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Keramika z hrobů u kostela 
v BřeclavbPohansku

Datování slovanské keramiky je v kruzích odborníků stále předmětem disku
se. Prostá aplikace typologické metody v tomto případě selhává a vedla i u zku
šených badatelů ke zcela skeptickým závěrům o možnostech chronologického 
třídění staroslovanské keramiky.1 Hodnocení nově získávaných plnohodnotných 
materiálů к dané problematice však v obecných rysech potvrzuje správnost starého 
typologicko-chronologického schématu. Datování jednotlivých keramických nálezů 
zůstává ovšem problematické. Stále více se ukazuje nutnost studia celých keramic
kých souborů z jednotlivých lokalit a regionů, neboť vývoj keramiky vykazuje 
četné lokální zvláštnosti a byl ovlivněn druhem památníku, z něhož pochází, cha
rakterem naleziště, vzdáleností od kulturních center, přítomností a produktivitou 
řemeslnických dílen apod.2 Jedině v rámci iokálních keramických souborů lze po
stihnout vývojové zvláštnosti a získat chronologické opory. Teprve tyto soubory 
je možné srovnávat na širším teritoriu a na jejich základě se dá uvažovat o obec
ných vývojových tendencích a jejich chronologii.

К významným keramickým souborům nesporně patří nádoby z hrobů u kostela 
na Pohansku.3 I když jich není mnoho, vykazují jistou typologickou rozmanitost 
a stávají se východiskem pro srovnávání s masově se vyskytující keramikou v síd
lištních objektech v areálu hradiska a jeho okolí,4 a tím umožňují jejich přesnější 
časové zařazení. Jsou totiž rámcově datovatelné, neboť jejich průvodním materiálem 
v hrobových celcích jsou v několika případech i zbraně, ostruhy, ozdoby blatnicko- 
-mikulčického i byzantsko-orientálního rázu. Kromě toho hroby, v nichž se vysky
tují, jsou v určitém vztahu к základům tamnějšího kostela а к jednotlivým fázím 
ohrazení knížecího dvorce. Doplňují též poznatky o zvláštnostech pohřebního ritu 
a přispívají к řešení otázky tzv. funerální keramiky.

Na hřbitově u kostela na Pohansku byla keramika zjištěna celkem ve 14 hro
bech. Na kostelní hřbitov je to poměrně značné procento (3,4% hrobů). Překro
čeno bylo pouze na hřbitově tzv. metropolitní výšiny v Sadech, kde bylo mezi 
87 velkomoravskými hroby u chrámového komplexu 7 pohřbů s keramikou (tj. 
8% hrobů).5 Jinak byly v mikulčických hrobech u 2. kostela pouze 4 nádoby ve 
3 hrobech (tj. zhruba 1 % z 284 hrobů), u 6. kostela jen 1 nádoba (tj. 0,5% ze 
190 hrobů)6 a v Modré (37 hrobů), stejně jako ve Starém Městě „Na špitálkách“ 
(42 hrobů), nebyla v hrobech ani jedna nádoba;7 na posledně jmenovaném pohře
bišti byla nalezena jedna nádoba mimo hrob, avšak z hrobu patrně pocházející,8 
což by reprezentovalo 2,4 % tamnějších pohřbů. Ve Starém Městě „Na valách“ 
bylo 118 hrnků ve 111 hrobech (z 1636 hrobů je to 6,7 %).9 Pohřebiště „Na va
lách“ nebylo typickým kostelním hřbitovem, protože se tam pohřbívalo již před 
postavením chrámu, avšak i tam byl počet hrobů s keramikou výrazně nižší než 
na venkovských pohřebištích, kde se nádoby nacházejí ve 40 a více procentech 
hrobů.
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Na kostelním hřbitově Pohanská se nádoby nacházely jak v mužských hro
bech (4 případy: hr. 116, 253, 343, 375), tak u pohřbů ženských (4 případy: hr. 42, 
84, 348, 404) a nejčastěji v hrobech dětských (6 případů: hr. 78, 127, 380, 388, 
390, 400). Většina nádob byla postavena u chodidel, jedna byla vlevo od holeně 
a pouze ve dvou případech byly situovány u lebky (obr. 1). Obdobná situace byla

MUŽI : 4 nádoby ŽENY' 4 nádoby DĚTI 6 nádob CELKEM 14 nádob

Obr. 1. Břeclav-Pohansko. Pohřebiště и kostela. Přehled umístění nádob v hrobech

v rozložení nádob ve Starém Městě „Na valách“ (v 78 hrobech, v nichž byla 
poloha nádob registrována, stály hrnky v 56 případech u chodidel a jen 6 u leb
ky),10 v Sadech - Horní Kotvici (68 nádob v nohách a jen 6 u hlavy)11 i ve 
Velkých Bílovicích (z 33 hrobů byly v 25 nádoby v nohách, ve 4 u lebky a v ostat
ních jinde).12 Též na pohřebišti v Pitten v Dolních Rakousích byly nádoby v 43 
hrobech, z toho 29 v nohách, 7 u lebky a ostatní na jiných místech.13 Zatímco 
většina malých nádob (obsah 0,28-1,3 litru) ležela na Pohansku v úrovni kostry, 
větší nádoby (obsah 1,75-3,5 litru) v hrobech 116, 253 a 343 se nacházely výše 
v zásypu; jedna z nich byla rozbitá (hr. 343), patrně z rituálních důvodů. Uložení 
nádob a zbytků masitých přídavků o 25-50 cm výše v zásypu na okrajích hrobo
vých jam, zřejmě na stupíncích na jejich obvodu, si povšimla na slovanském po
hřebišti v hornorakouském Gusen V. Tovorníková.14 Výskyt velkých nádob v zá
sypech hrobů registroval na moravských pohřebištích Z. Měřínský,10 na rakouském 
území V. Tovorníková.16 V hrobech kostelního hřbitova na Pohansku bylo vždy 
po jedné nádobě.

Rozbor keramiky
Mezi čtrnácti nádobami z hrobů na Pohansku měly převahu hrnce, a to nej

častěji vejčité štíhlé (7 kusů: hr. 116, 127, 253, 343, 348, 390, 400 - obr. 2:7-8, 
10-11; 3:1, 3, 10) i širší (2 kusy: hr. 42, 380 - obr. 2:1, 9), vzácněji dvoukónické 
se slabě naznačeným lomem na výduti (2 kusy: hr. 388, 404 - obr. 2:6; 3:9), 
ojediněle soudkovité (hr. 375 - obr. 4:1). Pouze dvě nádoby lze označit jako 
hrncovité misky (hr. 78, 84 - obr. 2:2,5).
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Obr. 2. Břeclav-Pohansko. Pohřebiště и kostela. Ker arnik.a £ hrobů a průvodní nálezy Z hr. 84 
(3, 4) a z hr. 127 (12-17). Tuhový hrnek (1), nádoby 5. skupiny vytáčené г jemné pla
vené hlíny (7-9, 11), zvonivě vypálený hrnek vytáčený ze silně ostřené hlíny (10), ná
doby 1. skupiny (4-6) včetně keramiky vyrobené k funerálnítn účelům (2, 5)
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Výška většiny hrobových nádob kolísala mezi 10,4-15,5 cm (průměr okraje 
mezi 8,6-13,4 cm) a jejich obsah se pohyboval mezi 0,43-1,3 litru. Patří tedy 
к malým hrnkům masově používaným ve slovanské domácnosti.17 Pouze tři ná
doby (hr. 116, 253, 343) oscilující výškou mezi 18,6-24,6 cm (průměr okraje mezi 
13,1-14,1 cm) a obsahem mezi 1,75-3,5 litru patřily к středním velikostem, které 
jsou časté na sídlištích a v žárových hrobech, zatímco v kostrových hrobech jsou 
vzácnější.

