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KAPITOLA VI. 

NÁRODOPISNE POl\fĚRY NA DUNAJI A NA BALKÁNĚ 
V VI. A VII. STOLETÍ. 

Změny politické a nová státní organisace. - Zánik starých 
říšských provincií a vznik them. - Národopisný obraz: Po
čátky graecisace a romanisace a jejich rozšíření. - Záplava 
slovanská v VL-VII. stol., její ráz a účinky. - Ústup roma
nisace a graecisace. Vznik Romanů, Vlachů balkanských 
a Rumunů. -Zánik praobyvatelů. - Zbytky Thráků a Illyrů.
Vznik Albanců. - Zbytky Gallů, Sarmatů (Jazygů, Alanů), 
Germanů (Bastarnů, Gotů, Gepidů, Skirů, Rugů, Lango
bardů). - Zbytky Turkotatarů (Hunnů, Avarů). - Poměr 
Slovanů k Avarům. - Jiné orientální kolonie. - Karpové. -

Závěr. 

Výboje, které byly předmětem našeho líčení v předešlé kapi
tole, působily silným vlivem na předchozí stav končín podunaj
ských a balkánských. Předně na stav politický. Projevilo se to 
ve stálém zmenšování Hše římské a vznikání nových politických 
celků, zprvu na severu Sávy a Dumaje, později i na samém polo

ostrově. 
Od doby Trajanovy, kdy říše římská nabyla v těchto konči-

nách svého největšího rozsahu (srv. str. 57 sL), kdy hranice běžela 
velký-rn obloukem od ústí Tisy přes horní Samoš, Karpaty až po 
čáru spojující ohyb Dněstru s ústím Bugu a Dněpru, viděti lze 
postupné, pomalé sice, ale nezadržitelné zmenšování římské oblasti 
na Dunaji a na Balkáně. R. 275 vyklizena byla Dacie až na několik 
pevných míst na levém břehu· Dunaje, kde ze strategických 
pHčin udržovány byly římské posádky ještě v VI. století (srv. 
str. 105). Potom podle jména zůstal sice Dunaj po několik století 
říšskou hranicí, ale ve skutečnosti ho Římané už od V. stol. ne
ovládali, ar. 447 Attila pl-ímo žádal, aby mu byl přepuštěn pás 
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území na pravém břehu až po l',hš (str. 113). Pannonie ztracena 
byla vlastně již r. 453, kdy byla odevzdána Gotům (str. 114); 
od nich ji pak přejali Longobardi a po nich Avaři. Říše římská 
sice na dále udržovala si nároky na Pannami, ale ve skutečnosti 
zbyl jí jen kout se Sirmiem do konce VI. stol. (str. 202 sL). 

Naposled byl Dunaj od vtoku Sávy dolů po delta uznán 
výslovně za hranici římské říše r. 601 ve smlouvě Maurikiově 
s chakanem avarským,l) ale přestal jí býti hned už za rozhárané 
vlády Fokovy a Herakleios nebyl již s to, aby se vrátil k pevné 
vládě Maurikiově. Za něho barbaři přecházeli 'l'eku v nesmírných 
zástupech, usazovali se šmahem na poloostrově a Dunaje se Hše 
již nezmocnila. 

S touto ztrátou jediné r-ádné a ph rozené hranice šla ruk"G. 
v ruce i stálá, postupná ztráta panství uvniU poloostrova. Kus 
země po kuse, provincie za provincií odpadala. A Hebas některé 
se dále vedly v officiálnÍm seznamu, fakticky už k Hši nepaUily, 
neodvádějíce poplatku a netrpíce ani vojska ani úředníků Hm
ských.2) S tím vším souvisely ovšem i neustálé změny hranic 
bývalých administrativních provincií. Stará provinciální jména: 
Pannonia, Illyricum, Moesia, Dacia, Thracia, Macedonia, Libur
nia, Dalmatia atd., udržovala se také nadále, ale rozloha jejich 
i pojem jejich se stále měnily, ba přecházely docela na území 
zcela nová, na př. Makedonie. Ovšem tyto podrobnosti politického 
a administrativního rozvoje í-íše římské na počátku středo

věku zde sledovati nemohu. Chci se pouze dotknouti vzniku 
nového administrativního ústrojí, o němž dále v textu bude 
několikráte učiněna zmínka, totiž vzniku byzantských them, jež 
nastoupily v VIII. stol. na místo bývalých provincií, resp. eparchií 
a praefektur. 

Themy (1:0 &s[ta) byly zde již dříve, ale jen jako organisace 
čistě vojenské. úprava Hše Diokletianova a Konstantinova od
dělila úplně správu vojenskou a civilní. Za }ustiniana vyskytla 
se sice snaha obé slučovati, ale ještě v VII. stoL zůstávalo zřízení 
them čistě voj enské 3) a v ci vilní správě trvaly staré praefektury. 
Poměry na poč. VIII. stol. daly však Leonoví Isaurskému podnět 

1) Theofylaktos VII. 15. Srv. výše str. 50, 220 a pozn. 2. na str. 223. 

2) Srv. na př. list patriarchy Nikolaa lIL, uvedený výše na str. 210. 

3) V VII. stol. byla císařská armáda rozdělena na themy: 1. opsikij
ské, 2. anatolské, 3. arménské, 4. thracké, 5. italské a 6. africké. 
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k nové úpravě administrace Hšské, která staré znzení zjedno-, 
dušila a všechnu moc, vojenskou i civilní, p'l'enesla do jedněch 
rukou velitelů them. Tím se dosavadní vojenské okresy staly 
i civilními a v VIII. stol. stanoveno bylo takto v asijské části 
říše II them, v evropské 3 themy, které se ovšem během ná
sledující doby zase měnily a množily. Nejlépe je známe v stol. X. 
a to ze spisu Konstantina Porfyrogenneta ,,7tEQl dhv &E[tlX1:úJV" 

(srv. výše str. 183) a z doplňků, jichž k tomu poskytují arabské 
zprávy Ibn Churdádbiha, Kodamy a Mas'údího.1 ) Konstantin 
uvádí v Evropě tyto themy: 1. &s[ta 'd); @(J~X1j;, 2. 1:fj; Ma)(Eďov{a;, 

(tyto dvě se v IX. stol. slucGvaly také v 1 thema), 3. 1:0V Bt'Qv[tóvo;, 

4. 1:fjs ([JsrJrJa},ovlx1j;, 5. 1:fj; 'EHáďos, 6. 1:fj; IIE},o7tovvijóov, 7. 1:ijs 

Kag;at.A'Y)vta;, 8. 1:fj; NtX07tó},uJo;, 9. 1:0V L1vQQfXXtOV, 10. 1:~; }JLXE

J.tU.S, 11.1:fjs Aor'Yt{3aQďla:;, 12. 1:~:; XEQ(jWVO:;. 

Asie se rozpadala tehdy na 17 them s archipelagem. Srv. mapu 
připojenou k poč. kapitoly VII. a druhou u stati jednající o Slova
nech maloasijských na konci kapitoly VII. 

Pro celou římskou říši východní od V. -Vl. stol. počalo se 
užívati názvu ROJnania- 'púJ[tavta.2) 

1) O thcmách srv. zejména tyto práce: H. Gelzer, Die Gellesis der 
bvzant. Themenverfassung, Abh. sachs. Ges. \Yiss. Bd. 41. }\;r. 5 (1899), 
v~ níž však autor nepoužil :\las'údího, Schlumberger G. Sigillographie de 
l'Empirc byzantin (Paris 1884) 108, IlO, 122, 162, 179, 205, C. Dieht, 
L'orígine des thémes (Etudes ďhistoire du moyen áge. 1896, 7), Kt,lakov
skij jul. K'b Eonpocy o ee\JaX'b BflsaHr. uMuepiu (Kijev 1904), K'.b Eonpocy o npo
llcxo;K"eHin eC\IHarO CTpOII B1l3. lEllIICpiH (Cóopu. cr. no ner. npalla B'.b 'lecu BJI. 

By.~aHoBa 1904), Brooeks Arabic lists of the byz. themes (Journ. of Hell. 
Stud. XXI. 1901. 67. sl.). Srv. též komentář Tafelův k vydání II. knihy 
Konstantinova spisu "nEQ1 &EfLcÝ:uov", str. XIII. sL (Tiibingen 1847) a spis 
F, Uspenského BOCHHOC y,wpoiicTno BIl3. lDmepin (libn. p. apx. uHer. KOHOT. VI. 
154-208, 1900). Na mapě Balkánu připojené ku počátku kap. VII. jsou 
naznačeny themy X. stol. podle mapy Buryho "The eastern roman empire" 
Pl. 71 v Reg. Lane Poole, Historical atlas of modern Europe (Oxford 1897), 
na mapě Malé Asie, připojené ku konci kap. VII.. podle práce Gelzerovy. 

2) Poprvé čte se toto' jméno v Cons. Constantinopol. (Fa sti Hyda
tiani) ad a. 334 (MGH. Auct. ant. IX. l. 234): his conss. (Optato et Paulino) 
Sarmatae Servi, universa gens dominos suos in Romaniam expulerunt. 
Pod. praví J ordanis Get. 266: multique Hunnorum passim proruentes tunc 
Se in Romania dediderunt. Srv. dále Athanasius ad Solitar.: 1) 'PwfL'YJ 

fL'71:Qónoí.~s r:i)'d 'PWfLDtvía'd a OrosiusVII.3 2. Jiné doklady viz u jungaRoman. 
Landschaften, str. XVIII. 
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Je na bíle dni, že se následkem těchto nových politických 
poměrů změnil valně i star,)T národnostní stav Balkánského 

poloostrova. 
Kdyby nebyly nastaly bouře a výboje, jejichž průběh jsme 

vylíčili v kapitolách předešlých, byl by asi celý poloostrov během 
doby podlehl z části pořečtění, z části pořímštění tak, jako se to 
stalo s jinými zeměmi v jižní Evropě, jež se staly částmi říše 

římské. 
Na severu poloostrova' provincie Pannonie a stará zadu-

najská Dacie počaly se značně romanisovati,1) ale úspěch roma
nisace byl zde přerušen tím, že obě provincie musily býti 
vydány barbarům, a to Dacie už r.275 (srv. výše str. 105), pí'í 
čemž docela čteme, že kolonisté římští odvedeni byli zpět na 
Balkán do nové Dacie Ripenské. Pannonie ztracena byla o něco 
později, dostavši se v moc r. 380 a 453 Gotům, r. 445 Hunnům 
(ne-li dříve), potom r. 526 nebo 546 Langobardům a r. 567 

Avarům. 
Vnitro Norika bylo patrně už koncem VI. století francké, 

neboť r. 552 Frankové odepí-eli Narsovi průchod do Italie, r. 565 
bylo Aguontum osada francká ar. 591 stěžují si istrijští biskupové, 
že Frankové usazují biskupy do Tiburnie a Poetovia. V Pannonii 
a Noriku zbylo do pHchodu Slovanů jen několik málo římských 
měst (Aguontum, Teurnia, Celeja, Flavia solva, Virunum, Emona, 
Poetovio, Lauriacum, Vindobona, Carnuntum) a venkovští 1'0-

manští obyvatelé zůstali seděti jen v okolí hornorakouských jezer 
mezi Innem a Emží, potom v okolí starého zHceného Iuvava, 
ale to byly jen zbytky nepatrné, které se nemohly udržeti. 

Na samém poloostrově jižně Dunaje a Sávy učinila už 
pí-ed tím, než přišli Římané, l-eč a kultura í-ecká mezi Thráky 

1) o rychlém postupu romanisace v Pannonii svědčí na pL slova 
Velleia Patercula z poč. I. století: "in omnibus autem Pannoniis non 
disciplinae tantum modo, sed linguae quoque notitia romanae, plerisque 
etiam litterarum usus et familiaris armorum erat exercitatio (II. 110). 
O romanisaci Norika, Pannonie, Dacie a vůbec celého Podunají srv. hlavně: 
Jung Roman. Landschaften (Innsbruck 1881) 439 sL, 356, 365, 371,378 sl., 
Die Romer und Romanen in den Donaulandern (2. vyd. vVien 1877), 
Bidermann G., Die Romane~ etc. in Oesterreich (Graz 1877), Kiimmel 
Anfange 1-116, 126 sl., A. Budinszky, Die Ausbreitung der latein. 
Sprache uber Italien und die Provinzen des romischen Reiches (Berlin 
1881) 179 sl. Srv. též Pauly- Wissowa, Reallex. s. v. Dacia, 1964 sl. a stať 
Premersteinovu o Moésii v J ahreshefte d. arch. Inst. I. Anh. 177 sl. 
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a Illyry značné pokroky, vycházejíc z kolonií při Pontu a Adriati
ckém moři. Po římské okkupaci zůstala ve sféře vlivu řeckého 
jenom Thrakie; na západě ustoupil vliv í-ecký í-ímskému, který 
zase postupoval do vniH dvojí cestou; jednak z pobřežních kolonií 
dalmatských, jednak z kolonií povstalých podél dolního toku 
dunajského. Mezi prvé paUilo pět měst v čele se Salonou (Aequum, 
Jader, Narona, Epidaurum), vedle několika menších obcí, po
čínajících od Tarsatiky a Senie až po území skaderské. Vůbec 

pobřeží dalmatské bylo od doby republiky a první doby císaí-ské 
hojně kolonisováno římským obyvatelstvem. Mnohem Edší byla 
kolonisace hornatého vnitrozemí, ale i zde mezi Illyry, hlavně 
sloužením ve vojště římském, rozšířila se latina až do nejzazších 
údolí Dinarských Alp, byť i nedokonale, jak ukazuje chybná, 
zkomolená í-eč místních nápisů. Druhou a důležitější cestou pro 
vnikání :Hmského vlivu stal se Dunaj se sV,)Tm věncem římských 
zákopů, ležení, pevností a osad. Zde ovládala latina úplně po šest 
století od Augusta až po císaře Phoku (pE ústí až po Konstantina 
Pogonata). Základem vlivu a kolonisace Hmské byla ležení a osady 
Hmských veteránů, z nichž se vyvinul i akýsi dědičný systém 
hraničárský. Odtud také vzala původ i í-ada císařů římských 
v III. a IV. století (Konstantin Veliký, Jovianus, Gratianus, 
Valentinianové atd.); z Dalmacie vyšel jediný Diokletian. 

Hranici obou oblastí, latinské a řecké, na poloostrově Balkán
ském můžeme si stanoviti podle toho, která í-eč převládá na za
chovaných nápisech. A tu vidím.e, že tato mez spadala asi v jedno 
s hranicemi pozdějších provincií římských Praevalidy a Dardanie 
na jedné, Epiru a Makedonie na druhé straně (srv. mapu k str. 56) 
a táhla se od Lissu (Lješ) na břehu adriatickém jižně od Skodry, 
Prizrenu, Lipljanu a Skople (Stobi byly už í-ecké) mezi Niš a Belu 
Palanku na jedné a K tistendil, Pirot a Srědec na druhé straně; 
odtud se brala podél severního svahu Haemu tak, že nápisy z okolí 
Vracy a Nikopole jsou většinou řecké, z okolí dunajského pak 
výhradně latinské.I ) Totéž rozdělení oblastí lze doložiti i z jazyko
vého rázu nomenklatury, která v končinách latinského vlivu vy
kazuje také pronikavě římsk)'T nebo romanisovaný ráz, kdežto 

1) Více o této hranici viz u K. Jirečka v Arch. Ep. Mitth. X. 44, 
Archiv sl. Phil. XV. 99 a Romanen I. 13. Srv. i Mommsen, RG. V. 186, 193, 
Ivanov J. CtBepHa MalwiJ.OHI1JI (Sofia 1906) 30 sL, 381, Dumol1t, Mélanges 
d'archéologie (Paris 1892) 215. Na mapě Balkánu dále připojené označena 
jest červenou čarou. 
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v Thrakii, jižně od Haemu romanská jména chybějí. Ostatně to 
potvrzují i jiné zjevy. Biskupové římských končin v Moesii a 
Illyriku drží v době křesťanské s Římem proti Byzantiu, kon
činy ty na konci starověku rodí i latinské spisovatele atd. l ) 

Na tomto základě vytvořily se na Balkánském poloostrově 
především dva hlavní okrsky romanisační: jeden v Horní Moesii, 
v Ripenské Dacii, v latinské části Dacie Mediterranejské (u Niše, 
Remesiany) a v Dardanii, tedy v nyn. Srbsku, záp. Bulharsku 
a v Staré Srbjj, - druhý pak na pobí"eží adriatickém.2) Mezi 
oběma byl horský pás poměrně málo obydlený, kde zůstali Illyrové 
méně dotčeni romanisací (dnešní vnitro Bosny, záp. Srbsko, 
Černá Hora a sev. Albanie) a kde teprve příchod Slovanů změnil 
starý stav, právě tak, jako na východě v horách thrack)Tch. 

Ale romanisace těchto dvou okrsků přece jen se nedokončila. 
První trhlinu do vývoje latinisace severního Balkánu při

vedlo rozdělení říše římské po smrti Theodosia I. r. 395. Hranice 
mezi oběma polovinami říše vedena byla na čáře spojující Kotor 
s krajem na západě od srbského Bělehradu. Na východě se ještě 
po delší dobu udržovala latina ve vynikajícím postavení. Zejména 
ve vojsku dlouho platila dvojjazyčnost;3) ještě v t. zv. strategikách 
císaře Maurikia (připisovaných Rufovi) z konce VI. stol. žádá se, 
aby vojenská nařízení a zákony čt1y se vojsku řecky i latinsky, 
ve velení í-eckém je hda rozkazů latinských (cede, sta, move, 
transforma, torna atd.) a vůbec v terminologii vojenské (/3cXvďolj, 

g;ÓIJIJCC, dQ(hcXr.OIj, nO{J{}IJ(jJQ, pÉVIJ01Q, ffJAáppOVAIX, (JOIJXWIX, 'wvf3cX7:CiJQ) , 

1) O romanisaci záp. Balkánu srv. především výborný spis K. jirečka 

Die Romanen in den Stiidten Dalmatiens wiihrend des Mittelalters. I. Theil. 
(Denkschr. d. Akad. d. Wiss. in Wien. Phil. Hist. Cl. Bd.XLVIII. 1901) 
a starší práci Fr. Račkého Hrvatska prije XII. vieka II. (Rad LVII. 106 sl., 
1881). Srv. též Zippel G., Die Romische Herrschaft in Illyrien bis aui 
Augustus (Leipzig 1877) a dále spisy uvedené právě na str. 2M v pozn. L 
Zde bych podotkl, že Tomaschek (Thraker I. 78) dovozoval, že i celý vý
chodní Balkán byl romanisován ne pořečtěn, třebas prameny o tom ne
-mluví. 

2) jireček, Romanen 20 sl., Densusianu, Histoire I. 3 sl., 204 sL 
3) O této dvojjazyčnosti srv. jireček 1. c. 18, Roesler, Zeitpunct 95, 

Tomaschek Thraker I. 78, Densusianu 1. c. 390. Viz hlavně zprávy u Theo
fylakta VL 9, VII., 2, Theofana ed. Boor 258 ("tÓí,lVa, 'tóQvc< <PQá'tEQ") 

a vůbec slovník slov latinských a řeckých li Theofana v edici Boorově. 
O cihlena1. v Sirmius-řeckou modlitbou srv. Patsch Glasnik 1902, 414, 
Stanojevié Eus. I. 234, J. Brunšmid, Eranos Vindobonensis 1893, 331 (viz 
Byz. Zs. III. 222). 
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vůdcové a důstojníci byzantských vojsk mají ještě v V.-VI. 
století jména Hmská, - ale už koncem VI. a počátkem vrr. na
stává náhlý obrat. Za císaře Maurikia setkáváme se naposledy 
s řadou Hmsk)!ch (a také germanských) jmen vůdců. Za jeho ná
stupce HerakEa převažují jména řecká a za dalších císaí"ů je 
jméno latinské jen výjimkou. Začala znovu ovládati řečtina. 

Ale j2.k na poí-ečtění východní části Balkánu, tab na pořímštění 
západu bylo již pozdě. Přišli zatím na poloostrov Slované, nový 
živel kultury sice nevysoké, ale silný, zdravý, živel neobyčejné 
schopnosti plodivé a assimilační, živel, který sice rád přejímal 
vymoženosti cizí kultury a cizí mravy, ale který při tom neztrácel 
své l-eči a své národnosti, ba naopak ji při tom všem dovedl 
vštěpo'/a+i jiným. Přišli sice se Slovany a před nimi ještě jiní 
barbarové od severu a východu, zejména mnoho Germanů, ale 
ti nebyli tak silni počtem, neměli té síly assimilační anebo se 
trvale neusazovali. Slovem, jiní barbaři severní a východní po
mohli sice zpestřiti národopisný obraz Balkánu na čas v době 
IV. -VL stol., ale trvalejší změny nezpůsobili. Teprve Slované 
ovládli všude vítězně a způsobili nejen na severu Dunaje, ale i na 
samém Balkánském poloostrově až po jižní mysy peloponnéské 
úplný obrat v starých národopisných poměrech. 

Dlužno však připomenouti, že tento výsledek slovanské 
kolonisace nezávisel jen na početné a elementární síle živlu slovan
ského, ný'brž do značné míry byl phpraven i poměrnou depopulací 
mnoha krajin a měst, jak na severu Dunaje a Sávy tak i na polo~ 
ostrově. V té době osud doléhal vskutku těžce nazemě balkánské. 

Jak jsme výše viděli, výboje a vpády barbarské s'ihaly jeden 
za druhým a každý z nich připravoval o život tisíce domácích 
obyvatelů, zejména občanů městských, neboť venkované spíše se 
uchylovali a ukrývali do hor; jiných tisíce bylo odvlékáno do 
otroctví na sever do končin zadunajských. Srv. na př., co :vy
pravuje Prokopios, jak už za vpádů doby Justinianovy provincie 
byly obráceny v poušť a na 200.000 Římanů odvlečeno bylo do 
otroctví,!) nebo jak autor druhé Demetriovské legendy stýská si, 
že všechna města makedonská mimo Soluň zbavena jsou oby-

1) Hlstoria arcana 18 (ed. Krašeninnikov 85): nÁÉov yaQ EV Éxáa7:n Eia

{3ol"jj O!Il~; ťj xa'tii fLvQLá8as Eťxoaw é&VaL 'tOJV 'tE &vnfť1)fLÉVúJV xal f)v8Qano&(jfLÉvrov 

8vwfJ&a 'ProfLcxirov, (ro{j-r;é) -r;~v 2xv&wv !(1)fLicxv &fLÉi,CL 't(1)'t1í~ navwxóaE 'tiís Yiís 

~vfL{3aLvééV . . , Srv. tamže -kap. ll. Starší podobnt'- nářky ze stol. IV. a V. 
srv. u Stanojeviée Bus. 1. 130 pozn. 28. 
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vatelů, jak na jiném místě naříká zase nad nesčíslnými vraždami 
a zotročováním lidí domácích,!) nebo konečně jak Jan Efeský 
trpce posuzuje zpustošení Řecka.2) A co neschvátili barbaři, 
zničily další rány, způsobené několikerým hladem a morem nebo 
jiné pohromy živelní, zejména častá zemětřesení a záplavy, které 
zase pod trosky budov pohřbívaly sta a sta mrtvých.3) V V. -VII. 
století podléhal vskutku Balkán neslýchaným útrapám a ztrátám 
a časem se zdálo, že se na dobro vylidní. 

Za takových poměrů byla ovšem Slovanům okkupace velmi 
usnadněna a není divu, že noví přistěhovalci způsobili tak hluboký 
a tak rychlý pi-evrat v národopisných poměrech Pcdunají a Bal
kánu. Musilo jich ovšem postupovati na jih nesmírné množstvÍ. 
Slované účastnili se od VI. století téměř všech bojů a při tom 
jich jistě pohynulo na statisíce. Jestliže se pi-es to v stol. VII. 
a následujících objevuje celé Podunají plné Slovanú a jestliže 
i Balkán je jimi z největší části naplněn, nelze si zjev ten vyložiti 
jinak, než tím, že jich sem přišlo nesmírné množství 4) a pak tím, 
že již dí"íve, než nastaly historicky ověřené vpády VI. a VII. století, 
Slované seděli ve velkých massách už při levém břehu Dunaje. 
Kdyby byla celá ta spousta Jihoslovanů přišla rázem teprve 
v VI. a VII. století ze severu od Karpat na jih, v době, v níž se 
současně z t}'chž končin hrnulo jich stejné množství na západ 
k Labi, na východ za Dněpr a na sever za Dvinu, - byla by mezi 
Odrou a DněPrem nutně nastala prázdnota, podobná té, kterou 
zanechali po sobě Němci po odchodu z v)íchodní Germanie. Ale tomu 
tak nebylo, jak vidíme z počátků dějin českých, polských a rus
kých. To je také jeden z hlavních důvodů, proč soudím, že Slo-

1) II. 37 (Tougard U8): 7:CtS &cp(X7:0VS 7:dív TCÓ},EWV f'(TCOQiNj(J'w; xCť1 7:CtS 

yEyEV1)(LÉVCť' &TCElQovS xCť7:CťúcpCťyCtS xCť1 CťlXf1-CťJ,wúíQ.S • " 129: &' 07:h 7:CtS VTC CťV7:ijv 
TCeXúCťr; TCÓ).gS xCťl ETCCť!{XlCťs EG CťV7:dív &(ny.~r;ovs YEvÉJ{Jm, 7:Cťln;rjV in (Lóv1)v EV 
(LÉúrp CťV7:dív VTCeXQXEW. 

