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Nie je celkom jasné a autoři ani nezdóvodňujú, na zá
klade akých poznatkov přišli к závěru o centrálnych diel- 
ňach lisovanej industrie, o ktorých píšu: „Für die Press
bleche müssen Werkstättenzentren zu Zselecz-Kislak 
(Plattensee), zu Adony, Gâter, Körös, Szentes, Pančova 
und Erszébetváras (správné má byt Erzsébetváros, pozn. 
Z. Č.) in Siebenbürgen bestanden haben“ (str. 47). Nekri
ticky převzali aj teóriu JV. Fetticha (publikovanú v práci 
Das awarenzetliche Gräberfeld von Pilismarót-Basaharc, 
Budapest 1965, s. 96 a nasl.) o výrobných centrách liatej 
industrie pri sídlach kagana a kniežat (str. 51). Doteraz 
však nebolo archeologickými ani písomnými prameňmi 
doložené ani jedno výrobné centrum lisovanej a liatej 
industrie, hoci v 8. stor. možno předpokládat existenciu 
centrálnych dielní (na výrobu liatej industrie), ale nie je 
známe, či boli pri dvoroch veTmožov.

К mylným záverom, vyplývajúcim z nerešpektovania 
chronologicko-typologických kritérií, dospěli autoři aj pri 
analýze ženských šperkov. Napr. o velkých guTovitých 
náušniciach, vyskytujúcich sa v staršom horizonte pohre- 
bísk doby avarskej, predpokladajú, že sa používali velmi 
dlho a že okolo r. 800 sa dostali z Podunajská na Mo
ravu, kde sa v polovici 9. stor. vyskytujú v Boleradiciach, 
Vranoviciach atd. (str. 108). Přitom ide o typ náušnic vy
skytujúcich sa v 7. stor. a v žiadnom případe neprekraču- 
júcich ani rok 700 (pozři Kovrig, 1.: Das awarenzeitliche 
Gräberfeld von Alattyán, Budapest 1963, s. 108—111; 
Čilinská, Z.: Frauenschmuck aus dem 7.—8. Jahrhundert 
im Karpatenbecken, Slovenská archeológia, XXXIII—1, 
1975, s. 63—67).

Pohřebnému ritu je v práci věnované relativné vela 
miesta, no ide iba o opísanie spósobu pochovávania a po
hřebných zvykov v Karpatskej kotlině v 6.—9. stor. Škoda, 
že autoři ho neštudovali vo vztahu к materiálnej kultúre 
a neprihliadali na ctnickú příslušnost. Takéto vytrhnutie 
jedného problému z celého komplexu nemóže viesf к ob- 
jektívnym záverom, ku ktorým by boli autoři dospěli pri 
inom metodickom postupe.

Ak na závěr máme hodnotit prácu A. Kollautza a H. 
Miyakawu, třeba tak urobit z dvoch aspektov. Predovšet- 
kým sa žiada ešte raz uviest, že autoři vynaložili enormné 
množstvo práce na zhromaždenie výsledkov bádania via- 
cerých vědných disciplín z obrovského územia Európy 
a Ázie. Podařilo sa im sústredif přístupný materiál, a čo 
je velmi dóležité, sprístupnili európskej historickej vede 
dějiny nomádskej spoločnosti na Ďalekom východe, spra- 
cované na základe orientálnych prameňov, predovšetkým 
písomných.

Z iného hTadiska je potřebné hodnotit' využitie pra
meňov. Tie v práci do určitej miery stratili svoju cenu, 
lebo boli spracované bez systému, nesprávným a nekritic
kým prístupom к prameňom. Autoři zabudli na fakt, že 
existujú zastarané a tendenčné teorie a preberali ich do 
svojej práce bez komentára. Stalo sa tak napr. pri lokali
zovaní Samovej říše a Vogastisburgu. Autoři bez ohTadu 
na archeologické výskumy a ich výsledky za posledné de- 
safročia uvádzajú západné Čechy ako okrajové územie 
avarskej mocenskej sféry (diel I., str. 236). Nerešpektujú 
ani najnovšie výsledky bádania v chronologických otáz
kách, ignorujúc relatívnu chronológiu doby avarskej, vy- 
pracovanú maďarskými bádatelmi (/. Kovrrigovou a Z. 
Bónom). Autoři nezaujali žiadne stanovisko к takému důle
žitému a diskutovanému problému, ako je příchod ďalších

kočovníkov, ktorí podTa maďarskej archeologickej védy 
přišli na konci 7. stor. do Karpatskej kotliny z Východu, 
oďkiaT priniesli liatu industriu.

