
Poznámka:
Čtenáře této stati zaujaly jistě názvy dvou hradebních věží »psí« a »ko

čičí«. Odůvodnění pro tato pojmenování najdeme v knize kulturně historic
kého spisovatele Zikmunda Wintra »V ohradě měst a městských zdech«, řada 
prvá, str. 9 a 10, kde čteme: »Do zdí městských kladen při stavbě — jako 
do jiné budovy monumentální a vznešené — podle pověr západnických bud 
živý tvorek, vejce neb jiné znamení, tím oumyslem, aby byly bytelny, pevný, 
věčny.« — Nebylo snad do znojemské »psí« věže zazděno živé psí štěně a do 
»kočičí« kotě?
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Při výzkumech, prováděných na slovanském hradisku ve Znojmě- 
Hradišti J. Palliardim již v minulém století a prehistorickým ústavem brněn
ské university v letecih 1949—19571), bylo nalezeno několik nádob a větší 
množství střepů, opatřených na dnech značkami. Značky na keramice jsou 
rozšířeny v celém slovanském světě, zaujímajícím ve stoletích kolem pře
lomu 1. tisíciletí n. 1. široké prostory od Slesvik-Holštýnska po horní Volhu 
a od Baltu po Alpy, místy až к Středozemnímu a Černému moři. Pozornost 
archeologů zaujaly značky před více než sto lety a bylo jim již věnováno 
mnoho úvah v četných publikacích. Cílem tohoto článku je jednak zveřej
nění nového materiálu a jednak stručné seznámení čtenáře s problema
tikou hrnčířských značek.

Značky na slovenské keramice jsou dvojího druhu. První skupinu 
představují více či méně pravidelné důlky uprostřed nebo mimo střed 
zpravidla rovného dna. Ve Znojmě-Hradišti bylo dosud objeveno 17 nádob 
a střepů s důlky ve dnech. Důlky mají různý průměr, kolísající od 11 do 
30 mm, a jsou hluboké 1—4 mm. Nenašly se mezi nimi důlky totožné. Na
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zlomku jedné nádoby je důlek umístěn těsně u obvodu dna. Na jiném 
střepu je důlek zahlouben stupňovitě a je u něho také otisk klinu, jímž 
byla utěsněna osa kruhu (obr. 14). Důlky ve dnech nádob vytlačila osa 
přečnívající podložní desku, na níž hrnčíř nádobu modeloval. Jejich vznik 
tedy souvisí s technikou výroby a nelze je proto pokládat za značky v pra
vém smyslu slova.2) Excentrické umístění důlků na dně nebo jejich dvo
jitý obrys, svědčící o posunutí nádoby během výroby (obr. 13), dokazuje, 
že nešlo o výrobu na kruhu nožním,3) nýbrž ručním,4) který nehrál při 
formování keramiky úlohu hlavní, nýbrž pomocnou (opracování povrchu, 
okraje apod.).5) Na rychle rotujícím nožním kruhu by totiž nádoba ne
mohla být vůbec vyrobena, kdyby byl střed dna umístěn mimo osu kruhu 
nebo kdyby se nádoba během modelování posunula. — Variantou první 
skupiny značek jsou okrouhlé výstupky na dnech, které vznikly tím, že 
osa kruhu nedosahovala povrchu horního kotouče a do prázdného prostoru 
vnikla při formování dna nádoby vlhká hlína. Na keramice ze Znojma- 
Hradiště jsou zastoupeny dvěma exempláři (Obr. 15).

Značky na slovanské keramice ze Znojma-flradiště.