2) Jan Efeský VI. 25 (srv. výše str. 207). 
3) K těmto morům viz prameny u Murcilta, Chronographie 183, 

a Tafela De Thessalonica LXVI. sL Připomínají se r. 531 sL, 597, 601, 
746-8. Mor, který vyhubil mnoho obyvatelstva i v Noriku a Pannonii 
za doby Narsovy, připomíná Pavel Diacon (II. 4.). O depopulaci ří~e římské 
v této době vůbec srv. Seeck, Gesch. des Unterganges der antiken vVelt 1. 
(Berlin 1895) 31S-367; spec. o Balkánu srv. i Stanojeviče BIl3. li CpÓH 
II. 250. 

4) O Slovanech na Balkán se hrnoucích dí také Leon: TCoJ,vCťv8QheX 7:E ?JúCťv 
se . .EXJ,Cťf3hXCt [,fJoVl) (Tactica XVIII. 100). 

~~-~-------------........ -----
'_~;f 
~ ~ 1 
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vané, kteří v VI. a VII. st. obsadili Balkán, naph'1ovali z větší 
části již dlouho před tím celé končiny mezi Karpaty, Sávou a Du
najem, dále Valašsko s Multanskem, a že nepřišli teprve v VL-VII. 
stol. ze Zakarpatí. 

My musíme přijmouti za nutný pí-edpoklad, že před VI. stol. 
Slované seděli už v celé severní části Podunají. Přes to, že od 
III. stol. ovládali Dacii Vandalové a od III. Gotové a Gepidové, 
Pannonii a stí". Dunaj od V. stol. Hunnové, pak Gotové, od VI. 
Langobardi a Avarové, z části i Herulové a jiní ještě, - byly tyto 
země na jisto už v základu a většinou slovanské a .sídlení jmeno~a~ 
n}Tch národů musíme si představiti vždy jen Jako superposlcl 
výbojného a vítězného kmene nad vrst':Tou s~~:vanvskou~ Gep~dové: 
Hunnové, Avaí-i, Bulhaí-i prostě ovládalI kraj ]JZ pred hm oSldlen~ 
Slovany, jsouce buď soustředěni na některém omezeném :n~st: 
nebo rozloženi v řadě okrsků mezi lidem slovanským. To zreJme 
vidíme i z celého Prokopi.ova líčení vpádů slovanských vedle 
avarských, gepidských a bulharských i z dalších přímých zpr~Y 
o tom jak za doby Justinianovy země na levém břehu Dunaje 
byly ~sazeny Slovany a Anly,!) i konečně a hlavně z důleži:,é 
a základní zprávy Jordana, který r. 551 ve svých gotských ~ěJ1-
nách klade sice ještě sídla Gepidů do území obtékaného Dunajem, 
Tisou a Alutou (GePidia), tedy do staré Dacie, ověnčené na severu 
věncem karpatských hor,2) ale pr-i tom dodává: "po levé, ~ severu 
obrácené straně hor, počínajíc od pramenů, Visly usadil se ~o 
nesmírném prostranství lidnatý národ Venetů, kteH, jakkoliv 
mají různá jména po rodech a krajích,.přece přede.vším se ~ovou 
Slované a Antové. Slované pak sedí od města Nov2Ctuna a Jezera 
Mursijského až k Dněstru a na sever k Visle, b~dlícev ~~::o pevr:ých 
měst v lesích a bar-inách; Antové, kmen neJstatecneJsl, bydlI na 
záhybu Pontu od Dněstru k Dněpru, kteréžto řeky několik dní 
cesty od sebe jsou vzdáleny."3) Tedy podle zřejmého svědectví 

1) Mezi tvto přímé zprávy patří Prokop. BG. I. 27: (OVVVOh, .Ey.).Cť. 
f3nvo1 y.Cť~ "Av7:Cť0 oZ VTCEQ TC07:Cť(Lf)v "[ ú7:Qov ov (LCťY.QCtV 7:iís Ey.Elvr; oX,fh]S Z8QVV7:Cťh 
a 'další podobné jeho výroky (srv. Stanojevié, r.rrac LXXX,'~ 126), y:_eo~. 
Tact. XVIII. 79, 99 (viz citát výše na str. 180). Srv. tez starsl vy~ 
znam slova .EúCťvwlCť, ExMf3wv XdíQt:< pro Valašsko (viz výše str. 181, 21, 

51.,237). ~ 'Id'" 
2) Getica 30, 33, 73, 74, 113. Srv. výše str. 59, ,107 ~ pozn. nas e Ull:!, 
3) Podle nejlepšího vydání Mommsenova zm cely tex~ ta~to .(pn. 

pojuji předem i úvod o Skythii vůbec). Get. V. ~O: "Scy~hla Sl qUldem 
Germaniae terre confines eo tenus, ubl Ister ontur a:mms vel stagnus 
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J ordanova Slované počátkem VI. stol. seděli v nesčíslném množství 
ve střední Evropě tak, že sídla jejich zasahala na jih k Dunaji od 
ústí Sávy (totiž mursijských bahn) ev. od jez. Neziderského 
k ústí Dunaje (kde byla osada Novietunum) a na západ k čáře, 
která spojovala prameny Visly ve Slezsku s Mursou nebo Šoproní, 
tedy asi opět k sUednímu Dunaji aspoň po Prešpurk nebo vtok 
Moravy.I) To je zároveň hlavní zpráva, na základě jíž musíme 

dilatatur Morsianus (al. cod. Musianus), tendens usque ad flumina Tyram, 
Danastrum et Vagosolam etc. (až do Asie); haec, inquam, patria id est 
Scythia longe se tendens lateque aperiens, habet ab oriente Seres, ab 
oecidente Germanos et flumen Vistulae, ab arctu id est septentrionali, 
circumdatur oeeano, a meridie Persida, Albania, Hibernia, Ponto atque 
extremo alveo Istri, qui dicitur Danubius ab ostea sua usque ad fontem .... 
In qua Scythia prima ab oceidente gens residet Gepidarum, que magpis 
opinatisque ambitur fluminibus ... (Vyčítá nyní ty řeky: Tisia, Danubius, 
Flutausis a pokračuje [Get. V. 34, 35J: "introrsus illis Dacia est, ad co
ronae speciem arduis Alpibus emunita, iuxta quorum sinistrum latu s, qui 
in aquilone vergit, ab ortu Vistulae fluminis per inmensa spatia Vimetharum 
natio populosa consedit, quorum nomina licet l1lmc per varias familias 
et loea mutentur, principaliter tamen Sclaveni et Antes nominantur. 
Selaveni a civitate Novietunense et laco qui appellatur Mursiano usque 
ad Danastrum et in boream Visela tenus commorantnr; hi paludes silvasque 
pro civitatibus habent. Antes vero, qui sunt eorum fortissimi, qua Ponticum 
mare curvatur, a Danastro extenduntur usque ad Danaprum, quae flumina 
multis mansio::libus ab invicem absunt." S hlediska autochthonistického 
rozbírali .tuto zprávu Rutar S. (Letopis mat. slov. 1880), E. Boguslawski 
(Hist. Slowian I. 19 sL), Kucharski (BibL V\'arsz. 1855.11.), Sasinek, Pravek 
Slovanovo I. Jordanes (Sbornik mus. spol. 1.) a hlavně V. KftrzYJÍsM Co 
wiedz~ o Slowianach pierwsi ich dziejopisarze Prokopiusz i Jordanes (Rozp: 
Akad .. Krakov 1901). 

1) V této zprávě Jordanově jsou některá místa sporná. Nejvíce bylo 
sporů o to, íak určiti polohu obou krajních bodů jižní hranice Slovanů, 
označených v textu tacus Mursianus a civitas Novietunensis. V starší době. 
kdy kritika textová stála na nízkém stupni a kdy výklady opíraly se o čteni 
třeba z nejchatrnějších rukopisů, docházelo sc při výkladu těchto dvou 
označení, jež v některých rukopisech jsou korrumpována, k rozmanit}'m 
výkladům. Četlo se na př. "a civitate nova et sclavina murmanensi" (také 
rumunensi) - "Zacus m'ttsianus" a výklad ocital se až u Velkého Novgorodu 
(NoVg01'od - Slověnsk normanský) a u jez. llmenského, jež v jedné novgo
rodské kronice sofijského spisku nazvá'no je Me,ÍÍcR'},. To na př. shledáváme 
u 1\1hillera (Cúop. Poce. HeT. :ThIWJIAepa. Cn6. 1732.64, V. 383), St. Siestřen
cewicze (Reche1'ches 443, 461) a ještě u Eichwalda (Alte Geographie 563, 
565). Výklad spojující rukopisné jméno s Novgorodem je však zcela 
chybn}T, neboť je z textu zí-ejmo, že v něm běží o určení hranice jižní. 
Současně byly však podávány ještě jiné podivné výklady, o nichž viz na pi'. 
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souditi, že kompaktní massa Slovanů před r. 550 nepřekročila 

ještě Dunaje až snad na jednotlivé výstřelky. 

Jestliže tedy na základě důvodů, jež jsme vylov~ivli. zde a výše 
v kapitole lIL, nepochybuji o tom, že Slované nepnsh od severu 
k Dunaji teprve v VI. stol., nýbrž že už delší dobu ~~ed tí~, s~/ad 
několik století pomalu Qsazovali celé severní' PodunaJ1, promka]lce 
místy přes sUední Dunaj do Pannonie, - zůstá,:~, jak Jse~ :ov~ěž 
výše na str. 175 -80 vyložil, sporno a neJlsto, oyh-h pred 

u W. Boguslawského (Dzieje S!ow. r. 21), nebo N. Arcybyševa (IIontcTBoBaHie 

P . "1 1838 I 8) SpoJ' ování korruptely s Rumuny (sclav211a rumu.-() oeCln lv. " , . . . l"':' 

nensi) shledáváme už u Orbiniho (Regno 10), ] ordana (Ongmes III. 15 I), 
7eusse (Deutschen 593, 594), a ještě nověji u B. Hasdeu (C60P.HHK'}, Hap. yM. 

IX. 228) a J. Barbulescu (Zbornik u slavu V. Jagiéa. BeTlm.l.908 447:: 
kteří stotožňují jméno s dědinou Slaveni na Alutě a v osad~ "c~V1tas not!a, 

shledávají Nikopol. Později se obvykle četlo podle rukopISU A (Ambro
sianus XI. st.) lac. Mursianus (to phjal i do svého vydání Mommsen) ~ to 
vedlo přirozeně k položení tohoto bodu jižní hranice na dolení tok Dravy, 
kde se nalézá bařinatý kout v okolí staré Mursy (u Ptol. II. 16, 8, V:II. 
7, 6 MouQúía). Tomuto výkladu ~adí je~ to, ~e v pře~~tavě J~rdar:ove se 
nalézal lacus Mursianus patrně nekde pn hormm Duna]l, n.ebot kdy~ V. 30 
popisuje hranice Skythie, praví o ní, že sahá až tam, "Ubl. Ister ontur ve 
stagnus dilatatur Morsianus". Tohoto místa chápali. se rádl,autoehthom,stl 
jakožto dokladu, že v prvé polovin~ VI.. stol. sahah ~lovan~ k ~ramenu~ 
Dunaje a zmíněné jezero prohlašovah za Jez. Bodamske,. ktere v :XVII. :to,. 
G. Bucelius nazval jednáu lacus lvloesius (tak Kucharskl, O Slowlanach 010, 
ChalúPka, Let. :Mat. Sl. VII., 2, ll, W. Bogusl~wski, Dzieje Slow. L c", Pa
páček, Keltové, Praha 1902, 25). Běží tu však Jen o dokl~d geograflc~e n~~ 
vědomosti Jordanovy. Jinak phznávám, že by se dob~e s~esl s hlstorll 
výklad, vycházející ze čtení lac. li,llusianus \cod. Br~slavle~sls XI. .s." cod. 
Ottobonianus X. s.) a spojující jezero s Jez. Nezlderskym a. s ]men.e:n 

·stol. Mošoňské. Anon. regis Bellae c. 57 uvádí "lutum Musun m confllllO 
Pannoniae". (Tak Sasinek, Sborn. mus. spol. slov. 1896, 15 sl. a nově We>t
berg, Wand.erung d. Langobarden. Petr. 1904,13.) Na rozložení sídel slovan
sk';'ch obojí výklad nic nemění. 

. Podobné jsou obtíže s místem civitas Novietunensis (tak v rukopis~.ch 
nejčastěji a sice v ambrosianském XI. st., heidelberském VIII. ~t., ?alatlll~ 
ském IX. st. a valencijském IX. stol.; Ottobon. a Breslavlensls mall 

korruptelu novi et sclavinorum unnense). ?b;,yk:e~, mysl~rn.' spr~:ně se 
ztotožnuje s osadou Noviotunum ph duna]skem ustl u dnesm Isa~.cv. Ta~ 
vykládal už Karamzin (HeT. I. pozn. 43), Šafařík (SS. II. 164), nove]l na pro 
Rossler (Zeitpunct 86), Mullenhotf (DA. II. 94.), Kos (Gradivo I. 49)',lorga 
(Gesch. des rum. Volkes I. 65) a Mommsen L c'. pní však ztotoznovah 
je s kolonií Novae u Viminacia (tak už ]ordan, Ongmes I!.I. 157, ~erw.0l!, 
A·· h' f 1 Ph'l VIII 31) nebo s Novietunem v Pannoml na ho1'm Save, LC IV. . S . I.. . 

na cestě Ze Siscie do Emony (Chalúpka 1. c.). 
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VII',stol~:ím,už na Balkáně. Že by se tu byli usadili před stol. VI., 
nema~e J~stych stop, a když i připustíme možnost jednotlivých 
rozpty~e~ych .o:ad; ~ohlo býti starší osídlení Slovanů na polo
ostrove J:n m~mm~lm., Byly to ostrůvky slovanské v záplavě cizí. 
Ve skutecnostJ o neJakych "trvalých sídlech" Slovanů na Balkáně 
~ v~ěj aké "k?lonisad' Slovanů před VI. stoletím nemůže b\Tti 
reCI.!) Z~ t~ Jsem pl:'-esvědčen, že stěhování do vnitra poloostr;va 
~ ~sazovam se tam počalo už během stol. VL a ne teprve v VII., 
Ja~ s~ obvykle soudí.2) Je sice pravda, že se Slované při svých 
~yboJlch v VI. stol. vraceli pravidelně po útoku zpět za Dunaj, 
ze "sl.ovanská země" v představě současných historiků ležela za 
DunaJe~ (s hlediska byzantského) a že z podrobného líčení 

Pr?kOplOVa nenabý'váme nikde dojmu o sídlech Slovanů ve 
vmtrozemí poloostrova. Ale nehledíc ani k zprávám Prokopiovým 
o Slovanech, kteří se usídlili už dávno pl:'-ed tím, kdy Prokopios 
psal, ve dvou tvrzích na pravém břehu dunajském, Adině a Ulmetu. 
pou~ívají~e jich, z~ basi k dalším .lo.upeživým výpravám,3) a ne~ 
hle~l: am k ~prave ~ pokusu Jushmanově kolonisovati Slovany 
r. D4D ve vmtrozeml v okolí tvrze Turres,4) poněvadž není pro-

'" '\ Stejné asi vyslovuje se o době slov. kolonisace nově St. Stanojevié 
v Clan"u ,,0 Jy4~HmI C.YOBCH[l~!a y VI., VII. a VIII. BeKy" (f.yac LXXX.,. 
124 sl. 1909). 
"_ 2) Srv. na ,př. Roesler (Zeitpunct 108 sl., 114, 116; on počíná kolonisaci 
Leprve od druhe poloVlny VII. století), Kos (1zv. l\Iuz. Kr. VIII. 201 sl. 
Gradlvo I. XXXII.), DieM (Justinien 220), lz:reček (Christl. Elem. 8' 

_ Heerstrasse 64-68). ' 
3) Srv. výše str. 186. 

,4) Prokopios, BG. III. 14. Zde je totiž zmínka, že císař JustiniaJ't 
nabldl slovanským Antům pevná sídla v okolí pevnoti T ' , , v OVť(lIQ zvane 
s podmlll~ou, ze z~ to budou na stráži proti vpádúm hunnským. O pev
n~stl .~rav~ .. ProkoplO~, ~e ~yla .nad Dunajem (VnE(! 1to"&a/kov) a že ji před 
d~:~)ml L~?, vys~avel CIsar TraJan. Tuto pevnost Sokolov, Kos i Stanojevié 
a Jllll hle~daJI kdesI na levém břehu Dunaje, při vtoku Aluty, sledujíce v tom 
p~trn~, Safaříka, jenž ji ztotožnil s dnešním městem Turnul-Magurele. 
(Saja,:zŘ SS. II. 162,lorga I. 66, Sokolov ReT. BOJII'. 43, Kos Izv. VIII. llO, 
Gradlvo 1..26, Sta11.o]emc BlnaHTi a 143, Pogodú~ IIepe;J:B. 55 aj .. ). Ale poněvadž 
prameny Jlllak o nějaké tvrzi jména toho na samém Dunaji nevědí, ač b 
Ja~~~ pe,:~,ost Trai.an~~ zbud~vaná měla býti uvedena v officiálních mapác~ 
a ltmeranch, z l1lchz JSou nam přepisy zachovány; a poněvadž tytéž pra
m~ny zaz~amel:ávají p.evnost Turres (plur.) zvanou dále od D-;maje ve 
vnLtr,ozen:1 meZI Remeslanou a Serdikou, na nejdúležitější vojenské silnicí 
bal~anske, ve~oucí z Viminacia (Kostolce) přes ~aissos (Xiš), Serdiku 
(Sredec), Phlhppopol a Adrianopol do Cařihradu, je možno, že osadou 
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kázáno, byla-li kolonisace ta vskutku provedena, - je přece 
v pramenech několik zpráv, z nichž nabýváme přesvědčení, že aspoň 
v ~druhé polovině nebo na konci VI. století větší zástupy Slovanů 
ve vnitru poloostrova se už trvale usadily, zejména při pravé 
straně Sávy, potom při středním pásmu Staré Planiny, dále v okolí 
Soluně a v Řecku.l) Od století VII. počalo ovšem už bezesporně 

(nó),IS) Prokopiem vzpomenutou mohla býti mmena také tato pevnost 
a že výraz vn"!;! "[Ú7:(!OV položen je nepřesně ve významu dále od Dunaje 
směrem k horám ve vnitrozemí. O této pevnosti srv. Itiner. Antonini 
135, 2; Itin. Hierosol. 566, 8; Tab. Peuting. segm. VII. 5; Anon. Ravennas 
IV. 7 (ed. Pinder et Parthey 191). Srv. i Prokop. De aedif. IV. 4 (TovťfllfJar;l. 
Na mapě Peutingerské vzdáleny jsou Turres od Niše 49.000, od Srědce 
52.000 kroků. Připadaly tedy k dnešnímu Pirotu, v jehož okolí se nalézají 
ještě zbytky římských opevnění. Že pak výrazů, jako vneť "1ú'C(!ov, bylo 
užíváno nepřesně, svědčí na pL u Ptolemaia výraz vnĚ!;! .Al,u,ov (III. ll, 1) 
ne ve smyslu na Haemu, ale severně od Haemu a to několik mil k se
veru. Podobně město Nikopolis na J antře u Haemu, vzdálené od Dunaje, 
označuje se na mincích a nápisech výrazem ~ n(!os "l(}1:(fov (Dobruský, 
CÓOpHHK'L XVIII. 1901, 705.). Srv. i na ITab. Peutingerské legendu: 

Nikopolistro. 
Při této lokalisaci pochopili bychom také mnohem lépe, v čem zá

ležela politika zámyslu J ustinianova. Dunaj byl té doby říšskou hranicí 
a území k severu za ním, tedy dnešní Valašsko, bylo r. 545 už slovanské. 
Jaký smysl mohlo však míti potom věnování nějakého území při vtoku 
Aluty, jež l12patřilo k říši? A jak tam měli Anti chránit říše od útoků hunu
ských? Něco jiného je s krajenl kolem pevnosti Turres, jež ležela před 
průsmykem dragomanským. Túdy šla dúležitá, ba nejdůležitější strategická 
silnice spojující Dunaj s Cařihradem, tudy vedly obvyklé vpády barbarů 
směrem na hlavní město, a zde také usaditi kmen, jenž byl mezi Slovany 
znám v Cařihradě svou statečností (srv. J ordanis V. 35 Antes vero, qui 
eorum sunt fortissimi), s podmínkou, aby byl spojencem a strážcem říše, 
bylo by bývalo jistě výborným tahem císařovým. Hledisko strategické 
vede nás proto od lokalisace Šafaříkovy mnohem spíše sem, mezi Niš 
a Srědec, text sám ovšem k Dunaji. Jenom nevíme, přestěhovala-li se 
vskutku zmíněná část Antú. Čteme jen, že Antové přijali nabídku, žádajíce 
Chilvuda za správce, ale tohoto Chilvuda, když se bral do Cařihradu, Narses 
zajal a uvěznil. Co se jinak stalo, nevíme. Prokopios nemluví nikde, ani 
Agathias nebo :\Ienander, o nějaké kolonii Antú v této části Illyrie. Ale 
přes to není vyloučeno, že se přesídleni stalo. Objevujíť se nám později na 
mnoh}'ch místech slovanské kolonie, aniž jsme se dříve dočetli, kdy a jak 
se tam vzaly. Ostatně bych připomněl, že podle Ciclwria (Reliefs d. Traian
saule III. 134, 137) Traian u ústí Aluty vůbec nebyl. Za to však založil 
po vítězství nad Daky pevnost Nicopolis ad Haemum (Ammian XXXI. 5, 
J ordanis Get. 18), s čímž mohlo býti i založení tvrze u Pirotu v souvislosti. 

1) Srv. doHady uvedené výše na str. 233 v pozn. 2. 
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osídlování celého poloostrova ve velkých massách a počátkem 
VIII. století vidíme, jak v následující kapitole podrobněji vy
ložím, Slovany seděti již v celé Pannonii a východní polovině 
Norika až po řeku Enži, jez. Ausee, Taurské Alpy a Velký Zvon, 
po Cilskou dolinu, Videm a Aquneju, na jihu v celém Balkánském 
poloostrově mimo pobřeží a vnitro Istrie, části dnešní Albanie, 
části středního a jižního Recka, jihovýchodní Thrákii s Caři
hradem a ovšem i ohrazená místa po celém pobřeží a oc.;trovy. 
Ovšem nebylo jich ještě tolik co dnes, a vůbec nesillíme dnešní 
poměry slovanského osídlení přenášeti do VII. -VIII. stol. 
Dnešní stav je výsledkem dlouhého processu, který slavisoval 

,mnohé kraje, v nichž v VII. -VIII. stol. bylo Slovanú ještě po 
málu, jak dále bude viděti. 

Celé toto osídlení nestalo se zajisté klidně a mírně, jak se 
mnozí domnívali.!) Ráz všech zpráv, jež máme o pí-íchodu Slo
vanů, ukazuje naopak, že Slované vstupovali na Balkán bouHivě, 
se zb aní v ruce a násilím si dobývali nových sídel, porážejíce 
vojska císařská a dobývajíce starých hradů cl měst. Ovšem, když 
pl-išli, usadili se a uklidnili, vrátili se ph rozeně k svému starému 
způsobu života, jímž žili v pravlasti. Odkládali pomalu výboje 
a kohstění z cizího, počínali lnouti k půdě, které nově nabyli, 

. a z loupeživých bojovníků stali se opět zemědělci.2) A brzy se 
stali tak důležitým hospodářským činitelem na poloostrově, že 
phvodili od VIII. stol. i pronikavé změny v zemědělském zákono
dárství byzantském (srv. VÓfWr; '}'EWQ'}'lXOS) , zejména uznání bytu 
zádruhového.3

) Jinak však slovanské osídlení mělo formu volných 
rodových nebo kmenových skupin, hzených podle síly kmene, 
slabšími nebo mocnějšími náčelníky, kteh zůstávali v čele kmenů, 
i když se kmen dostal pod moc cizí, avarskou, byzantskou nebo 

") r;afařík SS. II. 169-l72, Drinov, 3accJI. 148 sl., Grot, l:!3B, KOHeT. 19. 
Odmítl to dobře Jireček, Romanen 31. 

