
Ve čtvrté kapitole jsou shrnuty poznatky o účasti Irů na církevním a duchovním 
životě karolinského období. Z řady příspěvků zaslouží pozornost rozbor filozofických 
aspektů J. Scotta Eriugena a jeho stanovisko к predestinaci. Důležité jsou rovněž infor
mace o irských rukopisech ve Fuldě, Mainzu, Wiirzburgu, na ostrově Reichenau a v St. 
Galen.

Pátá kapitola pojednává o Irech a Evropě v 10. a 11. století. Ve dvou příspěvcích 
je analyzován podíl Irů na klášterních reformách v Lothrinsku a v Cluni, třetí článek 
se zabývá historickou úlohou Mariana Scotta.

Šestá kapitola je shrnutím významu Irů v časném středověku z pera H. Löwa.
VLADIMÍR NERUDA

DVĚ SLOVANSKÉ OSADY Z ÚZEMÍ BERLÍNA

Ve sborníku Ausgrabungen in Berlin (6, 1982) vyšly dvě obsáhlé studie V. Někudy 
vyhodnocující výzkum slovanských osad v Berlíně-Mahlsdorfu (str. 53—129) a v Berlíně- 
Kaulsdorfu (str. 131—196). Obě osady byly prozkoumány záchranným způsobem již na 
přelomu třicátých a čtyřicátých let tohoto století a byly autory výzkumů jen předběžně 
vypublikovány (G. Behm, Praehistorische Zeitschrift 32/33, 1941, 260—296; E. Lehmann, 
Ausgrabungen und Funde 2, 1957, 177—183). Vědecká veřejnost získává tedy teprve 
s téměř půlstoletým odstupem zásluhou V. Někudy významný příspěvek к poznání slo
vanských osad, jejichž archeologický výzkum je stále ještě v počátcích.

Mahlsdorfské sídliště, které bylo zřejmě prokopáno celé, sestávalo z 12 povrchových 
srubových obydlí, 5 obytných zemníc, 21 zahloubených hospodářských staveb, 39 jam 
různých tvarů a hloubek (z toho dva vydřevené sklípky), 24 izolovaně stojících ohnišť, 
27 kůlových jamek představujících místy zbytky oplocení a 5 pozůstatků kamenných 
dláždění. Zatímco rozměry povrchových staveb odpovídají ve své většině ploše raně 
středověkých obydlí, zahloubené stavby s otopným zařízením klesají plošně pod běžnou 
normu obydlí, takže autor se právem domnívá, že mohla být zachycena jen část jejich 
původního rozsahu. Nápadná je též nevelká hloubka všech jam (maximálně 55 cm), takže 
žádná z nich nemůže být interpretována jako typická obilnice. Z velkého počtu izolovaně 
stojících ohnišť lze soudit, že část mohla souviset se zcela zničenými obydlími. Závažné 
je autorovo zjištění o dvoufázovitosti tamějšího sídliště a o jeho půlkruhovitém uspořá
dání (k oběma fázím patřilo po 7 obydlích), к němuž dospěl na základě rozboru kera
miky a rozmístění otopných zařízení. Analýzou keramiky V. Nekuda též přesvědčivě pro
kázal, že sídliště nepatří do střední doby hradištní, kam ho původně E. Lehmann zařadil, 
nýbrž že je třeba ho klást do starohradištního období.

Jestliže při zpracování sídlištních objektů byl autor omezen rázem výzkumu a jeho 
dokumentace, rozvinul tvůrčím způsobem metodiku zpracování keramiky, představující 
hlavní část nálezového fondu. Především je třeba ocenit vyhodnocení počtu keramických 
nálezů, které jsou pro charakteristiku každé lokality velmi důležité. Závažnost závěrů 
vyvozených z příslušného keramického souboru naznačuje nejen celkový počet střepů, 
ale i diference mezi procentem střepů z kulturní vrstvy a z nálezových celků, stejně 
tak jako podíl střepů okrajových (které jsou nejdůležitější, neboť skýtají nejvíc hodnotí
cích kritérií), střepů z výdutí a střepů z den. Na příkladě Mahlsdorfu lze sledovat další 
důležitý moment limitující naše poznání, totiž že stavebně a funkčně dobře interpretova- 
telné a významné objekty (např. nejen všechna povrchová obydlí s výjimkou obj. 9, ale 
i všechna zahloubená obydlí s výjimkou obj. 82) obsahují jen velmi málo nálezů nebo 
nálezy s malými vypovídacími schopnostmi, zatímco nevelké, nevýznamné a funkčně 
nelnterpretovatelné jámy (např. obj. 5 a 110) poskytují bohaté keramické soubory. 
Nekudova práce znovu ukázala, že početní vyhodnocení nálezů je důležitou součástí 
kritiky archeologických pramenů a neměla by chybět v žádné publikaci.

