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údaje o Spurného knize?4 Je-li na s. 80 připomínána kniha Zdeňka Vašíčka o archeologii 
z roku 1981, kterou jako propuštěný politický vězeň a disident mohl vydat jen pod jménem 
spoluautora, proč i zde chybí příslušný odkaz?5 

Velmi spoře dokumentovanou osobou v knize je vlastně i Jan Klápště sám – 
očekával bych, že cenné subjektivní svědectví o jeho osobě bude v publikaci tohoto formátu 
doprovázeno hutnou „objektivizující“ studií shrnující jeho přínos archeologické vědě, 
alespoň výběrovou bibliografií jeho odborných děl a výběrem odkazů na jeho předchozí 
komunikaci s veřejností. Namísto toho se čtenář dočká jen několikařádkové informace 
na záložce obálky. Jako by si Ivo Štefan při psaní knihy nevěřil, že by mohla zajímat 
i někoho mimo rámec archeologické obce… Opak je pravdou, podařilo se mu připravit 
knihu zajímavou i pro širší veřejnost a nezařazení toho, „co my archeologové mezi sebou 
stejně dobře víme“ (to není citát, tak si jen sám pro sebe shrnuji pocit z knihy), poněkud 
podkopává její výpovědní hodnotu.

Antonín Kostlán

4 Matěj SPURNÝ, Most do budoucnosti. Laboratoř socialistické modernity na severu Čech, Praha 
2016.

5  Jaroslav MALINA, Archeologie včera a dnes aneb Mají archeologové šedé hmoty více za nehty než 
za ušima?, Díl I–II, České Budějovice 1981. 

Xavier BARRAL I ALTET – Pál LŐVEI – Vinni LUCHERINI – Imre TAKÁCS (eds.) 
The Art of Medieval Hungary 
(= Bibliotheca Academiae Hungariae – Roma. Studia, 7)
Roma, Viella 2018, 553 s., ISBN 978-8867286614.

Publikácia vychádza ako výsledok niekoľkoročnej vedeckej spolupráce. Bola to predovšetkým 
snaha maďarských kunsthistorikov a Maďarskej akadémie v Ríme priblížiť stredoveké 
uhorské umenie širokému obecenstvu vo svetovom jazyku. Menovite to boli Pál Lővei 
z Maďarskej Akadémie vied a Imre Takács, vedúci Ústavu dejín umenia, Univerzita Eötvösa 
Lóranda v Budapešti. Udialo sa tak v kooperácii s popredným európskym odborníkom na 
dejiny umenia, Xavierom Barral i Altet a talianskou historičkou Vinni Lucherini. Publikácia 
si kladie za cieľ chronologicky predostrieť umenie Uhorska od začiatku 11. storočia až po 
koniec stredoveku s prihliadnutím na stav bádania, mieru zachovanosti, ako aj prístupnosť 
jednotlivých artefaktov. Práca je rozdelená na 6 kapitol (celkovo 19 štúdii) a dva doplnky. 
Prvý doplnok jednotlivo predostiera niektoré významné umelecké diela a stavby, zatiaľ 
čo druhý hovorí o vývoji muzeálnych inštitúcii v Maďarsku a Rumunsku. Práca obsahuje 
bohatú obrazovú prílohu. 

Ako však v úvode hovorí Barral i Altet, dôležité bolo definovať uhorské stredoveké 
umenie. Primárnu rolu tu zohráva geografické hľadisko. V úvode sa môžeme stretnúť  
s reflexiou výskumu v minulosti, kedy dejiny umenia neraz slúžili politickým záujmom, 
či už v 19. storočí alebo neskôr počas socializmu. Definovať uhorské umenie v dnešnej 
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modernej dobe je pomerne zložité z pochopiteľných príčin. Problémom je geografické 
i terminologické hľadisko. Napriek tomu vznikla iniciatíva vedcov, priblížiť odborné 
problémy verejnosti, ale najmä ponúknuť najnovší kritický ohľad, ktorý rozšíri znalosť 
o uhorskom stredovekom umení i mimo Maďarska, či lepšie povedané bývalého Uhorska.