2) Také o Gotech máme zprávu, že změnili se v Thrakii v pokojné 
zemědělce (Jordanis Get. 267). 

3) Poukazuji zatím na práce Zachariae von Lingenthal, Gesch. des 
griech. ri:im. Rechtes II. vyd. (Berlin 1877) 235, V.G. Vasilfevskij, O saROHO

,n;aTe.abCTBB HlCOHOÓOpl\eB'!> (J'KMHIL 1878, X. -Xl. MaTepiaJIbI Ma BHyTpeHH8rř 
HeT. BHS. 1'00. 1879. lIL-IV.; 1880 VIL-VIII. M. Sokolov, Hn ,n;peBHC!1 

HCT. EOJIrap'!> (Orró. 1879) 67 sl., Uspenskif F., Ha6.uO,Zl;cHia rro ce.al>GKO-Xosalr_ 

CTBeHHOlr nCT. B'!> BHsaHTiII (lIUiI:HII. 1888. X. 229), O CJIaB. MC}!CHTB Wb BHS. 

HMrrepin (HsB. p. apx. HHcrnr. B'!> KOHer. III. 197), Pančenko B., KpcCTI.!lH
ORalI Co60TBeHlIOcn E'!> BHsaHTiH (tamže IX. 1-234). 
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. Vy' , ť t 'lády a celé sociální orga-
bulharskou. Ale vše b11zS1 orazu e °d'o' kulturního oddílu SLO

. e Slovanů na Balkáně náleží n1sac _ 
VANSKýCH STAROŽ ITl,; O ST I. 

P Vny které způsobila okkupace slovanská rome . d ., , 
. " t 'u Balkánu byly násle UJICl. národopJsnem s a,· , , 

ve starém 

, k k l'sace a roma-v V' ., , lně zastaven po 1'0 graec 
Predevslm byl Jl up . 'brž i stlačen a omezen 

. 1 t T ba nejen zastaven, ny , 
msace po oos ro, a, 't t h aby se stal z polovinv í-eckvm ' l' 1 1'~a mlS o o o, " o 

na mnu ve ml ma ou. ~ 1 t minulou svou historií polo-1 ' romanskym, - a { omu . 
a z po ovmy , z ne'větší části poslovaml. 
ostrov spěl - Balkan ~e J břeží Černého a Aegejského 

Řekové udrželi s~ J~n~m n~ PP~rl' řerném moři zůstal řeckým 
Vb' alé prov' ncll Lvrope. '-' , 

more a v yv " . k 'r Vl' ta' Illa se fecká ohrazena "h ph AegeJs em mo Pás od Deulta na)l , R- k o ale; tu bylo po-
v • :1 V'Ví zde oporu e u, 1 

města až po Solun, ne)s, neJos v t't zde mimo Soluňsko nebyli 
bl-eží místy v rukou .Slovanku, ~c 10 ~eme vysvětliti pozdější po-

v , b ť Jen ta Sl muz , 
nikdy cetm, ne o .. v , , h d ' Thrakie s Cařihradem.1) , l'h ' Jlzmho a vvc o nI 
ř,ečtěm ce e o pasu o 1'" R- k " za' kladem obyvatelstva, vv , H lladě zusta 1 e Q\,e , 
Rovnez v same e b 1 ske' okkupace ktera se 

v t h . za do y s ovan , 
zeiména v mes ec , 1 . ' a několika místech byla 

J • t'lila po zemI a Jen n .. většinou Jen rozp Y . I'" A haii Argolidě a Lakonll). 
't V'W ( Ep1ru Thessa Jl, c ., '. . k 

kompaK neJSI .v . v '1 v'ť b ký zánik Slovanů řeckých, ]a 
Tím lze také Jedme vy OZll rz v 'V' 

, 1 d " , kanitole vvlazlm. 
o tom více v nas e UlICI. J', ., v

r 
vecvťl obyvatelé koncem 

' dV 
př'pOn'lnal1 se . 

Na severozapa e . '. ' I t .. 2) Jl'nak dlužno phpo-
h 7"6 780) 1 v S m. 

VIII. s~o~. (v ~etec a ~I~I. století tvohly četné kolonie řeckýcoh 
menout1, ze se v VII. d I v 'h z J'ižních měst od Slovanu, . oh' 'ch a o v ecenyc l' 
za) atcu, UCl vaceny 'bv h Dunaj' e hlavně do oko 1 
A o a Bulharů na severmm re u varu 

4 ď dobře' hTO i\prtel[ BapOllll!, "p,lm rrpa-
") lvovakovič (IIpBI! OCHOBI!, 3), 1 '''"a ":lICTBOHO II Ry.7l'rypHo 

, llcHOCT II 60raTCTBO I! on ar ", J ' • 

OE O':'" II TprOBtlHy, i\p,KU J rJIa) , 36upaJ'v, Y TmIC je Ta]Ha OHora 
J • 'o i\OTll'lHl1X EapOllIU J • R E~ai\a Ha" 'iKyml'la, ROJe ce OK • XI.". _ Srv. 1 am-

' .. r X BCI", IIO'lUtóyna HapO'lHTO C., ., 06pTa 1'oJ tl ]0 Ha,éOH • , 

baud, Empire grec 209 sl. " K rlu franckému "nefandissimi Grae~l 
2) V listu papeze HadIlana ,1. L a -90 K Gradivo I. 292). Istrn 

. . "(:VIG EplST III. tl , os, t 
in territorio Hlstnense ". '. v Karlem Velikým r. 788, a ,o . ' . do obsaz~nl zeme L , 

drželi vůb3C Byzantm,cl az d vPl nýbrž i vnitřek až po Buzet 
• v sta obřežní od Tergesta o o y, 

nejen me p L ','n (Jireček. Romanen I. 30). on :\Iontonu Pedenu a au. _'J 

~ L. :\ied:r1e: Sbvanské starožitn0sti. 
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Sirmia a jinam za dolní Dunai.1 ) Potomkové tě ht . o • 

se v k dV"'" - c -o za]atcu vracelI 
vsa poz eJl z casb už v pohvině VII s+oletí 2) v,· V'tk -X . L ", z castl na po 

ca ': 1 ; st:l. z~ císaře Theofila po uzavření ~íru s B lh ., 

~. ~(j.3~ ~:.'~sak :, pv~zději zajatí Řekové byli voděni do ~Tni~~~ 
u arske use, svedC'l na pi". Kedrenos k r 976 b ' 

Larissy.4). . o o yvatehch 

Stejně destruktivně působil slovansk' živel ' 

~:~:~~~~. Z;ftd~~~~o~:mSí'l isol~je j~ z.áro:eň od os~~ní~~vz:l~~ 
h 

" P ovanu dru'lI se Romani ]. eště - v d V 
razeny ch mě"t p b V 

v , h . v ra e 
• v v" o rezmc a vmtrozemských. Ale brz i v 

uvmtr zeme padala jedno za druh 'r . " y, mesta 
slovanskými ú~t v v ) m a Jf'n Jmena stara, často 

" " y pozmenena udržela vzpomínku na to v , 

byl~ kdti i"í~S~é. Z ~ej,větší části však i tu nastupuje no~e~~l:~!~ 
::v~o::;~~:~ ~:J~~~~,a v svtavéZho~.ní Moesii, v dolní Makedonii 

ve Sl zmenv. mlzely názvy Bist D . 
Singidunum (Bělehrad), Trico;nium (u Grockv ) A

ue
, ~mavla, 

(u Smed ,,) M' J' ureu::, mons 
( C .: :-r)e . ~ , .. v a:-gus, VlmineclUm (Braničevo), Horreum Margi 
. u , Upll): . J1~m a záp. části Macedonie zmizela nejen mnohá 
Jmena mest, ale I hlavních i"ek zeJ'ména AXla E: H' , ., rlgonu, ahak-

, , 1) Podle II. legendy o sv. Demetriu cll, v - " 
'w lUvn,;(oV (jZ'Soo'v" II' • O, (2.J.et,5WOL XetL 'AfJáoa,s) 

" cU et7tetV, etvvovuxs (Ji; LI' , ď' ' 
IIQs(Jrxi.w, PO(Jórrn'IJ {9ncXwn .', O, ""Ll"S VO, [LletQlfcť1J["'v, MVIJI",v, 

•••. ", ",I} "Clt "'et n((o' 1:0 BvÝÓ:v t • ).otmx~ nó}.ct~ 'rE uetl noh" " b 1: Ov /1Cť%((OV 'CslzoS} ;(etl 
, • 1:H"'~ c%noQ&'llJ'etVCc" unet ". • 
c%al&av nQoq II",vl'ovletv u' . , _ " Véct; 'COv "'V1:ÓV J.cťOv cls 1:Ó 

, ' E((OS 'Co nQos 1:Ú) LletvovfJlw n01: -,. , 
netÁett p,i]'C\,óno),cs 1m; nOXEV 't' l' Q. '" " ,_' etll-~>J, 'J'jIJrt'Vo~ C7tct((XletS 

, ·/~ ;I o A8XueV &..I8(!fJ.,e~ov. tUHJE O'i1 v e I' 'f'l 

),etoV 'C1;Q etlxP,rtÁm let; %et'Clia.n~ v ' ", Q. " ' w~ E"(J1)'Cett, 'Cov et7tetv'Cet 
."v8 o I"XvH~ Zet}'avo' ro ,- ~ , E~ ~%8tvo!J o{;v Entll-'rivtf~ ncd.: B 'A ", , , ", S etv .. rp ,DtnOv 1m:O%Hll-évo w: 

, C" ov ,raQúJV Ufťt )1fJClf!OJV ual -rdí;t - , 
UCll .. 7tCU,80iCO~r;(Jáv'f:úJv a-n' &Á ~ , ", , '1J Ot1'IX{)1f éitv~'íťiov 

..,ATjAroV, y.at IdXOV &7t8lQov í! "11 ' 

7Uti~ oe 1tfXQ21 na,;no" fXfXď"[;f).....;.~" .ut. TCafLnoA/~ov }'8/,OVÓ';Oq-, 
, ", ' " .~S éVér%a/1oevas netlletl nm ' " , 

yevov, uetd:' 1:dív hfJowv 'P II. ' (T ~"'I'1'o 
ES U"'L 1:1)V Ó(JP,nv 'Cov 

" m",cxcwv •• , ougal'a 186 sl M' 
sídlení zajatců z Adrianopole za K v ' " zgne, 1361). O pře
Bonn 216). ruma sdeluJe Theof. cont. V, 4. (ed. 

2) L c, kap. 111. (Tougal'd 188) Zde sn 1'" . 
v okolí Sirmia se vzbouřili pr~ti A" ~,,1~1, ,Jak ~?tomkové zajatců 
poli KerameJ'ském (K o' ,varum, pntahh na JIh a usadili se na 

8, "'p'1)lJ't.O~ %0<p,1to") mísť t .. k ' 
se však nalézalo někde v dolní Mak ; , " de o Jl11a , neznamém, které 
Thessal. 67, Tomaschek, Zur Kunde

e 4~~~1 ne aleko kraje Drugu1!itů (Ta/el, 

3) Srv. Zlata1'Ski (CóopHllm; Hap. YM, XXIV 36 sl 
4) Kedrenos II. 436. Enklav ř " ' 'v" 50 sL). 

po dnešní den u Plovdíva hlavn v y ~~~ .. JSOU ~vll1tr, v bulharské oblastí 
nisacích z J'ih ' r e v o o lJ1 stammacke. O pozdějších kolo-

u na sever v XII stol a násl a " , 
lokálních jmen, srv. Jil'eček Ch~i tl Rl ,spoJenem .s hm přenášení 
usadil opět řecké zaJ'atce ' D s,' ement 74. Car KoloJan (1l96-1207) 

za unaJem. 
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monu. Za to se zachovalo dosti jmen v staré Dardanii a Dacii 
Mediterranejské, sev. Macedonii, Praevalidě (Ulpiana - Lipljan, 
Scupi - Skople, Naissus - Niš, Serdica - Srědec, Vederiana 
Brun, Scauria - Zgurovo, Emporion - Jamborano, Pelatikon -
Pelatikovo, Harmonia - Raven, Bargala - Brěgalnica,-Astibus -
Štip, Lissus - Lješ, Olcinium - Ulcín, Medeon - Medun atd.) 
a rovněž v Dalmacii, kde se však ze jmen i"ek udržel jenom Naro 
(Narenta z gen. Narontis, sl. Neretva); Telavius, Titus a Tilenius 
sluly už ve sUedověku Zrmanja, Krka a Cetina. Jinak se jména 
hlavnějších i"ek hojn,ě zachovala (Dráva, Sáva, Kulpa, Una, 
Bosna, Drina, Timok, Ogost, OS'Dm, Jet 'Dr, Lom, Tongus, Mesta, 
Struma, Drin atd.). V Pannonii a Noriku udržela se jména Lon
gaticum - Logatec, Lentia - Linz, Poetovio - Ptuj, Celeia -
Celje, Lauriacum - Lorch, Vindobona - \Vien, Juenna - Junska 
dolina, ale jinak při tom hlavní kulturní centra po pHchodu Slo
vanů rozpadla se v trosky: tak Juvavum, Brigetium, Carnuntum, 
Aquincum, Neviodunum, Munic, Latovicorum a hlavně Virunum, 
Celela a Poetovio; Teurnia a Aguontum udržely se jen do VII. 

století.1) 
V celku se Hmští kolonisté nebo romanisovaní domorodci 

udrželi četněji jednak na západním pobi"eží v Dalmacii, jednak 
na několika místech ve vnitrozemí, ale i zde slovanská záplava 
způsobila, že byly tyto romanské ostrovy od sebe a hlavně od 
ltalie odděleny a že touto isolací vznikl nový, odchylněj ší V)TVOj 

balkánské romanštiny.2) 

1) Srv. Jil'eček, Romane:l 1. 33 a hlavně str. 58 sl., kde podán vdký 
výčet zachovaných star}'ch jmen ze západního Balkánu, Jména Dioclea, 
Epidaurum, Salonae naposledy uváděna jsou v listinách papeže Řehoře 1. 
(590-604), Singidunum a Viminacium v dějinách cís. Maurikia u Theo
fylakta. Současně mizí také na východě stará nomenklatura mimo jména 
pobřežní a jméno Serdiky (ji1'eček, Romanen 1. 22). O vzniku zajímavých 
jmen rázu křesťanského napsal Jil'eček studii "Das christliche Element 
in des topograph. Nomenc1atur der Balkanlander. Wien 1907 (Sitzungsber. 
Akad. Bd. CXXXVI. v bulharském překladu v IIerL, sv, 55-56, str. 223 sL). 
Srv. též Romanen 50 sl. Jména jsou většinou předslovanská, O Pannonii 
a zemích alpských sn-, Kos, Crtice o naši domovini (Let. Mat. slov. 1897, 

1 sL), Kaemel, Anfange 137, Jung, Landschaften 450 sl. 
2) Na Balkáně vznikly tyto Hi dialekty balkánské rumunštiny: 

1. dakorumunský, 2. makedonorumunský,3, istrijskorumunský, jež se 
vyvinuly ze dvou základních, dakorumunského a makedonorumu'nského. 
Z nich, z epigrafického materiálu a staré nomenklatury pokusil se Ovid 
Densusianu zkonstruovati romanský dialekt, který se na Balkáně utvořil 

20* 
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N a západě udržel se čistý římský živel nej déle v Dalmacii 
a Vv př,ilehlé ~ásti d.nešní Bosny a Hercegoviny. Obyvatelé pří
morskych mest latmsky mluvící nazýváni byli nyní Roman' 
v <P - dl' 2, r. ro!.'.avo~ nayroz í.o.d 'Propvaiol, což označovalo Reky byzantské,l) 
pozdeJl obecne Lat2nt, na pI. už v XII. stol. u kněze duklanského 
~ebo v XIII. u splitského arcijáhna Tomáše. Blíže známe ovšem 
J,:n t~ třídy ~atinů, z nichž se rekrutoval vyšší klerus a vyšší 
uredmdvo. DIalekt, kterým mluvili Romani dalmatští ( 'd' 
l ť U)' v XV ,,2 W112a 
a mum a Jenz v . stol. zatlačen byl zde dialektem benátsk 'm 

/ t t °X' y, zname eprve z extu IV. stol.; z mch vidíme že byl ,v_ y, "h . ' nareClm 
Jl Oltalským z Picena a Apulie bližší nežli severoitalským jak 
ostatně už Lucié poznal,2) , 

V ~. století počala však slovanská kolonisace, sestupujíc 
z vhor vmtro~en:ských, zabírati už i úrodné břehy moí-ské. V IX. 
az XI. ~tol. sldhla chorvatská knížata už v Klisu u Salony, v Biači 
u Tro~l:u, v .Belgradě (Zaxa ve::chia) a v Noně (Aenona), po
slov,:n:tlly :e 1 Budva:. ~lmjssa, Sibenik a po návratu klidnějších 
pomeru pocalo SPOlUZltI obou elementů, romanského i slovan
s~~~;o ~~dle s~b~. Vidíme, jak celá í-ada starých osad a ostrovy 
pnJlmaJl nova Jména slovanská. Klidným tímto stykem menšil 

v/II. stol. p.o ~~. \Histoire ~~ la la~gue roumaine I. Paris 1901, 40-203, 
3_0 s~.!. PnmltIv~1 rumunstmu predstavuje dialekt macedorumunsk' 
S~v. tez W.1\fleyer-Liibke, Einfuhrung in das Studium der roman. sprac~~ 
wlssenschaft (Heidelberg 1901) 21 Meglenské Rumuny pokla'd' D . . . • - a enSUSlanu 
(l. c. 330) za kolonii dakorumunskou. přišlou v X -XI stol d l\1r d . 
VY' .. ' ". o L'Lace onle; 

ponevadz v typu JeJ1ch shledávají se rysy Pečeněhů, usadivších se v l\Ieglenu 
r. .1,091 (Zonaras ed. Dindorj, XVIII. 23), byli tam pravděpodobně už 
v XI. stol. Toto datum Densusi.anovo ovšem z uvedeného historického 
faktu sa~o nev~~sví~á. ~aké istrijští Rumuni jsou původu především dttko
rumunskeho a pnchazeh sem už od X. stol. (Densusl'anu 343)' podle Ravk'h 

l
,. , ' c e o 

ce y postup na zapad počal od XII. stol. (Rad. 57, 146). 
1) Srv. Theofanes ed. Boor lOS, 'CGv. y'1X'CtX d)" imclV 'Pwl/,cxiov U a b-

~k' h' lOV ' r~' ra 
"yc splsovate u cteme tvar Rúm (Rozen 3an AI'UT 18S3 T 44 
, T • ' • '",. '" nplL~o/[(. 

294, Harkavz, Cr,a3aHiJI 21), u Turků později Urum. Slované zvali Řeky 
st sl. ['P'Mb, rpb4HHb (z toho bulg. 1''bpE'b srbské 1'1l1' rus . Va' 1 t 

? ~ • ' :\.,. rpeh'I> , vs ..... Z a. 
g1 aecus). O nazvu Romallla srv. výše str. 285 . 

. 2;? tě~ht~ v R~manech dalmatských vydal krásnou studii prof. 
K. JIlecek, uz vyse cltovanou . Dle Romanen l'n d=n Cta"dL DIt' ". ". - v. u Len a ma Iens 
wahrend des l\fittelalters" (Wien 1901), k čemuž srv. ještě spis dra M. G· 
Bartolzho Das Dalmatische CíIi/ien 1906, Schriften d. Balcapcomm L' 
A IV lS- . V' L' . mg. 

. .' 0, 194, 214 sl.). JIreckova studIe podává v úvodu k prvním d'l 
I 't'v,' .U_IU 

ve ml vys lZny a plastick:í' obraz romanisace celého balkánského polo-' 
ostrova. 
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se Hmskýmajetek stále víc a více. V době Konstantina Porfyro
genneta omezovalo se římské ,f}É!,W L1aA-poadar;, jehožto místo
držitel stál už v poí-adí stratégů skoro na konci, na Hi ostrovy, 
Krk, Lošinj a Ráb, na kraj zaderský a města Trogir, Split, 
Dubrovník a Kotor. Rímskoalbánskými zůstala i města Skodra, 
Drivastum, Olcinium, Antibaris. A také nejbližší okolí měst bylo~.uŽ 
v slovanských rukou, na př. vinice dubrovnické. A jakkoli se 
románský živel v městech dlouho a houževnatě držel, nemohl 
pí-ece odolati vlivům slovanského okolí. Styky se Slovany stávaly 
se stále užší a phvedly konečně přeměnu úplnou. Už od X. 
a XI. století začínají se slovanská jména objevovati v seznamech 
rodin měšťanských v Dubrovníku, Splitu, Trogiru a Zadru, a pfi
hlédneme-li blíže, vidíme, že to jsou ponejvíce jména ženská. 
Z toho je na jevě, jakým způsobem počala a pokračovala slavisace: 
pomocí sňatků s ženami slovanských zemanů z okolí. Vedle sňatků 
počaly působiti i jiné pfílivy slovanského živlu, tak zejména od 
XIII. stol., kdy obchod silně rozkvetl, pHchod mnoha kupců, 
femeslníků, plavců ponejvíce slovanských do měst pobfežních -
a když konečně to, co zbylo Zp starých rodů, zničeno bylo doda
tečně velikými mory v XIV. století, zejména v Dubrovníku a ve 
Splitu morem r. 1348 (vprvém městě i I. 1527), přesunul se poměr 
obyvatelstva, a to i v Hídách majetných a šlechtických, úplně 
ve prospěch Slovanů. Na jisto už v XVII. stol. zanikla stará 
romanština dalmatských Vlachů.l) 

Rychleji šla proměna ve vnitrozemí. 
Také ve vnitrozemí na různých místech zachovali se Romani, 

jednak italští kolonisté, jednak romanisovaní již domorodci 
illyrští nebo thráčtí nebo gallští. Oproti dalmatským Romanům 
mluvili í-ečí dosti odchylnou, v níž se ostatně opět vyvinulo 
několik místních dialektů, patrně na základě různého etnologi
ckého prosHedí. Tito staH vnitrozemští Romani, kteří byli během 
do by od pí-íchozích Slovanů zatlačeni z části do po bl-ežních měst, 

1 ":;) Jireček, Romanen I. 41, 93 sl. Poslední zbytek této staré dalmatštiny 
existoval ještě do poslední doby v městě Veglii, a sice ve formě tajné řeči, 
kterou ještě tu a tam staří lidé v domácnosti mluvili a jíž děti nerozuměly. 
Poslední znatd této řeči umřel r. lS9S. Do Istrie Rumuni, kteří tam do dnes 
žijí, přistěhovali se teprve později, podle Miklosiche (\Vanderungen 6) 
ve XIV., podle Jirečka (1. c. 40) v XV.-XVI. století, podle jiných dříve. 
Srv. o nich na př. u M. Bartoliho Studi di filologia romanza VIII. fasc. 

23 (1901) 112. 
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z části do hor, kde se živili na dále zemědělstvím a pastýřsvím 
a zváni byli od Slovanů Vlasi (sg. Vlach'O) a řecky potom BAáxo~l) 
a také speciálně na rozdíl od Romanů přímořských Crni Vlasi, 
Crni Latini, 1-. Maw!d{3AaXOt, lat. Nigri Latini, Moroulachi, 
Moroblachi, Morlachi (v XV. st.), Morlacci v XVI. st., též Mur
lacchi, Murlachia.2

) První Vlaši na Balkáně objevují se v XI. stoL 
u Kekaumena, potom u Kedrena, Anny Komneny, Jana Kinnama, 
Nikety Akominata, Kantakuzena, v listině cís. Basilia z r. 1020, 
a sice v Makedonii mezi Prěspanským a Kosturským Jezerem, 
v Thessalii, v Rodopě a jinde v bulharských horách.S) 

Nejvíce Vlachů sedělo však v Thessalii, která byla v XIII. 
až XV. stol. jejich centrem a proto dostala jméno BJ..axta, též 
MéyáAr; BAaxía, na proti čemuž Akarnanie a Aetolie slula MlXQU 

1) Jméno Vlach vykládal 1vfiillenhojj za přejaté jméno gallského 
kmene Volků prostřednictvím formy germánské *Walh3z, z čehož sl. BOJIx1:>
BJIaX'b (DA. II. 89, 279) a to bylo po něm všeobecně přijato (Srv. SS. 1. 
311 pOZll. 4. a H. 143), n'lezi jinými také lWikZosichem (Denkschr. Akad. 
X. 256, XII. 1, Et. W. 393). Ze slovanštiny vykládali je W. K,trzynski, 
a Ed. Boguslawski (viz SS. I. 312), Truhelka spojil je s alb. vla, bratr 
(Congres ďanthr. arch. Paris 1900).Ar. Densusianu soudil, že Vlach je 
slovo původu řeckého, značíc prostého člověka, pastýře a že je dali :Řekové 
hrubým:římským kolonistům, přišlým na Balkán. Proto hledá je už v Ari
stotelově názvu BJ.OW.8írx, BI.ág : (dolož. Suidou), ve jménu cařihradského 
předměstí BJ.rxxÉ(rva~ a ve jménu Vlacena, s nímž se uvádí biskup Antenodor 
(a Dacia de Vlaceno) na sněmu v Srědci r. 347. (Originea cuv. Vlachu. 
Revista crit. lit. 1894. 1. Srv. referát j acimirského v 8THorp. 050sp. 
XXVI. 135 sl., 177 sL) V slovanských pramenech objevuje se nejdříve 
v legendě o Methodiovi V. ([l3'b BJIaJC'b) V IX. stol., ovšem zde ve významu 
Italů, Italíe, kterýžto význam se u některých Slovanů udržel. 

