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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.
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Po stručném úvodu, v němž autor objasňuje historii roz
lišení slovanských památek 6.—7. stol. a podává přehled 
výzkumů i badatelů na Ukrajině s odkazem na vývoj bá
dání v ostatních slovanských zemích (str. 3—9), věnuje 
pozornost morfologické charakteristice slovanské kultury 
6.—7. stol. (str. 10—42). Shledává, že sídliště ležící při 
vodních tocích na čcrnozemních půdách, často chráněná 
přírodními překážkami, jsou nevelká, s 20—30 obydlími 
a s pomocnými hospodářskými stavbami, z nichž však sou
časně fungovala jen asi polovina. Obydlí se rozkládala ve 
skupinách nebo v řadách. Kulturní vrstva mimo stavby 
prakticky neexistovala, což svědčí o krátkodobosti osíd
lení, o nevelkém množství současně používaných staveb 
a malém počtu obyvatelstva.

Obydlí (prozkoumáno kolem 100) představuji čtverco- 
vité zahloubené stavby o ploše 9—23 m2 a o hloubce 60— 
150 cm, s vchody naznačenými výklenky o 1—2 schůdcích, 
převážně s kamennými pecemi (ojedinělé jsou hliněné pece 
a otevřená ohniště) v rozích, mnohdy s předpecními já
mami a s hliněnými lavicemi podél stěn. O stěnách autor 
soudí, že byly nejčastěji srubové (v zemnicích bez kůlových 
jamek) nebo vzácněji kůlové konstrukce s příčnými břevny 
zapouštěnými do žlábků nebo opřenými o kůly z vnější 
strany a přisypanými hlínou. Střechy byly pokryty bud 
hlínou (vrstva 10—15 cm, sklon 35°), nebo slámou 
(vrstva 25—30 cm, sklon 45°); zajímavé jsou autorovy 
propočty o síle a váze dřevěných součástí krovu i vlastní 
krytiny a o tlaku, který byly schopny snést. Všechna 
obydlí byla jednoprostorová s výjimkou jediného dvou- 
prostorového.

Ze 17 hospodářských staveb byla většina pravoúhlých, 
zahloubených, s jamkami v rozích, o ploše 5—30 m2; 
sloužily jako komory, tři se používaly jako dílny. Dvě 
nadzemní stavby se označují za chlévy. Další hospodářská 
zařízení sídlišť představuje 38 jam nálevkovitých, kotlo- 
vitých a zvonovitých tvarů různých velikostí, a 6 ohnišť 
ležících mimo obydlí, snad jen lehce přestřešených a slou
žících к přípravě stravy v letním období. Z pasáže o stav
bách autor dedukuje, že časně slovanské hospodářství se
stávalo z obydlí, hospodářské stavby, jam a ohniště pod 
širým nebem.

Mezi keramickými výrobky hotovenými v ruce, hnědých 
nebo šedohnědých odstínů, nerovnoměrně vypálenými, 
rozlišuje autor hrnce, talíře, disky, misky a technickou ke
ramiku (tyglíky, odlévací formičky, pekáče, přesleny a zá
važí). Typologicky variabilní jsou zejména hrnce, které 
podle celkových proporcí a utváření okraje třídí na 6 typů 
(I — vejčité štíhlé s kolmým nebo mírně vyhnutým okra
jem; II — dvoukónické bez okraje nebo se slabě nazna
čeným okrajem; III — zásobnice se zataženými okraji, 
někdy s otisky prstů nebo s reliéfní lištou; IV — zásobnice 
s kolmými nebo mírně vyhnutými okraji; V — vejčité 
hrnky s malým dnem a s kolmým nebo lehce vyhnutým 
okrajem; VI — válcovité hrnky s vně vyhnutým okrajem). 
Lze namítnout, že třídící kritéria nejsou jednotná; za
tímco typ I, II, VI se liší navzájem celkovým tvarem, 
typ III а IV se odlišují od ostatných typů jen velikostí. 
Prospěla by přehledná kresebná tabulka typů.