Napokon ešte niekoTko poznámok к obrázkovým přílo
hám a mapám, o ktorých nemožno povedaf, že sú pozitív- 
nym doplnkom textu. Predovšetkým chýbajú celkové mapy 
s archeologickými lokalitami, ktoré by čitatelovi pomá
hali orientovat sa geograficky. Pri takom množstve lokalit 
z rozsiahleho územia od centrálnej Azie po strednú Európu, 
aké je v práci uvedené, je orientácia bez celkovej mapy 
absolútne nemožná. Na druhej straně, mapy v práci sú 
prevažne neprehTadné a s nedostatočnými legendami. Ako 
příklad móže slúžit mapa čís. 3 (Avarské nájazdy v Euro
pe, diel I., s. 139), na ktorej autoři neznázornili len výboje 
Avarov v Europe, ale uvádzajú na nej aj avarské lokality, 
ojedinělé nálezy a okrem toho aj lokality iných etnik 
z doby avarskej (napr. Gepidov). Takto sa mapa stává 
neprehTadnou, nehovoriac o nepřesnosti (napr. jedno
značné slovanské hradisko z prvej polovice 9. stor. v Po- 
bedime na Slovensku je vyznačené ako avarská lokalita). 
Iné mapy sú bez názvu (napr. mapa 2, diel I., s. 92). Na 
niektorých mapách uvádzajú autoři viaceré nehomogénne 
údaje, ktoré tiež zapríčiňujú neprehďadnosť (mapa 5, diel 
I., s. 153). Nepřesné a neúplné sú aj texty pod niektorými 
obrázkami. Za všetky uvediem obr. 11 (diel II., str. 41), 
na ktorom je 19 náušnic, ale len pri exemplárech 1—9 sú 
uvedené lokality.

Čo sa týká ortografie názvu obcí — či už zo Slovenska, 
Maďarska alebo iných krajin — je vo váčšine prípadov 
chybná. Okrem toho sú lokality často bez bližšieho určenia, 
t. j. okresu, resp. kraja; ale aj ak sú tieto údaje uvedené, 
sú mnoho ráz chybné; napr. o osadě Žitavská Toň, ktorá 
je častou obce Radvaň nad Dunajom, autoři píšu: „Žitav
ská Toň (Krs. Radvaň a. d. Donau)“, diel I., s. 209. Je až 
neuveriteTné, že vo vedeckej práci je možná taká nepřes
nost pri uvádzaní lokalit, ako napr. na str. 209. „. . . ohne 
alle Waffen beigesetzten Toten des Gräberfeldes von 
Dvory sind Bestattungen . . .“, teda neúplný názov loka
lity Dvory nad Žitavou (okr. Nové Zámky) bez bližšieho 
geografického určenia. Takéto chyby majú za následok 
obmedzenú možnost geografickej orientácie a nielen zni- 
žujú kvalitu práce, ale aj možnost jej využitia.

Na závěr ostává len Tutovaf, že použitelnost práce, 
v ktorej je zozbierané také veTké množstvo pramenného 
materiálu, je obmedzená. Autoři nielenže nepodali syn
tézu avarských dějin, ale uvedenými a dalšími nedostat- 
kami a chybami obmedzili jej vieryhodnosf aj ako pra
menného materiálu.

Zlala Čilinská

Alla Trofimovna Smilenko: Slovjany ta jich su- 
sidy v Stepovomu Podniprovji (II—XIII st.).
Kyjiv 1975, 213 stran, 64 obrázků.

