
ist und auch dadurch, dass ein Bestatteter postmortal zerstückelt war. Die komplizierten Fund
umstände des Grabes Nr. 12 erbringen eine Reihe von Fragen, von welchen die interessanteste 
die Bedeutung der Körperzerstückelung ist, zu der es in jener Zeit kam, als noch die Kno
chen mit dem Gewebe zusammenhingen. Weiter zeigt das Gesamtgepräge des Gräberfel
des, dass einige Gräber scheinbar Familiengrüfte waren, ähnlich wie das Grab Nr. 12 mit 
seinen vier Bestattungen. Bei der Beurteilung der beschriebenen aussergewöhnlichen Bestattung 
schliesst der Autor die Möglichkeit aus, dass es sich um Überreste eines Übeltäters handelte, 
da dieser sicher nicht in einem Familiengrabe bestattet wäre. Er glaubt eher an bestimmte 
magische Zeremonien, die mit den tief verwurzelten mittelalterlichen Aberglauben über den 
Vampirismus Zusammenhängen. Mit ähnlichen Problemen befassten sich bereits mehrere 
Forscher (J. Eisner, R. Turek, H. Preidel, E. Beninger und L. F. Zotz).

VELKOMORAVSKÁ HRADIŠTĚ A POHŘEBIŠTĚ 
A OTÁZKA MORAVSKÝCH KMENŮ

Bořivoj Dostál, PÜ FF, Brno

Cílem tohoto článku je podat stručný přehled názorů na otázku slovanských kmenů 
na Moravě a naznačit jak a pokud by bylo možné využít к řešení tohoto problému vý
sledků výzkumů velkomoravských hradišť a pohřebišť.

Jména a území moravských kmenů nejsou známa z historických pramenů, neboť 
zájem západních kronikářů se obrátil к Moravě až v 9. stůletí v souvislosti s existencí 
Velkomoravské říše1. Z Geografa Bavorského’ lze uvést ve vztah s dnešní Moravou 
jen dvojí název Moravanů, představující pojem geograficko-politický. V 9. století 
měla již Morava státní zřízení, a proto musíme s kmenovou organizací počítat v dobách 
dřívějších, mezi 6.-9. století. Stanovisko H. Preidla, že Slované po příchodu do našich 
zemí tvořili pouhou sídlištní aglomeraci ovládanou až do konce 8. století Avary3, nelze 
přijmout proto, že jmenovaný autor fakticky odmítá existenci kmenového zřízení 
u Slovanů vůbec; i historicky doložené české kmeny pokládá jen za teritoriální útvary 
vojensko-správního charakteru, navazující na domnělou avarskou správní organizaci4. 
Naše historiografie nepopírá teritoriální znak kmenů5, ba naopak soudí, že ve společenské 
organizaci Slovanů během jejich rozchodu do historických sídel postupně ztrácelo vý
znam pokrevní příbuzenství a získávaly na váze teritoriální prvky jako organizující 
činitelé. Rozborem předstátních společenských útvarů u Slovanů byla stanovena vý
vojová linie: rod — hradová obec (pagus) — kmen (knížectví) — kmenový svaz — ranč 
feudální stát.6 Při lom jsou tyto útvary chápány dynamicky, ij. počítá se s přežíváním 
jedněch útvarů (menších) v rámci druhých (vyšších). Současně se u nejnižších jednotek 
soudí na postupný přechod od rodů к patriarchálním velkorodinám rozkládajícím se 
v rodiny monogamní7.

Pro skromnost historických zpráv stala se otázka kmenů v celém slovanském světě 
doménou archeologů8. Všechny práce týkající se tohoto problému se shodují ve snaze 
určit rozlohu kmenových území na základě rozšíření tvarů hradišť, sídlišť, obytných 
objektů, zvláštností pohřebního ritu, keramiky, ozdob aj., zdůrazňujíce význam regionál
ního výzkumu; pozorování archeologická doplňují údaji historické geografie, rozlohou 
jednotek církevní správy a argumenty filologickými9.