2) Toto jméno udrželo se u Morlaků v Dalmacii pod Velebitem ("mon
tagne della Murlacca" benátských zpráv ze XVI. stol.), kde ještě dnes 
je mořský kanál, zvaný "canale, della ;vIorlacca". Později v Dalmacii 
jméno Vlachů dávalo se speciálně Dubrovčanům (Rački, Rad LVII. 138 sl., 
j il'eček, Die \Vlachen II I, Romanen I. 35). V řeckých pramenech od stol. XV, 
značí však lWrxW?O(Jl.rxXírx Multansko. 

3) Kekaumenos § 172, 175, 176 (cd. Vasilfevskij a jernstedt Petr. 
1896, str. 67-75; srv. též JK:'IfHII 1881. VIL), Kedrenos ed. Bonn II. 435, 
Anna Komnena V. 5, VIII. 3, X. 3 (ed. Niebuhr I. 245, 395, II. 10, ll), 
:::-.Jiketas Akominatos ed. Bonn 171, Jan Kinnamos VI. 3 ed. Bonn 260 
(Bi.áxwv no).vv op.t?ov, oZ .. rov E~ 'Ir:rxUaq ano.%o, nála, sZvrx~ U)'ova.), Kanta
kuzenos I. 146 a listina cís. Basilia (GolubinsMj, O'lepR'b rrpaBoMaB. l1epEBH 
1872, 236), o níž více v násl. kapitole. Srv. k tomu G. Murnu, Cánd ~i unde 
se ivesc Románii int;lia data in istorie? (Convorbiri literare. Bucarest 1905 
II. 97. Srv. Byz. Zs. 1906. (83). ' 

303 

B}"axía a Epirus }JvffJ{3}"ax{a. Mimo to Vlaši seděli i severněji ve 
vnitru polouostrova Balkánského. Tak v srbských a dubrov
nických pramenech XII. -XIV. stol. vystupují MaCH v dědinách 
(KJ'T'N(Hb. slov. pramenů z rom. cantone) na horním Drinu, na 
Vardaru u Skople, u Kopaoniku, Toplice, v okolí Peči a Príštiny, 
na Limu, na vých. Zety na Morači, v Rudinech, Trebinji, Nikšiči, 
v horách u Dubrovníku a Kotoru, v poHčí Neretvy, k nimž se 
později phdružili i Vlaši u Splitu, Klisu, Nony, Obrovce, v pohoří 
Velebitském od Zrmanje do Senjel ) a rovněž dále na východě 
v horách bulharských, zejména mezi Nišem a Sofií, a v okolí 
Sofie, kde po nich místy zbyly zí-ejmé stopy v nomenklatuře.2) 

Později jich bylo hojně i ve Staré Planině a Rodopě.2) 

Osud těchto Vlachů byl dvojí. Jednak se poslovanili, na pL 
na západě u Dalmacie, a jméno jejich zůstalo v ústech slovanských 

') O Vlaších na Balkáně srv. llJiklosich, Lb, \Vanderungen der Ru
maenen. 'Vien 1879, Tomasclzek TV., Zur Kunde des Haemus VL, Stammen 
die \Vlachen von den Daco-Romanen? (Sitzungsber. Akad. vVien 99, 478), 
Rački Fr., Hrvatska prije XII. v., II. 138 sL, jireček C., Die \Vlachen und 
Maurowlachen in den Denkmiilern von Ragusa (Praha. Zprávy zas. král. 
uč. spol. 1879, 109), Romanen I. 34-40, Bartoli, Das Dalmatische (vVíen 
1906), Lopašič, Urbaria lingua croat. conscr. (}Ion. hist. jur. V. I Záhřeb 
1894, úvod), L. lWiletié a D. Agura, JJ:aKU-jlo'!'bHnTt II T!;XHaTa C,UBHHCKa 
IIHC}IeHHOCTb (C60pHHK'b IX. 212 sl.), Densusianu O. (Histoirc I. 320 sl. 
341 sl.), Daničič, Pje'lHH[{ il3 [{[bHJK. CTap!IHa' I. (Bělehrad 18(3) I. 131 sl. 
s. v. B.JJaxb, Novakovié, TIpBH OCHOBil Mon8HCR8 Rfbil;tt8BHOCTH (Bělehrad 1893) 
28 sl. Zanetov G., B'b.~r. llac8.rrellle B'b Cpel\H. B!;!WB8 (Ruščuk 1902, 60) hledí 
dovoz~vati, že tito balkánští Vlachové byli z velké části Bulhaři. Erdel
janovié dovozuje, že část černohorského plemene Kučů, t. zv. Bukumiri, 
byli původem Vlaši (I1JIew\ KrU! lIl, 1(2). 

2) jireček l. c. v pozn. předešlé, dále v Archiv f. sl. Phil. XV. 190, 
Arch. ep. Mitth. X. 51, Cesty po Bulharsku 220, 2J9, 292, 338, 360, 368, 
Fiirstenthum Bulgarien 123 sL TVeigand G., Rumaenen und Aromunen 
n Bulgarien (Leipzig 1907) 40 sl. (s mapou okolí Sofie). Jireček soudí, že 
zbytky romanských pastýřů v horách východní Čá.stí poloostrova dostaly 
se sem teprve změnami a tlakem, které způsobila slovanská okkupace 
VII. stol. Dříve jich na východě nebylo. Také do severního :Řecka přivedl 
je teprve tlak Slovanů. Podobně jako Jireček soudí i Densusianu (Histoire 
I. 324), že dm\šní Aromuní seděli výše a do Epiru a Thessalie ustoupili 
teprve v VL-VII. stol. před návalem Slovanů. Zde vystupují už od 
XI. stol. hojně a v XHI. stol. Thessalie objevuje se jako jejich centrum. 
Tento ústup potvrzuje i Kekaumenos l. c. Tím se pochopuje také blízkost 
aromunštiny s dakorumunštinou. Kolonisaci severního :Řecka od Aromunů 
klade jireček do VII. stol., Murnu (1. c.) do stol. VHL-IX. 
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ve významu horského pastýře a sedláka. I ) Jednak však se udrželi 
a dali zase, sestoupivše z části jižněji do Makedonie a severního 
Řecka, vznik menším dosud na Balkáně žijícím nárůdkům,2) t. zv. 
Aromunům (Aramani) mezi Epirem a Thessalií, v Makedonii, a pas
sim i v Epiru, Thessalii a v Řecku, lVleglenitům v kraji Moglenském 
a dále t. zv. Cincarům, Ašanům, Kucovlachům, Karakačanům 
(pořečtělým), z č.ásti větší pak velkému národu Rumunů, jenž 
dnes zaujímá kompaktně celé Multansko a Valašsko, východní 
Uhry a Sedmihradsko, ruskou Bessarabii a jenž odi:ud zabíhá 
i přes Dunaj na jih do severovýchodního Srbska, podunajského 
pásu Bulharska a do Dobrudže. Ovšem, jak tento dnes velký 
národ rumunský vznikl a kde vznikl, je problém, kterého nauka 
nedovedla dosud plně rozřešiti, nedovedši především zjistiti, 
jak dalece na jeho vytváření účastny byly zbytky Daků a Ro
manů v staré zadunajské Dacii a jak dalece zbytky vnitrozem
ských Románů balkánských, tedy zmíněn}Tch starých Vlachů. 
Jedni hledali základ dnešních Rumunů pouze v staré zadunajské 
Dacjj, druzí ve Vlaších balkánských, kteří se v různ}Tch dobách 
(hlavně do XIII. st.) přestěhovali přes Dunaj do Valašska, 
do Karpat, odkudž se pastýři rumunští šířili pomalu ještě dále 
k severu do ruských, polských a slovenských Karpat,3) třetí 

1) Novakovié CeJIo (rJI30 XXIV: 31 sl.), Karadžié PjC'lHll!, 70, Jireček, 
Romanen 1. 38 sl. Novakovié .soudil, že slavisace těchto Vlachů byla pro
vedena už v XIII.-Xry. století, čemuž Jireček Se opírá a soudí, že ještě 
vXVL stol. mluvili aspoň z části svým jazykem, a že teprve v XVII. stol. dvoj
jazyčnost vymizela. Také Rački soudil, že Se poslovanili brzy (Rad 57. 142). 

2) Pozdější přistěhovalci z knížectví valašského slují Kar~vlaši. 
O těchto I<:aravlaších v Bosně srv. studii, kterou rumunsky napsal T. Fili
pescu a která vyšla srbsky překladem T. Dragičeviéa "KapaMalll,;a naCOlDa 

y bOCHIl (Glasnik 1907, 77 sl.). Vedle nich jsou v Bosně i Cincaři. Většina 
jich počítá se dnes za Srby, ač Se místy rumunský jazyk udržel. Jejich 
asi 2000. O ostatních Rumunech na Balkáně existuje dosti značná literatura 
(z části ovšem jen rázu politického), kterou viz na př. v bibliografii fr. 
Matova nebo u Weiganda. Nejlpší jsou práce fr. Weiganda Aromunen. 
Leipzig. 1. 1895, II. 1899, Wlacho-:.\'Ieglen, Leipzig 1892, Die rumaen. 
Dialekte der kl. V\Talachei, Serbiens und Bulgariens (J ahresber. des Inst. 
f. rum. Spr. Leipzig 1900). Srv. i Jirdek, Bulgarien ll5, Cesty po Bul
harsku l. c., Cvijié, AHTpOII. rrp06JI8MH, CXXX. sl. 

3) Do té doby (podle Densusiana, Histoire 1. 346 do XL-XIII. stol.) 
spadá i příchod rumunských Vlachů do Karpat moravských, kde v sloven
ském lidu sice zanikli, ale kde horám, v nichž žili, zůstalo jméno "na Va
laších", kteréžto jméno přeneslo se později i na slovenský lid ve vůkolí 
žijící. Více o tom uvedeme ve IV. díle STAROŽITNOSTÍ. 
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spojují více méně původ obojí a mají, jak se mi zdá, nejvíce 
pravdy. 

Řešení této velké záhady rumunských dějin nespadá v úkoly 
a v rámec našich STAROŽITNOSTV) Nám zde stačí pouze 

1) Spokojím se zde pouze odkazem na hlavní mi známé práce o této 
otázce seřaděné do tří kategorií svrchu vytčených: 

I. Š;:;fařík (SS. II. 221), Jung I, Romer und Romanen in den Donau
landern (Innsbruck 1877), Anfange der Rumaenen (Zs. f. osterr. Gymn. 
1876, 25), I Píč, úber die Abstammung der Rumaenen (Leipzig 1880; 
srv. Věstník král. spol. nauk 1888, 257), Zur rum. ung. Streitfrage (Leipzig 
1886), B. P. Hasdeu, Strat ~i substrat. Genealogia popórelor balcanice 
(Bukurcšť 1892), Istoria critica a Romaniloru. I. (Bukur. 1875), Columna 
lui Traian (1882), A. Xénopol, Teoria lui Rosler (Jassy 1884), francouzsk), 
překlad: Une énigme historique. Les Roumains au moyen áge (Paris 1885), 
Histoire des Roumains (Paris 1896), A. Jacimú'skij (Slo-,'I'". Swiat 25, 32 sL, 
CÓOpHllK'Io CTaTeIl IIOCB. EJI. JIa1\IaHCKo~ly, II. 792, 1908, !I3BtcTiif 01'1(. p. R3., 

1908, 386 sl.), Onciul D,. Traditia istorica (Ann. Ac. II. T. 29. Bukur 
1907), Teoria lui Roesler (Convorbiri literare Bucar. 1885 XIX. 60 sL), 
Románii in Dacia traiana pana la intemeiarea principatelor (Buc. 1902), 
freorgescu I, Originale etnice ale romanilor (Rev. Liter. ~i Arta Rom. 
1901. Nr. 8-10). 

II. SuJJer, Gcschichte des transalp. Daciens (vVien 1781), Bel1k 6, 
Transsilvania (Vídeň 1778), Engel, Gcsch. d. }Iold. und vVallachei (Halle 
1804), Kopitar (Kl. Schriften I. 230), Miklosich, Die slaw. Elemente im 
Rumun. Dcnkschriften Akad. (V\Tien XII. 1862. 4), úber die V\Tanderungen 
der Rumunen in den dalm. Alpen und den Karpaten (\7í,Tien 1879), Bieder
mann (Romanen und ihre Verbreitung in Oesterreich, Graz 1877), Roesler, 
R. Romanische Studien (Leipzig 1871), Uspenskij, 06pa30BaHie II. 6oJIraj'. 

n;apcTBa 88 (Odessa 1879), Sokolov M., !In I(jleBHe!l !leT. bOJIrap'Io 23 (Petro
hrad 1879), Tomaschek, Zur walach. Frage (Zschr. f. osterr. Gymn. 1876, 
342, 1877, 445) Thraker 1. 77 sl. Zur Kunde der Haemus-Halbinsel (Wien 
1882), Réthy L., A romanizmus Illyricumban (Budapest 189í), Costa Iv., 
Die ital. Herkunft der Rumaenen (Ethn. Mitth. aus Ung. V. 121, 1897), 
Hunfálvy P. Die Ungern oder Magyaren (vVien 1881, 12), Die Rumaen2n, 
(V\Tien-Teschen 1883), Refléxions sur l'origine des Daco-Roumains (Rev' 
hist. 1895), Az oláhok t6rténete (Budapest 1894), Drinov M., 3aCeJleHie 

II sl. 73, A. frtttschmidt (Kl. Schriften V. 375 sl.), Hilferding, lrc-r. CJIan. 

246. Krek, Einleitung 286 sl.,' J agič (Archiv f. sl. Phil. XIX. 271), Jireček K., 
(ta~že XV. 98, Romanen 20), Dr. Emil Fischer, Herkunft der Rumaenen 
(Bamberg 1904), úber den Ursprung der rumun. Bojarenfamilien (Zs. f. 
Ethn. 1908. Heft 3.), Herkunft der Rumaenen nach ihrer Sprache be
urteilt (Correspondenzblatt 1908 Heft 4-5), Mir und Zadruga bei den 
Rumaenen (Globus XCIV. 252). Na rozvoj tohoto směru působil nejvíce 
svými pracemi Roesler, který na př. mezi jinými převedl k svému názoru 

Miklosiche a Tomaschka, původně zastance these dacké. 
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k~nstatov~ti, že se po slovanské okkupaci mezi Slovany. udržely 
n1lSty dostI značné ostrovy vlašské a že tyto ostrovy, i když později 
z části zanikly buď vystěhováním Vlachů na sever nebo assimilací 
slovanskou, působily místy dosti značně na další rozvoj Slovanů. 
Zejména dlužno vytknouti, že podle domnění některých filologů 
bulharská řeč právě své nejdůležitější rysy, které ji oddělují od 
řeči srbské, děkuje vlivům rumunským v VII. -XIII. st., na pL 
vytvoření postpositivního členu, tvoi-ení pádů pomocí předložek d . , 
z_ vOlené osobní zájmeno a tvoí'ení futura pomocí xTeTH.l) 

To ovšem má silnou podporu v tom, že ve vých. l\1oesii 
a Dacii (Ripenské a l\1editerranní) i Dardanii vskutku je dokázána 
existence starých Vlachů romanských a že tam vůbec bylo jedno 
z hlavních středisk staré latinisace (viz napřed str. 288 a 303). Ale 
pak zůstává přece jen poněkud divno, proč se tytéž zjevy ne
ujaly v i-eči Slovanů, kteJ:-í se s týmiž Vlachy, téhož jazyka, stýkali 
dále k západu v staré Dalmacii, Praevalidě a záp. l\1oesii.2) Věc 
na jisto jen touto rumunskou formulí tak lehce vysvětlena 
není, ač vliv rumunštiny je nepopíratelný.3) 

Jinak o stycích Slovanů s těmito vnitrozemskvmi Romany 
svědčí značná i-ada slov přejatých do jazyka srbského i bulhar-

III. Grot K., MOpaBiJl li Ma;u;Hpbl 40, 312 sl. (Petr. 1881), Brú
brecher R., D2r gegenwartige Stand der Frage uber die Herkunft der Ru
maenen (Progr. Gymn. in Hermannstadt 1897), Densusianu O., Histoire 
de la langue roumaine I. 1 sl. (Paris 1901), N. jorga, Gesch. des rumaen. 
Volkes. I. 86 sl., 100 sl. (Gotha 1905). 

Úplný přehled literární a výklad jednotlivých theorií viz v uvedené 
knize Briebrecherově a též u J orgy I. 86 sl. .YIildosích hledal kolébku 
v Illyrii, Roesler v Moesii, Tomášek v Thrákii u Bessů. Densusianu 
hlavní jádro hledá v Romanech illyrských, ale přiznává i existenci zbylých 
~omanů v Moesii a v Dacii (zde zejména v horách). Jorga naopak hl~dá 
Jadro na severu Dunaje a přiznává stálý příliv už od VI. stol. ze severního 
Balkánu (ne z Aromunů). jireček (Romanen I. 20) hledá centrum původní 
rumunštiny v horní .:\foesii, Ripenské Dacii, Dardanii a latinské části 
Dacie ;Ylediterranejské. 

") Srv. dále výklad na počátku kap. vir. 
2) Zmíněné rysy jazykové počínají totiž už zde v pásu prizrenskc

timockého dialektu (Belié A., AnjaJIeKTlI HCr. II jyame Cjl6IIje, sÚ. LXX. sl. 
Srv, více o tom dále na poč. kap. VII.). 

3) Zde bych podotkl, že Gaster (Die nichtlatein. Elemente im Rum, 
Grundriss dEr roman. Phil. r., 406 sl.) tyto znaky v bulharštině rumunštině 
lbánštině chce uváděti na vliv "finského" jazyka vlastní~h Bulharů.' 
Zamítl to Densusianu, Histoire I. 281. 

t 
'( 
j 
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ského,l) ať se to už stalo direktně nebo prostřednictvím bulhar
ských Germanů, o nichž srv. výklad dále, a jiné ještě zjevy v do
mácím bytu jižních Slovanů.2) 

Podobný osud, jako Romany ve vnitrozemí, potkal z velké 
části i staré obyvatele illyrskothracké, pokud nebyli romaniso
váni nebo vyhubeni. Počet jejich byl patrně velice ztenčen, nejen 
tím, že mnozí zejména v městech a v okolí měst se zatím poi-ečti1i 
nebo pdímštili, a pak že jich výboje gennansko-slovansko
avarské nešetřily právě tak, jako nešetřily Římanů a Řeků, ale 
i tím, že byli už napřed valnou měrou vyhubeni nebo z polo
ostrova odstraněni od samých Římanů. Byl v tom kus římské 
politiky, která zabezpečovala si panství a krotila odboj pod
maněných násilným hubením ve velkém, odvlékáním do otroctví 
a převáděním celých mass do krajů vzdálených.3) Tím velice 

") Srv. především M iklos ;'c!wvy práce. Bohatou s bír ku slov romansk}<cb, 
jež na Balkáně přešla do slovanštiny, uvádějí nově jireček, Romanen I. 
36 sl. a Densusianu, Histoire I. 255 sl. Nově dokazuje jacimirski (CJIaB.3a

I!1!cTBoBaHiJI Br, py"I11HCKO~1'}, H31lKTI. CÓOPHHI{'li cTaTeI1 rrOCB. JIaMaHcKoMy II, 792, 
1908), že slova slov. přejatá do rumunštiny ukazují zřejmě, že Rumul1l se 
stl-etli Se Slovany v kraji hornatém, lesnatém a vůbec divokém - tedy 
v Karpatech, Z toho soudí, že Aurelian neodvedl lid z Dakie na Balkán, 
aniž zůstal tento seděti v rovinách Dakie, nýbrž za útisků a vpádů 
různých výbojníků že ustoupil do hor Karpatských a odtud se později 
zase rozšířil po Rumunsku (srv. též článek] acimirského v S:ow. SWlatu 
sv. 25, str. 32 sL). 

2) Zde bych zejména poukázal na studie Meringerovy, podle nichž 
slovanský dům v Černé Hoře, Albanii a Dalmacii jeví zcela typ .r~mans~!. 
(s 1 ohništěm), kdežto v Bosně, v Hercegovině a v Starém Srbsku 1 SumadlJl 
už převládá typ t. zv. hornoněmecký se dvěma ohništi. (Srv. Mermger, 
Das volkstumliche Haus in Bosnien und Herzegowina. \iVíen 1900, Murko 1VI., 
Zur Geschichte des volkstumlichen Hauses bei den Sudslawen. }1itth. 
anthr. Ges. V"Tien XXXV. 312, XXXVI. 28). S tím by parallclně šlo i pozoro
vání Cvij'iéovo že vlašský typ vsí (Cvijiéův CrapOBJIalIIlm TI.lll), nejstarší to , . 
typ v srbských zemích, soustředěn je hlavně v jihozápadním Srbsku, NOVl-
pazarsku a pak v severní a střední Albanii (od Černé Hory do Elbassanu), 
místv i v horách bulharských (Cvijié, AHTporrorcorp. rrp06JIe~IIol EaJIKaHCKOI' 

llOJI. 'ETHorp. 36opHlIICb. IV., str. LXVII., Erdeljanovié, IIpoytIanalňe HaCCJba. 

C60pHllK'li 110 MaBHlIOBTIJJ;TIairo. Petrohrad 1904. I. 7). 

3) Srv. toho doklady u Strabona VIL, 5, 7, VII. 7, 3, Livia 45, il4, 
Plutarcha Aem. Paul. 29, Diona 54, 31, 72, 3, 78, 27, Eutropia VIII., 6 
(srv. výše str. 69). Proto už za doby Kristovy bylo veta po starých 
silných kmenech Skordisků, Autariatů, Triballů a Strabon dí (VII., 7, 9): 
TÓ7:E /LEV ovv, ros únav, uc!lnsQ oV(Ja 7:QaXEla ua~ OllwV nJ.~Qr;s, o/LůJS d)ávoQE~ fí 7:E 
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trpěli i balkánští praobyvatelé thračtí a illyrští, zejména však 
Thrako-vé už před příchodem Slovanů. 

Za takových poměrů není divu, že Thrakové, jejichž končiny 
slovanská okkupace zaplavila, úplně jí podlehli a brzy zanikli. 
Připomínají se sice ještě Thrkaové a Bessové IV. -Vl. stol.,!) 
neboť ješ~ě k r. Mll čteme u Michala Syrského 020.000 Thraků, 
které Maurikios poslal na pomoc Chosroovi,2) čteme dále u Anto
nína Plaisanského, že se v horách uvnitř poloostrova ještě 
v VI. stol. hovořilo thracky3), a také Dardani se připomínají jako 
kmen v sousedství Epidamnu ještě v VI. stol.4) Ale brzy potom 
vše, co nebylo pořečtěno, zaniklo v živlu slovanském a jen v slo
va11ské nomenklatuře, v několika kmenových názvech udržely se 
památky po thrackých kmenech. Jména ta značila Slovanům 
původně zbytky thrackých kmenů; smíme-li však dnes v těch 
částech bulharského lidu, kter}T nosí ještě domněle stará jména 
thrácká - je ostatně do jisté míry sporné, jsou-li to ona stará 
jména - shledávati poslovaněné Thraky, je při neznámé nám 
blíže histod, kterou Slované balkánští prodělali, otázka, na niž 
kladně odvětiti nelze. My vidíme pouze tolik, že jednotliví kme
nO'lé thračtí za doby slovanské okkupace ještě existovali, aspoň 
ve zbytcích, že tedy do národopisného obrazu Balkánu v VII. stol. 
ještě náleží a že v slovanském lidu zanikli. 