Prvá kapitola analyzuje stav bádania a výskum v minulosti. Poskytuje však prehľad 
o zdrojoch a prameňoch pre výskum danej problematiky. Ernő Marosi zhodnocuje stav 
bádania v danej oblasti, pričom hovorí o nutnosti zachovania si profesionálnej identity 
aj v súčasnej dobe. Kornel Szovák predostiera pramene k dejinám umenia v Uhorsku. 
Čitateľ sa dozvie, že uhorské stredoveké pramene boli postihnuté viacerými negatívnymi 
okolnosťami – predovšetkým to boli tatársky vpád a osmanská expanzia. Jednotný zoznam 
prameňov k uhorskému stredovekému umeniu stále absentuje. Zároveň však Szovák hovorí 
aj o prameňoch špecifickej povahy, ktoré k umeniu poskytujú častokrát chýbajúce informácie 
(napr. inventáre, registre či ojedinelé zmienky v kronikách a diplomatickom materiáli). 

Druhá kapitola sa zameriava na mestá, vidiek a šľachtické sídla. Vývoj v mestách 
približuje Katalin Szende, odborníčka na uhorské stredoveké mestá. Urbánny vývoj 
v Uhorsku bol zložitý, autorka analyzuje i problém kontinuity, ktorá zrejme prebehla na 
rôznych úrovniach. Predovšetkým sa tak stalo v mestách, kde sa nachádzalo antické (rímske) 
osídlenie či štruktúry, napr. Ostrihom, Päťkostolie, Ráb či Alba Iulia. Niektoré uhorské 
mestá vznikli primárne na strategickej pozícii, antické osídlenie tu hralo iba sekundárnu 
úlohu. Takisto sa čitateľ dozvie, že Arpádovci „prehliadli“ starobylé kultové miesta 
(Szombathely – rodisko sv. Martina, Blatnohrad, Nitra atď.) Tu však možno oponovať, 
že nie je možné paušalizovať. Aj vznik uhorskej cirkevnej organizácie zrejme už musel byť 
podmienený istou úrovňou kresťanstva v novozaložených biskupstvách. 

Premena starých sídiel na mestá v pravom slova zmysle začala až s príchodom tzv. 
hostí. Pál Lővei analyzuje urbánnu architektúru. Najstaršie uhorské mestá vznikli s využitím 
antických lokalít resp. ich materiálu. 13. storočie prináša i prvé výsady i zmeny v mestskej 
architektúre. Takisto v tom čase to bola i postupná profilácia Budína ako kráľovského 
sídla. Zsombor Jékely predostiera vývoj sakrálnej architektúry na vidieku. Jej rozvoj nastal 
až po upevnení kresťanstva v Uhorsku na začiatku 11. storočia, čo spočívalo vo vzniku 
biskupstiev a kláštorov. Hoci svoju úlohu tu zohrávali staršie štruktúry a osídlenie, medzi 
inými cella trichora v Päťkostolí alebo už spomenutý Blatnohrad. Z neskoršieho obdobia 
sa zachovalo viacero sakrálnych stavieb rôzneho typu, hoci iné výrazne postihol tatársky 
vpád. Autor spomína i kostol svätého Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom a tunajšie fresky. 
Výskum z posledného obdobia kladie vznik tohto kostola do 9. či 10. storočia.1 12. ale najmä  
13. storočie zažilo nárast počtu sakrálnych stavieb, čo bolo späté s príchodom cudzincov, 
ktorí sa usadili na Spiši či v Transylvánii a taktiež s príchodom nových reholí. 