Jak se vyvíjelo řešení otázky slovanských kmenů na Moravě? — Záslužnou práci 
v oboru historické geografie vykonal již F. Černý10, který rozlišil na Moravě starou 
sídelní oblast štěpní osídlenou zhruba ve stejném rozsahu od neolitu až к roku 1200 
a od pradávna neobydlenou oblast lesní. Sídelní oblast je vymezena a rozdělena po
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hraničními a vnitřními hvozdy (Českomoravská vysočina, Drahanská vysočina, Jeseníky, 
Karpaty, Chřiby, Zdánský les) na několik celků, z nichž uzavřené je pouze Olomoucko, 
kdežto jihomoravské úvaly jsou otevřené. Není tu tedy dosti geograficky vymezených 
území, která by poskytovala přirozenou základnu к rozvoji kmenů. Reky nelze 
apriorně, bez bližšího výzkumu, pokládat za hranice kmenů, neboť ty jen v některých 
případech obyvatelstvo rozdělují, většinou však bývají osou osídlení11.

Na základě rozložení skupin nejstarších osad (stáří určeno jen podle tvaru a jména!) 
spatřuje I. L. Červinka na území dnešní Moravy tři kmeny. — Hanáky, Slováky a kmen 
na horní Dyji12; v podstatě je závislý na V. Chaloupeckém13. Na základě úvahy, že 
nejstarší církevní organizace doložená z počátku 12. století se shodovala se správním 
rozdělením, které snad mělo své kořeny již v období velkomoravském, v němž žila 
ještě tradice kmenová, usoudil V. Richter, že na dnešní Moravě existovalo kdysi 
šest kmenů14. Jeho stanovisko akceptoval bez výhrad L. Hosák15. Tím jsou vyčerpány 
možnosti historiků. Zahájením velkých slovanských výzkumů se otevřelo v řešení této 
otázky volné pole archeologům.

Nejdříve několik poznámek. Převaha dosud získaného slovanského materiálu patří 
velkomoravskému období, v němž kmeny zanikají. Památek ze starší doby hradištní 
je nepoměrně méně a takového druhu, že z nich zatím není možné učinit nějaké závěry 
v otázce kmenů. Domnívám se však, že za této situace lze i z velkomoravského materiálu, 
i když jednostranného — pochází především z pohřebišť, zatím co o sídlištích a obyt
ných objektech téměř nic nevíme — získat podklady pro kmenové rozlišení, neboť 
přežitky kmenového zřízení byly v této době ještě živé16 a odrážely se v jevech, které 
se dají archeologicky sledovat.

Pomocí velkomoravských památek se pokusil několikrát rozlišit kmenové oblasti 
na Moravě J. Poulík. Na základě keramiky blučinského a pomoravského typu a podle 
současné hranice mezi hanáckým a slováckým nářečím stanovil positivně dva kmeny 
a negativně kmen v olomoucké kotlině a další mezi Dunajem a Dyjí17. Dnes se ukazuje, 
že stanovení kmenových rozdílů jen podle keramiky by bylo založeno na úzké zá
kladně, uvážíme-li, že v 9. století existovaly hradské hrnčířské dílny s dosti širokým 
odbytem18. Pokud jde o hranice nářečí, je možné je používat к těmto úvahám jen 
s velkou reservou. V. Polák poukazuje, že většina českých a moravských nářečí se for
movala teprve v 15. a 16. století19. Hranici hanáckého a slováckého nářečí lze však 
při řešení otázek kmenových oblastí brát v úvahu, neboť se kryje s hranicí geografickou 
(západní okraje Beskyd, Chřibů a Ždánského lesa). Dokonce i severní hranice výskytu 
blučinského typu by se dala ztotožnit s přirozenou geografickou hranicí, představovanou 
nevysokými, ale zalesněnými Litenčickými vrchy, mezi nimiž a Drahanskou vysočinou 
je otevřená vyškovská brána, spojující Brněnsko s Olomouckém. Jižní hranice zůstává 
ovšem problematickou (viz výše o řekách). Poněkud jiné stanovisko v otázce morav
ských kmenů zaujal J. Poulík později. Vyslovil ojedinělý názor, že moravští Slované 
neznali až do 2. poloviny 8. století vyšší společenské organizace než byly rody a že 
teprve v této době začaly v souvislosti s budováním hradišť vznikat kmenové útvary, 
к jejichž koncentraci došlo až v době Rostislavově20. Podle geografických hledisek, 
keramiky, rozsáhlých pohřebišť a hradišť stanovil na Moravě šest kmenových oblastí, 
čímž dosáhl co do počtu (nikoliv co do vlastní lokalisace) souladu s úvahami historiků. 
Při tom za projev zvláštního kmene na soutoku Svratky s Dyjí pokládá žárové hroby 
s keramikou pražského typu; tím se dostává do protikladu se svou původní thesí, že 
Slované u nás před 8. stoletím kmeny neznali20. Ve své práci o výzkumech v Mikul
čicích J. Poulík reviduje svůj názor na datování počátků kmenového zřízení na Moravě 
a počítá tu opět jen se třemi kmeny21. Domnívám se, že však tím není řečeno v této 
otázce poslední slovo. 1 když stanovené oblasti jsou do jisté míry též geograficky
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uzavřenými celky, nesmíme zapomínat, že byly vymezeny pouze pomocí velkomorav
ského materiálu a pravděpodobně nám odrazily jen poslední stadium kmenového vývoje 
těsně před vznikem státu. Je nutno podotknout, že kmeny prodělaly značný vývoj, 
že jejich územní rozsah se měnil a často docházelo к různým formám jejich slučování22. 
Záleží tedy na tom, jak rychle probíhal slučovací proces, a zda určité útvary setrvaly 
dosti dlouho, aby se jejich existence mohla odrazit i v archeologickém materiálu. To 
však budeme moci rozhodnout teprve na základě studia starohradištních památek 
a zvláště na základě výzkumů sídlišť ze staro- i středohradištního období, ale pravdě
podobně ani potom nebude obraz kmenových oblastí pro jejich měnlivost všude stejně 
výrazný.