Studovaná keramika je popsána v monografii F. Kalouska,18 v níž jsou i vy
nikající fotografické tabulky. V popisech jsou však uváděny jen dva rozměry 
(výška a průměr výdutě), což je pro celkovou charakteristiku nedostačující. U kre
seb se projevují některé nepřesnosti a zejména chybí vyobrazení den se značkami. 
Proto jsou v této stati zveřejněny' zpřesněné analytické kresby (obr. 2-4), na nichž 
jsou uvedeny i rozměry v milimetrech (v - výška, po - průměr okraje, pv - prů
měr výdutě, pd - průměr dna) a obsah (o) v litrech. Přímo na kresbě je i číslo 
hrobu, inventární číslo nádoby a popisný číselný kód (vysvětlivky к němu jsou 
v textu pod obr. 4), který jsem použil ve své dřívější práci, kde jsem upozornil 
i na jeho nedostatky.19 Kódování kreseb keramiky s úspěchem použil na velkém 
souboru J. Bubeník.20 Vzhledem к aplikaci kódu nemusím stať zatěžovat popisy 
a mohu hned přistoupit к celkové charakteristice studovaného keramického souboru.

Podle míšení hrnčířské hlíny (druhu a rázu ostřiva) lze rozlišit 
čtyři skupiny nádob: 1. nádoby z hlíny promíšené poměrně jemným pískem s veli
kostí zrn do 1 mm (hr. 116, 253, 343, 375); 2. nádoby z hlíny promíšené pískem 
a kaménky o velikosti od 1 do 5 mm (hr. 78, 84, 388, 390, 404) ; 3. nádoby z jemně 
plavené hlíny obsahující mikroskopická zrnka písku pouhým okem sotva rozliši
telná (hr. 127, 348, 380, 400); 4. nádoby z hlíny silně promíšené tuhou (hr. 42). 
Příslušnost к prvním dvěma skupinám lze někdy poměrně těžko rozhodnout, ne
boť povrchová úprava zakrývá vnitřní strukturu střepu, kterou u celých nádob 
nelze sledovat.

Povrch nádob je různě upraven v závislosti na míšení hrnčířské hlíny. 
Hladký, zvlášť neupravený povrch, mají nádoby z jemně plavené hlíny (hr. 127, 
348, 380, 400 - obr. 2:7-9, 11). Povrch ostatních nádob byl více méně upravován, 
takže zastírá vnitřní strukturu střepu, která je patrná jen v místech otlučených. 
Někdy vzniká při povrchu jakoby jemnější vrstvička (hr. 343, 404 - obr. 3:9, 10), 
i když z hrobové keramiky nemáme doklady engoby. Hladký a vyleštěný povrch 
byl na tuhové nádobě z hr. 42 (obr. 2:1). Jemně drsný povrch s náběhem na po
vrchovou vrstičku má většina nádob vyrobených z hlíny promíšené pískem, pří
padně i kaménky (hr. 78, 84, 116, 253 - obr. 2:2,5; 3:1,3). Drsný krupičkovitý 
povrch mají nádoby s velkým obsahem ostřiva v hlíně (hr. 375, 388 - obr. 2:6; 
4:1), zvláště pak tenkostěnný kus zvonivě vypálený do světlehnědá (hr. 390 - 
obr. 2:10).

Výrobní technika. Více než polovina nádob z hrobů je vytočena na 
rychle rotujícím kruhu, o čemž jednoznačně svědčí nejen jejich pravidelnost, ale 
zejména zřetelné horizontální žlábky a rýžky na vnitřních a zčásti i vnějších stě
nách. Jsou to jednak všechny nádoby vyrobené z jemně plavené hlíny (hr. 127, 
348, 380, 400), ale i některé nádoby z hlíny promíšené pískem s jemně drsným 
(hr. 343), ev. krupičkovitým povrchem (hr. 390). Ostatní nádoby jsou rovněž po
měrně pravidelné, pouze s nepatrnými lokálními nerovnostmi (hr. 42, 253, 375, 
388, 404), takže lze předpokládat jejich dílčí nebo úplné obtáčení na ručním 
kruhu. Výjimku tvoří tři hrubě formované masivní kusy (hr. 78, 84, 116 - obr. 
2:2,5; 3:3). Tyto exempláře byly zřejmě zhotoveny nálepem a neuměle dodatečně 
upravovány na ručním kruhu, jak o tom svědčí značky na dnech.
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Obr. 3. Břeclav-Pohansko. Pohřebiště и kostela. Pier arnika z hrobů a průvodní nálezy Z hr. 253 
(2) a z hr. 116 (4-8). Barvy emailu na karolinském nákončí z hr. 253: A — zelená, 
В - modrá, C - červená (2a). Hrnec vyrobený k junerálním účelům (3), nádoby typu la 
(9, 10)
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Okraje některých nádob jsou na vnitřní straně mírně (hr. 78, 348, 404), 
někdy až kalichovitě prohnuté (hr. 127, 375, 380, 390), s ukončením zaobleným, 
kolmo, kuželovité nebo dvojkuželovité seříznutým, někdy s náznakem prožlabení; 
jen jednou se vyskytla vodorovná úprava s prožlabcním (hr. 375). Bohatěji profi
lované okraje se váží к nádobám vytočeným na kruhu, zejména к nádobám z jem
ně plavené hlíny. Jinak však nelze žádný způsob úpravy okraje vztahovat к ně
jakému druhu míšení hlíny nebo к určité povrchové úpravě.

Dna jsou buď rovná (hr. 127, 388, 404) nebo s obvodovým výstupkem více 
či méně výrazným (hr. 78, 375, 380, 390, 400), případně mírně klenutá (ht. 42, 
116, 253, 343, 348). Z vnitřní strany jsou dna rovná, někdy ve středu mírně vy
klenutá, zpravidla zřetelně oddělená od stěn, jindy v ně obloukovitě přecházejí. 
Značky na dnech jsou téměř u poloviny nádob. Ve čtyřech případech jde 
o technické značky důlkové (hr. 42, 78, 375) nebo o plastický kroužek (hr. 253). 
Nejde tedy o značky v pravém slova smyslu, nýbrž jen o doklad použití kruhu 
při jejich výrobě, a to i u nádob primitivního vzhledu. Vlastní vypouklé značky 
představují čtyřramenný vířivý motiv - hákový kříž se zaoblenými lomy (hr. 116) 
a paprsčitý motiv (hr. 404). Nikdy se nevyskytla značka na nádobě vytáčené na 
rychle rotujícím kruhu.

