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1. GENERALIA
Brückner A., Dzieje kultury polskiej I. Od czasów przedhistorycznych do r. 1506.

III. wydanie. Ksiqžka i Wiedza, Warszawa 1957. 735 str. — 3. vydání klasické 
práce, která si v mnohém uchovala vysokou hodnotu. 1 vyd. 1930. — MB

Čorovič-LjubinkoviéM., Prehlad práč zo slovanskej archeologie o Srbskej národ
ně j re publike od roku 1945 do konca roku 1955. Slovenská archeológia 5(1957) 2,465 
až 473, 8 obr. — Informativní zpráva o nových výzkumech. — LS

Denkstein VI., Drobná Z., Kybalová J., Lapidarium Národního Musea. 
Státní nakl. krásné literatury, hudby a umění, Praha 1958, 192 stran., 176 obr. ■— 
Sbírka české architektonické plastiky. Památky 11. až 19. stol. — AP

Dohnal V., Pravěké nálezy z Rymic ve sldrceJ. Doležela. Pravěk východní Moravy 1 
(1958) 82—87, 2 obr. — Soupis nálezů z povrchových sběrů. — LS
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Dvornik F., The Slavs. Their early history and civilisation. (Survey of Slavic 
Civilization II). Amer. Acad, of Arts and Sciences, Boston 1956. 394 p., 16 maps. — 
Rec.: Valjavec F., Südostforschungen 17 (1958) 1, 251—252. — AP

Eisner J., Devínska Nová Ves. Slovenská archeológia 3 (1955) 302—309. —■ Rec.: 
Szôke B., Archaeologiai Értesitô 85 (1958) 213—217. — Na str. 215—216. — SI

Gardawski A., Gassowski J., Rajewski Z., Archeologia i pradzieje Polski. 
Red. Rajewski Z., Paňstwowe Zaklady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1957, 
228 str., 5 ryc. — AP

Гръцки извори за българската история (Fontes Graeci Ilistoriae Bulgaricae) II. 
Извори за българ. история III. Под ред. И. Дуйчев, М. Войнов, Б. Примов, 
В. Белков. Изд. БАН, София 1958/1959, 387 стр. — Souborné vydání byzant
ských pramenů, které obsahují zprávy o obyvatelstvu balkánského poloostrova 
na konci 6. a zač. 7. stol. n. 1., se zvláštním zřetelem k bulharskému území, jako 
např. zprávy o osudech iráckého obyvatelstva, o osídlení Balkánu Slovany a Proto- 
bulhary, o válkách těchto kmenů s Avary, Byzancí atd. Každá zpráva je opatřena 
úvodem, přinášejícím bibliografická a biografická data. Je vydána podle původního 
řeckého originálu s bulharským překladem, doplněna vysvětlivkami a vědeckým 
zhodnocením. — AP

Hejna A., Osídlení severovýchodních Čech v období časného středověku. Zprávy 
okresního vlastivědného musea v Trutnově (1957) 3, 14—16. —• LS

Hensel W., Die wichtigsten archäologischen Entdeckungen der letzten Jahre in 
Polen. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 295—311. — Vedle výčtu všech zkouma
ných lokalit naznačeny i základní problémy, ke kterým výzkumy přinesly materiál. 
— MŠ

Historia paňstwa i prawa Polski do roku 1795, 1—II. Paňstw. Wyd. Naukowe, 
Warszawa 1957, 593 i 550 str. — První díl (do poloviny 15. stol.), jejž napsal redaktor 
celé edice Juliusz Bardach, je zatím nejúplnějším syntetickým shrnutím starších 
dějin polského státu a práva. Rejstřík je společný s II. dílem. Soupis recensí in Czaso- 
pismo Prawno-historyczne 10 (1958) z. 2, 375. — zka

Hollnagel A., Die vor- und frühgeschichtlichen Denkmäler und Funde des Kreises 
Neustrelitz. Hrsg. Deutsche Akad. d. Wissenschaften, Schwerin 1958, 76 S., 56 Tab., 
6 Karten. — Je to první svazek řady publikací, které mají za cíl shrnout všechen 
dnešní pramenný materiál jako základnu pro další studium. Kapitola o slovanském 
osídlení, s mapkou, plánky hradišť a s obrázky nej důležitějších nálezů (např. Vippe- 
row, Weisdin, Feldberg aj.), přináší cenný přehled dosud získaných poznatků o této 
oblasti při jihovýchodním břehu jezera Müritz. — ZV

Hosák L., Historické poznámky k archeologickým objevům и Mikulčic. Historický 
sborník Krajského musea v Gottwaldově 1 (1957) 9—24. — LS

Hrubý V., Výstava ,,Pravěk Československa“ v Národním museu v Praze. Archeol. 
rozhl. 10 (1958) 701—707, 7 obr. — LS

История южных и западных славян. Изд. Москов. университета, Москва 1957, 
574 стр. — Universitní učebnice. Začíná slovanskou etnogenesí a končí lidově de
mokratickými státy. ■— AP

Янин В. Л., К вопросу о дате Лопастицкого креста. Крат, сообщения Инет, 
ист. мат. культ. 68 (1957) 31—34, 2 рис. — Kamenný pomezní kříž přisuzuje autor 
na základě rozboru znaků na něm vyrytých pozdním suzdalským knížatům konce 
12. a 1. pol. 13. stol. — BD

J. B. (Böhm Jaroslav), Výstava ,,Pravěk Československa“ v Národním museu. 
Památky arch. 49 (1958) 607—615. — LS

Jisl L., К některým problémům slezských dějin v obdobi prvobytně pospolné společ
nosti a raného feudalismu. К otázkám dějin Slezska, Ostrava 1957, 9—11. — LS

Колчин Б. А., Хронология новгородских древностей. Советская археология 
(1958) 2, 92—111, 11 рис. — Typologický rozbor a percentuální chronologické zařa
zení předmětů masového výskytu z Něrevského výkopu v Novgorodě, v němž bylo 
zachyceno 28 stavebních vrstev, které jsou datovány s přesností na 1—2 desítiletí, 
jiné, díky zaměření novgorodského letopisectví, i na rok a den. Typologické i chrono
logické zařazení je provedeno s velkou akribií a kritičností, takže novgorodská strati- 
graficko-chronologická pozorování lze pokládat za nejpřesnější v celém slovanském 
světě. Vývoj předmětů je tu zachycen v rozpětí 6 století (10.—16. stol.). Chronolo
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gické tabulky nálezů vedou i к cenným historickým pozorováním (např. přerušení 
dovozu kavkazského zimostrázu po zabrání volžské cesty Polovci, vymizení jantaro
vých korálů při dočasném přerušení styků Novgorodu s Pobaltím, vymizení mnoha 
předmětů jižního původu po tatarském vpádu). — BD

Kostrzewski J., Z dziejów badaň archeologicznych w Wielkopolsce. Popularno- 
naukowa Bibliotéka Archeologiczna, nr. 3, Ossolineum, Wroclaw 1958. 48 str., 
26 ryc. — Вес.: В. K. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 215. — MB

Kowalenko Wl., Archeológia w „Sloumiku Starožytnošci Slowiaňskich“. Z Ot
chlani Wieków 23 (1957) 277—281. — MB

Kramarek J., Pierivsze ivykopaliska archeologiczne na Šlgsku. Z Otchlani Wieków 
24 (1958) 25—33, 5 ryc. — Piastovský kníže Ludvík I. březský, prováděl v roce 1390 
první archeologické výzkumy ve staré osadě Ryczyn na rozhraní Horního a Dolního 
Slezska. Chtěl dokázat, že v Ryczynu u Brzegu sídleli v pol. 11. stol. biskupové. 
O výsledcích výzkumů není zpráv. — MB

Kudláček J., P. J. Šafárik a jeho koncepcia póvodu Slovanov. Historický časopis 
SAV 5 (1957) 59—81. — Autor rozebírá Šafaříkovy Slovanské starožitnosti a kon
frontuje jeho názory o původu Slovanů s dnešními poznatky, založenými na rozsáhlých 
archeologických výzkumech. Ukazuje, jak ve většině případů potvrzují tyto 
výzkumy Šafaříkovo pojetí slovanských dějin a dokazují vysokou a trvalou hodnotu 
jeho díla. — LS

Патипски извори за българската история (Fontes Latini Historiae Bulgari- 
cae) I. Извори за българската история IL Под ред. И. Дуйчев, И. Войнов, Б. 
Примов, В. Велков. Изд. БАН, София, 1958, 452 стр. — Jsou vydány v latin
ském jazyce s bulharským překladem. Každý pramen má vlastní úvod s biografickými 
i bibliografickými daty o svém autoru. Překlad je zakončen komentářem s vysvět
livkami. Prameny obsahují výňatky děl literárních, jako např. historie, kroniky, 
poznámky z cest, básně, korespondenci apod. Zahrnují období od pol. 3. stol. n. 1. 
až po zač. 8. stol., kdy se tvoří bulharský stát. Osvětlují hospodářské, společenské, 
politické i kulturní poměry balkánských provincií římské říše. Podávají zprávy 
o barbarských vpádech. Prameny jsou řazeny chronologicky do kapitol podle 
obsahu. — AP

Liška A., Nové výsledky průzkumu Týnského dvora na Starém Městě. Pražskou 
minulostí 2 (1958) 23—29. -— Při pozemních pracích v r. 1956 byla položena řada 
sond v různých částech dvora a získán materiál z rozhraní 12. a 13. stol. — LS

Liška A., Vltava nalezištěm pražských památek. Pražskou minulostí 2 (1958) 
7—22. — Soupis pravěkých, středověkých a novověkých památek nalezených 
ve Vltavě. — LS

Manteuffel T., Šredniowiecze powszechne. Proba syntézy. Paůstw. Wyd.Naukowe, 
Warszawa 1958, 467 str. s ill. — Věnuje pozornost historii slovanských zemí v celo
evropském rámci. — AP

Монгайт А. Л., Археология в СССР. Изд. АН СССР, Москва 1955, 434 стр. — 
Рец.: Кол. авторов, Советская археология (1957) 3, 289—299. — BD

Нариси стародавний icmopiï укра'1нсько'1 PCP. Вид. АН УССР, Ки'1в 1957, 631 
стр. — Přehled pravěkých dějin Ukrajiny. Slovanskému období, do kterého je již po
čítána i kultura zarubiněcko-korčevatovská, je věnována značná část práce. Důležitá 
studijní příručka. — AP

Очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождения 
феудализма на территории СССР III—IX вв. Под ред. Б. А. Рыбакова. Изд. 
АН СССР, Москва 1958, 947 стр., с рис. — Slovanskému období patří třetí část 
první kapitoly Hospodářské zřízení a způsob života východních Slovanů v 1. pol. 1. tis. 
z pera J. V. Kucharenka a 7. kapitola B. A. Rybakova, Předpoklady vytvoření staro- 
ruského státu. Z 6. kapitoly mají vztah k slovanskému období části věnované kme
nům Pobaltí, Povolží, černomořských stepí a Krymu v 2. pol. 1. tis. n. 1. — AP

Pastor J., Pamiatky z ranofeudálného obdobia. Múzeum 4 (1957)227—234, 2obr.— 
Výzkumy na Somotorské hoře v letech 1954—1956. Odkryto 56 kostrových hrobů 
z 11.—12. stol., 7 slovanských zemnic, z nichž 1 pochází z 11.—12. stol., ostatní ze 
6.-7. stol. — LS

Petrovský-Šichman A., Zilinský kraj v pravěku. Vlastivědný sborník žilinského 
kraja 1 (1958) 5—33, 8 obr., 4 tab. — Přehled památek od pravěku do 14. stol. n. 1. 
Práce je doplněna mapami osídlení. — LS

359



Pierwsza Sesja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej Polskiej Aka
demii Nauk. Warszawa 3 V—8 V 1955. Wyd. PAN, Warszawa 1957, 428 str. — Obsa
huje hlavní referáty a nejdůležitější diskusní příspěvky. Z hlavních referátů se slo
vanské problematiky především týká referát Wl. Holubowicze, O ksztaltowaniu siç 
i rozwoju spoleczeňstw slowiaňskich na ziemiach polskich, A. Gieysztora, Badania 
nad poczqtkami formacji feudalnej i powstaniem Paňstwa Polskiego, prowadzone w dzie- 
siçcioleciu 1945—1954, Z. Rajewského, W czesnoéredniowieczne ošrodki wiejskie 
w šwietle dotychczasowego stanu badaň. — AP

Poulík J., Jižní Morava — země dávných Slovanů. Vyd. studijní a plánovací ústav, 
Brno 1948—50, 169 str., 153 obr. — Rec.: Leciejewicz L., Archeologia 7 (1955 až 
1957) 134—139. — Z V

Rajewski Zd., Piany badaň na Pomorzu Zachodnim nad poczqtkami Paňstwa 
Polskiego. Szczecin (1958) 7—8/10—11, 7—12. — MB

Rajewski Z., IV sprawie rezerwatów archeologicznych na Pomorzu. Szczecin (1958) 
7—8/10—11, 143—147. — MB

Ратич О., Древнъорусък! apxeo.iozivni памятки на mepumopii eaxidnux облас
тей У PCP. Khïb 1957, 96 стр.. 13 таб., 1 мала. — Soupis archeologických nalezišť 
9.—13. stol. západní Ukrajiny. — AP

Reinbacher E., Aus der Frühgeschichte des Berliner Raumes. Ausgrabungen und 
Funde 3 (1958) 335—337. — Značný podíl na časně historickém osídlení berlínské 
oblasti mají i Slované. Existovalo zde i několik slovanských hradišť (Köpenick, Span
dau). Na některých místech se slovanským osídlením byl již proveden výzkum. — MŠ

Schack К., Die ,,Siedlitzen“, ein siedlungskundliches Problem. Ausgrabungen und 
Funde 3 (1958) 367-—377. — Výzkumem bylo zjištěno, že většina míst s názvy tratí 
Siedlitz nebo Zielitz vykazuje slovanské nebo časně středověké osídlení. — MŠ

Schall H., Die Namenkunde im Institut für Slavistik der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin. Forschungen und Fortschritte 31 (1957) 204—208. — 
Přehled výsledků dosažených výzkumem slovanských místních jmen vNDR. Získaný 
materiál je cenný nejen pro lingvistiku, ale i pro archeologii. — MŠ

Sloumik Starožytnošci Slowiaňskich. Zeszyt dyskusyjny. PAN, Zaklad Slowiano- 
znawstwa, Wroclaw 1958, 147 str., 44 ryc. — Sešit přináší celkem 156 ukázkových 
hesel z připravovaného materiálu, který byl v době publikace zpracován více než 
z poloviny. Slovník bude mít čtyři díly a budeobsahovat asi 3500 hesel, časově obsáhne 
dobu do r. 1200. Na práci se podílí široký kolektiv autorů (na ukázkovém sešitu jich 
pracovalo 73) nejrůznějších oborů a zaměření. Hotové dílo bude neocenitelnou pří
ručkou. — MB

Šmigielski W., Wykaz nabytków Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w roku 
1955. Liber Saecularis Musei Archaeologici Posnaniensis 1857—1957, pars secunda, 
Fontes Archaeologici Posnanienses 8—9 (1957—58) Poznaň 1958,448—463,20 ryc. — 
Mimo jiné i staroslovanské památky. — MB

Шовкопляс I. Г., Археоло;пчт дослидження на Украиши. (1917—1957). Огляд 
вивчення археолопчних памяток. Вид. АН УРСР, Кшв 1957, 424 стр. з )лл. — 
Přehledná práce charakteru příručky. — AP

Шовкопляс Г. М., Слов’янсьт пам’ятки в paüoHi Канева. АрхеолоНя 10 
(1957) 136—140, 4 рис. — Autor publikuje materiál ze sídlišť na Knjaží hoře, na 
úpatí Mariiny hory a na úpatí Velikého hradiště označený kdysi M. F. Beljašev- 
ským mylně za neolitický. Podrobným rozborem a odkazy na analogie dokazuje, 
že jde o materiál slovanský, a to jak z období romensko-borševského (= kurhano- 
vého, 8.—9. stol.), tak z období Kyjevské Rusi (11.—12. st.) — BD

Turek R., Slovanský pravěk Libereckého kraje. Sborník Severočeského musea 
(Historia) 1 (1958) 124—145, 15 obr. — Informativní článek o historickém vývoji 
kraje a o archeologických nálezech ze slovanského období. V té době netvořil kraj 
jednotný teritoriální celek. Na severu se rozkládal rozsáhlý pomezní hvozd a jen jižní 
část kraje byla osídlena českými Charváty. Zde možno sledovat slovanskou kulturu 
od 6. stol. — LS

Vildomec V., Archeologická mapa Moravskobudějovicka. Vlastivědný sborník 
Vysočiny (oddíl věd společenských) 2 (1958) 15—18, 2 mapy. — Mapa nalezišť od 
paleolitu až do doby slovanské doplněná krátkým slovním doprovodem. — LS
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Wielowiej ski J., Archeológia bulgarska w latach 1944—1953. Archeológia 7 
(1955—1957) 1, 59—90. — ZV

2aki A., Poczqtki osadnictwa w Karpatach polskich. Wierchy 24 (1955) 99—116, 
13 ryc. — Rec.: Machnik J., Archeológia Polski 2 (1958) 115—118. — Ve

2. METODOLOGIE

Borkovský I., К výkladu nožů. na slovanských pohřebištích. Archeol. rozhledy 9 
(1957) 553—560. — Odpověd na kritické poznámky Fr. Grause (Arch. rozhl. 9 
(1957) 535an. к výkladu I. Borkovského o významu nožů ve slovanských hrobech. 
(Slavia Antiqua 5 (1954—56) 358—367) — LS

Břeň J., Hásek I., Hralová J., Neústupný J., Točík A., Turek R., Grafická 
relativní chronologie pravěku Československa. Časopis Národního musea (oddíl věd spo
lečenských) 127 (1958) 8—33, 6 obr. — Pojednání o novém způsobu instalace výstavy 
Pravěk Československa,kterou uspořádalo vr. 1958 prehistorické oddělení Národního 
musea v Praze. — LS.

Dembiňska M., W sprawie stosowania metody staíijstycznej w badaniach archeo
logicznych. Kwartalnik HKM 5 (1957) 1, 100—103. — AP

Domaslowski W., Zagadnienie konserwacji dreuma. Materiály Zachodnio-Po- 
morskie 4 (1958) 398—424, 5 ryc. — LS

Dumitrescu VL, Pozifia arheologilor fafä de resultatele metodei radiocarbonului 
(C 14) ín domeniul cronologiei absolute. Studii çi cercetäri de istorie veche 9 (1958) 
1, 162—170. — AP

Filip J., Archeologie a historie. Archeol. rozhledy 9 (1957) 561.—566. — Článek je 
odpovědí na některé kritické připomínky Fr. Grause, uveřejněné v Arch. rozhl. 
9 (1957) 535—553. Upozorňuje na odlišnost pracovních metod při interpretaci pra
menů archeologických a historických. — LS

Graus F., O poměr mezi archeologií a historii. К výkladu nožů na slovanských 
pohřebištích. Archeol. rozhledy 9 (1957) 535—553. — Připomínky к názorům V. 
Hrubého а I. Borkovského o významu nožů ve slovanských hrobech. Autor se 
staví odmítavě к hypotese, že nože, které se vyskytují ve slovanských hrobech v 9. 
a 10.stol., jsou odznaky svobodných lidíauvádí své námitky z hlediska historického. 
V druhé části svého článku se zabývá otázkami poměru archeologie a historie a upo
zorňuje na nutnost užší spolupráce obou oborů. — LS

Hensel W., W spraivach terminologicznych. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 3, 
175—180. — Doporučuje užívat termínu prehistorie. — AP

Chropovský В., К niektorým problémem archeologického bádania na Slovensku. 
Pamiatky a múzeá 7 (1958) 98—105, 13 obr. — Otázka ochrany, konservace a re
konstrukce archeologických památek na Slovensku. — LS

Klapka J., Archeologický průzkum pomoci televise. Archeol. rozhledy 10 (1958) 
253—257. — LS

Kramarek J., Metoda badania ceramiki archeologicznej za pomocg promieniowania 
ivzbudzonego. Z Otchlani Wiekóv 24 (1958) 118—125, 1 ryc. — MB

Ludikovský K., Roentgenová fotografie kovů v archeologii. Archeol. rozhledy 9 
(1957) 402—406, 5 obr. — Velké možnosti uplatnění této metody při konservaci 
i rekonstrukci archeologických nálezů. — LS

Malinowski T., Niektóre zagadnienia polskiego muzealnictwa archeologicznego. 
Z Otchlani Wieków 24 (1958) 359—363. — MB

Malinowski T., Poznámky na okraj spolupráce archeologie a ethnografie. Archeol. 
rozhledy 10 (1958) 581—583. — Autor poukazuje na nutnost úzké spolupráce obou 
disciplín. Zvláště archeologie používá často etnografických analogií к interpretaci 
funkce některých nálezů a tu je třeba upozornit na nebezpečí nekritického užívání 
srovnávacího etnografického materiálu. Pro etnografy by bylo opět výhodné, aby si 
osvojili archeologickou výkopovou metodu. Dále doporučuje zpracování různého 
archeologického materiálu etnografy z etnografického hlediska. — LS

Neústupný J., К metodám archeologické práce. Časopis Národního musea 
(oddíl věd společnských) 126 (1957) 48—75, 7 obr. — Instruktivní přehledná stať, 
která ukazuje na potřebu zcela odlišných metod při interpretaci pramenů historických
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a archeologických. Podává přehled hlavních archeologických metod (stratigrafle, 
kartografická metoda, nálezové celky, typologie), doplňuje jej praktickými příklady 
a příslušnou literaturou a všímá si jejich problematiky a hodnoty. — LS

Neústupný J., Museologické zásady výstavy Pravěk Československa. Časopis Ná
rodního musea (oddíl věd společenských) 127 (1958) 177—189, 8 obr. — LS

Rajewski Z., O rezerivatach archeologicznych iv Polsce. Wiadomošci Archeol. 25 
(1958) 3, 242—247. — Organisace archeologických reservací. — AP

Rajewski Z., Terenowe przybory krešlarskie. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 424 až 
428, 3 rys. — MB

Рыбаков Б. А., Место славяно-русской археологии в советской исторической 
науке. Советская археология (1957) 4, 55—65. — Přehled vývoje slovanské archeo
logie v SSSR za 40 porevolučních let, a to jak po stránce zaměření terénního výzku
mu (orientace na výzkum neopevněných osad a hradišť), tak po stránce metodolo
gické (aplikace marxismu při interpretaci archeologického materiálu a přechod od 
jeho starožitnického studia k pojetí historickému). Obsahuje též výčet základních 
řešených problémů (otázky etnogenetické, v nichž byli archeologové ve vleku mar- 
rovské školy, rozlišení archeologického odkazu letopisných kmenů, genese feudalismu, 
ruských měst a státu aj.). —■ BD

Smetánková M., Smetánka Z., Problém konservace dřevěných předmětů. 
Archeol. rozhledy 10 (1958) 258—259. — Návod na novou konservační metodu, 
která by odstranila obvyklé deformování konservovaného dřeva. — LS

Žaki A., Wspólpraca archeologów krakowskich z botanikami. Z Otchlani Wieków 
24 (1958) 338—339. — MB

3. SLOVANSKÁ ETNOGENESE A EXPANSE
Бернштейн С. Б., Балто-славянская языковая сообщность. Славянская фило

логия 1 (1958) 45—67. — Uvažuje о vhodnosti termínů baltoslovanská jednota 
apod. ; podává shrnutí současného stavu archeologických bádání v této otázce. — EB

Брайчевский M. IO., К истории лесостепной полосы Восточной Европы в I 
тысячелетии н. э. Советская археология (1957) 3, 114—129. — Autor hájí svou 
koncepci autochtonního vývoje Slovanů v lesostepním pásu východní Evropy proti 
námitkám G. F. Korzuchinové (SA 22 (1955) 61—82), L. S. Klejna (SA 22 (1955) 
257—272), M. I. Artamonova (Slavjane i Rus, Len. 1956, 3—6) aj. Jejich námitky 
označuje za vzkříšení starých názorů. Zdůrazňuje, že lesostepní pásmo vých. Evropy 
bylo shodně všemi slavisty pokládáno za slovanské. Uvádí pro to známé důvody jazy
kové (v slovanském slovním fondu se odráží styk s Balty, Germány, Ugrofiny, Íránci, 
Thráky a Kelty) a soudí, že předpokládání existence Slovanů v středním Podněpří 
ve skytském období je logické. Kultury existující kolem přelomu n. 1. v této oblasti, 
zarubiněckou, převorskou a lipickou, pokládá za slovanské. Soudí, že dosud nebylo 
správně využito Ptolemaiova svědectví o Suobenech a Stavanech (podle Pt. je lze 
lokalisovat do oblasti lipické kultury) a byzantských zpráv 6. stol. o Sklavinech 
a Antech, které se podle něho vztahují i na střední Podněpří. Romenská kultura není 
jediným odkazem starých Slovanů a nesouvisí se Sklaviny a Anty z důvodů chrono
logických (je z 8. stol.,) a proto, že její nízká úroveň odporuje zprávám o těchto 
národnostech. Těm podle autora patří černjachovská kultura, šířící se ze středního 
Podněpří na jih (proto antické zprávy platí i pro stř. Podněpříl) jak vzhledem k chro
nologii, tak vzhledem k četným nálezům římských mincí na jejím území, které jsou 
ve shodě se svědectvím byzantských autorů o peněžním oběhu v antských zemích. 
Hiát mezi černjachovskou kulturou a památkami z období Kyjevské Rusi je podle 
něho domněnkou vzniklou chybným datováním a mylným tvrzením, že černjachov
ská kultura zanikla při hunském nájezdu. Uvádí 15 černjachovských lokalit, které 
datuje podle jednotlivých nálezů do 5.—-7. stol. Z černjachovské keramiky odvozuje 
pozdní tvary 7.—9. stol. a srovnává je s keramikou z Luky Vrublevecké. Jako pří
klad naleziště z pozdně černjachovským materiálem uvádí Pastýřské hradiště ze 
7.—8. stol. a mluví o 40 dalších lokalitách téhož druhu. Šperky horizontu paprskovi
tých spon mají užší areál rozšíření než černjachovská kultura a nelze je spojovat 
s Góty, Alany a Avary (kteří měli vlastní odlišný šperk); výraznější je podle autora 
jejich spojitost se šperkem Kyjevské Rusi (ivachnikovský, poltavský a kopijevský 
poklad). Odmítá staletý vliv černomořského šperku na zlatnictví středního Podněpří
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a zdůrazňuje spojení středodněperských šperků 7.-8. stol. s volyncevskou kulturou. 
Autor v podstatě opakuje své dřívější názory, aniž vyvrací podstatné námitky svých 
odpůrců. I když je nutné počítat s autochtonním vývojem Slovanstva v lesostepním 
pásu východní Evropy, nebude asi možné řešit otázku etnické příslušnosti černja
chovské kultury jednoznačně ve smyslu její slavinity. Autorovo datování pozdně 
černjachovských památek není zatím dostatečně podložené. — BD

Брайчевский M. Ю., Про етшчну приналежшстъ чернях1всък(Н кулътури. 
Археолога 10 (1957) 11—24. — Obhajoba autorovy these о slovanskosti černja- 
chovské kultury. Obsah se v podstatě shoduje s článkem v SA (1957) 3, 114—129. 
Novum je, že hledá památky černjachovské kultury i ve střední Evropě, např. na 
Moravě v nálezech ze Šaratic a Velkých Němčíc. Proti spojování černjachovské kul
tury s Góty uvádí: a) Gótové sídlili v severním Černomoří, na Krymu a Kavkaze, 
kde se vyskytuje jen šedivá, na kruhu vyráběná keramika, kterou autor nepokládá 
za černjachovskou; b) objevili se v severním Černomoří ve 3. stol., kdy už černja- 
chovská kultura existovala; c) pobývali v severním Černomoří jen do sklonku 4. stol., 
kdy jich většina odtáhla pod tlakem Hunů na západ, zatímco černjachovská kultura 
existovala až do 7. stol.; d) gótské památky na západě se podstatně liší od černja
chovských. — BD

Брюсов А. Я., R вопросу об индоевропейской проблеме. Советская археология 
(1958) 3, 18—26. — Autor se zabývá otázkami datování vzniku a rozpadu indoevrop- 
ské jazykové jednoty a odrazem těchto jevů v archeologickém materiálu. Soudí, že 
běžné datování rozpadu ide jednoty na přelom 3.—2. tis. před n. 1. je příliš pozdní. 
Hlavní lingvistické důvody pro toto datování, totiž jednota pastevecké terminologie 
a terminologie pro označení příbuzenství po linii otce v ide jazycích odpadají, neboť 
jak počátky pastevectví, tak vznik patriarchátu nespadají do eneolitu, jak se dříve 
soudilo, ale byly známy již dříve (pastevectví od mesolitu, patriarchát znají i primi
tivní lovecko-rybářská společenství). Pozdní datování rozpadu ide jednoty je v roz
poru s poznatkem o odolnosti jazyka vůči změnám. Dále podává autor přehled ná
zorů různých badatelů na lokalisaci ide pravlasti, s nimiž nesouhlasí proto, že vychá
zejí z pozdního datování rozpadu ide jednoty. Soudí, že jednotný ide jazyk musel 
existovat dlouho předtím, než došlo k jeho rozpadu, a to v dosti velké, avšak uzav
řené oblasti s jednotnými přírodními podmínkami. Taková oblast podle něho existo
vala v Evropě v době risského zalednění: na severu byla omezena ledovcem, na zá
padě, východě a jihu mořem. Na tvoření ide jazyka se podíleli již neandertálci. Roz- 
sídlování lidstva na sklonku paleolitu a v mesolitu je předpokladem rozpadu ide jed
noty, k němuž došlo již na sklonku mesolitu a počátkem neolitu. — BD

Chijvasi—Comça M., Slavii de räsärit pe teritoriul R. P. R. si pâtrunderea 
elemntului romanic în Moldova pe baza datelor arheologice. Studii si cercetäri de istorie 
veche 9 (1958) 1, 73—89, 2 fig. —• Autorka předpokládá na základě studia keramiky 
čtyři vlny slovanského osídlení na rumunském území. První vidí v 6.—7. stol. 
v nositelích tzv. keramiky slovanské expanse, kterou v Rumunsku nazývají praž
ským typem, druhou v 8.—10. stol. v představitelích kultury typu Hlincea I, kteří 
byli východoslovanského původu. Západní Slovany vidí v Transylvánii (Nusfalau, 
Somojeni). Jižní Slovany hledá severně od Dunaje v době expanse prvního bulhar
ského státu v 9. stol. — AP

Czekanowski J., Etnogeneza Stowian w šwietle badaň antropologicznych. Przegl^d 
Antropologiczny 24 (1958) 76—96. — Wstçp -— Wyodrçbnienie siç Slowian — Róž
nicowanie siç Slowian — Uwagi ogólne. -— Přednáška na sjezdu k stému výročí 
založení polské antropologie. Autor shrnuje výsledky archeologických, antropolo
gických a lingvistických výzkumů a na jejich základě podává teorii o vzniku Slova
nů, jejich rozčlenění a vývoji. Článek podává přehled celého problému, často však 
hovoří s přílišnou jistotou o faktech, která bude ještě nutno dlouho ověřovat podrob
nými výzkumy. — Stl

Czekanowski J., Wstçp do historii Slowian. Perspektywy antropologiczne, etno- 
graflczne, archeologiczne i jçzykowe. Wydanie II na nowo opracowane. Instytut 
Zachodni, Poznaň 1957, 515 str., 53 ryc. a 8 tab. — Spis trešci: Przedmowy, Wstçp, 
Perspektywy antropologiczne, Przed-indoeuropejskie relikty i pozostalošci najaz- 
dów, Indoeuropejczycy poludniowi, Indoeuropejczycy pólnocni, Slowiaňszczyzna 
pierwotna, Róžnicowanie siç Slowiaňszczyzny pierwotněj, Slowiaňszczyzna wczesno- 
historyczna, Rozwój terytorium polskiego, Spor antropologów o Slowian, Stosunki 
antropologiczne Slowiaňszczyzny wczesnohistorycznej, Teražniejszošč antropo-
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logiczna Slowiaňszszyzny, Perspektywy etnografii, Perspektywy archeologiczne, 
Zakoňczenie, Bibliografla, Zusammenfassung, Skorowidz nazwisk, Skorowidz 
rzeczowy. — Již přehled nadpisů kapitol ukazuje, že autor první vydání této publi
kace z r. 1927 od základů přepracoval. Posledních třicet let vědecké práce v antro
pologii, archeologii i lingvistice přineslo tolik poznatků, že některé starší teorie padly, 
jiné byly plně prokázány správnými. Autor poukazuje na skutečnost, že řada myšle
nek zveřejněných prvně v 1. vydání knihy, je dnes obecně uznávána. Jako příklad 
uvádí základní myšlenku celého díla, jíž je položení kolébky Slovanů do oblasti Visly 
a Odry na rozdíl od tehdy Niederlem zastávané oblasti Dněpru. Za nejvýznačnější 
přínosy díla považuje autor tři tese: 1. jazyková diferenciace Indoevropanů se 
odehrála na evropské půdě, 2. Slované patří spolu s Balty a Germány к severo- 
indoevropské skupině, kolébka Slovanů ležela v těsném sousedství původních sídel 
Baltů a Germánů, které je nutno považovat za staré evropské autochtony, 3. Slo
vané jsou potomci nositelů lužické kultury. Celá publikace je velmi široce založena 
a bohatě fundována výsledky výzkumů pomocných věd, je v ní snesena spousta 
materiálu, která již sama o sobě má nesmírnou cenu. Některé názory, které jsou 
v ní prohlašovány za prokázané, nejsou však ještě obecně uznávány, zejména ne 
mimo hranice Polska. Sama Czekanowského typologická metoda má sice mnoho 
předností a kladů, na druhé straně však poněkud schematisuje a zjednodušuje, což 
může mít vliv i na správnost výsledků. Tyto drobné výhrady však naprosto nesnižují 
závažnost celé publikace, která je nutně důležitým východiskem i pramenem při 
všech výzkumech, týkajících se původu Slovanů. — Sil.

Czekanowski J., Zagadnienie praojczyzny Slowian i ich róžnicowanie siç. Z Pol
skich Studiów Slawisticznych. Paňst. Wyd. Naukowe, Warszawa 1958, str. 137—146. 
— AP

Черепнин Л. В., Исторические условия формирования русской народности 
до конца XV в. Вопросы формирования русской народности и нации. Сборник 
статей. Изд. АН СССР, Москва 1958, стр. 7—105. — Autor definuje národnost jako 
historickou kategorii, následující za rodem a kmenem a předcházející národ. Je svá
zána s předkapitalistickými třídními formacemi, otrokářskou a feudální. Staroruská 
národnost vzniká sjednocením východoslovanských kmenů. Počíná se tvořit v 9. 
stol. a 12. stol. je dobou jejího rozkvětu. Během 12. a 13. stol. se již projevuje předpo
klad pro vznik velkoruské, běloruské a ukrajinské národnosti. Tento proces byl 
zkomplikován tatarským vpádem. 14. a 15. stol. je dobou intensivního tvárnění jed
notlivých národností. Koncem 15. stol., vznikem centralisovaného ruského státu se 
začíná nová etapa i historie ruské národnosti. — AP

Dekan J., Skutečnost a mýtus v bádaní o vzniku ranofeudálnych národností. 
Historický časopis SAV 6 (1958) 257—268. — Odpověď na kritiku J. Kudláčka 
(Kudláček J., Historický časopis SAV 5 (1957/ 357—367) — LS

Eisner J., Od Vogastu k Libici. Kouřim včera a dnes. Kolínsko (1958) 1—3. — 
O počátcích slovanského osídlení našeho státu a o prvních historických zprávách. —

Eisner J., Počátky Slovanů.. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et histo- 
rica 2, 1958. Sborník prací k poctě 75. narozenin akademika Václava Vojtíška, 
149—156. — Přehledná studie o současném stavu bádání o slovanské etnogenesi. 
Autor sleduje otázku pravlasti Slovanů a zabývá se problémem, jaký podíl na etno
genesi Slovanstva měla kultura jámových hrobů, zarubiněcká a černjachovská. 
Pravlast Slovanů klade do rozsáhlé oblasti od meziříčí mezi Odrou a Vislou až za 
střední a horní Dněpr. — LS

Фальк К. О., Славянское название дуба. Scandoslavica 4 (1958) 265—285. — 
Podrobný etymologický výklad tohoto slova. — IP

Георгиев В., Балто-славяснкий, германский и индо-иранский. Славянская 
филология 1 (1958) 7—26. — ЕВ

Георгиев В., Балто-славянский и тохарские языки. Вопросы языкознания 7 
(1958) 6, 3—20. — ЕВ

Георгиев В., Най-старите славянски местни имена на балканския полуостров. 
Български език 8 (1958) кн. 4—5. — Obsahuje bohatou slovanskou toponimiku na 
území Bulharska (zvláště západního) již ze 6. stol. — IP

Горнунг Б. В., Индоевропейское языковое единство и его распадение. Наследо
вания в чест на акад. Д. Дечев, изд. БАН, София 1958,191—198. — Autor probírá

364



otázku vzniku jednotlivých baltských jazyků a jejich působení na severní praslovan- 
ské dialekty; dotýká se stručně předpokládaných původních společných baltoslovan- 
ských sídel. — IP

Горнунг Б. B., К дискуссии о балтославянском языковом и этническом един
стве. Вопросы языкознания 7 (1958) 4, 55—62. — ЕВ

Havlík L., К otázce národnosti na území Velké Moravy. Historický časopis SAV 
5 (1957) 493—503. — Autor předpokládá, že se Velká Morava skládala ze západní 
a východní části (která se v té době nenazývala Nitranském). Zde se už od počátku
9. stol. vyvíjela jediná moravská národnost, jejíž vývoj vyvrcholil v poslední třetině 
9. stol. Po zániku velkomoravské říše dochází pozvolna k přeměně východní části 
v národnost slovenskou, západní větev splývá s národností českou. -— LS

Hensel W., O tzw. balto-slowiaňskiej archeologiczne] wspólnocie kulturowej. Z Pol
skich Studiów Slawisticznych, Paňst. Wyd. Naukowe, Warszawa 1958, str. 149 až 
158. — AP

Иванов В. В., Топоров В. И., В постановке вопроса о древнейших отношениях 
балтийских и славянских языков. IV международный съезд славистов. Доклады. 
Изд. АН СССР, Москва 1958, 41 стр. — IP

Как следует представлять территорию славянской прародины? Сборник отве
тов на вопросы по языкознанию к IV международному съезду славистов. Изд. 
АН СССР, Москва 1958, 176—192; Вопросы языкознания 7 (1958) 2, 47—56. -— 
Pravlast Slovanů klade Т. Lehr-Splawiňski mezi stř. a dolní tok Odry a pravý 
břeh Bugu; Kiparskij V. řeší tuto otázku na základě slovanského názvu pro „buk“, 
který považuje za přejetí z germánského; naproti tomu Budimir M. na základě 
téhož buku klade pravlast Slovanů na jih od Kaliningradu k Oděse a Krymu; L ekov 
I. klade pravlast Slovanů do dněperské oblasti, Popovié I. názvem pro „moře“ do
kládá, že Slované žili na březích Baltu; dále Filin F. P„ Er ni st V., BondartschukS., 
Martynov V. V., Dickenmann E. — ЕВ

К каким периодам относятся факты разделения славян на основные ветви? 
Сборник ответов на вопросы по языкознанию к IV международному съезду сла
вистов. Изд. АН СССР, Москва 1958, 192—197; Вопросы языкознания 7 (1958) 3, 
38—42. — Т. Lehr-Splawiňski rozlišuje na základě jazykových jevů 3 období ná- 
řečního rozlišení praslovanštiny; I.—II. stol., III.—IV. stol., V.—VI. stol.; v VII. 
stol. podle něho končí praslovanská jazyková jednota; následuje poznámka E. 
Dickenmanna, •— EB

Kočka W., Zagadnienie etnogenezy ludów Evropy. Materiály i prače antropologiczne 
Nr. 22. Paňst. Wyd. Naukowe, Wroclaw 1958, 296 str., 3 mapy, 5 tablic. •—• AP

Kostrzewski J., Gdzie byla pierwotna siedziba Slowian? Z Otchlani Wieków 24 
(1958) 171—176. — Ostrá polemika s prací K. Moszyúského, Pierwotny zasiqg 
jçzyka praslowiaňskiego, Wroclaw 1957. Vytýká neznalost výsledků archeologického 
bádání a některé omyly jazykovědné. — MB

Krajčovič R., Problém vzniku slovenskej národnosti z jazykového hladiska. His
torický časopis SÁV 5 (1957) 484—492, 1 mapka. — Autor zaznamenává zeměpisné 
rozšíření různých jazykových jevů během 9.—13. stol., kdy podle něho dochází 
k přechodu od kmenových formací ke vzniku národností. Jazykové závěry doplňuje 
historiografickým a archeologickým materiálem. — LS

Kudláček J., К novším názorom o vznikaní ranofeudálnych národností na našom 
území. Historický časopis SAV 5 (1957) 357—367. — Kritika stati J. Děkana o vzniku 
národnosti na našem území (Dekan J., Věstník ČSAV 63 (1954) č. 9—10). Autor 
s názory J. Děkana nesouhlasí a dochází k odlišným závěrům. — LS

Kudláček J., К otázke začiatkov slovanského osídlenia na území Československa. 
Naša veda 4 (1957) 380—384, 5 obr. — Autor spojuje začátky slovanského osídlení 
našich zemí s několikerou migrační vlnou antských a sklavinských kmenů z východo
evropské, podněprovské oblasti, z míst, kde se vyskytovala kultura pohřebních polí 
černjachovského typu. Příchod Slovanů na naše území klade na základě určení 
V. Ondrou ch a (Naša veda 4 (1957) 56—60) do první poloviny 5. stol. n. 1. S ná
porem Hunů a Avarů do podněprovské oblasti následovaly další slovanské vlny na 
naše území. — LS

Kudláček J., Kultúra pohřebných polí čerňachovského typu na Ukrajině a antská 
problematika. Slovenská archeológia 5 (1957) 2, 363—401, 17 obr. — Autor se zabývá 
rozborem materiálů z první pol. 1. tis. n. 1. a pokouší se o určení etnicity památek
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čerňachovského typu. Dochází к názoru, že nelze tuto kulturu jednoznačně etnicky 
určit. Protože jeji rozšíření se kryje s geografickým rozšířením Antů, lze podle autora 
předpokládat, že vedoucím etnikem v kultuře pohřebních poli čerňjachovského typu 
byli východoslovanští Anti. Na tomto vývoji se však podílely i jiné neslovanské kme
ny. Pro toto období předpokládá autor východoevropský původ všeho Slovanstva. 
— LS

Kudláček J., К začiatkom slovanského osídlenia na území Československa. Histo
rický časopis SAV 6 (1958) 72—92. -— Osidlování se dálo v několika etapách. Slo
vanské vlny pronikaly na naše území jednak ze Zakarpatí přes Slezsko na jižní Mo
ravu, jednak z Karpatské kotliny a na našem území se slily v složitém vývojovém 
procesu. — LS

Кухаренно Ю. В., Некоторые итоги изучения Припятского Полесья. Крат, 
сообщ. Инет. арх. 7 (1957) 91—93. — Výčtem nálezů dokazuje autor, že na Polesí 
nebyl hiát v osídlení během doby bronzové a halštatské. V zarubiněcké kultuře se tu 
projevuje vliv kultury převorské (= Venedové) a styk s kulturou černjachovskou. 
Nejstarší slovanská keramika typu Korčak navazující na zarubiněckou kulturu se 
na významné lokalitě této oblasti, drevljanském hradišti a sídlišti v Chotomelu 
(8.—9. stol.), vyvíjí v pozdější běžné tvary slovanské keramiky. — jBD

Курилович E., О балтославянском языковом единстве. Вопросы славянского 
языкознания 3 (1958) 15—49. — Dokládá bsl. jednotu jevy jazykovými, zvláště 
některými starobylými jevy hláskoslovnými, na které dosud nebylo poukázáno. —EB

Kurylowicz J., O jednosci jçzykowej baltostowiaňskiej. Biuletyn Polskiego To- 
warzysťwa Jjzykoznawczego 16 (1957) 70—113. — IP

Лер-Сплавинский, T., Балтославянская языковая общность и проблема 
этногенеза сласян. Вопросы славянского языкознания 3 (1958) 5—14. — IP

Lehr-Splawiňski T., Kilka uwag о slosunkach jçzykowych celtycko-praslowiaň- 
skich. Rocznik Slawistyczny 18 (1956) 1, 1—10. — Rec.: Rudnicki M., Lingua 
Posnaniensis 6 (1957) 171—175. — IP

Lehr-Splawiňski T., Podstawy indoeuropejskie wspólnoty jçzykowej balto- 
slowiaňskiej. Z Polskich Studiów Slawistycznych. Prače jçzyk. i etnogenet., Paňst. 
Wyd. Naukowe, Warszawa 1958, 125—136. — Autor se dotýká otázky struktury 
jazyka v době rozpadu ide. jazykové jednoty. — IP

Lehr-Splawiňski T., Zur Frage nach der Stellung des Slavischen und des To- 
charischen innerhalb der indoeuropäischen Sprachenive.lt. Wiener Slavistisches Jahr
buch 58 (1957) 138—146. — IP

Махек В., Славянская клеть и ее название. Вопросы языкознания 6 (1957) 1, 
96—106. — Toto slovo odvozuje autor již z období balto-slovanského, kdy se teh
dejší předkové Slovanů zabývali lesním lovem. Tím se vysvětluje i dvojí význam 
slova klet 1. palanda pro uchování zásob, 2. primitivní ptačí klec. — IP

Maňszak W., Problem klasyfikaeji genealogieznej jçzykôw slowiaňskich. Z Polskich 
Studiów Slaw. Prače jçzykoznawcze i etnogenet. Paňst. Wyd. Naukowe, Warszawa 
1958, 36—51. — Podle autora jazyková příbuznost není závislá na geografickém roz
dělení jednotlivých slovanských kmenů a dokládá toto tvrzení statisticky. — IP

Мэтьюс В. К., О взаимоотношении славянских и балтийских языков. Славян
ская филология 1 (1958) 27—44. — Neuznává baltoslovanskou jednotu; stať obsa
huje přehled dosavadních názorů na otázku. — EB

Moszyňski K., Pierwotny zasigg jazyka praslowiaňskiego. Prače jezykoznawcze 
16, Wroclaw — Krakow 1957, 332 str., 1 tab. — Původní sídla Slovanů klade autor 
do hraniční oblasti euroasijské — přesněji do krajiny kolem Dněpru. Staví se proti 
teorii o západním — autochtonním vzniku celého slovanského komplexu. Používá 
v této knize výlučně lingvistické argumentace — převážně z oblasti slovanské flóry — 
podložené nejen materiálem slovanským a indoevropskýrn, ale i turko-altajským. — 
Rec.: Vaillant A., Revue des Études slaves 35 (1958) 103. — Топоров В. Н., 
Вопросы языкознания 7 (1958) 4, 116—-124. — ЕВ

On dr о uch V., Kedy k nám přišli paši slovanskí predkovia? Naša veda 4 (1957) 
56—60, 1 mapka. — Autor klade příchod Slovanů k nám do první poloviny 5. stol. 
a tím datuje i horní hranici pražského typu do poloviny 5. stol. Toto datování zakládá 
na antické zprávě Paulínově z r. 397, podle níž byli ještě v té době Markomani ve 
svých starých sídlech na Moravě a v severní části Dol. Rakous a nelze tedy položit
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do té doby příchod Slovanů na Moravu ani do Čech. Dále se autor zabývá problema
tikou lokalisace Boiohaema, v jehož vývoji rozlišuje 3 etapy. Boiohaemum I - bojské 
a markomanské, Boiohaemum II - příchod Slovanů, severní Čechy, Boiohaemum 
III - slovanské, středověké, dnešní Čechy. Markomani v Čechách nikdy nebyli, 
a proto je nutno hledat Marobudovo sídlo na Moravě. —■ LS

Otrçbski J., Rozwój wzajemnych stosunków miçdzy grupy j^zykowq baltyckq 
a slowiaňskq. Z Polskich Studiów Slawistycznych. Prače jçzyk. i etnogenet. Paňst. 
Wyd. Naukové, Warszawa 1958, 146—148. — IP

Попович И., H вопросу о происхождении славян северной Альбании. Славян
ская филология 1 (1958) 195—205. — ЕВ

Preidel Н., Zur Hypothese Т. Lehr-Splawiňskis über Entstehung, Entwicklung 
und Ende des urslawischen Sprachgemeinschaft. Stifter Jahrbuch 5 (1957) 273—284.
— Hecense referátu V. Falkenhahna o názorech T. Lehra-Splawiňského na 
praslovanskou jazykovou jednotu (Zeitschrift für Slawistik 1 (1956) ). Preidel vytýká 
autorovi referátu zejména záměnu pojmů národ a jazyk, z které pak pramení 
většina dalších chyb ve výkladu. Nesouhlasí s názorem T. Lehra-Splawiňského 
na zánik a trvání baltoslovanské jednoty a na lokalisaci praslovanského území v ob
dobí baltoslovanské jazykové jednoty. — AP

Respond S., Stratygrafia toponimiczna. Z Polskich Studiów Slawistycznych. 
Prače jçzyk. i etnogenetyczne... Paňst. Wyd. Naukowe, Warszawa 1958, 159—186.
— IP.

