
BOŘIVOJ DOSTÁL

К některým rysům raně středověké hmotné kultury 
bulharských a moravských Slovanů

Novodobé odtržení území českého a slovenského národa od teritoria 
národa bulharského je výsledkem dlouhodobého historického procesu, 
v němž se uplatnila řada mocenských a etnických zájmů. Přátelské vzta
hy mezi jmenovanými národy, které se v moderní době rozvíjely od 
druhé poloviny 19. století, mají své tisícileté kořeny ve sféře 9. století, 
kdy se předkové našich národů a národa bulharského dostávali do úzkých 
teritoriálních a kulturních kontaktů v rámci první bulharské říše na 
jedné straně a velkomoravské říše na straně druhé. Avšak již o tři století 
dříve, od doby slovanské expanze v 6. století, můžeme pozorovat 
řadu shodných rysů v hmotné kultuře Slovanů v Pomoraví a v dolním 
Podunají.

Středodunajská i dolnOduniajská oblast časně slovanského osídlení byla 
podle řady autorů součástí rozsáhlého okruhu kultury pražského typu,1) 
který bývá ztotožňován v souvislosti se zprávou jordanisovou2) se Skla- 
víny.3) Podrobnější studium materiálu z novějších publikací však nasvěd
čuje, že v Bulharsku není zastoupen klasický pražský typ, nýbrž nezdo
bené časně slovanské hrnce s vyhnutým okrajem, někdy zdobeným prs- 
továním. V sídlištním materiálu jsou časté hliněné talíře s nízkým okra
jem.4) Objevují se i dvoukónické hrnce,6) které by nasvědčovaly, že 
bulharské území bylo zasaženo expanzí z domény peňkovské kultury 
ztotožňované s Anty.6 O východoslovanských složkách časně slovanského 
osídlení Bulharska svědčí i skutečnost, že tamější časně slovanská ke
ramika se nachází nejen v žárových hrobech a v zemnicích s kamennými 
pecemi v rohu, jako na našem území a v západoslovenském prostředí 
vůbec, ale i v zemnicích s hliněnými pecemi častými ve východoslo
venském areálu. Ve světle indicií hmotné kultury naznačují i některé 
místní a kmenové názvy mnohem výrazněji východoslovanský původ 
bulharských Slovanů.7) Zejména přesvědčivě v tomto směru působí kme
nový název Severjanů, jejichž existenci v rámci hypotetického kmeno
vého svazu Rusů již v 6. století předpokládá B. A. Rybakov a rozlišuje 
v památkách středního Podněpří z tohoto období prototypy charakteris
tických severjanských ozdob.8) Snad i název bulharsko-makedonského 
kmene Druguvičů, znějící v řeckém označení Konstantina Porfyrogeneta 
stejně jako jméno ruských Dregovičů, by nabyl v souvislosti s těmito 
fakty na větší průkaznosti, i když bývá někdy odmítán.9) Přes zmíněné 
zvláštnosti byla dolnodunajská stejně jako středodunajská oblast již 
v prvé polovině 6. stol. nedílnou součástí obrovské slovanské oikumeny
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vykazující značnou kulturní jednotu, a to dlouho před příchodem Avarů 
i turkotatarských Prabulharů.

Z pozdějšího vývoje slovanského osídlení našich zemí a Bulharska je 
pozoruhodné srovnání archeologického odrazu koexistence Slovanů s ko
čovnými etniky — Avary a Prabulhary.

Avaři se dostali do úzkého styku se Slovany na bulharském i na našem 
území (zejména v jeho východní části). Ve spojení s bulharskými Slovany 
se Avaři v druhé polovině 6. a v 7. století podíleli na dobývání Balkánu 
a na pronikání hluboko na byzantské území až к pobřeží Egejského 
moře.10) Přesto se nevytvořila žádná výrazná společná kultura, nedošlo 
к etnickému splynutí a z území Bulharska ani neznáme jednoznačné 
doklady pobytu Avarů.11) Na slovanských sídlištích v Bulharsku se sice 
poměrně často vyskytují trojbřité šipky,12) které jsou běžné v avarských 
hrobech v Karpatské kotlině, ale i na našich časně slovanských sídliš
tích a ojediněle ve velkomoravských hrobech;13) i když jsou kočovnic- 
kého původu, nabyly postupně nadetnického rázu i rozšíření. Bulharská 
archeoložka S. Georgijeva sice mluví o společných znacích středověké 
bulharské kultury s kulturou keszthelskou v souvislosti s pokladem ze 
Sofie a s některými pásovými ozdobami z Plisky a Preslavi,14) avšak 
nehledě к tomu, že obsah pojmu keszthelská kultura je příliš široký a že 
se od něho upouští, nejsou fakticky z Bulharska známy nálezové celky 
srovnatelné s nálezy z pohřebišť doby avarské v Karpatské kotlině.