"HnEU;Íor; n&óa r.d Tj 'DJ.v(!ls· vvv os 7:a noHa fL!'v E(!lJfLÍ a xa'CÉXH, 7:a o' olr.ovfLE1i(X 
r.wfLlJoOV r.a~ EV Ě(!E~nlo~s J.EínE7:a~. V Dacii byli staří Dakové téměř vyhubeni 
už za válek římských, jak svědčí Eutropius VIII. 6. (srv. výše II. 69). 

1) Sbírku dokladů o existenci Bessů na počátku středověku, o jich 
pokřestění biskupem Niketou z Remesiany sebral Tomasclzek (Thraker r. 
77, Zs. f. oest. Gymn. 1877, 447; Zur Kunde der Haemus-Halbinsel. \iVien 
1882, 59), k nimž připoj ještě zprávu Theofanovu k r. 591, v níž se při
pomínají Bessové ve vojště poslaném do Asie (Theofanes ed. Boor 145). 
Ovšem Tomaschek soudí, že Bessové tito ztratili už dávno svou vlastní 
řeč a že byli plně romanisováni. On vůbec v nich viděl základ Rumunů. 
Bessy cituje ještě Niketas, biskup sěrský v XIII. stol. (str. 75). 

2) Michal Syrský X. 23. 

3) Itiner. Hierosolymitana saec. IV.-VIII. Corp. scr. eccles. lat. 
Vindob. 1898. XXXVIII. 184, 213 (Cit. Densusz'anu, Hist. de la langue 
roum. I. 21). Také Kekaumenos 186 připomíná ještě Bessy, ale patrně už 
jen jako starou reminiscenci. 

4) Prokop. de aedif.' IV. 1. Prokopios na jiném místě výslovně ozna
čuje jakési muže jako Illyry rodem (Anekdota VI. ySW(!yOL VEavlCI.L 7:(!Elr;, 
'IUv(!wL y~voS ) 
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Se jmény antickými b}lvají spojována následující jmén~ 

dnešních kmenů nebo lokál. oblasti v Bulharsku, v Makedonll 
a Srbsku1): 

1. Staré středisko Bessů - Bessapara nalézalo se na horní 
Marici nedaleko Tatar-Pazardžiku mezi dědino,: Bašikroven~ 

a bývalou vsí Simit1ijí.2) Podle Zacharova existUje do:ud meZl 
okolním slovanským lidem tradice, že staří obyvatele tohoto 
místa sluli Beša-fara (EAllla-papa), což se vykládalo z thr. Bess~

fara, t. j. rod Bessů.3) Ale proti tomu K. Jireček pí-ičítá vzmk 
této tradice pouze vlivu literárnímu.4) 

2. Rupci, Rupalani (PyIJl\H, PYfI1IeHi\H, PYIJa.lI~~e, ~yrraJIHH, 
kraj PyIJ1IOC'D) jest veliký kmen bulharský (mluvIcl. dIalektem 
"rupsk}lm"), jenž sedí soustl-eděn v Rhodopě, ale ,mImo t~ za
sahuje do dolní Strumy (mimo Razlog a Dospad) a dale l;a vy.cho~ 
k dolní Marici. ]ireček ve jménu shedává staré M8!J07C1j, Je~oz 

první nepřízvučná slabika se asi v XIV. stol. otl-ela a, ztratIla. 
Merope obývaná pastýři rozkládala se tam, kd~ stare them~ 
Smolěnů, totiž v Rhodopě na východ k Morze, na JIh ku Xant~ll 
mezi prameny Ardy a přítoky střední Marice, - právě kde Je 
dnes kraj zv. Rupčos.5) 

3. Starosrbský termin měrop'bch (i\lI'Ý.llOnb.Xb., '"€llOnb.Xb.), zna
čící sedláka povinného k robotě a k jiným naturálním dávkám,6) 

1) Srv. o nich v mé knize "Slovanský svět" (Praha 1909) ka~: VIII. 
2) O poloze Bessapary psal J. Dobruský v časopISU "J\'[apuD;a 1885, 

č. 727, 729. Yd v 1870) _0 
3) Tak Zacharov, OUBeanie Ha TaTapn-lla3apil)K. Kasa ( I en tJ • 

Podobně vykládal Drinov, 33CC.JIenÍc 30, 40, pravě, že slovo fara v bu~h .• ~l~. 
a rumun. jazyku značí plémě (srv. stněm. fara-gens). Jméno to J,e vsak 
thracbi suHix -para a značí trh', bazar a tržiště. Srv. Tomaschek, 1hraker 
II. 60; Dobruský, C60pHHKn, 1900, 14, Miklosich, Alb. Forsch. II. 25. 

4) CeSty 288 (bulh. vyd. 397), Bulgarien 56, KH. EMrall'lH, I. 67. 

5) Jireček K., Der Ursprung des Namens Rupci (ArchIV L sL PlE~. 

VIII. 96). Jinak o dialektu těchto Rupců vydali řadu statí V. !agl~, 

P. Syrku, P. Slavejkov (srv. Niederle, Slov. Svět 1. c.). Jméno MEflon1) Je 
jistě staré, ale vystupuje teprve ve XIV. stol. u Joanna Kantakuzena 
(ed. Bonn II. 402, 403, 421, 530). 

6) O srbských měropech srv. Daničié, Rječnik I!. 103, Kadlec K., 
A.grární právo v Bosně a Hercegovině (Praha 1903) 20. A. Vzrag, Otkle 
je rij~Č "meropbh"? (Nast. vjesnik.1892 I. 79) vykládá měropc~ ze slov 
měra + pJ;h (chorv. pahati, puhah, srv. samopah; odtud meropbh 
čovjek kaji stalnu mjeru žita trijebi). 
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býval spojován se starými Noropy,l) malým nárůdkem, jenž prý 
seděl v sev. Makedonii, v Paionii. 

4. Šopové (IIIomI, IIIoil1e), V užším slova významu zvláštní 
kmen v záp. horách bulharskj'Tch u Kratova a Jťustendilu. Rado
miru, Brezniku až k Sofii (to jsou pravÍ Šopové, jinak se' jméno 
dává i lidu od Vratce, Trnu). Šafařík a po něm mnozí viděli v nich 
poslovanělý kmen thráckých Sapaiů (.Ecm;a'i'ot, 2:á1Cca na Nestu 
a v Rhodopě, srv. výše str. 64), ale zvukosloví nepodporuje tohoto 
spojení.2) 

6. Bulh. ,l(yJIyrn, název pro hrubého, sprostého člověka, 
spojován byl se jménem thessalského kmene Dolopů (LlÓJ..01CSr;, 
LloJ..o1Cta) v horách Pindských.3 ) 

5. Pijanci slují obyvatelé makedonského kraje llITJmeu;'1 při 
pramenech Strumy (od Kadina Mosta na Strumě do Maleševska 
na pramenech Bregalnice) - pravidelně se spojují s ř. lIa/ovsr;, 

nalOV/a (srv. výše str. 66).4) V byzantské době slul kraj l1távtt:~a 
IIt«vt:~or;, jak svědčí Manuel Files z poč. XIV. sto1.5) , 

Vedle těchto běžnj'lch spojení vyskytla se ještě jiná: Geitler 
spojoval Darzilce mezi Vodenem a Ostrovem s kmenem LlsQ(JaloL 

LláQ(JLOL Stefana Byz. u Herodota a Thukydida (Her. VIL llO: 
") Geitler, POetické tradice Thraků a Bulharů (Praha 1878) 14 Drinov 

3aCe.JIeHíe L c. Proti se ozval a dobře Perwolj poukazem na nepatrn; význa~ 
Koropů, kteří snad ani nebydlili v Macedonii, ale v Pannonii podle ~ápisu 
Klementa Alexandrinského (Strom. I. 7G): NWQonES I!ftvos E6Ú JIcnovodw, viJv 
ob N0Iť~KéOv Kcxi,ovv1!on (Archiv f. sl. Phil. VIII. 18). 

2) ~ajařík, V}'klad pomístních jmen bulharských (ČČ}J. 1847. lL, 
Sebr. SpISy III. 72 sL), Geitler, Poetické tradice 14, Smirnov O'lGpRll I. 
93 (týž přijímá st:-. 94 i spoj.e~í Bessů.Bešafara) ,Cvij~l, H~ROJ:5h:o npo
lI!aTpafDa, 14. Proh se vysloVIlI Tomaschek (Zs. f. osten. Gymn. 1877. 
(78) a ]ireček (Bulgarien 55,. Cesty 63, bulh. vyd. I. G6, II. 89) z důvodu 
různých sídel a proto, že těžko vysvětliti přechod s v š, neboť s ve slovanštině 
zůstalo (@E6úui.ovíKl)-Soluň, .E'1'QVfLOw-Struma, Asemus·Osem, Salona.Solin). 
?~bru:,kv sp~j~l jméno Šopú s pečeněžským nonóv (C60pHllKb, III. 43), 
Jez nam uvadl Konst. Porfyr. jako jméno jednoho z osmi pečeněžsk('ch 

'plemen (de adm. imp. 37). Pečenězi podle svědectví Kedrenova vnikli i- do 
Sofijska. P. Slavejkov spojoval zase jméno s bulh. IIIOllRa, ústí vodovodu 
(IIep. Cn. KH. kn. IX. 121). 

3) Drinov 1. c. Ve slovníku Bogorově a Duvernoisově však slova 
,1J;yJIylI'J, není. 

4) Tak činili Geitler 1. c., Boguslawski, Hist. Slow. II. 261 Perzvolj 
Sl. Archiv VIII. 18, Ivanov, CtnepHa MaRe,1J; .. 32. " 

5) Srv. ]~'reček, IIclI. LV.-LVI. 260, Christl. Element 85 (Sitzungsber. 
Akad. Wien 1897 IX.). . 
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Thuk. II. 101, Stefanos s. ",1), Zanetov Torbeše (lokální jméno 
na Šardagu) s kmenem Avr:aQHtr:U[,2) Cvijié Damaky (LlfÍ.Q

VaUal!;, řečtí obyvatelé mezi Sěrem a ústím Strumy) s kmenem 
Llv.Qďavol,3) Smím ov Torlaky s thr. kmenem TQfÍ.UStr;.4) 

Ale ze všech těchto spojení můžeme míti za podstatné jedině 
parallely Rupci - MéQ61CYj, Pijanci - lIaíovsr; a snad i Šopi -
2JfÍ.1Cat. 

Thrakové tedy zanikli úplně v živlu jednak řeckém, jednak 
slovanském. l',;e tak Il1yrci. Ačkoliv nemáme z prvních dob okku
pace slovanské zpráv, které by nám trvání jich ve větším množ
ství potvrzovaly, ukazuje přece pozdější objevení a pozdější 

značný vzrůst Albanců, pokud je ovšem smíme míti za potomky 
starých Illyrů,5) že v končinách mezi dnešní Černou Horou, hor
ním Vardarem, jezerem Ochridským a vniUkem Epiru zachovalo 
se asi mnoho Il1yrů, zatlačených sem z Bosny příchodem Slo
vanů.6) V době prvních rozmachů slovanské moci rozprostřelo se 
bulharské panství v X. stol. za Symeona od Černého moře až po 
Drač tak, že prameny i tyto západní končiny zovou Bulharskem, 
a tím zanikl zdánlivě starý illyrský živel pod slovanským pří
krovem (srv. dále ve stati o Bulharech v Epiru). Ale už od stol. XL, 
od dobytí Epiru Byzantinci r. 1049, počali se staří Illyrové, jen 
z části romanisovaní a slavisovaní, zdvihati, střásati se sebe 
panství slovanské a čím dále tím určitěji vystupovati jako samo
statný a nezkrotný národ, jenž se ani později za panství tureckého 
své neodvislosti nezbavil. Zároveň se proň také počínalo na místě 
starých místních jmen užívati a šířiti nové jméno Albanů (Ar
banů) , jež ve starověku náleželo jen malému jakémusi kmeni 

1) Geitle1' 1. c. O Darzilcích srv. St. Verkovič, OlIucaHie ÚblN bOJIrap'J, 
Hac. MaKCi\oHíro. (Moskva 18(8) 28 sL, o Dersaiech Tomaschek, Thraker G8. 

2) Zanetov, b'J,JIrap. HaceJIeuie 15, 44, 96. 
3) Cviji( HeK. npoMaTp. 14. 
4) Smirnov, O'IepRH I. 93. 
S) Podotýkám totiž, že někteří novější linguisté shledávají v alban

štině řeč původu thrackého, na př. Herm. Hirt, Festschrift f. H. Kiepert 
(Berlín 1898), podobně K. Pauli (Altital. Forschungen II. 200), D'Arbois 
de ]ubainville (Premiers habitants I. 300), Marquart (Streifziige 246). Starou 
Hahnovu thesi o původu illyrském zastává hlavně G. Meyer v různých 
svých spisech (na př. Grundriss d. rom. Phil. I. 804), pak Brugmann (Grund
riss d. vergl. Gramm. I. 7), Kretschmer (Einleitung 261, 422) a též ]ireček, 
(Romanen I. 21). 

6) ]ireček, Romanen I. 16, 21, 34. 
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v horách.1
) Ze všeho toho je vidno, že prvotní slavisace Alba

nie byla jenom povrchní a řídká, a smíme jistě končiny ty 
1 pro dobu VII. a VIII. stol. míti stále za illyrské. Staré hranice 
tohoto zbylého kompaktního osídlení illyrského nejsou nám blíže 
známy. Z listin kotorských vidíme však, že na severu sahali 
Albanci už dříve vysoko, na př. do Crmnice, rijecké nahije a do 
župy grbaljské. Také v okolí Prizrenu i u Dečan, u Šardagu p:h
pcmínají se už za cara Dušana Arbanasi (d}lb.CdHdWHI.) v srb
sk)Tch chrysobulech a zákonech.2 ) Z nomenklatury a národopis
ných příznaků kmenů srbskj'Tch dalo by se sice hledati, kde sedělo 
všude dříve obyvatelstvo neslovanské, ale tu práci zbývá teprve 
vykonati.3

) Dnes jde hranice srbskoalbánská od Baru přes 
Sutorman do údolí Cijevny, na Vilu, Gusinje, Plavu a obloukem 
~, Beranům.4) Rovněž zbývá vyjasniti, jak illyrský a thrácký 
Jazyk a vůbec celý domácí byt domorodého obyvatelstva působil 
na jazyk a byt slovanskj'r. Něco víme dnes o vzájemných 
jazykových vlivech albanských, ale ty trvaly i v dobách po
zděj Ších.5) 

Naprosto se nelze ještě dnes dovolávati anthropologických 
příznaků a souditi pomocí jich na původní rozložení zbytků pra-

") Ptolemaios nI. 12, 20, 'A!,{3rx~o{, II. 14, 1, "A!.(3rxvov O(!os. Srv. 
Strabonovo "A!.(3wv oQOS, VII. 5, 2). Ve středověku byl zde kraj, zvaný 
"Af!(3rxvov, "Aí.{3rxvov, Arbanum, sl. Pa6:bHb mezi Limem a Drinem od alban
ských Alp až k Elbassanu (Jireček, Romanen I. 43). První zmínky v byzant. 
literatul-e o Albancích ve vojsku sebraném v Epiru r. 1079, mají Anna 
Komnena (VL 8: 7WQc( "'E ",div urx?col'/hÉvúJv'AQ(3rxn"'div ed. Bonn. I. 294) a Jan 
Skylitzes ((j"'Qcnírx ",div ;4Q{JavmJJv ed. Bonn. apud Cedrenum II. 739). Srv. 
Hahn, Alban. Studíen (1854) 311 sl. 319, 341. První zmínku o "lingua 
albanesesca" v dubrovnických listinách nalezl K. Jireček k r. 1285 (Ro
manen 1. c.). Jiné obvyklé tvary jména jsou 'AQ(3ctvol, 'AJ.(3rxvT",rx~, Albanen
ses, Arbanenses, ita1. Albanesi, Arbanesi, z čehož sl. Arbanasi. 

2) PjC'l.HI!I.: U3 R!f,Il'K. CTapllHa cpII. I. (Bělehrad 1863), J 4, 15. 
Rovinskij P., 'IepnoropiJI I. (Petr. 1888), 359 sl. 350, II. 1, 13, 40. Jireček, 
Romanen 1. 41 sL, Novakovié, TIpnu OCBOBll 27. Statut kotorský z r. 1339 
uvádí Arbanenses et Sclavi. V Crmnici je znají listiny králov~ké z XIII. 
a XIV. st. 

3) ]. Erdeljanovic, TIpoy'lanan,e Hace.'óa y cprr. 3C}!.J]:,aC\la 6 sl. 
'1) 1Viedevle, Slov. Svět. 

') Srv. Nliklosichovti práci "Albanische Forschungen" (Denkschr. 
Akad. "'ien Bd. XIX., XX. 1871) a G. 1Weyera, Etym. W6rterbuch der 
alban. Sprache (Strassburg 1891). Srv. i Densusianti Historie 1. 293 sl., 
kde uyádí pro doklad vlasti rumunštiny na západě Balkánu její úzké 
a prastaré styky s illyrštinou (albanštinou). 
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obyvatelů. Nevíme nesporně ani, jaký typ měli praobyvatelé, 
ani s jakým typem přišli Slované na Balkán; tito pak od doby 
svého příchodu podléhali tolika vlivům nového prostředí a no
vých křížení s praobyvateli i s jinými kolonisty, že je dnes ještě 
nemožno analysovati dnešní stav a Í"Ícj, co v kterém národě 
patří krvi illyrské, albanské nebo thracké a co přišlo vlivem krve 
jiné.1) Z toho důvodu musíme se zatím postaviti úplně skepticky 
k domněnce, že Bulhaři ztratili svůj slovanský typ vlivem Thraků 
a Srbové v Bosně a Černé Hoře vlivem Il1yrů. 2) 

Na severu Balkánu mezi Sávou a Dunajem připomíná se 
za válek v V. a VI. stol. ještě několik drobných kmenů, o nichž 
nevíme, jsou-li to nějací novější přistěhovalci či zbytky starého 
obyvatelstva. Sem patří na př. v dolní Pannonii Satagové (Sadagi, 
Sadagarii), jichž část se r. 453 přestěhovala do Moesie a Skythie,3) 
a Taulantiové (TavAáv'/:tOt), skrze jej;chž zemi táhl r. 488 Theodo
rich do Italie. 4) Ale to vše zaniklo v slovanské okkupaci, a jen 
udržení jména starých Breuků (Breuci, BQéVXOL) mezi dolní Sávou 
a Drávou v dnešních chorvatských Brajcích5) ukazuje, že se i tu 

") O první systematickou práci v tomto směru pokusil se nedávno 
Dr. l\iiko Županié v knize CucTe,r HCTopujcRe aHTpOnO.7IOrHje Ba.7II.:aHCRHX Ba
palla (C-rap!Ulap 1907-1908). Je to velmi chvályhodný pokus, ale při 
skrovném materiálu pouze první náběh k systému, kter}' ověří a vybu
dují teprve práce další. Z práce je však viděti, že není dosud možno 
rozhodnouti, který anthropologický materiál ze středověkých hrobů náleží 
Slovanům, který Illyrům, který Řekům, neboť II všech jeví se během 
další doby proměna, jejíž původ a průběh nám je ještě záhadný. Županié 
sám soudí, přibližně ve smyslu od nás dříve vyloženém (Slov. Starož. I. 
kap. 11.), že Slované přišli na Balkán plaví a dlouholebí a zde podlehli 
typu význačně brachycefalnímu a tmavému, jenž byl už složkou starých 
Illyrů a jenž se objevuje - nejostřeji soustředěn - v kraji čistých Albanců 
(7upanié 1. c. 69 sL). V práci Županiéově sestavena je i bohatá bibliografie 
prací, jednajících o původu a historii Albanců (str. 2J). 

2) Asbóth ]., Az 6slakók hatasa a bosnyák faj alakulására (Budapest 

1(02). 
3) J ordanis Getica 272. Srv. výše str. 114 a 115. Tyto Sadagy (jiné 

rk. čtení Satagy) měl Šafařík omylem za předky dnešních Sotákú v stoL 
užhorodské (SS. 1. 285. Srv. o tom v}'še na str. 141 pozn. 3.) 

4) Prokopios BG. 1. 1. Podobně v letech 523-526 připomínají se 
v listě Theodorichově k Severinovi "antiqui barbari" (Kos, Gradivo I. 9). 
2\'eznámí jsou též Boí(j)(Q~ a 2óQQ(jyo~ u dolního Dunaje v době Attilově 
(srv. výše str. U3). 

') Srv. výše str. 67. Brajci slují dnes obyvatelé kajkavského dia-

lektu, sedící při pramenech Kulpy. 
L. Niederle: SlOvanské starožitnosti. 21 
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Slované setkali ještě se zbytky starých domácích kmenú. Při

pomínám ještě, že sice v VI. stol. Prokopios užívá starých názyú 
Pannoncú, Dalmatú, l'l"orikú, Karnú, 1) a že jména ta se ještě 
později udržují, - ale to jsou všechno už jen staré reminiscence 
literárního púvodu a významu. Po starých Illyrech zde na severu 
Sávy bylo veta. 

Velmi obtížná je otázka, pokud thračtí Dakové zbyli v Za

dunajské Trajanově Dacji.2) Že se zde Slované setkali se starším 
obyvatelstvem, je na bíledni. Ale pro dobu VL-VII. stoL, kdy 
Valašsko i Multany byly přímo zaplaveny od Slovanú, nemáme 
žádných zprávo tem, že by se tam byli udrželi ještě Dakové, ač 
je to zcela možné (zejména v skrytých údolích karpatsk~Tch). Že 
se tam udrželo i obyvatelstvo romanské - ať už púvod jeho byl 
jakýkoliv, nikterak nepochybuji. To ani při stanovisku, které vznik 
národa rumunského hledá jádrem na Balkáně, netřeba popírati. 
Svědčí pro to už udržení celé řady starých názvú topografických 
(na př. I·ck). Slované nenalezli Dacie prázdné. 

Jinak národové, kteří vedle Římanú a Slovanú přišli v době 
historické na Balkáú, udrželi se zde, pokud z pramenů vidíme, 
v míře ještě menší nežli praobyvatelé. 

Staří Gallové - zbyli-li vůbec jací na Balkáně do pí'íchedu 
Slovanů, - zanikli patrně brzy na dobro a nezbylo zde po nich 
v VL-VII. stol. stopy, tak jako v Pannonii.3) Více se udržely 

') Prokop. B. G. I. 15. Zde vedle uvedených uvádějí se i :ElrJXWb 

a 2ová(Jo~ (srv. o nich výše str. U5) a dáxOtL. Podobně čteme ještě u ano
nyma krále Bely Scla.uorum et Pannoniorurn gentes (c. 50 ed. Endhcher), 
v životě sv. Klimenta c. 2 llávoVES, v ann. FulcL k r. 884 Pannonii (pro 
Slovany), u Jana Kinnama V. 17 llfXlIVÓVOJV I!&vos (pro Maďary) a rovněž, 
čteme-li ve Vita Hludowici c. 27 (Rački Mon. I. 317) k r. 817: "legatio erat 
de finibus Dalmatorum, Romanorum et Slavorum" vysvětlují jen po
slední dvě jména archaický pojem prvního. O ztotožňování Karnů a Pan
nonců se Slovany srv. ostatně i dále str. 345. 

2) O Prokopiových Dacích srv. poznámku předcházející. Totéž platí 
o Dacích u Kekaumena ve spojení s Vlachy (srv. výše str. 302). Jinak se 
na jednom papyru ze VI. stol. připomíná ještě pluk "statečných Daků", 
který r. 531 byl v Egyptě (Papyrus Erzh. Rainei"S Fiihrer durch die 
Ausstellung 1894, 103. Nr. 353, Jireček, Romanen 32), ale to se týká Dacie 
Ripenské, z níž pozdější císařové rekrutovali své vojáky, ne Daci.e zadunaj, 
ské. Zprávy o zadunajských Dacích mizí ve III. stol. (srv. výse str. 69) 
a v tu dobu již nastupují Slované podle svědectví mapy Peutingerské. 