Rudnicki M.,Geograf Bawarski w oíwietleniu jçzykoznawczym.Z Polskich Studiów 
Slawistycznych. Prače jçzyk. i etnogenet. na IV. miçdzynar. kongres slawistów... 
Paňst. Wyd. Naukové, Warszawa 1958, 187—197. — Autor podává přes 60 názvů 
jednotlivých kmenů (etnonvmů) a část jich dříve považovaných za germánské ozna
čuje jako slovanské. — IP

Rudnicki M., Plemiona praslowiaňskie w dorzeczu Noted, Warty i Wisly. 
Славянская филология 1 (1958) 136—160. — ЕВ

Русанова И. П., Археологические памятники второй половины 1 тысячелетия 
н. э. на территории древлян. Советская археология (1958) 4, 32—46, 6 рис. —■ 
Nejstarší drevljanské mohyly (1. typ, 5.—8. stol.) obsahují několik žárových pohřbů 
s popelnicemi žitomirského typu (= typ Korčak). V mladších mohylách (2. typ, 9.—
10. stol.) jsou žárové pohřby bez popelnic; jsou v nich jednoduché náušnice s přelo
ženými konci a milodarová keramika vyráběná na hrnčířském kruhu. Mohyly 2. typu 
netvoří samostatné skupiny; objevují se bud s mohylami 1. typu, nebo s kostrovými 
hroby z období Kyjevské Rusi. Ze sídlišť (lépe prozkoumána jen dvě) je známa v ru-. 
kou hnětená keramika žitomirského typu (starší) a keramika typu Luka Rajkovecká 
(mladší), vyskytující se již spolu s keramikou vyráběnou na hrnčířském kruhu. 
Podrobněji autorka popisuje výzkum na sídlišti a hradišti Chotomel s dvěma kultur
ními vrstvami a sídelními objekty sloupové konstrukce. Podle tvaru a profilace okra
je rozlišuje autorka 10 variant v ruce lepené keramiky (1—4 var. —typ žitomirský, 
5—10 var. — typ Luka Rajkovecká) a 7 variant na kruhu vyráběné keramiky. 
Spodní vrstvu na hradišti datuje na přelom 7.—8. stol., horní vrstvu do 8.—9. stol., 
materiál ze sídliště od 8. do poč. 10 stol. Poukazuje na shody s vývojem západoslo- 
vanské a romensko-borševské keramiky. Ve starším období charakterisovaném kolek
tivními mohylami s popelnicemi žitomirského typu vládly podle autorky patriar
chálně rodové vztahy, v mladším obdobi (8.—10. stol.) s individuálními mohylami 
a sídlišti s keramikou typu Luka Rajkovecká převládaly teritoriálně občinové 
vztahy. Na konci tohoto období (9.—10. stol.) se objevují hradiště (a současně s nimi 
kostrové hroby), která jsou výrazem nástupu feudálních vztahů. -— BD

Sós Á. Cs.,Das frühawarenzeitliche Gräberfeld von Oroszlány. Folia Archaeologica 10 
(1958) 105—124, Abb. 15—23, tab. 17. — К výzkumu na oroszlánském pohřebišti 
se přistoupilo až po zničení circa 60 hrobů, takže 18 zachráněných pohřbů tvořilo 
přibližně čtvrtinu celého pohřebiště. Autorka tyto hroby připisuje Slovanům, kteří 
podle jejího výkladu měli někdy na konci 6. stol. přijít ve vleku avarské invase 
odněkud z Podněpří do karpatské kotliny. Svůj názor dokládá rozborem několika 
ozdob nalezených na pohřebišti, ke kterým shledává analogie ve skupině jihoruských 
pokladů z Martinovky a Pasterskoje. Nalezenou keramiku označuje jako pražský 
typ a přiklání se tak ke skupině badatelů, kteří pod tento pojem shrnují veškerou 
primitivní slovanskou keramiku nalézanou od Durynska až po Jugoslávii (k to
muto chápání pražského typu lze ovšem velmi snadno dojít, studujeme-li primitivní
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slovanskou keramiku jen z obrázků v publikacích). Cenné jsou partie, ve kterých 
autorka podrobně rozebírá nálezy vědérek. Celá práce je psána s velmi dobrým pře
hledem po sovětské literatuře. Není však možno se ubránit dojmu, že к tak význam
ným historickým závěrům, jaké autorka vyslovuje, tvoří několik ozdob z oroszlán- 
ského pohřebiště poměrně málo stabilní základnu. Celá otázka osídlení karpatské 
kotliny Slovany se komplikuje ještě novými výsledky bádání jugoslávských archeo
logů (především J. Kastelice), kteří tvrdí, že Slované zpočátku v karpatské kotlině 
mohli používat hmotné kultury staršího romanisovaného obyvatelstva a Germánů, 
takže je od nich jen těžko rozeznáme. Konečně je i věcí názorů, zda malou skupinu 
předmětů, které mají analogie na jiném území, vysvětlíme jako doklad obchodu, či 
stěhováním jejich majitelů. — Sl

Существовало ли балто-славянское языковое и этническое единство и как сле
дует его понимать? Сборник ответов на вопросы по языкознанию к IV международ
ному съезду славистов. Изд. АН СССР, Москва 1958, 152—175; Вопросы языко
знания 7 (1958) 1, 36—54. — Otázky baltoslovanské jednoty řeší Lehr-Splawiňski 
T. na základě etnografickém, Bulachovskij L. A., Janáček K., Kiparskij А. V. 
na základě lexikálním a Bernštejn S. B. na základě gramatickém; poznámky 
Treimer K., Trost P., Budimir M., Lekov I., Ernist V., Georgiev M., Dic
kenmann E. — EB

Szemerényi O., The Problem of Balto-Slav unity. A critical survey. Kratylos 2 
(1957) 97—123. — IP

Тереножкин А. И., Лужицкая культура и культуры Среднего Поднепровъя. 
Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 67 (1957) 3—16, 4 рис. — Autor odmítá 
názor polských a českých badatelů o expansi lužické kultury (Praslovanů) do 
středního Podněpří. Lužické prvky vidí pouze ve wysocké kultuře; dále na vý
chodě jsou jen jednotlivé středoevropské importy, a to převážně sedmihradského 
původu, které však nejsou četnější než import kavkazský. Odmítá Sulimirského ter
mín ukrajinský halštat, jehož vznik je spojen s představou infdtrace lužické kultury 
a zdůrazňuje vývoj místních kultur ve středním Podněpří od období bělogrudovského 
(11.—9. stol. před n. 1.) přes údobí černoleské (8.-—poč. 7. stol. před n. 1.) k období 
skythskému (konec 7.—3. stol. před n. 1.), kdy západně od Dněpru sídlí Skythové- 
oráči, kteří měli vyšší kulturu a společenské zřízení než jejich severní a severozápadní 
sousedé. — BD

Тиханова M. А., О локальных вариантах Черняховской культуры. Советская 
археология (1957) 4, 168—194, 17 рис. — Na základě obsáhlého studia materiálu 
a literatury rozlišuje autorka podle rozdílů ve stavbě obydlí, pohřebním ritu, kera
mice, výzdobných motivech a špercích 5 místních skupin černjachovské kultury 
(stř. Podněpří, Podněstří, oblast dněperských prahů, Podunají, Volyň). Soudí, že 
černjachovská kultura byla složitým jevem, na jejímž vzniku se podílely různé prvky. 
Mělo na ni vliv západní prostředí (Keltové) i vyspělá podunajská a černomořská 
centra. Nebyla etnicky jednotná: zahrnovala různé kmeny pozdně skythské, sar- 
matské, slovanské, germánské, dako-getské, které byly součástí gótských kmenových 
svazů 4. stol. Slovanský živel lze spatřovat v severozápadních oblastech černjachov
ské kultury. Autorka se nezmiňuje o tom, že by černjachovská kultura někde pře
čkala 5. stol. a nehovoří o její souvislosti s kulturou Kyjevské Rusi. Názory autorky 
jsou velmi objektivní a zdůvodněné. — BD

Treimer K., Ethnogenese der Slawen. Gerold & Co., Wien 1954. — Rec.: Kütt- 
ler E., Die Welt der Slaven 1 (1956) 446^—449. — Si

Третьяков П. Н., Итог.и археологического изучения восточнославянских пле
мен. IV международный съезд славистов. Доклады. Изд. АН СССР, Москва 1958, 
35 стр. — Referát v hlavních rysech založen na starší autorově koncepci, hlouběji 
propracované, doplněné a místy i částečně pozměněné. Novým přínosem je rozdělení 
průběhu etnogenetického procesu na dvě části. První část, pro kterou bylo získáno 
v poslední době nejvíce nových poznatků zahrnuje období, které začíná zarubiněckou 
kulturou a končí kyjevským státem. Autor pokládá závěry týkající se tohoto období 
za nepopiratelné. Černjachovskou kulturu, v souhlase s ostatními badateli, pokládá 
za konglomerát různých etnických skupin, který mimo jiné obsahoval i některé slo
vanské kmeny. Druhá část etnogenetického procesu, do níž náleží vývoj, který před
cházel zarubiněcké kultuře, je autorem označována jako pracovní hypotesa. Archeo
logické prameny pro toto období jsou totiž stále ještě velmi kusé. Přesto je však 
autor toho názoru, že přímými předchůdci starých Slovanů byly nejspíše kmeny
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bronzové a železné doby středního Podněpří, tj. nositelé bělogrudovské a černoleské 
kultury i kultury velkých hradišť skythského období, které vyplňují časový úsek 
mezi šňůrovou a zarubiněckou kulturou. Treťjakovovo dělení etnogenetického pro
cesu je jistě správné, ale myslím, že je ho třeba zdůvodnit i rozdílným principem orga
nisace společnosti (pokrevní — územní) v obou etapách vývoje. Toto rozdělení je 
opodstatněno vývojově a nelze ho pokládat za mechanický zásah. — AP

Tretjakov P. N., U kolébky staré Rusi. SNPL, Praha 1958. Přeložil J. Poulík.— 
Rec.: Kudláček J., Historický časopis SAV 6 (1958) 595—598. — LS

Trost P., К otázce baltoslovanských jazykových vztahů. Českosl. přednášky pro 
IV. mezinár. sjezd slavistů. Nakl. ČSAV, Praha 1958, 221—227. — Uznává balto- 
slovanskou jednotu a dokládá ji některými společnými rysy jazykovými. -— EB

Vasmer M., Beiträge zur slavischen Altertumskunde 19. Karl Treimers Ethno- 
genese der Slaven. Zeitschr. fůr Slav. Philol. 26 (1957) 58—61. —• Ostrá kritika knihy 
vyšlé ve Vídni r. 1954; autor hlavně kritisuje nemožné etymologie slovanských míst
ních jmen, v nichž jsou hledány kavkazské vlivy. — EB

4. MEZISLOVANSKÉ VZTAHY A VZTAHY SLOVANŮ 
К SOUSEDŮM

Антон и ев и ч Й., К археологическому изучению древнего населения П рибалтики. 
Известия АН Естонской ССР 6 (1957) 166—179.— Rec..- М. К. Z Otchlani'Wieków 
24 (1Ô58) 147. — MB

Antoniewicz J., Polskie badania archeologiczne nad Baltami w okresie powojennym 
(1945—1957). Rocznik Olsztyňski 1 (1958) 295—317, 8 ryc. — Přehled literatury, 
organisace, terénních výzkumů a dosažených výsledků v polském Pobaltí. Stručný 
popis výsledků výzkumu a nálezů v Jeziorku. Byly tam dvě fáze osídlení: z doby 
železné a slovanské (10.—12. stol.). — Ve

Antoniewicz J., Příspěvek k problému vlivů západních Slovanů na hrnčířství 
Prusů. Vznik a počátky Slovanů 2 (1958) 211—224, 6 obr. •—■ Tento článek má upo
zornit na složitost problému a zároveň ukázat na zjevnou spojitost pruského hrnčířství 
se západoslovanským. Autor vybral několik typů západoslovanských nádob, které se 
vyskytují zároveň na pruském etnickém území (nádoby válcovitého a soudkovitého 
tvaru, nádoby ve tvaru poháru s dutou nožkou) a domnívá se, že výskyt této kera
miky v pruském prostředí svědčí o vlivu slovanského hrnčířství na hrnčířství pruské, 
i když hrnčířství pruské šlo vlastními vývojovými cestami. — LS

Bardach J., O roli Normanów na wczesnošredniowiecznej Slowiaňszczyznie wschod- 
nieji Kwartalnik Historyczny 65 (1958) 368—402. — Úvahy na okraji prací H. Low- 
miaňského, jež autor doplňuje řadou poukazů na různé názory polských historiků. 
Lowmiaňski vůbec nepřihlédl k právnímu materiálu otázky a v budoucnu bude třeba 
těžit navíc i z materiálu archeologického a onomastického. Normanský problém 
existuje nejen v Rusku, ale částečně i v Polsku. Hranice mezi jeho stoupenci a od
půrci je plynulá. Za stoupence třeba považovat hlasatele politické pasivity východ
ních Slovanů. Straníci dohod s Normany (tradice rjadů) jimi však už nejsou. Nor
manský vládce a družina nestáli toliko k službám bojarům, i když s místními horními 
vrstvami těsně spolupracovali; společným zájmem byl boj proti Chazarům a jiným 
kočovníkům. Vládnoucí třída byla rychle slavisována.-----zka

Beranek Franz, Die mittelalterliche Besiedlung der Westslowakei. Südostdeutsches 
Archiv 1 (1958) S. 32 ff. — Práce, věnující hlavní pozornost tzv. německé kolonisaci, 
si v úvodu všímá osídlení Slovenska v době slovanské. Slované podle autora obsadili 
západní Slovensko po odchodu Germánů v r. 568. Autor tento příchod nespojuje 
s Avary. — MŠ

Бернякович К. В., Древнеславянские памятники закарпатской области 
(СССР). Slovenská archeológia 5 (1957) 2, 435—455, 8 obr., 5 tab. — Slovanské 
památky z území okresů Berehovo a Užhorod. Autor upozorňuje, že přes lokální 
zvláštnosti vykazují tyto památky genetickou souvislost s kulturou východoslovan
ských kmenů a s památkami Kyjevské Rusi. — LS

Бешевлиев В., Византийски триумфални обичай, акламации и титли 
у българите в IX в. Известия на етнограф. инет, с музей 3 (1958) 3—38, 27 фиг. — 
Jde např. о zvyk utínání hlav nepříteli po vítězné bitvě a jejich vystavování k hanbě
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poražených a zvyk stoupnout poraženému nepříteli na krk na znamení plného ví
tězství. Mezi triumfální zvyky patří i představa jezdce, který zabíjí lva, jako sym
bolický výraz jeho vítězství aj. Bulhaři v 9. stol. přejímali tyto zvyky z Byzance 
současně i s řečtinou, která se stala úřední řečí. Jejich účelem bylo postavit bulharské 
vládce na roveň byzantským císařům před vlastními poddanými i před cizinou. — AP

Bulin H., Německý přínos к dějinám polabských Slovanů. Vznik a počátky Slovanů 
2 (1958) 55—-98. — Kritický rozbor knihy W. Brüska, Untersuchungen zur Geschichte 
des Lutizenbundes. Münster-Köln 1955, která se zabývá otázkou vztahů mezi Němci 
a polabskými Slovany v 9.—12. stol. -— LS

Chijvasi-Comja M., Unele concluzii istorice pe baza ceramicii din secolele 
VI—XII. Studii ji cercetäri de istorie veche 8 (1957) 1—4, 267—294, 4 pi. — Slo
vanskou keramiku ze Saráta Monteoru, Balta Verde, Bukurešti, Suceavy aj. po
kládá za pražský typ a spojuje ji s nálezy u nás, v Polsku a na Ukrajině. Keramika 
ze Sarata Monteoru je ve své většině z hrubé, žluté hlíny, velmi silných stěn, téměř 
nevypálená, snad jen sušená na slunci. Podle mého názoru sloužila spíše pohřebním 
než praktickým účelům. — Druhou skupinu vidí v keramice z konce 7., 8. a poč. 9. 
stol. v Balta Verde a Sátu Nou a přisuzuje ji Slovanům přicházejícím ze západu do 
Podunají a na Balkán. Vývoj keramiky obou skupin je prý souhlasný s vývojem na 
ostatním slovanském území, např. u nás. — Keramiku typu Hlincea na území ru
munské a sovětské Moldávie, která se táhne pravděpodobně údolím Prutu na dolní 
Dunaj až po Džezoví Lozja (kr. Silistra, Bulharsko),přisuzuje východním Slovanům. 
Vidí v ní nomádské vlivy, patrně prý avarské. Uprostřed 9. stol. zjišťuje na rumun
ském území i keramiku protobulharskou a jihoslovanskou. — Na některých maďar
ských pohřebištích v Transylvánii se objevuje keramika blízká výzdobou saltovo- 
majacké, s kterou přišli Madaři do styku ještě za svého pobytu v Levedii. — O oby
vatelstvu Gärvanu soudí podle keramiky, že bylo etnicky pomíšeno. Podíl román
ského nebo protorumunského obyvatelstva nebyl však zatím zjištěn. Jsou patrny 
vlivy nomádské.— Keramiky typu Ciugud z 10. a pol. 11. stol. rozšířená v okolí Alby 
Iulie a povodí Dunaje patrně patřila slovanskorumunskému osídlení. Keramika z 11. 
a 12. stol. v Transylvánii je výrazem asimilace Slovanů Rumuny (Morejti, Moldo- 
venejti aj.). Autorka sama upozorňuje na to, že vývoj slovanské keramiky na ru
munském území probíhal stejným způsobem jako na ostatním tehdy slovanském 
území. Bylo by proto věcně správnější užívat vedle označení keramických typů i ozna
čení výrobního stupně keramiky. — AP

Csallány D., Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. Verlag 
der Ung. Akad. d. Wiss., Bupadest 1956, 244 S., 1 Karte. — Rec.: Zástěrová В., 
Byzantinoslavica 19 (1958) 305—311. — LS

Dqbrowska E., O ostatních falach koczowników tureckich w Europie. Z Otchlani 
Wieków 23 (1957) 128—136, 6 ryc. — MB

Дуйчев И., Образи на двама българи от XI век. Изслед. в чест на акад. Д. 
Дечев. Изд. БАН, София 1958, стр. 747—758. ■— V řeckém rukopisu cod. Coislin 79, 
psaném za císaře Nikefora III. Votaniata, je na jednom vyobrazení sám císař s nej- 
bližšími služebníky. Autor dokazuje, že dva z nich jsou Bulhaři Bořil a German. — AP

Fehér G., Die landnehmenden Ungarn und ihr Verhältnis zu den Slawen des mitt
leren Donaubeckens. Studia Slavica ASH 3 (1957) 7—58, 10 Abb. — Posmrtně zve
řejněná práce známého badatele o(|taromadarských nálezech. Autor se nejprve po
kusil o rozlišení slovanských a maďarských památek. Vychází z předpokladu, že 
slovanské hospodářství (zemědělství, chov) bylo intensivní a umožňovalo větší 
koncentraci obyvatelstva na jednom místě. Naproti tomu Madaři hospodařili ex- 
tensivně, a museli proto sídlit v menších skupinách. Přičítá proto všechna větší 
pohřebiště Slovanům, kdežto malá označuje za maďarská. V maďarských hrobech na
lézáme zbraně, koňské postroje a ozdoby východního původu, které ve slovanských 
hrobech chybí. Pro ně jsou naopak charakteristické esovité záušnice. Autor stanoví 
čtyři období ve vzájemném soužití Slovanů a Maďarů: 1. období (konec 9. stol. — 
konec 10. stol.) — obě etnika žijí odděleně a pohřbívají na svých hřbitovech; 2. ob
dobí (konec 10. stol.—pol. 11. stol.) — na maďarských hřbitovech nalézáme ženské 
hroby se slovanskými šperky, které autor vysvětluje tím, že v této době dochází 
ke smíšeným manželstvím; 3. období — Madaři i Slované pohřbívají na společných 
hřbitovech, ale jejich hroby jsou od sebe odděleny; 4. období — pohřbívá se na jed
nom hřbitově smíšeně, což nutně předpokládá i společná sídla. V další části studie 
autor podrobně rozebírá masivní náramky se dvěma afrontovanými zvířecími hla
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vičkami na koncích. Pravzory к nim hledá v pozdně římských nálezech, ovšem kon
tinuitu jejich používání až do studovaného období prokázat nemůže. Považuje je 
za typický slovanský šperk, který byl Madary napodobován. Slované naproti tomu 
měli převzít od Maďarů dvojdílné srdcovité závěsky. Sídliště z tohoto období nebyla 
zatím zkoumána. Autor proto podrobněji rozebírá jen výsledky výkopů v Zalaváru 
a dochází к závěru (který generalisuje více méně na všechna sídliště), že maďarský 
vpád nepřerušil vývoj sídlišť, která se vyvíjela klidně dále. — Sl

Fehér G., Beiträge zum Problem des ungarisch-slawischen Zusammenlebens. Acta 
Archaeologica ASH 8 (1957) 269—318, 10 Abb., tab. 27—40. — Doplněná a místy 
autorem rozšířená původní studie Die landnehmenden Ungarn und ihr Verhältnis zu 
den Slawen des mittleren Donaubeckens. Studia Slavica ASH 3 (1957) 7—58. — SZ

Florescu Gr., Florescu R., Diaconu P., Capidava. Monografie arheologicä Vol. 
L, edit. ARPR, Bucureçti 1958, 262 p., 121 flg., 31 pl. — Pevnost Capidava byla 
postavena jako vojenský tábor v době Trajánovy vlády na limesu skythském. 
Sloužila к ochraně místa, kde přecházela přes Dunaj stará cesta, vedoucí z Karpat 
přes Dobrudžu do Histrie a Tom. V horní vrstvě ve vnitřním areálu pevnosti bylo 
sídliště opevněné na sucho kladenou kamennou zdí, téměř 2 m širokou. Osídlení 
spodního horizontu této vrstvy patří období od 7. stol. až po dobu největšího územ
ního rozsahu bulharského státu. Osídlení vrchního horizontu začíná v době Jana 
Cimisca a trvá až do druhé pol. 11. stol. Obydlí jsou zahloubena do země, stěny jsou 
z kamenů spojovaných hlínou. Na základě analysy forem a výzdoby keramiky jsou 
autoři toho názoru, že keramika z obou horizontů horní vrstvy náleží dvěma fázím téže 
civilisace. V horním horizontě je charakterisována úpadkovými prvky a pronikáním 
některých cizích elementů, které lze klást do souvislostí s historickými událostmi, 
zejména se vznikem a rozvojem bulharského státu, vznikem slovanských států na 
východě i západě a jejich vztahy к středomoří. Silná domácí výrobní tradice a ne
přítomnost typických znaků slovanské keramiky přesvědčují souhlasně s literárními 
prameny i jinými fakty, jako je např. vojenská organizace sídliště nebo přeryv 
osídlení právě v období rozvoje bulharského státu, že zde jde o domácí obyvatelstvo, 
pravděpodobně již protorumunské. Práce je důležitá zejména pro studium vztahů 
provinciálně římské a slovanské keramiky — AP

Грабский А. Ф., По поводу польско-византийских отношений в начале XI в. 
Византийский временник 14 (1958) 175—184. — АР

Якобсон А. Л., К истории русско-корсунских связей (XI—XIV вв). Византий
ский временник 14 (1958) 116—Í28, 4 рис. — Podle arch. pramenů. Ruská kolonie 
tam značně vzrostla za mongolského vpádu v pol. 13. stol. a trvala až do zániku 
města. — AP

Jaždžewski K., Stosunki polsko-ruskie we wczesnym šredniowieczu w šwietle 
archeologii. Pamiçtnik Slowiaňski 4 (1954) 340—361. — Rec.: Szymaúski "W.. 
Archeologia Polski 2 (1958) 140—143. — Ve

Kalandra O., Vliv německé kolonisace na Karlovarsku. Karlovarsko (1958) 56 až 
59. — Zachycení kolonisačních vln, pronikajících na Karlovarsko. — LS

Кипарский В., О хронологии славяно-финских лексических отношений. 
Scandoslavica 2 (1958) 127—136. — IP

Кишваши-Комша М., Некоторые исторические выводы в связи с несколькими 
археологическими памятниками VI—XII вв. н. э. на территории РНР. Dacia 1 
(1957) 309—328, 4 таЫ.—Autorka se snaží stanovit na základě studia keramiky pů
vod a směr postupu slovanského osídlení na rumunském území. Jeden proud vidí 
přicházet ze západu Podunajím a druhý z východu územím Moldavie. — Slovanské 
žárové mohylníky na území Transylvanie z 8. a 9. stol. spojuje s proudem slovanského 
osídlení, které prý po r. 800, po rozpadu avarské říše, proniklo z našeho území do 
Transylvanie. — Kostrové hroby u vesnice Sebeše a u Blandiany připisuje Prabulha- 
rům. Srovnává je s pohřebištěm v Novém Pazaru, ale klade je až do první pol. 9. 
stol., kdy část Transylvanie patřila do soustavy prvního bulharského státu. Současně 
s Prabuíhary prý pronikly do Transylvanie i Slované a románské obyvatelstvo. — 
Stejně, podle keramických typů, rozlišuje i etnickou příslušnost obyvatel sídliště 
u vesnice Gárvanu. Bylo prý smíšené a procento různých etnických skupin se prý 
měnilo s každou kulturní vrstvou. Podle jejího názoru ve spodních vrstvách sídliště 
u vesnice Gárvanu z konce 9. a 10. stol. převládá jihoslovanské a bulharské obyvatel
stvo, které v 10. stol. bylo asimilováno Slovany. Existenci slovanského obyvatelstva 
možno sledovat do 12. stol. — Podobně soudí i podle vývoje keramiky typu Čugud
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v Transylvánii, že Slované byli během 12. stol. asimilováni Rumuny a Maďary. — 
Rozdíly ve slovanském pohřebním ritu vykládá tím, že Slované pronikali na rumunské 
území z různých směrů a v několika etapách. — Za nynějšího stavu arch. nálezů je 
studie velmi zajímavým pokusem o synthesu, ale není zatím dostatečně podepřena 
materiálem. — AP

Kniezsa I., A magyar nyelv szláv jóvevénysvavai. Die slawischen Lehnwörter der 
ungarischen Sprache I. Teil in 2 Bänden. Budapest 1955,1043 S. —Rec.: Reichen
kron G., Südostforschungen 17 (1958) 1, 286—287. —• AP

Kostrzewski J., Odwieczne zwiqzki Ziemi Opolskiej z resztq Polski. Kwartalnik 
Opolski 3 (1957) 2, 3—7. — AP

Kovrig L. I., Megjegyzések a Keszthely-kultúra kérdéséhez. Archaeologiai Értesíto 
85 (1958) 66—72, 2 obr., tab. 28—30. — Autorka dokazuje, že pojem kesztelyská 
kultura je neprávem používán pro označení celého komplexu památek z avarského 
období, protože nálezy z Keszthely, i když velmi početné, byly většinou získány ne
systematicky a nerepresentují plně kulturní dědictví Avarů. Ztotožňuje se s názorem, 
že tlačené plechové ozdoby a lité ozdoby pásu představují dvě na sebe navazující 
periody, přičemž druhá představuje novou invasní vlnu. Pojmem keszthelyské kul
tury pak označuje malou lokální skupinu památek, soustředěnou v jihozápadní části 
Blatenského jezera; charakteristické jsou pro ni zejména velké náušnice se šikmo 
postavenými dvojkónickými košíčky, stilusovité jehlice,náramky s hadími hlavami, 
diskovité spony atd. Autorka ztotožňuje tuto skupinu se zbytky romanisovaného 
obyvatelstva a datuje její trvání až do 8. stol., a to na základě perel tvaru melouno
vých jader, které jsou doloženy spíše na pozdějších avarských pohřebištích. Protože 
výzkumy jsou teprve v počátcích, nelze považovat problém uvedené skupiny dosud 
za plně vyřešený. — Z V

Kranzmayer E., Ortsnamenbuch von Kärnten. I. Teil. PIrsg. vom Geschichts
verein für Kärnten, Bd. 50, Klagenfurt 1956, 216 S., 7 K. — II. Teil. Klagenfurt 
1958, 260 S. — První díl je historií osídlení Korutan od pravěku až po dnešní dobu 
ve světle místních jmen. Druhý díl obsahuje abecední soupis místních jmen. Autor 
zjišťuje v Korutanech jednotlivá území, která byla kdysi osídlena jen Avary, Bavory 
a Slovany, nebo která měla smíšené obyvatelstvo slovansko-germánské. — Rec.: 
Finsterwalder K., Südostforschungen 17 (1958) 1, 258—260. — AP

Kuczyňski S. M., Stosunki polsko-ruskie do schylku wieku XII. Slavia Orientalis 7 
(1958) z. 2, 223—255. —Popírá lokální souvislost Volyňanů a Doudlebů a na základě 
Lewického datace Anonymova cestopisu pokládá neznámého vládce z cestopisu 
Masúdího za Svatopluka Moravského. Polský vývoj je mírně opožděnou paralelou 
vývoje ruského. Války mezi oběma národy mají povahu válek jen loupeživých, 
nikoli okupačních (rodinné ozbrojené spory).----- zka

Laszló Gy., Études archéologiques sur l’histoire de la société des Avars. Archaeologia 
Hung. 34 (1955) 296 p., 86 fig., 70 pl. — Rec.: Horedt K., Dacia 1 (1957) 368—369. — 
AP

Lewicki T., Zródia arabskie do dziejów Slowiaňszczyzny. Wroclaw-Kraków 1956. 
— Rec.: Kudláček J., Historický časopis SAV 6 (1958) 616—619. — LS

Machek V., Une douzaine de graeco-slavica, Наследования в чест на акад. 
Д. Дечев. Изд. БАИ, София 1958, 49—55. — IP

Mareš F. V., Byzantský názor o totožnosti Slovanů a Skythů na Staré Rusi. Vznik 
a počátky Slovanů 2 (1958) 7—12. — Autor ukazuje na rozboru starých ruských ru
kopisů, že teorie o slavinitě Skythů se vyskytuje nejen v bavorských letopisech 
13. stol., ale již ve 12. stol. u ruských kronikářů, patrně pod vlivem literatury byzant- 
sko-řecké. — LS

Москаленко A. H., Изучение славянских археологических памятников в бас
сейне верхнего и среднего Дона. Славянский сборник 1 (выпуск исторический) изд. 
Воронежский государст. университет, Воронеж 1958, 137—145. — Kritický roz
bor zatím běžně ustálených názorů o donských Slovanech, doplněný výsledky nej
novějších archeologických výzkumů. — AP

Namyslowski W., Slady Slowian pozostalych z czasów panowania Awarów w daw- 
nych krajach chorwackich. Pamietnik Slowiaňski 7 (1957/1958) 131—135. — AP

Nestor I., Contributions archéologiques au problème des proto- roumains. La civili
sation de Dridu. Note préliminaire. Dacia 2 (1958) 371—382. — Studium etnogenese 
rumunského národa postupuje dvěma smějry. První využívá kontinuity dácko-
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římského osídlení na rumunském území jako zárodku rumunského národa a snaží 
se sledovat jeho osudy v následujících obdobích. Autor článku užívá však druhou 
cestu. Snaží se nalézt hmotnou kulturu, kterou by bylo možno přisoudit vznikajícímu 
rumunskému etniku, a pak pokračovat ve svém bádání opačným směrem a hledat 
její kořeny v předcházejících obdobích. Na území severně od Dunaje, zejména ve 
Valachů, lze zjistit pro 10. stol. archeologické stopy po četném obyvatelstvu, které 
autor pokládá za protorumunské. Nazývá je podle nej důležitější lokality civilisací 
Dridu. Její stopy sleduje zpětně do 9. stol. (např. Capidava). Autor tím stanoví pevný 
bod, z kterého chce vycházet při studiu rumunské etnogenese. — AP

Schwela Ch. G., Die Flurnamen des Kreises Cottbus. Veröffentlichungen des 
Instituts für Slawistik. Herausgegeben von H. H. Bielefeldt. Akad. Verlag, Berlin 
1958, 571 S„ 1 Karte. — AP

Simonyi D., Die Bulgaren des 5. Jahrhunderts im Karpatenbecken. Acta Archaeolo
gica ASH 10 (1959) 3—-4, 227—250, 1 Karte. — Autor se zabývá otázkou osídlení 
karpatské kotliny v období po Attilově smrti až do příchodu Avarů (tento časový 
úsek nazývá voraivarische Periode). Většina badatelů předpokládá, že v této době žili 
v ní pouze germánské kmeny. Sledováním historických zpráv i jejich novým výkla
dem s přihlédnutím к výsledkům bádání lingvistického a archeologického rekonstruuje 
Simonyi cestu, kudy přišli do východní části karpatské kotliny Bulhaři, a snaží se 
zde prokázat jejich existenci již přibližně okolo r. 500. Za jejich archeologický odkaz 
považuje některé nomádské památky, až doposud považované za avarské nebo 
kuturgurské. Prokáže-li se dalším studiem oprávněnost autorových závěrů, budou 
mít zásadní význam pro upřesnění chronologie avarské hmotné kultury, která je 
stále ještě labilní. — Sl

Смирнов А. П., К вопросу об истоках Приазовской Руси. Советская археология 
(1958) 2, 270—279. — Otázka Přiazovské Rusi je spjata s otázkou data příchodu 
Slovanů na Krym, Tamaň a Don, která zase souvisí s problémem etnické příslušnosti 
černjachovské kultury. Autor konstatuje její ovlivnění na jihu římskými a na vý
chodě sarmatskými prvky, v čemž spatřuje doklad těsného soužití lesostepního (slo
vanského) světa se stepním. Akceptuje Brajčevského datování pozdně černjachov- 
ských památek do 5.—7. stol. a usuzuje na jejich souvislost s kulturou Kyjevské 
Rusi. Snaží se vymezit podíl Gótů na této kultuře a kritisuje jak stanovisko Ravdoni- 
kasovo (že Gótové ve vých. Evropě nebyli), tak Artamonovo (přisuzuje celou černja
chovskou kulturu Gótům). Hroby Gótů spatřuje autor v nečetných žárových pohřbech 
v kamenných skřínkách, jejichž inventář svědčí o splynutí Gótů s místním obyvatel
stvem a zániku jejich nízké kultury ve vyspělém jižním prostředí. Pod černjachov
skou kulturou se podle něho skrývá více etnických složek, mezi nimiž však měli pře
vahu Slované. К ochuzení slovanské hmotné kultury mezi 4. a 10. stol. došlo v dů
sledku pádu římského imperia, vpádu Hunů, nepřátelství Chazarů a Byzance. Autor 
na rozdíl od jiných názorů soudí, že Slované přišli do Černomoří už v 3.—5. stol. n. 1. 
a spatřuje jejich odkaz v prostých žárových a kostrových hrobech s černjachovským 
inventářem, které se odlišují jak od taurských pohřebišť s kamennými skříňkami ob
sahujícími zpravidla několik skrčených koster, tak od hrobů s prostornými jamami 
s výstupky a výklenky patřících sarmatisovanému obyvatelstvu. Dále uvádí autor 
jako doklad existence Přiazovské Rusi pozdní slovanské nálezy z Krymu a Tamaně, 
mezi nimiž vyzvědá zvláště Tamaňské hradiště, na němž bylo kromě vrstvy se slo
vanskou keramikou 10.—11. stol. zjištěno i opevnění z nepálených cihel běžné na 
Rusi a základy chrámu, který byl svým půdorysem shodný s chrámy ruskými. Slo
vanská kultura má v této oblasti specifické zabarvení. — BD

Талис Д. Л., Из истории русско-корсунских политических отношений в IX—X 
вв. Визант. временник 14 (1958) 103—115. —Na základě historických pramenů. — 
AP

Третьяков П. Н., К вопросу об этническом составе населения Волго-окского 
междуречья в I тысячелетии н. э. Советская археология (1957) 2, 64-—77, 4 рис. — 
Vytlačování Ugrofinů Slovany v oblasti vladimirsko-suzdalské Rusi během 8.—11. 
stol. se projevuje šířením slovanské hmotné kultury a žárového ritu na východ a seve
rovýchod. V třetí čtvrtině I. tis. n. 1. byly v hor. Povolží a Moskvoříčí oblasti kom
paktního slovanského a finského osídlení od sebe vzdáleny 100—150 km. V tomto 
pásu jsou osídlena malá pozdnědjakovská hradiště, na nichž se vyskytují jak věci 
finské, tak slovanské, které převažují. Pro pohřební ritus jsou typické domky mrtvých 
se žárovými pohřby, připomínající vjatičské mohyly s vnitřními dřevěnými konstruk
cemi. Autor se neodvažuje řešit otázku etnické příslušnosti obyvatelstva tohoto pásu,
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v nálezech z této oblasti však spatřuje doklad šíření Slovanů a jejich kultury na 
východ. — BD

Тъпкова-Заимова В., Сведения за българи в житието на св. Атанасий. На
следования в чест на акад. Д. Дечев. Изд. БАН, София 1958. Стр. 759—762. — 
Jde zřejmě о nepokoje bulharského obyvatelstva, které bylo pod vládou Basila IL, 
během jeho výpravy do Itálie r. 1014. — AP

Váňa Z., Slované v Bavorsku podle archeologických dokladů. Vznik a počátky Slo
vanů 2 (1958) 183—209, 13 obr., 1 mapa. — Studiu slovanských památek v Bavor
sku nebyla u nás dosud věnována pro nepřístupnost archeologického materiálu pat
řičná pozornost. Autor podrobil pečlivému rozboru nálezový inventář z pomerovej- 
ských řadových pohřebišť v severovýchodním Bavorsku, především v Horní Falci, 
odkud publikoval materiál A. Stroh. Autor opravuje názory Reineckovy a Dinkla- 
govy a podává důkazy o rozhodující slovanské účasti na vzniku bavorských pohře
bišť. — LS

Wolf S. A., Die slavische Westgrenze in Nord-und Mitteldeutschland im Jahre 805. 
Die Welt der Slaven 2 (1957) 30—42. — Autor studuje zákazy Karla Velikého o do
vozu zbraní ke Sloyanům a zjišťuje, že pohraniční obchodní města jmenovaná v zá
kazech ležela přímo na slovansko-germánské hranici. Svůj výklad dokládá ještě 
jinými historickými zprávami a toponymikou. — Sl

Zástěrová B., Avaři a Slované. Vznik a počátky Slovanů 2 (1958) 19—54.—
Shrnuje nové historické a archeologické doklady k počátkům avarských dějin a ke 
stykům avarsko-slovanským a kriticky je hodnotí. Hlavní zřetel zaměřila k výkladům 
jednotlivých badatelů o avarsko-slovanských vztazích. Většina badatelů se shoduje 
v názoru, že tyto vztahy nabývají různých forem od bezohledné nadvlády až k vol
nému vzájemnému spojenectví. — LS

Зинчук Я. П., Борьба западных славян с наступлением немецко-датских фео
далов на южное побережье Балтийского моря в X—XII вв. Крат, сообщ. Инет, 
славяноведения АН СССР 21 (1957) 99—108. — АР

Žurowski Т., Karasiewo, pow. Suwalki. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 155. — 
Mohylové žárové pohřebiště Jatvěgů z 5.—6. stol. — MB

5. ZEMĚDĚLSTVÍ, CHOV DOBYTKA A LOV
Aipbros C., Archeologie a osteologie. Archeol. rozhledy 10 (1958) 264—265. — LS
Ambros C., Zvieracie zvyšky z Bešeňova a Nitrianskeho Hrádku, okr. Šurany. 

Slovenská archeológia 6 (1958) 2, 414—418, 2 tab. — Na obou lokalitách se našlo 
poměrně málo zvířecích kostí. Z nalezených to byly hlavně kosti hovězího a vepřového 
dobytka, drobných přežvýkavců, z lovné zvěře kosti jelena a zajíce. — LS

Belényesy M., Der Ackerbau und seine Produkte in Ungarn im 14. Jahrhundert. 
Acta Ethnografica ASH 6 (1958) 265—321, 17 Abb. — Autorka se okrajově dovolává 
nálezů i ze starších období (např. srpů). Slovanského archeologa zaujmou především 
některé zobrazené miniatury se zemědělskou tematikou. — Sl

Beranová M., Počátek pluhu na československém území. Archeol. rozhledy 10 
(1958) 324—330, 1 obr. — Autorka se zabývá otázkou původu a rozšíření pluhu. 
Upozorňuje na význam nálezů československých asymetrických radlic, které považuje 
za pozůstatky pluhu. Rozborem materiálu dochází k názoru, že pluh v pravém slova 
smyslu existoval u nás již ve střední době hradištní. Toto zjištění je závažným pří
spěvkem k řešení otázky slovanského a germánského podílu na vzniku a rozšíření 
pluhu. Původ pluhu hledá autorka ve východořímských provinciích. — LS

Beranová M., Slovanské žňové nástroje v 6.—12. století. Památky arch. 48 (1957) 
99—117, 4 obr. — Zabývá se otázkou vzniku, vývoje a způsobu použití slovanských 
srpů a krátkých kos. Slovanské srpy dělí na 5 typů. Stanovila základní slovanský tvar 
srpu (srp s odsazenou rukojetí) a prokázala typologický vývoj uvnitř tohoto typu. 
Jeho původ hledá v oblasti římských provincií. U krátkých kos rozlišuje tvary česko
slovenské a východoslovenské. Na základě tvarového rozboru a etnografických ana
logií autorka usuzuje, že slovanský typ srpu byl určen výhradně ke sklizni obilí 
a krátká kosa ke kosení trávy. — LS

Černohorský K., Žernovy v hospodársko-společenském vývoji časného středověku 
Památky arch. 48 (1957) 495—548, 14 obr. — Autor sleduje vývoj žernovů od doby
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bronzové do časného středověku, zabývá se otázkou funkce svorových žernovů na 
našem území a zvláštní pozornost věnuje souběžnému výskytu žernovů a radlic. 
Dochází к závěru, že oba tyto důležité výrobní prostředky byly v držení feudální 
vládnoucí vrstvy, která jich využívala к vystupňování závislosti poddaného oby
vatelstva. — LS

Dembiňska M., Kilka uwag o roli bartnictwa w gospodarce wiejskiej polskiego 
šredniowiecza. Kwartalnik HKM 6 (1958) 343—58. — Na okraji rozboru pozdější 
výroby medu podává i několik údajů o právní úpravě brtnictví v 11.—12. stol.-----zka

Dohnal Z., Užitkové rostliny a jejich upotřebení na slovanském hradišti v Klučové 
и Českého Brodu. Památky arch. 49 (1958) 499—512, 3 obr., 1 tab. —- Botanický roz
bor dřevin a obilnin. — LS

Gižbert W., Wyniki badaň nad odciskami rošlinnymi z Pleszowa kolo Nowej 
Huty (Cz. 1). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 27 (1958) 2, 179—214. — 
Všímá si rostlinných otisků na mazanici pocházející ze sídlišť počínaje neolitem až 
po časný středověk. Tímto způsobem zjištěn např. místní druh prosa, nacházený 
tam již od neolitu, což mění dosud platný názor o jeho pozdním výskytu vEvropě. — 
Rec.: Dembiňska M., Kwartalnik HKM 6 (1958) 4, 725—726. — AP

Graus Fr., Déjiny venkovského lidu v Čechách v době předhusitské II. Dějiny venkov
ského lidu od poloviny 13. stol. do roku 1419. Nakl. ČSAV, Praha 1957, 632 str., 
23 obr., 6 map. — Od poč. 13. stol. se silně rozšiřují ve feudálním smyslu pokročilejší 
výrobní zemědělské techniky. Rozšiřuje se používání pluhu, všeobecně převládá 
trojpolní systém, rozvoj speciálních kultur, rybnikářství atd. Ve 14 stol. dosáhlo 
zemědělství v technickém ohledu zhruba takového stupně, který feudální společnost 
nebyla s to překročit. Další rozvoj až s nástupem kapitalismu. Převaha obilnářství. 
Od poč. 13. stol. masový přechod к peněžní formě feudální renty, který byl nerozluč
ně spjat s rozvojem měst, ve 13. a poč. 14 stol. zlepšení právního postavení poddaných. 
Od pol. 14. stol. zřetelné zhoršení hospodářské i právní, obdoby s tzv. druhým nevol
nictvím pozdního feudalismu. Zřetelná sociální diferenciace venkovského obyvatel
stva zesiluje v období převahy peněžní formy renty. Celé feudální období je naplněno 
neustálým třídním bojem mezi poddanými a feuďály, který má většinou primitivní 
nebo individuální formy, od poloviny 14. stol. silné narůstání starších primitivních 
forem a hojný výskyt vyšších, aktivních forem boje; poč. 15. stol. třídní boj celo- 
zemským jevem. Dále autor řeší některé problémy panského hospodaření. Významná 
práce předního marxistického historika podstatně obohacuje vědomosti o před
husitském období a o podmínkách a příčinách husitské revoluce. — MB

Hensel W., Próba periodyzacji rozwoju rolnictwa na ziemiach polskich w starožyt
nošci i w poczqtkach wczesnego šredniowiecza. Archeologia Polski 1 (1957) 11—18. 
— Pokus o zachycení etap vývoje obhospodařování půdy v severní, střední a jižní 
části Polska. V jižní oblasti byl proces o něco složitější než v severní a střední a zdo
konalování zemědělského nářadí zde probíhalo rychleji, ale na rozhraní 5. a 6. nebo 
7. stol. autor už předpokládá úpravu půdy oráním na celém území Polska. — Ve

Hensel W., W sprawie wczesnošredniowiecznych radlic lopatkowych z Polski. 
Kwartalnik HKM 6 (1958) 716. — AP

Horák J. V., Mičíková I., Trávníček D., Vaniš J., Zemědělská thematika 
v historicko-geografických atlasech. Historie a musejnictví 3 (1957) 157—160.— 
Přehled zahraničních atlasů, které zachycují rozšíření lesů a orné půdy od pravěku 
do současné doby. — LS

Hrubý V., Větrnij mlýn z doby hradištní. Sborník prací filosof, fakulty brněnské 
university 5 (1956) ř. archeol.-klasická (El) 107—114, 3 obr. — Na vnitřní straně 
hradiště ve Starém Městě byly odkryty zbytky kamenných základů ve tvaru rovno- 
ramenného kříže. Autor interpretuje tento objekt jako základ větrného mlýna tzv. 
německého typu. Keramika datuje tuto stavbu do druhé pol. 10. stol. — LS

Klichowska M., Poznaň. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 291—292. — Rostlinné 
pozůstatky především na Ostrowě Tumském. -— MS

Klichowska M., Rošliny uprawne ze stanowiska 4 w Wolinie. Sprawozdania 
Archeol. 4 (1957) 208—215, 4 ryc. — AP

Kubasiewicz M., Dotychczasowe badania nad materialem kostnym z wczesno- 
šredniowiecznego podgrodzia w Szczecinie. Materiály Zachodnio-Pomorskie 3 (1957) 
189—198,14 ryc., 3 tab. — Nálezy kostí pochácejí z kuchyňských odpadků z kulturní 
vrstvy z 11.—-13. stol. Poskytují obraz o stravě tehdejšího obyvatelstva. — LS
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Kubasiewicz M., O czym mówig wczesrwéredniowieczne košci zwierzçce. Szczecin 
(1958) 7—8/10—11, 123—136, 4 ryc. —- Na základě výzkumů ve Wolinu a Štětině. 
Spotřeba a druh masa, podíl lovné zvěře. Roh a kost sloužily jako surovina к řemesl
nému zpracování. — MB

Kubasiewicz M., Szczgtki zwierzçee z badaň sondažowych w Kamieniu Pomorskim. 
Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 241—250, 8 tab. — Soupis nalezených zví
řecích kostí. Statistické zhodnocení. — LS

Kubasiewicz M., Z badaň nad resztkami wczesnošredniowiecznych zwierzqt low- 
nych Pomorza Zachodniego. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 101—107, 3 ryc., 3 tab. — 
Domácí zvířata převládají. Divokých jen asi 20_“/o (podle výzkumů ve Štětině a Vo- 
linu). — MB

Kudláček J., Příspěvek к štúdiu vzniku staroslovanského orného polnohospodár- 
stva. Slovenský národopis 5 (1957) 3—46, 16 obr. — Autor dokazuje na rozboru 
archeologického-materiálu, že ke vzniku oracích nástrojů došlo v oblasti východní 
Evropy u slovanského obyvatelstva na základě hospodářských a společenských 
potřeb, bez vlivů zvenčí. S pluhem byli Slované obeznámeni již koncem prvého tisíci
letí, avšak к všeobecnému rozšíření došlo až v prvých stol. 2. tis. n. 1. Při sledování 
vývoje hospodářských nástrojů rozlišuje autor dva zeměpisné celky, oblast východo- 
slovanskou a západoslovanskou, v níž je patrný významný vliv keltského kovářství 
na vývoj slovanských nástrojů. Germánské vlivy tu nejsou patrny. -— LS

Kudrnáč J., Rekonstrukce slovanské obilnice z Klučová. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
626—629, 2 obr. — Autor uvádí zprávy o způsobu skladování obilí v zemi, které bylo 
používáno od pravěku až do současné doby. Těchto poznatků využil při rekonstrukci 
obilnice z Klučová. — LS

Kudrnáč J., Staroslovanské obilnářstvi v českých zemích. Památky arch. 49 (1958) 
478—498, 8 obr. — Práce je cenným příspěvkem к řešení otázky hospodářských 
poměrů v našich zemích v době hradištní. Autor vychází ze známé skutečnosti, že 
hlavním pramenem obživy starých Slovanů bylo zemědělství, jehož dokladem jsou 
hojné nálezy obilních jam, které se objevují na slovanských sídlištích od 2. pol. 
8.—12. stol. Autor sleduje výskyt, velikost a počet těchto obilnic a zabývá se otázkou 
jejich skladovací kapacity a na jejím základě vypočítává přibližnou velikost sklizní 
a rozsah osetého pozemku. Analogie к svým závěrům hledá v archivních záznamech 
z 16.—18. stol. Pozornost věnuje též způsobu obdělávání polí v době hradištní 
(dvojpolní, trojpolní systém, ždáření). ■— LS

Kudrnáč J., Skladování obilí v jamách-obilnicích. Vznik a počátky Slovanů 2 
(1958) 233—252, 9 obr. — Tento způsob ukládání obilí byl u Slovanů ve druhé pol. 
1. tis. a na počátku 2. tis. velmi rozšířen. Práce pojednává o tvarech obilnic, jejich 
vnitřní úpravě a způsobu skladování. Přihlíží к národopisným analogiím. — LS

Moór E., Die Ausbildung der Betriebs] ormen der ungarischen Landwirtschaft im 
Lichte der slawischen Lehnwörter. S.—A. Studia Slavica 2 (1956) 31—117. — Rec.: 
F. V. Südostforschungen 17 (1958) 2, 450. — AP

Spurný V., Pozdně hradištní obilnice z okolí Kroměříže. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
356—362, 5 obr. — Nález obilnic v katastru obce Lutopecny a Bezměrov. První 
obilnice obsahovala zlomky keramiky, železné předměty a osteologický materiál. 
Lze ji datovati do 12.—13. stol. Pro datování druhé obilnice není bezpečné opory. 
— LS

Vyžarova Ž. N., O proischoždenii bolgarskych pachotnych orudij. Izd. AN SSSR, 
Moskva 1956, 54 str. — Rec.: Kudláček J., Slovenský národopis 6 (1958) 218—219.