Dále autor uvádí výrobky z kovu, kamene, kosti a skla. 
Zatímco většina těchto výrobků je běžná i jinde, zaujmou 
v časně slovanském podolském materiálu dobře datova- 
telné bronzové ozdoby (kování v podobě lva, paprsčitá 
spona, lichoběžníkovité závěsky, náramek s rozšířenými

konci), kamenná stoupa a parohové lopatky, které nemají 
obecné rozšíření. Zajímavý je též jednodílný a jedno
stranný hřeben z Kisljaku, který má několik analogií na 
slovansko-avarském pohřebišti v Alattyánu.

Pohřební ritus je charakterizován dvěma mohylami 
z Čeponos, v nichž byl v jednom případě žárový pohřeb 
rozhozen na úrovni (k spálení došlo mimo mohylu) 
a v druhém byl zčásti uložen v urně a zčásti rozhozen na 
místě spálení. Ploché žárové hroby z Kornešty a Zvinjače 
byly popelnicové.

V kapitole o periodizaci a datování památek (str. 43— 
48) si autor všímá především vývoje keramiky. Typolo
gicky v něm rozlišuje dvě etapy: starší (6.—7. stol.) s le
penou keramikou s lokálními zvláštnostmi, a mladší 8.— 
9. stol.), v níž se objevují v nálezových celcích vedle le
pených tvarů i nádoby zformované na primitivním kruhu, 
značně tvarově unifikované (typ Luka Rajkovecká, běžný 
v celé jihozápadní části východního Slovanstva). Další 
vývoj keramiky je tedy charakterizován použitím ručního 
hrnčířského kruhu, který však měl jen pomocnou úlohu, 
neboť nezpůsobil vymizení v ruce lepených nádob, nevedl 
к zlepšení jakosti keramiky ani к používání hrnčířských 
peci. Dále se autor zabývá datací jednotlivých význačněj
ších sídlišť (Gorodok, Ustje, Bakoty, Semenki aj.) na zá
kladě kovových datovatelných ozdob a typologie keramiky 
a konfrontuje získané závěry s výsledky archeomagnetic- 
kého měření. Konstatuje, že některá časně slovanská síd
liště na Podolí zanikla patrně v důsledku avarských ná
jezdů v 7. stol., jiná existovala nepřetržitě až do období 
Kyjevské Rusi.

V kapitole o ekonomickém a sociálním vývoji Slovanů 
(str. 49—68) interpretuje autor nejdříve zjištěné nálezy 
a nálezové okolnosti jako doklady o zemědělství, chovu 
dobytka, lovu, metalurgii a zpracování kovů, hrnčířství, 
tkaní, šití, koželužství, kamenictví a dřevoobrábění. Za
jímavé jsou zejména úvahy o trvání sídlišť (100—120 let), 
jednotlivých obydlí (15—20 let), o existenci 5—6 staveb
ních etap na většině sídlišť. Pozornost zaslouží též třídění 
železářských pecí z Gajvoronu a popis přípravy rudy, dře
věného uhlí a samé tavby, jakož i popis výrobní techno
logie keramiky. Těžisko kapitoly je však v paleoekono- 
mických úvahách, založených na materiálu z jednoho 
úplně prozkoumaného sídliště (Gorodok) a na etnografic
kých poznatcích.