Ako spomína Jékely, mimoriadne kľúčovým prameňom pre cirkevnú topografiu 
sú záznamy vyberačov pápežských desiatkov z rokov 1332–1337, ktoré pokrývajú 90 % 
Uhorska. Autor sa na základe tohto prameňa dopracoval k približnému počtu sakrálnych 

1 Bibiana POMFYOVÁ et kol., Stredoveký kostol. Historické a funkčné premeny architektúry, Brati-
slava 2015, s. 110–111.
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stavieb v Uhorsku v prvej tretine 14. storočia (šesť či sedem tisíc, z ktorých dnes však stojí 
iba tisíc). Pozornosť je však venovaná aj freskám v dochovaných kostoloch. Významná časť 
sa nachádza Slovensku (Kostoľany pod Tribečom, Žehra, Veľká Lomnica, Dravce, Spišská 
kapitula) či v Transylvánii. Ako Jékely správne upozorňuje, najčastejším motívom na 
freskách bol svätý Ladislav, resp. vizuálné stvárnenie jeho legendy. 

István Feld analyzuje vývoj hradov a šľachtických sídiel. V najstaršej fáze primárnu 
rolu zohrávali hrady v „medium regni“, teda v centrálnej časti Uhorska. Špeciálnu pozíciu 
mal Stoličný Belehrad (Székesfehérvár), počas éry Bela III. (1172–1196) sa opätovne ako 
panovnícke sídlo profiluje Ostrihom a následné Budín. V tejto dobe však vznikajú aj ďalšie 
kráľovské rezidencie, medzi ktorými uvádza autor napríklad Spišský hrad. 

Tretia kapitola je venovaná románskej architektúre so zreteľom na katedrály 
a kláštory. Autorom prvej štúdie je Béla Zsolt Szakács. Už na začiatku štúdie autor hovorí 
o tom, že znalosti o uhorskej románskej architektúre nie sú veľmi rozšírené v medzinárodnej 
vedeckej komunite. Napriek deštruktívnym elementom sa jedná o veľké množstvo materiálu 
zasluhujúceho si pozornosť. O prvých biskupských katedrálach však vieme pomerne 
málo, nakoľko prešli početnými stavebnými úpravami ešte v 11. storočí a neskôr v 12. či 
13. storočí. Uhorsko samozrejme preberalo západné vzory: Napríklad pôdorys kláštora 
v Szekszárde (založený 1061) s najbližšou paralelou v Castello di Paderna. Autor na tomto 
priestore stručne mapuje jednotlivé katedrály a kláštorne kostoly. 

Krisztina Havasi sa venuje románskemu sochárstvu, ktoré sa zachovalo často len 
fragmentárne. Viaceré katedrály prešli v 12. storočí výraznou prestavbou, v tomto čase vznikla 
v Ostrihome Porta Speciosa, zachovaná len na obraze z 18. storočia. Okrem západných vzorov 
v Uhorsku bol pochopiteľne citeľný aj byzantský vplyv. Ten autorka spomína v spojitosti so 
sarkofágom zo Stoličného Belehradu, tradične považovaným za hrobku prvého uhorského 
kráľa Štefana. Autorka stručne analyzuje byzantský vplyv na freske s Pannou Máriou v kláštore 
Pécsvárad. Na mieste bolo vhodné spomenúť i prítomnosť byzantských majstrov, ako o tom 
hovorí Viedenská obrázková kronika pri stavbe kostola v Starom Budíne.2 Takisto prestavba 
sa udiala aj v bazilike Panny Márie v Stoličnom Belehrade počas éry kráľa Kolomana (1095–
1116). Koniec 12. storočia už predznamenáva nástup gotiky. Autorka tu hovorí o Ostrihomskej 
katedrále a taktiež o katedrále v Alba Iulii a Jágri. Práve v Jágri sa našiel ranogotický fragment 
z hrobky kráľa Imricha (1196–1204) neobyčajnej kvality a umeleckého stvárnenia. 

Imre Takács sa venuje nástupu gotiky v Uhorsku. Stalo sa tak počas obdobia Bela 
III., ako autor hovorí, prostredníctvom jeho sobášu s Margarétou Kapetovou. Prvé stavby 
v gotickom štýle sa objavujú v Ostrihome. Takács mohol prípadne spomenúť tunajšiu 
kolegiátnu kapitulu svätého Tomáša Becketa, ktorú kráľovský pár založil len sotva niekoľko 
rokov po Tomášovej kanonizácii, čo už mohlo naznačovať nástup gotiky v Uhorsku. 
Samotná kráľa Margaréta sa zrejme s Becketom poznala, nakoľko predtým bola manželkou 
mladšieho anglického kráľa Henricha.3 

2  János M. BAK – László VESZPRÉMY (eds.), Chronicle of the Deeds of the Hungarians from the 
Fourteenth–Century Illuminated Codex, Budapest – New York 2018, s. 120.