6. Řemesla, uměni

Алексеев Л. В., Лазарь Богша — мастер-ювелир XII в. Советская археоло
гия (1957) 3, 224—244, 13 рис. — Vyčerpávající publikace z literatury dobře zná
mého (u článku i bibliografie s 55 záznamy), za války ztraceného oltářního kříže, 
pořízeného r. 1161 na objednávku polocké kněžny Eufrosiny mistrem Lazarem Bog- 
šou. Dřevěný dvouramenný kříž byl pobit stříbrnými pozlacenými a zlatými plotén- 
kami zdobenými granulací, drahokamy, emailovanými postavami svátých a nápisy. 
Nápis je cenný tím, že kromě zaklínání proti zcizení, jmen objednavatele a výrobce 
obsahuje i údaje o výši honoráře za zhotovení, což přispívá k poznání sociálního po
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stavení řemeslnictva. Tvarově navazuje kříž na byzantské vzory, ve výzdobných 
motivech (palmety, voluty aj.) má analogie v románském umění západní Evropy 
i v současných ruských pokladech (zvláště v provedení emailů). Proti dřívějšímu 
mínění o západoslovanském původu mistra (viz jméno Bogša—Bohuš) soudí, že šlo 
o ruského člověka (znalost azbuky). — BD

Безбородов M. А., Стеклоделие в древней Руси. Изд.. АН БССР, Минск 1956, 
306 стр., 37 рис., 78 таб. — Вес..- О lez a k J., Z Otchlani Wieków 24 (1958) 67. — MB

Bielenin К., Dotychczasowe wyniki badaň nad žuilem starožytnym w rejonie Gór 
Swiçtokrzyskich. Wiadomošci Archeol. 24 (1957) 1—2,101—112. — Polští archeologové 
se povrchovým soustavným průzkumem dobře připravili na objevy římských hutí 
v kopcích mezi Varšavou a Krakovem a zahájili neprodleně archeologické výkopy. 
V tomto článku se referuje ■— kromě o známé huti u Kunová — o výzkumu celého 
pole zbytků hutnických pecí v Rudkách u Kiele a nadhazuje se problematika vý
kladu masového výskytu slitků železné strusky, které průměrně váží 100 kg. Také 
toto naleziště patří době římské, pravděpodobně mladší fázi. •— RP

Bielenin K., Starožytne piece hutnieze w Zaglçbiu Staropolskim. Z Otchlani Wieków 
24 (1958) 86—93. — Zpráva o dalších výkopech železáren z doby římské v horách 
svatokřížských. Při výzkumu jedné z hutí se přišlo na slovanské sídliště, údajně 
ze 7.—10. stol. (Lazy), a tím vznikla problematika hutnictví v této důležité krajině 
v době hradištní. — RP

Bielenin K., Z badaň nad starožytny produkejg ielaza w Malopolsce. Sprawozdania 
Archeol. 3 (1957) 91—106, 19 ryc.— Zpráva a zhodnocení výsledků výpravy, která 
měla za úkol zjistit ve východní části svatokřížských hor stopy po hutnictví železa. — 
RP

Bighir Gh., Contribute la cunoaçterea fesului în açezarea de la Garvän (sec. X— 
XII). Studii çi cercetäri de istorie veche 9 (1958) 2, 429—443, 7 fig. — Nálezy do
svědčují používání horizontálního stavu. Zručnost výrobců dokázaná jemností nale
zených tkanin dovoluje předpokládat, že šlo o řemeslníky specialisty. Svědčí o tom
1 nález hrobu a chaty s četnými zbytky textilií, mincemi a šperky. — AP

Брайчевский M. Ю., Дополнение к публикации Пастырского клада 1949 г. 
Советская археология (1957) 1, 246, 1 рис. — Dodatečně získaná lunicová náušnice 
s terčovitým závěskem zdobeným na obvodu granulací patří patrně k pokladu 
z r. 1949. — BD

Buczek B., Sztuka wczesnoslowiaňska. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 363—373, 
11 ryc. — Velmi stručný populární přehled nej důležitějších uměleckých výzdobných 
motivů a technik v hrnčířství, zpracování kostí a šperkařství a archeologických do
kladů některých historických zpráv o staroslovanském sochařství. Počátek umělec
kého projevu ve vlastním slova smyslu klade do 10. stol. — MB

Burian V., Keramika z nálezů, minci. Archeol. rozhledy 10 (1958) 260—261,
2 obr. — Soupis keramiky uložené v numismatickém oddělení Krajského vlastivěd
ného musea v Olomouci. — LS

Bukowski Z., Über die frühmittelalterlichen Hohlschläfenringe vom pommerschen 
Typ. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 56—60. — Práce se zabývá rozšířením 
dutých esovitých záušnic v západoslovenské oblasti. Celkem je známo 56 nalezišť 
záušnic tohoto typu. Skupina, kterou Bukowski nazývá pomořskou, je převážně 
ze stříbrného nebo bronzového plechu. Zlaté exempláře jsou známé jen z Alt-Lübeck. 
Při pokusu o dataci rozděluje autor záušnice na zdobené a nezdobené. Zdobené exemp
láře se vyskytují od počátku 11 stol. až do druhé pol. 13. stol., četné nezdobené se drží 
až do počátku 14. stol. Jejich rozšíření se však omezuje jen na Mecklenbursko a západní 
Pomoří. Rozbor okolností, za nichž byly tyto záušnice nalezeny, ukazuje, že byly po
užívány bohatým obyvatelstvem. Nosily je výlučně ženy. Většinou byly nalézány 
u lebky zemřelé. — MŠ

Burchard H., Z badaň nad poczgtkami eksploatacji soli w Polsce. Sprawozdania 
Archeol. 4 (1957) 180—186, 3 ryc. — Zpráva o výzkumu v Lapczyci, okr. Bochnia 
i Sidzinie, okr. Kraków. — AP

Cnotliwy E., Rzemioslo rogownicze we wczesnošredniowiecznych ošrodkach miejskich 
na Pomorzu Zachodnim. Szczecin (1958) 7—8/10—11, 113—122, 5 ryc. — Výroba 
z kosti a rohu byla samostatným řemeslem od pol. 10. stol., jeho počátky již v 9. 
stol. — MB

Cnotliwy E., W czesnošredniowieczne przedmioty z rogu i košci z Wolina, ze stano-
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wiska 4. Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 155—240, 11 tab. — Souhrnná 
zpráva o předmětech z rohu a kosti, získaných při výzkumech v letech 1953—1955. 
Práce podává rozbor a roztřídění nalezeného materiálu a zároveň se zabývá otázkou 
vzniku a rozvoje řemeslné výroby těchto předmětů. Byla rozšířena ve všech pomoř- 
ských městech. Ve Volinu existovala od založení města a dosáhla největšího rozkvětu 
v období od pol. 10. do 12. stol., jak ukazují nálezy řemeslnických dílen a množství 
hotových výrobků, polotovarů i odpadků. Se zánikem města mizí i toto řemeslo. — LS

Chijvasi -— Comça M., O jucârie în forma de pîine, descoperitâ la Garvân. Studii 
§i cercetäri de istorie veche 9 (1958) 2, 425—427, 1 fig. — Nález dětské hračky ve 
formě bochníku chleba z vypálené hlíny pochází z pol. 11. stol. Autorka uvádí 
analogii ze St. Rjazaně. — AP

Csalog J., Kobakedények hatása a népvándorlási agyag- és fémmuvességre (I,’in
fluence des vases de gourde sur la céramique et l’industrie du métal de l’époque des 
migrations). Folia Archaeologica 9 (1927) 135—137, 2 obr., tab. 22. — Keramické 
tvary s oblým dnem dýňovitého tvaru byly užívány od neolitu až do novověku, 
a to především nomády. Jejich plece byly obtáčeny zpravidla koženým provazcem, 
který nádobu zpevňoval a umožňoval též její připevnění a tím zabezpečení před 
ztrátou. Autor rozlišuje dvojí druh opletení těchto nádob, při kterém propletený 
provazec vytváří bud kapkovité, nebo kruhovité ornamenty. Umělci, kteří vytvořili 
nádoby z pokladu v Nagyszentmiklós, naznačili toto opletení na nádobách alespoň 
výzdobou. — Sl

ЪоровиЬ-ЯЬубинковиЬ M., Прокупачки налаз српског средне вековног 
накита. Зборник радова Народног My3eja 1 (1956/1957 — 1958) 145 — 160. 
V pokladě mincí a šperků datovaném mezi 1.1418—1428 byly i některé typy prstenů 
a gombíčků, známé ze slovanských nalezišť v Jugoslávii již od 11. stol. Ozdoby 
jsou vesměs byzantského původu. — ZV

Diaconu P., Un pandantiv globular descoperit la Bisericufa—Garv&n. Studii §i 
cercetäri de istorie veche 9 (1958) 2, 445—449, 1 fig. — Bronzový kulovitý přívěsek 
se závěsným kroužkem v horní části. V dolní části vsazen kámen nebo sklo. Byl ozdo
ben skupinami tří koncentrických filigránových kroužků. Autor jej datuje do 11. 
stol. Zamítá jeho byzantskou provenienci a hledá jeho původ na našem území. Do 
dolního Podunají se prý dostal obchodem. — AP

Dienes I., A honfoglaló magyarok fakengyele (Деревянный стремень венгров 
— завоевателей родины). Folia Archeologica 10 (1958) 124—141, 5 obr., tab. 
18—19. — Ve staromadarských hrobech s pohřby koní nalézáme velmi často 
celou jezdeckou výstroj i se sedlem, ale málokdy třmeny. Autor to vysvětluje tím, 
že třmeny byly zhotovovány nejen ze železa, ale i ze dřeva, které se nedochovalo. 
Kousky plechových kování, nalezených např. na hřbitově v Kiszombore E, jsou prý 
zbytky kování takovýchto třmenů. Autor se pokouší o jejich tvarovou rekonstrukci 
a dochází k závěru, že na madarském venkově se udržely až do současné doby. — Sl

Dziekoňski T., O zastosowaniu pokladoznawstwa i metaloznawslwa przy badaniu 
historii technologii miedzi i brqzu. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa 1 (1957) 
131—182. — Programový a spíše metodologický článek o aplikaci výzkumu barev
ných kovů v archeologickém bádání, naznačující možnosti využití vedle archeologie 
dat geologických, historických, etnografických, typologických, metalografických, 
chemických a spektrografických, rentgenologických, měření tvrdosti atd. Práce je 
doprovázena četnými ukázkami. — RP

Ефимова A. M., Черная металлургия города Болгара. Матер, и исслед. по 
арх. СССР 61, Москва 1958, 292—315. — Zpracování všech pramenů k dějinám 
výroby železa, získaných výkopem Velikých Bolgar. Objeveny dýmačky z 10.—11. 
stol. (5 pecí), dvě pece asi z 12. stol. a zbytky větších pecních staveb z konce 13.—14. 
stol. s mnoha vzduchovými formami. Přidávaly se do nich vedle rudy a dřevěného 
uhlí i křemičité přísady. Lze je přirovnat k západoevropským kusovým pecím a bylo 
v nich možné vyrobit litinu. Dokládají to skutečné litinové kotle, nalezené v Bolga- 
rech i v širším okolí. Zjištěny stopy patrně ocelářské výroby. Železné lupy a řada 
železných výrobků zkoumány metalograficky. Surovinovou základnou hradiště byla 
dnes nevýznamná ložiska bahenních limonitů, po případě sferosideritů. — (RP)

Eisner J., Die bunten slawischen Toneier. Epitymbion Roman Haken. ČSSA, 
Praha 1958, str. 76—80. — Malovaná glazovaná hliněná vejce, vyskytující se 
hojně ve východoslovanské oblasti v 11.—13. stol., byla vyráběna kvjevskými hrn
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číři a obchodem se dostávala do sousedních zemí. Zvláště hojné nálezy máme z Polska. 
U nás se tato vejce dosud nenašla. -— LS

Eisner J., Počátky českého šperku. Památky archeol. 46 (1955) 215—226, 1 tab. — 
Rec.: Pitterová A., Byzantinoslavica 18 (1957) 298—299. — LS

Garczyňski W., Wczesnošredniowieczne rzemiosto Slowian pomorskich na pod- 
stawie wykopalisk. Szczecin (1958) 7—8/10—11, 93—112, 18 ryc. — MB

Георгиева С., Кръстове енколпиони от средновековен Преслав. Изслед. в чест 
на акад. Д. Дечев. Изд. БАН, София 1958, стр. 605—610, 3 обр. —- Podle posledních 
nálezů v Preslavi a svědectví středověkých cestovatelů se autorka domnívá, že kříže 
— enkolpiony z bulharských nálezů byly domácí výroby. — AP

Gilles J. W., 25 Jahre Siegerländer Vorgeschichtsforschung auf alten Eisenhütten
plätzen. Archiv für das Eisenhüttenwesen 28 (1957) 179—185. —- Přehled bádání 
o dějinách železářství v známé rudné krajině Siegerlandu, kde jsou objevovány hutě 
z doby laténské a z časného středověku. К posledním patří Fludersbach (11. stol.), 
Lanttíerthal, Nauholz, Netphen, Obernau (11.—15. stol.). Zhruba od r. 1300 se před
pokládá zavádění vodního pohonu dmychadel v železářských hutích. Stať obsahuje 
dělení a hodnocení železářských strusek a poukazuje na možnost zjistit podle vzhledu 
a chemického složení jejich stáří. Tato kritéria by ovšem potřebovala prověření, 
neboť nebezpečí zkreslení chronologie je značné. — RP

Gilles J. W., Neue Ofenfunde im Siegerland, Stahl und Eisen 78 (1958) 1200— 
1201. — Kromě objevu železářských pecí z doby laténské zasluhuje pozornosti nález 
pece ze 13.—14. stol. (Silberquelle bei Obersdorf) a vyhřívačky z Leimpe. — RP

Glapa A., Oděvy Slovanů podle řeckých a latinských pramenů k nejstarším dějinám 
Slovanů. Sborník Vysoké školy pedag. v Olomouci (Historie) 4 (1957) 225—228, 
2 obr.— Krátký souhrn zpráv antických kronikářů od 5. stol. před n. 1. do 8. stol. 
n. 1. — LS

Herwig R., Das Waldschmiedegewerbe in mittelalterlichem Wirtschaftsleben des 
Lahn-Dill-Gebietes. Stahl und Eisen 78 (1958) 1332—1337. — Středověká výroba 
železa ve zmíněné důležité železnorudné krajině nabývá na významu v době karolin- 
ské a konrádovské, kdy některé dvorce jsou zatíženy daněmi ve formě železného 
nářadí. Ve 13.—-14. stol. taví železo tzv. lesní hutníci (Waldschmiede), patrně na 
nedílu. V této době prožívá hutnictví v tomto kraji největší rozkvět. Zavedení hutí 
s vodním pohonem měchů znamená pak úpadek řemesla těchto metalurgů. — RP

Heymann K., Vor- und frühgeschichtliche Eisenindustrie im Lahn-Dill-Gebiet. 
Nassauische Heimatblätter 47 (1957) 10—22. — Informativní článek o výzkumu 
u Manderbachu, kde bylo objeveno patrně laténské kovářské sídliště (pec, milíř, strus- 
kové haldy). Kraj byl osídlen v době laténské a v časném středověku. — RP

Hilczerówna Z., Ostrogi polskie z X—XIII wieku. Poznaňskie Towarzystwo 
Przyjaciól Nauk. Prače Komisji Archeologicznej. Tom II, z. 2, Paňst. Wyd. Nauk., 
Poznaň 1956, 152 str. — Rec.: TMP (Malinowski T.), Z Otchlani Wieków' 23 (1957) 
62—63. — MB

Hingst H., Die vor- und frühgeschichtliche Eisenverhüttung in Schleswig Holstein. 
Stahl und Eisen 77 (1958) 3, 162—167.-—Autor shrnuje výsledky svých výzkumů, 
které byly zaměřeny na dějiny germánského hutnictví hlavně v době římské v severo
západním Německu. Rozlišuje redukční pece, vyhřívací výhně a kovářské výhně. 
Podle statistického přehledu určuje 17 % nálezů z této oblasti do středověku, čímž 
se rozumí období po r. 500. — RP

Hingst H., Vor- und frühgeschichtliche Eisenverhüttung in Schleswig-Holstein. 
Neue Ausgrabungen in Deutschland, Berlin 1958, 258—266. — Nové zveřejnění 
autorových výzkumů na nalezištích hutí z doby římské v sz. Německu, o nichž bylo 
již referováno. — RP

Holl I., Adatok a kôzépkori magyar fazekasság munkamódszereihez (Beiträge zu den 
Arbeitsmethoden der ungarischen Töpferei des Mittelalters). Budapest Régiségei 17 
(1956) 177—193, 27 obr. — Studie se sice výlučně zabývá vyspělou středověkou 
keramickou výrobou, ale důležité jsou některé okrajové poznámky, kde se autor zmi
ňuje o přežívání některých výrobních technik ze starších období. — Sl

Holubowicz Wl., Jedwabie z Opola X—XII wieku. Kwartalnik Opolski 3 (1957) 
2, 81—89. — AP

Holubowicz Wl., Z badaň nad wczesnošredniowiecznq ceramikq grodziska w Stra-
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chowie. Archeológia SlQska 1 (1957) 173—184, 5 ryc. — Keramika z nejstarších 
vrstev je blízká raně středověké keramice slezských hradišť i podle autorovy termi
nologie pozdně avarské keramice našeho území. Pochází z 8.—9. stol. — AP

Hrubý V., Klíče z doby hradištní na Moravě. Časopis Moravského musea (Vědy 
společenské) 43 (1958) 49—66,10 obr. — Moravské nálezy klíčů dělí autor podle tvaru 
do 3 skupin. Ačkoliv doba vzniku jednotlivých typů se pohybuje V rozmezí od 8.—13. 
stol. n. 1., vyskytují se na Moravě všechny 3 druhy klíčů současně. Autor to vysvět
luje tím, že různé typy zámků byly používány к různým účelům. Od poloviny 10. 
stol., kdy dochází к třídní diferenciaci, objevuje se i více nálezů klíčů. — LS

Hrubý V., Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě, Památky arch» 
48 (1957) 1,118—217, 32 obr. — Obsáhlá studie, přinášející množství cenných po
znatků o výrobě kostěných nástrojů, ozdob i hraček. Práce ukazuje velké, dosud 
nepředpokládané tvarové bohatství těchto předmětů a pokouší se stanovit, mnohdy 
novým a podnětným způsobem, jejich funkci, i když v některých případech ne vždy, 
s naprostou jistotou. Důležité je zjištění o převaze domácích výrobků; importované 
předměty (ze slonoviny apod.) jsou na Moravě zcela ojedinělé. Většina je zhotovena 
po domácku, autor však uvádí i bezpečné doklady o řemeslné výrobě a o existenci 
specialisovaného kosťařského řemesla na Moravě s počátkem v 1. pol. 9. a s rozkvětem 
v 2. pol. 9. stol. — Rec.: Cnotliwy E., Materiály Zachodnio-Pomorskie 3 (1957) 
294 298. — LS

ХаЬмаш, Археолошки налаз из Србобрана. Рад BojBOljaHCKKX Mvaeja 6 (1957) 
236—239. — Nález skleněného rhytonu z avarsko-slovanského hrobu. Autor к němu 
zná pouze kovové analogie. — ZV

Янин В. Л., Из истории русской художественной и политической жизни 
XII в. Советская археология (1957) 1, 113—131, 9 рис. — Novgorodské pečeti 
z poloviny 12. stol., vyznačující se vyobrazením bohorodičky do pasu, pečlivým pro
vedením perlovcového obvodu, arabeskami a řeckým nápisem, pokládá autor za vý
robek jednoho řemeslníka, jehož mistrovský kus, pečeť se slovem TOREUTEN v ná
pise na místě jména, byla nalezena. Na základě rozboru uměleckého rukopisu tohoto 
mistra soudí autor, že jím byla zhotovena i spodní (mladší) část velkého sionú z nov- 
gorodského chrámu sv. Sofie. Kombinací nápisu na kupoli sionu zmiňujícího se 
o protoproedrovi Nikiforovi s výkladem vyobrazení sv. Vasilije v deisusu umístěném 
na téže části památky přichází к závěru, že horní část sionu byla zhotovena na přání 
Vladimíra Monomacha (měl křesť. jméno Vasilij), jehož protoproedrem (= rádcem) 
byl metropolita Nikifor I., již v prvé čtvrtině 12. stol. — BD

Янин В. Л., О первоначальной принадлежности так называемого шлема Яро
слава Всеволодовича. Советская археология (1958) 3, 54—60, 2 рис. — Výzdoba па 
přilbě nalezené v místě lipické bitvy (1216) a datované na počátek 13. stol. je podle 
autora stylovým předchůdcem bělokamenných vladimirských reliéfů, a proto datuje 
jeji vznik kolem poloviny 12. stol. Kombinací jmen svátých vyobrazených na deisusu 
přilby a na novgorodských pečetích s křesťanskými jmény novgorodských knížat 
přichází к závěru, že přilbu dal patrně zhotovit kníže Mstislav Jurjevič (1154—1157), 
strýc Jaroslava Vsevolodoviče, který přilbu v lipické bitvě roku 1216 ztratil. — BD

Jasnosz St., Materiály do wczesnošredniowiecznego hutnictwa w Wielkopolsce. 
Sprawozdania Archeol. 4 (1957) 190—201, 7 ryc. — Popis a rozbor nálezů hliněných 
trubek к měchům (sopel). — AP

Kalmár J., A torténeti Múzeum Fegyvertárának kôzépkori sisakjai (Средневеко
вые шлемы арсенала Исторического музея). Archaeologiai Ertesitô 85 (1958) 
191—194, tab. 53—68. — Mezi pozdně středověkými exempláři přileb je uvedena 
i jedna kónická východního typu z 12. stol. — Sl

Kamiňska J., Nahlik A., Wlókiennictwo gdaňskie X—XIII w. Acta Archaeolo
gica Universitatis Lodziensis Nr. 6. Lódzkie Towarzystwo Naukowe wydzial II, Nr 
24, Lódž 1958, 261 str., 68 ryc., 4 tab. — Velmi zajímavá a v archeologické literatuře 
téměř ojedinělá práce, napsaná společně archeologem a odborníkem pro textilní 
technologii, umožněná hojnými pozůstatky tkanin v Gdaňsku, což je jinak v archeo
logickém materiálu vzácnou výjimkou. Základní kapitoly knihy jsou věnovány suro
vinám, výrobním nástrojům, technologii zpracování surovin i tkanin a způsobu práce. 
Předení a zpracování vlákna bylo domácí prací žen, tkaní látek bylo řemeslným od
větvím, které mělo poměrně vysokou úroveň a rozsáhlý sortiment. Kromě domácích 
výrobků bylo možno zjistit i importované tkaniny většinou z Byzance přes Kyjev- 
skou Rus, z Flander a snad ij^ze Skandinávie. — MB
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Kapitaňczyk К., Glowacki Z., Kurzawa Z., Miedziňski M., Možliwošci poz- 
nawcze badaň chemicznych, fizyko-chemicznych i metaloznawczych w odnieseniu do 
materialów archeologicznych. Archeologia Polski 1 (1957) 126—141. — Metodologický 
článek, zaměřený na výzkum kovových, zejména železných nálezů (metalografie, 
rentgenografie, spektrografle, polarografie, chemická analysa a řada jiných), doplněný 
metalografickými rozbory několika želez z doby římské a slovanské (sekery, hrot 
oštěpu). — RP

Kaszyňski M., Wczesnošredniowieczna zapinka znaleziona w miejscowošci %ywa 
Woda, pow. Suwalki. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 1—2,153,1 ryc. — AP

Kavan J., Kamenné slovanské přesleny v českých zemích. Archeol. rozhledy 9 
(1957) 629—632, 649—-652, 2 obr. —• Autor nálezy typlogicky třídí, zabývá se otáz
kou jejich datování (konec 10. stol.—11. stol., ale vyskytují se i ve 13. stol.) a způ
sobem výroby. U nás jsou nálezy soustředěny na významných nalezištích 10. all. 
stol. a je možno předpokládat, že byly vyráběny místními řemeslníky-kameníky. 
Na Čáslavském Hrádku bylo nalezeno též kamenné vajíčko se stopami barvy na po
vrchu. Je to jediný známý exemplář u nás. — LS

Kavan J., Nález středověké keramiky v Martinicích и Jilemnice. Archeol.rozhledy 
10 (1958) 49—55, 3 obr. — Při úpravě terénu byly nalezeny střepy středověkých 
nádob v několika vrstvách nad sebou. Keramika jez hrubého materiálu, hrubě pra
cována. Autor ji datuje do 13. stol. — LS

Kavan J., O zpracování a výzdobě kosti и západních Slovanů v době hradištní. Vznik 
a počátky Slovanů 2 (1958) 253—285,14 tab., 1 mapka. — Autor si všímá techniky 
výroby a sleduje doklady styků Čech a Moravy v 9. a 10. stol. a Čech a Polska v 10. 
a 11. stol. Dotýká se též problému tzv. hřeblovitého nástroje. — LS

Kiersnowscy T. i R., Dalsza czçéc skarbu ze ivsi Stojkowo, poiv. Kolobrzeg. Wiado^ 
mošci Archeol. 25 (1958) 3, 233—239, tab. 35, 36. — AP

Кирпичников A. H., Русские шлемы X—XIII вв. Советская археология 
(1958) 4, 47—69, 9 рис. — Rozbor 27 přilb 10.-—13. stol. z území staré Rusi. Nej
starší přilby z mohyl 10. stol. sférokónického tvaru, snýtované ze 4 částí zdobených 
měděnými nebo stříbrnými pozlacenými pláty a opatřené tulejkou pro chochol, 
mají pozdější analogie z Polska, Madarska a východních Prus. Autor soudí, že byly 
vyráběny v Rusku podle asijských vzorů. Přesvědčivě odmítá jejich spojování se 
severskými předlohami (jsou tu známy polokulovité přilby) a názory o jejich impor
tu z Polska. Vedle pozlacených přilb kurhanového období se objevují v 11.—12. 
stol. protáhlé, zpravidla dvojdílné kočovnické přilby opatřené nadočnicemi s ná
nosníky a otvory pro zavěšení drátěného brnění, doplněné někdy maskami na celý 
obličej a vzácněji polokulovité tvary bez nánosníků. Jsou zpravidla méně zdobené 
než kusy z 10. stol., přestože se také nacházejí jen v hrobech feudálů. Pozdní ruské 
přilby z 12.—13. stol. jsou velké, mírně kónické, opatřené nadočnicemi nebo otvory 
pro oči, nánosníky a otvory pro zavěšení drátěného brnění. Jsou bohatě zdobené 
rytířskými emblémy. Objevily se v době meziknížecích sporů. — BD

Koepke P., Stadtkernforschung in Anklam. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 
84—89. — Studie je převážně zaměřena na mladší obdobi. Autor poukazuje na sku
tečnost, že nejstarší německá středověká keramika prokazuje silné vztahy ke kera
mice slovanské. — MŠ

Корошец J., Истраживаньа словенске керамике раног среннегвека у Уугосла- 
euju. Рад BojBoÇaHCKHx Myeeja 7 (1958) 165—186. — Přehled problematik vývoje 
slovanské keramiky v Jugoslávii. Autor konstatuje, že dosud není jasno, s jakou 
keramikou přišli Slované na Ralkán; pražský typ zatím nepřichází v úvahu. Re
lativně nej starší keramika v Jugoslávii je representována zatím jen podunajským 
typem, který nesporně prozrazuje dědictví římsko-provinciální keramiky. Dosud je 
nejisté, do jaké míry tu hrála roli keramika nomádského původu. Korošec myslí, 
že slovanská keramika na avarsko-slovanských pohřebištích nemusí být vždy jedno
značně dokladem etnicity. Konstatuje, že vývoj neprobíhal všude stejným tempem, 
a předpokládá proto i na území Jugoslávie lokální varianty, pro něž ovšem chybí 
dosud dostatek dokladů. Upozorňuje též na rozdíly mezi keramikou sídlištní a hro
bovou, která bývá často méně dokonalá než první a byla patrně zhotovována zvi. 
ke kultovním účelům. — ZV

Korošec J., Ostává broněanih matrica za otiskivanje и Biskupiji kod Knina. Staro- 
hrvatska prosvjeta 6 (1958) 29—44. — Rozbor zajímavého souboru bronzových
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matric na výrobu tlačených ozdob z pohřebiště v Biskupiji, s motivy antropomorf- 
ními, zoomorfními, rostlinnými i geometrickými. Korošec zjišťuje, že nemají nikde 
přímých obdob a že se ani dosud nenalezly ozdoby jejich pomocí vyrobené. Jsou tu 
však stopy vztahů ke kultuře keszthelyské а к typu Martynovka, a proto je datuje 
do 7. stol. a spojuje se Slovany. — Z У

Korošec J., Slavenske náušnice sa spiralno uvijenim konusom na jednom krajů. 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku (Abramičev zbornik 2) 56—59 N. 2 
(1954—1957) 175—180. — Podobné jako Vinski rozlišuje Korošec 2 typy náušnic 
se svinutým kuželem na jednom konci: se základnou kužele nahoře a vrcholem dole 
a obráceně. První typ je doložen na avarsko-slovanských pohřebištích, druhý na 
nalezištích belobrdských, resp. z přechodného období mezi avarsko-slovanskou 
a belobrdskou kulturou (Turnišěe). Autor se domnívá, že mezi oběma tvary není — 
žádná spojitost, avšak pro mladší nálezy, doložené např. i na Moravě, stěží můžeme 
nalézt bližší předlohu, než je právě prvně jmenovaná podunajská forma z pozdně- 
keszthelyských nalezišť. •— Z У

Корзухина Г. Ф., О памятниках „корсунского дела“ на Руси. (По материалам 
медного литья). Византийский временник 14 (1958) 129—137, 4 таб. — Vyvrací 
Kondakovův názor о vlivu Chersonu na kulturu Kijevské Rusi 10.—13. stol. —AP

Kostelníková M., Pletená záušnice z Nové Vsi и Židlochovic na Moravě. Archeol. 
rozhledy 9 (1957) 331—336, 4 obr. — U nás neobvyklý nález stříbrné esovité záuš
nice, spletené z tenkých drátků. Byla objevena při záchranném výzkumu na pohře
bišti z mladší doby hradištní. Analogický nález z Čech je zlatá záušnice ze Zelenek. — 
LS

Kralovánszky A., Adatok az ún S-végü hajkarika kialakulásának és idôrenjének 
kérdéséhéz. Archaeologiai Értesíto 84 (1957) 175—186, 6 obr. — Sl

Кропоткин В. В., Крест-складень из Коктебеля. Советская археология (1957) 
2, 257—258, 1 рис. — Bronzový enkolpion zdobený niellem a červeným emailem 
má přesnou analogii v nálezech z Kyjeva. Přelom 12.—13. stol. — BD

Кропоткин В. В., О производстве стекла и стеклянных изделий в средневеко
вых городах Северного Причерноморья и на Руси. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. 
культ. 68 (1957) 35—44, 3 рис. — Skleněné náramky byly oblíbeným šperkem 
v Zakavkazsku, severním Černomoří a na Rusi od 10. do počátku 14. stol. Zpočátku 
byly dováženy z byzantských měst v Malé Asii a Sýrii, od pol. 10. stol. se vyráběly 
v městech severního Černomoří a od konce 11. stol. i v řadě ruských měst. Zčásti 
proniká tento šperk i na venkov. Existují lokální varianty náramků, což svědčí 
o uzavřenosti feudálních celků. —- BD

Kvtlicová O., Nálezy z mladší doby hradištní z Unhoště. Archeol. rozhledy 9 
(1957) 273—274, 1 obr. — Nález 10 bronzových záušnic větších rozměrů, které po
cházejí patrně ze zničených mladohradištních hrobů. — LS

Lachowicz F., Wczesnošredniowieczne krzesiwa Opola. Archeológia Šlqska 1 
(1957) 197—200, 1 ryc. — AP

László Gy., Contribution à l’archéologie de l’époque des migrations. Acta archaeolo
gica ASH 8 (1957) 165—198, 14 p. — Tři různé příspěvky zabývající se nomádskými 
památkami (problém výroby a význam motivů na avarských kováních, nálezy staro
madarských toulců, otázka datování a původu mladší skupiny nádob z pokladu 
v Nagyszentmiklós). — Sl

László Gy., Jegyzetck a nagyszentmiklósi kinesröl (Notes sur le trésor de Nagy
szentmiklós). Folia Archaeologica 9 (1957) 141—151, 2 obr., tab. 23—24. — Autor 
rozlišuje v pokladu 2 skupiny nádob, odlišujících se technickým provedením, místem 
původu a dobou vzniku. Každá skupina nádob tvoří (posuzováno z hlediska jejich 
upotřebení) uzavřený celek. Skupina nádob, které nejsou zdobeny nápisy, je starší 
a vznikla na pomezí vlivů umění íránského a byzantského (tj. nejspíše v Pokavkazí, 
a to v pol. 9. stol. Druhá skupina nádob byla zhotovena již v karpatské kotlině v době 
prvních Arpádovců. — Sl

Львова 3., Технологическая классификация стеклянных бус домонгольской 
Руси. Сообщения государственного Ермиража 14 (1958) 15—18, 1 рис. — АР

Lazarev V., Nouvelles découvertes dans la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev. 
Byzantinoslavica 19 (1958) 85—95. — Umělecko-historický rozbor fresek z 11.—12. 
stol. — LS

3S2



Machnik J., Zagadnienie chronologii najstarszej wczesnošredniowiecznej ceramiki 
w Igolomi. Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 314—326, 2 ryc. — V Igolomi zjištěna 
staroslovanská ručně lepená keramika, svrchu obtáčená na hrnčířském kruhu, bez 
dalších ji datujících nálezů. Za použití srovnávací metody a podle určení kulturní 
vrstvy, v které se nádoby nalézaly, datuje je do 11. a možná již i do 10. stol. — AP

Мано-Зиси h., Ископаватьа на Царичином Граду 1955 и 1956 године. Ста- 
ринар 7—8 (1956/1957—1958) 311—328. — Při výzkumu byzantské lokality ze 
6. stol. nalezeny též doklady časně slovanské okupace v 7. stol. -— paprskovitá spona, 
přezky, náušnice a keramika. Podle nálezu maskovité spony podunajského typu 
a dvojího druhu slovanské keramiky soudí autor na dvojí vlnu slovanských dobyva
telů. — ZV

Mašek N., Nálezy keramiky pražského typu v Mostě. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
270—272, 1 obr. — Nález třetí nádoby pražského typu z této oblasti. -— LS

Mašek N., Středověký objekt z Loun. Archeol. rozhledy 9 (1957) 507—509, 2 obr. — 
V obdélníkové jámě nalezeno velké množství keramiky, dále železné předměty, kos
těný hřeben a šídla. Nález možno datovat do 13. stol., ale zasahuje patrně až ke 14. 
stol. — LS

Mayrhofer R. J., Hampl Fr., Frühgeschichtliche Bauernrennfeuer im südöstli
chen Niederösterreich. Archaeologia Austriaca (1958), Beiheft 2,119 S.— Rakouští 
badatelé předložili studii o časně středověkém železářství v horské krajině na jih od 
Vídně. Práce je založena na výsledcích archeologických výzkumů několika železáren 
z 10.—11. stol., které by bylo možné připsat podle nečetných průvodních nálezů 
okruhu kottlašské kultury. Autoři předpokládají, že jde o tzv. selské tavení menšího 
rozsahu při dvorcích. Baterii pecí z Hirschwangu považují za objekt kovářský. 
Technologický rozbor Mayrhoferův je velmi podrobný a je doplněn metalografickým 
výzkumem několika želez od hutí. — RP

Miletic N., Několiko nepublikovanih predmeta iz srednjevjekovne zbirke Zemaljskog 
muzeja. Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu 12 (1957) 263—265. — Náušnice 
chorvatsko-dalmatského typu a belobrdský pletený náramek bez bližších nálezových 
okolností. — Z V

Минаева T. M., Находка близ станицы Преградной на р. Урупе. Крат, сообщ. 
Инет. ист. мат. культ. 68 (1957) 133—137, 3 рис. — Pravděpodobně ze 2 hrobů 
pocházejí lisované stříbrné a pozlacené ozdoby v podobě člověka a lva, bronzové, 
přezky, almandinové, jantarové, karneolové a křišťálové, vesměs kulovité korály. 
Lisované ozdoby mají analogie v martynovském pokladu a lze je datovat do 6. stol. 
— BD

Miškiewicz B., Pierivsze walki w obronie granicy zachodniej Polski wczesnofeudal- 
nej. Studia i Materiály do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 4 (1958) 7—30. — Rec.: 
Filipowiak W., Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 440—443. — LS

Modrijan W., Vor- und frühgeschichtliche Funde aus dem Bezirk Leoben (2. Teil). 
Schild und Steier 7 (1957) 5—28. — Problém tzv. železné cesty z Erzbergu do Lub
laně. Výroba železa od dob římských (popis nálezů pecí podle Schmidta a výroby 
podle Neumanna). Dobrý stav zmíněné komunikace dovoluje předpoklad, že pro
dukce na Erzbergu trvala až do 4. stol. n. 1. Dobrý zvuk norické oceli trval ještě 
v 5. stol.. — RP

Olczák J., Wczesnošredniowieczne szklarstivo polskie w šwietle nowych odkryé. 
Z Otchlani Wieków 24 (1958) 318—324, 5 ryc. — MB

Piaskowski J.,Le développement de la technologie d’acier et du fer en Pologne d’après 
les examinations métallographiques des produits anciens. Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki (1957/58) No spécial, 54—76. — Stručný přehled autorových výzkumů 
výrobní techniky želez od doby halštatské do středověku, dokumentovaný na několika 
příkladech. — RP

Piaskowski J., Metalografický výzkum pravěkých železných předmětů. Archeol. 
rozhledy 10 (1958) 246—252, 4 obr., 2 tab. — Autor podává návrh na jednotný pra
covní postup při výzkumu železných předmětů. Tato jednotná metodika práce by 
usnadnila vzájemné srovnávání výsledků, získaných v různých laboratořích. Článek 
je doplněn praktickými ukázkami. — LS

Piaskowski J., Metaloznawcze badania zabytków archeologicznych z Wyciyža, 
Igolomi, Jadownik Mokrých i Piekar. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa 2 
(1958) 7—98. — Autor zpracoval metalograficky velkou řadu železných výrobků
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z lokalit laténských a římských. Pro slovanskou archeologii má velký význam komp
letní rozbor želez z hradiště Piekary u Krakova (konec 13. stol., výzkumy G. Leň- 
czyka). Jde o nože, střely, srpy, sekery, ostruhy, podkovy aj. Výrobky se zpravidla 
vyznačují značným obsahem fosforu (blatné hnědele?), navařené ocelové části však 
mají fosforu mnohem méně a jsou kvalitnější. V této době již ustupuje prostá cemen
tace (nauhličování) ostří. — RP

Piaskowski J., Metody metaloznaivcze v badaniach zabytkóiv archeologicznych. 
Sprawozdania Archeol. 3 (1957)-284—298. — O .využití metalografie v archeologii. 
Metodiku výzkumu demonstruje na příkladě středověkého hrotu střely do kuše. —RP

Piaskowski J., Prosta metoda ustalania technologii i datowania wyrobów metalo- 
wych. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 283—-286. — Autor doporučuje povrchové lep
tání železných předmětů, zvláště nožů, které má umožnit rychlou orientaci v techno
logii výroby předmětu. Protože je zjištěno, že nože s navařenými ocelovými břity 
jsou zpravidla z období 10.—13. stol., domnívá se, že se nám tím dostává datovací 
pomůcky. Před tímto způsobem datování je však třeba důrazně varovat, neboť by 
mohl vést záhy к mnoha omylům a zkreslení pravého stavu věci. Komplexní výzkum 
zůstává stále nezbytností. — RP

Piaskowski J., Stopy želaza w dawnych wiekach. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
5, 258—266. — Autor upozorňuje na ráz produktů starých dýmařských pecí a uvádí 
některé známé způsoby starobylé výroby oceli (cementace prutů v dřevěném uhlí, na
uhličování lup, výroba arabské plávkové oceli kelímkové, výroba oceli přímo v taviči 
peci). Rozděluje druhy oceli podle obsahu uhlíku a druhy železa podle obsahu fosforu. 
Toto dělení je nutno ovšem považovat za pracovní, výhodné při studiu archeologic
kého materiálu, nikoliv za technickou normu. — RP

Pleiner R., Die Ergebnisse neuer Ausgrabungen an vor- und frühgeschichtlichen 
Eisenhüttenplälzen in Böhmen und Mähren. Stahl und Eisen 78 (1958) 1748—1754. — 
Stav výzkumu nejstaršího úseku našich železářských dějin, zvláště v období slovan
ském, uveřejněný v časopise německých hutníků, který vychází v Důsseldorfu. — AP

Pleiner R., Základy slovanského železářského hutnictví v českých zemích. Monu
mente Archaeologica VI, NČSAV, Praha 1958, 340 str., 68 obr., 32 tab., 5 map. — 
Obsáhlá studie o vývoji hutnictví v českých zemích od doby halšatské do 12. stol. 
Práce je založena na široké znalosti světového srovnávacího materiálu metalurgic
kého i archeologického. — LS

Pleinerová I., Starohradištní nález z Březence и Chomutova. Archeol. rozhledy 10 
(1958) 432—433, 1 obr. — Popis zlomků nádoby, jejíž bližší nálezové okolnosti 
chybějí. — LS

Polla B., Hradištné nálezy zo Smižian. Archeol. rozhledy 10 (1958) 580—581, 
1 obr. — Při kopání základů byly nalezeny hradištní střepy z nádob robených na 
kruhu a železné nůžky. Je to další doklad o osídlení Spiše před příchodem Maďarů. — 
LS

Pošvář J., К počátkům hornictví и západních Slovanů. (Příspěvek к mezislovan- 
ským vztahům). Slovanské historické studie 2 (1957) 61—-101. — Na základě histo
rických pramenů podává autor přehled o rozvoji hornictví a o dobývání soli v slo
vanských zemích a upozorňuje na vzájemné obchodní vztahy. — LS

Radwan M., Bielenin K., Iron. Smelting in the Siviçty Krzyi Mountains at the 
Beginning of Our Era. Kwartalnik HKM 6 (1958) suppl. (Ergon I), 277—288. — První 
soubornější studie, zachycující v přehledu úspěchy výzkumů ve významnéželezářské 
oblasti, která kvetla v době římské v oblasti Kielce—Opatów. — RP

Rauhut L., Studia i materiály do historii starožytnego i wczesnošredniowiecznego 
hutnictwa želaza. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa 1 (1957) 183—293. — 
Tato práce je vlastně první polskou synthesou nejstarších dějin železářství od proble
matických počátků halštatských do časného středověku. Autor předesílá úvodem 
к soupisu nálezů v jednotlivých obdobích několik hodnotících poznámek. Práce je 
nezbytnou pomůckou při studiu evropského železářství, ovšem zachycuje toliko 
starší nálezy asi do počátku let padesátých. Od té doby přibylo tolik závažných ob
jevů, že nové zpracování bude vbrzku nutné. Po stránce metalurgické byla Rauhutova 
studie dosti ostře kritisována, místy právem, místy ne dosti opodstatněně (Rad- 
wan M., Istota procesów metalurgicznych a poglqdy niektórych archeologów. Kwartal
nik Kultury Historii Materialnej 6 (1958) 414—428). L. Rauhut odpovídal na kritiku 
v témž čísle jmenovaného časopisu. Přesto, že zdržení vydání způsobilo, že Rauhu-
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tova práce již hodně zastarala, a přesto, že má nesporné nedostatky, není ji možné 
opomíjet nikdy, píše-li se o dějinách řemesla a zvláště hutnictví na polském území.— 
RP

Reichertová К., К metodickým otázkám studia středověké keramiky. Archeol. 
rozhledy 9 (1957) 566—568. — Autorka upozorňuje na nutnost stanovení kritérií 
pro třídění středověké keramiky. V našich poměrech poskytují nejlepší pomůcku 
к datování nálezy ze středověkých hradů. — LS

Reichertová K., Příspěvek к datování středověké keramiky 13. století. Časopis 
Národního musea (oddíl věd společenských) 126 (1957) 147—153, 6 obr. — Popis 
a rozbor keramiky, nalezené v Českých Budějovicích r. 1909, v místech starého 
města. Tuhované nádoby prozrazují vliv západní porýnské keramiky, kterou přinesli 
s sebou kolonisté a která ovlivnila místní výrobu. — LS

Rempel H., Die mittelslawische Zeit im Süden der DDR (Sorben). Ausgrabungen 
und Funde 3 (1958) 287—-293. — Hlavní materiál, o který je možno se při studiu Slo
vanů v Německu opírat, je keramika. V počátcích slovanského osídlení je ve tvarech 
keramiky ve srovnání s mladším obdobím velmi malá regionální variabilita. Archeo
logická hranice mezi jižní a severní slovanskou oblastí v Německu probíhá podél 
dolního toku Bode. Sveletsko-srbskou jazykovou hranicí se kryje jenom částečně. Nej
větší význam má západosálská oblast, kde dochází к soužití slovanských a germán
ských prvků. — MS

