
XX. MIKULOVSKÉ SYMPOZIUM 1990, BRNO 1991
BOŘIVOJ DOSTAL 

Filozofická fakulta MU Brno

Kontakty jihomoravských Slovanů se sousedními zeměmi 
v 9. století

Jižní Morava byla v průběhu celého pravěku průchodištěm, křižovatkou, 
ev. kontaktní zónou různých kultur, kulturních proudů a lidských spole
čenství různých vývojových stupňů. Je to dáno její geografickou polohou, 
především její širokou otevřeností к jihu do Podunají a jeho prostřed
nictvím jak do Černomoří a na Balkán, tak do východního Poalpí 
a Adriatické oblasti. Horská pásma nebo vyvýšeniny na její západní, se
verní a východní straně skýtala řadu komunikačních možností podél řek 
nebo širšími údolími jak na severní Moravu a dále Moravskou branou 
do Zakarpatí a Pobaltí, tak do české kotliny na západě i do Pováží a Po- 
nitří na východě.

Zvlášť výrazná jednota se v kulturním ohledu projevovala mezi jižní 
Moravou, dolním Rakouskem, jihozápadním Slovenskem a někdy i s ma
ďarským Zadunajím. Lze ji sledovat již v kulturách neolitických, eneoli- 
tických i starobronzových, kdy tyto oblasti byly buď okrajovou zónou 
velkých kulturních komplexů (volutová, kanelovaná, šňůrová, zvoncovi- 
tých pohárů, únětická), nebo byly územním jádrem specifických kultur 
(lengyelská, věteřovská). Od střední doby bronzové až do konce halštatu 
mûzemje na jižní Moravě pozorovat prolínání severních kulturních prvků 
s podunajskými, z nichž poslední v některých fázích převažují. V době 
laténské zasahuje na jižní Moravu i do přilehlých oblastí keltská invaze, 
projevující se svéráznou kulturou širšího evropského rozsahu. Od jejího 
sklonku sem pronikají ze západu a severu germánské kmeny a v průběhu 
1. století n. 1. vlivy, import a později i vojenské zásahy římského impéria. 
V době stěhování národů se tu objevují jak nomádské prvky provázející 
germánskou migraci ze severního Černomoří Podunajím na západ a na 
jih, tak polabské vlivy nesené zejména Langobardy. S nimi se dostávají 
na jižní Moravě do kontaktu nejstarší Slované přicházející ze severový
chodu v průběhu 6. století. Silná koncentrace časně slovanských nálezů 
na jižní Moravě a jihozápadním Slovensku je v rozporu s nevelkým množ
stvím analogických nálezů na území Maďarska, Rakouska a Jugoslávie. 
Nakolik je to dáno tím, že Slované tu kulturně podlehli vlivům vyspělé 
římskoprovinciální kultury, orientací a stavem výzkumu, nebo faktem, že 
tam byli již od 2. poloviny 6. století převrstveni avarským živlem, není 
vyjasněno. V každém případě je zřejmé, že v době avarského panství 
v Karpatské kotlině zůstala jižní Morava s přilehlou částí dolních Rakous 
(a patrně do 3. čtvrtiny 7. století i s jihozápadním Slovenskem) terito
riem výlučně slovanským, s vlastním ekonomickým, kulturním a spole- 
čensko-politickým vývojem, který našel svůj výraz v říši Sámově a později 
v mocenské struktuře (snad kmenové), charakterizované nejstaršími hra
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dišti, vykazujícími stopy pobytu knížecích družin v podobě háčkovitých 
ostruh, ozdob martynovského typu, ojedinělými nálezy litých bronzů 
(s mimořádnou koncentrací v Mikulčicích] a žárovými pohřebišti s obtá
čenou a zdobenou podunajskou keramikou. V jihomoravsko-dolnora- 
kouském prostoru se severně od Dunaje objevují jen ojedinělá pohřebiště 
s litými pásovými garniturami (Mistelbach, Dolní Dunajovice).