3 György GYÖRFFY, Thomas à Becket and Hungary. Angol Filológiai Tanulmányok, Hungarian 
Studies in English, 1969, č. 4, s. 50–51.



474RECENZE

Autor tiež hovorí o cistercitských kláštoroch v Uhorsku, z ktorých poslednú 
kráľovskú fundáciu kladie do roku 1208 (s. 166). Arpádovci však i v 13. storočí túto rehoľu 
podporovali. Belo IV., (zrejme ešte ako vojvoda) založil cistercitský kláštor v Petrovaradíne 
(dnes Novi Sad, Srbsko), hoci jeho založenie historici kladú aj o niečo neskôr. Taktiež na 
Spiši vznikol kláštor cistercitov s výraznou podporou haličského kráľa Kolomana či prípadne 
priamo ako fundácia jeho otca Ondreja II.4 Takács spomína aj postupný nárast gotických 
prvkov v Ostrihomskej katedrále svätého Vojtecha. Výraznou gotizujúcou prestavbou  
v 13. storočí (zrejme i v dôsledku tatárskeho vpádu) prešla i katedrála v Alba Iulii v Transylvánii. 
Stalo sa tak i na konci tohto storočia (1287). Vtedy katedrála musela prejsť ďalšou opravou, 
tentokrát po útoku valónských šľachticov namierenom voči biskupovi v roku 1277.5 

Ďalšia štúdia (Pál Lővei, Imre Takács) analyzuje uhorské „trecento“, teda uhorské 
umenie späté s Anjouovcami. Príchod a nástup potomkov sicílskeho kráľa Karola z Anjou 
priniesol v Uhorsku značné zmeny. Jednou z nich bolo zavedenie zlatej mince – florénu. 
S príchodom Anjouovcov pochopiteľne narastá taliansky vplyv v umení. Zmeny sa udiali 
v urbánnom a architektonickom vývoji. Spomeňme úpravy na bazilike v Stoličnom 
Belehrade, výstavby palácov na Visegráde či v Budíne. Gábor Endrődi vo svojej štúdii 
píše o retábloch, z ktorých sa prevažné množstvo zachovalo na Slovensku a čiastočne 
v Transylvánii. Autor tu analyzuje podobnosti, prípadne odkazuje na možný krakovský 
vplyv. Najvýznamnejším retáblom v priestore bývalého Uhorska je oltár majstra Pavla 
v Levoči, ktorý si autor podrobne všíma. 

Vo štvrtej kapitole venovanej náboženským kultom analyzuje Gábor Klaniczay, 
stav bádania v oblasti kultov svätcov v maďarskej historiografii. Zároveň aj uvádza aký 
význam mali pre spoločnosť jednotlivé kanonizácie či beatifikácie príslušníkov kráľovských 
rodov v 20. storočí. Výskum v tejto oblasti možno označiť za prosperujúci, nakoľko vznikli 
publikácie i vo svetových jazykoch a pracoviská zamerané na medzinárodnú spoluprácu. 

Talianska kunsthistorička Vinni Lucherini si všíma koncept kráľa (kráľovského 
postavenia) v umeleckom stvárnení v anjouovskom Uhorsku. Autorka načrtáva nástup 
Anjouovcov na uhorský trón, čo však neprebehlo hladko. Lucherini sa zameriava 
predovšetkým na dva kľúčové aspekty, svätú uhorskú korunu a jej politický význam 
a Viedenskú obrázkovú kroniku (tu ako Uhorská iluminovaná kronika), ktorá vznikla na 
anjouovskom dvore. Autorka zaujímavo uvádza okolnosti viacerých korunovácii Karola 
Róberta a pri jednej z týchto príležitostí vznikla aj náhradná koruna, ktorá mala substituovať 
svätoštefanskú korunu. I napriek snahám pápežského legáta, Karol Róbert musel byť 
ako legitímny panovník korunovaný svätoštefanskou korunou. Tu bola i akcentácia na 

4 Beáta VIDA, Fundačný proces rehole cistercitov v Uhorsku. Kultúrne dejiny 2, 2011, č. 1, s. 24; 
Pavol JAKUBČIN, Kláštor cistercitov v Spišskom Štiavniku, Trnava 2017, s. 16–17.