Rulewicz M., Wczesnošredniowieczne zabawki i przedmioty do gier z Pomorza Za
chodniego. Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 303—354, 16 tab. — Práce se 
skládá ze dvou částí: první obsahuje chronologicko-stratigraflcky uspořádaný sou
pis dětských hraček z Pomoří (doplněný 4 přehlednými tabulkami), v druhé části je 
podán rozbor materiálu a upozorněno na analogie v sousedních zemích. Autor se též 
dotýká otázky funkce jednotlivých předmětů (zda byly skutečnými hračkami či 
předměty kultovními) a upozorňuje na nejednotnost vědeckých názorů na tento 
problém. — LS

Salmo H., Finnische Hufeisenfibeln. Helsingfors 1956, 106 str., 48 obr. — Rec.: 
Žak J„ Archeológia Polski 2 (1958) 143—147. — Ve

Sarab’j an o v D. V., De la relation entre l’art byzantin et l’art ancien russe. Byzantino
slavica 19 (1958) 96—106. — Staré ruské umění vyrůstalo organicky z byzantské 
kultury, zachovalo si však svou osobitou svéráznost projevu. ■— LS

Sarnowska W., Miecze wczesnošredniowieczne w Polsce. Šwiatowit 21 (1955) 
276—323. — Rec.: Nadolski A., Archeológia Polski 1 (1957) 282—285. — Ve

Schuldt E., Die mittelslawische Zeit im Norden der DDR (Obodriten und Wilzen- 
Lutizen). Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 293—300. — Iv severoněmecké oblasti 
je nej důležitějším pramenem pro studium Slovanů keramika. Je však velkým nedo
statkem, že dosud neexistují pevné body, které by umožnily podrobněji datovat kera
miku středoslovanského období. Chybějí zejména nálezové celky. Autor se proto 
pokusil vypracovat tvarové stupně a s jejich pomocí stanovit relativní chronologii 
keramiky. Ukázalo se, že dosud chybějí starší slovanské nálezy. Většina materiálu je 
z období středoslovanského. Tento neuspokojivý stav datování keramiky se odráží 
i v dataci hradišť a otevřených sídlišť. V poměru ke zjištěným hradištím a sídlištím 
je známo velmi málo hřbitovů. — MS

Schuldt E., Die slawische Keramik in Mecklenburg. Deutsche Akad. d. Wiss. 
Schriften der Sektion für Vor- u. Frühgeschichte Bd. 5, Berlin 1955, 74 str., 18 tab. -— 
Rec.: Váňa Z., Památky arch. 48 (1957) 554—557. — LS — Pec..-Com ja M., Studii 
ji cercetäri de istorie veche 9 (1958) 2, 529—531. — AP

Schuldt E., Die spätslawische Zeit. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 301—305. — 
Slovany ovládané území mezi Labem a Odrou se během 10. stol. silně zmenšilo. 
Tento vývoj pokračuje i v 11. a 12. stol. Od pol. 12. stol. není možné na německém 
území počítat se slovanskou samostatností. Slovanská hradiště a sídliště jsou zaklá
dána na chráněných a odlehlých místech. Keramika pozdně slovanského období 
získává zvláštní znaky zavedením hrnčířského kruhu. Projevuje se to ve výzdobě 
i výrazné profilaci okrajů. К časovému řazení keramiky možno používat i mincemi 
datovaných nádob. Často se společně nachází slovanská a časně německá keramika. 
Ve srovnání s českomoravskou oblastí jsou zde velmi řídké nálezy vzácných kovů. — 
MS

Секереш Л., Зедан интересантан налаз из раног средгъег века из Носе. Рад
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во]во!)анских My3eja 6 (1957) 235—236. — Náhodný nález zašpičatělého kostěnného 
předmětu, na širším konci provrtaného a zdobeného rytou figurální výzdobou, před
stavující 3 lidské postavy a 2 koně. Šestá je nejasná. Podle účesu dvou figur soudí 
autor na avarský původ nálezu a uvádí к němu analogie. — ZV

Selling D., Wikingerzeitliche und frühmittelalterliche Keramik in Schweden. Victor 
Pettersons Bokindustri Actienbolag, Stockholm 1955, 277 S., 72 Tab. — Rec.: Zak 
J„ Archeologia 7 (1955/1957) 1, 140—142. — ZV

Sláma J., К chronologické průkaznosti náušnice s několikanásobnou esovitou smyč
kou. Archeol. rozhledy 9 (1957) 250—268, 3 obr. — Autor podává rozbor nálezů a do
chází к závěru, že к největšímu rozšíření těchto náušnic v Čechách dochází v první 
třetině 9. stol., zatímco v pol. 9. stol. se již v nálezech nevyskytují. Výskyt náušnice 
spojuje s kulturním vlivem, který к nám zasahoval z maďarské kotliny na konci avar- 
ského panství. Náušnice byly patrně vyráběny i u nás. — LS

Смирнова Г. И., Работы западноукраинской экспедиции в 1954 году. Крат, со- 
общ.Инет. ист.мат. культ. 67 (1957) 101—108, 3 рис. —Na sídlišti u Nězviska s 8 kul
turními vrstvami z různých dob objeveno v staroslovanské vrstvě s romensko-bor
ševskou keramikou 8.—9. stol. několik kamenných pecí. Je tu i vrstva s keramikou 
12.—13. stol. — U osady Grigorovky prozkoumány dvě polozemnice s kamennými 
pecemi datovanými romensko-borševskou keramikou a 5 železářských pecí z mladší
ho období. — BD

Сорокин С., Новый археологический материал по истории русского железо- 
деятельного производства. Сообщения государственного ермитажа 11 (1957) 
22—24. — Výkopy Artamonovy v chazarské pevnosti Sárkel a v pozdějším ruském 
městě Belaja Veza přinesly mimo jiné i tisíce železných předmětů 60 druhů. Obje
veny i kovárny. V kovárně 10. stol. nalezeny zbytky výhně, koženého měchu a dřevě
ného kalicího koryta, nemluvě o strusce, popelu a hromadě struskových slitků (lup?). 
— RP

Soudská E., Zbraně v našich hradištních hrobech. Čas. národ, musea, odd. věd 
společ., 124 (1954) 1,7 —■ 27. — Rec.: Nadolski A., Archeologia Polski 2 (1958) 
134—140. -Ve

Spurný V., Pozdněhradištni keramika z Gottwaldova-Malenovic. Archeol. rozhledy, 
10 (1958) 433—434, 2 obr. — Při terénních pracích nalezen menší počet okrajových 
zlomků nádob z mladší doby hradištní. Nálezové okolnosti nejsou známé. — LS

Stenberger M., Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. I. Kungl. Vittershets 
Historie och Antikvitets Akademien, Almqist Wiksell, Stockholm—Uppsala 1958, 
383 S., 103 Abb. — Všestranný rozbor pokladů, nalezených na ostrově Gotlandu. 
Obsahovaly předměty gotlandského nebo severského původu i výrobky cizí,slovanské, 
byzantské a orientální. Autorovi se podařilo kartografickou metodou zjistit vztah 
pokladů k rodovým usedlostem, zjištěným na ostrově. Poklady nenáležely cizím 
obchodníkům, nýbrž domácímu zemědělskému obyvatelstvu, které zprostředková
valo obchod mezi západem a východem. Časem vznikly na Gotlandě i šperkařské 
dílny, silně ovlivněné byzantskou a arabsko-chazarsko-černomořskou výrobou. Práce 
je tedy důležitá nejen pro studium šperku v naší oblasti, ale především pro sledování 
obchodních a kulturních styků v Evropě během střední a mladší doby hradištní. 
První díl obsahuje text, druhý obrazovou dokumentaci s popisem nálezů. Vyšel však 
již v r. 1948. — AP

Szafraňski W., Wyniki badaň archeologicznych w Biskupinie na stanowisku 6. 
Archeol. rozhledy 10 (1958) 330—344. — Na sídlišti v Biskupině byly prozkoumány 
3 hutnické dílny a objekt, který se vykládá jako pozůstatek kovárny. 10.—11. stol. — 
RP

Szöke В., Az avarkori temetök ,,nomád“ kerámiája (La céramique „nomade“ des 
cimetières avars.) Archaeologiai Értesit ô 84 (1957) 53—57. —Autor poukazuje na ob
tíže při odlišování slovanských památek v Karpatské kotlině od neslovanských. 
Z tohoto hlediska hodnotí i nádoby tzv. kermiky potiské. — Sl

Шовкопляс A. M., Керамические комплексы с горы Киселевки в Киеве. Крат, 
сообщ. Инет. арх. 7 (1957) 100—103, 1 рис. — Mimo pozůstatky staršího osídlení 
nalezena keramika typu Korčak, v ruce vyráběná keramika 7.—9. stol. blízká ro- 
menské, na kruhu hotovená keramika kurhanového období (9.—10. stol.) a množství 
památek z období Kyjevské Rusi. Z tohoto období známy polozemnice s hliněnými 
pecemi a pozůstatky kosťařských, šperkařských aj. dílen. Nálezy dokazují, že na 
Kiselevce bylo jedno ze sídlišť předcházejících Kyjevu. — BD
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Шовкопляс А. М., Кералйчний комплекс епохи бронзи та ранньослов’янсь- 
кого часу з ЮрэвО1 Гори поблизу м. Смьли. Археолопя 11 (1957) 145—147, 2 рис. — 
Slovanská keramika ze 7.—8. stol. — BD

Váňa Z., Mísy v západoslovanské keramice. Památky arch. 49 (1958) 185—247, 
41 obr., 2 diagr. — Monografické zpracování mís a mísovitých tvarů, typických pro 
západoslovanskou keramiku. Tyto formy se vyskytují nejhojněji ve východním 
Německu, v Čechách a v Pobaltí, méně již ve Slezsku a na Moravě. Na Slovensku 
a v Karpatské kotlině jsou výjimkou, na Balkáně se nevyskytují vůbec. Na podkladě 
typologického roztřídění materiálu (8 typů) sleduje autor původ a vývoj slovanských 
mísovitých forem. Jejich původ hledá v pozdně římské a merovejské keramice, se 
kterou se Slované setkali při své expansi na západ. ■— LS

Vinski-Gasparini Ks., Ranosrednjovjekovna kadionica iz Stare Vrlike. Staro- 
hrvatska prosvjeta 6 (1958) 93—103. — Publikace nálezu stříbrné pozlacené kadidel- 
nice, jejíž výzdobu autorka srovnává jednak se známým Tassilovým kalichem, 
jednak s vrubořezovou technikou merovejských ozdob. Její vznik hledá v oblasti 
severní Itálie až Porýní a datuje do pol. 8. stol. Do Dalmácie se však z historických 
důvodů prý mohla dostat až s karolinským vlivem v 9. stol. — Z V

Vinski Zd., Der Silberfund von Gornje Psarjevo in Kroatien. Vjesnik za arheologiju 
i historiju dalmatinsku (Abramičev zbornik II) 56—59 (1954/1957) 2, 74—81. —
V publikaci pozdně laténského nálezu stříbrného řetězu s dvěma hadími hlavičkami 
dáckého původu sleduje autor další výskyt uvedeného motivu v jihovýchodní Evropě 
a zjišťuje, že jeho domovem je pontská oblast, odkud se dostává k Dákům, u nichž 
získal velké obliby v době laténské i římské. V karpatské kotlině se pak objevuje 
v souvislosti s pontskými vlivy v době hunské, potom v rámci nálezů typu Marty
novka a nakonec v kultuře belobrdské, kde je považuje v souhlase s Fettichem za 
poslední dozvuky dáckého zlatnictví. V rozporu s předpokládanou kontinuitou je 
ovšem dosud citelná časová mezera mezi nálezy belobrdskými a nálezy z doby stěho
vání národů. — Z V

Voigt Th., Die frühesten Stamen. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 284—287. —
V polabské oblasti jsou od konce 6. do poč. 8. stol. popelnicové pohřby se svéráznou 
v ruce vyráběnou keramikou. Podařilo se zde vypracovat skupinu podobnou praž
skému typu. Jednotnost nádob dosud nedovolila vypracovat typologické a chronolo
gické třídění. Počet pohřbů na jednotlivých pohřebištích je malý. Jen v jednom pří
padě bylo nalezeno 45 hrobů, datovaných pomocí spony do 7. stol. Voigt však upo
zorňuje, že profily okrajů, velmi podobné pražskému typu, se objevují na středo- a 
pozdně slovanských sídlištích. Příchod Slovanů ve spojitosti s Avary je podle autora 
stále otevřenou otázkou. — MŠ

Бъжарова Ж. H., Славянската керамика от с. Попина Силистренско. На
следования в чест на акад. Д. Д. Дечев, БАН, София, 1958, стр. 583—593, 10 обр.
— Autorka třídí keramiku z výzkumu lokality Džežovi Lozja, kraj s. Popina podle 
způsobu výroby a výzdoby na čtyři skupiny. Velká podobnost prvních dvou skupin 
keramiky s romenskoborševským a pražským keramickým typem a s jim odpovída
jícími keramickými typy z ostatního slovanského území dovoluje autorce přisuzovat 
tuto lokalitu Slovanům. Nálezy schopné tuto lokalitu datovat jsou sice skrovné, 
ale vzhledem ke stratigrafii a výrobní technice lze ji prý zařadit do 7.—8. stol. 
n. 1. — AP

Warcholik S., Odkrycie prastarej warzelni soli w Bochni. Z Otchlani Wieków 23 
(1957) 317—321, 2 ryc. — Nejspíše časně středověká a středověká, zatím nelze přesně 
datovat. — MB

Wiatrolik E., Wczesnošredniowieczne bursztyniarstwo na Pomorzu. Z Otchlani 
Wieków 23 (1957) 326—331, 6 ryc. — Mimo jiné se zabývá též nástroji a způsobem 
výroby. — MB

Wiklak H.,0buwie dawnych Gdanszczan. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 78—85, 4 
ryc. —< Specialisované ševcovské řemeslo již od 10. stol. Rozbor obuvi a jejích tvarů.
— MB

Wojtasik J., Bursztyn w pradziejach. Szczecin (1958) 7—8/10—11, 79—92, 12 
ryc. — MB

Wojtasik J., Znaleziska bursztynowe ze stanowiska 4 w Wolinie. Materiály Zachod
nio-Pomorskie 3 (1957) 99—160, 6 tab.— Práce obsahuje soupis všech jantarových 
předmětů (1255 kusů) nalezených na stanovišti 4 a podává jejich rozděleni podle
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tvaru a techniky zpracování. Během středověku mění se intensita výroby. Počátkem 
10. stol. je výroba jantarových předmětů ještě domácká, avšak od pol. 10. stol. 
se mění na řemeslnou a dosahuje nejvyššího rozvití. Od počátku 11. stol. nastává 
pozvolné upadání, až po pol. 11. stol. obchod s jantarem zaniká a město ztrácí svůj 
význam. :— LS
Zbierski A., Stan. badaň nad historic górnictwa i hutnictwa w Polsce wczesnošred- 

niowiecznej. Studia z Dziejów Górnictwa i Hutnictwa 1 (1957) 13—38. — Článek 
obsahuje přehled starší polské literatury к dějinám časně středověké metalurgie 
a hornictví, a to jak železa, tak ostatních kovů. — RP

Zikmundová E., Použití zvířecích kostí při výrobě nástrojů a ozdobných předmětů. 
Památky arch. 49 (1958) 583—588. — Rozbor kostěných předmětů od neolitu až 
do středověku. — LS

Žak J., Grzebienie z wystrojem zwierzçcym z ziem polskich i zachodnioslowiaňskich. 
Wiadomošci Archeol. 22 (1955) 180—185. — Rec.: Cnotliwy E., Mater.aly Zachod
nio-Pomorskie 4 (1958) 437—440. — LS

Žak J., Kwestia pochodzenia szklanych paciorków odcinkowych na ziemiach pomor
skich. Materiály Zachodnio-Pomorskie 3 (1957) 161—174, 1 obr. — Stať je pokusem 
o řešení složité otázky původu segmentovaných skleněných perel. Podle autora jsou 
nejstarší nálezy těchto perel, objevující se v 10. stol. nejen v Pomoří, ale i v Čechách 
a na Moravě, výrobkem porýnských dílen a nikoliv dílen egyptských, syrských či 
byzantských. V 11.—12. stol. přicházely perly na polské území z Kyjevské Rusi. 
O domácí polské výrobě těchto perel autor pochybuje, ačkoliv jsou doloženy nálezy 
sklářských pecí na hradištích 10.—12. stol. — LS

7. OBCHOD, MINCE, DOPRAVA
Bednařík K., Nález pravěké lodi и Přerova nad Labem. Vlastivědný sborník 

Českobrodská 1 (1957) 151—152. — Nález 3 částí monoxylu. — LS
Брайчевська A. T., Деяки археолог1чн1 dani про торглвлю dpeeuix слов’ян 

з кримсъкими листами. АрхеолоНя 10 (1957) 111—121, 3 рис. — Üzkohrdlé 
amfory se štíhlou spodní částí vyráběné v Korsuni a červeně lakované nádoby vy
ráběné bud v Korsuni, nebo v bosporských městech, datované do 1. pol. 1. tis. n. 1. 
a nalezené ve středním Podněpří, pokládá autorka za doklad slovanského obchodu 
se severním Černomořím, aniž se zamýšlí nad problematikou etnické příslušnosti 
černjachovské kultury. — BD

Цанкова-Петкова Г., Българо-византийският мирен договор от 716 г. 
Изслед. в чест на акад. Д. Дечев. Изд. БАН, София, 1958, стр. 743—746. — Nový 
výklad čtvrté mírové podmínky, týkající se obchodu mezi Byzancí a Bulharskem. 
— AP

Cieála I., Taberna wczesnošredniowieczna na ziemiach polskich. Studia Wczesno- 
áredniowieczne 4 (1958) 159—225.— Krčmy se objevují v hospodářsky důležitých 
místech, často v souvislosti s právem trhu, z něhož plyne důchod stejné výše jako 
z nich. Prameny nasvědčují, že právo k nim mělo asi povahu regálu, podobně jako 
tomu bylo v případě trhu a regálu mincovního, pod jehož vlivem se krčemní regál 
ustaloval. Původně v nich vykonával svou funkci i panovnický mincéř (směna peněz, 
dozor nad mincí). Nadání důchodu z krčmy znamená většinou patrně nadání krčmy 
samotné. Původně jsou místem prodeje věcí, jež feudál nespotřeboval. Tehdy je 
spravují krčmáři závislí. Vedle toho se však objevují a postupně se stále šíří krčmáři- 
pachtýři. Počet krčem se rozšířil s rozvojem zbožní výroby, zvláště v lokačních vsích 
za kolonisace. Výnos z nich se však snižuje. Brzo se také počínají už jevit tendence 
k ovládnutí krčem. Autorka nezná závěry VI. Procházky o krčmách (Právně- 
historické studie 1 (1955) 186—187), a proto neuvedla nic k nejstaršímu datu jejich 
vývoje, kdy byly shromáždišti daní. Její vývody však tuto linii vývoje krčem potvr
zují (feudál prodává přebytky jako předtím kníže; státu, jemuž krčmy původně 
patřily, se platí z nich nadále daň). —■ -zka

Чангова Иор., Тьрговски помещения край южната крепостна стена в Пре
слав. Извест. на арх. инет. 21 (1957) 233—272, 24 обр., 19 табл. — Na jižní bránu 
vnitřní pevnosti v Preslavi navazovala v západním směru stavba dlouhá 107 m. 
Byla rozdělena na 18 téměř stejných místností, které následovaly vedle sebe 5 x 
X 4,60 m). Nebyly mezi sebou vůbec propojeny a byly přístupny jen z jižní strany.
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Jediná místnost označená písmenem T měla přístup z východu. Budova se na severní 
straně opírala o zed pevnosti. Byla velmi pravděpodobně o dvou podlažích. V ně
kterých místnostech byla ohniště. Jde patrně o jakýsi druh obchodních místností. 
Patrně se zde v 10.—11. stol. nacházel preslavský trh. -— AP

Filipowiak W., Badania archeologiczne nad jeziorem Leba. Materiály Zachodnio- 
Pomorskie 3 (1957) 342—345, 6 ryc. -— Záchranné práce к vyzdvižení časně středo
věké slovanské lodi, známé v předválečné literatuře pod názvem Charbrów III. Při 
průzkumu okolí objeveno slovanské sídliště z 10.—12. stol.; do této doby možno 
datovat i nalezenou loď. Loď je původu domácího, slovanského a domněnky o jejím 
vikinském původu nejsou ničím opodstatněné. — LS

Garczyrtski W., Transport i konserwacja wczesnošredniowiecznej lodzi ze wsi 
Czarnowsko, pow. Lçbork. Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 393—397, 2 ryc. — 
LS

Huszár L., A budai várpalota dsaZásaínak éremZeře/eí. Budapest Régiségei 17 (1956) 
197—232, 3 obr. — Soupis a rozbor mincí nalezených při výzkumech na budínském 
hradě. Většina je středověkých, několik antických a jedna byzantská. — Sl

Jansová L., Středověké skládací vážky z Berouna. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
203—206,1 obr. — Nález není datován. Dle analogií z Hradištka u Davle a z Novgo
rodu klade autorka vážky do 13. stol. — LS

Kiersnowski R., česká mince v časně středověkém Pomořansku. Numismatický 
sborník 4 (1958) 67—98. — Hojné nálezy českých mincí 10.—11. Stol. ve středním 
Polsku, Pomořansku a na baltských ostrovech byly dosud považovány za pozůstatky 
přímých obchodních styků těchto zemí s Čechami. Autor se domnívá, že tyto nálezy 
nejsou svědectvím dálkového obchodu velkých rozměrů. Podle jeho názoru české 
mince pronikaly do jmenovaných oblastí jednotlivě, pozvolným lokálním obchodem 
od hranic českého státu stále dále na sever a nikoliv přímo. Svoji teorii opírá přede
vším o tato zjištění: ani jeden z polských nebo baltských pokladů neobsahuje výhradně 
mince české; čím více jsou nálezy vzdáleny od českých hranic, tím méně českých 
denárů obsahují. Nejvíce českých mincí v pokladech sev. Evropy pochází z druhé 
pol. 10. stol. — ZNJ

Kiersnowski R., O tzw. ,,tužných“ znalcziskach monet wczesnošredniowiecznych 
w Polsce. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 3, 181—196. — Nálezy jednotlivých mincí 
i nálezy pokladů dávají v mnohých směrech obdobný obraz. Rozmístění obou je na 
jednotlivých polských územích stejné. Jsou hojnější na severu než na jihu a jejich 
chronologie je anaíogická. Největší koncentrace spadá do 11. stol., ale již koncem 
tohoto století klesá. — AP

Кропоткин В. В., Из истории денежного обращения в Восточной Европе 
в I тысячелетии н. э. Советская археология (1958) 2, 279—285. — Reakce na práci 
V. L. Janina, Denežno-vesovyje sistemy russkogo srednevekovja, Moskva 1956. Autor 
vytýká Janinovi, že akceptuje bez výhrad slavinitu černjachovské kultury, že vidí 
počátky vnitřního peněžního oběhu u Slovanů již v cirkulaci římských mincí 1.—4. 
stol. ve východní Evropě a že pokládá váhu středověké ruské hřivny za násobek 
oficiální váhy stříbrných římských denárů. Autor zdůrazňuje, že charakter peněžního 
oběhu závisí na stupni zbožní výroby a na společenské dělbě práce. Poukazuje, že 
římský obchod s barbary měnil svůj ráz: zpočátku byl výměnný, během 2. stol. nabyl 
asi rázu peněžního (z té doby pochází nejvíce nálezů římských mincí) a během 3.—4. 
stol., kdy došlo k jeho omezení, měl asi opět ráz výměnný (z římské sféry se nepři
vážely mince, nýbrž různé výrobky). Vzhledem k tomu, že se v pokladech římských 
mincí nikdy nenašly váhy a závaží (tedy jejich váha nehrála u barbarů žádnou úlohu), 
dále že průměrná váha jak stříbrných římských denárů, tak ruských hřiven nebyla 
konstantní, nelze uvažovat o souvislosti váhy ruské hřivny s váhou římských mincí. 
Oběh římského denáru v oblasti černjachovské kultury nemák Slovanům přímý vztah, 
neboť černjach. kultura není prokazatelně slovanská a neexistuje kontinuita mezi 
ní a kulturou Kyjevské Rusi. Nelze ji spojovat s Anty, neboť ti jsou známi z pra
menů 6.—7. stol., zatímco černjach. kultura existovala v 2.—4. stol. a byla smetena 
hunským vpádem. I kdybychom předpokládali vznik antského svazu již ve 3. stol., 
nevysvětlíme kulturní úpadek v 5.-—7. stol., neboť vpád Hunů neměl na Slovany 
větší vliv. Dále existuje ve slovanském světě v 5.—8. stol. tzv. bezmincovní období, 
které odporuje názoru o kontinuitě peněžního vývoje mezi obdobím římským a obdo
bím Kyjevské Rusi. Používání římských mincí v dálkovém obchodu a k thesauraci 
rodovou šlechtou není svědectvím o existenci vnitřního trhu a vnitřního peněžního
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oběhu. Ten se mohl rozvinout až tehdy, když se objevili výrobci zboží určeného pro 
trh, tj. městští řemeslníci. — BD

Kubiak W., Skarb monet kufickich z Antopola na Polesiu a szlak wodny prypecko- 
bužaňski. Vznik a počátky Slovanů 2 (1958) 225—232. — Rozbor pokladu mincí 
z 1. pol. 10. stol., objeveny r. 1930. Tento nález potvrzuje existenci vodní cesty, spo
jující Polsko s Kyjevskou Rusí. Cesta je doložena historickými zprávami i archeolo
gickými nálezy. —7 LS

Лишев С., За проникването и ролята на парите във феодална България. Изд. 
БАН, София, 1958, 191 стр' — Rozbor problému peněžní směny v Rulharsku od 
byzantského období až po 12. stol. podle numismatických i jiných nálezů. — AP

Lowmiaňski H., Longum mare. Roczniki Historyczne 23 (1957) 65—77. — 
Tento výraz v listině Dagome iudex označuje mořské pobřeží mezi Odrou a Vislou. — 
-zka

Мельникова А С., Клады монет. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 67 
(1957) 147—158. — Zaregistrovány dva poklady arabských mincí (Novgorod, 
Rudňa^ a poklad kyjevských stříbrníků z 11. stol. (Miťkovka) kromě řady pokladů 
mladších mincí východních, ruských i západních. — BD

Moschkau R., Spuren eines Hacksilberfundes vom Gewinnberg bei Taucha, Landkr. 
Leipzig. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 45—46. — Na dosud nezkoumaném slo
vanském hradišti se stopami staršího osídlení nalezena již dříve kufická mince. 
Ražba patří 11. stol. Předpoklad, že mince patří k pokladu sekaného stříbra, je 
ještě patrnější po roce 1956, kdy byla na hradišti nalezena stříbrná náušnice, běžná 
právě v nálezech sekaného stříbra. — MŠ

Орлов С. H., К вопросу о древнерусской метрологии. Советская археология 
(1957) 4, 163—166, 4 рис. — Nález dřevěné míry — lokte — z Novgorodu. Jsou na 
ní vyřezány vlastnické znaky. Přelom 11.—12. stol. — BD

Орлов С. H., Новая находка деталей корабля XII в. в Новгороде. Советская 
археология (1958) 4, 207—209, 1 рис. — Nález části stěžně, palubní desky, žebra 
a klínů z lodi o nosnosti 15—20 tun z 12. stol. — BD

Порфиридов H. Г., Именные владычные печати Новгорода. Советсткая ар
хеология (1958) 3, 222—225, 2 рис. — Publikace pečetí 17 novgorodských vlady- 
ků-biskupů z druhé čtvrtiny 12. — konce 15. stol. Během vývoje se pečeti zvětšují 
z 2 na 3,5 cm. Na aversu mají obraz P. Marie, na reversu nápis se jménem, který je 
u nejstarší pečeti Nifontovy řecký, u ostatních ruský. Pečeti jsou významnou da
tovací pomůckou při výzkumech v Novgorodě, neboť jména a dobu úřadování bisku
pů známe z letopisu. — BD

Pošvář J., Jihlavská mincovna. Vlastivědný sborník Vysočiny (oddíl věd spole
čenských) 2 (1958) 37—56. — Dějiny mincovny, která byla otevřena asi v po
lovině 13. stol. jako královská, ve 14. stol. už nebyla v činnosti. Obnovena až v 15. 
stol. jako městská mincovna. — LS

Pošvář J., Mincovna ve Znojmě. Časopis Spol. přátel starožitností 66 (1958) 
211—218. — První znojemské mince se objevují začátkem 12. stol., ale hlavní roz
květ mincovny spadá až do 13. stol. —- LS

Pošvář J., Nástin dějin brněnské mincovny I. Numismatický sborník 5 (1958) 
99—169. — Příspěvek k měnovým a obchodním poměrům Hrna a Moravy do polo
viny 17. stol. Autor se zabývá především otázkami moravského obchodu. Svou práci 
rozděluje podle základní numismatické periodisace na období denárové, brakteátové 
a grošové. V první kapitole ukazuje nejprve směry obchodních cest a podle nálezů 
mincí posuzuje rozsah obchodu v 10.—12. stol. Počátek brněnské mincovny klade 
mezi léta 1054—1061. Podle jeho názoru byla mincovna umístěna na dnešním Petro
vě. Druhá kapitola, časově odpovídající brakteátovému období, je fundována nejen 
prameny numismatickými, ale též již i archivními. Autor se zabývá hospodářskými 
vztahy Moravy k Slezsku i k Uhrám a dalším rozvinutím moravského obchodu. 
Z třetí kapitoly je nej důležitější zjištění o změně směru obchodních cest ve 14. stol. 
Brněnská mincovna, která byla stejně jako všechny ostatní mincovny přenesena do 
Kutné Hory, byla asi v třicátých letech 14. stol. znovu v Brně otevřena. Její další 
osudy pak autor v této práci sleduje, většinou již podle písemných pramenů, až do 
konce 15. stol. К práci je připojen exkurs, v němž jsou, opět na základě listinného 
materiálu, zpracovány osudy kaple sv. Prokopa na Starém Brně. — ZNJ

Pošvář J., Počátky mince и polabských a pobaltských Slovanů. Vznik a počátky
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Slovanů 2 (1958) 121—144. — S mincovním právem se setkáváme u polabských 
a pobaltských Slovanů v 11. stol., kdy se tu objevují neumělé napodobeniny cizích 
ražeb. К rozkvětu slovanského mincovnictví dochází ve 12.—13. stol., kdy jsou známé 
mincovny v Pomoří (Kolobřeh, Štětin, Kameň, Přemyslav), na Rujane a v Brani
borsku. Ražba vlastních mincí je dokladem státního i hospodářského rozvoje těchto 
slovanských států. Se zánikem slovanského státu mizí i mince. — LS

Radoměrský P., 800. výročí českého království ve světle numismatických památek. 
Časopis Národního musea (oddíl věd společenských) 127 (1958) 43—67, 11 obr. — 
Práce je dalším cenným příspěvkem к řešení otázky významu korunovace českého 
knížete Vladislava II. na krále. Autor ji řeší z hlediska numismatického a upozorňuje, 
jak se tento akt projevoval v hospodářském a společenském vývoji našeho státu 
a jak zasáhl významně do politické struktury státu. Z rozboru královských ražeb 
oné doby vysvítá, že došlo к silnému úpadku mincovnictví a měnové soustavy, což 
se patrně projevilo úpadkem celého státního hospodářství. S korunovací souvisí 
i česká účast při výpravě na Milán, která měla vliv též na vývoj uvnitř přemyslov
ského státu, neboť způsobila velký odliv zemědělského lidu do vojska. — LS

Ryneš V., Poznámky к tzv. svatováclavskému denáru. Numismatické listy 12(1957) 
125—128. — Autor předkládá novou teorii o původu denáru se jménem Václavo
vým, který byl nalezen pouze v Polsku a který byl již před lety předmětem dlouhých 
diskusí. Jeho teorie spočívá na předpokladu, že po pádu slavníkovské Libice r. 995 
a zániku rodu Slavníkovců žil ještě v Polsku Soběslavův syn Václav, který z jiných 
pramenů není znám. Podle autorova názoru Boleslav Chrabrý po návratu z Prahy 
chtěl ražbou mince s jeho jménem zdůraznit, že boj Slavníkovců proti Přemyslov
cům nepovažuje za skončený. — ZNJ

Sejbal J., Moravský denár z kostrového hrobu v Holáskách. Numismatické listy 12 
(1957) 3—5. — Na pohřebišti v Holáskách byl nalezen velký počet uherských denárů 
z doby vlády Ondřeje I. z let 1046—1061. Autor se zabývá moravským denárem 
Konráda I., údělného knížete na Brněnsku v letech 1061—1092, který byl objeven 
u kostry v jednom hrobě, odkrytém při záchranném výzkumu r. 1956. Moravské 
denáry téhož druhu jsou známy z velkého nálezu z Hlíny u Ivančic, o. Rosice u Brna. 
— ZNJ

Sejbal J., Poznámky к nálezu denárů v Morašicích, okr. Moravský Krumlov. 
Časopis Moravského musea (Vědy společenské) 42 (1957) 55—66, 2 tab. — Popis 
a rozbor 82 moravských denárů z konce 11. stol., které jsou uloženy ve sbírkách 
Moravského musea v Brně. Původní nález obnášel kolem 1000 kusů. — LS

Smolarek P., Lokalizacja stanowiska todzi Charbrów 111. Sprawozdania Archeol. 
4 (1957) 202—207, 3 ryc. — Poprvé objevena v r. 1931, prozkoumána v r. 1937 
a zasypána. Autor ji znovu odkryl a prověřil starší údaje. — AP

Сотникова M. IL, Из истории обращения русских серебрянных платежных 
слитков в XIV—XV вв. (Дело Федора Жеребца, 1447 г.). Советская археология 
(1957) 3, 54—59, 1 рис. — V novgorodské republice se platilo do poloviny 15. stol. 
stříbrnými slitky, zv. rubly. Na základě rozboru těchto slitků a letopisných údajů 
přichází autorka k závěru, že od druhé poloviny 14. stol. dochází patrně s vědomím 
novgorodských vládních kruhů k znehodnocování stříbra v slitcích. Znehodnocené 
rubly mají po stranách švy, neboť byly odlévány na dvakrát: spodní část obsahuje 
znehodnocené stříbro, tenká horní vrstva plnohodnotné stříbro. Podnět k znehodno
cování stříbra vidí autorka ve zvýšené poptávce po importovaném stříbře (Nov
gorod měl dovozní monopol) vzniklé v souvislosti s počátkem ražby mincí v mnohých 
ruských knížectvích v druhé polovině 14. stol. — BD

Suhle A., Die Entwicklung des Münzwesens bis um 1250. Ausgrabungen und Funde 
3 (1958) 317—319. — Zabývá se nejstaršími nálezy mincí na území NDR. Zmiňuje 
se i o nejstarších ražbách slovanských knížat. -— MŠ

Szymanski W., Kontakty handlowe Wielkopolski w IX—-XI wieku. Poznaňskie 
Towarzystwo Przyjaciól Nauk, Prače Komisji Archeologicznej, tom 2,z. 3, Poznaň 
1958, 96 str., 8 tab. — Pokus o zachycení obchodních styků Velkopolska v 9.—11. 
stol. na základě archeologických a historických pramenů. Práci doplňuje přehled 
obchodních cest především transitního charakteru. — AP

Štěpková J., Das Wort kinšár im Reisebericht des Ibrâhîm b. Ja‘kûb. Archiv 
orientální 25 (1957) 38—44. — Filologický a numismatický výklad slova kinšár, který 
uvádí arabský kupec jako platidlo, užívané v Praze kol. r. 965. Autorka dokazuje, 
že slovo kinšár znamená denár. — LS
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Tabaczyňski St., Z zagadnieň warto&ci poznawczych skarbów wczesnošrednio- 
iviecznych. Archeologia Polski 1 (1957) 82—101. — Autor podává stručnou charakte
ristiku 153 stříbrných pokladů z území Velkopolska a naznačuje s nimi souvisíc 
problémy. ■— Ve

Тъпкова-Заимова В., Към въпроса за военните пътища през първото бълга- 
рско царство. Истор. преглед 14 (1958) кн. 1, 58—73. — Pokus о určení směru 
a vzdálenosti mezi zastávkami námořních i pozemních cest, užívaných v době 
prvního bulharského státu. — AP

Wqsowiczówna T., Wczesnoérednioivieczne przepraivy przez èrodkowq Wislç. 
Kwartalnik HKM 5 (1957) 3/4, 433—453, 15 ryc. — Užívání některých přechodů 
možno datovat již do 10. stol. — AP

Wilczewski H., O zabytkach korabniclwa Pomorza Gdaňskiego. Z Otchlani Wie- 
ków 24 (1958) 93—100, 3 ryc. — MB

Zb i er ski A., Poczqtki portu gdaňskiego. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 229—235, 
4 ryc. — Objevena část přístavu a nábřeží z 10.—13. stol. — MB

8. VÝVOJ SPOLEČNOSTI

Adamus J., Ideologia feudalna w Polsce wieku X—XII. Studia Wczesnošrednio
wieczne 4 (1958) 107—57. — Po rozboru hledisek v literatuře a úvahách všeobecné 
povahy, lící pomalý růst křesťanství (s výjimkou individuálních případů), spor uni- 
versalismu s regionalismem v křesťanské ideologii, vědomí slovanské sounáležitosti 
a vznik středověkého národního vědomí. Monarchistické ideologie státu jsou koncep
cí svých tvůrců, neodpovídá jim však historická skutečnost soudobého vývoje stá
tu. ----- zka

Bezlaj F., Význam onomastiky pro studium praslovanského slovníku. Slavia 27 
(1958)353—364. — Přináší mj. zajímavé onomastické doklady řady institucí rodové 
společnosti a tehdejšího zemědělského hospodářství.-----zka

Бовчева Л., Въоръмсението на българската войска от втората половина на 
IX век до падането на България под турско робство. Военно — истор. сборник 27 
(1958) 2, 41—77. — Podává soupis zbraní a návody jak slézat hradby. Bulharská 
výzbroj tohoto období se neliší od výzbroje užívané tehdy v sousedství. Má však 
přesto své osobité rysy. Lze pozorovat západní, byzantské i východní vlivy. — AP

Brüske W., Untersuchungen zur Geschichte des Lutizenbundes. Böhlau-Verlag, 
Münster-Köln 1955, 256 S., 1 Karte. — Zabývá se především obecnými problémy 
lutických dějin (osudy polabsko-pobaltského Slovanstva, rozdělení západoslovan- 
ských národů, význam jména Luticů, 4 hlavní kmeny veletsko-lutické, svaz Luticů). 
Dále podává nejprve přehled dějin Veletů do r. 983 a podrobně líčí zápas lutického 
svazu o nezávislost od povstání Luticů r. 983 až do úplného zániku lutického svazu 
ve 12. stol. Střední část spisu pojednává o některých problémech kulturních dějin 
polabského Slovanstva (hustota obyvatel, osídlené prostory, kulturně historické 
zhodnocení místních slovanských jmen). Závěrečná část se zabývá podrobně urče
ním sídel lutických kmenů, a to především na základě listin. Doplňkem této historic- 
ko-geografické práce je abecední seznam míst a hradů v zemi Luticů a Obodritů 
s podrobným uvedením pramenů, v nichž je o nich zmínka. Knihu uzavírají exkursy 
Germánští Lutici, Báječné zprávy Pegavských letopisů a Kdy zemřel obodritský král 
Jindřich? Na konci je uveden rozsáhlý seznam pramenů a literatury a připojena mapa 
sídel lutických kmenů. Jest litovat, že autor vypustil z původního konceptu partii 
o vnitřních dějinách Luticů a jejich společenském a státním zřízení. — Bu — Rec.: 
Turasiewicz A., Pamiçtnik Slowiaňski 7 (1957—1958) 123—130. — AP

Buczek K., Kto to byli žyrďnicy (žerdnicy)?Kwartalnik HKM5(1957)454—462.— 
Takto se nazývalo obyvatelstvo se zvláštní povinností doprovázet knížete. Jejich 
jméno vyvozuje autor od žerdí, z nichž stavěli stany.----- zka

Buczek K., Uwagi o prawie chlopów do ziemi w Polsce Piastowskiej. Kwartalnik 
Historyczny 64 (1957) 3, 86—99. — Diskusní recense Matuszewského studie o cau
sae hereditariae imunitních klausulí. Autor však hereditas mylně chápe jako insti
tuci práva dědického a klausule jednou vztahuje na volné rolníky, jednou na připsané. 
Připsání vznikalo převodem ze strany knížete do rukou jiných ťeudálů a znamenalo 
zhoršení právního postavení (volní měli užitkové vlastnictví); je to jeden z hlavních
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prvků feudalisačního procesu. Důležitý je poukaz na vznik pozemkového regálu 
z práv staré občiny. ■-----zka

Buczek K., W sprawie interpretacji dokumentu trzebnickiego z r. 1204. Przeglqd 
Historyczny 48 (1957) 38—77. — Studie polemisuje s některými názory K. Tymie- 
nieckého. Podvorové a poradlné-povolové jsou platy vedle sebe existující. Instituce 
národníků nemůže tkvět v rozdílu povinností; ty se měnily při odevzdávání statků 
klášteru. Základní povinnosti jsou dány různým vztahem jednotlivých společen
ských skupin ke knížeti. I služebníci robotují. V předkolonisační době už neexistovala 
poměrná jednotnost obyvatelstva (volně závislí: svobodní hosté, oráči, připsaní; 
čeleď v užším smyslu desátníci, zákupove). Smerdi jsou svobodným obyvatelstvem 
z doby hluboce předstátní. ------zka

Bulin H., Počátky státu obodritského. Právněhistorické studie 4 (1958) 5—50. 
V hledání raně feudálních prvků u polabsko-pobaltských Slovanů zachází upřílišeně 
ještě dále než Hrabová a vidí je už v 8. a 9. stol., kdy prý už ani neexistovala u nich 
vojenská demokracie. Předpokládá, že ústřední vláda u Obodritů nikdy nezanikla 
a docela že i u Veletů se uplatňovala dědičnost knížecí dynastie. Primores jsou podle 
něho feudály s velkým pozemkovým majetkem, obhospodařovaným otroky. Poli
tické dějiny tohoto období práce vyčerpává úplně. ------zka

Bulin H., Povstání polabských Slovanů na sklonku 10. století. Slovanské historické 
studie 2 (1957) 7—60. — Autor zdůrazňuje veliký politický význam obou slovan
ských povstání. Povstání Luticů i Obodritů byla především bojem za politickou ne
závislost, boj proti křesťanství byl teprve jejich druhotným znakem. Výsledek obou 
povstání byl pronikavý. Německá převaha zanikla v obou státech na dlouhou dobu 
a německá říše musela respektovat jejich vlastní společenské, státní i náboženské 
zřízení. — LS

Bulin H., Staré Slovensko v údajoch tzv. Bavorského geografa. Historický časopis 
SAV 6 (1958) 405—433. — Konfrontace názorů různých badatelů na dobu vzniku 
Popisu a výklad jednotlivých názvů kmenů. Problém výskytu dvou záznamů o Mo
ravanech (Marharii a Merehani) vykládá autor jako dvě vývojová stadia moravského 
státu. Marharii (záznam z doby pb r. 817) představují původní jádro Velkomoravské 
říše, druhý záznam z doby po r. 846, Merehani, tentýž stát zvětšený o území Pribino- 
va Nitranská, které však již splynulo v té době s moravským knížectvím Mojmíro
vým. Do tohoto období možno klást i počátky vzniku jednotné moravské národnosti. 
— LS

Цанкова-Петкова Г., Материялната култура и военното изкуство на да- 
кийските славяни според сведенията на Псеудо-Маврикий. Извест. на инет, по 
бълг. история 7 (1957/1958) 329—344. — Úkolem studie je zjistit dobu vzniku 
a prameny zpráv o Slovanech Pseudo-Maurikiova Strategikonu. Autorka přejímá 
za svůj známý názor, že autorem Strategikonu byl císař Maurikios a podpírá jej no
vými důkazy. Připouští, že byl napsán mezi 1. 592—602, během posledního desítiletí 
vlády císaře Maurikia. Zprávy o Slovanech pocházejí z vlastních pozorování Mauri- 
kiových i ze zpráv jeho současníků. Druhý díl obsahuje rozbor těchto zpráv. — AP

Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio (greek text edited 
by Gy. Moravczik. English translation by R. Y. H. Jenkins). Budapest 1949, 347 p. — 
Rec.: Nás t urei P. Ç., Dacia 1 (1957) 371—372. — AP

Довженок В. И., Про древнъорусъку державнкть в nepiod феодалъшн роз- 
дробленостл. Археолоия 10 (1957) 25—35. — Autor dokazuje, že i v období feudální 
roztříštěnosti byla Kyjevská Rus, podobně jako řada středověkých feudálních států 
organisovaných na základě vasalských vztahů, jednotným státem, složeným z řady 
politicky i hospodářsky nepevných a územně nestálých knížectví, závislých na ky- 
jevském velkoknížeti. Kyjev byl až do tatarského vpádu největším řemeslnicko- 
obchodním, kulturním a politickým centrem. Decentralisační tendence byly typické 
pro místní šlechtu i v období před feudální roztříštěností. Období feudální roztříš
těnosti neznamená úpadek, nýbrž naopak posílení ekonomických svazků mezi jed
notlivými zeměmi, vytvoření jednotné kultury hmotné a duchovní a posílení kon
solidace staroruské národnosti. — BD

Dowiat J., Ewolucja paňstwa wczesnofeudalnego na Pomorzu Zachodnim, Przeglqd 
Historyczny 47 (1956) 429—496. — Autor prokazuje větší vzájemnou podobnost 
institucí všech polabsko-pobaltských Slovanů (nejen Pomořanů, jak zní titul), než 
jak literatura obecně přijímá (rozhodující role staršiny všude, pomořský Vratislav 
při první výpravě Ottově jen vojevůdcem, nedědičnost trůnu na Pomoří a u Obodri-
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tû, význam sněmu a možnost uplatnění kněží i u Obodritů). Toto společenství klasi
fikuje jako raně feudální (u nás stejně Bulín a částečně Pošvář), ačkoli nepopírá 
bližší podobnost Veletů a Raňanů (rozdíl jen v úřadě krále, který je zmocněncem star- 
šiny; veletskou staršinu pokládá za světskou, ne kultovní (jako Hrabová a Bulín) 
oproti ostatním a v lutickém svazu vidí prvky vojenské demokracie, tedy zřízení 
rodového. Pohanský kult nemusí prý znamenat vždy existenci rodové společnosti. 
Termín knčz-kníže označuje jakéhokoli hodnostáře; jeho označení výrazem vojvoda 
autor nezná. Problematický je názor studie, že úpadek Veletů byl způsoben boji 
staršiny a knížete. Z podobnosti všech těchto větví nevyvozuje Dowiat jejich odliš
nost od struktury státu ostatních Slovanů, a tedy i od Polska, za jehož integrální 
součást pokládá Pomoří. Naopak v oposici proti správnému názoru Sczanieckého 
za feudální rozdrobenost pokládá už decentralisační tendence v 11. a 12. stol. (před 
upevněním státu raně feudálního). Vývojový zlom vidí v pol. 11. stol.,kdy část velet- 
ských území přechází к Pomoří. — -zka

Dowiat J., O rewiz/g poglgdów na dzieje wczesnošredniowiecznego Pomorza. Kwartal
nik Historyczny 63 (1956) 1, 118—125. —Archeologie nemůže odkrýt data pro dě
jiny politické. Ňa Pomoří vystupují dvě raně feudální strany: knížecí a pohanských 
kněží. Města mají povahu raně feudální, vládne v nich oligarchie, nikoli jinak všude 
běžné zřízení monarchistické; Štětin představuje starší typ politické organisace. 
Veletský svazek se rozpadá vzhledem ke krizi raně feudální oligarchie. Centrem kníže
cí moci na Pomoří je Uznoim, v zemi Venslavi (Vanclove, snad prý Waslavie, tj. 
střední Slavie).----- zka

Ekblom R., Roslagen — Russland. Zeitschr. fůr Slav. Philol. 26 (1957) 47—58. — 
Autor dochází к závěru, že slovo Rus je švédského původu. — EB

Grajewski H., Kara šmierci w prawie polskim do polowy XIV wieku. Wyd. Praw- 
nicze, Warszawa 1956, 269 str. — Autor vyčerpává své téma (trestní činy stíhané 
trestem smrti, druhy trestů, proces, vykonání trestu), srovnávaje hojně poměry pol
ské s jinými a zejména s vlivem církevní koncepce. Zvláštní zájem věnuje zániku 
msty. U kamenování neuvádí biblický vzor (u nás Vaněček). Po zásluze odmítá Ami- 
rovu teorii sakrálního trestu smrti a výklady O. Brunnera o bojové povaze šlechtické 
loupeže. —- -zka