Monografie představuje pokus o nástin etnického složení 
obyvatelstva Stepniho Podněpří v raném středověku na 
základě archeologických, písemných a antropologických 
pramenů. I když středem autorčina zájmu jsou Slované 
a snaží se zaujmout stanovisko ke generacemi diskutované 
otázce, nakolik a odkdy tuto oblast ovládali, je metodicky 
správné, že se nepokouší jen o hledání slovanských parná-
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tek, ale hodnotí současně veškerý archeologický materiál 
z této oblasti, ať už je etnicky jednoznačný nebo sporný, 
a to v širokém časovém rozmezí 2.—13. stol. Tím nabývá 
její pohled nezbytné komplexnosti a prozrazuje důvěrnou 
znalost tamějšího archeologického materiálu a terénu i ši
rokou erudici literární.

Ve spojitosti s etnickými problémy sleduje autorka 
i otázky vývoje řemesla a vzniku zbožní výroby a úlohu 
vojenských družin na sklonku prvobytně pospolného zří
zení a v procesu formování třídní společnosti v daném 
areálu a časovém rozmezí. Vychází z poznatku, že údolí 
Dněpru, široké asi 20 km, bylo i ve stepním pásu od neo
litu osídleno usedlým obyvatelstvem, poněvadž tam byly 
stejné přírodní podmínky jako v lesostepi, vhodné pro ze
mědělství; teprve vně tohoto údolního pásu byla otevřená 
step ovládaná kočovníky. Při etnické interpretaci památek 
ze Stepního Podněpří využívá skutečnosti, že většina jich 
je součást! širšího masivu památek, i když tam mají speci
fické zabarvení díky své poloze na křižovatce cest a díky 
stykům s četnými kmeny. Některé tamější památky jako 
černjachovské hradiště u Bašmačky, opevněný tábor dru- 
žiníků u Vozněsenky ze 7. stol. a současné hrnčířské dí
lenské centrum u rokle Kancerky jsou však svérázné a uni
kátní v celé východní Evropě; autorka jim právem věnuje 
větší pozornost též proto, že je buď sama zkoumala nebo 
nově analyzovala.

Vedle historie archeologického výzkumu Stepního Pod
něpří podává autorka v 1. kapitole u každé etnické skupiny 
stručný přehled jejích dějin jakož i vývoj názorů na et
nickou interpretaci jednotlivých skupin archeologických 
památek.

Mezi památkami 2.—5. stol. rozlišuje čtyři skupiny. 
První představuje 16 pozdně skytských hradišť, 2 sídliště 
a 3 pohřebiště, jejichž kultura má synkretický ráz a svědčí 
o polyetničnosti jejích nositelů (prvky skytské, sarmatské, 
řecké, getské a černjachovské). Druhou skupinu reprezen
tují sarmatské pohřby, z nichž starší jsou připisovány Ro- 
xolanům a mladší Alanům. Třetí skupinou jsou gótské 
památky ojediněle rozptýlené na různých lokalitách jiho
východní Evropy, známé však lépe z běloruských žárových 
pohřebišť typu Brest-Trišin (2. stol.) a Ditiniči (1. pol. 
4. stol.) a z některých sídlišť na Volyni s inventářem blíz
kým oksywskému a pomořsko-mazoweckému z dolního Po- 
vislí. Tyto nálezy lze pokládat za doklad posunu Gótů 
z dolního Povislí do Černomoří, přičemž docházelo к změ
nám v jejich kultuře, charakterizovaným postupným pře
jímáním severočernomořských prvků. Čtvrtou a největší 
skupinu tvoří černjachovská kultura, u níž autorka rozli
šuje základní území se všemi charakteristickými znaky, 
a periferní kontaktní oblasti, kde jsou i jiné kulturní 
a etnické prvky. Štěpní Podněpří řadí к jejímu základnímu 
území; lokální zvláštností je tam hradiště u Bašmačky, je
hož výzkum podrobně popisuje. Na základním území čern
jachovské kultury rozlišuje jen dvě lokální varianty podle 
technologie výroby keramiky: oblast horního a středního 
Podněstří s lepenou keramikou se slabou oblou profilací 
blízkou pozdějšímu pražskému typu a oblast středního 
a jižního Podněpří s lepenými i vytáčenými hrnky oblých 
i dvoukónických tvarů, blízkých pozdějším peňkovským.