5 Tudor SĂLĂGEAN, Transylvania in the Second Half of the Thirteenth Century. The Rise of the 
Congregational System, Leiden – Boston 2016, s. 121. Organizátorom vzbury bol istý Gyan  
z Ocna Sibiului, ktorého autor považuje za Sasa. Meno Gyan je však maďarský zápis francúzskeho 
mena Jean. Aj keď sa v prameňoch hovorí o „Saxones“, odráža to iba ich právne postavenie, nie 
etnicitu. Taktiež: Miloš MAREK, Románske obyvateľstvo na Slovensku v stredoveku (Valóni, Fran
cúzi, Taliani, Španieli), Historický časopis 52, 2004, č. 4, s. 620.
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ostrihomského arcibiskupa ako koronátora. Známa je v tomto smere maľba v katedrále 
svätého Martina (Spišská kapitula). Autorka uvádza taktiež pečať ostrihomskej kapituly (zo 
začiatku 14. storočia), s motívom korunovácie. Miroslav Glejtek tvrdí, že táto pečať priamo 
zobrazuje akt korunovácie prvého uhorského kráľa Štefana. Celkovo teda malo ísť o dôraz 
na vzťah Anjouovcov k domácim patrónom.6 

Pál Lővei si v ďalšej štúdii všíma epigrafiku a sochársku výzdobu hrobiek a náhrobkov. 
Autor sa zmieňuje aj o fragmentoch z Blatnohradu, ktorý veľmi neštandardne označuje ako 
panónske sídlo salzburského arcibiskupa. Ako také sa však inskripcie nevyskytujú len na 
kameni. Známy je uhorský korunovačný plášť s donačnou inskripciou. Značná pozornosť je 
venovaná kláštoru Piliš, kde bola pochovaná kráľovná Gertrúda (1213). Lővei sa domnieva 
(na základe fragmentu erbu), že v tomto kláštore bol pochovaný aj švagor Ondreja II., 
Robert z Courtenay, latinský cisár. 

Piata kapitola sa venuje použitiu umenia na pomedzí verejného a súkromného 
využitia. Evelin Wetter si všíma použitie drahých kovov a textílii. Svoju pozornosť sústredí 
najmä na dvor Mateja Korvína, kde gotické umenie v Uhorsku dosiahlo svoj vrchol. 
Známa bola produkcia zlatníckych majstrov z Transylvánie. Veľké množstvo liturgických 
predmetov v Transylvánii, vrátane relikviárov, predovšetkým zo striebra, však bolo 
zničených či roztavených počas náboženských nepokojov. Z pôvodného vybavenia kostolov 
sa zachovalo iba veľmi malé množstvo týchto predmetov. I napriek týmto okolnostiam 
sa zachoval relikviár svätého Ladislava zo začiatku 15. storočia, pôvodne umiestnený 
v katedrále vo Veľkom Varadíne (Oradea) a dnes sa nachádza v Rábe (Györ). Presunutie 
na iné miesto zrejme tak zachránilo aj niekoľko kalichov, z ktorých najvýznamnejšie sa 
nachádzajú v Ostrihome a Nitre, hoci pôvodne patrili k pokladu katedrály v Alba Iulii. 
Autorka analyzuje aj textílie, najmä ornáty (zachované z Košíc). Takisto vyjadruje svoj údiv 
k absencii zmienok ornátov benátskej proveniencie. Z Transylvánie sa dokonca zachovali 
ornáty ušité z osmanského zamatu či priamo prešité z kaftanu.