Grimm P., Ein frühgeschichtliches Geweihgerät von Havelberg. Ausgrabungen 
und Funde 2 (1957) 246—249. Rozbor destičky tvaru T neznámého určení z parohů 
jeleha, která byla nalezena ve středu města. Destička je provrtána 6 otvory. Autor 
ji pokládá za slovanskou a spojuje ji s jízdou. — MS

Havlík L., Poznámka к otázce suverenity velkomoravských panovníků. Rodné zemi. 
Sborník prací к 70. výročí trvání Musej. spolku v Brně, Brno 1958, 46—50. — 
V stručném nástinu politického vývoje Velké Moravy přináší autor příspěvek к ře
šení otázky politicko-právnícli vztahů velkomoravských panovníků к íránské říši 
a jejímu východofranskému království. — LS

Hensel W., Dosavadní výsledky výzkumů o počátcích polského státu. Sborník Vy
soké školy pedag. v Olomouci, Historie 5 (1958) 131—157, 1 mapka. — Výzkumy 
počátků polského státu se staly po druhé světové válce jedním z hlavních úkolů 
polské archeologie. Výzkumem sídlišť Bonikowo, Biskupin, Bojanovo Stare, Igo- 
lomia byla dokázána kontinuita polského osídlení od doby římské do raného středo
věku. Během 10. stol. došlo к vytvoření polského státu, jehož rozkvět v 2. pol. 
10. stol. je především representován architekturou. Zvláště typické jsou stavby mo
hutných hradeb. Rozvinutí řemesla a obchodu v 11. a 12. stol. vytvořilo základy pro 
vznik měst. V té době dosahuje kulturní úroveň polského státu vysokého stupně. 
— LS

Hensel W., Le dévéloppement des recherches archéologiques sur les origines de l’état 
Polonais. Archaeologia Polona 1 (1958) 7—56. — AP

Hrabová L., K otázce vzniku a vývoje státu u Polabských Slovanů. Čs. časopis 
historický 3 (1955) 642—668. — К feudalisaci, značně zde již pokročilé, dochází 
rozvojem moci četných primores a růstem nadkmenových společenství. Knížata se 
upevňují zlomením principu volitelnosti, svazky s cizími dynastiemi a christianisací. 
Názor autorky, že u Veletů roli šlechty sehráli kultovní kněží, nelze přijmout. Zánik 
slovanského státu má původ v německém náporu, jenž porušil podmínky vzniku 
feudálního národa, společného jazyka a kulturní tradice. К polabským Slovanům se 
počítají ve studii Lužičtí Srbové, nepřihlíží se к Raňanům a Pomořanům, ačkoliv 
ti tvoří jednotné společenství polabsko-pobaltské. Zcela opominuta zůstala právně-
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historická literatura. — Rec.: Procházka VI., Právněhistorické studie 3 (1957) 
254—260.----- zka

Hrbek I., Der dritte Stamm der Rus nach arabischen Quellen. Archiv orientální 25 
(1957) 628—652. — Stať je příspěvkem к řešení stále sporné otázky významu a lo
kalisace ruského kmene Artanija a města Arta, jejichž jména se objevují v arabské 
geografické literatuře poprvé kol r. 950. Jména dvou dalších slovanských kmenů 
Kujaba a Slawija byla již počátkem minulého stol. správně vyložena jako Kyjev 
a Slovené (slovanský kmen z okolí Novgorodu), pouze výklad třetího kmene Artanija 
je dosud sporný. Autor dokazuje, že tímto kmenem byli Slované z ostrova Rujany 
(Rujani) a město Arta byla Arkona. Dále autor zjistil, že termín Růs označuje u arab
ských geografů všechny Slovany, ne pouze Rusy. — LS

JaiiKonnh Д., Ilcmopuja државе и права феудалне Cp6uje (XII—XV век). 
Научна книга, 2. изд. Београд 1957, 168 стр. — Podává základní údaje v celé šíři 
dané problematikv. — Rec.: Procházka VI., Právněhistorické studie 5 (1959) 
327—328.-----zka '

Jankovič D., Istorija država i prava naroda Jugoslavije, I. Ranofeudalne državě 
jugoslovenskih naroda (do XII veka). Naučna knjiga, 4 izd., Beograd 1957,107 str. — 
Podává základní údaje v celé šíři zvolené problematiky. — Rec.: Procházka VI., 
Právněhistorické studie 5 (1959) 326—327. zka

Кирпичников A. H., Воронин H.H., Косточкин В. В., Хлопин И. Н., 
Метательная артиллерия и оборонительные сооружения древней Руси. Под 
ред. Н. Н. Воронина. Материалы и исследования по археол. СССР, № 77, изд. 
АН СССР, Москва 1958, 247 стр., с илл. — АР

Королюк В. Д., Древнеполъское государство. Изд. АН СССР, Москва 1957, 
215 стр., 16 рис., 1 карта. — Podle historických i archeologických pramenů. — AP

Kowalenko W., Znowu o Dagome iudex. Roczniki Historyczne 24 (1958) 
233—251. — Úvahy o názoru A. Steffena o řeckém původu listiny, jejž doporučuje 
dalšímu studiu. Antemurale 3 (1956). Nejdňležitější detail: Alemure aXep.oupe, sou
běh hranice v jiném směru, totiž s Odrou. Správně odmítá náhled, že by Bekové 
dleli ve Volinu. Nejdůležitější je konstatování, že Schinesghe nemůže být Štětin, 
protože v té době byl ještě zcela zastíněn Volinem.----- zka

Krajčovič R., Po stopách staroslovanského zriadeni na Slovensku. Slavia 26 (1957) 
42—56. —Ves Vveza zoborské listiny z r. 1113 čte jako Veča, tj. místo lidového shro
máždění z dob rodové společnosti. Podpůrná argumentace blízkostí vsí označujících 
jiné důležité hospodářské a politické rysy (Brodnik—brod, Kapusd—villa portario- 
rum) je však pochybná.----- zka

Labuda G., Czy ksiyiçta zachodnio-pomorscy wywodzili siç z Piastóiv? Studia 
i Materiály do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 4 (1958) 1, 33—47. — AP

Labuda G., Polska w Piešni o Rolandzie. Roczniki Historyczne 22 (1956) 35—59. —■ 
Puillain, Puillanie oxfordského rukopisu označuje Poláky a Polsko, ne Apulii (ně
mecký překlad kněze Konráda má pro Apulii název Pulle). Jméno Polska nemohlo 
však být ve Francii známo před 11. stol. a tak ani legenda nemůže být staršího data. 
----- zka

Labuda G., Rodzime podstawy i obce nawarstwienia kulturowe na Pomorzu w okresie 
wczesnego feudalizmu (600—1200). Szczecin (1958), 5/6, 9—35. ■— Základními 
zlomy vývoje jsou vnitřní přeměny rodové společnosti kolem r. 500 př. n. 1. (nikoli 
nájezdy Sarmatů) a stěhování národů na poč. n. 1. Lze předpokládat určité zbytky 
Germánů; také Vikingové se stěhovali s rodinami i materiálními zásobami, takže se 
mohli natrvalo usídlovat. Přínos severských prvků se však obecně přeceňuje (Vo
lin, Jomsborg); např. námořní umění přejali Pomořané ve skutečnosti od Estonců. 
Stát vyrůstá daleko pomaleji než u jiných Slovanů; trvají jednotlivé složky kmenové
ho zřízení, pohanské náboženství a slabá je knížecí družina. Pomořská kultura je 
starší než celopolská (odpovídá jí kultura polanská, mazovská atd.); s polskou ji 
tedy pojí jen společné starší kořeny. Už od raného feudalismu začíná přímá recepce 
polských institucí, zabrzděná však feudální rozdrobeností, a tak s postupujícím od- 
národněním nedošlo k přičlenění Pomoří k Polsku. Z původní pomořské kultury zbyly 
jen památky hmotné kultury.----- zka

Labuda G., Walka o zjednoczenie Pomorza z Polsky w X—XIV w. Szkice z Dzie
jów Pomorza 1 (1958) 208—267, 19 ryc., 1 mapa. — Stručný, ale věcně bohatý pře
hled problematiky. Přes konstatování ekonomických (spojení se severoruskými měs-
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ty) a politických rozdílů mezi západním Pomořím na jedné straně a východním 
Polskem na druhé straně a přes odpor západních Pomořanů proti sjednocení, před
pokládá jazykovou jednotu všech těchto území, posilovanou zvláště církví. Mluví 
o vzniku polského národního vědomí. Nástup feudální rozdrobenosti v Polsku zna
mená posílení feudalisace na Pomoří. Sjednocení s Polskem jsou příznivě nakloněni 
místní feudálové. ------ zka

Leciejewicz L., U žrádel bogactwa i potçgi Pomorza Zachodniego wšredniowieczu- 
Szkice z Dziejów Pomorza 1 (1958) 5—35. — Rozbor hospodářských poměrů na 
základě archeologického materiálu. Licikavici zahrnují všechny západní kmeny pod
léhající Měškovi. Nelze stanovit, zda hrady na Noteči byly původně pomořské či 
polské. Vystupuje opole (campus). Střední vrstva (médiocres) nehraje větší roh. — 
-zka

Lçga W., Spoleczeňstwo i paňslwo gdaňsko-pomorskie w XII i XIII wieku. 
Instytut Zachodni, Poznaň 1956, 308 str., 23 ryc. 5 map. •— Práce je věnována důle
žitému problému nejstarších slovanských dějin a světových dějin vůbec a má i zá
sadní význam politický. Je založena především na studiu písemných zpráv a věno
vána spíše politickým a právním dějinám. Problém si vyžádá ještě důkladného 
studia hospodářských dějin, podobně jako učinil u nás Fr. Graus, spolu s využitím 
stále bohatšího a průkaznějšího materiálu archeologického. Jak vysvítá z pramenů, 
byla pomořská společnost i stát feudální; stát měl charakter feudální rozdrobenosti. 
— MB

Lesiňski B., Ze studiów nad prawem bližszošci w XIV i XV w. Czasopismo Praw- 
no-Historyczne 7 (1955) 1, 92—-110. — Dědické právo žen se v Polsku vytváří 
během 13. a 14. stol. a má menší rozsah než dědické právo mužů. Stejně však jako 
muž může i žena použít práva retraktního (zamezení v zcizení nemovitosti osobě ne- 
příbuzné). Tato oprávnění ženy ukazují, že už nemohl existovat starý rod společnosti 
prvobytně pospolné.К neurčitosti polského pojmu pr. bliž.srov. Procházka, Právně- 
historické studie 6 (1960) 253.-----zka

Lewicki T., Litzike Konstantyna Porfirogenety i Biali Serbowie w pólnocnej Polsce. 
Roczniki Historyczne 22 (1956) 9—34. — Litzike, v opravené podobě Liztike, je 
rodově dynastickým názvem kmene od jména Lešek a tato oblast se kryje s někdej
ším Bílým Srbskem, tj. Zeruiani Geografa bavorského ve Velkopolsku, jak to dosvěd
čuje hojný výskyt názvů od kmene srb- v této oblasti.----- zka

Lowmiaňski H., Zagadnienie roli Normanów w genezie paůstw slowiaňskich. 
Wyd. PAN, Warszawa 1957, 202 str. — Stát vznikl na základě vnitřního rozvoje spo
lečenského, hospodářského a kulturního, nikoliv v důsledku impulsu nebo iniciativy 
Normanů. Do třetí čtvrtiny 10. stol. měli Normané na Rusi významnou úlohu obchod
ní, diplomatickou a vojenskou, zvláštností je povolání skandinávské dynastie, která se 
brzy poslovanštila. Od konce 10. stol. žoldnéřské varjažské oddíly, využívány též 
к administrativním účelům, ve službách ruských knížat. — MB

Matuszewski J., Rzekome rycerstwo nižsze w najstarszym zwodzie prawa polskiego- 
Roczniki Historyczne 23 (1957) 137—155. — Výraz rittermeszig čl. 15 IV. Elblongské 
knihy označuje hospodářské úředníky feudálů, zvláště vladaře, jimž u výkonu jejich 
úřadu patřila stejná trestní ochrana majetkové povahy (nawiqzka) jako šlechticům. 
—- -zka

Miškiewicz B., Machinny wojenne i przyrzqdy oblçznicze polskiego wojska wczesno
šredniowiecznego, Kwartalnik HKM 5 (1957) 3/4, 463—486, 13 rys. — AP

Miškiewicz B., Pierwsze walki w obronie granicy zachodnej Polski wczesnofeudal- 
nej. Studia i Materiály do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 4 (1958) 1, 7—31. — AP

Moszyňski K., Uwarstwienie socjalne Praslowian. Slovenský národopis 5 (1957) 
261—29Ï. — Jazyková studie. Autor si všímá hojného výskytu apelativ pro koně 
a jízdu na koni ve všech slovanských jazycích a zamýšlí se nad tím, jak spojit tuto 
poměrně bohatou nomenklaturu s historickými zprávami, které mluví vždy o pěších 
slovanských bojovnících. Domnívá se, že tyto jazykové doklady dokazují sociální 
rozvrstvení Slovanů na vrstvu velmožů, (équités), kteří jezdili na koni, a vrstvu ostat
ního obyvatelstva, která tvořila pěší vojsko. Závěrem se autor kriticky vyrovnává 
s tendenčními názory H. Preidla a s chybnými názory A. Meilleta. ■— LS

Nadolski A., Polskie sily zbrojné w czasach Boleslawa Chrobrego. Zarys strategii 
i taktyki. Lódzkie Towarzystwo Naukowe, Wydzial II, nr. 19, Archaeologia Univer-
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sitatis Lodziensis 5. Lodž 1956. —- Rec.: TMP (Malinowski T.) Z Otchlani Wieków 23 
(1957) 106—107. — MB

Natanson-Leski J., Nowy rzut oka na podzialy ivedlug statutu Boleslawa Krzy- 
moustego. Czasopismo Prawno-Historyczne 8 (1956) 2, 219—26. — Boleslav ne
zachoval při dělení staré kmenové celky, neporušil však hranice archaických útvarů 
drobnějších (malých zemí, kastelanií). Jeho dělení se většinou zcela kryje s organisací 
církevní. Kondominium seniora s juniory mohlo spočívat v držbě hlavních hradů 
v jeho rukou i na jejich území.-----zka

Natanson-Leski J., Paňstwo Mieszka Pierwszego (Zagadnienia terytoriatne). 
Studia Wczesnošredniowieczne 4 (1958) 7—106, 1 mapa. —■ Měšek zahájil územní 
expansi na Mazovsku a vých. Pomoří. Na záp. Pomoří získal Volin i Štětin. Licicavici 
jsou bud Pyřičané, nebo Štětíňané. Vikingové v Jomsborgu byli jen dočasně a byli 
závislí na Polsku. Ottovi II. se asi v některých dobách tribut neplatil. Předmětem 
boje s Čechy není Slezsko, nýbrž srbské země. Češi je neměli, mezi Slezskem a Čechy 
se rozkládá území Slavníkovců. Slezsko je odděleno pásmem hor, představuje oblast 
samostatných knížectví. Od poloviny 10. stol. dochází к připojení к Polsku. Český 
zábor Krakovská má povahu episody, jejíž počátek je v letech 960—962 a konec 
981—989; je však možná další závislost lenní. R. 990 ztratili Čechové Němčí nad 
Lužickou Nisou, ne ve Slezsku. К Měškově říši nepatřila Morava a oblast Slovenska 
nad Váhom. Po jeho smrti к dělení nedošlo, převládá ještě zcela tendence kumu
lativní. -----zka

Palucki W., Narok. Zakl. Ossoliňskich, Wroclaw 1958, 231 str. — Náročníci 
byli původně v Polsku osoby plnící službu vyzvědačskou a spojovací. Téže povahy 
jsou srbští vethenici a čeští vítězové. Zánik náročníků je způsoben rozpadem větších 
státních celků za feudální rozdrobeností, kdy náročníci počínají plnit i povinnosti jiné, 
namnoze však služebního, nikoliv hospodářského charakteru. Práce obsahuje široké 
pohledy srovnávací a bohatý rozbor terminologie i z pozdějších dob, jež podporuje 
koncepci autorovu, Pestré sto představuje spojení různých skupin služebního obyva
telstva v jedné správní jednotce.-----zka

Palucki W., Narok w ustroju Polski wczesnošredniowiecznej. Kwartalnik Histo
ryczny 64 (1957) 2, 85—113. —■ Výklad these obsažené v pozdější autorově mono
grafii o nároku azejména obsáhlá argumentace proti práci K.Tymienieckého.-—zka

Половой H. Я., О дате второго похода Игоря на греков и похода русских на 
Бердаа. Византийский временник 14 (1958) 138—147. — АР

Popovié L, Zur Urgeschichte der Serben in Pannonien. Zeitschr. für Slav. Philol. 
27 (1958) 116—160. — Dialektologická studie. — ЕВ

Poppe D., Ludnošč dziesiçtnicza w Polsce wczesnošredniowiecznej. Kwartalnik 
Historyczny 64 (1957) z. 1, 3—31. — Desátníci byli závislé feudální obyvatelstvo 
pocházející ze zajatců a podle desítkového principu organisované na knížecích domé
nách od 11. a dle náznaků už i od 10. stol. Převzetím vlastních hospodářství postupně 
vplynuli do řad ostatního závislého obyvatelstva.-----zka

Procházka V., Daňová a jiná břemena и polabsko-pobaltských Slovanů. Právně
historické studie 1 (1955) 157—208. — Prozkoumání vývoje těchto břemen s širšími 
aspekty srovnávacími. Toto východisko umožňuje skutečnost, že u polabsko- 
pobaltských Slovanů s bojem proti německé kolonisaci dochází ke konservování 
kmenové soustavy a k jejímu uplatňování i v jinak nezvyklém prostředí (města na 
Pomoří). Prastará břemena pocházející ještě z období prvobytně pospolného se uka
zují jako břemena kultová (původně dobrovolná poskytnutí, později pravidelné 
platy, válečná kořist, úkony ve prospěch kultu), souvisící zejména s kultem Svantoví- 
tovým v rujánské Arkoně a Svarožicovým v Retře u lutických Ratarů. Tato darová 
poskytnutí recipuje i představitel raně feudálního státu; později se přeměňují v zá
kladní knížecí daň (vojvodnice), nejdřív poskytovanou v masu (u pol.-pob. Slovanů 
v poměrně menším rozsahu), později v obilí. Objevují se nové typy služeb (vojenské, 
stavba hradů a mostů, hlídky). Daň se původně ukládala podle územních jednotek, 
pak dle domů, nakonec dle spřežení dobytka. Na Pomoří se její výtěžek shromažďoval 
v krčmách. Výklad o vývoji daňové soustavy je posléze doplněn i statí o knížecích 
regálech (zejm. clech), platech církvi (zvláště desátek — biskupovnice) a dalším vývoji 
berního systému (Bede v období převládnutí německých prvků). — Uf

Procházka V., Důkaz dopadením při činu a počátky svědeckého důkazu v právu slo
vanských národů. Právněhistorické studie 4 (1958) 51—129.—Nejstarším racionálním

397



důkazem je důkaz dopadením při činu (původně slavnostní oznámení dopadení, 
v další fázi legalisace usmrcení pachatele osobou napadenou). V slovanském právu 
termíny odvozené od slova lice, českého postihnouti a církevně-slovanské pritbknoti 
ukazují, že tento důkaz byl původně důkazem jediným. Druhým typem důkazu do
padením při činu je pokřik v případě, že napadený neměl sil, aby sám zneškodnil 
útočníka. Z něho se vyvinula i později opověd trestného činu. Probírány jsou i insti
tuce souvisící: sled, svod a sok. Nebyl-li pachatel dopaden, mohl se z obvinění očistiti 
iracionálním způsobem. V období feudální rozdrobenosti však i důkaz dopadením při 
činu podlehl formalisa« (^svědčení pachatele pouhým dosvědčením toho, že byl 
stržen pokřik vedený většinou svědky pokřiku, výhodný důkaz na základě formální 
opovědí trestního činu nebo příznaků činu — stopy, nástroje). Po překonání feudální 
rozdrobenosti proráží díky potřebám rozvíjejícího se obchodu, zavedení inkvisičního 
procesu a vlivu římského a kanonického práva důkaz racionální, svědecký, a to na
hrazováním přísežníků svědky a formou prolidůkazu, především v situacích dopadení 
při činu. Dlouhou dobu se však na něm jeví vliv důkazu formálního (formální před
poklady, jež musí splnit svědčící osoba), který nadto mu stále konkuruje. — Uf

Procházka V., К historickoprávnímu významu csl. ,,pritbknoti“ a jeho parafrází 
z ruských pramenů, Slavia 26 (1957)337—340.—Používání uvedeného výrazu za řecké 
ekvivalenty pro svědecký důkaz ukazuje, že nejstarším důkazem u Slovanů byl důkaz 
dopadením při činu. Jeho pozdější spojování s výrazem posluch, označujícím zprvu 
osobu přivolanou na pomoc a posléze přísežníka, naznačuje další vývoj důkazu. 
— Uf

Procházka V., К otázce vzniku státu и polabsko-pobaltských Slovanů. Právně- 
historické studie 3 (1957) 254—260. — Rozbor práce L. Hrabové. Zdůrazňuje nutnost 
posuzovat z hlediska vzniku státu všechny polabsko-pobaltské kmenové skupiny 
(Obodriti, Veleti, Raňané, Pomořané) jako jeden celek. — Uf

Procházka V., Organisace kultu a kmenové zřízení polabsko-pobaltských Slovanů. 
Vznik a počátky Slovanů 2 (1958) 145—168. — V rodové společnosti bylo těsné spo
jení mezi politickým a kultovním životem, rodový náčelník byl zároveň i knězem. 
Proto zprávy kronik o náboženství a organizaci pohanského kultu u západních Slo
vanů jsou významným pramenem pro poznání jejich politického života. Autor sle
duje paralelně kultovní .i politický vývoj těchto Slovanů od rodové společnosti přes 
župy, kmeny, kmenové federace až ke vzniku raně feudálních států. Období vrchole
ní pohanského kultu je i dobou největší válečné i politické moci polabsko-pobalt
ských Slovanů. Každý kmenový útvar měl svůj zvláštní kult, který už podle soudo
bých dokladů byl chápán jako jeho politická ideologie. Dále se autor zabývá sou
vislostí kultu s vojenskou organizací a s daňovým systémem. — LS

Procházka V., Trest zničení a rozchvácení delikventova majetku и Slovanů. 
Právněhistorické studie 2 (1956) 257—291. — Práce vychází ze zajímavé zmínky 
u Dětmara Merseburského a konstatuje, že instituce, označovaná v Čechách plen, 
na Rusi potok, razgrablenije, ograblenije, grabež a u jižních Slovanů porob, rásap, je 
v pramenech dotýkajících se vývoje státu a práva slovanských národů doložena da
leko méně než na západě Evropy, protože jejich písemné památky pocházejí až 
z vyššího vývojového období. Přesto i u nich tato starobylá trestní sankce existovala 
a přešla z epochy rodového zřízení do některých raně feudálních zákoníků a listin. 
Ve shodě s tím nejstarší případy její aplikace přicházejí tam, kde společnost spon
tánně reagovala na čin a viníka přímo ničila (analogie válečného ničení při sporech 
mimo jednotku tvořící právní společenství). Původně se tento trest aplikuje na činy 
politického charakteru, později se jeho užití ustalovalo u soukromožalobných činů 
zvláště násilné nebo zákeřné povahy. Jen výjimečně je ničen ještě majetek celé obce, 
převážně se trest obrací proti vinníku individuálnímu. Nemovitosti (zejm. důmi se 
ničí, movitosti rozchvacuje anonymní celek. V období raného feudalismu asistuje 
nejdřív při výkonu tohoto trestu státní orgán, později přešlo zničení a rozchvácení 
delikventova majetku v trest konfiskace. — Uf

Preidel H., Die Anfänge der slavischen Besiedlung Böhmens und Mährens. Band I. 
E. Gans Verlag, Gräfeling bei München 1954, 122 str. — Rec.: Turek R., Slavia 
26 (1957) 148—150. — LS

Preidel H., Die Anfänge der slavischen Besiedlung Böhmens und Mährens. Teil II, 
E. Gans Verlag, Gräfeling bei München 1957, 184 S. — Autor navazuje na první díl 
své práce, který vyšel v roce 1954. V této studii soustředil svou pozornost na tři 
základní otázky, podle nichž je kniha rozdělena: Staročeské kmeny, organisace a hos
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podářství Slovanů v Čechách a na Moravě a Velkomoravské říše. V závěru práce 
přetiskuje výběr z pramenů týkajících se uvedených otázek. Jsa ve vleku Dannen- 
lauerových teorií o aristokratickém středověku, popírá existenci kmenových území 
v Čechách a soudí, že to jsou spíše geografické pojmy. Pro vývoj Moravy podtrhuje 
význam Avarů. Autorova koncepce, která je směsicí dobrých postřehů s fantastickými 
kombinacemi, by měla vyvolat kritiku jednak dosavadních názorů na řešení slovan
ského období v Československu, jednak jeho vlastních závěrů. ■— MŠ

Radoměrský P., Koruna králů moravských. Sborník Národního musea, Rada 
A — Historie 12 (1958) čís. 4—5, 181—231, 30 obr., 8 tab. — Práce je založena na 
nové interpretaci moravských denárů Břetislava I., na nichž je vyobrazena královská 
čelenka s paprsky. Autor dokazuje na základě rozsáhlého srovnávacího materiálu, 
že tato čelenka je znakem královské hodnosti a že Břetislav tak chtěl vyjádřit suve
renitu Moravy a zároveň vědomě navazoval na velkomoravskou královskou tradici. 
Velkomoravští panovníci byli skutečnými králi a po zániku velkomoravské říše 
přechází jejich královská tradice do Čech, na přemyslovskou dynastii. Je tedy česká 
královská koruna přímým pokračovatelem bývalé koruny velkomoravské. — LS

Ratkoš P., Velkomoravské obdobie v slovenských dějinách. Historický časopis SAV 
6 (1958) 3—31. — Historické zpracování tohoto období. — LS

Richter V., К výkladu tzv. Bavorského geografa. Franku Wollmanovi к sedm
desátinám. Sborník prací. Stát. pedagog, naklad., Praha 1958, 15—21. — AP

Russocki S., Z zagadnieň sporných wolnošci kmieciej na Mazoivszu od XIII 
do XVI wieku. PrzeglQd Historyczny 49 (1958) 260—277. — Autor odporuje thesi 
Tymienieckého (na zpkladě Potkaňského), že na periférii se uchovávají zbytky star
ších forem. Mazovské činžovní hospodářství šlechty, nadané menšími právy, i menší 
rozsah práva poddaných к půdě, spojený s větší pohyblivostí a závislostí jen na kní
žeti, pokládá za obecné typy těchto vztahů. (Nelze však pochybovat, že to jsou typy 
nižšího vývojového stadia.) Připsaní poddaní představují poddané převedené jed
ním aktem na novou vrchnost. Servi jsou zvláštní skupinou připsaných. Obecnost 
Matuzewského soudu o panovnické jurisdikci v nemovitostních věcech nelze z Ma- 
zovska dokázat (při závislosti na knížeti xe však přece zdá pravděpodobnou). Ko
lonisace uniformuje právní poměry různých skupin obyvatelstva.----- zka

Рыбаков В. А., „Остромирова летопись“. Вопросы истории 10 (1956) 46—59.
-— Tento letopis vzešel z bojarského novgorodského prostředí. Vychvaluje novgo- 
rodskou svobodu a kritisuje kijevské spojenectví s Varjagy. Ironií osudu se však 
stal podkladem pozdější oslavné tradice normanské. — zka

Spal J., Jména západních Slovanů и Geografa Bavorského. Slavia 24 (1955) 4—8.— 
Upřesňuje významovou stránku jmen kmenů i jejich geografickou lokalisaci.-----zka

Sulowski Z., O synteze dziejów Wieletów-Luciców. Roczniki Historyczne 24 
(1958) 113—144. — Drobné opravy a doplňky ke knize Brůskově. Raňany pokládá 
autor za kmen veletský. Domnívá se, že dosavadní bádání už umožňuje napsání 
přehledných systematických dějin Veletů. Nezná práce české. ----- zka

Sczaniecki M., Glówne linie rozwoju feudalnego paňstwa zachodnio-pomorskiego. 
Czçàc 1 (do 1478 r.). Czasopismo Prawno-Historyczne 7 (1955) 1, 49-—91. — 
Prvních dvacet stran práce podává přehledně všechny důležité rysy až po dobu feu
dální rozdrobeností včetně. Autor vychází na rozdíl od názoru převážné části vědy 
německé a české z hlediska, že Pomoří tvořilo součást Polska (v počátcích feudalismu 
uznávání vrchní vlády, za rozdrobeností údělné knížectví), ale knížecí rod nepokládá 
za odnož Piastovců. Ačkoliv většinou zdůrazňuje růst feudalismu, nepředpokládá, 
že by v 10. all. století tu šlo o jednotný stát. Zajímavě upozorňuje na pouhou Aktiv
nost některých lenních svazků (závislost na Fridrichovi I. a Dánsku); polský dvůr 
neuměl těžit z lenních forem. S názorem, že pomořská šlechta nebyla původu dy
nastického, lze polemisovat. Mimo výklad vývoje společnosti a státu je z jiných 
právních institucí zmíněna toliko podača.-----zka

Шангин M. А., Вишнякова А. Ф., Существовала-ли „Внешняя . Русь“? 
Византийский временник 14 (1958) 97—98. — АР

Turek R., Die frühmittelalterlichen Stämmegebiete in Böhmen. Českoslov. archeol. 
společnost při ČSAV, Praha 1957,128 str., 5 map. Rotaprint. — Rec.: J. B. (Jaroslav 
Böhm) Pam. arch. 49 (1958) 601—607. — LS

Tymieniecki K., Xaroczniki w gospodarstwie feudalnym. Paňstwowe Wydaw- 
nictwo Naukowe, Poznaň 1955, 128 str. — Podrobiv kritice starší názory, příliš
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opřené o etymologii, vyšel autor z nových poměrů zbožního hospodářství na poč. 
13. stol. (proto také jeho výklad zachycuje tuto skupinu obyvatelstva až v podobě 
z této závěrečné fáze jejího vývoje). Náročníci jsou zde činžovními závislými feudál
ními poddanými na způsob ruských obročníků, ve vývoji společnosti pak skupinou 
starší než hosté a mladší než obyvatelstvo povinné speciálními službami. Jejich při- 
náležitost ke vzdáleným hradům prý vyvěrá z rozdrobenosti velkého pozemského 
majetku. Soustava dávek souvisí s vnitřním trhem, právě tak jako poddanská léna 
kolonisačního období (pro kolonisaci jsou však základem platy). Roboty nejsou 
úměrné polní výměře.----- zka

Tymieniecki K., Osobisle i terytorialne poddaňstwo chlopów w wiekach šrednich. 
Kwartalnik Historyczny 64 (1957) 247—276. Úvahy na základě diskuse na X. his
torickém sjezdu v Rimé. V Německu byl větší počet alódních držitelů půdy než ve 
Francii a čím dále na východ, tím víc jejich počet stoupá (vliv prvků rodové společ
nosti). Osobní taxy nejsou recipovány, nýbrž vznikly samostatně v souvislosti se 
starým patriarchálním otroctvím. Zadlužení vede к závislosti i politické. Německé 
právo představuje závislost teritoriální; jsou s ním spojeny regály (les, pastva, hon
ba). Ustejněním usedlostí se mansus stal mírou. ------zka

Tymieniecki K., Poczqtki zachodnich Slowian. Roczniki Historyczne 23 (1957) 
37—63, 2 m. — V širokém obraze celkového evropského vývoje zabývá se zvláště 
problémem Lugiů. Větší vliv než Gotové měli na Slovany Svévové.----- zka

Urbaňczyk S., Geografa Bawarskiego Lupiglaa-Glupoglowy. Slavia 26 (1957) 
358—361. Lokalisuje tento kmen podle názvu vsi, vzdálené 3 km od Nisy ve Slezsku. 
Že by šlo o druhou ves shodně pojmenovanou (Üpohlavy u Litoměřic), není podle 
něho pravděpodobné.------zka

Utěšený S., К otázce původu českých nářečních oblastí. Slavia 27 (1958) 188—208. 
— Základy dialektotvorného procesu jsou v době předhistorické. V Čechách lze lišit 
oblasti česko-lučanskou (středočeskou), charvátsko-zličansko-pšovanskou (severo
východní) a doudlebskou (jihozápadní). Lehr-Splawiňski svým detailním dělením 
zachází příliš daleko. Pokud jde o autorovo upozornění na dialektotvorné síly feu
dálního období, je třeba pamatovat na to, že úplná tehdejší rozdrobenost nemohla 
s výjimkou snad rožmberské oblasti být příznivá ani vzniku větších celků jazyko
vých. ----- zka

Vielrose E., Ludnošč Polski od X do XVIII wieku. Kwartalnik HKM 5 (1957) 
3—49. — S přihlédnutím ke zkušenostem ze západní Evropy je ve studii proveden 
přibližný odhad počtu obyvatelstva v Polsku v průběhu dějinného vývoje.----- zka

Walachowicz J., Rozwój imunitetu sqdowego na Pomorzu Zachodnim do 1295 r. 
Czasopismo Prawno-Historyczne 9 (1957) 2, 9—57. — Církevní instituce na Pomoří 
získaly velice rozsáhlou soudní imunitu od první třetiny 13. stol., předtím měly jen 
hospodářskou. Převážně jen při vyžádání rozhodnutí zemského fojta se s ním dělí 
o výnos. Pokud jde o soudní výsost šlechty, pokládá autor za samozřejmé, že byla 
výlučně imunitního původu, a ani se nezmiňuje o možnosti, že by byla u rodové 
šlechty vznikla samostatně, analogicky s právem panovníkovým, přestože nedostatek 
osvobozování právě slovanské šlechty tomu jasně nasvědčuje. Patrimoniální soud
nictví bylo organizováno podle vzoru knížecího (fojt — iudicia maiora, šoltys — 
i. minora). Platil princip senátní (přísedící).----- zka

Wasilewski T., Studia nad skladem spolecznym wczesnošredniowiecznych sil zbroj
ných na Rusi. Studia Wczesnošredniowieczne 4 (1958) 301—389. 1 mapa. — Ruská 
družina má dvě základní složky. Starší družinu, knížecí muže, tvoří význačnější 
feudálové. Mladší družina je vlastní družinou, jež se skládá z řady prvků (hrid, 
dětští, nevolníci, řemeslníci v městech, nižší šlechta na vsích, rytíři nesvobodní — 
jejich obdobou jsou míšeňští vetenici). Proti feudálním hradům šlechty se vyskytují 
hrady družinné. Malá družina je rozmístěna na hradech v bezprostředním okolí 
Kyjeva. Příslušníky družiny se provádí kolonisace. Městské pluky jako skutečné 
městské jednotky se vyskytují až od konce 12. stol. v období feudální rozdrobenosti. 
Předtím pojmenování pluku podle měst kryje oblast volosti, jíž zároveň, je dáván 
název tisíce. Také stovky jsou organisací územní; posadnik je jen jiné jméno pro 
setníka. Organisace tisíců a družiny splývá. Pouze rozsah účasti obyvatelstva na jed
notlivých válečných výpravách je různý. Jak však ukazují spíše střední a nižší počty 
účastníků, převážně tu jde jen o feudály a vyšší vrstvy městské.-----zka

Zajqczkowski S., Uwagi nad terytorialno-administracyjnym ústrojem Polski 
XII w. Czasopismo Prawno-Historyczne 7 (1955) 1, 285—323. — Autor konstatuje
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shodu názoru St. Arnolda a J. Natansona-Leského na topografii polských kme
nů a zjišťuje sedm základních provincií: Vratislavsko, Sandoměřsko, Kujavsko, 
Krakovsko, Hnčzdensko, Mazovsko a Lenčicko. Proti Arnoldovi se domnívá, že 
i z pozdějšího vývoje lze činit v tomto směru závěry pro dobu starší. Palatin-vojvoda 
údělného knížectví nemá však, jak literatura dosud obecně přijímala, počátek v ob
dobném úřadu ústředního dvora, nýbrž vychází z úřadu provinčních uojvodů..-----zka

Ziólkowska H., Czas, powstanie i osoba fundatorova Zámku na Górze Przemystaiva 
w Poznaniu. Studia i Materiály do Dziejów Wielkopolski i Pomorza 2 (1956/ 1957) 
2, 7—23. — Byl založen Přemyslavem v pol. 13. stol. — AP

9. SÍDLIŠTĚ, HRAD, MĚSTO, DÜM

A. D. (Dzieduszycka A.), Cieszanóiv, pou>. Lubaczów. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
352—353, 1 ryc. — Též časně středověké chaty a hutnické pece. — MB

Арциховский А. В., Раскопки 1956 и 1957 гг. в Новгороде. Советская археоло
гия (1958) 2, 227—242, 22 рис. — Objevena ocelářská, zlatnická, kosťařská, sou- 
stružnická a ševcovská dílna. Pozůstatky sadu z pol. 12. stol. vysázeného hruškami 
a jabloněmi. Autor poukazuje na velké možnosti stratigraficko-chronologického 
pozorování při velkých plošných odkryvech. Vhodné půdní podmínky uchovaly 
v Novgorod! dosud neznámou oblast hmotné kultury -— dřevěné výrobky. Nálezy 
ozdob s přihrádkovým emailem, které byly dosud známy jen z pokladů jižnějších 
oblastí, dokazují, že i zde byla známa tato technika. Pozoruhodnými nálezy jsou 
poklad kufických mincí z 10. stol., malovaná kožená maska skomorocha z 12. stol., 
okenní skleněné tabulky ze 14. stol. К nejzávažnějším objevům patří dalších 123 
kusů listin na březové kůře z 11.—15. stol., z nichž některé autor publikuje. Tyto 
písemnosti dokazují nejen nebývalou gramotnost mezi širokými masami Novgo- 
rodců, dávajíce nahlédnout do jejich denního života, ale také objasňují a někdy 
vrhají i zcela nové světlo na řadu jevů ruského feudalismu. Prokazují např., že v 15. 
stol. se mohli sedláci volně stěhovat, že značnou část obyvatelstva v Novgorodě 
tvořili feudálové, že novgorodští posadnici nebyli kupci, ale feudálové s velkým 
zemědělským vlastnictvím aj. — BD

Аулих В. В., Древнерусское поселение у с. Рипнев Львовской области. Крат, 
сообщ. Инет. арх. 7 (1957) 106—108. — 17 polozemnic s pecemi vyřezanými v pod
loží, popřípadě s otevřenými ohništi. Vyskytuje se tu keramika hotovená v ruce 
souběžně s keramikou částečně obtáčenou na lehkém kruhu; nejvíce zastoupena 
keramika vyráběná na hrnčířském kruhu. Lze ji datovat do 8.—11. stol. — BD

Ayjfix В. В., Основы результаты археолог^чного дос.ыдженн.ч древньорусь- 
кого селища в с. PinHÍe, лъв1всъко1 области Дисертащйний зб1рник. Вид. АН УРСР, 
Кигв 1958, 26—59, 3 табл., 2 рис. — АР

Авдусин Д. А., Возникновение Смоленска. Кн. изд., Смоленск 1957, 56 стр., 
13 илл. — АР

Bahlke W., Der Burgwall von Brenz, Kreis Ludwigslust. Jahrbuch für Bodendenk
malpflege in Mecklenburg 1956 (1958) 144—151. — Malé hradiště v bažinatém údolí. 
Keramika datuje užívání plochy od 8. do 12. stol. — MŠ

Bastian W., Eine slawische Fürstenburg der Kolonisationszeit von Neuburg Kr. 
Wismar. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 80—84. — Středoslovanská lokalita 
v blízkosti zemské pevnosti Ulov. Vnitřní rozměry 108 x 80 m. Hradiště obklopeno 
třemi koncentrickými vály. Keramika z Neuburgu á Illov tvoří nepřetržitý řetěz. 
— MŠ

Behm-Blancke G., Weimar in frühgeschichtlicher Zeit. Ausgrabungen und Funde 
3 (1958) 276—-278. — Přehled osídlení Výmaru od pozdní doby římského císařství 
až k časně německé době. Slované podle autora osídlili území kolem Výmaru teprve 
v 8. stol. — MŠ

Bender W., Kierzkowska E., Kierzkowski K., Bronicka-Rauhutowa J., 
Badania w Gródku Nadbužnym w pow. hrubieszowskim w 1955 r. Sprawozdania Archeol. 
3 (1957) 169—189,14 ryc. — Pod vrstvou humusu kostrové pohřebiště z 13.—-18. stol., 
které porušilo vrstvu časně středověkého osídlení z 10.—13. stol. Zjištěny sídlištní 
objekty, 2 fáze osídlení. — AP

Berciu I., Descoperiri din epoca feudalä timpurie in raionul Alba Iulia. Materiale
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ji cercetäri arheologice 4 (1957) 335—360, 11 fig., 3 pl. — Autor zjistil v okolí Alby 
Iulie dva hrádky, které zařazuje podle keramiky do 8.—10. stol. Srovnává je s po
dobnými hrádky v Polsku, ale zdá se, že nerozlišuje mezi opevněnými hrádky s ne
zastavěným plochým prostranstvím uprostřed, které mají konkávní profil, a hrádky 
se zastavěnou střední plochou, které se na profilu výzkumu projevují jako kon
vexní. První typ hrádků je na celém západoslovanském území starší. Počíná se ob
jevovat v 9. stol. a je rozšířen převážně v 10.—11. stol. Druhý typ se v západoslovan
ském prostoru objevuje později. Jeho počátek možno klást do 10. stol. a široce je 
rozšířen až ve 12.—13. stol. — Raně feudální keramiku z Alby Iulie (starý Belgrad) 
datuje podle analogií ze sousedních zemí přibližně do 9.—11. stol. — Výzkum sídliště 
v Ciugudě přinesl nálezy keramiky z 8.—11. stol. a několik otevřených ohnišť z bý
valých obydlí.— Ve vesnici Telua zjištěno další sídliště z téhož období, asi z 10.—11. 
stol. — AP

Bialeková D., Záchranný výskům slovanských sídlisk v Nitrianskom Hrádku 
a Bešeňově, okr. Šurany. Slovenská archeológia 6 (1958) 2, 388—413, 17 obr., 8 tab. — 
Informativní zpráva o výzkumu sídliště a pohřebiště v Nitranském Hrádku, poloha 
Vysoký břeh, a sídliště v Bešeňově. Zjištěny polozemnice čtvercového půdorysu 
a kruhové jámy, patrně obilnice. Keramika datuje tyto osady do 8.—10. stol., v Nit
ranském Hrádku vzniká v il. stol. na místě osady pohřebiště. — LS

Bielenin K., Badania archeologiczne na wydmie ,,Borki“ naleigcej do gromady 
Brzegi, pow. Kielce. Sprawozdania Archeol. 4 (1957) 100—106, 4 ryc.—Zjištěna část 
domu o dvou ohništích a 10 dalších pobořených ohnišť. Keiarnika ze 6. a 7. stol. — AP

Богусевич В. А., Про феодально двори Киэва XI—XIII ст. АрхеолоНя 11 
(1957) 14—20, 1 рис. — Autor lokalizuje na základě archeologických pramenů a pí
semných zpráv knížecí (2), bojarské (4) a církevní dvory (3) a malé náměstí zv. 
Babí trh na kyjevském dětinci zv. Vladimírovo hradiště. —- BD

Болта Л., Словенско градшите код Мозир/а. Старинар 7—8 (1956/1957—1958) 
335. — Výzkum slovanského hradiště s příkopy a hradbou z kamene i dřeva, se zbyt
ky malty. Podle keramiky datováno do 11.—12. století. — ZV

Брайчевский M. Ю., Исследование Пастырского городища в 1955 г. Крат, 
сообщ. Инет. арх. 7 (1957) 94—96. — Objeveno 14 raně středověkých polozemnic 
(7.—8. stol.) s pecemi zčásti vyřezanými v podloží a zásobnicovými jámami. Zjištěné 
stopy tavby železa, hrnčířské a kovářské dílny. V keramice kromě hrubých nezdo
bených střepů zastoupeny i úlomky šedé černjachovské keramiky, zvi. keramika 
tzv. pastýřského typu s rytým i vlešťovaným ornamentem a černá hlazená keramika 
s vlešťovanou výzdobou připomínající nádoby volyncevské. Autor spatřuje v pas
týřské keramice důkaz přežívání černjachovské kultury do 7.—8. stol. V polozemni- 
cích šperky známé již z dříve objevených pokladů na této lokalitě. Sídliště zaniklo 
náhle. — BD

Buczek К., O teorii badaň historyczno-osadniczych. Kwartalnik Historyczny 65 
(1958) 65—86. —■ Samostatné úvahy na základě práce St. ZajQczkowského. Proble
matika osídlení zahrnuje časově a místně proměnné formy neadministrativní organi
sace. Vesnická sídla (termín ves je užší, neboť representuje jen vícedvorová sídla) 
jsou formami organisace rolnicko-dobytkářské, městská řemeslně obchodní (existují 
i před formálním právním založením). Problematika osídlení je základem historické 
geografie.----- zka

Бутник-Сиверский Б. С., О городе Белая Церковь. Советская археология 
(1958) 2, 263—267, 1 рис. — .Studium archivního materiálu přináší další důkaz, 
že město Bělaja Cerkov je starobylý Jurjev, vybudovaný roku 1032 Jaroslavem. 
Jde o plán z r. 1838, na němž byly opodál současného kostela zaneseny obrysy ruiny 
starobylého trojlodního a tříapsidového chrámu, pro jehož disposice nachází autor 
řadu analogií ve stavbách 11.—12. stol. na Rusi. Autor vidí v této stavbě jurjevský 
biskupský chrám a soudí, že podle něho dostalo město svůj pozdější název. — BĎ

Coblenz W., Älteste Entwicklung Dresdens. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 
330—332. —Práce je věnována převážně mladšímu období. Výzkumem města zjiš
těno i slovanské osídlení. — MŠ

Coblenz W., Die Burgen an der Rauhen Furt und ihre Vermessung. Arbeite- und 
Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 6 (1957) 367—416, 54 Abb. 
— Též nálezy slovanské keramiky. — AP

Coblenz W., Burgberg Meissen. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 327—328. —
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Na strategicky významném místě založil Jindřich I. hrad Míšeň. Hrad měl sloužit 
к upevnění moci v nově dobytém slovanském území. Výzkumem objeveny i slovan
ské střepy 10. stol. Coblenz soudí, že před Jindřichovým založením zde byla malá 
slovanská stráž. Tento předpoklad potvrzen výzkumem v roce 1958, kdy byl pravdě
podobně objeven val tohoto opevnění. — MS

Coblenz W., Burgen an der ,,Rauhen Furt“ zwischen Meissen und Riesa. Ausgra
bungen und Funde 3 (1958) 228—229. —- Kumulace tří dosud nezkoumaných opev
nění. Vedle masy lužických střepů pocházejí odtud i nálezy slovanské. — MS

Coblenz W., Die Grabung auf dem Zehrener Burgberg 1957. Ausgrabungen und 
Funde 3 (1958) 34—39. — Cílem výzkumu v roce 1957 bylo zjistit osídlení opevněné 
plochy. Osídlená plocha hledána v souladu s dosavadními zkušenostmi za válem a na 
konci chráněného prostoru. Celé hradiště proťato sondou. Dobře patrny stopy tří 
domů. Starší dům měl rozměry 5 x 4,5 m. V ohništi nalezeny střepy, které podle au
tora není možné klást před druhou pol. 10. stol. Další dům byl menší a měl rozměry 
4,7x3,4 m. 135 m před vnitřním válem zachyceny stopy vnějšího opevnění, které 
zabezpečovalo předhradí. Zachoval se jen příkop, val byl při úpravách snesen až na 
vrstvu z doby bronzové. Příkop je datován slovanským materiálem, takže prokaza
telně nepatří к sídlišti doby bronzové. Keramiku z vnitřního valu je možno klást 
do doby krátce před r. 1000. Na hradišti není téměř žádný materiál z první pol. 10. 
stol. Hradiště zaniklo patrně krátce po Thietmarově zmínce к r. 1003. — MS

Coblenz W., Die Ostroer Schanze. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 229—231. — 
Dobře zachované lužické a slovanské opevnění Ostrov—Neustädte! o celkovém roz
měru 240 x 160 m. Severní část hradiště je oddělena válem vzniklým pravděpodobně 
v poslední fázi používání hradiště. Val je místy až 15 m vysoký. Výzkum prováděný 
počátkem tohoto stol. zůstal nepublikován, jelikož i nálezová zpráva je neúplná, 
bez profilů opevnění, je použití staršího materiálu velmi ztíženo. Nej starší fáze opev
nění je billendorfská. Mladší opevnění obsahuje materiál středo- a pozdně slovanský. 
Pozdně slovanský zahloubený dům měl rozměry 3,20x2,50 m. Na hradišti byla nale
zena mince Ludvíka III. (843—876). Protože byla provrtána a patrně dlouho nošena, 
není možné ji použít к detailnější dataci. — MS

