
Bořivoj Dostál Pronikání
velkomoravské hmotné kultury 
do sousedních 
slovanských oblastí

Velká Morava zanechala hlubokou stopu v našich národních i evropských dě
jinách nejen tím, že byla prvním slovanským státem ve střední Evropě, který 
postavil pevnou hráz íránské expanzi na východ, že v ní byly položeny základy 
slovanskému písemnictví, ale i tím, že vytvořila svéráznou hmotnou kulturu. 
Vzhledem к tomu, že jde o součást slovanské hmotné kultury raného středo
věku, nacházíme v ní, zejména v oblasti lidové tvorby (keramika, pracovní ná
stroje, prosté ozdoby, lidová architektura aj.) mnoho prvků, které vedou к úva
hám o slovanské kulturní jednotě. Ve skutečnosti však není ve velkomoravské 
kultuře jednoty jak z hlediska společenského, tak časového i územního.
Od lidové kultury se výrazně odlišovala kultura vyšší společenské vrstvy - rodící 
se feudální třídy, která se svou životní úrovní a projevy vnější nádhery chtěla 
distancovat od řadového obyvatelstva. Zvlášť zřetelně se tyto rozdíly projevily 
na hlavních hradištích centrální moravské oblasti, ve Starém Městě u Uher
ského Hradiště, v Mikulčicích a v Břeclavi-Pohansku. Na knížecí sídla v této 
oblasti přicházeli první křesťanští misionáři; před 1100 lety tam přišli v čele 
byzantské mise i učení bratři, Konstantin a Metoděj. Spolu s poselstvími z pa
novnických dvorů tehdejších evropských velmocí sledujícími politické cíle se 
tam objevovali i výrobky a řemeslníci z významných kulturních středisek teh
dejšího světa (Byzance, Iránu, Černomoří, Adriatické oblasti, Itálie, Bavor, Po
rýní, Pobaltí aj.). Moravští řemeslníci zvládli brzy vzory a techniky cizích mistrů 
a vytvořili svéráznou velkomoravskou kulturu dvorského prostředí, která se nej
výrazněji projevila ve výrobcích drobného uměleckého řemesla.

V procesu přejímání a přepracovávání cizích vzorů můžeme sledovat jisté vý
vojové stupně, takže časově se nám velkomoravská kultura rozpadá zhruba 
na tři horizonty: 1. horizont blatnicko-mikulčický z první třetiny až poloviny 9. 
stol., projevující se především v mužském šperku (honosné pásové soupravy 
a ostruhy zdobené vrubořezem, lidskými maskami, palmetami, rytými motivy 
lidských postav a puncováním), v němž lze ještě zřetelně rozlišit cizí prvky; 
2. horizont staroměstský (veligradský) z druhé poloviny, resp. poslední třetiny 
9. stol. až poloviny 10. stol., projevující se především v ženském šperku (ho
nosné náušnice hrozníčkové, lunicové, bubínkové, košíčkové, sloupečkové, různé 
druhy kovových knoflíků a z nich zejména gombíky zdobené lisovanými rostlin
nými, geometrickými nebo zvířecími motivy), v němž cizí prvky splývají ve své
rázný projev; 3. horizont povel ко moravský z druhé poloviny 10. až počátku 11. 
stol., který můžeme sledovat v oblasti lidové tvorby (na dnešní Moravě zejména 
v keramice, na Slovensku i v belobrdském šperku), v němž nabývají převahy 
staré místní prvky a cizí vlivy doznívají vykazujíce zřetelné přetavení ve velko
moravském prostředí. Hlavní pozornost bude v této stati věnována horizontu 
staroměstskému, v němž se velkomoravská kultura projevila nejvýrazněji a nej- 
svérázněji.
Ani územně není velkomoravská kultura zcela jednotná. Uvedené chronolo
gické schéma platí pro oblast vlastní Moravy. Na území dnešního Slovenska 
je sice zastoupen jak blatnický, tak povelkomoravský horizont, poměrně vzácné 
jsou však šperky veligradského rázu. Pokud se tam vyskytnou, jsou pozdní (až
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Typické velkomoravské kovářské výrobky 

z hradiska Pohansko u Břeclavě: 
sekera-bradatice, ocílka se složenými rameny, 

vědro okované plechem, sekerovitá hřivna

(Foto S. Ševčík)