Obr. 4. Břeclav-Pohansko. Pohřebiště и kostela. Inventář hr. 315. Nádoba 4. skupiny (1), ostruha 
typu IA, ev. IV (2), sekera západního typu (3), přezky a průvlečky k ostruhám (4-8) 
Vysvětlivky k. číselnému kódu popisu keramiky na obr. 2-4. Kód charakte
rizuje arabskými číslicemi znaky, které nejsou patrné z kresby v tomto pořadí: I. Slo
žení hliněného těsta: 1. s pískem, 2. s pískem a slídou, 3. s pískem a kamén
ky, 4. s pískem, kaménky a slídou, 5. jemně plavené s mikroskopickým pískem, 6. jemně 
plavené bez ostřiva, 7. pórovitý materiál, 8. s tuhou. II. Úprava povrchu: 1. jem
ně drsný, 2. krupičkovitý, 3. hladký. III. Barva: 1. hnědá, 2. hnědošedá, 3. tmavo
šedá až černá, 4. světlešedá, 5. červená, 6. žlutá (oranžová), 7. světlehnědá. IV. Vý
robní technika: I. ve volné ruce (z válečků), 2. obtáčení v horní části, 3. obtáčení 
v celé výšce, 4. vytáčení na nožním kruhu. V . Vypálení: 1. velmi tvrdé (zvonivé), 
2. dobré, 3. špatné.
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Barva každé nádoby zpravidla obsahuje několik skvrn a zón šedohnědých 
až černých odstínů. Na rozdíl od keramiky ze žárových hrobů převažují odstíny 
šedé. Výjimkou je žlutohnědá nádoba z hr. 253, která má jednotné zbarvení cha
rakteristické pro tvrdě vypálené zboží z Pohanská.

Výzdoba je výlučně rytá a většinou je provedena velmi zručně. Poměrně 
primitivní výzdoba na nádobách z hr. 78, 84, 116 a 388 je způsobena bud hru
bostí materiálu bránící plynulému rytí ornamentu (hr. 388) nebo celkovou primi- 
tivností a neumělostí projevující se na některých nádobách. Pro nádoby vytáčené 
na kruhu z jemně plavené hlíny je typické umístění výzdoby na největší výduti; 
sestávala z pásu nebo spirály ostře rytých vodorovných rýh (hr. 380, 348 - obr. 
2:7, 9), doplněných někdy jednoduchou nízkou a širokou vlnicí (hr. 127, 400 - 
obr. 2:8, 11). Nádoby vytáčené z písčitého materiálu s kaménky jsou zdobeny 
hustými vodorovnými rýhami v celé horní polovině (hr. 343, 404 - obr. 3:9, 10). 
Tvrdě vypálená šedá vytáčená nádobka s krupičkovitým povrchem z hr. 390 má 
rovněž jen pás rýh nad největší výduti (obr. 2:10). Nádoby hotovené nálepem 
a dodatečně obtáčené dávají přednost výzdobě hřebenovými vlnovkami rytými pře
vážně zručně, tedy na rotující nádobě (hr. 42, 253, 375, 388 - obr. 2:1,6; 3:1, 
4:1), ojediněle neuměle (hr. 78 - obr. 2:2), i když na dně této nádoby je otisk 
osy kruhu. Výzdoba hřebenovými vpichy je vzácná a je provázena neumělými vo
dorovnými rýhami (hr. 84, 116 - obr. 2:5; 3:3).

Závěrem к rozboru keramiky z kostelního hřbitova na Pohansku lze konsta
tovat, že v ní bylo zastoupeno sedm skupin. Nejpočetnější byly hrnky vytáčené 
z jemně plavené hlíny a zdobené pásy vodorovných rýh, doplněných ve dvou pří
padech jednoduchou vlnovkou (4 kusy - obr. 2:7-9, 11). Řadí se к 5. skupině 
keramiky rozlišené v inventáři sídlištních objektů knížecího dvorce na Pohansku.21 
Technologicky se к nim úzce pojí vytáčený tenkostěnný hrnek s krupičkovitým 
povrchem, zdobený pásem rýh a zvonivě vypálený (obr. 2:10). Tvrdostí střepu 
a tenkostěnností se blíží vrcholně středověké keramice nebo tenkostěnné keramice 
z období stěhování národů.22 Další skupinu představují hrnky z hlíny promíšené 
pískem, s jemnější vrstvičkou na povrchu, s válcovitě seříznutými okraji, zdobené 
hustým rýhováním (obr. 3:9, 10), které lze přičlenit к typu la z areálu knížecího 
dvorce.23 Ojedinělý je hrnek 4. skupiny se žlábkovitým hrdlem, s kalichovitě roze
vřeným a prožlabcným okrajem, zdobený hřebenovými vlnovkami a vodorovnými 
pásy (obr. 4:1). К této skupině se blíží i nádoba z hr. 253 (obr. 3:1), ačkoliv 
svým světlehnědým zbarvením a tenkostěnností má vztah к některým exemplářům 
3. skupiny.21 V obou případech jde o běžnou sídlištní keramiku. Do rámce 1. sku
piny sídlištní keramiky z Pohanská, nerozčleněné na další typy, zapadá dvoukó- 
nický hrnek z hr. 388 (obr. 2:6), nepříliš dokonalý po stránce technologické, 
avšak dobře vypálený a s ostře rytou výzdobou hřebenových vlnic a pásu vodorov
ných rýh. Jednoduchá profilace tuhové nádoby z hr. 42 (obr. 2:1) odpovídá zjed
nodušeným technologickým znakům, které se projevují na tuhové keramice již 
v rámci 9. století.25

К nádobám vyrobeným neuměle к funerálním účelům se řadí hrncovité misky 
z hr. 78 a 84 (obr. 2:2,5). Na obou je primitivní výzdoba a obě nesou hrubé stopy 
formování, i když na misce z hr. 78 je otisk osy kruhu a na okraji nádoby z lir. 
84 je patrný náznak prožlabení imitující vyspělé předlohy 4. skupiny. Proto lze 
předpokládat, že obě nádoby jsou poměrně pozdní a vymykají se normálnímu ty- 
pologickému zařazení. К podomáckým výrobkům patří nesporně i těžký silnostěnný 
hrnec z hr. 116 (obr. 3:3), který se výrazně liší od zdejší vyspělé velkomoravské 
řemeslné produkce. Lze to vysvětlit bud tím, že pochází z doby, kdy tato výroba
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již zanikla, tedy po rozpadu Velké Moravy, nebo že šlo o nádobu vyrobenou pro 
funerální účel.

Datování keramiky podle průvodního materiálu
Ze čtrnácti hrobů s keramikou na kostelním hřbitově Pohanská pět neobsaho

valo další nálezy (hr. 42, 78, 388, 390, 404). Ve třech dalších hrobech byly jen 
nože, které jsou nedatovatelné (hr. 348, 380, 400), a v hr. 343 byl kromě nože 
ještě zlomek ostruhy,26 ale natolik nevýrazný, že ho nelze chronologicky zařadit. 
Uvedených devět hrobů tedy neposkytlo datovatelné nálezy. Zůstalo pouze pět 
hrobů obsahujících kromě keramiky další inventář, z něhož aspoň část jc rámcově 
datovatelná a bude podle něho možné usuzovat na stáří keramiky v příslušných 
hrobových celcích.