Coblenz W., Der Burgberg Zehren bei Meissen. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 
328—329. — Hrad je v písemných pramenech jmenován poprvé kroku 1003Thietma- 
rem z Merseburgu. Vnitřní val chrání plochu 60x50 m. Původně bylá o něco větší. 
Část zničena lomem. Nejstarší zjištěný dům na opevněné ploše pochází z 10. století. — 
MS

Coblenz W., Wallgrabung auf dem Burgberg Zehren. Ausgrabungen und Funde 2 
(1957) 41—45. — Dobře zachované ostrožné hradiště na břehu Labe. Dodnes patrny 
dva vály přetínající ostrožnu. Lépe zachován val vnitřní o celkové délce 60 m, který 
převyšuje prostor před válem průměrně o 5 m. Tímto válem chráněna ostrožna asi 
50 m dlouhá. Poloha vnějšího valu není úplně jasná, probíhal pravděpodobně asi 
110 m před vnitřním válem. Průkopem vnitřního valu zjištěna konstrukce hradby, 
к níž autor hledá analogie v severních Čechách. Nepotvrdil se názor, že opevnění bylo 
postaveno v době lužické a Slovany přestavěno. V těle valu jsou pouze slovanské 
střepy. Místo, kde Slované založili hradiště, však bylo osídleno již od neolitu. — MS

Cofta A., Badania archeologiczne w Kruszwicy 1955 r. Sprawozdania Archeol. 3 
(1957) 238—248, 6 ryc. — Na předhradí odkryt komplex dřevěných staveb výrob
ního charakteru. — AP

Co m §>a E., Cíteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (Regiunea Constanta). 
Materiale çi cercetäri arheologice 4 (1957) 325—334, 5 fig. — Při povrchovém prů
zkumu údolí řek Tibrinu a Carasu zjištěno vedle jiných i značné množství raně feudál
ních sídlišť, datovaných podle keramiky do 9.—10. stol. — AP

Czaplewski P., Historyczny Gdaňsk z koňca X wieku. Rocznik Gdaňski 15/16 
(1956—1957) 5—52. — AP

Čremošnik L, Rimska vila sa slavenskim naseljem и Tutujevcu. Članci i gradja 
za kulturnu istoriju istočne Bosně 2 (1958) 37—39, 6 tab. — Budova vily, pocháze
jící ze 4. stol. n. I. byla užívána Slovany nepřetržitě až do 12. stol. — AP

D alb or W., Wczesnošredniowieczny grád w Gniežnie. Šwiatowit 21 (1955) 161-—246, 
2 ryc., 2 pl. —■ Rec.: Žurowski T., Archeologia Polski 1 (1957) 265—278. — Ve

Dohnal V., Středověký objekt v Buchlovicích. Zprávy Krajského musea v Gottwal
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dově (1958) 13—15, 1 obr. — Základy středověké stavby, podle keramiky datované 
do 12.—13. stol. — LS

Дубинин А. Ф., К истории московского посада. Крат, сообщ. Инет. мат. 
культ. 68 (1957) 123—128, 3 рис., — Výzkum na Zarjadje poskytl kromě srubů 
z 15.—17. stol. i materiál z 12.—13. stol., ukazující na městský ráz osady již v této 
době. — BD

Dziesiçc wieków Poznania. Pod red. К. Tymienieckiego. Muzeum Narodowe 
w Poznaniu. Wyd. Sztuka, Poznaň—Warszawa 1956, T. 1., 344 str., T. 2., 211 str., 
T. 3, 349 str. — Rec.: Lalik T„ Kwartalnik HKM 6 (1958) 3, 488—489. — AP

Dziewulski Wl., Miasto lokacyjne w Opolu w XIII—XIV wieku. Studia Šlqskie 1 
(1958) 15—85.----- zka

Dziewulski Wl., Problem genezy miasta Strzegomia. Kwartalnik HKM 4 (1956) 
240—61, 3 ryc., 1 kar.----- zka

Filipowiak Wl., Siuchniňski K., Cedynia. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
70—78, 7 rve. — Pomořské hradiště nad Odrou, průzkum prokázal nejsilnější vrstvy 
z 9.—12. stol. — MB

Filipowiak Wl., Poczqtki Kamienia Pomorskiego. Szczecin (1958) 4/6, 7—34, 
14 ryc. — Rozbor nepříliš četných archeologických pramenů, stručný přehled histo
rických zpráv. — MB

Filipowiak Wl., Wolin—najwiçksze miasto Slowiaňszczyzny zachodniej. Szkice 
z Dziejów Pomorza 1 (1958) 36—72, 17 fot., 3 ryc., 2 mapy. — Volin je největším 
západoslovanským městem v 10.—12. stol., charakter města má od konce 9. stol. 
Vzniká na křižovatce dvou hlavních cest (severní, novgorodská), jeho rozvoj podlomil 
r. 1043 nájezd Magnuse Dobrého, upadá v letech 1170—85 pod dalšími dánskými 
nájezdy. Jeho zřízení je republikánské, a to raně feudální povahy; feudalisaci nazna
čuje vznik osad v sousedství. Má v této části Evropy nejdokonalejší soustavu obran
ných hradů podle vodních cest. Politicky je jednotkou samostatnou, někdy se volně 
spojující s veletským svazem.-----zka

Friedrich Fr. С., К otázce tzv. spečených valu a druhotně přepálené pravěké kera
miky. Časopis Národního musea, oddíl věd společenských, 126 (1957) 130—138,1 tab. 
— Chemický rozbor materiálu. Zkouškami bylo zjištěno, že pro spečení hmoty ve 
valech je nutná teplota okolo 1200 °C. Té mohío být dosaženo požárem mohutné dře
věné konstrukce valů, přičemž se roztavila hlína a písek, vyplňující vály. Rozborem 
strusky z hradiště Kozel byla stanovena teplota 1400—1500 °C, jež je potřebná k ta
vení železa. Je možné, že tu byly železářské pece. — LS

Gajewski L., Mymoň, pow. Sanok. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 353—354 
1 ryc. — Též hradiště z 10,—11. stol. — MB

Гензель В., Познань в раннепястовское время. Советская археология (1958) 1, 
80—87, 8 рис. — Stručná informace о výsledcích výzkumu na Tumském ostrově 
v Poznani. — BD

Гончаров В. К., ApxeoM)zi4Hi розкопки в Kuaei у 1955 р. Археолопя 10 (1957) 
122—135, 7 рис., 3 таб. — Při výzkumu ve Vladimirské ulici objeven porušený žá
rový hrob z 10. stol., 9 polozemnic a 1 nadzemní obydlí z 11.—13. stol., 2 taviči pece 
a poklad zlatých a stříbrných šperků z 13. stol. Důležitý je objev palisády, vymezující 
starou ulici a stavební zbytky z 12. stol., svědčící o blízkosti kamenné stavby, patrně 
Fedorovského kláštera. — BD

Górski K., Úpadek slowiaňskiego Wolina. Slavia Antiqua 5 (1954—1956) 292—300. 
—- Rec.: Filipowiak Wl., Materiály Zachodnio-Pomorskie 3 (1957) 299—302. — LS

Grimm P., Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magde
burg. Akad. Verlag, Berlin 1958, 470 S., 47 Abb, 29 T. — První díl připravovaného 
soupisu německých opevnění. Zachycen je i velký počet slovanských hradišť. — MŠ

Grimm P., Frühgeschichtliche Burgen an der mittlerenElbe und unteren Saale. Aus
grabungen und Funde 3 (1958) 319—320. — Oblast mezi středním Labem a Šálou 
měla od 8. do 10. stol. zvláštní význam. Zde se odehrávají četné boje mezi Slovany 
a Germány. V této době jsou zřizovány slovanské hrady na obou stranách řek. Slo
vanské hrady na východních březích řek se udržely do 10. stol. Panovníci ze saského 
domu opevňují stavbou hradů západní břehy řek a odtud si podrobují pravobřežní 
oblast. — MŠ

Grünwald R., Wogastisburk. Vznik a počátký Slovanů 2 (1958) 99—120. — Autor
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shrnuje a hodnotí celou rozsáhlou literaturu o lokalisaci slovanského hradu doby 
Sámovy Wogastisburku. Přiklání se k hypothèse Fr. Franka, který identifikuje 
Wogastisburk s místním názvem Wugastesrode v blízkosti Stafíelsteinu v Hor. Fran
cích a klade hrad na bájnou horu Staffelberg u Stafíelsteinu. — LS

Gunjáéa St., Ubikacija srednjovjekovnog castruma Brecevo. Jugoslavenska akade- 
mija znanostiiumjetnosti,odjel za filozofiju i društvene nauke. Radknj. 311, Zagreb 
1957, 219—238. — Příspěvek к chorvatské středověké topografii, týkající se přesné 
lokalizace Breceva, známého dosud jen z písemných pramenů. — Z V

Hejna A., Příspěvek к otázce původu a významu kruhového blatného hrádku v Če
chách. Památky arch. 48 (1957) 218—237, 8 obr. — Práce je založena na poznatcích 
získaných při výzkumu lokality Na zámečku u Žehuně (o. Poděbrady). Zde byly zjiš
těny 3 kruhové blatně hrádky, plochého typu, datované nalezenou keramikou do
11. stol. Podobné hrádky se vyskytují v blízkosti Libice a ve středním Polabí. Autor 
dokazuje jejich slovanský původ a domnívá se, že vznikly tvarovou redukcí kruhového 
blatného hradiště a byly předchůdci české středověké tvrze. — LS

Hejna A., Příspěvek к poznání nejstarších panských sídel v Čechách. Vznik a po
čátky Slovanů 2 (1958) 287—303. — Autor ukazuje na nesprávnost teorie o saském 
původu plochých okrouhlých hrádků na slovanském území a upozorňuje na jejich 
odlišnost od karolinských hrádků západoevropského původu. Vychází z poznatků zís
kaných při výzkumu kruhového blatného hrádku Na zámečku u Žehuně (o. Podě
brady), jehož nálezy pocházejí z 11. stol., a dokazuje, že v Čechách existoval kruhový 
blatný hrádek jako nejstarší forma panského sídla již v 11. stol., a že česká středověká 
tvrz má starobylou domácí tradici. — LS

Hensel W., Poznaň w zaraniu dziejów od paleolitu do poloivy XIII wieku n. I. 
Polskie Towarzystwo Archeologiczne. Popularno-naukowa bibliotéka archeologiczna 
Nr. 2, Wroclaw 1958, 181 str., 101 ryc. — AP

Herrmann J., Die Ausgrabungen in der Altstadt von Berlin-Köpenick. Ausgrabun
gen und Funde 3 (1958) 126—130. — V poslední čtvrtině 1. tis. se tam usadili Slo
vané, kteří si na špici ostrova postavili malý hrádek o průměru 50 m. Kolem r. 1000 
byl hrad zničen. Nad destrukcí hrádku je pozdně slovanské osídlení, které vyplňo
valo celou 200 m dlouhou plochu ostrova. Opevnění této osady nebylo dosud obje
veno. Podle historických zpráv asi zde v 2. pol. 12. stol. sídlil slovanský kníže Jaxa, 
který razil i svou minci. Osídlení ostrova trvá až do 13; stol. V té době se slovanská 
keramika běžně vyskytuje vedle časně německé šedomodré keramiky. Výzkumy 
v dnešním Starém Městě dokázaly, že zde nebylo slovanské osídlení. Stoupání hla
diny přinutilo po 13. stol. obyvatele ostrova vystěhovat se. Slované se pravděpo
dobně usadili v dnešní osadě Kietz, která je ještě v r. 1387 označována za slovanskou. 
— MŠ

Herrmann J., Die Grabungen auf der Schlossinsel in Berlin-Köpenick im Jahre 
1956. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 183—187. ■— Zpráva o pokračování výzku
mu započatého již v roce 1955. Nejspodnější vrstva osídlení na ostrově obsahuje ma
teriál pozdní doby bronzové a halštatské. Další osídlení pochází až ze slovanského 
období. Bližší konstrukci valu nebylo možno zjistit, vzhledem к jeho značnému po
rušení. Podle keramických nálezů bylo hradiště postaveno v 9.—10. stol., opuštěno 
nejpozději počátkem 11. stol. V pozdněslovanském období došlo к úpravě terénu, 
při níž byl částečně zničen i val. Na špičce ostrova je malý středoslovanský hrad 
o průměru 50—60 m. Souvislost tohoto hrádku se sídlem Jaxovým, doloženým v pol.
12. stol., není prokázána. — MŠ

Hoffmann R., Die Stadtkernforschung in Potsdam in den Jahren 1956—57. 
Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 115—118. — Slovanské hradiště v Postupimi 
mělo celkem tři příkopy. Na opevněné ploše zatím zjištěny jen nepravidelné objekty 
se středoslovanskou keramikou. Patrně se nejedná o obydlí. Stopy valů u jednotli
vých příkopů se nepodařilo objevit. — MŠ

Hoffmann R., Herrmann J., Zolchow, eine slawische und frühdeutsche Wehr
anlage im Kreise Potsdam—Land. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 191—197. — 
Autoři publikují starší výzkum získaný při stavbě dálnice v roce 1935. Silnicí prosek
nuto malé středoslovanské hradiště o maximálním průměru 60—70 m. Autoři pouka
zují na podobnost s Berlínem-Kopenickem. Otázka předhradí je nejasná. Hradiště 
mělo ve slovanské době 2—3 stavební fáze. Jejich přesnější časové zachycení není 
možné. Jelikož byly nalezeny četné pozdně slovanské střepy, není vyloučeno, že
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místo bylo osídleno až do kolonisační doby. V následující době zde vzniká rytířské 
sídlo zachycené v pramenech 13. stol. — MŠ

Hohmann K., Slawische Scherben vom Zossener Burghügel. Ausgrabungen und 
Funde 2 (1957) 187—191. -— Tradice klade založení Zossen do 10. stol. Autoři star
ších prací založených na studiu církevní organisace soudí, že zde byl hradský okrsek. 
Výzkumem bylo dosud objeveno jen několik středoslovanských střepů. Ze skuteč
nosti, že byly tyto střepy nalezeny na poměrně malé ploše, autor vyvozuje nepodlo
žený závěr, že zde stávalo opevněné sídlo feudála. — MŠ

Hochmano vá-Vávrová V., Systematický archeologický výzkum u STS ve Starém 
Městě. Pravěk východní Moravy 1 (1958) 73—75, 3 tab. — Pokračování výzkumu 
z předchozího roku. Odkryty 4 kovolitecké pece, mezi nimiž byly rozptýleny hrobové 
jámy s pohřby středohradištního rázu, obložené lomovými pískovcovými kameny. 
Pozoruhodný je nález slovanské studně, ze které se uchovala značná část dřevěného 
bednění, takže se dá dobře rekonstruovat. Okraj studny roubila kamenná zídka a 
chránila ji dřevěná stříška. — LS

Hollnagel A., Frühgeschichte Schwerins. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 
332—333. — Základem Schwerinu je slovanské hradiště, na jehož zbytcích město 
stojí. První historická zpráva o Schwerinu z roku 1018 mluví o knížeti Obodritů 
Mstislavovi, který musel opustit při střetnutí s Lutici svůj hrad Zuarin. V předpolí 
tohoto hradu byla slovanská sídliště. V roce 1160 byl hrad podle zpráv písemných 
pramenů zapálen. V následujícím období celá oblast zasažena silnou německou kolo
nisaci. — MŠ

Holowiňska Z., Wczesnošredniowieczne grodzisko w Bonikowie wpowieciekošciaň- 
skim. Wyniki badaň z lat 1951—1953. Poznaňskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk, 
Wydzial Historii i Nauk Spolecznych, Prače Komisji Archeologicznej, tom II, z. 1. 
Poznaň 1956, 80 str. — Rec.: TMP (Malinowski T.), Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
106. — MB

Holubowicz Wl., O nowg metody badaň budownictwa starožytnych Slowian. 
Archeol. rozhledy 10 (1958) 232—246, 5 obr. — Autor reviduje dosavadní interpre
taci slovanských obytných objektů a podává jejich nový výklad. Domnívá se, že 
většina domů, interpretovaných jako stavby sloupové, byla stavbami srubovými 
s věncovou konstrukcí stěn, kde bylo použito sloupů pouze к podpoře stěn a v rozích 
anebo bylo užito konstrukce „przyslupowe“. — LS

Holubowicz Wl., Opole w wiekach X—XII. Wydawnictwo Šlqsk, Katowice 
1956, 360 str., 147 ryc. — Rec.: TMP (Malinowski T.), Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
171—172. — MB

Holubowicz Wl., Zbadaň na Ostrówku w Opolu w 1955 r. Sprawozdania Archeol. 
3 (1957) 204—233, 7 ryc. — Další vrstvy sídliště. Materiál pro studium řemeslné 
výroby nejrůznějšího charakteru. — AP

Horedt K., Die Befestigte Ansiedlung von Moreçti und ihre frühgeschichtliche Be
deutung. Dacia 1 (1957) 297—308,11 Abb. — Na území opevněného sídliště nalezeny 
stopy osídlení od 11,—12. stol. až po paleolit. První stopy slovanského osídlení po
cházejí z 9.—10. stol. V 11.—12. stol. bylo slovanské osídlení poměrně četné, ale v po
rovnání s předcházejícím gepidským osídlením z 6. stol. bylo rozloženo na větší ploše. 
Byly rovněž zjištěny určité rozdíly v konstrukci a ve vznitřním zařízení chat. Autor 
předpokládá, že část obyvatelstva, žijící pod touto slovanskou hmotnou kulturou, 
byla již rumunské národnosti. — AP

Horedt K., Çantierul arheologic Moreçti. Materiale ÿi cercetäri arheologice 4 
(1957) 175—-186, 6 fig. — Na Borçofedu zjištěna nová fáze předfeudálního osídlení, 
patrně z 9.—10. stol. Zpřesněn plán pevnosti a některé její konstrukční prvky. Zjiš
těno, že současně s pevností bylo obydleno i její blízké okolí. — Objeven zde již třetí 
případ rituálního pohřbu zajíce. — AP

Hrubý V., Osídlení ostrova sv. Jiří v době hradištní. Sborník prací fdosof. fakulty 
brněnské university 6 (1957) ř. archeol.-klasická (E 2) 75—87, 3 obr. — Osada na 
ostrově byla založena až po zániku velkomoravské říše, v době, kdy byl protilehlý Ve- 
ligrad (Staré Město) už městem, a proto není možno zde hledat ani „akropoli“ velko
moravského hradiště staroměstského ani jeho „předhradí“. Královské město Hra
diště zde bylo založeno ve 13. stol. — LS

Hrubý V., Podzněhradištní sídliště ve Zlechově. Pravěk východní Moravy 1 (1958) 
76—81, 1 tab. — Záchranný výzkum. Byla odkryta čtvercová polozemnice o straně
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asi 300—310 cm, s kamennou pecí a s hliněnou lavicí podél jedné stěny. Nalezené 
zlomky keramiky, kostěné nástroje a zlomek žernovu datují chatu do 10.—11. stol. — 
LS

Hrubý V., Hochmanová V., Archeologický výzkum Starého Města v roce 1955. 
Archeologické výzkumy v Gottwaldovském kraji roku 1955. Gottwaldov 1957, 
34—37, 3 obr. — Výzkum sídliště v místech dnešní STS (3 polozemnice, u nich 3 ta
viči pece, mezi objekty 4 kostrové hroby) a výzkum opevnění v trati nad Polním mlý
nem (zbytek základu větrného mlýna a stopy sídelního objektu.) — LS

Hrubý V., Sejbal J., Časně středověké sídliště v Kudlovicích datované mincí. Časo
pis Moravského musea, vědy společenské, 42 (1957) 43—54, 5 obr. — Sídliště poměrně 
záhy zaniklo požárem, a proto je možno hodnotit nalezenou keramiku jako celek, 
i když se tu vyskytují 4 vývojové skupiny. Při datování přihlíží autor nejen к převlá
dajícím keramickým formám, které určují dobu rozkvětu sídliště, ale také ke starším 
i nejmladším tvarům a klade keramický soubor na rozhraní 12.—13. stol. n. 1. Toto 
datování je potvrzeno i nalezenou uherskou mincí byzantského typu z druhé poloviny 
12. stol. Rozbor mince provedl J. Sejbal. — LS

Иванова В., Велики Преслав. Археологически открития в България. София 
1957, Наука и изкуство, стр. 161—195, 21 обр. —• Přehled výsledků dosavadních 
výzkumů populárně vědeckého charakteru. — AP

Jamka R., Pradzieje Krakowa. Kraków. Studia nad rozwojem miasta. Praca 
zbiorowa pod red. J. Dqbrowskiego. Wyd. Literackie, Kraków 1957, str. 65—83. — 
Přehled osídlení od paleolitu až po dnešek. — AP

Jankuhn H., Haithabu und Daneiverk. Wegweiser durch die Sammlungen Schles
wig-Holsteinisches Landesmuseum für Vor- und Frühgeschichte in Schleswig. Neu
münster 1955, 40 S. — Bee.: Filipowiak W., Materiály Zachodnio-Pomorskie 3 
(1957) 298—299. — LS

jas. (Jasnosz S.), Bojanowo Stare, pow. Košcian. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
351—352. — Pokračování výzkumu, slovanské osídlení od 6. až 7. stol. do 11. stol. 
n. 1. — MB

Jasnosz S., Grodzisko wczesnošredniowieczne w miejscowošci Dusina, pow., Gostyň. 
Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 3, 267—269, 2 ryc., 30 tab. — AP

Jasnosz S., Prače wykopaliskowe w miejscowošci Bojanowo Staře, pow. Košcian. 
Wiadomošci Archeol. (1958) 3, 262—267, 8 ryc. — Též slovanská osada ze 7.—10. 
stol. — AP

Jaždžewski K., Gdaňsk X—XIII w. na tle Pomorza wczesnošredniowiecznego. 
Szkice z Dziejów Pomorza 1 (1958) 73—120, 1 ryc., 17 fot., 1 mapa. — К upevnění 
feudalismu dochází v této vývojově opožděné oblasti na etnické hranici až v pol. 
12. stol., feudální síť je tu řidší. Stará hradiště patří typicky malým kmenovým teri
toriím, Truso je osadou tržní. Skandinávských památek je málo. Pro Polsko má větší 
význam Odra, do níž se vlévá z území Polanů Varta, takže oblast Visly leží mimo. 
К sjednocení s Polskem došlo silou a teprve tato expanse tvoří jednotící pojem Pomo
řanů. Lze rozeznávat dvě kulturní oblasti: slovinsko-kašubsko-gdaňskou akujavsko- 
chelmskou, bližší vlastní polské. Město bylo počátkem 12. stol. vypáleno, pozdější 
stavby naznačují hlubší diferenciaci. Křižáci je získali dobytím a tehdy nabývá 
povahy kolonisačního města západního typu.-----zka

Kamiňska J., Sprawozdanie z prac naukowo-badawczych Stacji Archeologicznej 
w Gdaňsku za 1955 r. Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 107—118, 2 ryc. — AP

Karaman Lj., Oputovima bizantskih črta i umjetnosti istočnog Jadrana. Starohrvat- 
ska prosvjeta 6 (1958) 61—76. — Průzkum cest byzantských vlivů na architekturu, 
plastiku a malířství dalmatského pobřeží. Značná část byzantských prvků sem pro
niká přes Itálii, méně silně se projevují přímé vlivy z Byzance, nejslabčji pak vlivy 
prostředkované balkánským vnitrozemím (Srbsko). — Z V

Каргер M. К., Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древ
нерусского города. Том 1. Изд. АН СССР, Москва—Ленинград 1958, 532 стр., 
50 таб., 2 пл., 141 обр. — Soustavné zpracování výsledků archeologických výzkumů 
Kyjeva, počínaje minulým stoletím. Autor začíná práci nálezy z období pohřebních 
polí, které nesvědčí o žádném velkém sídlištním komplexu. Pro 6. a 8. stol. není 
rovněž zatím nálezů, a nelze proto dobře dokázat souvislost s pozdějším osídlením. 
Časně středověké město vzniklo na území tří hradišť z 9.—10. stol., v 10. stol. bylo 
rozšířeno a stalo se knížecím sídlem. Výsledky výzkumu pohřebišť a sídlištních
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objektů nás seznamují s nejrůznějšími výrobními odvětvími. Téměř ka ždé obyd 
bylo zároveň i dílnou. Autor zpřesňuje rovněž datování mnohých kyjevských pamá
tek, které byly dříve rámcové zařazovány do 10.—13. stol., na konec 12. a poč. 13. 
stol. — AP

Kaufmann H., Pietzsch A., Retungsgrabung auf der Heidenschanze bei Dresden- 
Coschütz. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 27—33. — Hradiště doby bronzové se 
slovanským osídlením. Slovanské objekty zachyceny těsně pod povrchem. — MŠ

Kažmierczyk J., Z badaň ivykopaliskoivych Wroclawia iv roku 1956. Archeologia 
Šlqska 1 (1957) 185—195, 4 ryc. — Výzkum bývalého biskupského dvora z 12.—13. 
stol. — AP

Kiersnowski R., Grodziska pomorskie tv najdawniejszych przekazach žrádel pisa- 
nych. Archeologia Polski 2 (1958) 241—265, 1 mapka. — Obsahuje všecky zmínky 
o pomořských hradiskách v písemných pramenech z 12. až do prvé pol. 14. stol. — Ve

Kiersnowski R., „Klodona“ — Klodzieň, ivczesnošredniowieczna osada pomorska. 
Studia Wczesnošredniowieczne 3 (1955) 87—136. — Historie této osady, patrně bez 
hradu, ukazuje případ jistě i jinde hojného vývoje starého obchodního střediska 
v oblasti lesního hospodářství, zatlačeného v období zlomu 70. let 12. stol. jiným 
městem (Třebetov), pocházejícím ze sféry intensivnější zemědělské produkce. Jméno 
osady vyjadřující lesní výrobu souvisí i s výrazem terra inculta bělobucké listiny 
Kazimírovy z let 1170—80, jenž zahrnuje lesy, louky a bahniska, nikoli půdu obdě
lanou. V úvodu je objasněna christianisace této oblasti (dvě, nikoli jen jedna vý
prava Otty Bamberského).-----zka

Knor A., Nová hradištní sídliště na Kladensku a Slánsku. Památky arch. 48 (1957) 
58—98, 28 obr. — Zhodnocení nálezů z nově objevených slovanských sídlišť v Dřeto- 
vicích, Stehelčevsi, Kladně-Dubí, v Pcherách a ve Vraném. V Dřetovicích byl pod
niknut menší zjišťovací výzkum, odkryta kulturní jáma s keramikou pražského typu, 
sídlištní objekty s pokročilou hradištní keramikou (zemnice, větší počet obilnic) 
a zbytky středověkých objektů. Keramika pražského typu se vyskytovala i na ostat
ních sídlištích spolu s keramikou mladší. Autor podává rozbor a zhodnocení nalezené 
keramiky. Práce je doplněna rozborem osteologického materiálu z Dřetovic od 
E. Zikmundové-Komárkové. — LS

Колчин Б. А., Русский феодальный город Великий Новгород. Советская архео
логия (1957) 3, 278—288, 8 рис. — Populárně zaměřený článek о hlavních výsled
cích výzkumu v Novgorodě. — BD

Koziel St., Badania nad przedlokacyjnym Krakowem. Archeol. rozhledy 10(1958) 
649—652, 661—664, 3 obr. — Úkolem výzkumů z let 1953—1957 bylo osvětlit rozvoj 
Krakova v době před jeho povýšením na město vr. 1257. Výzkum se soustředil přede
vším na Wawel, ale byl prováděn i na některých důležitých místech starého města. 
Nalezené památky ukazují, že Krakov byl osídlen slovanským obyvatelstvem od 
10. stol. — LS

Kramer S., Beobachtungen bei Erdaufschlüssen in der Altstadt von Lübben. Aus
grabungen und Funde 2 (1957) 202—205. — Navazuje na historický článek Lehman- 
nův, věnovaný lokalisaci místa nazývaného Thietmarem z Merseburgu Liubusua. 
Kritisuje lokalisaci K. H. Marschallcka a poukazuje na skutečnost, že nej starší kera
mika nalezená v Lübben je časně německá. — MŠ

Krandžalov D., Architektura budov a stavební materiály v domnělé Plisce. I.—II.a. 
Sborník Vysoké školy pedag. v Olomouci, Historie 5 (1958) 35—130, 19 obr. — 
Je to třetí autorova studie, zabývající se otázkou Plisky. Rozdělena je do dvou od
dílů; první podává rozbor názorů různých odborníků o sborníku Aboba-Pliska, 
v němž uveřejnili výsledky svých výzkumů z 1. 1899—1900 K. Škorpil a Th. I. 
Aspenski j. V druhém oddílu autor kriticky rozebírá a posuzuje výsledky výzkumů, 
prováděných ve třech hlavních etapách (1899—1900, před 2. světovou válkou, po 
osvobození.) Ukazuje na chyby a nepřesnosti, kterých se dopustili autoři sborníku 
Uboba-Pliska, a ostře vystupuje proti domněnce, prvně vyslovené K. Škorpilem a do 
té doby obecně přijímané, že pevnost u vsi Aboby je Pliska, první hlavní město 
bulharského státu. Podle autora nemá tento názor vědecké opodstatnění a není 
archeologickým materiálem prokázán. — LS

Krandžalov D., Jak se ze staré pevnosti и Aboby stala Pliska. Sborník Vysoké 
školy pedag. v Olomouci, Historie 4 (1957) 55—76, 9 obr. — V této již druhé studii 
zabývající se otázkou Plisky poukazuje autor na to, jak původní domněnka, vyslo
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vená К. Škorpilem a Th. I. Uspenským ve sborníku Aboba-Pliska (1905), že 
pevnost u Aboby je Pliska, byla od té doby všeobecně přijímána. Autor tento výklad 
odmítá, upozorňuje na nepřesnosti ve výkopech a na nesrovnalosti při interpretaci 
nalezeného materiálu a stavbu připisuje Římanům. Dále se zabývá identifikací ob
razu objeveného týmiž badateli v klášteře Treskavci v Makedonii. Považuje jej za 
obraz sv. Theodora Stratylata a nikoliv za obraz prvního bulharského knížete Borise, 
jak se domníval Škorpil. ■— LS

Krüger В., Untersuchungen im Kietz von Berlin-Köpenick. Ausgrabungen und 
Funde 3 (1958) 130—133. — Autor se pokouší zjistit stopy slovanského osídlení 
v osadě Kietz u Köpenicku, která je v roce 1387 uváděna výslovně jako slovanská. 
Výzkum však vůbec nepřinesl slovanskou keramiku, ale pouze šedomodré časně ně
mecké výrobky vedle mladší keramiky polévané. Přesídlení slovanského obyvatel
stva z ostrova muselo podle autora proběhnout j iž v době, kdy se proti slovanské kera
mice prosadila keramika časně německá. — MŠ

Kuczyňski J., Pyzik Z., Kielce. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 403. — Zpráva 
o časně středověké osadě. — MS

Kudláček J., Záchranný výskům v Jelšovciach (okr. Nitra) r. 1952. Slovenská 
archeológia 6 (1958) 1, 50—65, 6 obr., 9 tab. — Sídliště bylo obýváno téměř souvisle 
od neolitu až po mladší dobu hradištní. Zvláště intensivně bylo osídleno v době hra
dištní, jak dokazují hojné nálezy středo- a mladohradištní keramiky, objev slovan
ských kostrových hrobů (r. 1944) a zajímavý nález slovanské studně s dřevěnou 
konstrukcí. — LS

Kudrnáč J., Archeologické objevy v Klučově v letech 1947—1957. Vlastivědný sbor
ník Českobrodská 1 (1957) 9—26. — Souhrnná zpráva o výsledcích výzkumů na loka
litě osídlené od neolitu do středověku. Od druhé pol. 8. do 10. stol. zde bylo mohutné 
slovanské hradiště s neopevněnou osadou. Přehled nálezů z této doby. — LS

Kudrnáč J., Rekonstrukce slovanské chaty z Klučová. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
175—176, 193—195, 3 obr. — Popis a odborné zdůvodnění provedené rekonstrukce. 
— LS

Кухаренко IO. В., Раскопки на городище и селище Хотомелъ. Крат, сообщ. 
Инет. ист. мат. культ. 68 (1957) 90—97, 4 рис. — Na obvodu hradiště о ploše asi 
1200 ma s dvěma slovanskými kulturními vrstvami objeveny zbytky sloupových 
staveb; v nálezech zaujímají kromě keramiky značné místo zbraně, součásti koň
ského postroje a šperky. Na nedalekém sídlišti objeveno na ploše asi 700 m2 11 polo
zemnic s hliněnými pecemi a zásobnicovými jamami; mezi nálezy je zastoupeno 
zemědělské a rybářské náčiní. Na hradišti i na sídlišti převažuje v rukou hnětená 
keramika žitomirského typu; v horní vrstvě hradiště a také na sídlišti je i keramika 
vyráběná na kruhu. Obě naleziště lze datovat do 8.—10. stol., přičemž hradiště 
vzniklo o něco dříve než sídliště. — BD

Kurnatowski J., Z badaň nad daumymi dziejami Miçdzyrzecza Wielkopolskiego. 
Z Otchlani Wieków 23 (1957) 13—20, 3 ryc. -— Zpráva o výzkumu; některé nálezy 
již z druhé pol. 10. stol., těžiště ve středověku (13.—14. stol.). — MB

Labuda G., Poloienie šredniowiecznego Rostoku. Materiály Zachodnio-Pomorskie 
2 (1958) 245—278. — Roztokyjsou příkladem města vytvořeného činností slovanskou 
i německou, namnoze společnou. Jeho základem je předkolonisační slovanská osada 
s knížecím hradem, později osada slovansko-německá s kostelem sv. Petra. К ní se 
připojila německá osada mariánská na lubeckém právu, propůjčeném r. 1218 celému 
městu. Kníže zde sídlil až do 60. let 13. stol., poté město ovládá samospráva. Slo
vané nadále představují podstatnou část obyvatel s plnými právy, i když jejich poli
tický a hospodářský význam je už druhořadý. Práce je vzorným příkladem studie 
z tohoto oboru.-----zka

Lalik T., Sporne zagadnienia powstania miast zachodnioslowiaňskich. Kwartal
nik Historyczny 64 (1957) 4/5, 217—-228. — Diskusní recense Ludatovy knížky 
o východoevropských městech, přinášející některé nové postřehy. Tak větší rozšíření 
německého Markt je dáno širším sémantickým obsahem termínu, slovanská měs
tečka jsou pak namnoze pojmenována jmény tržních dní (např. Středa). Při kritic
kém pohledu na význam lokace pro město je třeba sevarovat před druhým extrémem, 
podceňováním. Značné potíže vzbuzuje nedostatečné prostudování slovanského ku
pectva. Kostely mimo město mohly vzniknout přeložením města na vzdálenější 
území. Polabský vik (z něm. a lat.) vděčí za recepci asi nedostatku odpovídajícího
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slovanského termínu; může označovat zvláštní typ osídlení, ale spíš jde o sídlo se 
zvláštním charakterem národnostním s odlišnou stavbou společnosti. ----- zka

Lalik T., Staře Miasto w Lçczycy. Kwartalnik HKM 4 (1956) 631—678. — Líčí 
vývoj v předkolonisačním období a vyvozuje název města od termínu místo a pouka
zuje na řemeslnicko-obchodní rysy, odlišující je od vsi.-----zka

Lalik T., Z zagadnieň genezy miast w Polsce. Przegl^d Historyczny 49 (1958) 
460—485.—Města se zvláštním právem tvoří jen část městských osad, které jsou star
šího data a pro jejichž studium je třeba vždy sledovat jejich vztah к zázemí. Proti 
starším velkým městům v ekonomických centrech stojí malá města, souvisící s růs
tem velkého pozemkového majetku a místním trhem, mnohdy těžko poznatelným. 
Rozšiřování měst vede к oslabování moci panovníka. Průmysl (hutě) je mimo města. 
Administrativně důležitá města (vliv vládcův) zastiňují ostatní; ekonomické, poli
tické a vojenské faktory, ovlivňující jejich existenci, nelze automaticky přenášet na 
města předfeudální.----- zka

Leciejewicz L., Badania archeologiczne iv Kolobrzegu w 1955 r. Sprawozdania 
Archeol. 3 (1955) 119—130, 6 ryc. — Hradiště vzniklo v 9. stol. V 10. stol. opraveno 
a zlepšeno opevnění. Stopy po řemeslnické výrobě nejrůznějšího druhu. V 11. stol. 
dochází hradiště velkého významu a osídlení se rozšiřuje mimo hradiště. — AP

Lehmann E., Plan einer mittelslawischen Siedlung in Berlin-Mahlsdorf. Ausgra
bungen und Funde 2 (1957) 177—183. — 400 m východně od známého slovanského 
sídliště Berlin—Kaulsdorf bylo při stavbě kolejiště prokopáno slovanské sídliště. 
Celá plocha byla před výzkumem kultivována. Na ploše 5864 m2 bylo prozkoumáno 
140 objektů. Sídliště bylo patrně odkryto celé. Temně zbarvená místa pod ornicí, 
silná jen několik cm, jsou stopami povrchových staveb. Množství kamenů naléza
ných na sídlišti v nejrůznějších polohách bylo vytrženo ze svého původního uložení 
oráním. Ohniště bylo zachyceno jenom v jednom případě. Zahloubené jámy předsta
vují zahloubené chaty, sklepy, odpadkové jámy a jámy nejasného nebo neznámého 
určení. Odlišit chaty od odpadkových jam není ve všech případech možné. Z četných 
nálezů mazanice je možné uvažovat o nadzemní konstrukci domů. Podle keramiky 
patří osada do středoslovanského období. — MŠ

Lehmann R., Zum Liubusua-Problem. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 197 bis 
202. — Historická práce zabývající se lokalisaci místa připomínaného к roku 932 
a 1012 Thietmarem z Merseburgu ve spojitosti s boji o Lužici pod názvem Liubusua. 
V dosavadní literatuře je celá řada lokalisaci. Autor к nim zaujímá stanovisko 
a kritisuje zejména vývody К. H. Marschallcka. Místo Liubusua je podle jeho názoru 
nutné hledat někde v pohraniční oblasti Lužice. Podrobněji však může řešit tuto otáz
ku jen archeologie. — MŠ

Leňczyk G., Sprauwzdanie z badaň w r. 1955 na terenie grodziska w Poznachowi- 
cach Górnych, pow, Myšlenice. Sprawozdania Archeol. 4 (1957) 132—141, 5 ryc. — 
Též nálezy slovanské keramiky. — AP

Lewicki T., Sur la ville comane de Qay. Vznik a počátky Slovanů 2 (1958) 13—18.
— Rozbor zprávy arabského geografa z 12. stol. o zemi Kumánů. Město Qay pova
žuje autor za turecké jméno Černigova a spojuje je s tureckým kmenem Qay, jehož 
část se spojila ve 12. stol. s Torky. — LS

Líbal D., Píša V., Příspěvek к poznání půdorysného vývoje historického jádra 
Prahy v období raného feudalismu, Ochrana památek. Sborník Klubu za starou Prahu. 
(1958) 2, 19—25, 1 plánek. — Rekonstrukce stavu osídlení. — LS

Ляпушкин И И., Городище Новотроицкое. (О культуре восточных славян 
в период сложения киевского государства). Материалы и исслед. по археол. 
СССР, № 74. Изд. АН СССР, Москва—Ленинград 1958, 236 стр., 116 рис., 93 таб.
— Hlavním problémem, který měl výzkum novotrojického hradiště vyřešit, byla 
otázka správného zařazení a ocenění památek romensko-borševskéhotypu. Hradiště, 
bylo malé, neopevněné a rozkládalo se na plošině nad strmým břehem řeky Pslu. 
Prozkoumáno celé. Jeho sídlištní situace svědčí o tom, že na sídlišti bydlily jednotlivé 
rodiny, které hospodařily alespoň zčásti samostatně. Autor z toho vyvozuje správný 
závěr, který podpírá i poukazem na stav řemeslné výroby na sídlišti, že jejich hospo
dářská a společenská situace odpovídala nejspíše teritoriální selské občině. Autor 
datuje život na hradišti od přelomu 8. a 9. stol. do konce 9. stol. nebo na zač. 10. stol. 
Hradiště zaniklo náhle požárem nebo přepadem. — Výzkum splnil svůj úkol. Osvětlil 
přesvědčivým způsobem formu společenského a hospodářského života na hradišti,

410



ukázal na neopodstatněnost tradovaného názoru o romensko-borševských zemnicích 
navzájem spojených průchody, plně potvrdil starobylost této kultury a vyvrátil dosa
vadní představu o její primitivnosti. Nálezy rádel a četných výrobních nástrojů 
svědčí o opaku. — AP

Ляпушкин И. И., О жилищах восточных славян Днепровского Левобережья 
VIII—X вв. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 68 (1957) 3—13, 4 рис. — Kritic
kým rozborem polní dokumentace z velkého borševského hradiště a Monastyrišče 
a příklady z jiných lokalit, zvi. z Novotrojicka, dokazuje, že hojně rozšířené názory 
o existenci polozemnic s krytými přechody u východních Slovanů jsou neopodstat
něné. Charakteristickým typem východoslovanského obydlí v 8.—10. stol. byly 
prosté polozemnice, které mohly být obývány individuálními rodinami spojenými 
v teritoriální občinu. — BD

Losiňski W., Badania powierzchniowe w dorzeczu Régi i Parsçty. Materiály Za
chodnio-Pomorskie 3 (1957) 175—188, 12 рис. — Povrchový průzkum raně středo
věkého osídlení v poříčí řeky Regy a Parsçty. Účelem výzkumu bylo zjistit hospo- 
dářsko-společenské zázemí středověkého Kolobřehu a rozložení slovanských osad 
na tomto území. Slovanské osídlení zde bylo zjištěno od 9.—13. stol. — LS

Ludat H., Die Bezeichnung für ,,Stadt“ im Slawischen. Syntagma, Friburgense 
historische Studien, H. Aubin dargebracht. Lindau—Konstanz 1956, 107—123. •—- 
Вес.: Lalik T., Kwartalnik HKM 6 (1958) 4, 686—688. — AP

Mackerle J., Provincie Üsobrnskd. Severní Morava, vlastivědný sborník (1957) 2, 
23—27. — Za středisko této provincie považuje autor hradiště u Mařína (Usobrnen- 
grad), datované keramikou do 10.—11. stol.,, a zároveň upozorňuje na možnost 
ztotožnit toto hradiště s neznámým hradištěm „Buzinc“, uváděným u Dětmara 
Merseburského, — LS

Mackerle J., Staromoravské hradisko и Radkova. Archeol. rozhledy 9 (1957), 
419—-424, 2 obr., 1 mapka. — Povrchový průzkum hradiště, které bylo patrně zalo
ženo za vlády Břetislavovy. Zbytky příkopů, vály, střepy keramiky 11. stol. — LS

Marschalleck K. H., Nochmals: Liubusua-Lübben? Ausgrabungen und Funde 3 
(1958) 113—115. —- Marschalleck zaujímá stanovisko ke kritice R. Lehmanna. Ne
souhlasí s jeho námitkami a opakuje, že jeho názor o totožnosti Liubusua-Lübben 
nebyl dosud spolehlivě překonán. — MŠ

Мавродинов H., Византийската архитектура. Изд. БАН, София 1955, 
180 стр. •—Rec..- Кацнельсон Р. А., Византийский временник 14 (1958) 277—283. 
— АР

Menclová D., Románské opevnění Pražského hradu. Kniha o Praze 1 (1958) 65—71, 
1 tab. — Zasvěcený rozbor různých způsobů opevnění měst od doby římské po ro
mánskou. Autorka dochází k závěru, že Pražský hrad byl opevněn skutečně po způ
sobu západních románských měst a upozorňuje na podobnost s opevněními francouz
ských hradů. Opevnění francouzského způsobu vykazují i hrad v Roudnici a ve Stra
konicích. — LS

Miçsowicz L., Woíniki, pow. Lubliniec. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 200—201, 
1 ryc. — Zpráva o sondážních pracích na hradišti, které umožnily datování hradiště 
do 11. a 12. stol. — MS

Михайлов Ст., Плиска — столицата на първата българска държава. Архео
логически открития в България. Наука и искусство, София 1957, стр. 136—157, 
10 обр. — Přehled výsledků dosavadních výzkumů populárně vědeckého charak
teru. — AP

Миятев Kp., Нещо за камената крепост на Плиска. Изслед. в чест на акад. 
Д. Дечев. Изд. БАН, София 1958, стр. 595—603, 3 обр. —Vedle jedné z věží kamen
ného opevnění Plisky byly nalezeny rozvaliny schodů, kterými se vcházelo do obran
né chodby. Schody byly široké 3,60 m. Bylo tím vyvráceno Škorpilovo tvrzení, že se 
na opevnění v Plisce vcházelo jedině věží. — AP

Mikola jezyk G., Žurowski K., Sprawozdanie z badaň archeologicznych w Gniežnie 
w 1955 r. Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 249—272, 10 ryc. — Pod dnešním náměs
tím zjištěna trhová osada, položená na křižovatce důležitých cest. — AP

Монгайт А. Л., Старая Рязань. МИА СССР 49. Москва 1955, 228 стр. — Рец,: 
Медведев А. Ф., Советская археология (1958) 1, 286—288. —BD

Musianowicz К., Grodzisko i osada w Drohiczynie, pow. siemiatycki, w šwietle
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badaň 1955 r. Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 190—194, 2 ryc. — Na hradišti domy 
s pecemi, v osadě s ohništi. — AP

Nadolski A., Prače badawcze Stacji Archeologicznej w Lçczycy w 1955 r. Sprawo
zdania Archeol. 3 (1957) 273—283, 7 ryc. — Zkoumán osídlený prostor, v tumském 
kostele objeven nejstarší klášter v Polsku, pravděpodobně z 11. stol. Na území města 
odkryt val z druhé pol. 13. stol. a zač. 14. stol. V Lutomiersku dokončen výzkum 
pohřebiště z 11. stol. — AP

Naumowicz E., Kilka uwag o wczesnošredniowiecznym budownictwie mieszkalnym 
w Polsce. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 314—318, 3 ryc. — MB

Niesiolowska—Hoffmann A., Sprawozdania z prac wykopaliskowych na Ostro- 
wie Lednickim, pow. gniežnieňski, w 1955 r. Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 224—237, 
8 ryc. — Datuje období stavby a existence rotundy i zámku do konce 10. a na zač. 11. 
stol. a spojuje je s vrstvou III. Vrstva II vznikla stavebními úpravami kolem rotundy 
a ve vrstvě I se nachází pohřebiště (konec 11. — první pol. 13. stol.) — AP

Никольская T. H., Древнерусское селище Лебедка. Советская археология 
(1957) 3, 176—197, 17 рис. — Téměř úplně prozkoumaná osada z 8,—13. stol. v po
říčí Cny v orelské oblasti. Objeveny 4 zemnice a 3—4 nadzemní stavby patrně sru
bové konstrukce s hliněnými a kamennými pecemi. V jedné zemnici byla kovářská 
pec, ve dvou jiných taviči pece na železo; sloužily tedy jako dílny i obydlí. — Mezi 
nálezy jsou četné zemědělské a dřevoobráběcí nástroje. Osteologický materiál svědčí 
o tom, že se obyvatelé zabývali kromě zemědělství i lovem, což je potvrzeno nálezyi 
loveckých potřeb. Podrobný rozbor keramiky, nepodepřený bohužel stratigraficky, 
ukázal 2 skupiny v ruce hnětené keramiky 7.—-10. stol., srovnávané s keramikou 
volyncevskou a romenskou, a 2 skupiny keramiky z 10.—13. stol. vyráběné na hrnčíř
ském kruhu. Vzhledem k tomu, že všechna obydlí neexistovala současně, šlo jen 
o nepatrnou osadu, která byla součástí většího vesnického celku. — BD

Никольская T. H., Щуклинское городище. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. 
культ. 72 (1958) 66—77, 7 рис. — Kromě starších kultur i severjanské osídlení s pěti 
polozemnicemi s romenskou keramikou 8.—10. stol. — BD

Очерки по истории русской деревни X-—XIII вв. Труды ГИМ, вып. 32, Москва 
1956, 254 стр. — Рец.: Седов В. В.,Советская археология(1958) 1,289—292.—BD

Ostrowska Е., Prače wykopaliskowe па Ostrowie Tumskim we Wroclawiu w 1955 г. 
Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 195—203, 5 ryc. — Obytné a hospodářské stavby, 
ulice. Stopy po výrobě skla. — AP

