
zmysel předloženého obrazu, či uměleckého diela ako komunikatívneho média vo „vyjadrovacom" 
i „zážitkovom" rámci. Táto reprezentatívna publikácia je i po grafickej a technické) stránke na patričnej 
úrovni. 10-stránkové anglické resumé ju len čiastočne sprístupní zahraničnému bádatefovi, no vzhradom 
na privysokú cenu (2 300 Sk) bude už menej přístupná domácemu publiku. 

MICHAL SLIVKA 

D a n i e l a D v o ř á k o v á : Rytier a jeho kráF. (Stibor zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský. Sonda 
do života středověkého uhorského šlachtica s osobitným zreterom na územie Slovenska.) Vydavaterstvo 
RAK, Budmerice 2003, 527 str., ilustr. obr. 

Ako prvý pohfad na monografiu Daniely Dvořákovej prezrádza, dostává sa nám do ruky skutočne 
obsiahle dielo, v ktorého názve na prvom mieste figuruje rytier. Za najlepšie charakteristiku tejto knihy 
však možno považovat druhu časf podtitulu - „Sonda do života středověkého uhorského sTachtica 
s osobitným zretefom na územie Slovenska", čo znamená, že autorka sa v nej zamerala predovšetkým na 
postavenie a život šlachty na přelome 14. a 15.storočia, presnejšie v období vlády Žigmunda Luxemburského 
v Uhorskom kráfbvstve (1387-1437). Skór pre lepšiu názornost boli vybrané dve postavy nasej historie -
uhorský král* Žigmund a jeho rytier Stibor s rodinou - ako reprezentanti tohto obdobia. Monografia má 
charakter populárno-historíckej publikácie a je určená aj širokej veřejnosti. Samotný text predchádzajú 
krátké „upútavky" k jednotlivým kapitolám spestrené farebnými ilustráciami ešte před samotným obsahom 
knihy, ktorý je uvedený na jej začiatku (s. 5—10). Navýše už v rámci obsahu je možné sa oboznámiť 
s obsahom jednotlivých kapitol vo formě stručných hesiel. Po „Prologu" (s. 13-32), v ktorom sa dozvedáme 
krátku, no výstižnú charakteristiku obdobia a Uhorska, následuje dvadsat monotematických kapitol. Prvá 
- „V službách Žigmunda" (s. 33-52) - podrobnejšie popisuje události viažuce sa na nástup tohto panovníka 
na uhorský trón spolu s počiatkami účinkovania Stibora zo Stiboríc v Uhorsku za vlády Žigmundovho 
predchodcu Ludovíta Verkého. Druhá kapitola - „Smrť králbvnej" (s. 53-58) sa zameriava na podrobnosti 
okolo smrti králbvnej Marie, dcery Ludovíta Verkého a prvej manželky Žigmunda Luxemburského, na 
problémy, ktoré touto tragédi u pre Žigmunda v Uhorsku nastali, no a autorka sa tu dotkla aj problému 
rastu moci uhorskej šrachty právě v takýchto přelomových obdobiach. Za vlády Žigmunda Luxemburského 
sa objavilo v európskom priestore nové nebezpečenstvo prichádzajúce z východu - Turci, ktorým je 
věnovaná kapitola „Nikopolská potupa" (s. 59-74). Okrem bojov proti Turkom sa v nej spomínajú aj 
najvýznamnejší bojovníci z križiackej výpravy, ktorú v roku 1396 usporiadal tento panovník. Boje o uhorský 
trón (druhým kandidátom na trón bol v tomto případe Ladislav Neapolský) na začiatku 15.storočia sú 
podrobnejšie opisane v štvrlej časti tejto monografie - „Skúška věrnosti" (s. 75-94). Nasledujúcou kapitolou 
začínajú časti, ktoré sa venujú predovšetkým životu a postaveniu šrachty v Uhorsku v tomto období: „Na 
výslní" (s. 95-106) - kapitola zaoberajúca sa fungováním královského dvora, jeho výdavkami 
i povinnosfami dvoranov; „Stiborov dvor" (s. 107-118) - v popředí tejto časti sú principy středověku -
hlavně lénny systém, jeho zásady a familiári vyššej šrachty; „Věčný pán Váhu" (s. 119-144) - tu sa možno 
bližšie oboznámiť s majetkovými pomermi šrachty, ich povinnosťami a daňami, no aj s postavením 
a povinnosťami poddaných; „Luxus v středověku" (s. 145-170) - autorka na základe testamentov 
z prostredia uhorskej šfachty představuje „cennosti" středověkého člověka napr. odev, výstroj a výzbroj, 
relikvie, vozy, knihy či zvieratá; „Kratochvíle beckovských pánov" (s. 171-202) - kapitola přibližuje 
pofovačky a rybolov ako spósob stredovekej zábavy šfachty, no spomína aj potraviny i nápoje, ktoré sa 
dostávali na stol středověkého člověka, zaoberá sa aj liečiterstvom a hrami; „Rytierom draka" (s. 203-
226) - v tejto časti na základe uhorského materiálu podává zřetelnější obraz o rytierskych rádoch, pasovaní 
a súbojoch v uhorskom prostředí, no je tu zahrnutá aj problematika přísah v středověku; „Krutý pán 