3) Na Balkáně připomínají s" poslední zbytky Gallů v západní Make
donii na poč. II. stol. pi'. Kr. u města Pelly u Livia 45, 30: tertia regio 
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části Sarmatů, ovšem nejen těch, pod jichŽ jménem skrývají se 
vlastně Slované (srv. výše str. 131), nýbrž i praví, iránští Sarmaté: 
Jazygo','é a Alani. Jazygové, přišlí do Uh~r v lete~h ~O-50 po K:., 
pí'esazeni byli z největší části Konstantmem yehkym na Bvalk~n 
r. 334,1) tak že v dolních Uhrách zůstaly Jen zbytk~, ackol.l~ 
ne slabé neboť se přiDomínají ještě v bojích v druhe POlOVICI ,.t: ... 2) 
V. stol., - jsou-li to ovšem už vlastní Sannaté a ne Slov~ne. 
Udrželo-li se v Uhrách jméno Jazygů nebo Jasú (Alanu) ve 
jméně kraje J ászag, ~etroufám s.i r~zh~dn.outi.3) Zá~lavě slo~~ns~é 
podlehli však brzy Jednak asslmllacl, Jednak zahubo~ pn :y~ 
bojích VI. stol. Pouze na poloostrově udržely se snad Je~noth~e 
osady. Itinerář Jerusalemsk)'T připomíná na př. na rozhram Moesle 
a nové Dacie stanici 111utatio SaJlmatarum, jež je patrně totožná 
s pevnůs1kou Z(X(nw:l:és, uvedenou v VI. stol. Prokopiem, který 
nlÍmo to ješ'ě kdesi v Rhodopě vzpomíná tvr~e zv. Z.~Qf1aftchv.4~ 
Dále se připomínají v druhé polovině V. stoletI v Moesll a v Male 

Skythii j Alanové.5
) . / v / 

U větší míře nežli lránci zachovalI se na Balkane a v severm 
části Podunají zbytkové Germanú a Turkotatarů. 

Germa11i počali se tryale usídlovati v Pannonii už v II. a na 
Balkáně v III. století.S) Zprvu sem přišlo nejvíce Bastarnú, po
zději počala se kolonisace gotská. Po vítězství u Niše usadil 

obiles urbes Edessam et Berroeam et Pellam habet et Vettiorum 
~ellicosam gentem, incolas quoque permultos Gallos et Illyrios. O zániku 
Gallů v Pannonii a na Balkáně srv. Latyšev (J.U.'l:HlI. 1887. II. 75). 

1) Srv. výše str. 129. Před tím S3 phpomíná přesazení Sar.matů n~ 
Balkán už za císaře Cara (Vita Cari IX. 6). Dále srv. zprávy ve VIta Probl 
XII. 4 XVI. 2 a u Eutropia Brev. IX. 25. Část Sarmatů přesazena byla 
i do Gallie jako kolonie vojensky organisovaná (Not. dign. occ. 42, 6,5J; 
jinou zmínku o kolonii u Moguntia má Ausonius (Mosella 9). Srv. vyse 

str. 129 pOZll. 1. , v 

2) J ordanis Get. 282, Ennodius Paneg. ad Theodos. VII. 35. Srv. vyse 

str. 116 a 131. 
3) Srv. Lamanskii, 3aw[;n:a 06'b JIcaX'b-a.~aHaX'b. Protokolly XI. arch. 

sjezdu v Kijevě (TpYíl:bI II. lIpOT. ll8) a Ruvarac, 3a~L 06']; Hcax'l> Ha 

Ba .. maHCRo:vn, rro.~yoCTPOBf; II TI'l> rrplJ.'\ylJaÚCKllX'l> 3e~LJUIX'b. (J.{HB. eTap. 1894, 73). 
4) Prokopios de aedif. IV. 4, IV. ll. Itinerarium Hierosol. 565, 8. 
5) Srv. doklady výše na str. 115 (k Alanům v Uhrách i str. 105 a SS. 

r. 330). . 
0) Nlarcus Aurelius přesadil do Pannonie 3000 Naristů a vedle mch 

se připomínají tam i Markomanni (srv. doklady výše na str. 109). Na Balkán 
přesazeni byli Bastarni Probem r. 279 (srv. SS. I. 302). 

21* 
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Claudius II. V Moesii a Thrakii množství gotských zajatců, r. 332 
rozsadil Konstantin na 300.000 Gotů po Halii a Balkánském 
poloostrově ar. 335 část Gotů usídlena u Nikopole. Potom čteme, 
že mnozí Gotové byli rozsazeni po Balkáně za Valenta a jiní za 
Gratiana r. 382.1 ) Ti, kteří se r. 376 uchýlili na Balkán před 

útokem hunnským (srv. výše str. lll), odešli sice se vším všudy 
r. 488 vedeni Theodoríchem do ltalie, ale zbytky přece ostaly.2) 
Za takových poměrů není divu, že se stále dočítáme o službě 
Gotů ve vojště císařském před i po r. 488,3) a že už r. 399 Synesius 
v řeči k Arkadiovi připomíná, jak téměř v každém i sebe menším 
domě konstantinopolském je otrokem "Skyth", t. j. Got podle 
rčení té doby - a nejen otrok, i pekai', stolník, vodonoš a jiní 
nosiči - jak všichni jsou "Skythové" .4) A udržely se tu déle 
i větší kolonie. Tak pro stol. VI. máme zprávu, že zejména 
v Thrakii byly pevné gotské osady v okolí Nikopole pod Haemem, 
které se tu udržely až do IX. století.5) Zůstali-li seděti v Epiru 
Gotové, které tam na konci V. stel. za vlády Zenonovy připomíná 
Malchus,6) nevíme. Za to zůstaly zbytky jich v Dalmacii, když 

1) Hist. Aug. II. 139, 214, Exeerpta Valesiana 32, Amm. Marc. 
XXXI. ·1, Eunapii fragm. 5. 

2) Srv. St. Stanojevié, flllIOTcsa o C.JIaBJ111ClmX'I. saUMCTBOBaHHhIX'I. C,IOEaX':& 

!in rcp:\IaHCKarO (C60pHllln CTaTCIl lIOCB. CP. e. cpopTyuaTony, C.-lI6. 1902213-8, 
aP. CPU.JI. BtcTH. 1902, 213). Srv. i jeho BHs. II Cpón I. 127. 

3) Srv. výše str. 112. 
4) Srv. Latyšev, Scythiea 1. 736. O tom, že v té době jméno Skyth 

značilo Gota, srv. SS. 1. 243, 254, II. 110. 
5) }ordanis Get. 267: Erant si quidem et allii Gothi, qui dicuntur 

minores, populus immensus cum suo pontifice ipsoqne primate Vulfila, 
qni eis dieitur et litteras instituisse. hodieque sunt in Moesia regionem in
colentes Nicopolitanam ad pedes Emimonti gens multa sed paupera et 
inbellis nihilque habundans nisi armentadiversi generis pceorum et paseua 
silvaque lignarum; parum tritici citerarumque specierum terras fecundas. 
vineas vero nec, si sunt alib', certi eorum eognoscent ex vicina loea sibi 
vinum negotiantes; nam lacte aluntur plerique (Srv. i Romana 219, 221). 
Dávná sídla Gotů v Thrakii dotvrzuje i Prokopios BG. I. 16, IV. 5, B. Pcrs. 
I. 8. Že si udrželi jazyk ještě v IX. stoL, dosvědčuje Walafrid Strabo De 
rebus eccles. 7 (BibI. veterum patrum. Lugd. 1677. XV. 184): "a Gothis 
qui et Getae, eum eo tempore quo ad fidem Christi ... perducti sunt, 
in Graeeorum provinciis commorantes nostrum, id est theotiseum SEr

monem habu~rjnt. Et fidelium fratrum rdatione didicimus, apud quasdam 
Seytharum g~ntes maxime Tomitanos cadem locutione divina hactenus 
eelebrari officia." Vval. Strabo zemřel r. 8Ml. 

6) j\![alchus frg. 18. 
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Theodorich po doby~l ltalie zemi tuto podrobil, jak dosyédčuje 
k r. 535 Prokopios.1) Zajímavo je, že se u Srbů udrželo jméno 
Gotů ve smyslu původních Bulharů.2) 

Vedle Gotů největším kmenem germanským, jenž se v Podu-
nají trvale usadil, ještě v VI.-VII. stol. tu sed~l, ya!e .potom 

b 
'kl byli Gepidové přišedší do \Týchodm cash Uher rzy zanl , , ' . y 

už v polovině III. stol. (srv. str. 107). Soustředěni ~yh hlav~~ 
v Banátě, ale po odchodu Gotů d~ Italie~) ~řeš.li ~una~ a obsadIl: 
i části Dac'e Ripenské a do r. DG8 drzeh Summm.) V dob~ 
VI. stol. nalézala se podle přímého svědectví Jordanov~ hl.avm 
jejich sídla v kraji mezi Alutou, Tisou a Dunajen:- (oaž po Summm) 
a kraj slul také Gepidií.5 ) Od r. 508 síla Gepldu byla ~lome~a, 
ale bylo jich stále ještě značné množství, neboť v nesťast~e~ 
pro ně boji s Prískem r. 601 připomíná se záhuba 30.000

v 
Gepldu, 

tedy jistě počet veliký, i když číslo nevezme~e dcslovne.
6
) Ved~~ 

toho vystupují ještě jako spojenci Chosroovl a chakano~~ v b~~l 
o Cařihrad r. 62G spolu s Heruly a Slovany7) a z?ytky )lC~ pn
pomínají v VlIL-IX. stol. Pavel Diacon a ConverslO Bagoanorum 

v područí avarském. S
) 

1) Prokopios, BG. I. 7. Lamanskij se domnívá, že tito G?t~vé seděi~ 
v Liburnii, v Istrii a na ostrovech Quarnera, že je zde za:~lhh Slovan: 
v VL-VII. století a z,~ z tohoto styku vzniklo také pozd~l~l u Rom~nu 
stotožňování Gotů Se Slovany, jak to vidíme na př. u Tomase Sphtskeho 
(IIsu. II. OT)(. Pyo. lIS. 1901, Kll. 4, str. 320 sL). Srv. výše str. 224. 

2) Daniéié, PjC'lUUK \lS K If,U;K. OTap. cpu. I. (Bělehrad ~863) 288: @n 

T~íC:l:),6 n1\6A\6H6 rC6H Hdp61:ch\dr~ &1\b.rdpb.CKdr" (Život s~. SImeona od kr.~le 
ŠtěDána 22). Ii;' H n ro6HHh (Život sv. Sávy od DomentI)ana 104), nMb. .p·h~, 
"' ( , . (' 6 XI 71) Srv. St. N ova/lOVlC. 

AO\{HdR<l )1:HKO\{L~HXh. rOT8h. l.JIaCHllK 0P • M013. • • , 

HpB!! OcUOB!! MOE. KlbllJKeBliOCTll (Bělehrad 1893, 22). 
3) Při pochodu Gotů srazili se s nimi Gepidi na ř. Vuce (viz str. 116 

pozn. 5). 
4) Prokop. BG. III. 33, 34. 
5) }ordanis Get. 33, 74, 113 (citáty výše na str. 117 pozn. 4). 

6) Srv. výše str. 221. 
') Srv. str. 231 (Theofanes ed. Boor 315 k r. 625). ,~ 
8) Paulus Diac. 1. 27 dí, Že po lbitvě s Lango~ardy r. 567 (s~v. ,:yse 

str. 107, H8): Gepidorum vero ita genus :st ~eml~utum ut ex IHo lam 
tempore ultra non habuerint r .:gem. Sed umverSl qUl superes~e bel.lo po~~
rant aut Langobardis subiecti sunt, aut usque .hodie Hunms (t. ). Avan~ 

triam possidentibus dur o imperio sublectI gemunt. Convers. Bag.6. 
eorum pa ") 'b' 'd t 
de Gepidis autem quidam adhuc (rozumí se v Pannonll 1 1 resl en . 
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o Herulech, kteří přišli za císaře Claudia II., víme, že byli 
přij ati r. 512 do říše a usazeni kolem srbského Bělehradu, načež 
jejich vůdce Grepes přijal v Cařihradě víru křesťanskou.!) Poslední 
zmínka o nich činí se při útoku na Cahhrad r. 626.2) O Bastarnech, 
kterých císař Probus r. 279 přesadil asi 100.000 na Balkán,3) není 
více zpráv. Pouze Prokopios uvádí v Haemu pevnůstku Baór:É(;wat 

zvanou, snad poslední útulek a zbytek bývalého mocného národa.4) 

O Skirech, kteří přišli k Dunaji spolu s Bastarny,5) víme jen, že 
za doby hunnského panství seděli kdesi v Pannonij6) a že pc 
porážce synů Attilových část jich přešla do Moesie a Méllé Skythie, 
kde je později připomíná Jordanis pod jménem Angiskirů 
(Angisciri) , patrně vlastně Angliskirů z ř. 'OryAoóXLI;10t. 7 ) Těchto 
Skirů přešlých na poloostrov bylo však jen málo, neboť se 
JIZ nepnpomínají. Rovněž brzy zanikli Skirové rozsazení 
v říši po porážce Uldesově k. r. 408, jakož i část převedená do 
Bithynie8

) a rovněž brzy zanikli Skirové v Pannonji, vyhubeni 
byvše gotským Thiudimirem.9 ) Langobardi, jak víme, pobyli 
v Pannonii jen na krátko, od r. 526 (ev. 547) do 568, kdy odešli 
do Italie.10

) Pro kolonisaci Balkánu významu neměli. Prokopios 
uvádí jen jedinou pevně usazenou garnisonu longobardskou 
v Aprech ("A1tQot) mezi ústím Hebru a Propontídou.ll) Konečně 
se část germanského kmene Rugů phpomíná r. 453 ve dvou 
osadách jižní Thrakie, v Bizyi a Arkadiopoli nedaleko Cahhradu12); 
později již nevystupují. 

Ale vedle těchto přímých historických dokladů svědčí 
o trvalém usazení Germanů na poloostrově a o udržení se ger-

1) Srv. výše str. 118 pozn. 4. 
2) Srv. str. 231. 

3) Vopiscus v. Probi 18, Zosimos I. 71. Srv. citát v SS. I. 302. 
4) Prokopios de aed. IV. ll. 
5) SS. I. 303. 
6) Priskos frg. 35 (ed. Dindorf). 
7) Srv. str. 114 pozn. 6 a 7. 
8) Sozomenos IX. 5 (Laiyšev, Scythica I. 771). 
9) Jordanis Get. 274-280. Srv. výše str. 115 pozn. 5. 

10) Srv. str. 117. 

") Prokop. BG. IV. 27. Srv. u Konst. Porfyr. de them. I. v eparchii 
thracké město "A7C(!úJS. Comparetti ztotožňuje Apry s dno Arhunem. K tomu 
srv. ještě dědinu v Makedonii v bitolské kazí zv . .!Ioronapi(lL (K'ónčov, MaKc
J\OHHJI, 33) a u Prokopia pevnůstku na Dunaji jménem Aaxxof3ovrnos (de 
aedif. IV. 6). 

12) Jordanis Get. 266. Srv. výše str. 114. 
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manských kolonistů až do okkupace slovanské ještě řada 
germanských slov nebo slov latinských ve formě germanské, 
kterou shledáváme v církevní slovanštině, vzniklé kdesi poblíže 
Soluně v Makedonii (srv. dále kap. VII.). Jsou to zejména slova 
L~ílb.K'h.I - xVQwxov (prosU. germ.), Oi\'l'<lílb. - altar, X'ílb.C'l'b.

christ, f10C'l''h. - faste, nOf1'h. - pfaff, cíl-kA" - mittwoch, ~-k
C<lílb. - caesar, O~b.'l'h - got. akeit, f1€Ki\O - pech, .~A\T<I -

g. kintus, sOyK'h.I - buche, KHHOf'íl<lA'h. - got. welllagards, 
Kíl'h.'l'Oríl<lA'h. - got. aútigards, a pod. l ) 

Může býti sice sporno, a je také spor o to, pokud smíme 
tato slova v círke"vní slovanštině pokládati za slova přejatá od 
Germanů balkánských, neboť mohla rovněž přijíti nejdříve 
k Slovanům alpským z Bavor a Frank (zejména nOCT'I>, ll,pbKbI, 

lIO u'}, , neK.1IO pro jich starohornoněm. ráz 2) a odtud teprve býti 
přijata věrozvěsty, upravujícími na Moravě a v Pannonii . knihy 
náboženské, do slovanského jazyka církevního. Ale stejně Je 
možné a u části také pravděpodobné, že slova byla přejata už 
před IX. stoletím stykem balkánských Slovanů s kolonisty ger
manskými tehdy ještě hojnými; z nich mnozí jistě měli v službě 
císařské vlivná postavení a kulturně stáli výše než prostý slovanský 
lid, tak že přejetí nových kulturních slov bylo na snadě. 

Z Turkotatarů Humwvé, přišlí koncem IV. stol. (srv. str. 110, 
112) po porážce, kterou utrpěli r. 453 po smrti Attilově od spoje
ných vzbouřených Germanů, couvli z větší části zpět za Karpaty, 
k~msi na dolní Sereth, Prut a snad i Dněstr.3) Zbytky, které 
zůstaly při středním a dolním Dunaji, ztenčily se mimo to velice 
neustálými boji, kterých se účastnily v stoL VL, a kdyby nebylo 
nově přivolaných Kotrigurů (Kuturgurů) a Utrigurů (srv. 

1) Jagié, Kirchensl. Sprache I. 81 sl., Drinov, 3ace.>rcHic 143, Berneker, 
Et. 'N. s. v. a hlavně Rich. Loewe, Altgerman. Elemente der Balkan
sprachen Kuhn's Zs. 1906. XXXIX. 265-334, jenž se ovšem často opírá 
o nedosti kritický material C. Uhlenbecka (Archiv f. sl. Phil. XV. 481) 
a H. Hirta (Bútr. zur Gesch. d. d. Spr. XXIII. 330). Srv. NIurko (Mitth. 
anthr. Ges. "lVien XXXVI. 109). Do té doby klade se i přejetí slova Duna'{;3 
z gotštiny (srv. sthněm. Tuonouwa), ale slovo bylo asi přejato mnohem 
dl"íve, už za styků slavobastarnských a za doby všeslovanského Jazyka. 
(Srv. SS. I. 19 sL) R 1908 vyšla v Sofiji kniha dra St. Mladenova 
:,CTapIIT'E rcpMaHcKll C.lIC'!eHThI n"b Man. cSHun", které jsem však během tisku 
nemohl více použiti. 

2) ] agié, 1. c. 82. . 
3) Srv. výše str. 114 (Priskos frgm. 36, 20 ed. Dmdorf). 
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str. 199 sl.), nebylo by asi už v druhé polovině VI. stol. po 
Hunnech ani památky. Takto se ještě připomínají jako spojenci 
Avarů ve výboji r. 626,1) ale nebezpečni přestali býti říši už od 
nezdařeného útoku r. 558/9.2) 

P~ r.. 453 čteme u Jordana, že se zlomky Hunnů usadily 
v Dacll Rlpenské kolem osady Castra Martis (spolu s částí Sarmatů 
a s neznámým kmenem Cemandrů) , dále v osadách Utu, Oesku 
a Almu (Utus, Hiscus, Almus u Jordana), potom pod Hernakem 
v Malé Skythj a po různu i ve vnitru poloostrova.3) Zde ještě 
v polovině VI. stol. připomíná Jordanis dvě hunnské osady 
Sacromontii a Fos<;atissii, ale kde, nevíme.4) Podle Prokopi~ 
usazeno bylo r. 551 2000 hunnských Kotrigurů kdesi v Thrakii.5) 
Ke v~menům hunnským náleželi patrně i Skamarové (EulX[-trX(wg), 
kten podle zprávy Menandrovy r. 570 přepadli kdesi ve vnitru 
Balkánu poselství avarské.6) Aspoň jméno ukazuje konccJVku 
vyskytující se na př. u hunnských Itimarů. Jak dalece se Hunnové 
udrželi v Pannon;i, nelze s hlediska historického odpověděti, 
a archaeologické příznaky v nálezech, mísíce se s avarskými, 
nevystupují s takovou jasností, abychom mohli podle nich odha
~ovati, jak dlouho Hunnové v Uhrách zůstali.7 ) Více než TIunnů 
bylo Avarů, kteří přišli k střednímu Dunaji r. 566!7 (srv. str. 202). 
Avarové byli jednak počtem silnější než Hunnové, jednak pak 
zůstali seděti soustředěně na i ednom místě v dolní nížině uherské 
mezi Dunajem a Tisou a na druhé straně Dunaje v Pannonii. 
Podle zpráv, které máme ze VII. a VIII. stol., nacházelo se stře
disko Avarů, dříve u Sirmia položené, později v rozlehlých ope v-

1) Georg. Pisides v. 197 sl. 
2) Srv. str. 199. 
3) Jordanis Get. 261. Srv. výše str. ll5. 
4) Jordanis Get. 266. Jinde se jména ta neuvádějí. Prvé utvořeno 

z lat. /ossatum., druhé ze sacer mons tak jako Cartaginisii z jména Carthago. 
5) Prokopios BG. IV. 18, 21. Srv. výše str. 199. 
~) Menander XIX. ed. Niebuhr, 313. 'Ir;~f1'áQoL u Priska c. 1, 8 frg. 30. 
I) HampelJ (Alterthiimer des friihen MiUelalters in Ungarn. Braun-

schw~ig 1905). nedovede také vyloučiti a vymeziti skupinu čistě hunnských 
hrobu a mluvl len o skupině nebo periodě hunnskoavarské IV.-VIII. stol. 
Zde bych ještě připomněl, že dr. A. K. Fischer přišel s domněnkou ne
dostatečně opřenou, že obyvatelé švýc. Eifischthalu jsou potomci H;nml. 
tam kdysi zapadlÝ'ch (Die Hunnen im schweizerischen Eifischthale uncÍ 
ihre Nachkommen bis auf die heutige Zeit. Ziirích 1896). Později v VII. 
a IX. stol. obn')vilo se jméno Hunnů pro Avary (viz násL stranu). 
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něných táborech, t. zv. hrínzích 1) v severní části Pannonie od 
Vídenského lesa na východ až po jezero Blatenské -, to je kraj 
speciálně zv. Avarií (Avaria, provincia, terra Avarorum, také 
Hunia, terra, regnul1t Hunnorum pramenů VIII. -IX. stoP) Že 
se však rozlehlé hringy avarské rozkládaly i za Dunajem v dnešní 
peštské stolici, je vidno na pL z bojů Karla Velikého r. 796.3

) 

Pohraniční opevnění avarská byla na západě jednak při dolní 
Chubě a naproti na Kumbergu blíže Tulnu.4) Jinak za hranici 
proti Bavorsku platila až do zničení říše avarské Enže.5) Z těchto 
stfedisk ovládali Avaři nejen Slovany, kteří vedle nich a mezi 
nimi seděli v Pannonii a v str. Uhrách,6) nýbrž i všechny kolem 
sedící národy, ať to byli Slované, ať Germani (Frankové při horním 
Dunaji nebo Gepidové a Herulové v dolních Uhrách, ba po 
jistou dobu i Langobardi v sev. Italii) , ať kmenové jim samým 
příbuzní (Bulhaři a zbycky Hunnů). Odtud odcházely občas větší 

') O těchto opevněních (hringus, campus, cÍ1'culus) srv. hlavně zprávu 
mnicha svatohavelského v Gesta Karoli Magni II. 1. (fa/le, BibL rer. Germ. 
IV. 667, 668, Kos, Gradivo I. 337). 

2) Doklady jmen srv. u Kosa, Gradivo I. 396, II. 470 s. v. Obrska 
zemlja. K vymezení Avarie srv. tyto zprávy: Avaria ubi Bielaha fluvius 
Danubium ingreditur (listina Karlova z r. 811, Kos, II. 40), in provincia 
Avarorum, id est locum ubi antiquitus castrum fuit, qui dicitur Herilungo
bura cmu re1iquis adiaccntibus in circuitu, quarum terminia sunt ab eo 
loco~ ubi Erlafa in Danubium cadit (listina Ludvíkova r. 832, Kos II:=94); 
in terra quondam Avarorum, iuxta fluviolum qui Erlaffa dicitur (listina 
Otty II. z 1'. 979, Kos II. 362), in provincia Avarorum in loco qui dicitur, 
Litaha sup3r fontem (listina Ludvíkova z r. 833, Kos II. 95). V listině 
darovací Ludvíkově z r. 830 kraj Wachau (Wachowa) je částí b::)Tvalé země 
Avarľl (Kos II. 91; srv. též podvrž. listinu z r. 823 u Kosa, II. 65, listinu 
Ludvíkovu z r. 836 u Kosa II. 97). 