ze sklonku 9. a počátku 10. stol.). Bylo to patrně způsobeno tím, že tam v prů
běhu 9. stol. převládal šperk nitranského rázu, který jsme dosud nejlépe po
znali na pohřebišti v Nitře-Lupce a který úžeji navazoval na podunajské kle- 
notnické tradice. Svérázný vývoj šperku na Nitransku byl patrně ovlivněn tím, 
že tato oblast měla dlouho samostatný politický vývoj a i v rámci Velké Moravy 
měla zvláštní postavení (měla vlastní biskupství, byla doménou Svatoplukovou 
v době vlády Rostislavovy atd.).
Specificky velkomoravské tvary shledáváme jednak v kovářských a jednak ve 
šperkařských výrobcích, kde je můžeme archeologicky nejlépe postihnout. Mezi 
kovářskými výrobky jsou to především sekery-bradatice, vědra cele okovaná 
železným plechem, ocílky s několikrát složenými rameny a sekerkovité hřivny; 
jsou rovnoměrně zastoupeny na území vlastní Velké Moravy (tj. dnešní Moravy 
a Slovenska), jinde se vyskytnou ojediněle. Tato skutečnost ukazuje jednak, že 
se s kovářskými výrobky neobchodovalo na větší vzdálenosti, jednak svědčí 
o úzkém hospodářském sepětí jednotlivých oblastí staré Moravy vnitřním trhem 
i v rámci relativně uzavřeného autarkního feudálního hospodářství. Jinak tomu 
bylo se šperkem, který byl mnohem pohyblivější i při feudální uzavřenosti, neboť 
se mohl stát jako luxusní zboží předmětem dálkového obchodu. Specificky 
velkomoravské jsou různé ozdoby byzantsko-orientálního rázu (různé druhy 
náušnic, gombiky s lisovanou výzdobou, knoflíky pokryté granulací) a zčásti 
i podunajského původu (skleněné knoflíky, štítkové prsteny a náušnice nitran
ského typu). Šperky z pomoravských center, zv. veligradské, se šířily do okol-



Zleva:

šperky z pokladů zlomkového stříbra z oblasti polské (prvních pět horních) 
a volyňsko-kyjevské (pět spodních)

Od středu:

Nitranské náušnice s litými a lisovanými závěsky (horní řada)

a jejich balkánské a sedmihradské analogie
(spodní řada: Kurvingrad, Vinca, Ciumbrud, Sultana)

nich zemí obchodem, dary, kořistí, v souvislosti s jinými kulturními jevy, jako je 
šíření křesťanství, písemnictví atd., a v neposlední řadě i ve spojeni s územním 
šířením moravského státu. V nově získaných oblastech dal často veligradský 
šperk podnět к zahájení výroby domácích imitací, více či méně dokonalých, 
které mnohdy ještě dlouho po politickém zániku Velkomoravské říše na po
čátku 10. stol. připomínaly velkomoravskou tradici v uměleckém řemesle.
Již v třicátých letech 9. stol. se rozšířila moc moravských Mojmírovců na území 
dnešního Slovenska, z něhož byl vypuzen nitranský kníže Pribina, paktující se 
s íránskou říši. Typický veligradský šperk se tam však objevuje jen v malé míře 
a teprve na samém sklonku 9. a v počínajícím 10. stol., jak je to doloženo 
skvělými nálezy z Trnovce nad Váhom, Veči, Bratislavy, Nitry aj. Nálezy z po
hřebiště v Nitře na Lupce, datované převážně do druhé třetiny 9. stol. nasvěd
čují, že na Slovensku byl v průběhu 9. stol. rozšířen svérázný místní šperk za
stoupený několika typy hrozníčkových, lunicových a bubínkových náušnic s li
tými nebo lisovanými závěsky. Uvedené ozdoby známe ojediněle i z jiných 
slovenských a moravských lokalit. Pronikly i do Sedmihradska (pohřebiště 
v Ciumbrudu) a ovlivnily patrně spolu s veligradským šperkem i klenotnický 
okruh volyňsko-kyjevský (obliba dutých lisovaných závěsků). Některé velmi 
blízké analogie jihoslovanské nevylučuji, že vliv nitranského šperku zasáhl i do 
severních oblastí Balkánu.
S maximálním rozšířením moravského šperku můžeme počítat od sedmdesátých 
let 9. stol. Od této doby se Svatopluk postupně zmocňoval jednotlivých sou

sedních zemí a moravský stát postupně přerůstal ve Velkomoravskou říši. Tím 
se vytvářely předpoklady pro další a intenzivnější šíření velkomoravské hmotné 
kultury.
Do Čech pronikaly kulturní vlivy z Moravy již od poloviny 9. stol. V sedmdesá
tých letech 9. stol. tam proniká z Moravy křesťanská misijní činnost (křest Boři
vojův vykonaný Metodějem, misijní poslání kněze Kaicha v Čechách, založení 
kostela sv. Klimenta na Levém Hradci aj.) a spolu s ní i politické nároky, které 
vrcholí ovládnutím Čech, doloženým zprávou z roku 890. Tyto historické udá
losti se odrážejí v poměrně častém výskytu moravského šperku v Čechách 
(Kolín, Zelénky, Zatec, Levý Hradec aj.). Vzniká tam i jeho místní výroba, která 
pokračuje i po zániku Velké Moravy v 10. stol., jak to dokládají skvělé nálezy 
ze zlického střediska. Staré Kouřimě.
Církevní vliv a politická moc Velké Moravy se v sedmdesátých letech 9. stol. 
šiří i do Poodří a Povislí, do pozdějšího Slezska a Krakovsko (Kristiánova le
genda o pokoření vislanského knížete). Z Wišlice známe zbytky starobylé archi
tektury (základy kostelíka), jejíž vznik bývá někdy spojován s moravskou ex
panzí do této oblasti. Pronikání moravských šperků, jakož i jiných výrobků 
(seker, věder) do této oblasti dosvědčují nálezy z mohylníku ve Stěbořicích 
u Opavy. Ze patrně přímo v Poodří a Povislí navazovala šperkařská výroba na 
velkomoravskou tradici, o tom svědčí některé typy ozdob v pokladech tzv. zlom
kového stříbra (Zawada Lanckoroňska, Radzików aj.). Z oblasti horní Odry 
a Visly pronikaly deriváty moravského šperku dále na sever (do Velkopolsky
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Náušnice belobrdské kultury
napodobující odléváním honosné velkomoravské tvary