z Beckova" (s. 227-242) - v popředí tejto kapitoly sú uhorské súdy - ich struktura, fungovanie a zločiny 
spomínajúce sa v našich písomných pramenech; „Pani Dobrochna a jej deti" (s. 243-274) - tuto časf 
autorka věnovala postaveniu ženy v středověku a problematike manželstva;,,Pod zástavou vojvodu" (s. 275-
298) - táto kapitola spracúva systém uhorského vojska, vojenské povinnosti šfachty a je tu na niekorkých 
stránkách stručné naznačený vývoj vzťahov medzi uhorským kráfov Žigmundom Luxemburským 
a Benátskou Republikou; „Honor aj po smrti" (s. 299-324) - táto časť sa zaoberá donáciami šrachty za 
spásu duše, patronátnymi kostolmi, no nosnou témou kapitoly je život predovšetkým svetskej církvi (nie 
kláštorov) v středověku a na závěr je možné sa čiastočne oboznámiť s textom závete Stibora mladšieho; 
„Učený Stibor mladší" (s. 325-338) - v prvej časti tejto kapitoly autorka přibližuje zaujímavú postavu 
Mikuláša zo Sečian (Szecsényiho), potom spomína založenie Budínskej univerzity Žigmundom a stručné 
sa zmieňuje aj o iných středověkých univerzitách, na ktorých študovali študenti z Uhorska; „Kostnický 
výlet do světa" (s. 339-364) - nie je len sondou do prostredia a atmosféry Kosmického koncilu ako ho 
přibližuje Richentalova kronika, no na tomto mieste sa spomína aj cestovanie v středověku (ako uhorskí 
šfachtici sprevádzali svojho panovníka na cestách po Európe) a púte. Při kapitole XVII - „Královna so 
zlou povestou" (s. 365-377) sa opat dostáváme do časti knihy, ktorá sa už takmer nezaoberá všeobecnými 
témami, v popředí tejto kapitole je život kráTovnej Barbory Celjskej, druhej manželky uhorského kráfa 
Žigmunda, hlavně po roku 1419. Události v českom kráfovstve po roku 1420 a následné spanilé jazdy, 
ktoré zasiahli aj územie Slovenska - a v podstatnej miere aj na majetky Stiborovcov - nám přibližuje 
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kapitola „Stibor v husitských vojnách" (s. 377-386). Predposlednou časfou je „Boj o rodové sídlo" (s. 
387-408), kde je rozobraný osud závete Stibora mladšieho, jej nesplnenie a následky pre jeho dceru 
Katarínu, no do tejto kapitoly je zahrnutý aj exkurz o bývaní v středověku (přestavby hradu Beckov, 
bývanie na hradoch a mestách v tomto období). Závěrečnou kapitolou je „Epilog - Prečo sa Stibor nestal 
slovenským kráTom" (s. 409-420), ktorý přibližuje obraz Stibora zo Stiboríc, ako ho podávali „historici" 
novověku, no predovšetkým slovenskí národovci 19. storočia a umělci 19. a 20. storočia. V tejto kapitole 
možno nájsf aj ukážky z ich diel. Po týchto častiach nasledujú poznámky (s. 421-466). Ocenif možno 
přílohy, ktoré sú súčastou tejto publikácie - rodokmen Stiborovcov (s. 469), Stiborovské panstvo na 
Slovensku (s. 470) - taburka, v której sú uvedené majetky tohto rodu v jednotlivých rokoch (označené -
dědičná držba, pro honoře a záloh), familiári Stiborovcov (s. 471-484) - zoradení v abecednom poradí so 
stručným popisom, Itinerář Stibora staršieho a Stibora mladšieho (s. 485-494) a napokon Základné údaje 
o peňažných měnách používaných v Uhorskom krátovstve (s. 495^196). Táto monografia ako celok je 
dobrým všeobecným prehladom zameraným na postavenie a život šlachty na přelome 14. a 15.storočia 
v Uhorsku, zameraným a podloženým listinným materiałom viažucim sa na naše územie, predovšetkým 
na Stiborovcov zo Stiboríc. Keby sme sa však pozřeli na toto dielo bližšie, bolo by možné nájsť isté 
nedostatky - zbytočne sa opakujúci ten istý obrázok na s. 215 a s. 163; medzi atributy rytierov nepatřil len 
meč a zbroj (s. 212), no presnejšie meč, opasok a ostrohy pričom všetky tieto předměty hráli doležitú 
úlohu aj při samotnom pasovaní rytierov; údaje z 1400 obJadom stavby benediktinského kláštora v Prievidzi 
za 150 zlatých (s. 66 a 306) sa týkajú už priamo karmelitánov, nie benediktínov a iné. Snáď najzávažnejšiu 
výhradu možno mat k tomu, že napriek bohatosti ilustračného obrazového materiálu, chýbajú pri 
jednotlivých obrázkoch presnejšie popisy a citovanie prameňov, z których boli tieto ilustrácie prebraté. 
No po práci Ágnes Kurcz (Lovagi kultura Magyarországon a 13. - 14. században. Budapest 1988) je 
monografia D. Dvofákovej dalším vkladom do dejín rytierskej kultury u nás, vychádzajúcej výlučné 
z písomných prameňov. 