К nejstarším nálezům zřejmě patří obdélné bronzové pozlacené nákončí se 
čtyřmi nýty v týlní části, s dvěma příčnými vyklenutými pásy vymezenými a čle
něnými filigránem do podoby hřbetů knih a se středním polem zdobeným přihrád
kovým emailem modré, zelené a červené barvy (d 40 mm, š 25 mm; obr. 3:2, 2a), 
které provázelo vyspělou nádobu z hr. 253. T. Capelle ho pokládá za karolinskou 
práci vzhledem к použití emailu а к ornamentu tvořenému přihrádkami. Srovnává 
ho s emailovanou obdélnou sponou z Rozenburgu (Holandsko) a s emailovanými 
medailony na přenosném oltáři z Adelshausen, které jsou datovány na sklonek
8. století.27 Nákončí z Pohanská lze též uvádět v souvislost s emailovanými kru
hovými sponami s vyobrazením svátých, které jsou známy z Büraburgu u Fritzlaru28 
a z několika dalších lokalit ve středním Porýní, Poveseří a Polabí a jsou datovány 
rámcově do 8. století, převážně až do jeho druhé poloviny.29 Emailované nákončí 
z Pohanská bude zřejmě svým vznikem patřit do blatnicko-mikulčického horizontu 
z přelomu 8.-9. století. Jako součást vojenského opasku se asi dostalo do hrobu 
mladého muže (25-30 let) později, snad kolem poloviny 9. století, nejpozději 
nedlouho po založení starší fáze kostela. V té době již mohly na Pohansku praco
vat vyspělé hrnčířské dílny, jejichž produktem je i dokonalá nádoba z hr. 253.

Zlatá náušnice z bráněného drátu s klasovitým hrozníčkem a s granulovanými 
uzlíčky z hr. 84 (obr. 2:4) by podle V. Hrubého patřila až na sklonek 9. a do 
1. poloviny 10. století,39 ale nálezová situace na Staré Kouřimi ukazuje, že se řadí 
již do starší fáze (A 2) velkomoravského vlivu v Čechách, začínající od poloviny
9. století.31. Zřejmě se ani náš exemplář nebude vymykat z rámce 2. poloviny 
9. století. Primitivní vzhled nádoby z tohoto hrobu svědčí o jejím funerálnítn úče
lu. Obdobně lze hodnotit i neumělou hrncovitou misku z hr. 78.

Příčně členěné korálky z hr. 84 a 127 (obr. 2:3, 13) к chronologickému hod
nocení keramiky z těchto hrobů nepřispějí, neboť jsou průběžné po celé 9. století 
a přežívají až do 11. století.32

Významnou chronologickou oporu pro datování keramiky z jemně plavené 
hlíny (5. sk.) skýtá inventář hr. 127 (obr. 2:11-17). Obsahoval vedle příčně čle
něného korálku a olověného knoflíku dva olivovité korály, dva lisované gombíky 
s palmetami a čtyřbubínkovou náušnicí.33 Jde o charakteristické šperky velkomo
ravského horizontu.

Olivovité korály se datují různě: od 8. přes 9. století, s těžištěm výskytu 
v jeho první polovině,34 a řadí se též mezi doklady staršího velkomoravského 
vlivu v Čechách, působícího od poloviny 9. století.35 Datace jejich maximálního 
výskytu do 2. poloviny 9. a do počátku 10. století je podložena početností stratifi- 
kovaných nálezových celků.36 Nejpozději do poslední třetiny 9. století budou patřit 
i korály z hr. 127.
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Pár gombíků, stříbrných, pozlacených, s plasticky vystupujícími dvojpalme- 
tami ve třech arkádovitých polích na puncovaném pozadí, z hr. 127 se řadí ke 
klasickým reprezentantům velkomoravského šperku. Datace gombíků od poslední 
třetiny 9. století až do 2. poloviny 10. století37 je zřejmě příliš vysoká. Výzdobná 
technika gombíků - lisovaný a rytý palmetovitý ornament na puncovaném poza
dí - uplatněná i na zlatých nádobách z pokladu nagyszentmiklošského, na pozdně- 
avarských kováních a na garniturách blatnicko-mikulčického stylu nasvědčuje, že 
spodní hranice jeiich výskytu mohla ležet před polovinou 9. století.38 Na druhé 
straně celková situace Moravy v 10. století nasvědčuje, že jeiich výroba sotva 
přečkala počátek 10. století, zatímco v Čechách navázala jeiich místní produkce 
na moravskou tradici na sklonku první třetiny 10. století.39 Nevelké rozměry 
a plasticita výzdoby gombíků z hr. 127 na Pohansku nasvědčuje jejich většímu 
stáří, natrně nepříliš vzdálenému polovině 9. století.

Čtyřbubínková hustě granulovaná náušnice z hr. 127 (obr. 2:17) náleží sice 
vzhledem к výskvtu v hrobovém celku se sedmibubínkovou náušnicí a s velkými 
gombíky v hr. 13540 к pozdějším ozdobám, nemůže se však vymykat z období 
vrcholu velkomoravského uměleckého řemesla poslední třetiny 9. století. Hrob 127 
se tedy podle indicií plynoucích z rozboru inventáře řadí nejspíše do prvních desí
tiletí po polovině 9. století.

Jisté chronologické indicie nlynou i z inventáře hr. 375, v němž byly ostruhy 
se soupravou přezek a průvleček. šioka, břitva a sekera (obr. 4). Hrnec z tohoto 
hrobu lze ořiřadit ke 4. keramické skupině z Pohanská41 nebo ke 3. skupině z Mi
kulčic/*2 Chronologicky nejvýraznější jsou ostruhy z tohoto hrobového celku. Ide 
o variantu typu IA oodle V. Hrubého nebo typu IV podle D. Bialekové, které 
jsou podle nálezových celků z Pobedimi, Mikulčic a Starého Města spojovány 
s první polovinou 9. století/3 Břitvy se zpravidla nacházejí v bojovnických hro
bech/4 včetně neistarších kostrových hrobů na Moravě, ke kterým Z. Klanica 
řadí i hrob 224/51 ze Starého Města s ostruhami typu IB a se soupravami přezek, 
průvleček a nákončí zdobenými šachovnicovou tauzií, a hrob 287/51 z téže loka
lity.45 Též dva boiovnické hroby s meči a břitvami z kostelního hřbitova na Po
hansku (hr. 65, 174) byly zřeimě poměrně starobylé, protože byly překryty dvěma 
až třemi mladšími hroby/9 Přesto nelze břitvy pokládat za chronologickou oporu. 
Nevýrazná je i chronologická pozice rombické šipky s trnem. Na Pohansku se 
vyskytly v hr. 20 (převrstvujícím žlábek oo starší palisádě) a v hr. 275 (v nartexu 
kostela)/7 Oba hroby bvly zřejmě vyhloubeny v třetí čtvrtině 9. století, ale to 
neznamená, že šipky tohoto typu neexistovaly již dříve. Původní představa, že 
patří až sklonku 9. a 10. století, není zřejmě správná.48 Sekera z hr. 375 (obr. 4:3) 
s lichoběžníkovitým násadním otvorem u plochého neprotaženého týlu patří к V. 
typu/9 který mívá ostří úzké nebo dolů rozšířené a obvod násadního otvoru bývá 
zvýšený. Sekery tohoto typu se vyskytly na několika moravských lokalitách ve 
středohradištních souborech /Vysočany, Jarohněvice, Strážovice, Hluk, Čechyně), 
častější se však zdají být v Čechách (Radotín, Ruzyně, Litoměřice, Polepy, Pro- 
smyky. Stará Kouřim, Klapý),50 kde jsou i v celcích s esovitými záušnicemi (Loun- 
ky),51 a dále jsou známy z Bavorska.52 I když jde o tvar, který se vyskytuje od 
laténu až do současnosti, ve středohradištním kontextu na Pohansku bude asi 
patřit ke starším souborům, jak tomu nasvědčuje fakt, že hrob 375 byl překryt 
mladším pohřbem, o jehož velkomoravském stáří není třeba pochybovat, i když 
byl bez inventáře.