Vlevo:
Velkomoravské importy z Rakouska (Wartmannstetten — vlevo nahoře), 

Maďarska (Zalavár, Heves — horní řada vpravo) 

a Jugoslávie (Knin, Trilje — střední řada, Ptuj — spodní řada)

Srovnávací mapky viz str. 65, 77 a 78

a Pomočí) a na východ do oblasti volyňsko-kyjevské. Dříve se soudilo, že šperky 
v pokladech pobaltských, polských a ruských Slovanů 10.—11. stol. jsou arab
ského původu, protože se nacházely spolu s arabskými mincemi, ale již před 
druhou světovou válkou prokázal polský archeolog R. Jakimowicz jejich místní 
slovanský původ a ukázal, že se v jednotlivých oblastech více či méně liší. 
Dnes, po objevu velkomoravského kulturního střediska, se stává stále jasnější, 
že v oblasti polské a volyňsko-kyjevské se ve špercích z těchto pokladů silně 
uplatňovala velkomoravská tradice. Předmětem dalšího studia bude ještě zjiš
tění, do jaké míry se tu uplatňoval přímý velkomoravský vliv a do jaké míry byl 
tento vliv zprostředkován přes Čechy.
Na území dnešního Maďarska byl v době Velké Moravy slovanský živel velmi 
silný. Svědčí o tom mimo jiné i to, že Maďaři převzali slovanskou zemědělskou, 
právní i vojenskou terminologii. Slovanská hmotná kultura se tam však kromě 
typické keramiky od velkomoravské značně lišila; patrně proto, že se tam v ře
mesle (zejména uměleckém) uplatňovala silná antická tradice a dále různé 
kočovnické vlivy. Dokladem primárního velkomoravského vlivu je tam jen ně
kolik ojedinělých nálezů gombíků (Heves) a náušnic z centra Blatenského 
knížectví Pribinova a Kocelova — Mosaburgu — dnešního Zalaváru. Tam je 
ovšem malý počet nálezů ovlivněn křesťanským rázem zkoumaného pohřebiště. 
Druhotně se však tradice velkomoravského šperku silně projevuje ve společné 
maďarsko-slovanské kultuře belobrdské z 10.—12. stol., rozšířené od Slovenska 
po Jugoslávii a od Sedmihradska к Alpám. V jejím lidovém šperku jsou za

stoupeny lité imitace hrozníčkových, bubínkových a lunicových náušnic. Ty se 
často dostávaly Podunajím až do dnešního Bulharska a Rumunska к dunajské 
deltě a černomořskému pobřeží (Trojan, Galiče, Kavarna, Garvan aj.).
Výskyt věcí moravského původu v severním rakouském Podunají (Bernhards
thal, Zistersdorf, Steinabrunn aj.) je pochopitelný, neboť tato oblast byla sou
částí moravského státu od samého počátku. Pronikáni moravských vlivů dále 
na jih, ať v souvislosti s obchodem, poselstvími do Říma, případně sňatky pří
slušníků feudální vrstvy, dosvědčují nálezy typických moravských náušnic z Wart- 
mannstetten v Rakousku jižně od Dunaje a v Ptuji v Jugoslávii. Maďarský 
archeolog B. Szöke uvažoval o přímém moravském původu některých balkán
ských nálezů šperků (Trilje, Brestovac).
Z oblasti vysokého umění by bylo třeba uvést ještě zděnou architekturu, jejíž 
počátky byly na našem území položeny v době Velké Moravy a která se stala 
mezičlánkem a snad i prostředníkem mezi jižními oblastmi naplněnými antic
kými tradicemi a prostředím českým, zejména u některých typů staveb, např. 
rotund.
Kulturní význam Velké Moravy spočívá tedy nejen v tom, že vytvořila nejstarši 
státní tradici u západních Slovanů a položila základy slovanského písemnictví, 
ale lze ho spatřovat i v drobných uměleckých projevech, v jejichž územním 
rozšíření můžeme sledovat sféry nejintenzivnějších politických a kulturních vlivů 
Velké Moravy a které v pozdější tradici pronikly z okruhu vyšších společenských 
vrstev i do vrstev lidových.
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