
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. 
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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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taktiež přispěli k ich previazaniu s nálezmi z okolitých teritorií. Týka sa to nielen územia Franskej říše, 
skandinávského, baltského, či avarského prostredia, ale taktiež územia susediacich Slovanov. Siesta, 
rozsahom najváčšia kapitola je věnovaná problematike včasnostredovekých sídlisk („Osadnictwo", s. 119-
188). Vzhradom na záběr tejto problematiky, rozdělená bola do samostatných celkov. Jeden z nich 
je pojednáním o jednotlivých typoch obydlí (navrhnutá typologia zahřňa ich štyri typy) a objektech, ktoré 
s nimi súviseli. Druhý sa zaoberá už sídliskami, ich verkostou, vnútorným členěním a taktiež lokalizáciou. 
Osobitná staf bola věnovaná taktiež problematike počiatkov budovania hradísk, v której sa dozvedáme 
o relativné neskorých počiatkoch (přelom 8. a 9.storočia) ich budovania Slovanmi na území, ktoré je 
predmetom zaujmu sledovanej práce. Pohřebný ritus severozápadných Slovanov sa stal obsahom siedmej 
kapitoly („Obrządek pogrzebowy", s. 199-205). Nedávné nálezy žiarových pohrebísk doplnili poznatky 
o pochovávaní v oblastiach odkiar doposiar neboli známe prakticky žiadne nálezy tohto druhu. Napríek 
tomu, aj najstaršie hrobové nálezy_(typ Alt Kabelích) nemožno datovaf ďalej ako do Xstoročia, pričom 
třeba skór uvažovať o 8.storočí. Ósma kapitola („Próba odtworzenia dziejów zasiedlenia północno-
zachodniej części Słowiańszczyzny", s. 206-217) si kladie za ciel* zodpovedať na úvod položenu otázku 
ustalenia chronologie počiatkov včasnoslovanského osídlenia. Prvé stopy tohto osídlenia zasadzuje do 
přelomu 6. a 7.storočia, pričom aj vtedy ide o vermi riedke osídlenie, ktoré sa navýše koncentruje převážné 
v juhozápadnej časti vymedzeného územia. Závěrečná, deviata kapitola je súčasne katalogom („Źródła 
archeologiczne - katalog ważnejszych stanowisk", s. 218-297), do ktorého bolo autorom na základe 
osobitného výběru zahrnutých 210 položiek, objektov a nálezov tvoriacich pramenná bázu pře následovné 
spracovanie stanovenej témy. Právě tu (a nielen tu) sa ukazuje, že velTcou přednostou autor je právě jeho 
vermi dobrý přehrad v nemeckej literatuře a vóbec v problematike včasnostredovekého obdobia tejto Časti 
Německa. Výsledkom jeho snahy je aj preto vermi vydařená práca, ktorá prináša nový a ucelený přehrad 
na kulturu a osídlenie severozápadných Slovanov. 
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