Nekeramické nálezy z hr. 116 (zlomek nože, ocílka, brousek, železné sídlo, 
páskový prsten s nýtem - obr. 3:4-8) neposkytují výraznější datovací oporu.

|15



Ostatní popsaný průvodní inventář dovoluje datovat keramiku z některých 
hrobů na Pohansku nejméně od 2. čtvrtiny 9. století do počátku 10. století, a to 
s menšími rozdíly mezi jednotlivými typy. Tuto dataci lze podepřít pomocí hori
zontálně stratigrafických pozorování, které umožňují rozšířit dataci i na hroby, 
v nichž se vyskytla pouze keramika bez průvodního materiálu nebo bez chrono
logicky citlivých předmětů.

Datování pomocí horizontální stratigrafie
Hroby s keramikou na kostelním hřbitově Pohanská se nacházejí jednak 

v blízkosti kostela a uvnitř ohrazení velmožského dvorce (hr. 253, 127, 84, 116), 
jednak mimo ohradu, v jednotlivých skupinách okrajových hrobů (hr. 42, 343, 
348, 375, 380, 388, 390, 400, 404), v nichž se kumulovalo nejvíce pohřbů s touto 
výbavou (9 případů). Ojediněle byly v superpozici к žlábkům po ohradách, bud 
přímo (hr. 78) nebo zprostředkovaně přes další hrob (hr. 84). Častěji ležely 
v těsné blízkosti žlábků a byly s nimi rovnoběžné, takže lze předpokládat, že byly
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Obr. 5. Břeclav-Pohansko. Plán pohřebiště и kostela s označením hrobů s keramikou (příčně šra- 
f ovány). Vysvětlivky: A - hrobová jáma (silně vytažena strana и lebky); В - neurčitelná 
hrobová jáma; C — překrytá hrobová jáma; D - hrob s keramikou; E - originální zákla
dové idivo kostela; F - negativní základ kostela; G - žlábek po starší ohradě dvorce; 
H — žlábek po mladší ohradě dvorce
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vyhloubeny v době, kdy ohrady stály. Nezanedbatelné není pozorování, že většina 
hrobů s nádobami měla orientaci přibližně shodnou s maximem zdeiších pohřbů 
a s podélnou osou kostela, ti. TZ-SV. nouze tři hroby s hrnky měly orientaci příč
nou к předcházeiící, tj. SZ-ÎV (hr. 78, 84, 116), a jen dva byly usměrněny kla
sicky Z-V (hr. 375, 380), jakoby jim vztah ke kostelu byl lhostejný (obr. 5).

Chronologická průkaznost pozůstatků dvorce a jeho jednotlivých součástí 
(zejména stop po ohrazení) není samozřejmě absolutní, nýbrž pouze rámcová.53 
Jeho existence je dána širšími historickými mezníky, v jejichž rámci mohl vznik
nout a fungovat. Na jedné straně je jím rok 822, kdy jsou Moravané po prvé 
jmenováni mezi účastníky na říšském sněmu ve Frankfurtu54 a odkdy se moravští 
velmoži mohli seznámit ve fransko-bavorském prostředí s typem sídla, které ie 
detailně popsáno v západních písemných pramenech, a odkdy ie mohli začít podle 
západních vzorů budovat v domácím prostředí. Nelze přirozeně vyloučit ani starší 
vlivy z franské oblasti, související s pádem avarského kaganátu. Na druhé straně 
je horní mez existence dvorce na Pohansku dána zánikem Velké Moravy na po
čátku 10. století. Příčinou zániku dvorce zřejmě nebylo vybudování mohutné 
fortifikace hradiska, jak isem dříve částečně připouštěl,55 zeiména pod vlivem 
koncepce B. Novotného.56 Uvedené mezníky (i 822 až J 906) naznačují jen 
krajní možnosti trvání, které ve skutečnosti muselo být kratší. Doba existence 
ohrazení dvorce ie objektivně dána životností dřevěné palisády, která nemohla 
bvt delší jak 2-3 desítiletí, a dvěma fázemi jeiího budování, přičemž nálezová 
situace naznačuje, že mezi oběma fázemi byla časová návaznost. Chronologické 
členění budování ohrady ie ieště zjemněno jednotlivými fázemi stavby svatyně, 
nejdříve snad pohanské (dřevěná ohrada s nejasnou kůlovou konstrukcí a ohništi), 
později zděné křesťanské (loď s apsidou, nartex, přístavek). I když dobu vzniku 
kostela nelze přesněji stanovit (podmínky pro něj nastaly s počátky západní misijní 
činnosti v širší oblasti středního Podunaií po pádu avarského kaganátu), vybudo
vání jeho 2. stavební fáze (přístavba nartexu) evidentně souvisí se zánikem star
šího ohrazení dvorce. Není vyloučeno, že к tomu došlo až po příchodu byzantské 
misie. Doba vzniku dvorce mohla tedy nastat mezi 20.-40. léty 9. století, к pře
budování snad došlo mezi 50.-60. léty 9. století a zánik se odehrál mezi 80.-90. 
léty 9. století.57 Žlábek po mladší ohradě překrývají ještě hroby s velkomoravským 
inventářem, který v tomto exponovaném prostředí sotva mohl výrazně přečkat 
zánik Velké Moravy. Keramika ze studovaných hrobů může být datována jen 
rámcově do období existence staršího nebo mladšího ohrazení dvorce nebo po 
jejich zániku. Те to vždy rozmezí 2-3 desítiletí, kterým je stanoveno období, kdy 
se příslušná nádoba dostala do hrobu. V používání mohla být i dříve. Chápeme-li 
hrobovou nádobu iako reprezentanta typu nebo skuoinv, musíme si být vědomi, 
že byl v používání jak před, tak i po vyhloubení příslušného hrobu.

Nejblíže ke kostelu byl hr. 253, který byl situován v řadě pohřbů necelé 
3 metry jihovýchodně od apsidy, uvnitř ohrady související se starší palisádou 
dvorce a vymezující snad iiž starší pohanské kultovní místo58 nebo prostor kolem 
kostela s nově založeným hřbitovem v jeho první stavební fázi. Hr. 253 byl pře
kryt silnou destrukční vrstvou chrámového zdivá a v jeho zásypu se nacházely 
nejen zbytky malty, ale i omítky,59 které se zřejmě dostaly do jeho zásypu druhot
ně. Výskyt emailovaného karolinského nákončí v tomto hrobě nevylučuje, že byl 
vyhlouben již v rámci pohanské kultovní ohrady (srov. obdobnou situaci v Olden- 
burgu),60 nebo v ohradě kolem nejstarší fáze kostela již v druhé čtvrtině 9. století, 
kdy nastaly historické předpoklady pro vznik dvorce. Ve službách majitele dvorce 
mohla již tehdy pracovat specializovaná hrnčířská dílna schopná vyrobit kvalitní 
nádobu, jaká se našla v hr. 253.
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Tři další hroby s keramikou (hr. 78 a 84, situované 5 m východně a 5 m 
severně od apsidy kostela, a hr. 116, vzdálený 5 m jihozápadně od průčelí narte
xu) jsou к většině zdejších hrobů orientovány příčně (obr. 5). Dá se to vysvětlit 
chronologicky. Hr. 78 překrývá žlábek po mladším ohrazení dvorce, které zaniklo 
pravděpodobně mezi 80.-90. léty 9. století.61 Hr. 84 leží sice mezi žlábkem po 
starší kultovní ohradě a žlábkem po mladším ohrazení dvorce, překrývá však část 
hr. 99, který porušuje žlábek po kultovní ohradě; jeho chronologická pozice se 
tedy nebude výrazně lišit od hr. 78. Hr. 116 od nich asi neměl větší časový odstup, 
protože patří к hrobům okrajovým, tedy zřejmě poměrně pozdním. Společným 
znakem těchto tří hrobů je primitivní, patrně jen к rituálním účelům vyrobená 
keramika. Všechny tyto hroby byly pravděpodobně vyhloubeny po zániku dvorce, 
v době úpadku křesťanského kultu, na sklonku 9. a v počínajícím 10. století. 
Toto datování nevylučuje ani zlatá hrozníčková náušnice v hr. 84, v němž byla 
pohřbena 50-60 létá žena.