3) Ann. Einh., Ann. regni Fr., Ann. Lauresh. ad a. 796. 
4) Ann. regn. Franc. ad a. 791: ubi ad locá pervenerunt, ubi iam 

dicti Avares firmitates habuerint praeparatas: de australi vero parte 
Danubii ad Cumeoberg, de alia vero ripa in loco, qui dicitur Camp, quia 
sic nominatur ille fluvius, qui ibi confluit in Danubio. Ann. Einh. ad a. 791: 
pulsis igitur Hunorum praesidiis ac destructis munitionibus, quarum una 
super Cam bum fluvium altera iuxta Comagenos civitatem in monte 
Cumeoberg vallo firmissimo erat extructa (Kos, Gradivo I. 308, 309). Viz 
i Regin. Chron. ad a. 791 (Kos 311), Poeta Saxo III. 75 sl. (Kos 312). 

5) Ann. Einh. ad a. 791: prima castra super Anesum posita sunt; 
nam is fluvius inter Baioariorum atque Hunorum terminos medius 
currens, certus duorum regnorum limeshabebatur. 

6) Srv. Conv. Bag. et Carant. 6 (populum, qui remansit de Hunis et 
S:.:lavis in illis partibus). 
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nebo menší tlupy, provázené zástupy poddaných, hlavně Slovanů 
z Pannonie a sUedních Uher, na lup a plen daleko od domova,l) 
a je známo z Fredegara,2) jak především Slovanů při těchto vý
bojích bylo používáno za přední voje a přední útočníky (bijulci, 
bejulci) , a je známo z téhož pramene, jak i doma Slované, kteří 
žili v bezprosUední moci Avarů, byli od nich utiskováni.3) 

úzký styk, v kterém se Slované octli s Avary, došel výrazu i v tom, 
že jméno jejich udrželo se ve významu obra, divoké, nad jiné silné 
bytosti lidské.4) 

Tyto poměry trvaly průběhem VI. a VII. století pí'es po
rážky a oslabení, které Avaři občas utrpěli a které zejména v letech 
623-641 podlomily jejich moc.5) Kolonií avarských, usazených 

1) Srv. celou řadu dokladů, uveden}"ch výše v kap. V. v líčení avar
ských bojů na Balkáně (str. 201-232). V legendě o sv. Demetriovi dí se na 
jednom místě, že chakan poslal na Soluň 100,000 Slovanů, neboť celý národ 
(t. j. slovanský) ho poslouchal. Když r. 601 Priskos vedl vítěznou válku 
proti Avarům v Uhrách, zajato bylo podle Theofylakta (Vnl. 3) Avarů 
3000, Slovanů 8000, barbarů (patrně Gepidi) 6000, z čehož je nejlépe vidno 
složení vojsk avarských. 

2) Fredegarem (IV. 48) uvedený význam "befulků" dal podnU 
k mnoha výkladům. Fredegar sám nerozuměl mu a vyložil si výraz takto: 
"ideo befulci vocabantur a Chunis, eo quod dublicem in congressione certa
mine ve stila priliaé) (t. j. vexilla proelii) facientes, ante Chunis praecederint." 
Vykládal tedy bis fulti - dvakráte opření. Befulcus souvisí však s lat. 
bubulcus - pohánec volů, pohůnek (z toho ital. bobolco, bifoleo; srv. K 6rting, 
Lat. rom. Worterbuch, Paderborn 1891, 139). Ostatně Korting a Meringer 
tuší v bifoleo nějakou kontaminaci. 

Podle této zprávy byl by se u alpských a pannonských Slovanů 
i v ústech avarských ujal vulgární italský V}TaZ značící "pohůnek" _ 
t. j. otrok, jemuž svěřen dobytek. 

3) Srv. o tom zprávu Fredegarovu, uvedenou dále ve zmínce o historii 
Samově na str. 341. 

4) Název pí"ešel ku všem severním Slovanům. Srv. č. obr, slov. obor, 
obrín, pol. obrzym, olbrzym, hornoluž. habr, rus. OÓJJllWh. Už v legendě 
Konstantinově kap. XVI. slují Avaři - 06pH. Safarík chybně myslil na 
keltické Ombry, Ombrony v Karpatech (SS. I. 429, srv. mé SS. I. 309, 390), 
podobně obé spojuje třebas v jiném smyslu K~trzyIÍski (Germania Wielka 
36). U jižních Slovanú s~ tento vvraz neudržel. Z toho ovšem nelze souditi 
že by nad jižními nebyli vládli,"- byloť tomu právě naopak. Patrně s: 
slovo ujalo z příčin nám neznámých jen v sousedstvu severním a rozšířilo 
dále na s~ver. Srv. ?-nalogický zjev v ruském llCIlO.mH'b (CIlOJlJiH'b) od 
Spalů Jordanových, nebo v něm. Hune (obr) od Hunnů (Pogodin, CJIaB. 
rrepe.'l,B. 60). 

5) Srv. v}'še str. 232. 
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opodále vytčeného centra, resp. menších vedlejších sUedisk bylo 
pramálo. V Čechách a na Moravě patrně nebyly a rovněž ne 
v zemích alpských 1) - o východu za Tisou nic nevíme. Na jihu, 
jak víme z Konstantina Porfyrogenneta, zůstala seděti jakási část 
Avarů v severní Dalmacii, neboť prý tam ještě v X. stol. bylo lze 
potomky jejich dobře rozeznati podle vzezření od sousedních 
Romanů a Slovanů.2) Jiné Avary připomíná Žití sv. Pankracia 
(napsané asi r. 730) u Dyrrhachia a u Athén, ale zde se může jednati 
o záměnu se Slovany, jaká byla běžná v současných pramenech, 
vykládajících o Slovanech v Řecku. 3) 

V Pannonii a ve sUedních Uhrách definitivní porážku a možno 
říci zničení připravil Avarům Karel Veliký na samém konci 
VIII. stol. K r. 782 čteme sice, že Avaři z Pannonie přicházejí 
k Frankům s prosbou za mír,4) ale už r. 788 vidíme nový loupežný 
vpád do Friulska a do Bavor a r. 790 nové spory o hranice avarsko
francké.5) To vše přimělo Karla Velikého k rozhodné akci, která se 
počala z Wormsu výpravou v létě r. 791 a skončila r. 799 úplným 
poUením Avarů nejen v Pannonii, ale i mezi Dunajem a Tisou.6) 

Pannonie byla tak zpustošena a vylidněna, že kraj, kde chakan 
bydlil, byl úplně pustý a nebylo v něm stopy po lidském obydlí.7) 

Ještě v IX. stol. slula uherská Pannonje Avaroru111. solitudines. 8 ) 

') Srv. o tom obšírněji v mém článku "Čechové a Avaři" v ČČas. 
Hist. 1909, 345. Hlavně nám chybějí doklady archaeologické, totiž pro 
VIL-VIII. stol. doklady té svérázné kultury avarské, kterou v)'borně 
známe z Pannonie a z Uher. Srv. dále kap. IX. 

2) Konst. de adm. imp. 30 (srv. text napí"ed na str. 245). Rački po
chyboval o věrohodnosti této zprávy (Rad 57, 148). Š,dařík měl omylem 
daimatské i\10rlaky za potomky těchto Avarů (SS. II. 295). 

3) Vasilfev, CJIallRHe ll"!. rpeuin 416. O záměně Slovanů s Avary 
srv. výše str. 215. 

4) Ann. Einh., Ann. reg. Franc., Ann. Petav., Ann. Fuldenses ad 
a. 782 (Kos, Gradivo 1. 293). 

5) Ann. Einh. ad a. 788, 790 (Kos I. 300, 305, kde i další doklady). 
6) Celý pramenný materÍál těchto bojů sestavil nově Kos (Gradivo I. 

307-360). 
7) Srv. co dí Einhard, Víta Caroli c. 13 (Kos 359): Quot proelia in eo 

gesta, quantum sanguinis effusum sít, h;statur vacua omni habitatore 
Pannonia et locus, in quo rcgia Kagani erat, ita desertus, ut ne vestigium 
quidem in eo humanae habitationis appareat. Tota in hoc bello Hunnorum 
nobilitas periit, tota gloria decidit, omnis pecunia et congesti ex longo 
tempore thesauri direpti sunt. 

8) Regin. Chron. ad a. 889. 
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Část zbylých Avarů uchýlila se za Tisu,l) část menší spolu 
se Slovany zůstala v Pannonii.2) Ale síla jejich byla na dobro zlo
mena. Už r. 805 čteme, jak kníže avarský, kdysi tak zpupný, prosí 
Karla, aby mu vykázal jiná sídla, poněvadž jej na dosavadních 
ohrožují Slované.3 ) Pak se ještě objevuií Avaři r. 811 v jakémsi 
lokálním sporu se Slovany, r. 817 dostává Ludvík v dědictví 

ve~le . ~avor, Slovanů Korutanských a Čechů i Avary a r. 822 
objevuje se naposledy ve franckých letopisech poselstvo avarské 
na sněmu ve Frankfurtě.4) Ale ještě r. 873 je zmínka o Avarech 
v Dolní Pannonii, ovšem pokřes~ěných.5) 

Posledním velkým turkotatarským národem, jenž přišel na 
Balkán a zde se trvale usadil, byli Bulhaři, přišedší k Dunaji už 
koncem V. stol.,6) na poloostrov sám pak r. 679. Ale o nich 
a sídl~~h j,ejich mezi Dolním Dunajem a Haemem vyložím po
drobneJl dale v kap. VII. Ovšem už před tím sloužily zástupv 
bulharské ve vojště císařském. R. 591 poslal na př. Mauriki;s 
Chosroovi vojsko na pomoc, v němž bylo 20.000 Thraků a jiné 
s 20.000 Armeny a Bulhary.7) 

Další nové, ale už jen nečetné živly orientální dostaly se na 
Balkán ještě v VIII. stol. (pozdější mohutné přívaly Pečeněgú, 
Kumánů, Ta'arů, Osmanských Turkú, Armenů atd. nespadají Již 
v rámec našeho líčení). Už v dobách starších dovídáme se o po
kusech kolonisovati různý lid z Asie v jižní Evropě. Tak se v staré 
Da~ii v kolonii Napoce (Kološ) připomíná jakési collegium 
Astanontm 8) a o Diokletianovi víme, že pJ'-esadil nějaké Asiaty do 
Thrakie. 9) Pak dlouho nečteme nic, až znovu slyšíme v VIII. 
a IX. století otl-ech kolonisačních pokusech. Za Konstantina 
Kopronyma (741-775) bylo r. 756 pJ'-esídleno do Thrakie množství 

1) Ann. Einhardi ad a. 796 (Kos 305). 

2) Conv. Bag. et Car. 6. (k r. 796) ,.populum qui remansit de Hunis 
et Sclavis in illis partibus". 

3) Ann. reg. Franc. ad a. 805 (Kos II. 29). 
, 4) ~nn. rcg. Franc., alm. Fuld. ad a. 811 (Kos II. 39), listina 

CIS. LudVIka z r. 817 (Kos II. 47), Ann. reg. Franc. ad a. 822 Vita Hludow 
35 (Kos II. 64). " 

5) Conv. Bag. et Car. 3 (Kos II. 172). 
6) Připomínají Se tu již r. 482 (Srv. V)TŠe str. U8.) 
7) Michal Syrský X. 23 (ed. Chabot II. 371). 
8) CIL. III. 870. 
0) Incerti panegyrici in Constantium 21. 
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Syrů a Annenců z Meliteny a Theodosiopole 1) - kam, nevíme -, 
potom Leon r. 778 usadil někde v Thrakii znovu Armence 2) 
a za Theofila (829 -842) usazeny byly ok. 838 v Makedonii ph 
Vardaru silné kolonie maloasijských Turků od Sinopy a Amastridy) 
kteH zde od té doby známi byli jménem Turků Vardariotů.3) 

Na konec musím se ještě jednou dotknouti kmene Karpú, 
jejichž národnost nám zůstala nejistá. Hlavní část jich, jak jsem 
už pověděl na str. 108 (tam viz i pHslušné citáty), usazena byla 
r. 295 v Dolní Pannonii v okolí Sopian dno Pětikostelí; vedle toho 
byly však části Karpú iiž dHve př'esídleny i na Balkán za Aure
liana r. 272.4) O pannonských Karpech, nečiní se nikde již v hi
storii zmínky. Na Karpy, usídlené na Balkáně, upomínají aspoň 
dvě jména osad: vicus Carporu111,}) KáQ1tos v eparchii mysské 6) 
a KaQ1tovocul1oV kdesi v Haemu u Ptolemaia.7) 

Jak na základě tohoto výkladu vypadala asi národopisná 
mapa Podunají a Balkánského poloostrova v VIL-VIII. stol., 
ukazuje mapa dále pJ'-ipojená. 

Zbyly sice cizí ostrovy a větší kraje, slabě Slovany osídlené, 
ale jinak vše ovládaIl Slované a vše spělo během doby k úplné 
slavisaci kraje od Karpat pJ'-es Dunaj až po Alpy albanské, Pindus 

a Bílé moJ'-e. 
Tento stav trval až do konce IX. století a vývoj západního 

a jižního Slovanstva byl by se jistě bral ve směru zcela jiném, 

1) Theofanes ed. Boor 422 k r. 756, Georg. Mon. ed. Boor 752, 763, 
:Michal Syr. XII. 1, Nikeforos Brev. ed, Boor 66. Ostatně víme, že už 
Heraklios stahoval množství armenských vojenských zástupů do Thrakie, 
aby mu v Asii neo.ělaly obtíží (Sebeos, Histoire d'Hérac1ius 30 sl. ed. Mader. 
Paris 1904). Srv. Zlatarski, ITClL 1902, 105 (k r. 755). 

2) Theofanes ad a. 6270. 
3) Zonaras XV. 29, Georg. Amastr. 711 a j. Srv. Tajel, ·Thessal. 70, 

kde uvedena další literatura. Potomky jejich shledával Kznčov v Turcích 
osady Z5chny na Bozdaghu, s centrem v Zeljachovu (MaECi\OBJíiI 68). 
O jménu Turků u byzant. autorů vůbec srv. u Ma1'qtfarta, Osteurop. Streif-

zuge 46 sl. 
4) Aurcl. Victor de caes. 39, 43 (Homo, Aurélien 315). Srv. též Eutropius, 

Brev. IX. 25. 
5) Amm. J'.Iarc. 27, 5, 5. 
6) Konst. Pod. de them. II. (ep. Mysie). 
') Ptolemaios III. ll, 7 (uvedeno mezi Develtem, Bizyí a Sardikou). 

Přípon-měl bych ještě, že Stritter (l\lIemoriae 1. p. 100 § 93) uvádí zprávu, 
vypsanou z Malcha, podle níž v Illyriku Gotové zničili hrad KCl.Q'lCía, kdesi 
blíže Epidaura. V novém jI,;fullerově vydání Malcha (Frg. H. Gr. IV.) tato 

zpráva o hradu Karpii však není. 
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a ke zcela jiným koncům, než jaké vidíme dnes, kdyby se nebyla 
n~ konci IX. století stala událost, která mnohé změnila. Byl" to 
pr~chov~ urál~ktch l\faď~rů, kteří v let~ch devadesátých - přesn}r 
roK pnch~~u Je sporny - okkupovah na trvalo nížiny uherské 
v PannolllI a v AlfGldě. 

, Vpád maďars~ý a vedle ně.ho dále na východě vznik a vývoj 
naroda rumunskeho v Sedmlhradech, Valašsku i Multansku 
a na západě opětný postup Němců z Bavor k Litavě - tyto 
tři ~dálos~i,. :láležÍcí již době, která leŽÍ mimo naše líčení, způ
SObIly defmlhvní rozpoltění dosavadní spojené slovanské oblasti 
na dvě části: severní a jižní. Je to událost pro Slovany vvznamu 
velikého, hledíme-li na doby m;nulé, a nezměrného, má~e-li na 
mysli budoucnost. 

Vpád maďarský nebyl zprvu tak zlou ranou pro vývoj 
Slovanstva. Ba on mu v jistém směru prospěl. Uhři totiž zjevně 
z~drželi germani~acj, která, kdyby jich nebylo, byla by asi postou
pIla daleko za LItavu aspoň k hranicím rumunským k srbskému 
Dunaji a k Sávě. A germanisace tato, spoje~á 's vyšší kul
t~rou . a po~porovaná církví, byla by jistě otravněji a ;áhubněji 
-?usoblla nejen na Slovany ve vnitřních, dolních Uhrách, nýbrž 
1 na Slovany u Karpat a na Balkáně. Měli bychom tu dne"s -
tak aspoň myslím místo millionů Maďarů mnohem více Němců 
a poněmčených Slovanů. Měli bychom analogon ke germanisaci 
polabských Slovanů a kdož ví, stál-li by tu dnes i národ česko
slcvenský v síle témH 9 millionů! Maďaři zadrželi tento-germa
nisační process, dopřávajíce dlouho při své .vlastní kulturní 
uzavřenosti ?lovanům, aby zachovávali svou individualitu. 

V XIX. století snaží se ovšem synové na rvchlo a kultur
ními prostředky nahraditi to, co zameškali a ned;vedli jejich ne
kulturní otcové. Teprve moderní "magyar allam esz~e(l _ 
maďarská státní idea - stala se pro uherské Slovany pohromou. 

KAPITOLA VII. 

POČÁTKY JIŽNÍCH SLOVANŮ. 

1. Počátky differenciace jihoslovanské v Severní pravlasti. -
Dialektická centra slovinštiny, srbochorvatštiny a bulharštiny 
v Zakarpatí. - Směr pochodu na jih. - Jazykový vývoj 
v Alpách a na Balkáně a vytvoření nových jazykových oblastí: 
severozápadní, střední a východní. - II. 1. Slovinci. Počátky 
děiin sídla a kmenové. Slované v Pannonii. 2. Srbochorvaté. 
V;nik rozluky na Chorvaty a Srby. Přechodní pás srbo
bulharský. Sídla a kmenové. - 3. SlovanÉ bulhar,!';tí. Příchod 
volžských Bulharů, splynutí se Slovany. - Slované v Moesii, 
Makedonii, Dacii a v Řecku. - Slovanské kolonie v Asii a na 

březích Středozemního moře. 

1. 

Byli Slované, kteří obsadili Balkán, jazykově a národně 

jednotní? 
Na tuto otázku odpověděli kdysi Kopitar a po něm 1\Eklosich 

t. zv. "pannonskou" neboli "slovinskou" theorií v tom smyslu, 
že Slované, kteří postoupili v V.-V1. století na jih, byli původně 
jazykově zcela jednotní, náležíce všichni, od Aquileje až po 
Pontus, jedné jazykové větvi, která teprve v polovině VII. století 
rozpo1těna byla novým klínem, přišlým od Visly s mluvou od
chylnější, t. j. Srbochorvaty, povolanými podle tradice Kon
stantinovy císařem Hcrakliem. Kopitar nazýval původní jiho
slovanský pás "Slavi cisdanubiani", Miklosich už;} urči těj šího 
označení "slovenisch". K němu náleželi na západě Slovinci, dále 
sourodí, později vyhynulí Slované dačtí a na východě Slované 
opět sourodí, kteří byli později nazyái1i Bulhary. Hlavním spo
lečným příznakem jazykovým celé této v-ětve bylo udržení 

nosovek. 
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, Zmí~ili jsme se ~ této theorii už výše na str. 254 sl. při vý
~ladu o:a~ky, kdy a Jak Srbochorvaté přišli na Balkán, a vyložili 
JSl::e taKe, Ja~ novější slovanská škola jazykozpytná s J agiéem 
v cele postavIla proti této představě výklad, podle něhož ne
bylo na jihu původní všeslovÍnské vrstvy, později rozpoltěné Srbo
chorvaty, nýbrž jak celá vlna jihoslovanská, obsahující vedle seee 
i budoucí Slovince i budoucí Srby a Chorvaty i budoucí Bulhary, 
postupovala současně a pohromadě na jih a po jazykové stránce 
složena byla už z týchž jazykových oblastí, z nichž se dnes 
skládá, ovšem ještě ne tak rozlišených, jak jsou dnes. Byla tu 
tehdy sice jakási jednota - jistě si ti Slované na nájem všichni 
rozuměli, - ale ne ve smyslu Kopitarově nebo lVIiklosichově, 

nýbrž jen relativní jednota, oproti differencovanému stavu 
~ynějším~. Také Řekové a Římané balkánští pojímali vše jako 
Jednotu, Jak nám dosvědčuje společný název "Slovanů" (.EuX/Xv

n~ot - S~laveni): kterýmž označovali všechny Slovany od Alp 
az po dolm DunaJ. Teprve za dolním Dunajem znali nový komplex 
Slovanů, jenž byl patrně i jazykově i národopisně hlouběji odlišen 
a měl i jméno nové AVUU, ač jinak i pJ:-íbuznost těchto Antů 
se Slovany byla jim známa. Všichni Slované, ktel-í od Antů na 
záp.ad se rozsadili až po Benátsko a Alpy a odtud zaplavili Balkán, 
byh tehdy nepJ:-etrženou vrstvou slovanskou, obsahující i budoucí 
~~ovinc~ i bud~ucí Srby a Chorvaty i budoucí Bulhary. Ale po
catky dlfferenclace na tyto větve již zde byly; přinášeli si ji Slované 
s sebou již ze severních sídel, jenže byla ještě v zárodku a teprve 
nové poměry, 'nové milieu a nové vlivy, jež do této differenciace 
na jihu zasáhly, způsobily další urychlený vývoj ve čtyři velké 
skupiny; v nichž se nám jižní Slované objevuH v dalším svém 
historickém vývoji. 

O tom však, jak se differenciace počala a do jakého stupně 
došla už v pravlasti slovanské, nelze dnes pověděti nic určitějšího, 
a t~~ méně vmně, nefilologu. Podle domněnky a představy 
J aglcoc;y 1) pocala se v zakarpatské oblasti tvořiti dialektická 
centra budoucích slovanských )'-ečí a národů už dávno pi-ed roz
chodem Praslovanů a už tehdy stála místně proti sobě asi 
v témž poměru, v jakém se nalezají dnes jednotliví slovanští 
národoY~ po svém rozchodu na polovině Evropy, schematicky 
yzato as! v tOllito obrazci: 

1) Archiv sl. PlnI. XIX. 236, XXII. 27, 30. Srv. mé SS. I. 113, 121. 

Polabané .... 
u 

Lužičané ~ RUSOVE o 
Čechové ll. 

Slovinci Bulhaři 

Srbochorvati 
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Jazyky polský, polabský, lužický a československý tvor-ily 
se na západě pravlasti, ruský na východě a jihoslovanská skupina 
povstávala už v pravlasti mezi českopolskou na jedné a ruskou 
na druhé straně a to tak, že patrně ode dávna vedle českého 
bylo centrum praslovinské a vedle ruského prabulharské. Ale 
vždy nutno míti na paměti, že tam na severu nemohlo ještě 
jíti o nějaké hotové jednotky národní, jaké vystupují v pozdější 
historii a s kterými dnes operujeme, tedy o jednotku slovinskou, 
srbskou, chorvatskou a bulharskou, nýbrž jen o skupiny dialektů, 
které ještě nebyly mezi sebou vyhraněny tak a ani v příznacích ne
byly tytéž, jak je dnes známe. Ale byly tu aspoň již hlavní rysy, jež 
spojovaly na jedné straně drobné místní hovory v oblast pra
slovinskou, jiné v oblast prasrbochorvatskou, jiné v oblast pra
bulharskou a tyto oblasti, tyto zárodky pozdějších národů byly 
v severní kolébce slovanské umístěny v jižní její části v témž po
měru místním, v jakém jsou na jihu dnes, - soudil bych: kdesi 
na západě ph horní Visle a Váhu oblast slovinská,l) dále od ní na 
sever a na východ za Karpaty srbochorvatská a kdesi ještě 
dále na východ nebo na severovýchod bulharská.2

) To potvrzují 
p)'-edevším staré shody jazykové na jedné straně mezi češtinou 
a slovinčinou,3) na druhé mezi bulharštinou a ruštinou,4) dále 

1) Šafařík kladl vlast Slovinců vedle Chorvatů do Haliče a Vladiměřska 

(SS. II. 3(3). 
2) Srv. i tabulku k str. 128 I. dílu SS. 

3) Jsou to: v severních dialektech slovinských hlásková skupina dl, 
předložka vy místo iz (Oblak, Archiv sl. Phil. XIX. 321 sl., 328) a zanikání 
hlásek 1, I a I' v středním I (Jagié tamže XX. 36). Srv. dále str. 35 6. 