Další předností Nekudovy studie je, že používá к charakteristice keramických 
souborů z jednotlivých objektů číselného kódu, který v kombinací s kresbami rekon- 
stujícími příslušné části nádob skýtá velmi názorný přehled o počtech jednotlivých 
druhů střepů (okraje, výdutě, dna), o míšení keramického těsta, výrobní technice, formo
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vání okrajů a výzdobě. Z vyhodnocení technických značek, které jsou jediným druhem 
značek na mahlsdorfské keramice, dospívá к závěru, že v osadě bylo používáno 12 hrn
čířských kruhů, což odpovídá podomácké výrobě keramiky v jednotlivých hospodářst
vích v obou fázích osady. Z celkové analýzy keramiky pak vyplynulo, že vedle ojedině
lých zlomků pražnic, talířů, lahví a poněkud četnějších misek a hrubých pohárů (Kumpf) 
jsou nejčastější hrnce, a to jak nezdobené časně slovanské tvary pražského typu (I., II. 
а V. skupiny podle třídění I. Pleinerové a J. Zemana), tak zdobené. Zdobené hrnce 
V. Nekuda rozdělil do 4 skupin (A—D), v nichž lze sledovat prvky menkendorfských, 
feldbergských a tornowských tvarů a výzdobných prvků, velmi názorně shrnutých na 
přehledných kresebných tabulkách (obr. 52—54). Velkou pozornost věnoval autor orna
mented, a to jak v přehledných kresbách (obr. 19—20), tak na fotografických tabulkách 
(obr. 42—50). Vedle kolkované výzdoby a prstování okrajů se v Mahlsdorfu jevil jako 
nejčastější mřížkový ornament, případně krátké svazky rýh, na druhém místě větvičko- 
vitý ornament a na třetím místě hřebenová vlnicová výzdoba, neuměle i dokonale pro
vedená. Jednoduché vlnice byly vzácné.

Na základě předpokladu o třiceti—čtyřicetileté trvanlivosti objektů dospěl V. Ne
kuda к závěru, že obě fáze osady netrvaly déle než 80 let a podle keramiky usoudil, 
že na sebe časově navazovaly v rámci 8. století. Opírá se přitom o srovnání s keramikou 
z Dessau-Mosigkau, Prützke a Schulzendorfu. Usuzuje z toho v souladu s ostatními ba
dateli, že slovanské obyvatelstvo proniklo do sprévsko-havolské oblasti z Polabí.

