
ské university, Archivu Akademie výtvarných 
umění a méně známému Dokumentačnímu 
archivu rakouského odboje.

Mimo stručné zmínky o některých dalších 
úředních i soukromých archivech, S. Petri- 
nová podrobněji seznamuje čtenáře s Dolno-

rakouským zemským archivem, zmiňuje se 
také o důležitějších městských a zámeckých 
archivech a svůj přehled zakončuje církevní
mi archivy.

Prokop Zaoral

Dějiny a kultura Československa

Bohuslav Chropovský: Slovensko na 
úsvite dějin. Bratislava, SPN 1970. 194 str., 
52 obr., 64 tab., 2 mapy.

Knihou B. Chropovského je splněn dlouho
době pociťovaný požadavek na naši historic
kou vědu. Do rukou našeho čtenáře se do
stává populární přehled problematiky nej star
šího období slovenských dějin 6.—11. století, 
к jehož objasnění autor použil vedle poměrně 
kusých písemných zpráv i bohaté výsledky 
archeologického bádání na Slovensku pováleč
ných let, na němž se sám význačnou mírou 
podílel. Jestliže již dříve nastínil podobný 
obraz minulosti Cech R. Turek (Cechy na 
úsvitě dějin, Praha 1963) a Moravy J. Pou- 
lík (Staří Moravané budují svůj stát, Gott
waldov 1960), pak stejný význam pro oblast 
Slovenska má dílo B. Chropovského. Autor 
měl tedy vzory v populárních zpracováních 
obdobné problematiky z jiných oblastí Česko
slovenska a měl i své předchůdce v soubor
ných vědeckých zpracováních tohoto období 
na Slovensku samém. Z nich je třeba uvést 
zejména práci J. Děkana „Začiatky sloven
ských dějin a Ríša velkomoravská“ (Bratisla
va 1951), napsanou v období před rozma
chem velkých archeologických výzkumů, studii 
A. Točíka „Súčasný stav archeologického ba- 
dania najstarších dějin slovenského národa“ 
(Archeologické rozhledy 15, 1963, 591—624) 
i kolektivní dílo slovenských archeologů 
„O počiatkoch slovenských dějin“ (Bratisla
va 1965). Tyto práce ovšem nemohly pro své 
zaměření dosáhnout široké publicity a zůstává 
proto zásluhou B. Chropovského, že dokázal 
vytvořit dílo osobitého pojetí pro širokou čes
koslovenskou veřejnost. V této skutečnosti, 
stejně jak v tom, že práce si klade za cíl při
spět к vytváření socialistického vlastenectví 
mládeže obou našich národů, na jejichž spja- 
tost i v hluboké minulosti autor jak v před
mluvě, tak na jiných místech své práce po
ukazuje, spočívá politická aktuálnost díla.

B. Chropovský na sebe vzal nesnadný úkol. 
Geografická poloha Slovenska, jeho přirozené 
rozčleněni na několik oblastí, jeho omezená 
přístupnost horskými přechody ze severu a 
jeho otevřenost úrodnými jižními nížinami do

Karpatské kotliny způsobily, že se tam jak 
v pravěku, tak i v raném středověku nesmírně 
komplikovala otázka etnických vztahů i kul
turních vlivů z různých oblastí. Přitom archeo
logické výzkumy posledních tří desítiletí, 
i když jejich výsledky jsou obdivuhodné, ne
mohly vysvětlit složitou problematiku rovno
měrně a naopak mnohde ještě přispěly к po
stavení nových otázek. Proto i autorův výklad 
jednotlivých historických jevů a událostí vy
kazuje odlišný stupeň šíře a úplnosti. Popu
lární podání nutící autora ke zkracování a tím 
i zjednodušování složitých problémů může 
místy vyvolat nesouhlas nebo diskusi v odbor
ných kruzích.

Kniha se dělí na čtyři nestejně rozsáhlé 
části zahrnující hlavní etapy existence Slova
nů na Slovensku; tyto se pak rozpadají na 
samostatné oddíly podle hlavních problémů.