Nová situace nastává v době rozkladu avarského panství v poslední 
čtvrtině 8. století a zejména po jeho pádu v posledním desítiletí tohoto 
věku. Na jeho rozbití se vedle fransko-bavorských vojsk podílela i slo
vanská knížata z našeho a jihoslovanského území. Na východním okraji 
karolinské sféry včetně jižní Moravy a Slovenska (vedle Rakouska a Chor
vatska] se objevuje synkretický výzdobný styl s prvky pozdněavarskými 
a karolinskými (Bialeková 1979; Poulík 1963, 43—47), projevující se na 
součástech vojenské výstroje a výzbroje (kování pásů, závěsů mečů, koň
ských ohlávek, na ostruhách i zbraních). S rozmachem železářství a ko- 
vářství v moravsko-slovenském prostředí prokazatelným po polovině 
8. století jsou přejímány jak avarské prvky jezdecké výstroje (udidla, 
třmeny), tak karolinské typy ostruh s očky a později s ploténkami, i zbra
ně a zřejmé i způsoby vedení boje. Kromě toho se objevují specifické 
typy zbraní a kovářských výrobků jako jsou sekery-bradatice, železné 
hřivny, ocílky se složenými rameny a cele okovaná vědérka. Vedle speci
fických tvarů kovářských výrobků jsou to především šperky vyšších spo
lečenských vrstev, označované jako byzantsko-orientální a provedené 
náročnými technikami, které dovolují sledovat směry velkomoravských 
vlivů (Dostál 1965).

Byzantské podněty působící při vzniku veligradských šperků jsou evi
dentní; vhodné podmínky pro obchodní a kulturní styky Moravy s By
zancí existovaly po celé 9. století jak přes sféru bulharskou (Dvorník 
1935; Dujčev 1963, 21), tak přes byzantskou enklávu adriatickou (Vavří- 
nek 1963, 32—33). Byzantské vlivy se samozřejmé uplatnily i ve šperku 
starocharvátském a v prostředí srbském a bulharském. Nicméně na Mo
ravě vznikly natolik specifické tvary, že jejich místní výroba, doložená 
ostatně i objevy dílen, nástrojů, polotovarů, tyglíků aj. je nesporná. Tyto 
šperky používané vyšší společenskou vrstvou byly vyráběny na centrál
ních pomoravských hradištích (Staré Město, Mikulčice, Pohansko), a tam 
se objevují i v hrobech, zatímco na současných venkovských hřbitovech 
jsou ojedinělé a jsou tu nahrazeny prostými drátěnými a plechovým šper
kem lidovým podunajského rázu. Veligradský šperk je poměrně málo za
stoupen na slovenských ústředních lokalitách (Děvín, Bratislava, Ducové, 
Nitra), což je asi dáno zničením starších hrobů a jejich inventáře při 
kontinuitním pohřbívání v 10. století a pozdější zástavbou.

Jak specifické kovářské výrobky, tak šperk vyšších společenských 
vrstev zaplňuje poměrně rovnoměrně celé původní teritorium Velké Mo
ravy (tedy dnešní území Moravy i Slovenska), zatímco v oblastech při
pojených к Velké Moravě jen krátkodobě nebo mimo její areál se obje
vují jen vzácně. Výjimku tvoří Čechy, kde se objevují jak moravské se
kery a cele okovaná vědra, tak v hojném počtu i veligradský šperk, který 
tu našel i své pokračování v kouřimských a pražských dílnách v prvních 
desítiletích 10. století. Z Moravy přišla do Čech i zděná církevní archi
tektura (Pražský hrad, Budeč) i znalost církevněslovanského písemnictví. 
Inventář stěbořického méhylníku ukazuje na vliv jihomoravských center
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na Slezsko; současně je spojovacím článkem к nálezům moravských se
ker, železných sekerovitých hřiven a některých šperků v malopolské 
oblasti, která se stala součástí Velké Moravy za Svatopluka, ale kde se 
patrně již dřivé uplatňovaly moravské vlivy např. v budování velkých 
vislanských hradišť. Nález ohromného depotu s železnými hřivnami v Kra
kově a jeho datování již do 1. poloviny 9. století (Zaitz 1979} spolu s ma
sovými rozšířením hřiven na Velké Moravě ukazuje, že ovlivňování obou 
oblastí bylo vzájemné. Část polských autorů hodnotí sice význam těchto 
kontaktů jako mizivý a v podstatě negativní (Wachowski 1981, 1982}, 
nicméně zcela popřít je nelze. Velkomoravské šperky na území Maďarska 
lze uvádět ve spojitost s Pribinovou družinou a s pobytem^ Metodějových 
žáků v Zalaváru, jiné s velkomoravským mocenským vlivem, ev. i s ma
ďarskou kořistí získanou při vpádech na velkomoravské území. Ozdoby 
velkomoravského rázu z Ptujského hradu a z Wartmannstetten naznačují 
trasu, po níž se pohyboval moravský obchod a poselství po jantarové 
cestě do Akvileje, Benátek a Říma. Gombíky z Ptujského hradu jsou lité 
a svědčí tudíž o místním napodobování velkomoravských vzorů, které se 
projevuje stejnou technikou i u lítých náušnic hrozníčkových a lunico- 
vých v belobrdské kultuře. Jinak je nutno hodnotit gomtoík z hornofalc- 
kého Matzhausenu (Stroh 1954, 29—30), který je zhotoven technikami 
běžnými ve velkomoravském prostředí, Výzdobné motivy (lidské masky) 
jsou však odvoditelné z karolinských vzorů. Mohylová a plochá pohře
biště v dolnorakouském Pomoraví a Podyjí jsou natolik po stránce rituální 
i obsahové blízká pohřebištím! moravským, že o jejich časových a kultur
ních souvislostech není pochyb (Friesinger 1975/77, 8—24, Taf. 8—24}. 
Sedmihradské nálezy šperků, o jejichž velkomoravském původu bývá 
uvažováno (Fedorov—Polevoj 1973, 322—323}, jsou bližší к tzv. šperku 
nitranskému (Chropovský 1962), který má vztahy к dolnodunajskému 
šperku bulharskému (Važarova 1976) a je tudíž pro naše úvahy o jiho
moravských kontaktech nepoužitelný.