Kaulsdorfské sídliště, jehož část byla patrně zničena, sestávalo ze 7 obydlí (4 povr
chová roubená, 3 zahloubená), z dalších 8 povrchových domů, jejichž účel je nejasný 
(neví se, zda šlo o obydlí nebo hospodářské stavby), z 46 zahloubených (pravoúhlých, 
protáhle oválných, příkopovitých) a 2 povrchových hospodářských staveb (Hütte), z 5 zá- 
sobnicovitých a 6 odpadkových (kruhových a oválných) jam, ze 2 studní (kadlubová 
a bedněná) a 1 hřebenářské dílny. Vzhledem к tomu, že se nezachovala nálezová zpráva 
ani plány objektů, přidržuje se V. Nekuda v interpretaci objektů autora výzkumu, i když 
by si zasloužilo pozornost jemnější roztřídění velkého počtu (46) zahloubených chýší 
(eingetiefte Hütten) i upřesnění terminologie jednotlivých staveb (stanovení rozdílů mezi 
termíny Haus a Hütte, mezi eingetiefte Hütte mit Herd a Grubenhaus mit Herd aj.J, stej
ně jako objasnění vzniku a funkce staveb s vypálenou podlahou. Při rozboru materiálu 
autor sice vycházel z Behmova rozdělení sídliště na čtyři skupiny objektů, odmítl však 
právem jejich interpretaci jako dvorů osídlených jednotlivými velkorodinami jakož i cel
kové přiřčení sídliště к shlukovému typu osad (Haufendorf). V. Nekuda přisoudil jed
notlivé dvory individuálně hospodařícím rolníkům, rozlišil v materiálu sídliště starší 
(sklonek 8. a počátek 9. století) a mladší složku (11.—polovina 12. století) a podle 
jeho rozložení v objektech usoudil, že starší středohradištní osada sestávala z dvou 
půlkruhovitých útvarů stejně jako starohradištní osada v Mahlsdorfu, zatímco v mlado- 
hradištní osadě lze aspoň v severní části pozorovat řadové uspořádání.

Těžiště studie o kaulsdorfském sídlišti je v rozboru keramiky. Autor hodnotí nej
dříve počty keramických nálezů z hlediska jejich zastoupení v jednotlivých objektech 
a skupinách i z hlediska jejich vypovídacích vlastností. Zjišťuje, že v kulturní vrstvě 
i ve výplni některých sídlištních objektů jsou vedle mladohradištních i starší střepy 
(5,8%) svědčící o dvou fázích osídlení zkoumaného areálu. Keramika je zpracována 
podle stejného kódu jako u mahlsdorfské osady; kód je pouze doplněn některými dalšími 
znaky, zejména odlišením starších (menkendorfských) a pozdních (bobzinských) tvarů 
(srov. tabulky na str. 192—196).

Staroslovanská — přesněji starší středohradištní keramika je doložena soudkovi
tými nádobami, hrubými poháry (Kumpf), dvoukónickými hrnci s lomem v horní třetině 
menkendorfského typu, ojedinělými fragmenty feldbergské keramiky, talířů a pražnic. 
Stejně i výzdobné prvky ukazují na shody s mahlsdorfskou keramikou, což autor de
monstruje na srovnávacích tabulkách (obr. 4—6).

Mladohradištní keramika je reprezentována především hrnci, ojediněle se vyskytují 
misky a pokličky. Mezi hrnci téměř výlučně esovitých profilů rozlišuje V. Nekuda podle 
formování hrdla a okrajů 4 skupiny a u prvé 6 podskupin blízkých tvarům vipperow- 
ské, teterowské a bobzinské keramiky; výzdoba sestává především z vodorovného rýho
vání, ze šikmých záseků a vpichů. Stejnou výzdobu mají i misky, mezi nimiž je za
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stoupen Váňův II. (kónické), III. (se zúženým hrdlem) a IV. typ (dvoukónické) v několi
ka variantách, a zvonovité pokličky s knoflíkem bobzinského typu. Mladohradištni ke
ramika z Kaulsdorfu je datována minci do 11. století a některé tvary lze na základě 
typologicko srovnávací metody posunout i výše až к polovině 12. století.

Další drobné nálezy (nože, zlomek pochvy, jehly, přezky, kování vědra, závaží, 
náušnice, struska, lupa aj.) vyhodnocené již dříve G. Behmem nepřispívají sice výrazněji 
к upřesnění chronologických poznatků, naznačují však, že osadníci se věnovali nejen 
zemědělství, ale že mezi nimi byl i kovář a že se podíleli na dálkovém obchodu.

Obě studie jsou doplněny popisem jednotlivých objektů a stručnou charakteristikou 
nálezů, celkovými plánky osad (u Mahlsdorfu i ukázkami plánků sídlištních objektů] 
i plánky analytickými, přehlednými tabulkami výzdoby, keramických typů, okrajů, kreseb
nými rekonstrukcemi částí více než 400 nádob na základě okrajových střepů a foto
grafickými tabulkami zaměřenými na stopy po výrobní technologii, na značky a na 
charakter výzdoby. Studie V. Někudy tak dostávají ráz významných pramenných edicí, 
které budou trvalým východiskem studia problematiky raně středověkých slovanských 
osad a jejich keramiky.