Prvá část „Najstarší Slovania“ (str. 9—25) 
informuje čtenáře o nejstarších písemných 
zprávách o Slovanech, o poloze jejich původ
ních sídel a jejich expanzi do historických 
zemí. Telegrafický přehled neumožňoval auto
rovi zabíhat do podrobností živě diskutova
ných otázek slovanského pravěku, nicméně 
bylo možné vyhnout se některým nepřesnos
tem. Sotva např. můžeme označovat Jorda- 
nise pozdněřímským historikem, jde-li o auto
ra 6. století píšícího sice latinsky, ale nesporně 
gótského původu a působícího snad v Ra- 
venně nebo Konstantinopoli, a to jednoznačně 
v zájmech byzantské politiky. Též slovanská 
pravlast v pojetí Niederlově nezahrnuje jen 
oblasti západně od Dněpru a jižně od pripeť- 
ských močálů, jak uvádí autor, ale též pro
story východně od Dněpru (povodí Děsný) 
a samozřejmě i oblast pripeťských močálů; 
Niederle pouze zdůrazňuje, že to nejsou jen 
pripeťské močály, které ke slovanské kolébce 
patří. V partii o nejstaršich Slovanech na 
území Slovenska autor oprávněně zastává re
zervované stanovisko к pokusům o rozlišení 
slovanských památek v pozdněřímském ma
teriálu (prešovský typ), které navazují na 
starší, dnes již většinou opuštěné hypotézy so
větských archeologů o slavinitě černjachovské 
kultury 2.—4. stol. n. 1. Zvláštní stať věnuje 
sídlištním a hrobovým památkám s keramikou
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pražského typu; z hlediska odborné termino
logie používá zde i na jiných místech knihy 
nepřesně termínu krb pro otopná zařízení 
běžně označovaná jako pece. Pojednání o za
městnání a společenském zřízení Slovanů po 
obsazení našich zemí odpovídají běžně trado
vaným názorům. Autor právem zdůrazňuje, že 
již v nejstarším období vznikaly zárodky prv
ních politických sjednocení.

Druhá část knihy — „Před vznikom velko
moravského státu“ (str. 26—82) — je uve
dena historií Avarů, vývojem jejich vztahů ke 
Slovanům a dějinami Sámova kmenového 
svazu. Za tiskovou chybu je nutné pokládat 
údaj o severokarpatských Alanech; alanské 
kmeny sídlily na severním Kavkaze. Je též 
nepřesné mluvit o západofranských střediscích 
na sklonku 8. stol., když к rozdělení íránské 
říše došlo až verdunskou smlouvou r. 843. 
Obsáhlejší je výklad o archeologických pa
mátkách 7.—8. stol.: o kostrových pohřebiš
tích a pohřebních zvycích, v nichž můžeme 
spatřovat četné prvky projevující se i na 
pozdějších pohřebištích velkomoravských, 
o struktuře společnosti odrážející se v rozdíl
ném vybaveni hrobů, o zemědělství, řemeslech 
(zejména o hrnčířství, metalurgii, kovářství a 
šperkařství, přičemž se výklad místy redukuje 
na pouhý výčet a popis předmětů) a o pro
blémech exportu a importu. Autor nepopírá 
přítomnost Avarů na území Slovenska, jejich 
vliv na výzbroj a výstroj bojovníků i jejich 
politickou nadvládu v podstatné části 6.—8. 
stol., avšak soustavným poukazováním na řadu 
slovanských prvků v ritu a inventáři kostro
vých pohřebišť a souběžných sídlišť vede čte
náře к poznání, že památky 7.—8. stol. lze 
právem nazývat slovansko-avarskými a že to 
byli Slované, kdo měl rozhodující úlohu 
v ekonomice i kultuře Slovenska té doby. 
Pozoruhodný je autorův pokus o určení cha
rakteru neprozkoumaných osad podle rázu 
к nim příslušných pohřebišť na osady strážní, 
řemeslnicko-obchodnické a zemědělské. Do
mnívám se, že mohl být více zdůrazněn rozdíl 
mezi pohřebišti a osadami nížinné a hornaté 
části Slovenska, který si čtenář po přečtení 
textu sotva uvědomí. Ojedinělý a sotva správ
ný je autorův názor o kosení obilí krátkými 
kosami; v speciální literatuře je přesvědčivě 
zdůvodněno, že krátké kosy mohly být použí
vány jen к žatvě trávy, zatímco obilí se prak
ticky po celý středověk žalo srpy. Poklad ze 
Zemianského Vrbovku je na práci tohoto 
druhu až příliš podrobně popsán, aniž je toho 
v dalším textu dostatečně využito. Důležitá je 
však autorova dedukce, že poklad svědčí 
o existenci knížecího prostředí mezi slovenský
mi Slovany, jehož příslušníci si mohli podob
né luxusní předměty kupovat nebo je nechat 
vyrábět v dílnách u svých dvorů; nasvědčuje

to jisté koncentraci politické moci v rukou 
slovanských velmožů i v době avarské nad
vlády. Bohatou škálu ženských šperků 7.—8. 
století pokládá za výrobky domácích mistrů. 
Velmi názorně je podán výklad o vývoji ozdob 
mužského opasku od tepaných souprav 6. až 
1. poloviny 7. stol. přes lité garnitury na 
sklonku 7. a 8. stol. až po kování blatnického 
stylu s rytým ornamentem a puncovaným po
zadím ze sklonku 8. stol. Stať o vojenství pů
sobí poněkud schematickým dojmem, neboť je 
založena na údajích Maurikiových, vztahují
cích se na balkánské Slovany 6. věku; v sou
vislosti s tím uváděné archeologické nálezy, 
stejně jako úvahy o členění vojska se zčásti 
vztahují spíše až na velkomoravské období 
(sekery, meče) a některé nejsou doloženy vů
bec (přilby).