Zcela jinak se jeví situace hr. 127, který je vzdálen od kostela 8 m severo
západně, je však rovnoběžný se žlábkem po mladším ohrazení dvorce, které na SZ 
nově vymezilo kostelní hřbitov a na jehož vnitřní straně byl hr. 127 vyhlouben. 
Typický inventář byzantsko-orientálního rázu a olivovité perly, jakož i poloha, 
ho řadí do doby blízké zániku staršího ohrazení a vzniku mladšího ohrazení dvor
ce, tj. nejspíše na rozhraní druhé a třetí třetiny 9. století. V té době byla již 
v plném proudu produkce keramiky vytáčené z jemně plavené hlíny (5. sk.), která 
pochází i z dalších hrobů kostelního hřbitova.

Ostatních devět hrobů leželo mimo hrazený prostor kolem kostela a dvorce. 
Hr. 42 s tuhovou nádobou byl situován 12 m severozápadně od kostela, ale již 
za žlábkem po mladší palisádě, s níž však byl podélnou osou rovnoběžný; byl od 
ní vzdálen jen 1,5 m a mohl tedy být vyhlouben ještě v době, kdy existovala. 
Přibližně současné byly i shodně orientované hroby rozhozené severozápadně od 
mladší ohrady, které byly bud bez milodarů, nebo obsahovaly jen nože; jen 
v jednom z nich (hr. 221) byla ještě typická moravská bradatice a trojbřitá šipka. 
Důvody, proč se tyto hroby octly vně hrazeného sakrálního prostoru, mohly být 
různé (cizinci, sebevrazi, jinověrci apod.), nelze však vyloučit, že vznikly ještě 
v době existence mladší ohrady.

Největší počet hrobů s keramikou ležel ve dvou skupinách hrobů rozmístě
ných východně od kostela, podél přístupové cesty к bráně knížecího dvorce (sku
pina I а II) a v pásu hrobů (skupina III) severovýchodně od dvorce. Skupina III 
byla od hrobů kostelního hřbitova oddělena 10—15 m širokým prostorem vyplně
ným sídlištními objekty, takže lze pochybovat o návaznosti těchto hrobů na kostel
ní hřbitov. Je možné ji pokládat za jednu z malých skupin hrobů rozptýlených 
mezi sídlištními objekty po celém hradisku a na předhradích.62 V I. skupině šlo 
o dva hroby s keramikou (hr. 343, З48), v II. skupině o čtyři hroby s nádobami 
(hr. 375, 380, 388, 390) a ve III. skupině o dva hroby (hr. 400, 404). I. a II. 
skupina hrobů respektovala mladší ohradu dvorce a tudíž nejstarší v nich umístěné 
hroby vznikly v době její existence: prokazatelné je to u řady hrobů severozápadně 
od brány (obr. 5). Některé hroby z I. skupiny však již zasahují do přístupového 
prostoru к bráně a byly tedy pravděpodobně vyhloubeny až po zániku mladší 
ohrady. Je zajímavé, že v I. а III. skupině hrobů je shodná keramika: jsou to 
hrnky 5. skupiny z jemně plavené hlíny (hr. 348 a 400 - obr. 2:7, 8) a hrnky 
typu la s hustým rýhováním a kolmo seříznutými okraji (hr. 343 a 404 - obr. 
3:9, 10); lze to chápat jako svědectví současnosti obou hrobových skupin, které 
jsou aspoň zčásti synchronické s hrobem 127. II. skupina hrobů obsahovala kera
miku značně různorodou (4. a 5. skupina a hrnky 1. skupiny nerozlišitelné ve
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výraznější typy) a měla též rozmanitější orientaci, která naznačuje větší časové 
rozpětí hrobů. O delším pohřbívání v I. a II. skupině hrobů svědčí i vzájemné 
překrývání hrobů.

Závěr
Úvahy o datování keramiky na základě průvodního materiálu v hrobových 

celcích a podle stratigrařické situace hrobů ji obsahujících lze shrnout asi takto:
Keramika 5. skupiny vytáčená z jemně plavené hlíny, která se vy

skytla ve čtyřech hrobech (obr. 2:7-9, 11), je datována prostřednictvím hr. 127 
do rozmezí výskytu lisovaných gombíků, hustě granulovaných čtyřbubínkových 
náušnic a olivovitých korálů (obr. 2:14-17). Ty jsou podle dosavadních zkušeností 
limitovány 2. polovinou 9. století, přičemž olivovité korály ukazují spíše na počá
tek tohoto časového rozmezí. Je to v souladu se stratigrafickou pozicí hr. 127, 
který ležel podél mladší ohrady dvorce, jejíž trvání je kladeno mezi 50.-60. až 
80.-90. léta 9. století. Toto datování koresponduje i se situací hr. 348 a 380, 
v nichž byly nádoby 5. skupiny a které byly vyh'oubeny v době existence mladší 
ohrady dvorce nebo nedlouho po jejím zániku. Totéž lze říci o tvrdě vypálené 
vytáčené a tenkostěnné nádobce z hr. 390. Hrob 400 s nádobou 5. skupiny je již 
příliš vzdálen od centra pohřebiště a spíše než jeho poloha ho právě nádoba 
v něm nalezená časově ztotožňuje s jinými hroby s touto keramikou v jádru 
pohřebiště.

Hrnek 4. skupiny ze silně ostřeného materiálu, s kalichovitě prohnu
tým a prožlabeným okrajem a žlábkovitým hrdlem, s rutinní vlnicovou a liniovou 
výzdobou (obr. 4:1) je datován v hr. 375 ostruhami typu IA (IV) do doby kolem 
poloviny 9. století, což je v souladu s polohou pohřbu ve skupině hrobů respektu
jících mladší ohrazení dvorce a s tím, že je překryt mladším hrobem. Nádoba 
blízká 4. skupině z hr. 253 (obr. 3:1), provázená karolinským emailovaným ná- 
končím vyrobeným snad již na přelomu 8.-9. století a uloženým do hrobu mla
dého muže, nevylučuje produkci této keramiky již v 1. polovině 9. století. S tím 
souhlasí i skutečnost, že hr. 253 je uvnitř ohrady související se starším ohrazením 
dvorce, které lze časově vřadit mezi 20./40. až 50./60. léta 9. století.