PETRA KOÓŠOVÁ 

M a r e k D u l i n i c z : Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Studium 
archeologiczne. Instytut archeologii i etnologii PAN, Warszawa 2001, 323 str., 220 obr. 

Monografia Mareka Dulinicza vznikla na pode Instytutu archeologii i etnologii PAN vo Varšavě ako 
habilitačná praca, ktorú autor obhájil v roku 2001. Podrą jeho slov jej hlavným cielbm bolo charakterizovat 
a rekonstruovat etapu včasnoslovanského osídlbvania severného PoMa a severnej časti Polabia, územia 
któremu nebola věnovaná doposiar patřičná pozornost. Zodpovedajúc potřebám, práca je rozčleněná do 
deviatich kapitol. Ako úvod poslúžila kapitola věnovaná stručnému náčrtu geografického, chronologického 
a terminologického vymedzenia rámca od ktorého sa odvíja sledovaná téma („Zakres terytorialny, 
chronologiczny i rzeczowy pracy", s. 7-11). Zatiar čo horné časové ohraničenie bolo vymedzené prelomom 
8. a 9.storočia, s případným presahom do prvých desatročí 9.storočia, spodná hranica bola zviazaná 
s nástupom včasnoslovanskej kultury. Jednou z kručových otázok pře autora bola teda potřeba definovat 
absolutnu chronológiu nástupu slovanskej kultury. Následujúca kapitola („Stan badań archeologicznych", 
s. 12-16) prináša nielen základný přehrad doterajšieho stavu archeologického bádania na sledovanom 
území, ale nás v nej autor oboznamuje aj s kritériami, na základe ktorých selektoval nálezy pre pramennú 
bázu. Tretia kapitola je věnovaná zhrnutiu poznatkov známých z písomných prameňov, na ktoré je však 
sprostredkovaný náhrad z pozície archeologa („Źródła pisane do najstarszych dziejów Słowiańszczyzny 
północno-zachodniej", s. 17-26). Štvrtá kapitola, podrą názvu věnovaná chronologii (s. 27-45), sa však 
věnuje absolutnej chronologii len z pohfodu využitia a přínosu přírodovědných metod. Je rozdělená na 
samostatnú stat věnovánu dendrochronologii a stat vyhradenú problematike rádiokarbónonových dát 
získaných na včasnostredovekých lokalitách. Aktuálně porďady na datovanie a typológiu keramiky 
a ostatných hmotných pamiatok sú predostreté až v nasledujúcej kapitole („Analýza zabytków", s. 46-
118). Keramike, presnejšie v ruke formovaným nádobám, kategorii najčastejšie využívaného prameňa 
z včasnoslovanských lokalit je věnovaná patřičné najváčšia pozornost. Osobitný doraz je tu kladený na 
snahu jasne definovat už dávnejšie vyčleněné typy keramiky (typ Pražský, Sukow, Feldberg, Menkendorf, 
Tomow), čím autor reaguje na existujúce rozdiely medzi poTskými a německými bádatermi nielen v spósobe 
publikovania výsledkov výskumov, ale aj v používaných termínoch a v różnych spósoboch ich chápania. 
Uplatněním typologickej analýzy pri spracúvaní tohto materiálu (celé a rekonstruované nádoby) vychádzal 
autor z tej istej metody, ktorá sa osvědčila pri základných pracach z včasnoslovanského obdobia (Parczewski, 
Fušek). Pomohla mu rozpoznat rozdiely v keramike pochádzajúcej z różnych regiónov skúmaného územia, 
pričom sa například ukazuje verky rozdiel medzi jeho severnými ajužnými časfami. ZatiaT čo v južne 
položených regiónoch (Vďkoporsko, Brandenbursko) sa dá hovořit o nádobách proporčně štíhlejších, 
smerujúc na sever (Meklenbursko, Šlevicko-Holštýnsko) rastie naopak podiel baňatých tvarov. Datovanie 
uzavretých nálezových celkov s keramikou sa opiera nielen o archeologické metody, využívajúce 
predovšetkým chronologicky citlivé nálezy, ale aj o dáta získané dendrochronológiou. V druhej polovici 
piatej kapitoly dostali priestor predovšetkým importy (militaria, súčasti výstroje jazdca, ozdoby a súčasti 
kroja, ostatné nálezy) ktoré nielen pomohli precizovat chronológiu nálezov včasnoslovanskej kultury, ale 
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