Kapitola „Velká Morava“ (str. 83—172) 
zaujímá téměř polovinu knihy. Je to úměrné 
významu i množství písemných a archeologic
kých pramenů к tomuto období. Autor nej
dříve vypočítává písemné prameny к dějinám 
Velké Moravy a pak na jejich základě líčí 
osudy tohoto státního útvaru se zvláštním dů
razem na kulturně politický význam byzantské 
misie. Text často prokládá překlady původ
ních pramenů. V dalším výkladu založeném 
převážně na archeologických faktech autor 
zdůrazňuje, že větší část Slovenska byla osíd
lena již před německou kolonizací 13. století 
a že osídlovací proces právě v období Velké 
Moravy dosáhl vrcholu a v podstatě se ukon
čil. Dokládá to přehledem velkomoravského 
osídlení jednotlivých částí Slovenska; podrob
něji se zabývá vývojem osídlení v okolí Nitry 
(Martinský vrch s předhradím, centrální 
nitranské hradisko, útočištná a strážní hradis
ka Borina, Lupká, Zobor, Žibrica, služebné 
osady), Děvína, Bratislavy, Pobedima. V ná
sledujícím oddíle se věnuje charakteristice 
funkcí hradišť, vývoji jejich tvaru a velikosti, 
opevňovacímu systému a vnitřní zástavbě; 
u obrázků uváděných v této souvislosti zejmé
na vadí, že nejsou označeny lokality, к nimž 
se rekonstrukce vztahují. Proti rekonstrukcím 
uváděným na str. 127—128 by bylo možné 
vznést námitky jak z hlediska technických 
možností, tak z hlediska terminologie v popi
sech. U venkovských osad rozlišuje autor typ 
rozptýlený a ulicový a dle funkce je člení 
stejně jako v období slovansko-avarském a 
přičleňuje к nim navíc osady pastýřské. Dále 
stručně popisuje stavby a zařízení sídlišť — 
zemnice, sruby, ohniště, obilnice, studny, cír
kevní stavby; poněkud neorganicky je zde při
pojen výčet obchodních cest. Též pasáž o vel
komoravských hřbitovech je zhuštěným popi
sem plochých a mohylových hrobů, jejich 
vnitřní úpravy a vybavení, výčtem stop po 
rituálních zvyklostech a shrnutím výsledků
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antropologického šetření. O velkomoravské 
ekonomice informuje heslovitým pojednáním 
o různých zemědělských systémech a nástro
jích, o dokladech chovu dobytka, zahradnictví, 
lovu, rybolovu a brtnictví. Řemeslnou výrobu 
charakterizuje obsáhleji zejména na příkladě 
kovářství, vyjmenováním a popisem jednotli
vých výrobků (součástí výzbroje, výstroje, 
řemeslnických nástrojů) a technik, dále na 
příkladě hrnčířských pecí (Lupká, Oborín), 
výčtem keramických typů a úvahou o znač
kách. V pojednáni o uměleckém řemesle ob
jasňuje vznik blatnicko-mikulčického stylu, 
dále člení pozdější velkomoravský šperk na li
dový a dvorský a jednotlivé typy popisuje. 
Podle mého soudu není dostatečně zdůrazněna 
slovenská složka velkomoravského šperku re
prezentovaná ozdobami z Nitry-Lupky, která 
je nesporně skupinou specifickou, ať už ji 
chápeme v užším geografickém pojetí nebo 
jako součást širšího kulturního okruhu. Kapi
tolu o Velké Moravě autor uzavírá přehledem 
literárních a právních památek vzniklých nebo 
používaných na našem území a pojednáním 
o struktuře velkomoravské společnosti. Sotva 
lze pokládat za přesné označení statě o lite
rárních památkách názvem „Kultura velko
moravského lidu“; vzbuzuje se tím jednak do
jem, jako by dříve popisované hmotné památ
ky nebyly součástí kultury, jednak se vyvolává 
nesprávná představa, jako by literární památ
ky byly záležitostí lidu; jde naopak vysloveně 
o projevy dvorského prostředí vyšších spole
čenských vrstev, i když jejich působení na 
lid vzhledem к jejich slovanskému jazyku 
bylo nesporně účinnější než u literárních pa
mátek latinských. Tímto konstatováním se 
nijak nesnižuje kulturní a etnicko-politický 
význam staroslověnské literatury. Věci by též 
posloužilo, kdyby se autor v souvislosti s vý
kladem o písemných památkách vyhnul kate
gorické formulaci, že slovanská kultura nebyla 
pod vlivem cizích kultur (str. 170), když na 
řadě jiných míst (mj. hned na str. 172) 
správně ukazuje na spjatost velkomoravské 
kultury s vyspělými centry vzdělanosti a umě
ní tehdejšího světa. Právě schopnost tvůrčí 
apercepce projevů tehdejší civilizace je dů
kazem vyspělosti velkomoravského prostředí.