Hrnky typu la, dokonale obtáčené, s kolmo seříznutým okrajem 
a s hustým rýhováním na výduti (obr. 3:9, 10) jsou v hrobových celcích bez lépe 
datovatelného materiálu. Poloha hr. 343 s nádobou tohoto typu ve skupině hrobů 
u brány do mladší stavební fáze dvorce, a respektující přístupovou cestu к ní, 
dovoluje jeho zařazení do doby trvání mladší fáze dvorce nebo krátce po ní.

Nádoba z hr. 388 patří к 1. skupině, nejmasověji zastoupené v sídlištní ke
ramice knížecího dvorce v průběhu celé střední doby hradištní. Konkrétně hr. 388 
náleží podle své polohy ve skupině hrobů u brány do mladšího opevnění dvorce 
a podle orientace tam nejčastější do doby trvání mladšího ohrazení dvorce nebo 
krátce po jeho zániku.

Technologicky i výzdobně primitivní nádobka z hr. 84 
(obr. 2:5), napodobující však keramiku 4. skupiny s prožlabenými okraji, prová
zená vedle příčně členěného korálku zlatou náušnicí s oboustranným hrozníčkem 
nevylučuje její zařazení do celé 2. poloviny 9. století. Hrob 84 však převrstvuje 
hr. 99 porušující kultovní ohradu a je rovnoběžný se SV ramenem mladší ohrady 
dvorce. Bude tedy patřit do doby její existence, tj. před sklonek 80. 90. let 9. sto
letí. Neméně primitivní miska z hr. 78 (obr. 2:2) je mladší, protože pochází z hro
bu překrývajícího žlábek po mladším ohrazení dvorce, tedy z doby po jejím zá
niku. Hrubě formovaná nádoba z hr. 116 (obr. 3:3) je provázena chronologicky
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nevýrazným inventářem. Polohopisně jde však o hrob okrajový, příčně orientovaný 
к většině zdejších hrobů, stejně jako hroby 78 a 84, tedy vzhledem ke zdejší 
situaci o hrob pozdní. Keramika ze tří posledně zmiňovaných hrobů byla zřejmě 
vyrobena jen к funerálním účelům. К výrobě tohoto druhu kera
miky i docházelo více na sklonku 9. a na počátku 10. století, mohlo к ní však 
docházet i kdykoliv dříve.

Význam keramiky z hrobů kostelního hřbitova na Pohansku spočívá v tom, 
že skupiny a typy v ní zastoupené se objevují v hrobech a sídlištních objektech 
z jiných míst hradiska a předhradí a je možné je synchronizovat s objekty ve vel- 
možském dvorci a s dalšími keramickými skupinami a typy, které se v sídlištních 
objektech vyskytují.

5. keramická skupina nádob vytáčených z jemně plavené hlíny se 
vedle hrobů kostelního hřbitova vyskytla v řadě sídlištních objektů velmožského 
dvorce (obj. 20, 29, 45, 48, 63, 69, 71, 74, 86, 87, 88, 98, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 123, 126).63 Našla se též v ojedinělých hrobech na hradisku (hr. 9/LŠ), 
pod destrukcí opevnění (hr. 4/V-XIV, 2/V-I),64 na jižním předhradí (hr. 101, 
138),65 v četných sídlištních objektech řemeslnického areálu (obj. 10, 18, 55-58, 
82, 91, 166)66 i jižního předhradí (obj. 1, 34, 67, 73, 107, 110, 115, 139, 164, 
183, 203, 243, 273, 292, 359, 373)67 a dalších zkoumaných úseků hradiska.

4. keramická skupina, zastoupená na kostelním hřbitově jen jed
ním klasickým exemplářem (hr. 375), je v sídlištních objektech velmožského dvorce 
velmi početná (obj. 20, 24, 29, 42, 44, 46, 66, 71, 76, 87, 98, 105, 128).68 Třemi 
exempláři je zastoupena v ojedinělých hrobech na hradisku a na SV předhradí 
(hr. 26/LŠ, 18/SP, OH l),69 v sídlištních objektech řemeslnického areálu hradiska 
(obj. 22, 57, 82, 91, 125, 166)70 i jižního předhradí (obj. 1, 8, 10, 47, 53, 63, 121, 
127, 148, 136, 154, 164, 165, 219, 274, 278, 352, 373, 374).71

Hrnky typu la s válcovitě seříznutými okraji a s rýhovaným povrchem, 
které se vyskytly ve dvou hrobech kostelního hřbitova, se našly v několika objek
tech velmožského dvorce (obj. 20, 29, 87, 105, 128),72 v ojedinělých hrobech na 
hradisku (hr. 16/ZP), v sídlištních objektech řemeslnického areálu (obj. 56, 83B 
a zejména soubor pěti velkých nádob v obj. 55)73 a na jižním předhradí (obj. 127, 
147, 203, 219, 380).74

Tuhová keramika 8. skupiny, zjištěná v jednom exempláři v hr. 
42 (obr. 2:1), byla zastoupena jen ve střepech v několika velkomoravských objek
tech v areálu dvorce (obj. 20, 35, 42, 44, 63, 66, 74, 87, 106, 126),75 dále na 
jižním předhradí (obj. 49, 183, 272, 407),79 v několika objektech řemeslnického 
areálu Pohanská, na velkomoravském sídlišti porušujícím žárové pohřebiště i na 
nedalekém lesním hrúdu.77 Její hodnocení si vyžádá zvláštního studia.

Výskyt jednotlivých keramických skupin a typů nebyl zatím v sídlištních 
objektech hradiska i obou předhradí podrobněji sledován na střepovém materiálu. 
V tomto ohledu je detailněji zpracováván keramický materiál z řemeslnického 
areálu Pohanská (bývalá lesní školka). Ukazuje se, že frekvence výskytu jednotli
vých typů je značná, procentuální zastoupení odlišné a některé typy se nevyskytují 
pospolu vůbec.

Synchronizace sídlištních objektů z Pohanská na základě výskytu jednotli
vých keramických skupin a typů, jakožto projevů jednotlivých dílen nebo hrnčířů 
pracujících v jistém časovém rozmezí, si ještě vyžádá mnoho práce, nicméně její 
postup se rýsuje stále zřetelněji. Bude-li možné jí věnovat dostatek času a ener
gie, bude jistě dosaženo i zajímavých výsledků.