Značky dálkové: 13, 14, 18. Značky reliéfní: 1—6, 8—12, 15—17, 19—20. 
Kombinovaná značka dálková s reliéfní: 7. Značky nádob nalezených v hrn
čířské peci: 17—20. (Uložení zobrazených značek: 1, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 15 ‘— 
prehistorický ústav MU v Brně; 2, 3, 5, 6, 10, 12, 16—20 t— Moravské museum 
v Brně; 13 — Jihomoravské museum ve Znojmě. Zmenšeno na Vi iskut. vel.)
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Druhou skupinu značek představují reliéfní obrazce, přečnívající po
vrch mírně klenutého dna. Na Hradišti jich bylo nalezeno 18; z toho tří 
nejsou dosti výrazné (srov. obr. 17, 20). Kromě toho je na dvou dnech 
malý zlomek značky. Vyskytují se mezi nimi různé varianty kříže (obr. 
1—7, lij, kruhu s paprsky (obr. 8 a 9), čtyřúhelníku (obr. 19 a 20), motiv 
ptáka s rozpjatými křídly (obr. 16), hvězda (obr. 12), dále složité značky 
čtyřúhelníkovitá a oválná (obr. 5 a 10). Tyto značky hrnčíři zhotovovali 
tak, že na horním kotouči kruhu upevnili nad osou vypouklou destičku, 
na níž byl vyryt negativ značky; současně s modelováním dna se otiskla 
i značka. Reliéfní značky se objevují na keramice vyrobené na ručním 
hrnčířském kruhu, ale vyskytují se i na nádobách, zhotovených již na nož
ním kruhu. Právě na mladohradištních tuhových nádobách, které byly for
movány pomocí nožního kruhu, jsou nejsložitější značky.

Vývojově starší jsou důlky ve dnech, které se naoházejí již na nej- 
starších slovanských nádobách tzv. pražského typu, datovaných do 6. až 
8. stol.6) Na Moravě jsou důlky na slovanských nádobách hojně rozšířeny 
do konce 9. stol.,7) udržují se však i na bezpečně datované mladohradištní 
keramice.8) Reliéfní značky se počínají objevovat v 9. stol.9) a jsou tudíž 
po určitou dobu souběžné s důlky. Dobou jejich největšího rozšíření je 11 
až 12. stol. a obdobím postupného zanikání je 13. až 14. stol.19) К nej- 
mladším patří značky nejsložitější.

A nyní několik slov výkladu o tom, co vlastně značky na keramice 
jsou. Polský badatel iK. Tyszkiewicz soudil, že jsou to pohanské náboženské 
symboly.11). Podobný názor měl i Max Nábe o křížové značce na keramice 
z rozhraní slovanských a germánských sídel. Považoval kříž za symbol 
křesťanství, vlastní zpočátku jen germánské keramice; tato značka se prý 
dostala na slovanskou keramiku teprve později pod vlivem německým. Há
kový kříž pokládal za pohanský symbol, vlastní Slovanům. Keramickým 
značkám, vyskytujícím se ve slovanském vnitrozemí, přisuzoval význam 
značek vlastnických nebo výrobních.12) Nábeho první názor vyvrátil již 
J Kostrzewski (1. c., str. 128). Značkovaná keramika ze slovansko-němec- 
kého hraničního pásma je pravděpodobně slovanského původu; z vlastní 
germánské oblasti totiž keramické značky nejsou známy. Kromě toho je 
křížová značka běžná na slovanských nádobách na Litvě a Bílé Rusi v do
bě, kdy tam ještě vládlo pohanství.

Po první světové válce se obecně rozšířil názor, že značky na slo
vanské keramice jsou značkami výrobními (Kozlowska, Kostrzewski, Man
surov, Rybakov, Kolosówna aj.). Hrnčíř prý používal vlastního, rodového 
nebo rodinného znaku к označení svých výrobků, aby byly odlišitelné od 
výrobků konkurenčních dílen. Poukazovalo se na souvislost hrnčířských 
značek s vlastnickými značkami brtníků, pomořských rybářů atd., studo
vaných etnografy v nedávné době. Na základě tohoto názoru se přišlo 
к závěru, že značky téhož motivu avšak různé složitosti (např. jednoduchý 
kříž, kříž ve čtverci, kříž ve čtverci a v kruhu atd.) jsou v genetické 
a chronologické souvislosti. Soudilo se, že původně jednoduchá značka
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byla doplněna dalšími liniemi při dědění řemesla s otce na syna. Na mož
nost tohoto výkladu první upozornil sovětský archeolog A. A. Mansurov,13) 
podrobně ho rozpracoval a uvedl příklady B. A. Rybakov,14) doplnila jej 
a aplikovala na archeologický materiál Z. Kolosówna.15)