Pastor J., Sídliskový výskům na Somotorskej hoře r. 1955. Slovenská archeológia 
6 (1958), 2, 314—346,15 obr., 12 tab. —Sídliště z doby halštatské a slovanské. Z doby 
slovanské bylo objeveno 5 zemnic menších rozměrů, oválného půdorysu, které obsa
hovaly střepy starohradištní keramiky potiského a podunajského typu. Autor ji da
tuje do 6.—7. stol. Odkryté zemnice tvoří jen nepatrnou část osady, která nebyla 
ještě prozkoumána. Nalezený materiál je důležitý pro řešení vývoje východního 
Slovenska. — LS

Pastor J., Staroslovanské zemnice v Somotore. Archeol. rozhledy 9 (1957)827—832, 
841—843, 5 obr. — Bylo odkryto 5 zemnic oválného půdorysu, ve 4 byla ohniště. 
V zemnicích byly nalezeny střepy z hrubé potiské a podunajské keramiky, kterou 
autor datuje do starší fáze starší doby hradištní, do 6—7. stol. Keramika potiského 
typu se objevuje již na sídlištích hunsko-dáckého období ze 4.—5. stol. a existovala 
na Východním Slovensku již v době stěhování národů a v době římsko-provinciální. 
Objevené zemnice náležejí k nejstarším slovanským sídlištním objektům na východ
ním Slovensku. — LS

Paulík J., Rejholec E., Středověké chaty v Chotíne. Slovenská archeológia 6 
(1958) 1, 223—235, 13 obr. — Odkryty 3 polozemnice a systém menších příkopů, 
které autor interpretuje jako zbytky odvodňovacího systému. Keramika a mince 
datují objekt do 12., popřípadě do začátku 13. stol. -— LS

Pavelčík J., „Hrad“ и Částková (okr. Uh. Hradiště). Archeologické výzkumy 
v Gottwaldovském kraji roku 1955. Gottwaldov 1957, 41—42, 1 obr. — Středověké 
osídlení, ojedinělé nálezy keramiky z 10.—12. stol. — LS

- Pavelčík J.a J., Záchranný výkop v trati KorečníkvUherskémBrodě. Pravěkvýchod- 
ní Moravy 1 (1958) 69—72, 2 obr. — Sídlištní jámy z období římskoprovinciálního 
a z období hradištního. Nálezy zlomků keramiky, mazanice a zvířecích kostí. — LS
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Petrescu-Dîmbovita M., Slovanské sídliska v Moldavské/ oblasti Rumunska. 
Slovenská archeológia 6 (1958) 1, 209—222, 4 obr., 1 mapa. — Největší počet pro
zkoumaných slovanských sídlišť je v lokalitách: Hlincea—Jajy, Spinoasa, Suceava. 
Zde nalezená keramika je tak charakteristická pro Moldávii, že byla nazvána typem 
Hlincea I. Autor datuje tento stupeň do 8,-—10. stol., stupeň Hlincea II do 11,—13. 
stol. Analogie se vyskytují v ASSR Moldávii a na Ukrajině. — LS

Píša V., Románský palác v Řetězové ulici na Starém Městě pražském. (Přehled dosa
vadních výsledků průzkumu domu čp. 222. Kniha o Praze 1 (1958) 47—64, 6 obr., 
2 tab. — Sídlo velmože, které bylo uceleným dvorcem, jehož jádrembyljednoposcho- 
dový kamenný palác. — LS

Píša V., Stará tvář pražské půdy. (Nové poznatky o ztvárnění povrchu země, 
zachovaném v půdorysu historického jádra Prahy.) Ochrana památek, Sborník 
Klubu za starou Prahu (1958) 2, 25—31, 2 mapy. — Přehledná stať o závislosti 
osídlení na geologických podmínkách. — LS

Pitterová A., Staroslovanské velkorodinné domy. Vznik a počátky Slovanů 2 
(1958) 305—315, 5 obr. — Autorka sleduje postup vývoje sídlištních hospodářských 
a výrobních poměrů a z něho usuzuje pak na vývoj slovanské společnosti. — LS

Pleinerová I., Staré opevnění v Hradci и Kadaně. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
479—480, 497—500, 6 obr. —• Na hradišti byl proveden zjišťovací výzkum, který 
měl určit dobu vzniku opevnění a způsob jeho stavby. Při výzkumu nalezeny střepy 
knovízské, mladořímské a slovanské, které možno zařadit do střední a mladší doby 
hradištní. Opevnění patřilo slovanskému osídlení. — LS

Poppe A., Grád Wolyň. Studia Wczesnošredniowieczne 4 (1958) 227—300, 6 ryc., 
4 mapy. — Volyň je jako kmenové středisko známa jen z raně středověké literatury. 
Výkopy ji však dosvědčují jako feudální hrad pro 11.—13. stol. (hrad —podhradí, se 
stopami železářství a hrnčířství). Byla podobně jako sousední Horodlo knížecí domé
nou, v níž povinnost závislého obyvatelstva se změnila z renty v úkonech v rentu natu
rální. Hospodářsky upadla na úkor Hruběšova, jenž nabyl povahy města, a nakonec 
zanikla, asi mongolsko-tatarským nájezdem. Vedlejší Červeňsko podobně vplynulo 
do belské země. V závěru provedena rekonstrukce dopravní sítě.-----zka

Poppe A., Materiály do slownika terminóiv budownictwa staroruskiego. Zasady 
opracowania, proba slownika. Kwartalnik HKM 5 (1957) 3—4, 583—604, 19 ryc. — 
AP

Potemski C., Lycko Male, pow. Inowroclaw. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 216. — 
Hradiště a pohřebiště lužické a časně středověké. — MB

J. P. (Potocki J.), Stradów, pow. Piňczów. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 157. — 
Hradiště z 10,—12. stol. — MS

Poulík J., Výsledky výzkumu na velkomoravském hradišti „Valy“ и Mikulčic. Pa
mátky archeol. 48 (1957) 2, 241—38.8, 117 obr. — Publikace počáteční fáze výzkumu 
(1954—1956), s objevem kostelů č. 1 a 2, stavby s litou maltovou podlahou, pohřebiš
těm a třemi fázemi opevnění. V obtížné stratigraflcké situaci se autorovi podařilo 
rozlišit 7 horizontů: nej starší — původní slovanské hradiště s dřevěnou hradbou — 
datuje podle ostruh s háčky a očky do 7.—8. stol.; druhý, který representuje první 
fáze velkomoravské hradby s kamennou zdí a dřevěnými komorami na konec 8. 
a počátek 9. stol. ; třetí, s kostelem č. 1 a několika hroby s pozdně avarskými předměty 
a doklady karolinských vlivů, do r. 800—840; čtvrtý (druhá fáze velkomoravské 
hradby) kolem r. 840; šestý s kostelem č. 2 a pohřebištěm, na němž převažují typické 
předměty velkomoravského období, do r. 860—950, a konečně 7. nálezový horizont 
s dřevěnými sídlištními objekty s kamennými podezdívkami, zapuštěnými do pohře
biště a destrukce kostelů, datuje do konce 10. až 11. stol. Jestliže relativní chronologii 
se autoru podařilo poměrně bezpečně stanovit, pak absolutní datace jednotlivých 
vrstev nevyplývá z rozboru mikulčických nálezů zcela jednoznačně a možno proti ní 
uvést námitky. Tak např. hroby obklopující kostel č. 2, který má iroskotský půdorys 
a patří rozhodně do předcyrilometodějského období, jsou autorem datovány pře
vážně až do 1. poloviny 10. stol., tedy do doby po zániku Velkomoravské říše, zatímco 
vlastní období rozkvětu z doby trvání kostela je v tomto pojetí dokumentováno jen 
málo uspokojivě. Kromě toho nálezy blatnického charakteru z tohoto horizontu 
(hrob č. 44 a 100) naznačují jeho počátek hluboko v první polovině 9. století, s čímž. 
není v rozporu ani přítomnost pozlacených gombíků, jejichž jednostranně pozdní 
datování není již udržitelné. Předchozí horizonty (II—V) jsou řazeny za sebou v příliš 
těsném sledu, po desetiletích (např. založení stavby s litpu maltovou podlahou přímo

413



nad knížecím hrobem č. 265 v rozpjetí dlouhých 10 let aj.), což kontrastuje s příliš 
dlouhým trváním 1. horizontu (200 let), který však patří, jak se zdá, převážně do 
7. stol. Založení prosté osady v 2. polovině 10. stol. přímo nad velkomoravským 
pohřebištěm předpokládá větší časový odstup, než jaký naznačuje Poulíkova datace 
konce pohřbívání (po r. 950!); nálezy esovitých záušnic nejsou v tomto ohledu směro
datné, protože tu jde o starobylý tvar, který se mohl vyskytnout již kolem r. 900. 
Jestliže chronologické závěry autorovy není tedy možno považovat za definitivní 
a budou jistě ještě předmětem diskuse, je množství nových poznatků, které jeho 
výzkumy přinášejí, významným přínosem к poznání prvního kulturního a politic
kého rozmachu našich zemí. — ZV

Poulík J., Výsledky výzkumu na slovanském hradišti v Mikulčicích. Archeologické 
výzkumy v Gottwaldovském kraji roku 1955. Gottwaldov 1957, 32—33. — LS

Рабинович M. Г., О начальном периоде истории Москвы. Советская археоло
гия (1958) 3, 61—64. — Polemika s R. L. Rozenfeldtem (SA (1957) 4, 93—98). 
Zatím nelze prokázat, že kremelské návrší nebylo před r. 1156 osídleno; к důkazu, 
že tu byl mohylník, nestačí nejistý nález šperků. Obsah 18 m silné kulturní vrstvy 
v Moskvorecké ulici, kde Rozenfeldt předpokládá původní sídliště, není zatím znám 
a nelze vyloučit, že jde o zasypaný kanál mezi řekou Moskvou aNěglinnou. Autor 
vytýká R., že datuje nejstarší sídíištní nálezy bez dostatečných důkazů jen do 12. 
stol. a pokud jde o nálezy bezpečně starší (poklad dirhemů z 9. stol.), odmítá uznat 
jejich souvislost s osídlením tohoto místa. Podle autora měla původní osada v Moskvě 
městský ráz. -— BD

Radig W., Frühformen der Hausentwicklung in Deutschland. Henschelsverlag, 
Berlin 1958, 212 S., 76 Abb. — Přehled počátků vývoje domových typů v Německu. 
Archeologický domový materiál je rozdělen podle společenského vývoje na materiál 
z období pravěké společnosti a materiál z období po jejím zániku. Práce je doplněna 
přehledem etnografického domového materiálu a několika poznámkami na okraj 
vzniku městského domu. V souvislosti s roubeným domem, který byl v časném 
středověku především slovanskou záležitostí, věnuje pozornost západoslovanským 
složkám v německém stavitelství, které vidí především v domu s podpěrnou sloupo
vou konstrukcí (tzv. Umgebindehaus). Tento typ domu je spojením několika druhů 
stavebních technik; roubené, hrázděné a sloupové. V úvodu práce slibuje autor věno
vat pozornost vývoji výrobních poměrů a výrobních sil i společenským příčinám 
vývoje domu. Tato předsevzetí se však v samotné práci projevují jen rámcově snad 
jen ve výše uvedeném rozdělení archeologického domového materiálu, místo aby 
jim byla věnována pozornost při hodnocení každého jednotlivého domového nálezu. 
Rozmezí ve vývoji, které klade na přelom letopočtu, by zasloužilo důkladného pro
věření na vývoji výrobních sil a výrobních poměrů. — AP

Раппопорт П. А., Укрепления раннемосковских городищ. Крат, сообщ. Инет, 
ист. мат. культ. 71 (1958) 12—17, 1 рис. —Opevnění hradišť z počátečního období 
moskevského státu (14.—15. stol.) a zhodnocení vlivu způsobu boje na opevňovací 
systém. — BD

Ратич А. А., Раскопки на Замковой горе во Львове в 1955 г. Крат, сообщ. Инет, 
арх. 7 (1957) 109—110. Počátky lvovského dětince na Zámkové hoře a jeho posadu 
ležícího na jejím severozápadním úpatí lze pomocí keramiky datovat do 10.—11. 
stol. Hlavní masa nálezů patří až do 12.—13. stol. — BD

Розенфельдт P. JL, К вопросу о начале Москвы. Советская археология (1957) 
4, 93—98. — Proti přijatému mínění, že na místě moskevského kremlu vybudovaného 
roku 1156 stálo již od 10. stol. významné hradiště, soudí autor na základě výzkumu 
na Zarjadje a podle starších nálezů, že kremelské návrší bylo před rokem 1156 osídle- 
leno (byl tu mohylník), že nejstarší moskevské sídliště založené u řeky obsahuje 
materiál až z 12.—13. stol. (je tedy současné s pevností Jurije Dolgorukého) a že 
bylo selského rázu. — BD

Рыбаков Б. А., Архитектурная математика древнерусских зодчих. Совет
ская археология (1957) 1, 83—112, 26 рис. — Rozbor matematických vztahů 
obsažených v tzv. babylonech, tj. náčrtcích tří vepsaných čtverců nebo obdélníků 
s rozpůlenými stranami, nalézaných v základech staroruských staveb 10.—12. stol. 
Pomocí babylonů se dal graficky vyjádřit poměr 7 druhů ruských délkových měr 
(sáhů a loktů), které se používaly současně i při vyměřování jednoho objektu od 
11. do 17. stol. Znalost vlastností babylonů umožňovala rychle řešit řadu praktických 
stavitelských úloh bez zdlouhavých rozpočtů a výkresů. Autor rekonstruuje způsob
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vytyčování půdorysů staveb pomocí babylonů a délkových, měr. Zjišťuje, že náčrt 
na cihle ze Staré Rjazaně obsahuje úsečky odvozené z babylonů a jejich srovnáním 
s rozměry obloučkového vlysu na chrámu Jeleckého kláštera v Černigově, který byl 
dvojníkem chrámu ve Staré Rjazani, dokazuje, že nákres obsahoval míry pro cihláře 
a kameníky, zhotovující části této architekturní ozdoby. Autor konstatuje, že mi
niatura chrámu v Izborniku Svjatoslavově z r. 1073 je vlastně přesným výkresem 
zhotoveným pomocí babylonů. Článek je ukázkou exaktního matematického postupu 
při řešení historických problémů a příkladem dobrého kombinačního postupu. — BD

Schindler R., Archäologische Altstadtforschung in Hamburg. Neue Ausgrabungen 
in Deutschland, Berlin 1958, 596—601. — Stručný přehled archeologických výzkumů 
v Hamburku od r. 1947. Výzkum zjistil i výraznou vrstvu slovanského osídlení z po
čátku 9. stol. — MŠ

Schmidt В., Untersuchungen im Ortskern von Taucha, Kr. Leipzig. Ausgrabungen 
und Funde 3 (1958) 30—34. — К objasnění sídelních poměrů v nej starší části města 
Taucha provedla autorka menší zjišťovací výzkum. Doloženy jámy se středoslovan- 
skými a pozdně slovanskými střepy. Jedna z jam o rozměrech 3 x 3 m se slovanskými 
střepy byla patrně obytná. Výsledky výzkumu potvrdily slovanské osídlení na úpatí 
Thietmarem z Merseburgu jmenovaného hradu Cothug na tzv. Schlossbergu. — MŠ

Schuldt E., Ausgrabungen auf dem Burgwall von Behren—Lübchin, Kr. Teterow. 
Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 78—80. — Od r. 1956 je prováděn výzkum na 
slovanském hradišti, jehož materiál má sloužit jako srovnání к nálezům z blízkého 
hradiště na teterovském jezeře. Celkem získáno asi 2500 střepů. Podle dosavadních 
představ hradiště vzniklo v první pol. 11. stol. a trvalo až do druhé pol. 12. stol. 
Vnitřní plocha hradiště byla zvýšena březovými kmeny. Způsob zastavění vnitřního 
hradiště nelze z úzké sondy rekonstruovat. Val měl skříňovou konstrukci. — MŠ

Schuldt E., Der Burgwall von Behren-Lübchin, Kr. Teterow. Ausgrabungen und 
Funde 3 (1958) 307—309. — Asi 500 m severozápadně od vesnice je v jezeře pozdně 
slovanské hradiště. Velké předhradí s plochou 5 ha leží na břehu jezera. O spojení 
obou míst svědčí četné kůly v jezeře. V letech 1956—57 byl na hradišti proveden 
výzkum. Celé hradiště bylo proťato sondou dlouhou 125 m. Zkoumán i 100 m dlouhý 
most. Keramický materiál datuje hradiště do doby od první pol. 11. stol. do druhé 
pol. 12. stol. — MŠ

Schuldt E., Die Ausgrabungen auf dem Burgwall Behren-Lübchin 1957. Ausgra
bungen und Funde 3 (1958) 89—92. — Slovanské hradiště o průměru 80 m. Vnitřní 
plocha v několika vrstvách pokryta kmeny stromů. Na tento rošt přišla vrstva raše- 
liny, která sloužila jako základ pro obytné stavby. Jednotlivé domy není možné roz
lišit. Keramický materiál datuje hradiště do doby od pol. 11. stol. až do konce 12. 
stol. Za válem je rošt lépe upraven a je možné předpokládat, že zde byla cesta, probí
hající kolem celého opevnění. Val má dvě fáze. — MŠ

Седов В. В., Археологические разведки древнерусской деревни в Смоленской 
области. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 68 (1957) 104—116, 5 рис. — Roku 
1955 objeveny 3 mohylníky а 20 slovanských sídlišť o velikosti 5000 až 20 000 m2 
s materiálem od 10. do 14. stol. Naleziště jsou rozmístěna podél potoků a řek. Na 
3 sídlištích (Gorjany, Bogorodiskoje, Krickovščina) a hradišti Cerkovišči provedeny 
drobné výzkumy, jimiž byly zjištěny zbytky srubových staveb s nosnými sloupy 
v rozích a s množstvím keramiky se značkami na dnech a jiným materiálem —- BD

Семенов А. Й., Ярославово дворище и торг. Новгородский историкоархитек
турный музей. Заповедник. Новгород 1958, 46 стр., 2 пл., 9 рис. — Stručný pře
hled historie a výstavby politického a hospodářského centra středověkého Novgorodu, 
Jaroslavského dvorce a tržiště. Průvodce po zachovaných památkách. — AP

Siuchniňski K., Radacz, pow. Szczecinek. Z Otchlani Wieków 23 (1957)157—158, 
2 ryc. — Hradiště z 8.—10. stol. — MS

Siuchniňski K., Szadzko, pow. Stargard. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 45—46, 
1 ryc. — Nálezy z pol. 12.—13. stol. — MB

Skibiňski S., Warcimino, pow. Slupsk. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 128,1 ryc. — 
Zpráva o objevu časně středověkého hradiště. — MB

Skutil J., Levý Hradec? Časopis Spol. přátel starožitností 66 (1958) 140—144. — 
Rozbor dosavadní literatury k otázce Levého a Pravého Hradce. Autor se domnívá, 
že název Levý Hradec, uváděný u Kosmy, nelze chápat geograficky, ale jako zkomo
leninu jiného původního znění, snad Levin — od Leva (analogicky tvaru Hostin
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Hradec) nebo pod., kterýžto název v době Kosmovč byl již nesrozumitelný, a proto 
byl nahrazen používaným adjektivem Levý. — LS

Šlaska-Díjbrowska L, Cmentarzysko Iužyckie i osada wczesnošredniowieczna we 
wsi Staiv, pow. Kalisz. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 3, 260—261. — 11.—13. stol.
— AP

Spethmann H., Der Stadthügel zur Zeit von Lubeck’s Gründung. Skizzen und 
Studien. 1. Teil. Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft und des Naturhisto
rischen Museums in Lübeck 46 (1956) 7—-196,35 Abb.—Rec.: Rutkowska-Plach- 
cinska A., Kwartalnik HKM 6 (1958) 4, 688-^-691. — AP

Sprockhof E., Kastei Höhbeck. Neue Ausgrabungen in Deutschland. Berlin 1958, 
518—531. — Publikace archeologického materiálu z výzkumu pravoúhlého hradiště 
u Lenzen. V literatuře je tato lokalita spojována s karlovským kastelem Hohbuoki, 
zničeným Slovany. Výzkumem se podařilo získat ojedinělé slovanské střepy. — MŠ

Stankiewicz A., Gliwice. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 41—42. -— Sídelní vrstvy 
ze 12,—13. stol. — MB

Станкевич Я. В., Памятники славянской культуры середины I тысячелетия 
н. э. в верхнем течении Западной Двины. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 
72 (1958) 46—53, 3 рис. — Slované v této oblasti osazovali stará nebo búdovali 
nová ostrožní nebo výšinná hradiště s prstencovým opevněním se složitou vnitřní 
konstrukcí, a to již v 6.—9. stol. К hradištím se často přimykala rozsáhlá neopevněná 
sídliště. Nevelká obydlí mají nadzemní sloupovou konstrukci. Žárové pohřby v mo
hylách. V keramice 5.—7. stol. primitivní kónické tvary. V hmotné kultuře se jeví 
východobaltské vlivy. — BD

Stefan Gh., Barnea L, Mitrea B., Santierul arheologic Garván (Dinogetia) r. 
Mäcin, reg. Galami. Materiale çi cercetäri arheologice 4 (1957) 195—209, 11 fig. — 
Výzkum v г. 1955 měl spíše kontrolní charakter. Zjistilo se, že pevnost byla v 10.—12. 
stol. osídlena jedním a týmž obyvatelstvem. Zbytky tohoto osídlení spočívají přímo 
na římsko-byzantské sídlištní vrstvě. Z 6.—10. stol. není zatím žádných stop po 
osídlení. Zdi pevnosti byly patrně zničeny až později, až po úplném opuštění pevnosti. 
Za hradbami, na terénu, který netrpěl záplavami, se táhlo jižním směrem osídlení 
z 10.—12. stol. až po hranici záplav. Místy byly zjištěny až 4 vrstvy nad sebou. Nej
starší spočívala přímo na vrstvě římsko-byzantské ze 4. —6. stol. Četné nálezy strusky 
svědčí o kovářské produkci. Keramický materiál stejný uvnitř i vně pevnosti. — AP

Szafraňski W., Badania na grodzisku w Swobnicy, pow. Gryfino. Materiály 
Zachodnio-Pomorskie 3 (1957) 25—74, 29 ryc. —Výzkum hradiště s osídlením lu- 
žickým a slovanským, které se rozkládalo na vysoké ostrožně nad jezerem. Opev
něno bylo mohutným válem, který byl postaven na původním lužickém opevnění. 
Z období slovanského nalezeno množství střepů hradištní keramiky starobylého 
rázu a kamenné a kostěné předměty. Vznik hradiště možno předpokládat již v 9. stol. 
a jeho zánik souvisí patrně s dobytím Pomořan Měškem I., tj. pro r. 973. Hradiště 
bylo důležitým strategickým bodem západopomóřského kmene Pyřičanů, kteří 
sousedili na jihu s Lubušany a na severu s Voliňany. — LS

Szafraňski W., Grodzisko Iužyckie w Swobnicy na Pomorzu Zachodnim. Z Otchlani 
Wieków 24 (1958) 373—382, 6 ryc. — Též časně středověká vrstva z 9.—10. stol.
— MB

Szafraňski W., Na šladach prototypu wczesnošredniowiecznego mlýna z X—XI 
wieku. Archeologia Polski 1 (1957) 143—163, 13 ryc. — Pokus o interpretaci dvou 
párů rotačních žernovů, nalezených v Biskupině. Rekonstrukce mlýna z 10.—11. 
stol. — Ve

Szafraňski W., Wyniki badaň archeologicznych w Biskupinie na stanowisku 6 
Archeol. rozhledy 10 (1958) 330—344, 8 obr. — Výzkum slovanské osady, která 
ležela v těsném sousedství hradu a podhradí. Uvnitř sídliště se táhl pás srubových 
chat, patřících různým řemeslníkům. Byly tu dílny výrobců rohových a kostěných 
předmětů, hrnčířů, kovářů, hutníků a rybářů. Byla to řemeslnická osada, která byla 
v těsném spojení s hradištěm na poloostrově. Zanikla okolo pol. 11. stol., kdy zanikl 
i hrad. — LS

Szydlowski J, Uwagi o pierwotnym osadnietwie Siolkowic Starých. Etnografla 
Polska 1 (1958) 103—108, 1 map. — Soupis archeologických nálezů z katastru této 
vsi od doby kamenné. — MS
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Szymaúski W., Inwentaryzacja grodzisk na Mazoivszu u> 1937 roku. Z Otchlani 
Wieków 24 (1958) 422—424, 2 ryc. — MB

Szymaúski W., Szeligi, pow. Plock. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 49—50, 1 
ryc. — Hradiště z 6.—8. stol. n. 1. — MB

Solle M., Zlická Kouřim. Kouřim včera a dnes. Kolínsko (1958) 9—12, 3 obr. — 
Obraz historie hradiště od pol. 9. stol. do pol. 1,0. stol. — LS

Телегин Д. Я., Находки раннеславянского времени на Северном Донце. Крат, 
сообщ. Инет. ист. мат. культ. 68 (1957) 129—132, 2 рис. — Částečně zahloubené 
obydlí objevené v trati Bondaricha jižně od Izjumu a povrchový sběr u Studenky, 
Zlivky a Zavgorodného může být podle keramiky volyncevského typu datován 
do 6.—7. stol. — BD

Тодорови); J., Ранословенске něhu код Вишгъице. Старинар 7—8 (1956/1957 až 
1958) 329—334. — Objev pěti pecí na pečení chleba, čtyř větších pecí na pálení 
křídy a sedmi hrobů. První pece datuje autor podle slovanské keramiky do 8.—10. 
stol. Byla tu však i sarmatská keramika, o níž si není jist, zda byla se slovanskými 
nálezy současná. Ostatní nálezy jsou mladší. — ZV

Turek R., Význam libického hradiska. Kouřim včera a dnes. Kolínsko (1958) 
5—8, 2. obr. — Populární přehled stavebního vývoje hradiště v rámci historických 
přeměn uvnitř českého státu. — LS

Tymieniecki K., Organizacja rzemiosla wczesnošredniowiecznego i geneza miast 
polskich. Studia Wczesnošredniowieczne 3 (1955) 9—86. — Nové osvětlení celého 
problému. Tzv. služební vsi, lépe úsluhové, jsou ve skutečnosti všemi se speciálními 
plněními podle zvláštních místních podmínek, postupně přecházejícími na činžovní 
platy. Řemeslo totiž nevzniklo z aktivity feudálního dvora, nýbrž je výtvorem star
šího svobodného obyvatelstva. Vývoj měst nelze datovat od lokace na určitém prá
vu, i když rozšířením práv a soustředěním řemesel do privilegovaného města vzniká 
důležitý zlom. Není však zásadního rozdílu mezi řemeslem městským a vesnickým; 
zvláště je setřen takový rozdíl v případě blízké vsi úsluhové ve srovnání s podhra
dím. ----- zka

Tyszkiewicz L., Ze studiów nad osadnietwem wczesnofeudalnym na Šlqsku. So- 
bótka 12 (1957) 1—50. — К rozboru problematiky připojen soupis 286 osad, známých 
do r. 1250. — -zka

T. Ž., Warszawa — Biota. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 50—51. — Osada z 12. až 
14. stol. — MB _

Unverzagt W., Ausgrabungen in der Burg von Lebus/Oder während der Jahre 
1941—-1944. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 119—126. — Vojenskými akcemi 
v roce 1945 byly zničeny výsledky dlouholeté výzkumné činnosti na hradišti Lebus. 
Z trosek se podařilo vyprostit jen celkový plán výzkumů. Je možné proto podat jen 
povšechné shrnutí výsledků výzkumu. Nej starší opevnění na vyvýšenině bylo lu
žické a rozkládalo se po celé ploše budoucího slovanského hradu. Toto opevnění bylo 
obnovováno. V pol. 1. tis. př. n. 1. hradiště zaniká. Nejpozději v 9. stol. však osídlili 
celou plochu Slované, kteří využili zřícenin lužického opevnění. Kolem r. 1000 slo
vanské hradiště zaniká. К obnově došlo v pozdně slovanském období. Od té doby se 
hrad vyvíjel až do středověku. — MŠ

Unverzagt W., Schuldt E., Ausgrabungen in den frühgeschichtlichen Burg
wallen von Teterow und Behren-Lübchin im Lande Mecklenburg. Neue Ausgrabungen 
in Deutschland. Berlin 1958, 564—581. — Podrobná publikace výsledků výzkumů 
dvou slovanských hradišť. První, položené v teterowském jezeře, je spojeno s pev
ninou 750 m dlouhým mostem. Přesná datace mostu bude možná až po úplném 
zpracování nálezů. Předběžně je nejstarší stavba datována do konce 9. stol. Druhý 
most je přesněji datován dánskou mincí do pol. 11. stol. Třetí přestavba poskytla 
jen málo nálezů. Dosud nebyl nalezen materiál z 12. stol. Shodná je i datace vlastní
ho hradiště. Koncem 11. stol. byl ostrov, jak se podle dosavadních nálezů zdá,pokoj
ně opuštěn. Na předhradí jen řídké stopy osídlení. Vlastní hradiště bylo hustě osíd
leno. Zachyceny však jen jámy nepravidelného půdorysu, které existovaly vedle 
domů na úrovni. 35 km severně od Teterowa je na ostrově v jezeře Behren-Lübchin 
hradiště, spojené s pevninou rovněž mostem. Na břehu jezera je rozsáhlé předhradí. 
Výzkum měl původně poskytnout jen srovnávací materiál k Teterowu. Dobře za
chované dřevo ve spodních vrstvách podnítilo hlubší zájem. Celé hradiště bylo pro
ťato 125 m dlouhou sondou, která umožnila poznat konstrukci valu a roštové zvý-
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šení vnitřku opevnění. Keramický materiál je mladší ne? teterowský a je možné jej 
datovat do 11.—12. stol. — MS

Успенская А. В., Успенское городище. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 
68 (1957) 117—122, 2 рис., — Ostrožní hradiště S válem na straně přírodou nechrá
něné vykazuje podle nevelkého zjišťovacího výzkumu kromě stop staršího i mladšího 
osídlení také slovanskou vrstvu z 11.—13. stol. s hojnou keramikou. — BD

Váňa Z., Výzkum ve Vlastislavi v roce 1955. Archeol. rozhledy 9 (1957) 353—356, 
3 obr. — Výzkum sídlištních objektů a části příkopu. Osídlení hradiště se soustředilo 
na úzkém pruhu za vnitřní stěnou vnějšího valu. Hradiště bylo patrně osídleno jen 
krátce, a to malou strážní posádkou. — LS

ВеселиновиЬ P. Л., Келтске и старосрпске лончарске něhu на Гомолави 
код Хртковаца у Срему. Рад BojBOÎjaHCKHX Myeeja 6 (1957) 27—38. — Nález tří 
starosrbských pecí, z nichž jedna byla hrnčířská. Podle keramiky je autor datuje do 
13. stol. — ZV

Wgdzki A., Rozwój i úpadek grodu gieckiego. Studia i Materiály do Dziejów 
Wielkopolski i Pomorza 4 (1958) 2, 5—37, 6 ryc. — AP

Выезжев P. И., Раскопки в Городске в 1955 г. Крат, сообщ. Инет. арх. 7 (1957) 
104—105. — Objeveno 13 polozemnic se stupňovitě upravenými vchody a hliněný
mi pecemi na zvýšeném podstavci, 2 nadzemní obydlí a 31 hospodářských jam 
s materiálem 9.—13. stol. Obydlí byla na obvodu i v centrální části hradiště. —BD

Wartolowska Z., Grád ezerwieňski Sutiejsk na pograniezu polsko-ruskim. Švňato- 
wit 22, Warszawa 1958,138 str., 57 ryc., 10 pl. —Jeto první část monografie o Su- 
tiejsku, jež má ocenit úlohu, kterou hrad měl v rámci své geografické situace a spo
lečenských a politických vztahů doby. Byl postaven při důležité cestě vedoucí 
z Kyjeva přes Krakov do Prahy, na hranicích polské a haličské země. Patří mezi 
tzv. červeňské hrady. Byl založen patrně Jaroslavem Moudrým asi mezi lety 
1031—1046 na místě staršího sídliště z 9.—10. stol. R. 1069 byl Boleslavem Chrab
rým dobyt a zřejmě shořel. Byl obnoven, ale r. 1097 znovu dobyt zpět knížetem 
Davidem. Zničen zač. 13. stol. Polsko-ruská hranice se tehdy posunula východním 
směrem a cesta z Kyjeva do Krakova potom procházela jižněji položeným Přemyš
leni. Hrad Sutiejsk ztratil tehdy význam pohraničního hradu a obchodního centra 
a nebyl již obnoven. — AP

Wgdzki A., Gród w Lqdzie w šwietle dotychczasowych badaň. Z Otchlani Wieków 
23 (1957) 321—326, 1 ryc. — Funkce vojenská, hospodářská, církevní. Souvislost 
s problematikou kmeneXendizi. — MB

W. Z. O. (Ziembňska-Odojowa Wl.), Bezlawki, pow. Kçtrzyn. Z Otchlani Wieków 
23_(1957) 350. — Časně středověké hradiště. — MB

Zajdel L., Kolbacz na tle osadnictwa okolicy w okresie wczesnošredniowiecznym. 
Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 285—302, 5 ryc., 3 tab. — Rozbor materiálu 
pocházejícího z povrchových výzkumů na 2 hradištích a na jednom sídlišti z doby 
hradištní. Ve vývoji sídliště možno rozlišit 3 etapy od 9.—12. stol. Práce je doplněna 
soupisem osad v okolí Kolbaczu. — LS

Zajqczkowski S., W sprawie przedmiotu i problematyki badaň nad dziejami osad
nictwa. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 4 (1956) 205—239. -— První část 
podává přehled dosavadních názorů. Základním pramenem je materiál archeologic
ký a písemný. Teprve poté, co do významu, přichází toponomastika.-----zka

Zielonka B., Siniarzewo, pow. Aleksandrów Kujawski. Z Otchlani Wieków 23 
(1957) 346—347, 2 ryc. — Osada a pohřebiště ze 7.—10. stol. — MB

Žaki A., Badania archeologiczne na terenie Krakowa w 1955 r. Sprawozdania 
Archeol. 4 (1957) 142—150, 11 ryc. -— Nálezy silných sídlištních vrstev z 10.—11. 
stol. — AP

Žaki A., Kraków przedlokacyjny (z okazji 700-lecia nadania autonomii miaslu: 
1257—1957). Z Otchlani Wieków 24 (1958) 10—18, 7 ryc. -— Archeologické nálezy 
i historické zprávy (Ibrahim ibn Jakub) dosvědčují existenci města již v 10. stol. 
dávno před jeho tzv. založením. Nejrozsáhlejší výzkum na Wawelu. — MB

Žaki A., Piqte sprawozdanie z prac archeologicznych na Wawelu (Badania roku 
1955). Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 138—153, 17 ryc. — Výzkum jižní části 
wawelského vršku. Zjištěny časně středověké dřevěné stavby a val z 10.—13. stol. 
— AP
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Žaki A., Wietrznów, wczesnošredniowieczny gród graniczny w šwietle badaň lat 
1952—53. Wiadomošci Archeol. 24 (1957) 1/2, 1—36.' — AP

Žaki A., Wstçpne badania archeologiczne na terenie Krakowa w latach 1950—1955 
(séria I—II). Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 154—164, 10 ryc. — Nejstarší nálezy 
z 10. stol. —• AP

Žukowska A., Badania nad wczesnošredniowiecznym Plockiem. Z Otchlani 
Wieków 24 (1958) 19—25, 5 ryc. — Nejstarší nálezy z počátku 11. stol. kdy byl 
Plock již významným hospodářsko-politickým i vojenským centrem, daiší rozvoj 
ve 12. stol. Ve 13 stol. zde vzniká říční přístav na Visle. — MB

Žurkowa R., Kraków wczesnošredniowieczny (wiek X do potowy XIII). Kraków. 
Studia nad rozwojem miasta. Praca zbiorowa pod red. J. Dgbrowskiego. Wyd. Li
terackie, Kraków 1957, str. 85—116. — Vznik Wawelu, rozbor architektonických 
památek. — AP

Žurowski T., Chelm Lubelski. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 159—>161, 2 ryc. -— 
Na Górze Zamkowej silné vrstvy z 12.—13. stol. — MB

Žurowski K., Konstrukcje obronne wczesnošredniowiecznego Gniezna. Archeologia 
Polski 1 (1957) 181—213, 22 ryc. — Na základě poznatků získaných dlouhodobým 
výzkumem hnězdenského hradu, autor se pokusil o stanovení základních etap jeho 
rozvoje. V prvním stadiu, asi na konci 8. stol., vzniká na tehdejší Górze Lecha město, 
skládající se ze dvou částí. Je opevněno válem roštové konstrukce. Zde vyniká cen
trum, které se nachází v severní části vyvýšeniny, a zpočátku jen malé podhradí, 
připojující se к němu z jihu. Prostranství mezi jižní stěnou katedrály a jezerem Je
lenek zabíralo tehdy ještě nechráněné předměstí. Toto předměstí jev druhém stadiu 
opevněno příkopem s vypletenými stěnami a palisádou. Po zničení pialisády je vy
budována nová, ale už bez příkopu. Ve třetím stadiu, asi v pol. 10. stol., se místo 
palisády buduje opevnění s roštovou konstrukcí a zároveň se opravují i stará opev
nění, chránící centrum i podhradí. Pokus o rekonstrukci opevnění. — Ve

10. POHŘEBIŠTĚ
Bačic B., Starohrvatsko groblje и Žminju. Jadranski zbornik 3 (1958) 323—330. 

Šperky chorvatsko-dalmatského rázu datované do 9.-—10. stol. — Z V
Bačič B., Starohrvatsko groblje и Žminju и Islri. Starohrvatska prosvjeta 6 (1958) 

77—91. — Hroby obložené kamennými deskami a se skrovnými milodary, v nichž 
převažují náušnice, hlavně jednoduché kroužky nebo tvary s navlečenou jednoduchou 
perlou. Autor je srovnává s dalmatskými nálezy a datuje do 9.—10. stol. — Z V

Barb A. A., Zum awarenzeitlichen Friedhof von Leithaprodersdorj. Burgenländische 
Heimatblätter 20 (1958) 1, 16—18. — Doplňky к práci: Mitscha-Märheim H., 
Der Awarenjriedhof von Leithaprodersdorj. — AP

Bóna L, Az ürböpusztai avar temetö (Le cimetière avardeürbôpuszta). Archaeolo
giai Értesitô 84 (1957) 155—173, 11 obr., tab. 30—43 — Avarský hřbitov datovaný 
do 8. stol. Důležitá jsou některá zjištění o úpravě hrobů, jejich seskupení na pohře
bišti a chronologie některých památek. — Sl

Borkovský L, К výkladu nožů. na slovanských pohřebištích. Archeol. rozhledy 
(1957) 857. — Dodatek к čl. v Archeol. rozhledech 9 (1957) 553—560. — LS

Budinský-Krička V., Slovanské mohyly na východnom Slovensku. Slovenská 
archeológia 6 (1958) 1, 138—188, 1 plánek, 15 obr., 15 tab. — Rozbor a hodnocení 
nálezů z výzkumu na rozsáhlém mohylníku v Královském Chlumci (zde nově odkryto 
10 žárových mohyl z 8.—9. stol.), z mohylníku v Topolovce (objeveny malé, nízké 
žárové mohyly z 10.—poč. 11. stol.) a z několika dalších nalezišť slovanských mohyl 
na východním Slovensku. Na základě získaného materiálu řeší autor otázku pohřeb
ního ritu. Slovanské mohylníky na území Slovenska rozděluje do tří oblastí: 
východoslovenské, středoslovenské a západoslovenské. Ve východoslovenské oblasti 
převládají žárové mohyly, které se udržují nepřetržitě od 8.—10. či až do poč. 11. 
stol., nepoměrně déle než na západním a středním Slovensku. Pro středoslovenskou 
oblast jsou charakteristické birituální mohyly s převahou kostrových hrobů. Západo
slovenská oblast se vyznačuje ve starším období žárovými mohylami, v mladším 
birituálními mohylami pomoravského rázu s převahou kostrových hrobů v jámách. 
Dále se autor zabývá otázkou souvislosti mezi našimi slovanskými mohylami a mohy
lami v Polsku a na jihozápadní Ukrajině. — LS
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Budinský-Krička V., Zpráva o pokusnom vijskume na slovanskom mohylníku 
v Bitarove (okr. Žilina). Slovenská archeológia 5 (1957) 2, 456—464, 7 obr., 1 plánek
— Objeveny stopy 25 mohylových náspů. Prozkoumána jedna mohyla, která obsa
hovala v násypu pozůstatky žárového pohřbu a 2 kostrové hroby pod násypem. 
Podle nalezených milodarů datuje autor mohylník do začátku velkomoravské říše 
a považuje jej za současný s krasňanským mohylníkem. — LS

Bukowski Z., Oéwieka, pow. Žnin. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 40—41. — Po
hřebiště z druhé pol. 11. stol. nebo první pol. 12. stol. — MB

Bukowski Z., Wczesnošredniowieczne groby szkieletowe i grób popielnicowy w miej- 
scowošci Oéwieka, pow. Žnin. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 3, 256—257. — 2. pol.
11. stol. až 1. pol. 12. stol. — AP

Byrska-Kaszewska E., Cmentarzysko šredniowieczne w Starým Brzešciu, pow. 
Wioclawek. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 255—-258, 4 ryc. — Od 12. a 13. stol. 
do pol. 16. stol. — MB

Condurachi E. ?i colaboratori, Santierul arheologic Histria. Materiale çi cerce
täri arheologice 4 (1957) 9—101, 70 fig., 12 pl. (na str. 69—76). — Asi 600 m vý
chodně od vesnice Histria při cestě vedoucí к staré pevnosti Histrii byly zjištěnyplo- 
ché žárové hroby z 9.—-10. stol. Jsou přisuzovány Bulharům. — AP

Csemegi J., Az aracsi ко. Archaeologiai Értesító 82 (1958) 174—187, 6 obr., 
tab. 44—52. — Publikace a výklad zdobené kamenné desky nalezèné u vsi Aracs 
v Jugoslávii, opřený především o stylový rozbor rytin. Autor pokládá předmět za 
náhrobní kámen a v jeho výzdobě shledává tradice umění římského a starochorvat- 
sko-dalmatského a rozpoznává i výzdobné motivy, které do jižních částí karpatské 
kotliny přinesli teprve Madaři a Bulhaři. — Sl

Čeremošnik I., Arheološka istraživanja и Brodcu. Glanci i gradja za kulturnu 
istoriju istočne Bosně 1 (1957) 127—150. — Stručná zpráva o výzkumu slovanského 
pohřebiště s chudými milodary. Byla tam též římská villa, osídlená i později Slovany 
až do středověku (podle keramických nálezů). — Z V

Т1оровиЬ-Л>убинковиЬ ЬЛ..,Досадашпаископавапа у Брестовику у локалите- 
ту Висока Раван. Зборник радова Народног Myeeja 1 (1956/1957—1958) 325—333.
— Zpráva о výzkumu starosrbského pohřebiště z 12.—13. stol., s počátkem na konci
11.- stol. Naleziště je důležité pro poznání dalšího vývoje slovanských šperků této 
oblasti. — ZV i

Достал Б., Древнеславянский могильник в Моравском Жижкове (р. Бржец- 
лав). Sborník prací filosofické fakulty brněnské university řada archeol.-klasická, 
E 1, 5 (1956), 91—106, 5 obr. — Odkryto 9 kostrových hrobů. Nálezy (keramiky, 
náušnice, korály, nože a srp) a silné stopy pohanských přežitků datují pohřebiště 
do druhé pol. 9. a na počátek 10. stol. Vyskytla se zde též nádoba blučínského typu, 
ačkoliv oblast leží mimo předpokládané území kmene s blučínskou keramikou. Autor 
upozorňuje na potřebu revise těchto kmenových oblastí na Moravě. — LS

Dostál B., Slovanský mohylník и Žlutavý. (Příspěvek k problematice slovanských 
mohylníků na Moravě.) Sborník prací filosof, fakulty brněnské university, ř. archeol.- 
klasická (E 2) 6 (1957) 37—74. — Prozkoumáno 20 mohyl. 13 z nich obsahovalo 
kostrové pohřby, 6 žárové, 3 byly prázdné. Na základě rozboru nalezeného materiálu 
datuje autor mohylník do 2. pol. 9. stol. a nevylučuje možnost, že některé mohyly 
byly zbudovány až na počátku 10. stol. V další části se autor zabývá otázkou posta
vení žlutavského mohylníku mezi ostatními dosud prozkoumanými mohylníky na 
Moravě a podává chronologické roztřídění moravských mohylníků. — LS

Drewko M., Sprawozdanie z badaň przeprowadzonych w 1955 r. na wczesnošrednio
wiecznym cmentarzysku kurhanowym we wsi Lipsko, pow. Zamojski. Sprawozdania 
Archeol. 3 (1957) 165—468, 1 ryc. — Žárové mohylové pohřebiště. Zbytky pohřební 
hranice. Vnitřní konstrukce mohyl. — AP

Durczewski D., Šwigtniki, pow. Šrem. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 132—133, 
2 ryc. — Kostrové pohřebiště z 11. stol. — MB

Ercegovič S., Neobjavljeni grobni nalazi iz Bijelog Brda. Starohrvatska prosvjeta 
6 (1958) 165—186. —- Publikace Hoffllerova výzkumu z r. 1907 s dalšími 22 hroby 
s obvyklým belobrdským inventářem. Autorka považuje belobrdskou kulturu za 
výtvor pannonských Slovanů s částečnou účastí Maďarů a podává cenný seznam 
i mapku nálezů, především z Chorvatska. — ZV
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Filipowiak W., Badania ratunkowe na cmentarzysku wczesnošredniowiecznym 
w Wolinie (Mlynówka). Sprawozdania Archeol. 3 (1957) 131—137, 4 ryc. — Biri
tuální pohřebiště z 10.—12. stol., tj. období největšího rozkvětu města. -— AP

Gqssowski J., O roli cmentarzysk jako žrádel do badania struktury spolecznej lud- 
nošci. Archeologia Polski 1 (1957) 19—34. — Autor naznačuje, jak využít výsledků 
výzkumů pohřebišť pro studium společenských vztahů. Uvádí příklady od paleolitu 
až po středověk. — Ve

Gurba J., Wczesnošredniowieczne cmentarzysko kurhanowe w miejscowošci Mçtowo, 
pow. Lublin. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 4, 361-—362, 3 ryc. — AP

Гуревич Ф. Д., О длинных и удлиненных курганах в Западной Белоруссии. 
Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 72 (1958) 54—65, 4 рис. — Soupisem a rozbo
rem nálezů ze 48 lokalit s dlouhými a protáhlými mohylami v západní Bělorusi 
autorka dokazuje, že tyto mohyly jsou rozšířeny až k západnímu Bugu a lze je tu 
datovat od 5. do 11. stol. Jsou tedy typické nejen pro Křivice, ale i pro Dregoviče. —- 
BD

Hrubý V., Staré Město, velkomoravské pohřebiště na Vatách. Nakl. ČSAV, Praha 
1955. 539 str., 101 obr., 3 pl. -— Rec.: Chiÿvasi—Comça M., Dacia 2 (1958) 535 
až 539. — AP

Hrubý V., Staré Město, velkomoravské pohřebiště ,,Na vatách“. Nakl. ČSAV, 
Praha 1955; týž, Staré Město — Veligrad. Archeologický průvodce po staroslovan
ských nalezištích. Gottwaldov 1955,-—Rec.: Preidel H., Die Welt der Slaven 1 
(1956) 225—227. — Sl

Chropovský B., Slovanské pohrebisko z 9. st. vo Velkom Grobe. Slovenská archeo
lógia 5 (1957) 1, 174—239, 10 obr., 17 tab. — Bylo odkryto 133 kostrových hrobů 
a jeden žárový. Pohřebiště je celkem chudé, 60 hrobů bylo zcela bez milodarů. 
Hroby možno rozdělit do 2 skupin: úzké, mělké s chudým vybavením a hluboké se 
zbytky dřevěného vyložení a s milodary (vojenská výzbroj, šperky). V 5 hrobech 
byli mrtví pohřbeni v kožených pytlích. Keramika náleží do okruhu pomoravské 
keramiky. Na základě rozboru materiálu datuje autor pohřebiště do střední doby 
hradištní s těžištěm v 2. pol. 9. stol. a domnívá se, že v bohatěji vybavených hrobech 
byli pohřbeni společensky nadřazení jedinci. — LS

Изюмова С. А., Вятическое погребение в Тульской области. Советская архео
логия (1957) 3, 260—261, 1 рис. —• Porušený ženský hrob v Bolochově obsahoval 
6 lopatkových náušnic, splétaný náramek a nákrčník, křišťálové a jantarové korály 
datovatelné do 13.—14. stol. — BD