Složitější je otázka srovnání keramiky z Pohanská s materiálem ze širšího 
okolí. Na Pohansku je zastoupen poměrně hojně blučinský typ (ld),78 vzácněji
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pomoravský typ,79 ojediněle se vyskytla i keramika žlutá, nejen lahvovitých a am- 
forovitých tvarů, ale i misek.80 Máme-li se však soustředit na hledání analogií 
к hrobové keramice 2 Pohanská, jsou naše možnosti omezenější. 5. keramickou 
skupinu zatím mimo Pohansko neznáme. Pokud jde o 4. keramickou skupinu, sám 
jsem již při jejím rozlišení srovnával s 3. skupinou Z. Klanici z Mikulčic81 a upo
zornil jsem na její podobnost s litoměřickým typem.82 Č. Staňa poukázal na šíření 
této keramiky do blučinské oblasti (Rajhrad, Líšeň)83 a Z. Měřínský si povšiml 
jejího výskytu v širším okolí Pohanská (Velké Bílovice, Josefov, Nový Poddvorov, 
Rabensburg)84 a později i v Olomouci a na Kramolíně, což uváděl do souvislosti 
s migrací obyvatel z jihomoravských úvalů do periferních oblastí v době rozpadu 
Velké Moravy.85 S těmito úvahami lze souhlasit. Existují však pokusy o hledání 
souvislostí mezi keramikou vzdálenějších oblastí na základě podobnosti v celkové 
tektonice nádob, v profilaci okrajů, ve výzdobě apod.86 Při takovém srovnávání 
je nutné postupovat velmi obezřetně, neboť při nevelké variabilitě jednotlivých 
znaků nelze vyloučit konvergentní vývoj a náhodnou podobnost v keramice velmi 
vzdálených oblastí, mezi nimiž nebyly žádné kontakty. Zejména z jednotlivých 
nádob nelze dělat upřílišněné závěry. Přirozeně tam, kde jde o zvlášť nápadné 
znaky často se opakující, jako je např. keramika s válcovitými hrdly, prozrazující 
slezské a polské vlivy v moravské mladohradištní keramice,87 nemusíme být na 
pochybách. U méně výrazných typů je však nezbytné pracovat s materiálem, který 
známe z autopsie, aby bylo možné rozhodnout, zda konkrétní keramické zboží 
je výrobkem jednoho mistra nebo dílny ze vzdálené lokality, nebo zda jde pouze 
o shodný trend ve výrobě keramiky v různých regionech.
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Bořivoj Dostál

Die Keramik aus dem Kirchenfriedhof in Břeclav-Pohansko

Der Verfasser nimmt an, daß zu einer objektiven typologisch-chronologischen Klassifikation der 
frühmittelalterlichen slawischen Keramik die Analyse bedeutender keramischer Kollektionen beitra
gen kann, die aus datierbaren Fundkomplexen stammen. Erst nach der Klarlegung der Kerami- 
kentwicklung in einzelnen Lokalitäten kann man an dem Vergleich der Entwicklungstendenzen im 
Rahmen einzelner Regionen und dann auch breiterer Gebiete herantreten, in denen verschiedene 
kulturelle, ethnische und wirtschaftliche Traditionen zur Geltung kamen.
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Zu bedeutenden Komplexen gehört unstreitig die Keramik aus den Gräbern bei der Kirche 
in Břeclav-Pohansko. Unter den 407 Gräbern beinhalteten 14 Tongefäßc, die meistens bei den Fuß
sohlen, vereinzelt beim Kopf der Bestatteten gefunden wurden (Abb. 1). Der Verfasser analysiert 
diese Keramikfunde vom Standpunkt ihrer Größe, Tonmischung, oberflächlichen Bearbeitung, Erzeu
gungstechnik, Formierung der Randlippen, Böden, Bodenmarken, Ornamentierung aus, und er reiht 
sie zu den Gruppen und Typen ein, die er schon früher aufgrund der Siedlungskeramik aus dem 
Areal des hiesigen Herrenhofes festgelegt hatte. Er stellt fest, daß 4 Gefäße zur 5. Keramikgruppe 
aus fein geschlämmtem Ton (Abb. 2:7-9, 11), 2 zur 4. Keramikgruppe mit kelchartig gebogenen 
und gerillten Rändern, mit scharf abgetrennten Hälsern und mit routinierter Wellen- und Linien
bandverzierung (Abb. 3:1; 4:1), 2 zum Typus la mit senkrecht abgeschnitztem Rand und mit 
rillenverziertem Körper (Abb. 3:9, 10) und 1 zur Graphittonkeramik (8. Gruppe, Abb. 2:1) ge
hören. Drei grob modellierte und ungeübt verzierte Gefäße aus den Gräbern Nr. 78, 84 und 116 
(Abb. 2:2,5; 3:3), die offensichtlich nur zum funeralen Zweck erzeugt wurden, entziehen sich typo- 
logischer Klassifikation. Die Gräber, aus denen sie stammen, sind quer zu den meisten der hiesigen 
Gräber orientiert, zwei von ihnen stören die Rinnen nach der Umzäunung des Herrenhofes und 
gehören zu den relativ jüngsten Bestattungen.

Weiter beschäftigt sich der Verfasser mit der Datierung der betreffenden Keramik mit Hilfe 
des Begleitmaterials aus den Grabverbänden und aufgrund der stratigraphischen Beziehungen der 
Gräber mit Keramik zu den Kirchenfundamenten und zu den Übertesten der Umfriedung der älte
ren und jüngeren Phase des Fürstenhofes und aufgrund ihrer Lage im Rahmen des Gräberfeldes 
(Abb. 5). Die Keramik der 5. Gruppe ist durch den byzantinisch-orientalischen Schmuck (gepreßte 
Kugelknöpfe, viertrommeliger Ohrring) und durch die Olivenperlcn aus dem Grabkomplex Nr. 127 
(Abb. 2:12-17) datiert, was im Einklang mit dessen Lage an der Innenseite der jüngeren Hofum- 
friedung steht, die seit der Wende des 2. und 3. Drittels des 9. lahrhunderts die nächsten 2-3 
Jahrzehnte existierte. Der Topf der 4. Gruppe aus dem Grabe Nr. 375 ist durch den Sporentypus 
IA (bzw. IV) und durch die Axt des westlichen Typus (Abb. 4:2,3), weiter durch die Überschichtung 
eines jüngeren Grabes und mittels der Beziehung zur jüngeren Holzpalisade in die Zeit um die 
Mitte des 9. Jahrhunderts datiert. Der ihm nahestehende Topf aus dem Grabe Nr. 253 (Abb. 3:1) 
könnte infolge seines Auftretens mit einer emailierten karolingischen Riemenzunge (Abb. 3:2) schon 
in das zweite Viertel des 9. Jahrhunderts gehören. Das bestätigt die Lage des Grabes Nr. 253 
innerhalb der älteren Umzäunung, die um den älteren vorausgesetzten heidnischen Tempel oder um 
die erste Bauphase der christlichen Kirche hergerichtet wurde. Die Töpfe des la-Typus (Abb. 
3:9. 10) sind dem Grabe Nr. 343 nach, in dem einer von ihnen zum Vorschein kam und das im 
Bezug zum Tor in der jüngeren Hofumfriedung ist, in das letzte Drittel des 9. Jahrhunderts zu 
setzen. Eine ähnliche chronologische Position hat das Graphittongefäß aus dem Grabe Nr. 42 
(Abb. 2:1), das zwar auf der Außenseite der jüngeren Holzumzäunung liegt, aber parallel zu ihrer 
NW-Seite ist.

Die Bedeutung der Keramik aus dem Kirchenfriedhof in Pohansko besteht darin, daß sie 
rahmenmäßig datiert ist, und daß es aufgrund des Vorkommens gleicher keramischer Gruppen und 
Typen in anderen Gräbern und besonders Siedlungsobjekten auf dem Burgwall und auf seinen 
Vorburgen möglich ist, über ihre Datierung nachzudenken. Zu diesem Zweck sind besonders die 
Siedlungsobjekte mit großer Scherbenzahl geeignet, die das Zusammentreffen einzelner Typen, 
ihre prozentuelle Vertretung und dadurch die Gleichzeitigkeit oder einen chronologischen Abstand 
bezeugen könnten.
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