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RECENZE A REFERÁTY

práce podán léž v německém překladu (sir. J0f>— IVl). 1'řcd tabulkami jo jtótá vsunul po
známkový aparát, jehož součástí jo i orientačně velmi prospěšný seznam lokalit s poliehnýini odkazy.
Závěrem jo třeba konstatoval, že autorčin slručný, vřen)' a jasný sloli patří k přednostem
recenzované práce, klorá se při své materiálové závažnosti nepochybně slané prací hojně
používanou a často citovanou. Svou zásluhu na lom mají i vydavatelé, archeologický ústav
SAV v Nitře H Slovenská archeologická společnost při S.W. kleti vydání léto práce umožnili
a věnovali mu potřebnou péči.
M. li. Pnrničku
Józef Kostrzewski, Obrzadek cialopalny u plemion polskich i Slowian pólnocnozatextu, \'.\ obrázků, l mapa, francouzské resumé.
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Další práce významného polského archeologa J . Kosir/.ewského se zabývá v širokém měřílku žárovým rilcm Slovanů, žijících nejen na dnešním území Polska, ale i na území N D R .
Kniha je rozdělena na tři hlavní části. První jc vlaslní text. druhá je slručný přehled
archeologického materiálu a Iřelí část jsou kresebné a fotografické ukázky materiálu z hrobů.
Vlaslní lext je rozdělen na (i kapitol. V první nás uvádí Kostrzewski do vlaslní proble
matiky, jejíž řešení si vytkl ve své práci. Autor srovnává prameny písemné, které jedno
značně určuji za pohřební ritus Slovanu polabských a Poláků v údobí raného středověku
ritus žárový, a prameny archeologické, kleré ukazují, žc se v údobí raného středověku
pohřbívalo jednak kostrově, jednak žárové. Kostrzewski si dává za úkol, vyvrátit ve své
práci snahu západních a zejména severských autorů, přiřknout žárové hroby na celém severu
Evropy Vikingům nebo i jiným (icrniánúin. Piozhodué slovy, jak uvádí Kostrzewski, podali
nž nálezy české a moravské a práce československých archeologů (Kostrzewski uvádí zejména
Borkovského).
Lokalit, které zkoumá autor, je několik. V úvodu jmenuje Iři uejdůležilčjší, na nichž
slaví základ své práce. Je lo pohřebiště s plochými hroby v Pruszczu (okres Gdaňsk), mo
hylové pohřebiště Wzgórz Szubeniezny ve Wolini a hrob s želvovilou záponkou ve Šwclubiu
(okres Kolobrzeg).
Další kapitoly se týkají rozsahu nalezišť žárových hrobů, formy hrobů, slraligrafic, in
ventáři! a konečně chronologie žárových hrobů. Nejvíce žárových hrobu se soustřeďuje v Malopolsku a západním Pomoří. V oblasti moIopoJské převažují hroby mohylové. V jiných
oblastech i na dnešním území K D U (které patřilo lužickým Srbům) jsou jak hroby ploché,
tak i mohylové. V další části si všímá Kostrzewski podrobné formy hiobů. .Inko hlavní
skupinu (i nejrozsáhleji!) uvádí Kostrzewski mohyly. Ty bývají půdorysu kruhového, ovál
ného i čl»vcrcového. Mohyly jsou různé konstrukce, i výška je různá, od .'30 do lóO cm.
Nojěastějším uložením pohřbu je uložení přímo na dně mohyly spolu se zbytky ohořelých
milodarů. N a území Pomoří se kremace děla přímo na místě pohřbu, v okruhu obodrilském
se ukládal popel do popelnic a ty pak na dno mohyl, jindy se nádoby kladly do starších
mohyl. Menší různorodost jc u hrobů plochých, kleré jsou známy hlavně z Lužice, a pak
z území obodritského a nejzápadnějšího Pomoří. Masu těchto hrobů tvoří ty, kleré mají popel
uložen v popelnici. Jiné, zvané jámové, mají popel nasypán volně do jamky v zemi a kolem
rozestavěny prázdné popelnice (byly v nich asi milodary — potraviny pro nebožtíka).
Slratigraficky, jak uvádí Kostrzewski, můžeme těžko operovat s hroby žárovými i kostro
vými. Někde jsou hroby kostrové uloženy nad žárovými, jinde jc tomu právě naopak.
Inventář žárových hrobů slovanských na severu Evropy je právě lak chudobný, jako na
našem území. Casio bývá jediným milodarem popelnice. Z železných předmětu bývají nalé
zány nože, železné ostruhy (ty až v 10. stol.), případně hroly šípů. Dále bývají v žárových
hrobech hliněné přesleny, hrací kamínky, skleněné korálky, zlomky hřebenů.
Podle inventáře hrobů provádí v závěrečné kapitole Kostrzewski chronologické zařazení
žárových hrobů. Žárové hroby s popelnicemi pražského typu datuje do 6., případně do
7. století, což odpovídá i naším prozatímním názorům na tento typ keramiky. Jiné hroby
je možno datovat podle inventáře do 9. případně 10. století. Někleré z hrobů jsou i ze
století 11. Nakonec uvádí Kostrzewski, žc hroby žárové jsou v porovnání s hroby kostro
vými na celém slovanském teritoriu starší. Teprve v 10. stol. se v oblasti polské objevuje
biriluálnost.
Za vlastním pojednáním je obsáhlé čtyřstránkové resumé ve francouzském jazyce.
Koslrzewského nová práce je dobrým přehledem a rychlou příručkou pro studium žáro
vého ritu i na našem území. Pro. nás jsou jistě zvláště zajímavá pozorování o rozšíření a za
stoupení keramiky pražského typu na jednotlivých pohřebištích.
Jana SpíMíovd