Důležitým závěrem posledních Poulíkových úvah o moravských kmenech je upuštění 
od domněnky, že každé velkomoravské hradisko a rozsáhlé pohřebiště je středem 
nějakého kmene. Tím se dostáváme к otázce, jaké společensko-hospodářské útvary nám 
velkomoravská hradiska a pohřebiště representují. Nejdříve к hradištím: Nemůžeme-li 
je pokládat za střediska kmenů (z důvodů chronologických a proto, že by tak počet 
kmenů sloupal do nemožnosti), nebylo by možné v nich vidět střediska útvarů, které 
V. Vaněček nazývá hradovými obcemi23 a L. Niederle „pagy“24? Hradové obce jsou 
útvary vývojově staršími než kmeny a nešlo by jc tudíž rovněž přímo spojovat s velko
moravskými hradišti. Hradové obce však mohly přežívat v rámci kmenových knížectví 
jako nižší správní celky. Vzhledem к tomu, že se na některých velkomoravských hra
dištích (Staré Zámky u Líšně, St. Město, Mikulčice, Pohansko u Břeclavi) našly hroby, 
sídelní objekty a vrstvy s keramickým materiálem ze 7.-8. století, mohli bychom 
uvažovat o eventualitě, že velkomoravská hradiska vznikla většinou na starších a men
ších slovanských hradištích — centrech hradových obcí25, a jejich enormní velikost byla 
dána novou funkcí, kterou plnila v rámci velkomoravského státu26. Tím bychom sou
časně připustili myšlenku, že na území jednoho bývalého kmene mohlo vzniknout více 
velkomoravských hradišť, čímž bychom dospěli к situaci analogické poměrům v Če
chách27. To by také více odpovídalo duchu Geografa Bavorského, v němž jedenáct 
uváděných civitates pro Marharie (a třicet pro Merehany)28 bychom spíš ztotožnili 
s počtem velkomoravských hradišť vyrostlých ve střediscích hradových obcí než 
s počtem kmenů. V této otázce zaujímá přijatelné stanovisko H. Preidel, spatřující 
v civitates Geografa území drobných slovanských vládců, tedy nikoliv sama hradiště 
a nejbližší okolí, nýbrž větší územní svazek29.

A nyní několik slov к velkomoravským pohřebištím. Celkem jich bylo i s ojedině
lými hroby objeveno na 160. Z toho je několik pohřebišť velkých při významných 
hradištích (St. Město, Mikulčice, Pohansko u Břeclavi, Dol. Věstonice, Rebešovice), dále 
několik větších a poměrně bohatých pohřebišť mimo prostor známých hradišť (Stráž
nice, Předmostí, Vranovice, Strážovice aj.), asi sto pohřebišť s počtem hrobů nepřesahují
cím padesátku a přes čtyřicet ojedinělých hrobů. Nutno podotknout, že většina pohřebišť 
není prozkoumána úplně, což nám brání v představě, jak velké osadě příslušely. 
H. Preidel soudí, že staromoravská pohřebiště 9. století representují panská sídla 
s příslušnými společenstvími, nikoliv jednotlivé dvory, samoty nebo vsi, jak je tomu 
dnes30. Při hodnocení nálezů ze St. Města dochází týž autor к myšlence, že majetní ne
božtíci byli ke staroměstským hřbitovním kostelům sváženi zdaleka a že rozsáhlé po
hřebiště tu nemusí dokazovat existenci velkého sídliště městského rázu, neboť v natu
rálním hospodářství raného feudalismu byly podle jeho mínění jen drobné osady, které 
měly kolem sebe dostatek zemědělské půdy (při trojpolním systému 8 ha na jednu 
osobu)31.