Gorodocké sídliště, datované od pol. 6. do počátku 8. 
stol., mělo ve starší fázi 15 obydlí (zanikla opuštěním, 
a proto obsahovala jen málo střepů z vejčitých korčak- 
ských hrnců a z dvoukónických peňkovských tvarů) 
a v mladší fázi 12 obydlí (zaniklých požárem, a tudíž 
s množstvím lepené i obtáčené keramiky a kovových ná
lezů), kromě téměř 20 hospodářských staveb. Předpokládá, 
že v obydlích žily malé rodiny přibližně o 6 členech, takže 
celkový počet osadníků činil kolem 70. К osadě přiléhalo 
na 65 ha orné černozemě, z niž však bylo vzhledem 
к předpokládanému dvoupolnímu systému oséváno stří
davě jen 50%, tj. 30—35 ha, které mohly poskytnout 
podle starších propočtů V. I. Dovženka úrodu až 240— 
280 q obilovin (hektarový výnos pšenice činil v raném 
středověku asi 8 q). To je v souladu s výpočty o roční spo
třebě obilovin člověkem: jestliže jedinec spotřebuje ročně 
asi 2 q, sedmdesátičlenná osada zkonzumuje asi 140 q 
obilovin, což si vyžádalo asi 20 ha oseté plochy. Repro
dukce stejného množství obilí v dalším roce vyžadovala
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rezervu osiva přibližně na dalších 5 ha oseté plochy. Cel
kem bylo třeba osít na zajištění výživy a osiva asi 25 ha, 
z nichž se sklidilo kolem 200 q obilí. Sklizeň ze zbylých 
10 ha (asi 50 q obilí) vytvářela zásoby určené na prodej, 
dávky, rozšiřování osevné plochy apod.

Podobné propočty uvádí autor i pro chov dobytka. 
Podle náznaku osteologických nálezů a etnografických pa
ralel (zaokrouhlených směrem dolů) soudí, že při každém 
hospodářství bylo 1 tažné zvíře (býk, vůl, kůň), 1 kráva 
a tele, 4 ovce nebo kozy, 1 prase, tedy na celém gorodoc- 
kém sídlišti asi 12 tažných zvířat, 12 krav, 12 telat, 50 
ovci, 12—15 prasat. To je v souladu se 40 ha luk v okolí 
sídliště, neboť asi 25 ha se spáslo v letním období (kůň 
nebo kráva spase za půl roku 0,75 ha, tele 4x méně, ovce 
a kozy lOx méně) a z 15 ha bylo nutné sklidit seno na 
zimu. Zimní krmivo bylo doplněno slámou, které se z 35 
ha pšenice mohlo teoreticky sklidit na 430 q (12 q z 1 ha), 
z čehož se mohlo uživit jen 12 kusů velkého rohatého 
skotu (1 kus sežere za 6 měsíců 38 q slámy). Za daného 
stavu chovu dobytka se roční zásoba masa určená к výživě 
skládala asi z 12 prasat po 65 kg, 3—4 kusů velkého ro
hatého skotu po 5 q, 20—30 kusů drobného rohatého do
bytka po 16 kg, tj. celkem 26—33 q živé váhy, čili 33— 
49 kg masa na osobu.

Tyto propočty jsou nesporně velmi podnětné a užitečné, 
i když značně proměnlivé. Autor např. nepočítá s rozdíly 
ve spotřebě dospělých a dětí, s malým vzrůstem a vahou 
středověkého skotu, odhaduje poměrně vysoké výnosy, 
i když v globálních údajích je poněkud snižuje, počítá se 
sklizní slámy, přestože technologie žní ve středověku způ
sobovala, že sláma zůstávala z větší části na poli apod. 
Bylo by zajímavé srovnat jeho propočty s odhady H. 
Lowmiaňského, H. Preidla, ]. Kudrnáče, 1. Pleinerové aj. 
Z uvedených výpočtů plyne, že vzrůst obyvatelstva bylo 
možné zabezpečit jen rozšiřováním osevných ploch. To 
však bylo omezené, neboť obdělávání vzdálenějších polí 
bylo neekonomické; ještě v 19. stol. pole vzdálená od vsi 
nad 6 km se neobdělávala, neboť náklady spojené s dopra
vou by pohltily celý výtěžek. Hlavní příčinou nevelkých 
rozměrů slovanských osad byl nedostatek blízkých ploch 
vhodné zemědělské půdy. To omezovalo početní vzrůst 
osady a vedlo к zakládání nových, často nepříliš vzdále
ných osad, čímž se vysvětluje jejich výskyt ve skupinách 
po pěti až sedmi.

Paleoekonomický rozbor produkce železářského centra 
v Gajvoronu naznačuje, že rozvoj řemesla odpovídal stavu 
v zemědělství a chovu dobytka. Jestliže tamějši produkce 
činila asi 200 kg kovářského železa a představovala-li 
střední váha železných výrobků v jednom hospodářství 
(radlice, 3 srpy, kosa, sekera, tesla, kopí, několik nožů) asi 
2,5 kg, pak tato produkce stačila asi pro 80 usedlostí, tj. 
pro 5—8 osad o 10—15 hospodářstvích.