Poslední kapitola „Slovensko pod cudzou 
nadvládou“ (str. 173—187) se rozpadá na 
dvě části. V prvé je nastíněna nejstarší his
torie Maďarů a charakteristika staromaďar- 
ských pohřebišť, jejich inventáře a jejich 
geografické rozšíření na Slovensku. V druhé 
části si autor všímá problémů kontinuity, ev. 
přerušení či nového zakládání sídlišť a pohře
bišť v povelkomoravském období a pojednává 
o nových prvcích v hmotné kultuře : nové 
keramické tvary (dvouuché hrnce s válcovi
tým hrdlem, kotlíky), emporové kostely, řa

dová pohřebiště, kostelní hřbitovy s etážovým 
pochováváním a s hroby zavalenými kamen
nými plotnami. Vypočítává ženské šperky 
belobrdské kultury, v nichž lze sledovat jed
nak tradice velkomoravské, jednak vlivy čer- 
nomořské, byzantské aj., jejichž splynutí je 
dokladem spolužití dvou etnik — slovanského 
a maďarského. Jestliže v jiných kapitolách 
autor věnoval pozornost poměrně obsáhlému 
výkladu dějinných souvislostí, je historický 
úvod této kapitoly značně ochuzen tím, že 
byl redukován jen na informaci o maďarské 
okupaci Slovenska a o změnách v maďarské 
společnosti. Ani v náznaku nebylo podotknu
to, že v 10. — poč. 11. stol. část Slovenska 
zůstávala aspoň po určitou dobu Maďary 
neobsazena, některé oblasti se staly součástí 
českého státu a v 11. stol. se celé Slovensko 
stalo dokonce epizodicky součástí státu pol
ského. Zapojení Slovenska do uherského státu 
by se tak čtenáři správněji jevilo jako složitý 
proces, na jehož pozadí se i určité jevy 
archeologické dostávají do poněkud jiného 
světla.

Nedílnou součástí knihy jsou i dobré fo
tografické tabulky a pérovky v textu. Nejsou 
pouhou dekorací, ale významným doplňkem 
výkladu; místy by dokonce mohly nahradit 
popisné pasáže, zejména tam, kde kusý výčet 
šperků nebo jiných výrobků jde na úkor cel
kové charakteristiky a interpretace. Snad jen 
fotografií hrobů je na publikaci tohoto druhu 
až příliš mnoho, zejména pokud neukazují 
výrazné rituální zvláštnosti nebo pozoruhod
nou výbavu. Na mapě Velké Moravy je 
špatně lokalizováno Břeclav-Pohansko a na 
mapě slovanských nalezišť na Slovensku vy
padla dokonce Nitra. Seznam literatury si 
pochopitelně neklade nároky na úplnost, 
přesto však lze předloženému výběru vytknout 
jistou nevyváženost; v některých případech 
jsou totiž uváděny i drobné informativní člán
ky, zatímco na druhé straně byly opomenuty 
obsáhlé a významné studie.

Význam díla jsem zhodnotil již V úvodu. 
Jako autor recenze jsem ovšem pokládal za 
nutné poukázat i na nedostatky, z nichž ně
které jsou spíše výsledkem snahy po přístup
ném podání výkladu. Zmíněné prohřešky ne
snižují celkovou hodnotu a závažnost díla 
B. Chropovského, které jak svým obsahem, 
tak celkovou úpravou splňuje náročné popu
larizační požadavky a stává se nezbytnou po
můckou učitelů, studentů a kulturních pra
covníků a oblíbenou knihou všech, kdo se 
zajímají o nejstarší minulost našich národů.

Bořivoj Dostál

*
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