Proti výkladu keramických značek jako značek hrnčířských však 
mluví čtyři okolnosti. Za prvé se značky vyskytují jen na malém procentu 
nádob (kolísá na různých místech od 1 do 20%); proč by hrnčíři většinu 
svých výrobků neznačili, kdyby jim šlo o odlišení vlastní produkce od 
produkce jiných? Za druhé počet totožných značek, jaké by se daly před
pokládat u značek výrobních (ve Znojmě-Hiradišti se zdá, že dvě totožné 
značky představuje obr. 3 a 4), je mizivý. Za třetí je množství značek na
tolik podobných^ že jejich odlišovací význam jakožto značek výrobních by 
byl nepatrný. Pro značky z Hradiště bychom našli analogie na mnoha 
místech slovanského světa. Za čtvrté byly v objevených slovanských hrn
čířských pecích, které patřily jednomu hrnčíři nebo jedné dílně, nalezeny 
nádoby s rozdílnými značkami nejen co do složitosti, ale i co do motivu. 
Takovým případem je i hrnčířská pec, objevená J. Palliardim v devadesá
tých letech minulého století ve vnitřním valu na Hradišti. Z pěti Zacho
valých nádob byly na čtyřech značky s naprosto odlišnými motivy (obr. 17 
až 20). Proč by jeden hrnčíř nebo jedna dílna používala několika značek, 
kdyby šlo o značku výrobní?

V poslední době se u nás zabýval hrnčířskými značkami K. Černo
horský, který přesvědčivě dokázal, že značky na slovanských nádobách 
nemohou být „výrobními značkami“ (srov. pozn. e). Kromě výše uvedených 
námitek, vyplývajících ze studia archeologického materiálu, vytěžil další 
argumenty z hodnocení společensko-hospodářských podmínek keramické 
výroby v 9. až 13. stol. V daném období byli hrnčíři buď specialisovanými 
řemeslníky nebo vesnickými podomáokými řemeslníky. Specialisovaní ře
meslníci mohli v podmínkách raného feudalismu existovat převážně na 
panstvích feudálních pánů, na nichž byli závislí. Jejich výrobky byly vlast
nictvím pána a nemohli je tudíž označovat vlastními značkami (naopak na 
keramice ze starého Kyjeva jsou značky rurikovských knížat). Vesničtí 
hrnčíři se nezabývali pouze svým řemeslem, nýbrž hlavním zdrojem jejich 
obživy bylo zemědělství. I když zde můžeme předpokládat, že šlo častěji 
o osoby svobooné, které by mohly opatřit své výrobky vlastními značkami, 
byla zase jejich produkce tak nepatrná, že ji nébylo nutné opatřovat znač
kami za účelem odlišení od jiného zboží. V rámci malých uzavřených hos
podářských celků (panství), charakteristických pro naturální hospodářství 
raného feudalismu, byla konkurence neznáma. Vnitřní obchod s takovými 
výrobky, jako je keramika, nebyl rozvinut, takže hrnčíř vyráběl přímo na 
zakázku spotřebitele. Zákazník přímo určoval rozsah hrnčířovy výroby 
a podle jeho přání byla nádoba opatřena i značkou. Určující úloha zákaz
níka při značkování řemeslných výrobků je prokázána etnografidkými pa
ralelami z nedávné doby v hrnčířství a v kovářství. Podle mínění K. Černo
horského jsou tedy značky na dnech hradištních nádob značkami, které 
si zákazníci přáli na nádobách mít; hrnčíř je pouze prováděl. Význam zna
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ček mohl být různý: vlastnický, symbolický, magický, náboženský, deko
rativní; mohlo jít o znaky individuální, rodinné nebo rodové. Jejich vý
znam, který mohl být v různých případech rozdílný, bude možné proka
zovat jen na základě větších souborů z jednotlivých nalezišť, případně 
větších územních celků. Pečlivým studiem značek mohou být získány cenné 
historické poznatky.
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