Ze zjištěných ekonomických poměrů usuzuje autor na 
společenské zřízení Slovanů 6.—7. stol. Podle velikosti 
obydlí se domnívá, že základní společenskou jednotkou

byly malé párové rodiny přibližně o 6 členech s indivi
duálním obydlím, hospodářskými stavbami i stravováním. 
Skupiny 3—5 obydlí s pomocnými stavbami naznačují, že 
jde o dvory rozkládajících se patriarchálních velkorodin 
typu zádruhy o 15—30 lidech, postupně ztrácejících svůj 
význam ve výrobě. Vyšší společenskou organizací mohla 
být jen selská sousedská občina sjednocená na teritoriálně 
ekonomické základně. I když se na zemědělských sídlištích 
ani v hrobech 3. čtvrtiny I. tisíciletí n. 1. nejeví majetková 
a sociální diferenciace (v podmínkách naturálního hospo
dářství se mohla uplatňovat na jevech archeologicky ne- 
postižitelných), jsou dokladem existence vyšší společenské 
vrstvy hradiště typu Zimno se svým opevněním, odlišnou 
profánní architekturou, zbraněmi, ozdobami aj. Tento stav 
společnosti charakterizuje polopatriarchální a polofeudální 
ráz tohoto období tzv. vojenské demokracie a vzniku kme
nových sjednocení polostátního typu.

Poslední kapitola řeší otázku místa raně středověkých 
podolských starožitností mezi slovanskými památkami 
(str. 69—78). Autor především konstatuje neobyčejnou po
dobnost hmotné kultury Slovanů 3. čtvrtiny I. tisíciletí na 
celém jejich území, což chápe jako odraz etnické, kulturní 
a ekonomické jednoty Slovanů. Existují jen malé lokální 
odlišnosti (odvolává se na A. T. Smilenkovou, která rozli
šuje 12 lokálních variant východoslovanské kultury), 
к nimž na Podolí patří spoluvýskyt raných korčakských 
tvarů s dvoukónickými peňkovskými tvary v keramice. 
Jádrem této kapitoly je však řešení vztahu slovanských 
památek 6.—7. stol. к černjachovské kultuře. Autor shle
dává, že na Podol! mají černjachovské a slovanské pa
mátky řadu společných znaků (stejná topografie sídlišť, 
výskyt polozemnic, kamenných pecí, převaha lepené kera
miky na tamějších černjachovských sídlištích, shody 
v technologii a tvarech tamějši černjachovské a časně slo
vanské keramiky, výskyt vytáčené černjachovské keramiky 
v uzavřených nálezových celcích 6.—7. stol., výskyt antro- 
pomorfních černjachovských soch odpovídajících slovan
ské skulptuře Svantovíta vylovené ze Zbruče), což svědčí 
o jejich kulturně historické spojitosti. Stejný názor za
stává V. D. Baran а. АЛ. Smilenková.

Nesporná je genetická souvislost časně slovanských pa
mátek 6.—7. stol. s památkami pozdějšího období. Kme
nově řadí autor podolské časně slovanské památky vzhle
dem к výskytu dvoukónických peňkovských tvarů v kera
mice к uličsko-tiverskému areálu.

Po závěrech stručně shrnujících výsledky bádání (str. 
79—82) autor podává soupis nalezišť s odkazy na literaturu 
(str. 83—120), doplněný u nepublikovaných lokalit popi
sem objektů a stručným výčtem nálezů; spolu s 33 kresle
nými tabulkami s půdorysy a řezy objektů a s vyobraze
ními inventáře představuje významný pramenný fond. 
Spis O. M. Prichodnjuka podává nejen úplný přehled 
o časně slovanském osídlení ukrajinského Podolí, ale při
spívá významně к řešení otázek platných i pro jiné slo
vanské oblasti.

Bořivoj Dostál