Naproti tomu jižní oblasti Slovenska a zčásti i Moravy jsou v 7.—8. 
století charakterizovány slovianskoavarskými pohřebišti, na nichž nelze 
ani podle vybavení ani podle antropologického šetření rozlišit etnickou 
příslušnost jednotlivých hrobů (až na vzácné výjimky). Pouze u části 
inventáře se dá uvažovat o jeho etnickém původu; např. keramika podu
najského rázu je slovanského původu, zatímco výzbroj a jezdecká výstroj 
— šavle, luky s trojbřitými šípy, třmeny, udidla aj. — jsou avarského 
nebo aspoň obecně nomádského původu. Naproti tomu nejvýraznější část 
inventáře hrobů — pásové soupravy a ženský šperk — má zřejmě inter
nacionální ráz.15) Výsledkem slovanskoavarské symbiózy v Karpatské 
kotlině (jehož součástí Slovensko je) trvající téměř dvě a půl století byla 
sice jednotná kultura, nikoliv však etnické splynutí, v němž by některá 
z etnických složek byla asimilována. Naopak, na přelomu 8.—9. století 
vystupují obě složky — Avaři i Slované — opět odděleně, i když Avaři 
již jen v nevelkém počtu. Současně dochází i ke kulturní proměně Kar
patské kotliny: archeologický odkaz Avarů se stává nepostižitelný — 
mizí po nich veškeré stopy, zatímco na okrajích Karpatské kotliny vystu
pují svérázné kultury slovanských raně středověkých národností vytvá
řejících základy státnosti — velkomoravská, karantánská a chorvatská.

Zcela jinak se z hlediska etnického i archeologického vyvíjela koexis
tence mezi bulharskými Slovany a turkotatarskými Prabulhary v dolním 
Podunají. Od 80tých let 7. století probíhal v rámci společného slovansko- 
bulharského státu, v němž měli zřejmě od počátku vojenskou a mocen
skou převahu Prabulhaři, asimilační proces, jehož výsledkem bylo již 
po dvou stoletích naprosté vítězství slovanského živlu po stránce jazy
kové a národnostní. Po archeologické stránce se na území Bulharska 
od sklonku 7. století nadále vyvíjela slovanská kultura s typickou podu
najskou keramikou na drobných sídlištích s polozemnicemi a na žárových 
pohřebištích. Do tohoto prostředí přinesli Prabulhaři z Přiazoví saltovo-
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majackou kulturu s charakteristickou dvojí keramikou — jednak z jemně 
plavené hlíny — jednoduché džbány a dvouuché hrnce s vlešťovaným 
ornamentem, jednak z hlíny ostřené pískem — hustě rýhované hrncovité 
tvary, jejichž základní výzdoba bývá přesekávána hřebenovými vlnicemi 
a šikmými svazky rýh.16) Tato keramika se nacházela původně jen v kos
trových hrobech, někdy jezdeckých, s typickou kočovnickou výstrojí 
a výzbrojí (luk, šavle aj.j, se zvířecími obětmi, spolu s lidskými kostrami 
mongoloidních rysů a s deformovanými lebkami. Postupně docházelo 
к splývání saltovomajackých prabulharských a slovanských prvků a za 
přispění autochtonních (iráckých) tradic a byzantských vlivů se zfor
movala na území prvního bulharského státu svérázná raně středověká 
kultura.17) Jejím archeologickým odrazem v běžném sídlištním a hrobo
vém materiálu je tzv. balkánskodunajská kultura společná všem původně 
různorodým, antropologický i etnicky odlišným složkám, od sklonku 
9. a zejména v 10. století již slavizovtaným. Na pohřebištích balkánsko- 
dunajské kultury jsou ještě odlišitelné protobulharské antropologické 
rysy a charakteristický zvyk deformace lebek, avšak inventář je již ve 
vztahu к etnickému původu pohřbeného indiferentní; u nebožtíků se slo
vanskými antropologickými rysy bývá často keramika vycházející z pra
bulharských tradic a naopak u koster s prabulharskými rysy se nachází 
typická slovanská keramika.