Naproti tomu sovětští archeologové důsledně rozlišují městské a venkovské osady
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a pohřebiště32. В. A. Rybakov si povšiml skutečnosti, že na menších hřbitovech ven
kovského rázu je materiál jednak místního (vesnického) a jednak městského původu33. 
Věci městského původu pokládá Rybakov za majetek příslušníků tzv. mladší knížecí 
družiny, usazované knížetem ve správní funkci na'venkově34. Přehlédneme-li materiál 
z moravských středohradištních pohřebišť, najdeme na všech velkých pohřebištích 
převahu výrobků městského charakteru (honosné šperky ze St. Města, Sadů, Mikulčic, 
Pohanská u Břeclavi, Předmostí, Rebešovic) pocházejících z dílen knížecích řemeslníků 
v místech většího soustředění obyvatelstva. Na většině ostatních pohřebišť je materiál 
prostší, vyráběný snad vesnickými řemeslníky, a jen malá část městských výrobků 
(Josefov, Slrážovice, Hluk, Vysočany aj.). Konečně jsou tu venkovská pohřebiště, z nichž 
nemáme žádný luxusní materiál, nýbrž jen prosté šperky a keramiku (i když tato bývá 
někdy dokonalá; Zástřizly, Míšovice, Sardičky, Vel. Pavlovice, Holásky aj.). Výskyt 
keramiky v hrobech je rovněž jevem, který by mohl přispět к charakteristice osady, 
к níž pohřebiště příslušelo: na většině velkých a bohatých pohřebišť je keramika 
zastoupena nepatrně, zatím co na venkovských jsou nádoby téměř v každém hrobě 
nebo téměř v 50 % hrobů. Konečně je tu další důležitý jev, že ve vybavení hrobů se 
jeví větší diferenciace na velkých pohřebištích než na malých35. Mohli bychom tedy 
soudit, že velká pohřebiště patřila větším soustředěním obyvatelstva při významných 
hradištích, která byla centry feudalisace, pohřebiště s částí městského materiálu příslu
šela osadám zapadajícím do feudálního systému (byla tu kromě většiny nevolníků 
rodina místního feudála) a chudá pohřebiště venkovská patrně náležela osadám svo
bodných, mezi nimiž se neprojevila větší společenská diferenciace. Podrobným studiem 
materiálu z těchto tří druhů pohřebišť by se nám mohl objasnit jejich vzájemný vztah 
a ve zvláštnostech tohoto materiálu a uskupení jeho nalezišť by se také mohly odrazit 
starší kmenové oblasti. H. Preidel, který nesouhlasí s dělením osad z 9. století na ven
kovské a městské, zdůrazňuje, že v 9. a 10. století nemohla u Slovanů existovat města 
v pozdějším středověkém smyslu, protože tu nebyla svobodná řemeslnická vrstva a 
obchodnictvo36. Jeho argumentace vyznívá celkem přesvědčivě, zvláště srovnáme-li 
jeho ekonomické úvahy s výsledky výzkumu Kudrnáčova o výnosnosti raněstředo- 
věkého zemědělství a s úvahami o hustotě obyvatelstva v našich zemích u jiných 
autorů37. Lze-li akceptovat jeho názory o naturálním charakteru raněstředověkého hos
podářství a jeho střízlivé odhady o velikosti osad, nelze na druhé straně oddiskutovat, 
že v 9. století existovala na Moravě významná hospodářská a správně-politická střediska 
s větší koncentrací obyvatelstva, i když snad ne tak velikou, jak se někdy uvádí.
V nich pracovali řemeslníci. žijící patrně většinou ve feudální závislosti38 a luxusní 
zboží z jejich dílen, jakým byl honosný velkomoravský šperk a snad i jiné výrobky, 
se rozšířily i do sousedních oblastí39. Tato skutečnost byla v poslední době znovu 
dokumentovaná nádhernými nálezy ze St. Kouřimi40; tamější nálezy posilují pravdě
podobnost domněnky V. Richtra o úzkých vztazích Slavníkovského panství к Moravě41.