BOŘIVOJ DOSTAL

IMRE HOLL — NÄNDOR PARÄDI: Das mittelelterliche Dorf Sarvaly. Fontes archaeologici 
Hungariae, Budapest 1982, 253 S., 174 Abb, und 11 Tafeln.

Die Ausgrabungen mittelalterlicher Dorfwünstungen nehmen in der ungarischen 
Archäologie einen wichtigen Platz ein. Das belegen u. a. auch die Grabungen, die in 
den Jahren 1969—1974 in der Ortswüstung Sarvaly — ungefähr 60 km von Sümeg im 
Komitat Veszprém, Bezirk Tapolca entfernt — in Zusammenarbeit mit der Ungarischen 
Akademie der Wissenschaften und dem Ungarischen Nationalmuseum ausgeführt wurden.

In der Einleitung wird Sarvaly in die Gesamtentwicklung der mittelalterlichen Be
siedlung einbezogen, die für einen Umkreis von ungefähr 10 Km mit 28—30 Dörfern, 
3 Burgen und einem Kloster belegt ist, was für eine dichte Besiedlung spricht. Die Ent
fernung zwischen den einzelnen Dörfern betrug cca 2—4 Km. In der Zeit der Arpaden- 
herrschaft verwüsteten 2 Dörfer, im Zeitraum zwischen 1300—1430 nur eine Ansiedlung, 
während es im 16. und 17. Jhdt schon wieder 11 Dörfer waren.

Zu den bedeutendsten Bauten in Sarvaly gehört die Dorfkirche, an der man sowohl 
auf Grund von Anbauten als auch von romanischen und gotischen Architekturelementen 
3 Bauphasen feststellen konnte. Die Kirche stand auf einem von einer Steinmauer um
gebenen Friedhof, von dem nur ein Teil, nämlich 34 Gräber, untersucht wurden. Der 
Baubeginn der Kirche fällt in die 2. Hälfte des 11. oder in das 12. Jhdts. Die 2. Bau
phase datieren die Autoren in die 2. Hälfte des 13., den Anbau der Sakristei ins 14. Jhdt.

Im Laufe der Ausgrabungen wurden 21 Grundrisse von Wohn- und Wirtschaftsobjek
ten und Reste von zwei weiteren Bauten freigelegt. Auf Grund des Fundmaterials konnten 
die erschlossenen Grundrisse Gebäuden aus dem 14.—15. Jhdt zugesprochen werden, 
anfangs des 16. Jhdts wurde das Dorf zerstört. Aus der zeitlichen Zuordnung der ergra
benen Objekte geht hervor, dass die ältesten Besiedlungsspuren aus dem 12. Jhdt, die 
durch die Existenz der Dorfkirche belegt sind, nicht aufgefunden wurden. Die Autoren 
nehmen an, dass sich die diesbezüglichen Objekte nördlich der ausgegrabenen Lokali- 
befinden könnten.

Die Grundrisse der ergrabenen Wohn- und Wirtschaftsbauten zeigen eine Stein
fundierung, die in den meisten Fällen nur aus einer einzigen Steinlage bestand, wobei 
an den Ecken Blöcke grösseren Formates lagen. Die Tatsache, dass kein weiteres Ma
terial in Destruktion, auch keine Mörtelreste oder Pfostenlöcher vorgefunden wurden, 
lässt darauf schliessen, dass der Oberbau in Holz und zwar in Blockbauweise ausge
führt war. Nur die Kellerräume, die zu zwei Drittel eingetieft, bei 5 Gebäuden sicnei- 
gestellt wurden, wiesen Steinwände auf. Wie aus den Grundrissen der einzelnen Häuser 
hervorgeht, waren die Objekte von unterschiedlicher Grösse und Disposition. Neben 
2-räumigen Gebäuden gab es hier auch Anwesen von 3—4 und 5 Räumlichkeiten. Keller
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