 Anna Boreczky predostiera knižnú kultúru v Uhorsku. Autorka hovorí o ťažkostiach 
spoľahlivo identifikovať uhorské rukopisy, problém môže byť i v  samotnom užití takéhoto 
termínu. Dodajme, že sa jedná v podstate o jazykový problém, nakoľko ani v angličtine, ani 
v maďarčine neexistuje termin „uhorský“, teda referujúci priamo na (stredoveké) Uhorské 
kráľovstvo. Autorka spomína najstaršie uhorské rukopisy, ktoré sa dnes nachádzajú najmä 
v Záhrebe. Historici kladú tento súbor rukopisov do súvisu so založením biskupstva 
(približne v roku 1091). 

Pozornosť však Boreczky sústreďuje na rukopisy s ilumináciami, z toho dôvodu 
zrejme nespomína inak veľmi známy Nitriansky kódex. Čitateľ sa tu môže oboznámiť 
s Prayovým kódexom (známy pre najstarší ucelený text v maďarčine) z konca 12. storočia. 
V tomto kódexe sa nachádza niekoľko scén z Kristovho umučenia. Autorka hovorí 
o významom byzantskom vplyve najmä pri scéne snímania z Kríža. Byzantské umenie 
prenikalo do Uhorska pomerne často, autorka uvádza spodnú časť svätoštefanskej koruny 

6  Miroslav GLEJTEK, Stredoveká cirkevná pečať. Prameň kresťanskej ikonografie, Hradec Králové 
2013, s. 122.
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(corona graeca) a tzv. Ostrihomskú staurotéku s relikviou svätého Kríža, ktorá obsahuje 
takmer totožnú scénu snímania z Kríža ako Prayov kódex. Boreczky sa prikláňa k datovaniu 
staurotéky na koniec 12. storočia, hoci sa vyskytli aj iné domnienky.7 Z neskoršej doby, 
teda zo 14. storočia, sa už zachovalo veľké množstvo rozličných rukopisov. Veľká časť 
pochádza z prostredia Bratislavskej kapituly. Počas anjouovského obdobia vznikli i dva 
mimoriadne honosné iluminované rukopisy – Viedenská obrázková kronika a Anjouovské 
legendárium. Ako Boreczky hovorí, obe diela vznikli za účelom legitimizácie Anjouovcov 
prostredníctvom domácich svätcov a konštrukcie naratívu kontinuity.

Šiesta kapitola sa venuje záveru uhorského stredoveku. Imre Takács analyzuje umenie 
na dvore Žigmunda Luxemburského, ktorého považuje za jednu z najvýznamnejších persón 
neskorého stredoveku. Žigmund sa v Uhorsku zdržiaval už od roku 1379, čo ho výrazne 
ovplyvnilo. Podobne ako Ľudovít Veľký, i Žigmund sa upínal k svätému Ladislavovi ako 
k (nielen) panovníckemu vzoru. Z tohto dôvodu sa nechal pochovať v rovnakom chráme 
ako Ladislav – v katedrále vo Veľkom Varadíne. Autor spomína i niektoré Žigmundove 
kryptoportréty a taktiež jeho mecenášstvo v oblasti umenia. Umelecké diela Žigmundovej 
doby odrážajú vtedajšie zmeny a predznamenávajú príchod modernej doby. 

Arpád Mikó analyzuje umenie na dvore Mateja Korvína. Mikó hovorí o tom, že 
politické záujmy spravili z kráľa Mateja prvého významného patróna renesancie mimo 
taliansky priestor. V tom čase však v Uhorku doznievala gotika. Korvínovská renesancia 
sa pochopiteľne orientovala na antiku, spomeňme mýtus antickom pôvode Hunyadyovcov, 
záujem o antické inskripcie, prípadne niektoré umelecké diela (Heraklova socha v Budíne). 
S Matejom Korvínom je spojená kráľovská knižnica, z ktorej sa dnes zachovalo niekoľko 
rukopisov, hoci značná časť sa stratila zrejme už na začiatku 16. storočia. 

