle
nením uvedeným v literárnohistorickej štúdii na 
konci knihy (doslov). Prvá časť štúdie nesie ná
zov Zrod a rozvinutie a zahŕňa dobové pramene 
z rokov 1931 - 1939. Nachádzajú sa v nej vy
brané básne zo zbierok Pavla G. Hlbinu, Jána 

Harantu, Rudolfa Dilonga a Janka Sílana, pri
čom za jednotlivými básnickými výbenni sú 
radené dobové recenzie na ne. Ďalej sú tu člán
ky týkajúce sa časopiseckej bázy autorov kato
líckej moderny (časopisov Postup a Prame11), 

aktuálne teoretické state (napr. o vzťahu kres
ťanstva a surrealizmu) a reakcie odbornej verej
nosti na katolícku modernu vôbec. Druhá časť 
s názvom Premena obsahuje umelecký a literár
nohistorický materiál z rokov 1939 - 1941, tý
kajúci sa tvorby Janka Silana, Mikuláša Šprin-
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