Pro řešení sporné otázky etnicity černjachovské kultury 
pokládá A. T. Smilenková za rozhodující antropologická 
fakta, která ukazují na blízkost antropologických typů 
černjachovských a skytských. Sledování kontinuity mezi

nimi bylo narušeno žárovým ritem nositelů zarubiňěcké 
kultury, která stojí chronologicky mezi oběma výše uvede
nými kulturami a její základní archeologické znaky mají 
svůj počátek v kultuře skytské a pokračují v kultuře čern
jachovské. Zastává tedy tradiční názor o kulturní a et
nické kontinuitě osídlení středního Podněpří od doby 
skytské až к historickým Slovanům.

I když mezi klasickými černjachovskými památkami 
a slovanskou kulturou 6.—7. stol. vidí značné rozdíly, na
chází autorka přechodné památky z konce 4. až 1. pol. 
6. stol. zachovávající černjachovské tradice, ale přinášející 
i řadu nových prvků. Shledává též blízkost antropologic
kých typů černjachovských a slovanských obyvatel střed
ního Podněpří. Přechodné památky připisuje Antům; např. 
hradiště u Bašmačky pokládá za sídlo jejich knížete a dru
žiny. Archaizaci a zánik pozdně černjachovských památek 
pokládá autorka za důsledek dlouhodobého stěhování se
verních slovanských kmenů přes střední Podněpří do Po- 
dunají.

Těžiskem práce je řešení otázek osídlení Stepního Pod
něpří v 6.—8. stol. Autorka vychází z toho, že 14 východo- 
slovanských sjednocení uváděných letopisem má své po
čátky již v 6.-7. stol. a že jim odpovídají lokální va
rianty slovanské kultury, která nemohla být na ohromném 
teritoriu jednotná, i když měla některé znaky společné. 
Teoreticky lze s tímto názorem souhlasit, zaráží však sku
tečnost, že autorka promítá všech 14 letopisných celků do 
hluboké minulosti, nepočítá s etapovitým šířením slovan
ského živlu ve východní Evropě a nerespektuje závěry ji
ných badatelů o baltském osídlení horního Podněpří 
a ugrofinském osídlení v severnějších oblastech ještě v po
měrně pozdním období.

Památky 6.—8. stol. ve Stepním Podněpří jsou repre
zentovány nevelkými zemědělskými sídlišti s polozemni- 
cemi, žárovými plochými i mohylovými pohřebišti a po
klady peňkovského typu. Z inventáře jsou charakteristické 
soubory peňkovsko-pastyrských šperků (paprsčité, antro- 
pomorfní a zoomorfní spony, některé typy náušnic, ná
ramků, závěsků, pásových ozdob) známé z pokladů (mar- 
tynovský, maloržavecký, chackovský, pastýřský, charivský), 
sídlišť, hrobů i dílen. Keramika je velmi pestrá. Ve volné 
ruce byly vyráběny hrncovité tvary blízké pražskému typu, 
tvary dvoukónické, kónické, oblé i vejčité s vyhnutým 
okrajem, zásobnice, misky, talíře, pokličky, pražnice. Na 
kruhu vyráběná keramika obsahovala vedle primitivně ob
táčených hrnců typu Luka Rajkovecká a importované am- 
forovité keramiky i šedou jemně plavenou keramiku 
s vlešťovaným ornamentem, a to saltovskou (široké džbány 
snad z Podoní a Přiazoví), alanskou (velké džbány s vleš
ťovaným ornamentem v reliéfních pásech ze severního 
Kavkazu), pastýřskou (velké kulovité hrnce s rytými vlni
cemi, rýhami i s vlešťovaným ornamentem místního pů
vodu) a konečně i keramiku blízkou černjachovské (oblé 
a dvoukónické džbány, dvoukónické misky na prstencových 
nožkách, hrnky s drsným povrchem), která je některými 
autory pokládána za náhodnou příměs ze starší kulturní 
vrstvy.