Janocha H., Lipie, pow. Inowroclaw. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 325—326. 
Zpráva o záchranném výzkumu několika hrobů z 10.—11. stol., které jsou nepochybně 
částí většího pohřebiště. — MS

Jelínková Z., Výzkum na slovanském pohřebišti v Lahovicích и Prahy v roce 1956. 
Archeol. rozhl. 9 (1957) 196—202, 4 obr. — Výzkum rozsáhlého pohřebiště ze střední 
doby hradištní. Získaný materiál obdobný s nálezy z minulých výzkumných sezón. 
(Archeol. rozhl. 8 (1956) 522). Dřevěné a kamenné obložení hrobů. — LS

Jelínková Z., Výzkum slovanského pohřebiště v Lahovicích r. 1957. Archeol. 
rozhledy 10 (1958) 316—324, 6 obr. — Pokračování výzkumu z předešlých let. 
Výzkum přinesl další poznatky k otázce pohřebního ritu. Bylo zjištěno oddělení 
prostoru k pohřbívání od prostoru sterilního, které bylo vyznačeno linií kamenů, 
dále bylo zjištěno respektování starších hrobů mladšími, o čemž svědčí kameny, 
které v úrovni nejvyššího horizontu označovaly hroby uložené hlouběji. Určité sku
piny hrobů byly odděleny kameny. Získaný hrobový materiál datuje pohřebiště do 
střední doby hradištní a na její konec, avšak vyskytují se tu i předměty z mladšího 
období. — LS

Just F., Das bronzezeitliche Hügelgrab mit Hakenpflugfurchen und slawischen Nach
bestattung von Wendclsdorf. Ausgrabungen und Funde 2 (1957) 69—70. — Ve velké 
mohyle z doby bronzové byly v naváté pískové vrstvě zjištěny 4 slovanské kostrové 
pohřby ležící 60 cm hluboko. Po obou stranách koster jsou patrné zbytky prken. 
V hrobech nalezen prsten z bronzového plechu, bronzová esovitá záušnice a ojedinělé 
slovanské střepy. — MŠ

Kalousek F., Velkomoravské mohylové kostrové pohřebiště v Boršicích и Buchlovic. 
Sborník prací fdosoř. ťakulty brněnské university, ř. archeol.-klasická (E 3) 7 (1958) 
75—-85, 2 tab. — Prozkoumány 3 kostrové hroby, původně pod mohylami, které
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patřily patrně к většímu mohylovému pohřebišti, užívanému od první pol. do konce 
9. stol. Hroby obsahovaly značné množství milodarů. Zajímavý je hrob bojovníka, 
který obsahuje kromě milodarů mužských též milodary typicky.ženské. V bohatém 
vybavení hrobů spatřuje autor nejen hospodářský rozkvět Velkomoravské říše, ale 
především projev majetkové a společenské diferenciace. — £S

Kažmierczyk J., Wczesnošredniowieczne cmentarzysko szkieletowe kolo wsi Krza- 
nowice, w powiecie opolskim. Archeologia Šlqska 1 (1957) 113—134, 10 ryc. — 11. 
stol. — AP

Kostelníková M., Výzkum mohyly v Telnici na Moravě. Archeol. rozhledy 9 
(1957) 73—78, 4 obr. — Pod mohylovým násypem nalezeny kostry dvou koní a dvě 
lidské kostry, jejichž příslušnost nebylo možno určit. Dále tu byl odkryt slovanský 
kostrový hrob se zbytky rakve. — LS

Kovrig L. I., Kora-avarkori sírok Torokbálintról (Deux tombes avares de Török- 
bálint). Folia Archaeologica 9 (1957) 119—131, 2 obr., tab. 17—21. — Pohřebiště 
z konce 6. stol. — Sl

Kraskovská L., Výskům v Bešeňove roku 1950. Slovenská archeológia 6 (1958), 
2, 419—447, 10 obr., 7 tab., 2 plánky. — Kromě objevů ze starších kulturních ob
dobí bylo odkryto rozsáhlé pohřebiště z doby slovanské. Největší část pohřebiště ná
leží do mladší doby hradištní, ale byly tu nalezeny i žárové hroby s popelnicemi 
pražského typu (24 nádob), datované do přelomu 7. a 8. stol. i hroby ze střední doby 
hradištní. Z mladší doby hradištní byl odkryt celkem 201 kostrový hrob, některé 
obsahovaly typický belobrdský inventář. Autorka datuje trvání pohřebiště od 2. 
pol. 10. stol. do pol. 12. stol. — LS

Kripp el E., Záznam o rozbore uhlíkov zo slovanských mohýl v Královskom Chlmci 
a Topotovke. Slovenská archeológia 6 (1958) 1, 188—190. — LS

Кухаренно Ю. В., Чаплинские курганы. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. культ. 
72 (1958) 88—89, 1 рис. — Ze skupiny 20 mohyl prokopány dvě s kostrovými pohřby 
v jámách z 13. stol. — BD

Losiňski W., Wczesnošredniowieczne cmentarzysko w Cewlinie, pow. Koszalin. 
Materiály Zachodnio-Pomorskie 4 (1958) 251—284, 20 obr., 1 tab. -— Publikování 
záchranného výzkumu z r. 1936—1937. Celkem prozkoumáno 19 kostrových hrobů, 
datovaných inventářem do 11. stol. Mužské hroby obsahovaly většinou železné nože, 
v ženských hrobech se vyskytovaly bronzové náušnice, v jednom byl náhrdelník ze 
skleněných perel. Autor se domnívá, že pohřebiště náleželo к určité sídlištní jednotce 
typu opole. — LS

ЛЬубинковиЬ M., Брестовик-Висока Раван. Словенска некропола. Старинар 
7—8 (1956/1957—1958) 415—416. — Stručná zpráva о výzkumu pohřebiště o více 
než 300 hrobech, datovaných podle inventáře i mincí do 11.—14. stol. — ZV

Макря M., Славянский могильник в Сомошени. Dacia 2 (1958) 352—370,14fig.— 
Zveřejnění výzkumu dvou slovanských mohyl. Obě byly okrouhlé a vysoké do 1 m. 
Na původní úrovni v jejich středu byla dřevěná podlaha a na ní milodary a spálené 
kosti zemřelých v nádobách i na hromádkách na podlaze. Autor se domnívá, že 
zde jde o lidské oběti při pohřbu, a připisuje proto mohyly vůdcům slovanského kme
ne přišlého z východu. Zařazuje je do 8. stol. n. 1. a předpokládá, že jejich konec 
mnoho nepřevýšil začátek 9. stol. — AP

Медови!) P., Вране код Арила — Тргьаци. Праисториске и словенске хумке. 
Старинар 7—9 (1956/1957—1958) 407—408. Výzkum dvou slovanských kostro
vých mohyl s chudým inventářem (dva pásy kroužkových náušnic a dvojpyrami- 
dální střely). — ZV

MKP, Góra, pow. Turek. Z Otchlani Wieków 24 (1958) 405—406, 2 ryc. — Zpráva 
o záchranném výzkumu rozrušených hrobů z 11. stol. — MB

Mezey L., Az aracsi kt> olvasásához. Archeologiai Értesíto 85(1958)189—190. —- 
Textový rozbor nápisu z náhrobního kamene z Aracsu. — Sl

Mitscha-Märheim H., Der Awarenfriedhof von Leííůaprodersdor/. Wissenschaft
liche Arbeiten aus dem Burgenland, Heft 17, Eisenstadt 1957, 48 S., 12 Tab. — 
Pohřebiště, označované jako avarské, mělo počátek již v 7. stol. (ozdoby z tlačeného 
plechu, hroby s předměty germánského rázu) a konec v 1. třetině 9. stol. (keramika 
ovlivněná německými kulovitými hrnci) ; přesněj ší hodnocení j e však ztíženo okolností, 
že velká část hrobů byla vyloupena. Pozoruhodný je tu nedostatek zbraní a skuteč
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nost, že ze 131 hrobů nebyl ani jeden jezdecký. —■ Z V — Rec.: B. S., Südostforschun
gen 17 (1958) 1, 264. — AP

Nestor I., La necropole slave d’époque ancienne de Särata Monteoru Dacia 1 
(1957) 289—295, 1 tab. —- Slovanské žárové pohřebiště. Popel zemřelých ukládán 
do poměrně mělkých oválných jam neoznačených násypy. Hrobový inventář obsa
hoval především předměty osobní výbavy a keramiku. Zbraně chyběly. Keramika je 
ručně lepená a v některých případech i obtáčená. Svým typem a výrobou je to podle 
J. Eisnerem nově raženého termínu jeden z druhů keramiky východoslovanské 
expanse. Na základě hrobového inventáře, zejména kovových výrobků (obsahuje též 
paprskovité spony), zařazuje autor pohřebiště do 7. stol. — AP

Nestor I., Zaharia E., Säpäturile de la Särata — Monteoru (reg. Ploiesti, r. 
Buzäu) din 1955. Materiale çi cercetäri arheologice 4 (1957) 187—194,1 flg. — Odkry
to 428 plochých žárových hrobů a zjištěny celkem 4 způsoby pohřbívání. Spálené 
pozůstatky byly uloženy jednak pouze v jámách bud s nádobou jako s milodarem, 
anebo bez ní, jednak v urně a v jámě, nebo pouze v urně. Z nálezů jsou nejčastější 
skleněné barevné korále, bronzové nebo železné náušnice, bronzové spony i malé 
železné nože apod. Některé z předmětů jsou domácí výroby, jiné z provinciálně by
zantských dílen. Keramika je lepená v ruce až na 7 hrnců, z nichž dva jsou celé. 
Autoři zařazují pohřebiště do 7. stol. a přisuzují je Slovanům. — AP

Neústupný J., Slovanské mohyly и Středy nad Bodrogom. Slovenská archeológia 
6 (1958) 1, 206—208, 7 obr. — Skupina 6 nízkých mohyl, z nichž byly v r. 1937 dvě 
prozkoumány. Obě měly pod hlinitým násypem kamennou konstrukci. —- LS

Nováki G., Avar sírok a Sopron — Pozsonyi úti homokbányában. Soproni Szemle 
12 (1958) 166—167, 3 obr. — Stručná zpráva o nálezu 2 hrobů z avarského období. 
— Sl

Ohrenberger A. J., Awarenfunde im Burgenland. Ergänzungen und neue Berich
te. Burgenländische Heimatblätter 20 (1958) 1, 1—16. — Zveřejnění výzkumů 
avarských pohřebišť z Nickelsdorfu, Rustu a Sauerbrunnu. Připojen soupis avarských 
nálezů v Burgenlandu. — AP

Орлов С. H., Новые сведения о сопках волховского типа в районе Старой Ла
доги. Советская археология (1958) 1, 236—239, 2 рис. — Rozměrná sopka bez stop 
pohřbu s násypem vršeným na třikrát a se zbytky kamenné konstrukce v základně. 
6.-9. stol. — BD

Падин В. А., Материалы из раскопок Кветунских курганов X—XII1 вв. Совет
ская археология (1958) 2, 218—226, 6 рис. — Radimičský mohylník s inventářem 
městského rázu. Má několik set mohyl ve 4 skupinách. Násypy jsou okrouhlé, vyso
ké 30—250 cm. Prozkoumáno 7 mohyl vždy s 1 nebo 2 kostrovými pohřby v já
mách, zapuštěnými někdy do mohyly druhotně. Podrobným rozborem inventáře 
datuje autor mohyly do 10. až počátku 13. stol. V poměrně chudém inventáři zaujmou 
2 toaletní soupravy analogické nálezům z pokladu chelmského a žateckého. V in
ventáři se jeví vlivy krivičské, severjanské a poljanské. — BD

Patay P., Adatok a nógrádi dombvidék X—XI. századi lelepüléstôrténetéhez. 
Archaeologiai Értesitô 84 (1957) 58—65, 6 obr., tab? 10—14. — Publikace staro- 
madarských pohřebišť z okolí Nógrádu z 10. a 11. stol. (třmeny, kopí, záušnice, ko- 
liery, srdcovité nášivky aj.). — Sl

Pleinerová-Hnízdová I., Slovanské hroby na dole Ležáky I v Mostě. Archeol. 
rozhledy 9 (1957) 272—273, 3 obr. — Záchranný výzkum 4 hrobů. Ve dvou zjištěny 
stopy dřevěného obložení, v jednom kamenného. Hroby patřily patrně k rozsáhlejší
mu pohřebišti, jež nebylo dosud prozkoumáno. Autorka je datuje do střední doby 
hradištní. — LS

Rajewski Z., O wczesnošredniowiecznych grobach popielnicowych w Wielkopolsce 
i na Kujawach. Wiadomošci Archeol. 25 (1958) 3, 197—201, 2 ryc.— Poukazuje na 
to, že žeh v Polsku nebyl v době kristianisace zapomenut. Některé žárové hroby 
svědčí o pohanských obřadech. —• AP

Розеифельдт P. Л., Липинский бескурганный могильник. Крат, сообщ. Инет, 
ист. мат. культ. 72 (1958) 90—92. — Z 30 kostrových hrobů 12.—13. stol. pouze 
4 obsahovaly nálezy. Důležitý je nález kolodoček, známých dosud jen z pokladů, 
ukazující, že tento šperk byl nošen jako ozdoba límce nebo jako náhrdelník. — BD 
• Schubart H., Ein münzdatiertes Körpergrab von Prenzlau. Ausgrabungen und 
Funde 3 (1958) 84 -88. - MS
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Седов В. В., Курганы с ярусными погребениями. Крат, сообщ. Инет. ист. мат. 
культ. 71 (1958) 3—11, 1 рис. — Soupis lokalit s mohylami obsahujícími několik 
vrstev kostrových pohřbů. Autor je datuje do 11.—14. stol. a pokládá je za finské. 
Podrobně se zabývá orientací slovanských a finských hrobů. -— BD

Станчев С., Иванов С., Некрополът по Нови Пазар. Изд. БАН, София 1958, 
232 стр. — S. Stančev zveřejňuje v první části knihy výzkum pohřebiště z r. 1948. 
Pohřebiště je až na dvě výjimky kostrové, orientace hrobů S-J. Stopy ohně v hro
bech vykládá jako očistný obřad. Zjištěny uměle deformované lebky. Je to staro- 
bulharské pohřebiště, pravděpodobně z 8. stol. Autor uvádí paralely v Bulharsku, 
Maďarsku, na severním Kavkazu i při řekách Donu a Volze. Druhá část, S. Ivanova, 
se zabývá výkladem nálezů zvířecích kostí, pozůstatků potravy pro mrtvého a amu
lety. Je zajímavé, že chyběly kosti vepře, což lze prý vyložit jako reminiscenci na 
štěpní tradici. V nálezech ptačích kostí vidí slovanský vliv. — AP

W. Š. (Šmigielski W.), Oslrowqi, pow. Konin. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 291, 
2 ryc. — Časně středověké pohřebiště. — MB

Šikulová V., Moravské pohřebiště z mladší doby hradištní. Pravěk východní Mo
ravy 1 (1958) 88—162. —• První monografické zpracování moravských pohřebišť. 
Otázka pohřebního ritu (dlouhé přežívání pohanských zvyků na některých pohře
bištích). Rozbor a zhodnocení nalezených milodarů. Snaha po pokud možno přesné 
chronologii nálezů. Ukázalo se, že některé památky se vyskytují již v době velko
moravské a neprávem jsou zařazovány do doby mladohradištní. Chudobnost mlado
hradištních hrobů je pouze relativní, neboť v té době byly vznešené osoby pohřbívány 
v kostelních hrobkách a ne na společných pohřebištích. Nedochází tedy k zchudnutí 
moravské společnosti, nýbrž naopak jeví se tu pokrok ve výrobě, patrný ve zdoko
nalení keramiky, v nových typech nožů a v domácí výrobě skla. Práce je doplněna 
seznamem 96 pohřebišť s příslušným popisem. — LS

Шмидт E. А., Длинные курганы у дер. Цурковки в Смоленском районе. Совет
ская археология (1958) 3, 162—169, 5 рис. — Mohyla se šesti žárovými pohřby 
s poměrně bohatým inventářem datovaným do 8.—9. stol. —- BD

Solle M., Nové objevy potvrzují slávu Staré Kouřimi. Kouřim včera a dnes. Kolín
sko (1958) 13—14, 1 obr. — O objevu knížecího pohřebiště z konce 9. a poč. 10. stol. 
— LS

Тимошук Б. А., Надгробие из с. Мусоровки, Черниговской области. Советская 
археология (1957) 3, 254—256, 3 рис. —- Kvádrová pískovcová stéla v horní části 
čtvercovitě roztříštěná, bez nápisu, upevněná v otvoru plochého kamene nad kostro
vým hrobem z 12.—13. stol. — BD

Turek R., Slovanské mohyly v jižních Čechách. Fontes Archaeologici Pragenses, 
Vol. I. Museum Nationale, Pragae 1958, 64 str., 16 tab., 1 mapa. — Kriticky zhodno
cený soupis slovanských mohylových pohřebišť v jižních Čechách. Z počtu 93 dosud 
známých lokalit autor uvádí jen 22 naleziště jako ověřená. Jde většinou o starší 
výzkumy. Novější archeologickou metodou zkoumáno zatím jen 9 mohylníků. 
Proto autor nevidí v mohylách prozatím vhodný materiál pro širší archeologické a 
historické závěry. Jejich počátek, průběh jejich vývoje i jejich zánik zůstává 
i nadále těžkým problémem. Uveřejněný materiál má proto spíše sloužit za podklad 
k diskusi a k dalšímu výzkumu. Při datování mohyl použil autor keramiky jako dato- 
vacího kritéria a rozdělil je tak do tří typologických keramických horizontů. Kera
mika jihočeských mohyl náleží většinou k prvým dvěma horizontům 8. a snad 
i zčásti 7. stol. V^voj třetího horizontu spadá na sklonek 9. stol. Tyto horizonty 
pak srovnává s jednotlivými fázemi vývoje jihočeských mohyl. Prvé rozhraní vidí 
na přelomu 8. —9. stol., kdy předpokládá i pravděpodobný počátek změny ritu. 
Druhé rozhraní vidí asi v pol. 9. stol., kdy se současně s mohylami začíná objevovat 
i plochý kostrový pohřeb. Konec mohyly klade na konec 9. nebo zač. 10. stol. Na 
rozboru keramického materiálu ukazuje, že jihočeské mohyly začínají později a kon
čí dříve než slovanské mohyly v severozápadních Čechách. — AP

Unverzagt W., Herrmann J., Das slawische Brandgräberfeld von Prützke, Kr. 
Eberswalde. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 107—110. -— Zpráva o čtyřech 
hrobech objevených v r. 1934. Materiál je od r. 1945 nezvěstný. Hrob č. 2 obsahoval 
samostřílovou sponu, kterou je možno datovat na konec 7. nebo na zač. 8. stol. 
Keramika z tohoto hrobu je pražského typu. Hrob obsahoval podle rozboru větších 
kostí hrob muže středních let a mladší ženy. V osmém nebo desátém obratli muže byl 
zjištěn bronzový předmět, který tam pronikl za života pohřbeného. Při spalování



se roztavil, takže jej není možné blíže určit. Dvojitý hrob je podle autorů dokladem 
zvyku pohřbívat se zemřelým mužem i jeho ženu. — MŠ

Vinski-Gasparini K:, Ercegovič S., Ranosrednjovjekovno groblje и Brodskom 
Drenovcu. Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu, 3. serije, 1 (1958) 129—161, 
27 tab. — Důležitý výzkum pohřebiště, které pomáhá doplnit dosud mezerovitý 
obraz 9. stol. v panonském Chorvatsku. V inventáři hrobů, mezi nimiž byly i 3 jez
decké, byly jednak avarské relikty (zbraně, jezdecká výstroj, vrtulovité kování, je
helníček, náušnice se skleněným závěskem), jednak prvky kottlašské (náušnice se 
závěsky), velkomoravské (pozlacené stříbrné perly), obecně podunajské (záušnice 
s několikanásobným S, keramika) a blatnické (jazykovité nákončí s rytým rostlin
ným ornamentem). К pohřebišti patří patrně i starší nález meče typu X. Vzhledem 
к tomu, že tu chybí typické lité pásové garnitury z 8. stol. a vzhledem к celkovému 
charakteru nálezů, lze souhlasit s datováním pohřebiště do počátku 9. stol. — Z V

Wedzki A., W poszukiwaniu grobu Boleslaiva Šmialego w Osjaku. Z Otchlani Wie
ków 23 (1957) 136—141, 2 ryc. — Historie a další plány zkoumání. — MB

B. Z. (Zielonka B.), Byczyna, pow. Radziejów. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 40. — 
Pohřebiště z 10,—12. stol. — MB

Zielonka B., Niezwykle pochówki na Kujawach. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 
20—23, 3 ryc. — Dva časně středověké hroby vampyrů. -— MB

11. VZDĚLANOST

Ангелов В., Относно годината на изнамиране на славянската писменост. 
Истор. преглед 14 (1958) кн. 3, 101—107. —- Připouští, že г. 6363 od vzniku světa, 
uváděný jako datum vzniku slovanského písma, není počítán podle alexandrinského 
cyklu, nýbrž podle byzantského a odpovídá r. 855 n. 1. — AP

Арциховский А. В., Берестяные грамоты мальчика Онфима. Советская ар
хеология (1957) 3, 215—223, 9 рис. — 11 pozoruhodných písemností а 5 kreseb 
na březové kůře, které podle obsahu a stylu patří asi 4—71etému chlapci Onfimovi 
žijícímu v Novgorodě na přelomu 12.—13. stol. Dokumenty nás seznamují s ruskou 
abecedou té doby (dosud byla známa nejstarší abeceda z přelomu 13.—14. stol.) 
a se způsobem vyučování psaní. Jsou nejstarším dokladem o ruské škole poskytující 
gramotnost širokým vrstvám. — BD

Арциховский А. В., Новгородские грамоты на бересте (тлз раскопок 1952 г,). 
АН СССР, Москва 1954, 91 стр. —Рец.: Лихачев Д., Советская археология 27 
(1957) 324—332. — BD

Авдусин Д. А., Смоленская берестяная грамота. Советская археология (1957)
I, 248—249, 2 рис. — Fragment záznamu na březové kůře pocházející asi z přelomu
II. —12. stol. dokazuje, že tyto originální písemnosti existují i mimo Novgorod. — BD

Barnea I., Á propos de la découverte de deux sceaux byzantins de Dinogetia. Dacia
2 (1958) 473—478, 2 flg. —- Nález dvou byzantských pečetí. — AP

Д у й ч ев И., Въпросът за византийско-славянските отношения в византийските 
опити за създаване на славянска азбука през първата полобина на IX век. Извест. 
на инет, по бълг. история 7 (1957/1958) 241—263. — Asimilace Slovanů na území 
byzantské říše před 9. stol. měla probíhat za pomoci křesťanského náboženství, 
řeckého jazyka a byzantské kultury. Řecký jazyk byl však Slovanům nesrozumitel
ný, a proto se křesťanství špatně ujímalo. Byl proto dán pokyn převést křesťanské 
učení do slovanského jazyka. — AP

Янин В. Л., К чтению надписи на пряслице из Гродно. Советская археология 
(1958) 1, 243—245, 2 рис. — Hodnotí různá starší čtení a na základě paleografické- 
ho rozboru navrhuje čtení nové: Gospodi pomozi rabě svojej Jeleně. — BD

Константинов M. А., Черноморские загадочные знаки и глаголица. Ученые 
записки Ленинград, гос. унив. 197 (1957) 110—146. — Autor považuje za základ 
hlaholice černomořské znaky, které prý byly předkřesťanskou abecedou sev. Černo- 
moří. -— EB

Králík O., Nové práce o Moravské legendě. Slavia 27 (1958) 475—483. — Shrnutí 
nových poznatků ze studia legendy o Cyrilu a Metodějovi, kterou nazval Dobrovský 
jménem Moravská. — LS
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Петров П., Още за годината, когато е была изнамерена славянската азбука. 
Истор. преглед 14 (19581 5, 92—101. — Přináší nové důkazy, že v Bulharsku 
byl užíván tzv. byzantský letopočet a že r. 6363 je podle našeho letopočtu r. 855 
a nikoliv r. 663 (rok vzniku slovanské abecedy) — AP

12. SVATYNĚ, KOSTELY, NÁBOŽENSTVÍ

Andjelič P., Srednjevjekovna kultna mj'esta и okoliny Konjica. Glasnik Zemaljskog 
muzeja u Sarajevu 12 (1957) 185—199. — Na základě toponymického materiálu 
uvádí autor i řadu lokalit, které měly sloužit staroslovanskému pohanskému kultu 
(názvy s kořeny kap, treb, vid-vit, Igrište, Djeva atd.). Archeologicky tam však dosud 
nebylo možno pohanský kult doložit. •— Z V

Авдусин Д. А., Новый памятник смоленской архитектуры. (Церковь в Пе- 
рекопном переулке). Советская археология (1957) 2, 228—238, 8 рис. — Zbytky 
základů kostela z 12. stol. Celkový půdorys nezjistitelný. Základy široké 120 cm 
a dlouhé 60 cm byly vybudovány z cihel spojovaných vápennou maltou. Zachyceny 
zbytky tří pilířů. Ze stěn zachovány úlomky barevných fresek a omítek s nápisy. 
Na cihlách četné značky. Kolem kostela hřbitov, na němž se pohřbívalo i po zániku 
stavby. — BD

Бобчев С. H., По въпроса за m. нар. „храм с квадратен план“ в Еврора през 
късножелязната епоха. Изслед. в чест на акад. Д. Дечев. Изд. БАН, София, 1958, 
стр. 631—640, 10 обр. — Chrám se čtvercovým půdorysem je v celé Evropě znám 
již od 4. stol. před n. 1. Byla to původně jen čtvercová nebo pravoúhlá cela, která 
časem dostávala nové formy. Jednoduchá cela byla např. zdvojena, a to tím způsobem, 
že uvnitř byl vestavěn další čtvercový prostor. Na Balkáně známe tyto chrámy 
z tráckého, římského i slovanského období. — AP

Бояджиев С., Софийската църква св. Софии. Изслед. в чест на акад. Д. Де
чев. Изд. БАН, София, 1958, стр. 611—630, 14 обр. — Restaurace kostela v г. 1953 
poskytla nový materiál pro rekonstrukci jeho původního stavu. — AP

Borkovský I., Objev rotundy a templářského kostela sv. Vavřince. Časopis Národ
ního musea, odd. věd společenských (1957) 7—35, 13 obr. — Při výzkumu východní 
části bývalého kostela sv. Anny byly pod podlahou zjištěny základy dvou kostelů; 
rotundy, jejíž vznik možno podle autora klást do druhé pol. 11. stol. a templářského 
kostela z druhé pol. 13. stol. Templářský kostel sv. Vavřince vznikl přestavbou ro
tundy. Na místě tohoto kostela postavily dominikánky gotický kostel sv. Anny, 
dokončený po roku 1339. — LS

Borkovský I., Objev templářského kostela v Praze. Archeol. rozhledy 9 (1957) 
500—507, 9 obr. — LS

Borkovský I., Průzkum základů kostela sv. Filipa a Jakuba v Praze-Smíchově. 
Archeol. rozhledy 9 (1957) 652—-659, 9 obr. — Zjištěn půdorys románského kostela, 
jehož vznik možno klást do konce 11. stol. (nález střepů) a zachyceny pozdější pře
stavby. Kostel zbořen v r. 1892. — LS

Cehak-Holubowiczowa H., Zoomorficzne ivycinanki ze skóry z wczesnošred- 
niotviecznego Opola. Archeologia Šlqska 1 (1957)99—112,4 ryc.—-Autorka je vykládá 
jako náhradu za živé oběti, které mely chránit dům před démony. Nejvíce jich po
chází z 10. a 11. stol. — AP

Cibulka J„ Templům sanctae Mariae. Kniha o Praze 1 (1958) 25—46, 2 obr. — 
Na základě historických a uměleckohistorických dokladů dokazuje autor, že zbytky 
kostela, nalezené výzkumem I. Borkovského v roce 1950 (Pam. arch. 44 (1953) 
129—200) nejsou ani Bořivojovým kostelem P. Marie, ani u Kosmy uváděné „tem
plům sanctae Mariae“ ve zprávě k r. 1092. Objevený kostel pochází z 10. stol., kdy 
však již stál na Pražském hradě kostel P. Marie, snad i sv. Jiří a rotunda sv. Víta, 
a nelze mu tedy dávat titul P. Marie. Kosmňv výrok se vztahuje na západní část 
svatovítské basiliky, v níž byl kůr P. Marie a která byla ozdobena třemi věžemi. 
Pro její majestátní vzhled ji nazval Kosmas „templům sanctae Mariae“. — LS

Cibulka J„ Velkomoravský kostel v Modré и Velehradu a začátky křestanství na 
Moravě. Monumenta Archaeologica VII, NČSAV, Praha 1958, 366 str., 70 obr., 
3 mapy, 24 tab. — V široce pojaté práci, založené na důkladném rozboru umělecko
historických, historických a archeologických pramenů řeší autor otázku vzniku koste-
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la v Modré. Ukazuje na spojitost půdorysu tohoto kostela s kostely stavěnými 
v 7. a 8. stol. iroskotskou misií na evropské pevnině. Již na počátku 7. stol. pronikla 
tato misie do Bavorska a na přelomu 8. a 9. stol., po pádu říše avarské, se dostala až 
na Moravu, kde založila kostel v Modré. Otázka vzniku kostela je zasazena do širo
kého rámce studia církevních dějin, rázu a poslání iroskotské misie a politických 
dějin velkomoravské říše. Práce vyvolala živý ohlas v řadách odborníků. — LS

Filipowiak W., Slowiaňskie miejsca kultowe z Trzebiatowa, pow. Gryfice. Materiály 
Zachodnio-Pomorskie 3 (1957) 75—96, 13 ryc. — Publikace výzkumu z let 1925 až 
1933. Byly nalezeny 2 oválné jámy (o rozměrech 10 x 13 m a 8 x 10 m) s ohništi 
a s kůlovými jamkami, vyplněné přepálenou hlínou, střepy slovanské keramiky 
a kostmi. V jedné byla též římská mince z 2. stol. n. 1. Celý objekt se rozkládá na vý
šině, obklopené zavodněnými loukami. Autor jej interpretuje jako kultovní místo 
a datuje do 9.-—10. stol. — LS

Gunjača S., Oko položaja kninske katedrále. Starohrvatska prosvjeta 6 (1958) 
45—59. — Autor obhajuje svou interpretaci nálezů v Kninu a Biskupiji proti Ka- 
ramanově kritice, publikované v Peristilu 1 (1954) 21—22 a v Starohrvatske pro- 
svjetě 4 (1955) 209—219. — Z V

Gunjaca S., Tiniensia archaeologica — historica-topographica I. Starohrvatska 
prosvjeta 6 (1958) 105—164. — První část přehledu zbytků starochorvatskéarchitek
tury z okolí Knina, pocházející asi ze čtyř kostelů dosud neobjevených. — ZV

K., Bavorské misijní působení mezi Slovany na začátku 9. století a Kristiánova le
genda o obrácení Bořivojově. Časopis Spol. přátel starožitností 65 (1957) 155—156. —• 
Rubrika Drobné články. Zpráva o přednášce prof. dr. J. Cibulky na schůzi Historic
kého klubu. — LS

Корзухина Г. Ф., К реконструкции Десятинной церкви. Советская археоло
гия (1957) 2, 78—90, 7 рис. — Trojlodní (se 3 apsidami а 6 sloupy) stavba Desátko
vého chrámu (989—1240) vybudovaná podle byzantských vzorů byla podle autor
čina rozboru nálezových zpráv již od počátku obklopena arkádovitou galerií, která 
na západní straně přecházela v uzavřené místnosti. Potvrzení původního složitějšího 
půdorysu Desátkového chrámu spatřuje autorka v tom, že jeho vnitřní délka a šířka 
včetně galerií jsou totožné a kryjí se s vnitřními rozměry pětilodních sofijských 
chrámů v Kyjevě (zal. na poč. 11. stol.) a Novgorodě (zal. v pol. 11. stol.). Nejstarší 
galerie u ruských chrámů (do pol. 11. stol.) byly úzké (3,5 m), pozdější byly široké 
(6—6,5 m). Správnost autorčina názoru by mohla být prověřena jen revisním vý
zkumem. — BD

Krandžalov D., Noví/ výzkum madarského jezdce. Československá etnografie 6 
(1958) 197. — Kritika sborníku Madarský jezdec, který vydal koncem r. 1956 Archeo
logický ústav BAN a který měl za úkol seznámit veřejnost s výsledky nového výzkumu 
reliéfu. Výzkum vedl V. Beševliev. Autor ostře odmítá teorii o prabulharském původu 
reliéfu, kterou dokazují ve svých statích autoři sborníku. — LS

Matuszewski J., Modlitwy o oczyszczenie urn pogaňskich. Z Otchlani Wieków 23 
(1957) 68—70. — Ve středověku mysleli, že staré urny, nacházené v zemi, vyrostly 
jako rostliny. Lidé z 9.—10. stol. věděli, že jsou dílem lidských rukou, a před použí
váním je očišťovali modlitbou. — MB

Михайлов С., Два късни паметника на славянския паганизъм. Изслед. 
в чест на акад. Д. Дечев. БАН, София, 1958, стр. 641—646, 5 обр. — Autor ro
zebírá vyobrazení na reliéfech dvou kamenných patek krbové římsy, pocházejících 
patrně ze 17. stol., která se dnes nachází v museu ve Vrace. Vykládá je jako projev 
staré pohanské víry v posvátnost ohně. — AP 1

Michajlov S., К otázce paralel madarského jezdce. Československá etnografie 6 
(1958) 180—196. —• Přehled a zhodnocení existující literatury o tomto problému. 
Autor zamítá prabulharskou koncepci a připisuje reliéf thrácké kultuře. — LS

Миятев Kp., Эдна важна находка в Бачковския манастир. Изв. на арх. инет. 
21 (1957) 316—321, 5 обр. — Pod klášterním kostelem, založeným r. 1604, objeve
ny základy staršího kostela, podle stavebních analogií a stavebního materiálu shod
ného s blízkým kostelíkem-kostnicí téhož kláštera, postaveným r. 1083. Tato shoda 
dovoluje předpokládat, že starší kostel kláštera byl postaven ve stejné době a týmž 
stavitelem. — AP

Mikolajczyk G., Nowe odkrycia w katedrze gniežnieňskiej. Wiadomošci Archeol. 
25 (1958) 3, 269—280, 1 ryc. — Fragment podlahy. — AP
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Procházka V., Organizace kultu a kmenové zřízení polabsko-pobaltských Slovanů. 
Vznik a počátky Slovanů 2 (1958) 145—168. — V ryzím rodovém zřízení, kdy existo
valy i vyšší etnické celky neusedlého obyvatelstva, splývá funkce náčelníků a kněží, 
při teritoriální organisaci se diferencuje. V župním a kmenovém zřízení vystupují 
do popředí kulty politicky významnějších jednotek, vedle nich však trvají nadále 
i méně významné kulty lokální. Období politického a vojenského rozmachu znamenají 
i vrcholení kultu, s nímž je spojena organizace vojenská, sněmovní a berní. Každý 
významnější kult má svého kněze. Vrcholem je Svantovítův kněz v Arkoně, kde 
existuje hierarchie kněží. U Luticů jsou voleni. Střediskem kultu jsou háje, chrámy 
mají právo asylu. Ženy se účastní obřadů stejně jako muži. — Uf

Procházka V., Přísaha, ordál a svědectví и polabsko-pobaltských Slovanů. Vznik 
a počátky Slovanů 2 (1958) 169—181. — Přísaha u pol.-pob. Slovanů nemá už povahu 
magickou, nýbrž vyšší náboženskou (kameny, stromy jsou reálnými substráty). 
Její používání při uzavírání smluv dosvědčuje její původem promissorní povahu 
(forma: polibek). Ordály ve větším měřítku rozšířila až církev (u Obodritů devět 
nášlapných želez). Souboj je znám jen z mezinárodních sporů. Svědci vystupují 
toliko jako svědci dožádaní. — Uf

Schubart H., Die Tempelburg Arkona. Ausgrabungen und Funde 3 (1958) 
305—307. — Rekapitulace výsledků starších výzkumů Arkony. Téměř trojúhelní
ková plocha hradu je opevněna na jedné straně válem, který ještě dnes dosahuje 
výšky 10 m. V roce 1921 zde kopal C. Schuchhardt, který objevil osídlenou plochu za 
válem. Ze svatyně na špici hradiště se podařilo zachytit jen nevýraznou část. Schuch- 
hardtem publikovaný půdorys svatyně, který se rozšířil v literatuře, je pouhou hy- 
pothesou. Nalezené okolnosti nedovolují s jistotou ani rozhodnout, jednalo-li se 
o stavbu pravoúhlou nebo kruhovou. — MS

Седова M. В., Амулет из древнего Новгорода. Советская археология (1957) 
4, 166—167, 1 рис. — Zlomek neolitického kamenného kopí v měděné schránce 
ozdobené tříramenným křížem z 13.—14. stol. Autorka ho spojuje s vírou v léčivou 
moc hromových klínů a podle nálezových okolností (4 dětské lebky v základu obydlí, 
v němž byl amulet nalezen) soudí, že patřil čaroději. — BD

Седов В. В., К вопросу о жертвоприношениях в древнем Новгороде. Крат, 
сообщ. Инет. ист. мат. культ. 68 (1957) 20—-30, 3 рис. —- Nálezy koňských lebek 
pod nárožími 9 srubů z 10.—14. stol. pokládá autor za doklad pohanské stavební 
oběti. Jámu s nálezem 2 býčích lebek a dřevěným šálkem vykládá jako pozůstatek 
posvátné pohanské hostiny — bratčiny. — BD

Staf iňski A., Lubowo, pow. Szczecinek. Z Otchlani Wieków 23 (1957) 217,1 ryc. — 
Kamenná soška bůžka snad slovanského. — MB

Struve K. W., Eine Steinstatuette aus Batzeburg als Beitrag zur slawischen Beli- 
gionsgeschichte. Lauenburgische Heimat, Zeitschrift des Heimatbundes und Geschicht
vereins Herzogtum Lauenburg NF (1958) 21, 12 S., 3 Tab., 3 Abb. — Na místě 
bývalého slovanského hradiště u Ratzeburgu v Mecklenbursku nalezena soška, před
stavující stylisovanou figurku člověka. Byla 17 cm vysoká, ze zelenavého pískovce. 
Autor jí připisuje kultovní charakter (kult plodnosti) a datuje ji do 10.—13. stol. 
Pokládá ji za slovanskou a vidí v ní doklad úzkých styků Slovanů s nomády. — AP

Turek R., Keramické aquamanile z Klatov. Časopis Národního musea, oddíl věd 
společenských, 126 (1957) 4—7, 2 obr. — Nádobka v ruce robená, s výlevkou a zá
věsným uchem. Podle analogií z Libice n/Cidl. a z Choustníka ji autor klade na roz
hraní 10. a 11. stol. Nálezové okolnosti nebylo možno zjistit. — LS

Turek R., Zwei ottonische Kirchdienstgegenstände aus Libice (Mittelböhmen). 
Epitymbion Roman Haken. ČSSA, Praha 1958, 81—85, 1 tab. — V místech bý
valého kostela byly nalezeny 2 bohoslužebné předměty: železná lžička, kterou možno 
považovat za lžičku na kadidlo, a keramický zlomek, který autor interpretuje jako 
zbytek zoomorfního aquamanile. Předměty jsou datovány dobou existence kostela 
od pol. do konce 10. stol. Analogický nález aquamanile uvádí autor z Klatov a 
z Choustníku v již. Čechách. — LS

Велков В., Михайлов Г., Бешевлиев В., Герасимов Т., Венедиков И., 
Стоичев Ст., Мадарският конник. Изд. БАН, София 1956. — Вес.: Szilágyi 
J. G-, Archaeologiai Ertesitô 85 (1958) 112—113 — SI

Венедикова В., Български паралели на античния обичай заораване при 
основане на селище. Изслед. в чест на акад. Д. Дечев. БАН, София, 1958, стр.
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779—786. — Ještě asi před padesáti lety se v Bulharsku při propuknutí epidemií 
zachovával zvyk vyorávat brázdu kolem sídliště. Potom byly zhašeny všechny ohně 
ve vesnici a rozdělán nový oheň, který se přenášel z jednoho domu do druhého. 
Dobytek byl po dobu obřadu mimo vesnici. Teprve po skončení obřadu mohl být 
přiveden zpět do vesnice. — AP

Войнов M., За разрива между Борис I и Рим. Изв. на инет, по бълг. история 
7 (1957/1958) 321—328. — АР

Воронин H. Н., Историко-архитектурные заметки. Советская археология 
(1957) 2, 258—264, 3 рис. — Publikace dvou břidlicových poloreliéfû z 12. stol. 
z Korolevova pozemku v Kyjevě a několika grafitů chrámových věží z počátků 
16. stol. — BD

Воронин H. H., Покров на Перли. Советская археология (1958) 4, 70—95, 
20 рис. — Chrám vybudovaný Andrejem Bogoljubským r. 1165 byl podle autorova 
výzkumu postaven na mohutném, 5 m vysokém základě, zakrytém uměle navrše
ným a vydlážděným pahorkem (ochrana proti záplavové vodě) a byl obehnán na 
třech stranách galerií, z níž byl přístup na chrámový chór. Galerie brzy zanikla. 
— BD

Wielgosz Z., Poczytki wielkiej wlasnošci klasztornej cystersów w Lubiqžu. Roczniki 
Historyczne 22 (1956) 61—126. —- Klášter vznikl v místě staré pohanské svatyně 
v oblasti se zhuštěnou dopravní sítí.-----zka

Zbierski A., Dotychczasowe wyniki badaň w košciolach Šw. Mikolaja i Šw. Ka- 
tarzyny w Gdaňsku. Rocznik Gdaňski 15/16 (1956/1957) 53—77. — AP

Žurowski K., Katedra gniežnieňska w nowym šwietle. Z Otchlani Wieków 24 
(1958) 235—239, 4 ryc. — Unikátní nález části mosaikové podlahy z keramických 
kachlíčků s barevnou polevou. Podlaha je starší než pozůstatky gotické a románské 
katedrály a patří kostelu, který mohl být postaven snad v době Boleslava Chrabrého 
v letech 1019—1024. — MB

13. ANTROPOLOGICKÝ ROZBOR KOSTROVÝCH NÁLEZŮ

Acsádi Gy., Nemeskéri J., Paläodemographische Probleme am Beispiel des früh
mittelalterlichen Gräberfeldes von Halimba-Cseres Kom. Veszprem/Ungarn. Homo 8 
(1957) 133—148. — Autoři se pokusili vytvořit podrobnou demografickou studii na 
základě kostrového materiálu z výzkumu v Halimbě. Materiál pochází z 10. až 12. stol. 
a je možno rozeznávat pět horizontů. Celkem zpracováno 932 koster, u nichž bylo 
možno určit pohlaví a stáří, tedy materiál jistě postačující k paleodemografickým 
závěrům. Studie dokumentována bohatě tabulkami a grafy. — Stl

Boew P., Protobulgarische künstlich deformierte Schädel. Acta Archaeologica ASH 
10 (1957) 155—-158, 2 Abb. — Na protobulharském pohřebišti u Nového Pazaru 
(8.—-9. stol.) nalezeny 2 deformované lebky, které autor připisuje dosud Slovany ne- 
asimilovanému turko-tatarskému etniku. Slované a ani původní obyvatelé (Thrákové 
aj.) umělou deformaci lebek neprováděli. — Sl

Boew P., Protobulgarische künstlich deformierte Schädel. Homo 8(1957) 154—157. 
— Stl

Czekanowski J., Nazwa miasta Wenden na Lotwie w šwietle antropologii. Roczniki 
Historyczne 23 (1957) 28—35. — Ačkoliv město je v linii přesunu severních východ
ních Slovanů z pravlasti, vysoké procento nordické rasy dokazuje původní osídlení 
Finy (Livonci nebo Estonci).-----zka

Fetter V., Podíl anthropologie na řešení otázky ethnogenese Slovanů. Vznik a po
čátky Slovanů 2 (1958) 371—383. — Autor podrobuje kritice dosavadní výzkumy 
v prehistorické antropologii a shrnuje problematiku počátku Slovanů, k níž by mohla 
říci své slovo věda o člověku. Zdůrazňuje jako základní požadavek stanovení jednot
né metody výzkumu slovanského kostrového materiálu, při čemž vyzdvihuje zejmé
na přednosti polských objektivních matematických metod. — Stl.

Hajniš K., Sklady antropologiczne ludnošci z X wieku n. e. z Libic nad Cidliny 
w Czechach. Przeglad Antropologiczny 24 (1958) 113—117. •— Zpráva o typovém slo
žení obyvatelstva staroslovanské Libice. Autor použil především metody Wankeho. 
O morfologické metodě se zmiňuje pouze, že dává téměř shodný výsledek. V souboru 
48 lebek je nejsilněji zastoupen typ A (35,1 °/o) a typ H (28,5 °/0). Autorovy výklady
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o původu jednotlivých typů a o přílivu žen ze saského dvora lze přijímat jen s velkou 
reservou. — S/l

Lebzelter V., Beschreibung der Skelettreste von Tiszaderzs. Crania Hungarica 2 
(1957) No. 2, 50 S. — Zpracování antropologického materiálu z avarského pohřebiš
tě. Vyšlo tiskem až po autorově smrti péčí J. Nemeskériho. Archeologickému zpra
cování pohřebiště se věnuje I. Kovrigo vá a datuje je do mladšího avarského období. 
Pro antropologické zpracování mohlo být použito celkem dvaceti mužských a pat
nácti ženských koster. Vlastní popis a rozbor materiálu je velmi pečlivý a může být 
ještě dnes vzorem pro práci s prehistorickými kostrami. Závěry, které autor z tohoto 
dokonalého rozboru činí, jsou však již silně spojeny s dobou před třiceti lety a dnes 
těžko obstojí. — Stl

Lipták P., Awaren und Magyaren im Donau-Theiss Zwischenstromgebiet (Zur 
Anthropologie des VII.—XIII. Jahrhunderts). Acta archaeologica. ASH 8 (1957) 
199—268, 9 Abb. —- Velmi podrobná studie, zabývající se rozborem všeho dosud 
známého, publikovaného i nepublikovaného antropologického materiálu z prostoru 
mezi Dunajem a Tisou. Důvěrná znalost materiálu i problematiky umožnila autorovi 
vytvořit práci základního významu i pro studium materiálu slovanského. Stať, 
doplněná četnými tabulkami, mapkami a obrázky, přináší mimo jiné i zajímavý 
poznatek, že ve studovaném souboru je jen velmi malé procento mimoevropských 
prvků. — Stl

Lorencová A., Anthropologický rozbor kosterních pozůstatků mladého bojovníka 
z doby velkomoravské z Boršic и Buchlovic. Sborník prací fil. fakulty brněnské univer
sity, řada archeol. - klasická (E3), 7 (1958) 85—86. — Bojovník zemřel mezi 17.—22. 
rokem. Byl vyšší postavy, brachykranní. — Stl

Miszkiewicz B., Sprawozdanie z badaň antropologicznych miejscowej ludnošci 
Warmii i Mazur. Rocznik Olsztyňski 1 (1958) str. 317—320. — Autor podává zprávu 
o výzkumu obyvatelstva Mazur a Olštynska (Warmie). Především zdůvodňuje zá
važnost antropologického výzkumu současného obyvatelstva, popisuje postup práce 
a principy Wankeho matematické metody, jíž bylo použito při zpracování. Podle 
výsledků je u Mazurů přes 50% nordického typu, ve Warmii o něco méně, přes 
40 »/„. — Stl

Wenger S., Données ostéométriques sur le matériel anthropologique du cimetière 
ďAlattyán-Tulát, provenant de l’époque avare. Crania Hungarica 2 (1957) No. 1, 
55 p. — Zveřejnění přehledů nálezů a metrických údajů o kostrách z avarského 
pohřebiště v Alattyán-Tulát. Úvodem jsou řečeny pouze základní informace o dato
vání a způsobu zpracování a hlavní výsledky metrického rozboru. Předběžné zpra
cování pohřebiště vyšlo již dříve a podrobný rozbor se připravuje. Tabulky metric
kých údajů však působí vždy při publikaci potíže, ačkoliv jde bezpochyby o data 
velmi důležitá. Proto autor použil příležitosti cyklostylovaného periodika к zveřej
nění charakteristik 225 dospělých (117 mužských a 108 ženských) a 19 nedospělých 
lebek a míry dlouhých kostí 141 postkraniálních skeletů. U nej důležitějších z nich 
jsou uvedeny i hlavní charakteristiky statistické, průměr, variační šíře, směrodatná 
odchylka, střední chyba a variační koeficient. Po stránce archeologické datuje 
I. Kovrigová pohřebiště do 7.—8. století. — Stl
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