Velkomoravská hradiště tedy patrně vznikala v místech starších opevněných středisek 
tzv. hradových obcí a nemůžeme každé z nich pokládat za bývalé centrum kmene. 
Původní počet moravských kmenů byl patrně větší než tři J. Poulíkem stanovené 
kmenové oblasti. Kmenová území budeme moci stanovil pro jejich měnlivost jen 
zčásti, a to především na základě výzkumů staro- a středohradištních sídlišť a částečně 
i na základě srovnávání materiálu z venkovských a městských pohřebišť 9. století. V sou
vislosti se studiem materiálu z pohřebišť bude třeba řešit otázku, zda tzv. veligradský 
šperk'12 byl vyráběn jen ve St. Městě nebo i na jiných moravských lokalitách, a dále 
zjistit rozsah a intenzitu vlivu karantánského šperku na Moravě43, abychom mohli 
definitivně rozhodnout, zda oblast mezi Dunajem a Dyjí je skutečně zvláštní kulturní 
a kmenovou oblastí.
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ВЕЛИКОМОРАВСКОЕ ГОРОДИЩЕ И МОГИЛЬНИК И ВОПРОС 
О МОРАВСКИХ ПЛЕМЕНАХ.

Б. Достал.

Великоморавские городища возникали, по-видимому, на местах более древних укреплен
ных пунктов (так. наз. „civitates“ Географа Баварского); в каждом из них нельзя видеть 
центр племени. Первоначальное число моравских племен не превышало, по-видимому, три.

GROSSMÄHRISCHE BURGWÄLLE UND GRÄBERFELDER 
UND DAS PROBLEM DER MÄHRISCHEN STÄMME. 

Bořivoj Dostál, P Ü FF, Brno

Grossmährische Burgwälle entstanden scheinbar an Stellen älterer befestigter Zentren d. sog. 
Burgansiedlungen; in jedem können wir jedoch nicht den Mittelpunkt eines Stammes sehen. 
Die ursprüngliche Anzahl der mährischen Stämme betrug scheinbar mehr als jene drei Stam
mesregionen, die von J. Poulík festgesetzt wurden. Die Stammesgebiete werden wir wegen 
ihrer Veränderlichkeit nur zum Teil begrenzen können und das vor allem auf Grund der Aus
grabungen von früh- und mittelburgwallzeitlichen Siedlungen und teilweise auch auf Grund 
des Materialstudiums von ländlichen und städtischen Gräberfeldern aus dem 9. Jahrh.

PRÍSPEVOK STREDOVEKEJ ARCHEOLÓGIE К ŠTÚDIU 
ROMÁNSKÝCH TEHLOVÝCH STAVIER NA SLOVENSKU

Alojz Habovštiak, AÜ SAV, Nitra

Při výskumoch našich zaniknutých středověkých osád dochádza naša začínajúca 
historická archeológia mnohokrát aj k takým poznatkom, ktoré znamenajú cenný přínos 
pře poznanie architektury našich vidieckych kostolov. Zvyšky po sakrálnych stavbách 
sú totiž jedným z najmarkantnejších dokladov po niekdajších středověkých zaniknu
tých osadách, a tak výskům týchto stavieb stává sa bezprostřednou súčasťou výskumu 
středověkých osád. Tak tomu bolo i při archeologickom výskume středověkej zaniknu- 
tej osady na Páldombe v chotári obce Bohatá, okres Hurbanovo. Už v prvej fáze 
tohto výskumu v roku 1957 přišlo sa tu na pódorys románského kostola1, ktorého 
výskům bol potom dokončený v roku 19582.

Kostol pozostával z obdlžnikovej lode o rozmeroch na vonkajšej straně 10,80X8,90 m, 
vo vnútri 9X7,25 maz poloblúkovitej apsidy na východnej straně (obr. 3, t. I). 
Obe časti odděloval navzájom triumfálny oblúk, po ktorom sa zachovali zvyšky v po
stranných výbežkoch na rozhraní lode a apsidy. V západnej časti lode kostola stála 
empora, nesená dvorná, v priereze skoro štvorcovými piliermi, vstávaná na tzv. ba-
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