daniela dvořáková: barbara celjska. črna kraljica

Življenjska zgodba ogrske, rimsko-nemške in
češke kraljice
Barbara Celjska, najpomembnejša srednjeveška monarhinja,
a vendar v senci svojega slavnega soproga Sigismunda
Luksemburškega, se je bolj kot resnična osebnost v zgodovino
zapisala kot čudna literarna junakinja, obdana s številnimi
miti in legendami. Daniela Dvořáková pa je s svojim razi
skovanjem prišla do presenetljivih zaključkov, ki kraljici
Barbari vračajo čast in ugled.
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Kraljica s tremi kronami je bila skoraj pol stoletja ogrska
kraljica, poldrugo desetletje pa je obvladovala velik del
slovaškega ozemlja. Redkokatera srednjeveška podoba
ženske je pri pisateljih in zgodovinarjih doživljala toliko
krivic in negativnega prizvoka kot kraljica Barbara Celjska.
Prva dela, ki so razširila to negativno podobo, so nastala že
takoj po njeni smrti ali celo že v času njenega življenja – in
v zgodovino je odšla kot Črna kraljica ali nemška mesalina.
Dvořáková odkriva začetke in izvor negativnih pogledov na
Barbaro Celjsko ter z natančno analizo doslej nepoznanih
zgodovinskih virov spremlja, kako se je ta podoba
razširjala v takratni literaturi in v kasnejših zgodovinskih
zapisih – presenetljivi zaključki, ki kraljici vračajo čast
in ugled, pa se berejo kot napeta kriminalka. Avtorica
je s svojim raziskovanjem popravila številne napake in
nenatančnosti o življenju kraljice Barbare, ki se že leta
pojavljajo v strokovni literaturi. Njeno delo je velika lekcija
srednjeveške zgodovine, ki nam na vznemirljiv način nudi
vpogled v življenjsko zgodbo Barbare Celjske ter v njeno
družbeno vlogo srednjeveške kraljice.
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O avtorici
Daniela Dvořáková je samostojna znanstvena sodelavka na oddelku za najstarejšo zgodovino
Zgodovinskega inštituta Slovaške akademije znanosti v Bratislavi. Posveča se raziskovanju zgodovine
poznega srednjega veka Kraljevine Madžarske, posebej v času vladanja Sigismunda Luksemburškega. Pri
svojem delu je usmerjena v raziskovanje problematike plemstva, ukvarja pa se tudi z vprašanji dvorne
kulture, z odnosi in vsakdanjim življenjem v srednjem veku. Je avtorica uspešnice Rytier a jeho kráľ. Stibor
zo Stiboríc a Žigmund Luxemburský (Vitez in njegov kralj. Stibor iz Stiboríc in Sigismund Luksemburški)
in soavtorica različnih monografij, med drugim Spomienky Heleny Kottannerovej (Spomini Helene
Kottanner) in Ulrich Richental Kostnická kronika (Konstanška kronika Ulricha Richentala).
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