Závěrem autorka člení peňkovské památky do tří chro
nologických fází, uvádí přehled názorů na jejich etnicitu 
vcelku а к nim řazených šperků zvláště à vypočítává dů
vody pro jejich slavinitu. Za nej pravděpodobnější po
kládá jejich přisouzení Uličům, kteří původně sídleli na 
Dněpru a později se přesunuli na Jižní Bug à Dněstr.
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Unikátním objevem na území peňkovského typu je tá
bor vojenské družiny u Vozněsenky, kontrolující přechod 
přes Dněpr. Slo o obdélníkové opevnění chráněné válem 
z kamene a hlíny, bez vnitřní zástavby s výjimkou kamen
ného kruhu, patrně kultovního významu. Na jeho okraji 
byly dvě jámy obsahující zbytky kolektivního žárového 
pohřbu s množstvím třmenů, udidel, přezek, střel, šavlí, 
zlatých a stříbrných pásových souprav, s byzantskou stří
brnou mísou a znaky v podobě orla a lva. Podle počtu ná
lezů zejména 3 šavlí, 3 pásových souprav a 3 párů zdobe
ných třmenů dospěla к závěru, že tam bylo pohřbeno nej
méně 36 lidí a 40 koní, mezi nimi vůdce a dva vyšší ve
litelé. Podobný žárový hrob se zlatými a stříbrnými věcmi 
byl nalezen u Glodos, kde byly zjištěny též dva příkopy 
představující zbytky opevnění tábora. Oba nálezy se da
tuji do konce 7. stol. Jejich kulturní a etnická příslušnost 
je sporná. S typem opevnění — lehkým vojenským tábo
rem — se mohla seznámit různá etnika v bojích s Římany 
a Byzantiner Též inventář žárových pohřbů, reprezento
vaný výstrojí a výzbrojí jízdních bojovníků, je součástí 
celoevropské družinické kultury internacionálního rázu. 
Přes různé etnické interpretace pokládá Smilenková tyto 
nálezy za majetek Uličů, kteří byli součástí hypotetického 
ruského svazu a vybudovali vozněsenský tábor jako pohra
niční pevnost tohoto svazu. Ostatní knížecí poklady z ji
hovýchodní Evropy, blízké svým inventářem a datováním 
vozněsenským, koncentruj ící se především kolem Poltavy 
(Malá Pereščepina, Nové Sanžary, Makuchivka), přisuzuje 
autorka místním bulharským a slovanským kmenům, které 
podlehly Chazarům.

Dalším ojedinělým památníkem v peňkovském prostředí 
je komplex hrnčířských dílen (18 pecí, 6 obytných a dílen
ských staveb, 5 hospodářských staveb) u rokle Kancerky. 
Pracovalo se v nich na ručních kruzích, jejichž pozůstatky 
spatřuje autorka ve čtvercovitých jámách se stupňovitě se 
zužujícím dnem s kruhovou jamkou po ose kruhu upro
střed. Nádobí se vypalovalo v kruhových kopulovitých pe
cích s roštem a se zúženým protáhlým ústím topeniště. Vy
ráběla se tam keramika převážně z šedé jemně plavené 
hlíny, a to buď zdobená vlešťovaným ornamentem v re
liéfních pásech (jednouché a tříuché džbány s výlevkou 
a dvouuché amfory) nebo nezdobená s černě leštěným po
vrchem (bezuché hrnce, válcovité nádoby); její vzory lze 
hledat v alanském prostředí na severním Kavkaze. Pro
dukce dílen, o níž autorka uvádí zajímavé propočty na 
základě etnografických analogii, byla určena pro trh. Od- 
kupovalo ji zřejmě pohyblivé obyvatelstvo na velké dně- 
perské cestě, protože se neobjevuje na okolních peňkov- 
ských sídlištích. Našla se však ve vozněsenském táboře; 
podle toho a na základě archeomagnetické zkoušky ji 
autorka datuje do 7. století nebo na přelom 6.—7. stol. 
Kuchyňská keramika z Kancerky byla dělána v ruce z hlíny 
s hrubými příměsmi; tvarově je shodná s peňkovskou 
stejně jako tamější obydlí. Všechny tyto okolnosti svědčí 
o usazování jednotlivců z alanského a vůbec kočovnického 
prostředí na slovanských — uličských — podněperských 
sídlištích. Hrnčířské dílny v Kancerce, které existovaly 
50—70 let, zanikly požárem, zřejmě v důsledku nepřátel
ských útoků, původně Avarů a později Chazarů. Právě 
pod tlakem Chazarů odešla část Uličů — především vůd
cové s družinami a řemeslníci — na sever do středního 
Podněpří (k Poljanům) a na západ mezi Bug a Dněstr 
(k Tivercům).