Gábor György Papp predostiera medievalizmus, teda umelecké tendencie priblížiť 
sa stredoveku, v uhorskej architektúre 19. storočia. Autor hovorí o dvoch tradíciách, ktoré 
sa zrodili na začiatku 19. storočia, jedna z nich sa orientovala na antické umenie, zatiaľ čo 
druhá uprednostňovala stredovek. V tomto čase dominovala najmä neogotika. Autor tiež 
hovorí o významom vplyve nemeckého Rundbogenstil. 

Prvý z doplnkov práce si v krátkosti všíma jednotlivé významné umelecké diela. 
Ernő Marosi sa venuje uhorskému korunovačnému plášťu, ktorý pochádza z roku 1031 
a pôvodne bol darom kráľa Štefana a kráľovnej Gizely pre Stoličnobelehradskú kapitulu. 
Marosi taktiež zhrňuje aktuálne poznatky o Svätej uhorskej „svätoštefanskej“ korune. 
Samotná koruna bola predmetom nespočetných polemík súvisiacich s jej pôvodom 
a datovaním. Jednoznačným zostávalo datovanie gréckej časti (corona graeca) do rokov 
1074–1077. Grécku korunu zároveň považuje za ženský diadém. Hoci to autor nespomína, 
emailová platnička byzantského cisára Michala VII. Dukasa (1071–1078) nesie znaky 
neodborného pripevnenia na korunu.8 

7 Martin HOMZA, Mulieres suadentes. Presviedčajúce ženy, Bratislava 2002, s. 139. 
8 Marta RAJKOVÁ, Teórie vzniku svätej koruny Uhorského kráľovstva, Historia Nova, 2014, č. 7,  

s. 71; Ohľadom datácie latinskej koruny do polovice 11. storočia najnovšie tiež: Béla Zsolt SZA-
KÁCS, What did Piroska see at Home? New Trends in Art and Architecture in the Kingdom of 
Hungary around 1100, in: Marianne Sághy – Robert C. Ousterhout (eds.), Piroska and the Pan-
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Marosi tvrdí, že horná časť koruny (corona latina) vznikla až v čase Bela III. (1172–
1196) a dovtedy snáď mohla tvoriť súčasť relikviára svätého Štefana. V minulosti sa vyskytli 
i rôzne názory na samotnú datáciu latinskej časti koruny či otázky spojenia oboch častí 
v jeden celok. Tu Marosi odmieta, že by sa tak stalo v dobe Bela III., prikláňa sa k názoru 
Józsefa Deéra, že to bolo až koncom 13. storočia. 

Ďalší autori venovali priestor významným katedrálam či kláštorom, napr. benediktínsky 
kláštor svätého Aniána v Tihany (založený v roku 1055) s intaktne zachovanou románskou 
kryptou. Krisztina Havasi píše o bazilike Panny Márie v Stoličnom Belehrade, ktorá bola 
kompletne zničená v roku 1601. Išlo o najrozsiahlejší a najvýznamnejší chrám v krajine. Autorka 
analyzuje niektoré zachované fragmenty, ktoré datuje do 12. storočia. Taktiež sa pristavuje pri 
jedinom kompletne zachovanom kráľovskom hrobe: s vysokou pravdepodobnosťou sa jedná 
o Bela III. a jeho manželku Agnešu z Antiochie, hoci ako sama hovorí, môže ísť aj o kráľa 
Kolomana (1095–1116). Pozornosť je venovaná i fragmentom z hrobiek zo 14. storočia, ktoré 
patrili Anjouovcov. 

Havasi taktiež píše o katedrále v Päťkostolí, pričom nevynecháva ani otázky 
kontinuity tunajších ranokresťanských stavieb. Katedrála prešla rôznymi stavebnými 
úpravami v 11. aj v 12. storočí. Práve na konci tohto storočia bol postavený nový oltár, 
ktorý stál nad konkrétnou hrobovou komorou. Ako autorka hovorí, zrejme tu fungoval istý 
kult tejto osoby. Dodajme, že sa mohlo jednať o kráľa Petra Orseola alebo svätého Maura, 
päťkostolského biskupa. 