V jihomoravském prostředí, zejména na centrálních pomoravských hra
dištích, se vytvořily v 9. století specifické prvky hmotné kultury, zejména 
mezi kovářskými a šperkařskými výrobky. Jejich rozšíření se v podstatě 
kryje s původním teritoriem’ Velké Moravy. Některé zbraně a byzantsko- 
orientální šperky však pronikly s obchodem, jako dar nebo válečná ko
řist, migrací řemeslníků a příslušníků vyšší společenské vrstvy, a do jisté 
míry i s velkomoravskou expanzí do sousedních zemí. V nálezech se pro
jevují buď v primární fázi jako imiporty z 9. a počínajícího 10. století 
(v Čechách jsou i dále rozvíjeny), nebo v sekundární fázi jako napodo
beniny z pokročilejšího 10. století v Karpatské kotlině (v belobrdské kul
tuře) nebo v Zakarpatí (v malopolské a volyňské oblasti). Ve vzdáleněj
ších oblastech od jihomoravských center je u jednotlivých odvozenin tře
ba zvažovat, zda se v nich kromě velkomoravského nemohl uplatnit i pří
mý byzantský vliv.
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DIE BEZIEHUNGEN DER SÜDMÄHRISCHEN SLAWEN ZU DEN BENACHBARTEN 
LÄNDERN IM 9. JAHRHUNDERT 

Bořivoj Dostál

Das Südmähren war im Verlauf der ganzen Urzeit eine Kreuzung oder Kontaktzone 
der verschiedenen Kulturen und menschlichen Gesellschaften. Es hatte immer enge 
Beziehungen zum Gebiet Niederösterreichs der südwestlichen Slowakei und des un
garischen Transdanubiens. Im 9. Jahrhundert bildeten sich im südmährischen Milieu, 
besonders in den Burgwällen des Marchgebietes, spezifische Elemente der slawischen 
materiellen Kultur heraus. Ihre Verbreitung entspricht im wesentlichen dem ursprüngli
chen Territorium Großmährens. Manche Waffen und byzantinisch-orientalische Schmuk- 
ke drangen jedoch mit der Handelstätigkeit, als Geschenk oder Kriegsbeute, oder durch 
Migration der Handwerker und Angehörigen der höheren gesellschaftlichen Schichte 
und auch durch Expansion der großmährischen Fürsten in die benachbarten Länder 
durch. In den Funden findet man sie in der ersten Etappe als Importe aus dem 9. 
oder dem Anfang des 10. Jahrhunderts oder in der zweiten Etappe als Nachahmungen 
der mährischen Schmucke des 10. Jahrhunderts im Karpathenbecken — (die Belobrdo- 
Kultur) oder in Transkarpathengebiet in Kleinpolen oder Wolhynien). In den entfern
teren Gebieten muß man ermessen, ob hier der mährische oder direkte byzantinische 
Einfluß zum Ausdruck kommt.

212