V 9.—11. stol., kdy se po vzniku Kyjevské Rusi, v sou
vislosti s jejím zápasem s kočovníky, vytvořila její jižní 
obranná linie (pohraniční pevnosti a tzv. zmijevy vály), 
zůstala některá slovanská sídliště na dolním Dněpru na
dále. Sloužila jako opěrné body Rusi ve stycích s jižními 
a východními krajinami. Jsou datována charakteristickou 
slovanskou hrncovitou keramikou zdobenou vlnicemi a rý
hami, případně i stejně zdobenými jednouchými a dvou- 
uchými džbány (Svistunovo). Značné procento předsta
vují v keramice červenohliněné amfory se žlábkovaným 
povrchem, některé se žlutou engobou, a dále saltovská ke
ramika, zejména hrnce se širokými dny a s hustým linio
vým a vlnicovým ornamentem, běžné i v současné balkán- 
sko-dunajské kultuře. V 9.—11. století se slovanské osíd
lení Stepního Podněpří značně zmenšilo a omezilo se jen 
na selské obyvatelstvo, neboť většina uličských kmenů od
táhla na západ a byla včleněna do staroruského státu.

Ve 12.—13. stol. nastal nový příliv slovanského obyva
telstva do Stepního Podněpří zejména z řad sedláků utí
kajících před feudálním útiskem. V důsledku toho tam 
vznikla celá řada malých i velkých neopevněných osad. 
Podmínky pro to byly vytvořeny za Vladimíra Mono- 
macha a jeho syna Mstislava, kdy byli Polovci značně 
oslabeni. Obyvatelé nově založených osad se zabývali zej
ména převoznictvím přes Dněpr, jemuž podřizovali i svou 
zemědělskou a řemeslnickou produkci a obchodní činnost. 
Některá sídliště nabývala městský ráz. Obsahovala stejně 
jako tamější pohřebiště staroruský inventář. К jejich zá
niku došlo až za mongolského vpádu.

Kniha je vybavena četnými mapkami, plány význač
ných nalezišť a sídlištních objektů, tabulkami vývoje typů 
sídlišť, obydlí, otopných zařízení, hrobů, přehlednými ta
bulkami keramiky a šperků, kresbami charakteristických 
nálezů a kresebnými rekonstrukcemi, které velmi názorně 
doplňují text.

Zjištěni etnicity raně středověkých dolnodněperských 
materiálů je stejným problémem jako etnicita současných 
památek v dolním Podunají (zejména balkánsko-dunajská 
kultura) i v Karpatské kotlině 7.—8. stol. (avarsko-slovan- 
ská pohřebiště) a v 10.—11. stol. (belobrdská kultura). Tak 
jako tam je účast Slovanů na tvorbě zmíněných kultur ne
pochybná již proto, že ji předcházela vlna slovanské 
expanze, doložená písemně a podložená archeologicky, tak 
i na Ukrajině se Smilenkové nepochybně podařilo proká
zat jistý podíl Slovanů na tvorbě dolnodněperských kultur 
v raném středověku, i když rozdílný v jednotlivých eta
pách. Slovanské osídlení Stepního Podněpří před 6. stol. 
zůstává ovšem nadále diskusní, i když apriorně nelze od
mítat podíl černjachovské kultury na slovanské etnoge- 
nezi.

Bořivoj Dostál

Oleg Michajlovič Prichodnjuk: Slovjany na Po- 
dilli (VI—VII st. n. e.). Kyjiv 1975, 154 stran, 
30 obrázků, 33 obrázkových tabulek.

Monografie shrnuje výsledky výzkumů na slovanských 
lokalitách 6.—7. stol. mezi středním Dněstrem a horním 
a středním tokem Jižního Bugu, v historickém Podolí, 
Prozkoumalo se tam na 114 časně slovanských nalezišť, 
převážně sídlišť, mezi nimiž zaujímá zvláštní postavení 
metalurgické centrum v Gajvoroně, a tři pohřebiště.