Imre Takács píše o stredovekej Ostrihomskej katedrále a tunajšej ikonograficky 
veľmi zaujímavej Porte Speciose, ktorá zobrazuje kráľa Bela III. a arcibiskupa Jóba pre Pannou 
Máriou, svätým Štefanom a svätým Vojtechom. Ako Takács hovorí, takáto ikonografická 
konštelácia nemá žiadnu textovú (hagiogragickú) podobu. Pozornosť je ďalej venovaná dielam 
z anjouovskej doby, ako boli napríklad Anjouovské legendárium a Viedenská obrázková 
kronika. Imre Takács ďalej píše o kráľovskom paláci na Visegráde, Zsombor Jékely sa venuje 
augustiniánskému kostolu v Siklósi. Jediný príspevok slovenského odborníka, v tomto  
prípade to je Ivan Gerát, sa venuje oltáru v košickom dóme svätej Alžbety. Neskorému 
stredoveku sú venované príspevky týkajúce sa Budínskeho paláca v čase Mateja Korvína 
a Jagelovcov a kaplnke Tomáša Bakócza v Ostrihomskej katedrále (Péter Farbaky). 

Druhý doplnok stručne predostiera vývoj kľúčových muzeálnych inštitúcii. Piroska 
Biczó hovorí o vývoji Maďarského (spočiatku Uhorského) národného múzea, ktoré dodnes 
uchováva jedinečné diela, napr. Monomachovu korunu či koruny z hrobov Bela III. 
a Žigmunda Luxemburského, ako aj početné neskorostredoveké artefakty (meče, tapisérie, 
kalichy). Györgyi Poszler píše o kolekcii starého sakrálneho uhorského umenia, ktoré sa 
od roku 1957 nachádza v Maďarskej národnej galérii. V celku sa zachovali početné retáble 
pochádzajúce prevažne zo Slovenska. Pozornosť je venovaná i inštitúciám v Ostrihome – 
Kresťanské múzeum (Emese Sarkadi Nagy) a klenotnica Ostrihomskej katedrály (Imre 
Takács), kde sa mimo iných nachádza vzácna korvínovská kalvária. 

tokrator. Dynastic Memory, Healing and Salvation in Komnenian Constantinople, Budapest – 
New York 2019, s. 55–56.
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Péter Farbaky predostiera vývoj Budapeštského historického múzea, ktoré od 
roku 1967 sídli v Budínskom hrade. Tu sa najmä v druhej polovici 20. storočia konali 
vykopávky a následne reštaurovanie stredovekých priestorov, kde sú dnes umiestnené 
trvalé výstavy. Zároveň, ako píše Farbaky, od roku 2000 sa tu uskutočnili i početné výstavy 
na základe medzinárodnej spolupráce. Ágnes Ziegler-Bálint hovorí o Brukenthalovom 
múzeu v Sibiu, založené v roku 1802. Toto múzeum je prevažne zamerané na produkciu 
z dielne transylvánskych Sasov. Autorka tiež spomína neľahké časy tejto inštitúcie počas 
komunistického režimu v Rumunsku. Posledný príspevok (Pál Lővei) sa venuje zbierkam 
sochárskym fragmentom, ktorých sa priestore bývalého Uhorska nachádza niekoľko 
desiatok tisíc. Ako však autor hovorí, maďarské inštitúcie dnes nie sú schopné zabezpečiť 
ich zachovanie a prezentáciu verejnosti.

Predložená práca si kladie za cieľ chronologicky priblížiť uhorské stredoveké umenie 
a jeho jednotlivé prvky širokému publiku. Čitateľ by však zrejme privítal poznámkový 
aparát. Takisto by bolo možno žiadúce prizvať aj ďalších odborníkov z krajín bývalého 
Uhorska, prípadne poukázať na ďalšie oblasti uhorského umenia, ktorým nebola venovaná 
dostatočná pozornosť (pečate, rukopisy atď.) K nedostatkom možno zaradiť i občas 
neštandardnú angličtinu. Napriek tomu, publikácia poskytuje aktuálny a erudovaný pohľad 
na problematiku. 

 Peter Bučko
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