Balkánskodunajská kultura datovaná do 9.—11. století18) se postupně 
rozšířila na značnou část rozrůstajícího se bulharského státu (kromě 
toho zaujímala i oblasti severovýchodně od něho), jehož hranice se po 
pádu avarského chaganátu, za cara Kruma, dotkly v Potisí sféry velko
moravské.19

Jestliže v 9. století existovala mezi Bulharskem a Velkou Moravou 
značná příbuznost jazyková a došlo к sblížení v oblasti písemnictví a du
chovní kultury vůbec, v hmotné kultuře existovaly mezi oběma zeměmi 
značné rozdíly, i když i v ní nacházíme při hlubším studiu řadu styčných 
bodů. Deváté století je např. jak na území Velké Moravy, tak na území 
Bulharska dobou převládnutí kostrového pohřebního ritu, jehož příčinou 
bylo pokřestění. V obou oblastech však jeho počátky nesouvisejí s chris
tianizací a žárový ritus na obou územích ještě v okrajových oblastech 
přežíval. V úpravě hrobů se jeví v bulharkém prostředí díky různým 
etnickým tradicím mnohem větší pestrost než ve velkomoravském pro
středí; jsou to zejména schránky z hrubě opracovaných kamenů, využí
vání starších kamenných sarkofágů, výskyt kamenných stél s nápisy, 
zděné hrobky, z nichž jen poslední v zjednodušených formách registru
jeme i ve velkomoravském prostředí.

Často se poukazuje na shodné prvky v starobulharském a velkomorav
ském uměleckém řemesle. Zejména jsou srovnávány výzdobné motivy 
zlatých nádob ze starobulharského pokladu nalezeného v San Nicolaul 
Mare20) s motivy aplikovanými na velkomoravských gombících.21) V in
ventáři bulharských hrobů 9.—10. století je nápadná především shoda se 
šperky velkomoravskými. Vyskytují se v nich různé varianty hrozníč- 
kových, bubínkových a lunicových náušnic,22) zejména pak skupina 
náušnic s litými závěsky známá od nás jako nitranský typ.23) Při vysvět
lování těchto shod jsem kdysi uvažoval zda jde o výsledek velkomorav
ského vlivu v dolním Podunají nebo o konvergentní vývoj v obou oblas
tech podnícený byzantskými vlivy.24) К druhému výkladu se kloní bul
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harští kolegové vycházející z toho, že Bulharsko tvořilo spojovací článek 
mezi Byzancí a Velkou Moravou.25) Z. Kurnatowska pokládá shody mezi 
bulharským a velkomoravským šperkem za výraz druhé etapy kulturního 
sjednocení podunajské oblasti, které měly nadetnický a nadpolitický ráz 
a pronikly jen do vyšších společenských vrstev.26)

Z uvedených příkladů, jejichž počet by bylo možné rozšířit, plyne, že 
starobulharská a velkomoravská kultura 9.—10. století tvoří dva póly 
širší podunajské kulturní oblasti, která jak v hmotném projevu umělecko- 
řemeslném, tak v písemnictví a literatuře ovlivnila další slovanské země. 
Proto srovnávací studium archeologického obrazu raného středověku 
v obou zemích může přinést závažné výsledky při řešení historické pro
blematiky nejen v těchto dvou oblastech, ale i v jiných částech slovan
ského světa. Velkomoravské prostředí skýtá při tomto studiu výhodu 
jednotného, nesporně slovanského etnického podloží, na němž jeho kul
tura vyrůstá, zatímco starobulharské prostředí má přednost v tom, že do 
sebe vstřebalo tradice vysoké kultury černomořské a byzantské a tím 
zprostředkovalo slovanskému středověku kulturní dědictví středomořské 
a černomořské antiky.
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