4) Jsou to: stejný přízvuk v bulharštině i ruštině, stejné střídnice 
za starosl. jery (o za !.i a e za 'bl, podobné střídnice za stsl. tj adj, -t v kon
covce 3. os. plur., čer za srboch. i slovin. čr, cr; podle domnění L. Miletiče 
(A. Sobolevského, P. Lavrova) i zjev pospositního členu v bulharštině 
je totožný s obdobnými zjevy všech okajících a části akajících hovorů 
velkorusných. Srv. Conev B., YBO)('b B'b IlCTOp!IfJ:Ta Ha Ó'bJII'apCKUrr 6SJ,lK'b. CÓOP-

L. Niederle: Slovanské starožitnosti. 22 
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spojem Jména Chorvatů a Karpat 1) a pak i některé doklady 
historické, na něž jsem ukázal v předešlé kapitole při výkladu 
o příchodu Srbochorvatů a jež mne vedly k tomu, abych pravlast 
tohoto kmene položil kamsi k severním svahům Karpat od Visly 
na východ. 2) 

Konečně bychom mohli na dotvrzení přikarpatské vlasti 
Jihoslovanů do jisté míry uvésti i to, že se nomenklatura slovanská 
v Podunají a na Balkáně zejména řiční poměrně hojně shoduje 
s nomenklaturou krajin v okolí Karpat; můžeme si to snadno 
vysvětliti tím, že Slované karpatští, odcházejíce ze svých 
starých sídel na jih, nesli s sebou ve vzpomínce i jména řek, u nichž 
dříve seděli a dávali je opět řekám, při nichž se nově na Balkáně 
usazovali, i když přejímali stará označení domácí nebo římská. 
Takovými shodami jsou na př. tato jména: Dukla v Tatrách -
Dukla na Černé Hoře (zde z lat. Dioclea), Cetynia, říčka v gub. sied
lecké - Cetině v Dalmacii, Lika v Přímoří - a analog. odvoze
niny Licówka, Licze"wka, *Alr:~ín17 v Polsku (srv. výše str. 276), 
Sana v Bosně, San, přítok Savy - San, přítok Visly v Haliči, 

Styr na Rusi - Styr ve Štýrsku, Odra v Slezsku, ~ Odra, přítok 
Švarcavy, Odra, přítok Kulpy, J\illaha, přítok Sanu v Haliči, 
Mlava, osada v Plocké gubernii, - Mlava, řeka v Srbsku, Raba, pří
tok Visly - Rába v Uhrách, Rosava, dvojí přítok Moravy - Rosica, 
přítok Jantry, Svitava na Moravě - Svitava, selo v Bosně, Ilava 
na Váhu - Ilava, přítok Ukriny, přítoku Sávy, Ilova, přítok 

HllK'b, XVIII. 10 (Sofia 1901), Miletié L., O členu u bug. jezíku (Zagrcb 
1889), a 'IJIeH'bT'b B'b ó'bJII'ap'b. II pyCCKHII e3HK'b. (C60pHHK'b 1901, XVIII., 
43). Conev podobně dovozuje z jazyka, že bulharští Slované na severu 
seděli vedle Slovpno-Chorvatů, Slováků, Poláků a Rusů, ale ne vedle Srbů 
a Čechů. Ostatně už Šafařík postřehl bulharskoruské shody (ve jménech 
místních) a finská přejetí jazyková a hledal proto pravlast Bulharů kdesi 
u Ilmenu, na horní Dvině, Dněpru a Oce (SS. II. 250), ovšem nanmoze 
nesprávně; po něm to opakoval ještě Rački (Arkiv IV. 250, Ocjena 24). 
Vedle toho zavedly Šafaříka domnělé shody mezi srbštinou, ruštinou 
a litevštinou k tomu, že pravlast srbskou (Velkou Srbii) posunul na sever 
až k Bugu a do gub. minské (SS. II. 262, 406) vedle Litevců, kdežto chor
vatskouumístil jižněji k Visle a odtud přes Tatry do východní Haliče. Že 
však tyto fiÍologické vývody Šafaříkovy jsou chybné, ukázal už Perwolf 
(Archiv sl. Phil. VIII. 4) a Jagié (ibid. VI. 149). Grot kladl opět Chorvaty 
do západní a Srby do východní Haliče na základě shod ruštiny se srbštinou 
(HsB. KOHeT. BaI']l. 7R). 

') Srv. SS. 1., II. 271. 
2)_ Srv. výše .str. 271, 275, 279. 
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Lonje (do Sávy), Desznica, přítok Visloky -Desna, Desnik 
v Bosně, Desnica, ř. v Makedonii, Desna, přítok Kereše, To
rysa ř. v sev. Uhrách - Tolisa, přítok Sávy v Bosně, Turec 
v sev. Uhrách, Turava, přítok Lomnice (do Dněstru) - Turija, 
přítok Kolubary, Turja, přítok Spreči v Bosně, Turjanica, přítok 
Vrbasu, Dubrava, na Moravě (při Moravě) - Dubrava, přítok 
Drávy veŠtyrsku, lbr, ř. na Volyni - lbar ~ Bosně, Pšina, pj:-ítok 
Odry u Hlubčic- Pčina, přitokVardaru pod Skoplem, Trzebnnia, 
přítok Raby a Visly - Trebinja v Hercegovině. Shody ty se jistě 
rozmnoží. Na konec není ani shoda jména hlavních řek na Moravě 
a v Srbsku - Morava za těchto okolností bezvýznamnou. Ať je 
utvořili Slované z domácího kořene, či ne 1) - na pr. i když 
připustíme na obou místech původní tvar *Margos, - přece je 
za]ímavo, že na obou místech vytvořili Slované označení hlavní 
řeky v jméno "Morava". Jinak sluší dodati, že Uetí Morava teče 
v Haliči do Visloky, že na Slovensku je více potoků zv. Moravy2) 
a že řada Morav existuje i v Chorvatsku a Krajině 3) a patrně 
byly i v Albanii a Epiru.4) 

Z této severní přikarpatské oblasti a pravděpodobných 

pracenter brali se Slované, jak musíme souditi z vyložených 
historických zpráv oijejich výbojích, několika proudy na jih: 
předně od horní Visly a Odry údolím Moravy, pak přes J ablun
kovský průsmyk a přes Duklu, údolím Váhu, pak přes další kar
patské průsmyky a konečně nejvíce podél východních sklonů 
Karpat po Mezích Serethu a Prutu, -vesměs směrem k Dunaji 
a přes Dunaj. Hledisko jazykové these J agiéovy o přirozené 
kontinuitě jihoslovanských řečí vede nás dále k závěru, že ve 
velkém a v celku - jednotlivé odchylky ovšem byly vždy -
zachováno bylo při tomto postupu položení vzájemné, které měli 
v kolébce a které i e do dnes před námi. Proto asi předkové Slo-

1) O jménu Moravy psali nověji: KovM Fr., O původu jména :\tlorava 
(Čes. Mus. Fil. 1895, 247, 1897. 329, 459), Hošek 19n., K etymologii jména 
Morava (tamže VI. 186. srv. Čas. Mat. Mor. 1891. 218), Koller O., ůber 
den Namen Morawa (Progr. d. Realschule in Kremsier 1878). 

2) Slov. Pohfady XII. 406, 1901, 737. 
3) JKIiE. CraplJHa, I. 170, Kopitar, Glagol. Cloz. LXX. (Srv. Miklosich, 

Denks~hr. XXI, 77.) 
4) Srv. i osady zv. Morava vedle jiných slov. jmen v Epiru v oblasti 

avlonské, u Devolu je planina Morava a říčka Dunavec (Novakovié, IIpEH 

OOHODU 94). 
22* 
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vinců a Srbochorvatů šlí proudem západním, nejsplse z větší 

části i přes Moravu,l) kdežto předkové Bulharů proudem vý
chodním přes Uhry a přes Multansko. Podotýkám to s důrazem 
proto, že byly pronášeny a dosud se opakují theorie, podle nichž 
prý Slovinci nepřišli do Alp přímo ze severu, ale od východu od 
dolního Dunaje, kamž dostihli ze severu proudem východním 
přes Halič a Multany, tedy v celku velkým obloukem. Pro tuto' 
theorii, kterou jsem našel na př. už u Jordana r. 1745 2) 

a kterou v nové době opakovali hlavně Miklosich a Roeslei: ve 
svých vlivných statích o příchodu Slovanů na Balkán3) - není 
však ani v historii ani v jazyku náležité opory. Theorie tato 
vznikla jednak z nesprávné historické představy, že všechny 
Slovany do Alp přivedli Avaři (srv. dále str. 340) a jednak z lin
guistické theorie Miklosichovy, že Slovinci jsou na západ posu
nutý oddíl dáckých Slovanů. 

Když Slované přišli na Balkán, tu přirozeně differenciace, 
která se počala v pravlasti a z části zůstala latentní, dostala nové 
popudy a vývoj svůj uvolnila i urychlila. I když není správná 
these Stojanoviéova, že Srbové počali se differencovati jazykově 
od ostatních Slovanů teprve zde na jihu,4) je přece jisto, že mnohé 
z příznaků, jež dnes odlišují srbské dialekty na jedné straně od 
bulharských a na druhé od slovinských, povstaly nebo ostřeji se 
vyvinuly teprve dole na Balkáně, že jsou tedy produktem. po
zdějším a to jednak pokračováním starých náběhů differenciač-

1) Zde zajisté padá na váhu zmíněná shoda jména Moravy pro velky 
přítok Dunaje na sevem a na jihu. Zdá se mi, že asi tyž kmen, kter}r 
na severu vytvořil toto jméno (nebo cizí název upravil), po svém příchodu 
na jih přezval hlavní řeku opětně do Dunaje tekoucí také Moravou. Z toho 
by bylo možno souditi, že část srbskych kmenů seděla po čas své pouti 
na jih na Moravě před tím, než sem přišli Slované čeští - což nijak 
nevylučuje ani historie ani hledisko geografické. 

2) jordan, Origines 1. 64 sl., IV. 108, 126. 

3) Miklosich, Vergl. Lautlehre (1879) 33, Roesler, Zeitpunct 92. Po nich 
ji opakovali ještě Leskien, Declination XIV, K. Grot, H3B. KOHcT. 64, Šuman, 
Slovenen 17, Smičiklas, Pov. Hrv. 1. 96, nověji ještě Dvořák, Dějiny Mo
ravy 1. 17, Bretholz, Gesch. Miihrens (Brunn 1893) 1. 23 sl. a Czambel, 
Slováci a ich reč (Budapest 1903) 85, Kos, Izv. VIII. 155. 

4) IIpllcTyIlHa aRa;(eMCRa óece)(a. rJIae. CpIl. aRa)(. LIl, a v článku ",JarIln 

II Oó.rraI{ o rrpnCT. aR. 6eCe)(H }I. CrojaHoBIIna II lberOB Oi\rOBOp (Ae.!Io 1897, 347). 
Srv. Archiv sl. Phil. XIX. 270, 274 a vyklad, ktery jsem podal v 1. dílu 
Starožitností, str. U3. 
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ních, jednak produktem vlivu jazyků jiných, ~lavně řeči zbylých 
praobyvatelů a vedle nich balkánské romanšh~y. . , 

Co vše lze přičítati těmto vlivům v slovmku 1 v tvaroslovI, 
nelze dnes ještě pověděti a mínění filologů se tu častěji i v důleži
tých zjevech rozcházejí. Ljub. Stojanovié měl všechny h:a~mí 
příznaky srbštiny za produkty vlivů illyrštiny, znaky bulharsh~~ 
za vliv thracký, podobně jako před ním B. P. Hasdeu.1), JmI 
vlivy praobyvatelů uvádějí na míru mnohem menší -.a prav~m, 
vždyť jsme viděli, že za příchodu Slovanů zbyly z mc~ (m~v~ 
oblast jihoillyrskou) jen menší zlom~y. - a :~ .to }lm.,v~tsI 
důraz kladou na vlivy balkánské romanstmy,2) pnplsuJlce Jl, Jak 
jsme už výše pověděli, právě nejdůležitější nověji ,:nniklé př~znaky 
bulharštiny (pod. i albanštiny), ač zůstává, vopet nev~s~etle~o~ 
proč neměly vliv i na oblast srbskou, kteraz byla ste]ne hOJlle 
prosycena zbylými romanskými Vlachy. ~o vše d.okonal~ vy~ 
světliti je teprve úlohou budoucích pracl na poll balkanske 

filologie. . 
V celku lze krátce rozvoj a hlavní zjevy prvotní differenClace 

jižních slovanských jazyků takto nastíniti: 

1. Společné znaky, které vytvořily skupinu jihoslov~nskou, 
jsou:3) 1. ztvrdnutí samohlásek e a i, 2. zánik rozdílu meZI ~ a :bl, 

3. záměna e za 1.\, 4. slabikotvorné r a l, 5. záměna tvrdeho 1: 
středním l, 6. hláskové skupiny trat - trét (za tort - tert) a tl~t -:
tlét (za toU -- teZi), 7. funkce spojky da u vět předmětných a 8. vyvol 
praslov. tj - di vč -1' ve slovinštině, v é a l v čakavštině, v TI a ~ 
v štokavštině, K'--r' V dialektech resavskomoravských, v '1- ~ 
v severozáp. bulharštině a v iliT - %,1\ v obecné bulharštině :proh 
c - dz (z) u západních a č - dž (ž) u východních Slovanu. 

1) Gcnealogia popórelor ba1canice. Intr. III. t. Etymologicum 
magnum Romaniae (Bukurešt 1892). Srv. Archiv sl. ::'hil. ~V1.v ~ll, ne~~ 
C60pHIIK'b IX. 227 sl. lvfiklosich počítal se zřetelnym vlIvem lllyrstmy, tohz 
prajazyka příbuzného dnešní albanštině (Vergl. Syntax. 188~, 127). 

2) Tak jagié (Archiv XVI. 283) vykládá ztrátu dekh~ace a post
positní člen; podobně V. ŠčePkin tytéž zjevy spolu se ztratou nosove~ 
vykládá (Pa3cylK)(GHie o lISbIK:B CaBBIlHoů RHI!rll. O.-II6. 1899, st~: XI) aSSI
millací živlů romanskych ve XIL-XIIL stoL, A. Beltc \AlllaJIeKTll 

LXX sl., LXXIII) v době VIL-XIII. stol. L. Miletié a ~ .. mva}í .v~a~ 
postpositní člen v bulharštině za zjev původní a bulharske 1 castI reCI 
ruské společný; srv. pozn. 4. na str. 329. , 

3) jagié (Archiv f. sl. Phil. XX. 35 sL, Vondrak, Vrgl. slav. Gram. 

(G6ttingen 1906) 1. 2 sl. 



334 

II. Na tomto základě vytvořila se na západě oblast dialektů 
slovinských, v které 1. za sts1. q nastoupilo o, 2. praslov. é dostalo 
té::n,ěř pravidlem .vysl~vnost e a 3. za dj a tj nastoupilo i a U) 
~~h se na 3 skupmy dIalektů: f-ižní a západní, kde pod dlouhym 
pnzvukem 'b přešlo v a, a východní, kde přešlo v e. Mimo to se obě 
skupiny liší značně i v přízvukování. Mezi češtinou a vlastní 
slovinštinou byl kdysi pás přechodny (dosud jsou zbytky v slovin
sk?ch ~ialektech na severu, srv. dále str. 356) a rov něž je kajkav
št~n~ dl':,lekt ~řevádějící slovinštinu k chorvatštině, a proto také 
od Jednech fIlologú čítán byl a byvá mezi dialekty slovinské 
(Ko~itar, Miklosich, Valjavec, Oblak, Belié) , od druhych zase 
meZI srbochorvatské (Jagié, Rešetar, Vondrák, Polívka). Dnes není 
o tom pochyby, že kajkavce záp. Chorvatska 2) národně dlužno 
č~tati k ~horv~tům, ale pro starou dobu není jisto, kam připojiti 
oblast kaJkavštmy, která kdysi zaujímala i největší část Slavonie.3 ) 

III. Další oblast jihoslovanskych dialektů sestává z vlastní 
sfouPiny srbochorvatské, u níž 1. polohlásky mají střídnicí a, 
2. stsl. tj -djstřídnice h-~ (é -ď, gfnebo i j). OstavÍme-li 
kajkavštinu, jako pi-echodny jazyk, stranou, rozpadá se srbo
chorva~štin~ ~a dialekty čakavské, jež mají ještě praslov. pi-ízvuk 
a za dJ - J (Jako v slovinštině) a štokavské, jež mají už přízvuk 
posunu t}l a za dj -l Vedle toho rozpadá se ještě oblast na tři 
skupiny podle reflexú staroslov. é -- v je (jekavci na jihu, 'V Herce
govi~ě), :r e (ehavci na vychodě) a v i (ikavci na západě). Spi
:o.vn}~m J:~ykem na v~ápaděslouŽí. je~avština.' na vychod~ ekav
stma.) Pn tom SlUSl podotknoutI, ze nynější rozložení těchto 
~i.alek~ickYch ~b.lastí nesrovnává se s minulostí, neboť na př. čakav
st:na Je na stalém ústupu jak na severní hranici proti kajkav
š~mě, vtak na jižní (a zde nejvíce) proti štokavštině, jíž postou
pIla behem doby značná území v Dalmacii, Bosně i Slavonii.5) . 

1) Vondrák 1. c. 6. 

2) O oblasti kajkavské srv. Niederle, Slov. Svět 130, Lukjaněnko A., 
KarJKaJlCKOO Hapt'lie (KioB. YHllB. HSE. 1905). 

3) J agii 1. c. Rdetar, Štok. Dialekt 30. 
4) Vondrák 1. c. 5 . 

. 5) o. tom více dále. O rozloze čakavštiny a štokavštiny srv. Niederle 
S.lov .. svět 130 a hlavně práce Milana Rešetara, Die čakavština und dere~ 
emshge und jetzige Grenzen (Archiv f. sl. Phil. XIII. 93 sL), Der štokavi
sc~e Dial:kt (Schriften der Balkankomm. 1. IV. 'iI/ien 1(07) a Beliéovy 
pracE': JJ:llJMeRTli IiCTO'lHe li jyJIme Cp6I!je (Bělehrad 1905, CprrcKll l(!ljaJI. 
3ÓOpHliE Kpa.!. AKM. 1.), str. LXXXV. sl., stať JJ:iaJICKTOJIOrH'lOCEa!I KapTa cepóc-
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Vznikly-li tyto dialektické skupiny srbochorvatské už v pravlasti 
nebo teprve zde, nelze bezpečně pověděti. Nově soudí Belié, že 

spíše dole na Balkáně.1) 
IV. Jako je na severu kajkavština přechodnym dialekterr~ 

k vlastní skupině slovinské, tak je i na jihu a na vyc~~d~ Vla~~'11 
srbské oblasti pás dialektů z části přechodnych, z castI smIse
ných 2) _ které dosud až na vyjimky nejsou dostate,čně ~ro
zkoumány a tvoří pro svůj přechodní ráz opět sporny objekt 
mezi filology, hlavně srbskymi a bulharskymi. Tento pás běží ~~ 
Prizrenu a Tetova na vychod přes Prištinu, Kumanovo, Vran)1, 
k Niši Pirotu Brezniku a dále na sever k Zaječaru, Vidinu a do-

, , v 

stává od filologů různá jména, označující buď jeho celek, na pro 
prizrensko-timocký dialekt Beliéův, sta~osrbs~? ~eš~tarů;, ~:bo 
jednotlivé části (dial. vranfsko-leskovacsky, svrh~s~y, f",rotsky , ~~:~v~ 
ský, torlacký, timocký, jihomoravský a pod.). Ma Jlste ~naky, Je~ Je~ 
spojují se srbštinou, jiné, jež má společné s bulharštmou (tvorem 
pádů pomocí předložek, postposit. člen, zdvojené ?sobní zájmeno.

3
) 

V. Rovněž v dialektech severní Makedome od Skople na 
v,'Tchod v Kratovsku, K iistendilsku , Trnsku až k Sofii objevují 
s: shody se srbštinou, ale celkovým svym rázem n~leží di.alekty 
tyto už k další skupině východní, stanovené pOJmem Jazyka 
bulharského, jejíž hlavním příznakem jest střídnice št - žd ,z~ 
prasl. tj - di, k čemuž v starší době přistupovalo)eš~ě ~achova~: 
nosovek e - Cf: a polohlásek 'b - b.4) Makedonske dIaleKty patn 

Earo !I3MKa (Gram rro CJIaBIIHoBtl\. BBI(. BJI. J[aMftHCKhDl'I> Ilo, Petrohrad 1(06) 
1-59, kde i podrobněji rozveden další historický vývoj jazyka (str. 
LXXXVII 1.), O oprrcKoMjcslmy (Oprr. KH. rJIaCHliK 1901, III. 109), O cprrcKHM 

BJ1H XpE3TCKHM I(lija,lcKTll~Ia (rJIac 1908, LXXVIII. 60 sl.). Zde je přillojena 
celá literatura všech srbochorv. dialektů. 

1) Belié, JJ:njaJIOKTH LXXXVIII. ,v 
2) O tyto terminy bývá spor. Belié na př. opírá se zde vyznam.u pre

chodného dialektu, uznávaje jej za srbský a pouze pomíšený (JJ:HJaJICKTll 

LXVI. sL, LXX., LXXIX., LXXXIV., LXXXIX. KapTa 20, 23. 
3\ Belié ]Ln'aJI. LXVII., LXX. Jak jsme sdělili, vykládá to jako ve 

vlastní bulh~ršti~ě vlivem staré balkánské romanštiny. Vedle prací Beliéo
vých o těchto dialektech dlužno uvésti ještě O. Brocha, Die Dialekte des 
sudl. Serbiens (Wien 1903, Schriften der Balkankomm. I. 3). 

0) Dlužno však podotknouti, že ani pro starou, dobu .n~~yly noso~k~ 
výhradně jen bulharské. Je řada dokladů v stare slovmstmě, .0 mc~z 
srv. str. 361, a také v srbochorvatštině. Srv. jméno knížete lI![unflmlrw 
(lI![ovv'Hp.iJ~or; u Konstantina de imp. 32, jméno statku Dumbrova záhřebské 
diecése XI. stol. (Rački, Doc. 158) a jméno řeky Uvnvcx. Dr. Aranzfk 
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vůbec k bulharštině, hlavně pro ztrátu deklinace a užívání post
positního členu, z části i pro zachování nosovek. Viděti v nich 
zvláštní slovanský jazyk je neodůvodněno a theorie podobné 
vyvolány byly také více jen tendencemi politickými než věde
ckými, zejména na podporu směru, který chtěl prostředkovati 
mezi srbskými a bulharskými aspiracemi na Makedonii.!) 

Bulharská oblast mimo Makedonii dělí se především na 
základě vývoje stsL é a bývalých nosovek na 2 skupiny: západ
ních (é = e) a východních (é = Jl). Východní bulharština (jakavci) 
dělí se opět na dvě skupiny, severní a jižní (rodopské), podle toho 
zdali v jistých případech Jl přehlasují čili ne, nebo podle toho 
končí-li člen sing. masc. gen. na - ó nebo - 'Dt. 2) 

K tomuto differencování jazyka přistoupily později i jiné 
odlišující momenty a podněty: tvoření samostatných politických 
celků na západě, ve středu a na východě, dvojí pramen křesťan
ského náboženství (Cařihrad - Řím) a spojená s tím i rozluka 
písma, a vůbec dvojí pramen kultury - západní a východní. 
To vše doplnilo differenciaci jazykovou a pomohlo vytvořiti čtyři 
národy jihoslovanské, dnes od sebe oddělené. Ale tento vývoj 
náleží teprve dobám mnohem pozdějším, tak že definitivní vznik 
hotových národů: Slovinců, Srbů, Chorvatů a Bulharů se nám 
zde vymyká. Důrazně musím vytknouti, že v VL-VII. století, 
kdy okkupace nových sídel byla provedena, nebylo ještě dnešních 
národů; byly tu jenom počátky a tvořil se základ budoucí diffe
renciace. Zejména dlužno vytknouti, že Srbové a Chorvaté ne
tvořili ještě dvou odlišných celků v nynějším slova sn~yslu, jak 
dále ještě vyložím. Slovem stol. VI. a VII. - v němž se Jiho
slované definitivně usídlili ve svých historických sídlech -
nezná Slovinců, Srbů, Chorvatů a Bulharů ve smyslu našem. Ale 
poněvadž smíme předpokládati, že rozdělení, které je dnes jasně 

našel ostatně ť ještě v okolí Šibenika: Dumbrovrdk, dumbok, dumbina 
(Anz. Akad. Wien 1897. Nr. 23. Srv. ] agié, Archiv sl. Phil. XVII. 79). 

J) Podobné theorie zastával P. Draganov (3THorpa<J>. O'lepK'D MaB. 

'laCTll MaK6,1{OHin. CJIaB. HSB. C.-TIó. 1887-8, lY1aKe,l{OncKÍÍi C60pHHK'D. I. C.-TIó. 

1894), na základě jehož na národopisné mapě Slovanstva vydané r. 1890 
Zarjankem a Komarovem dostala Makedonie samostatnou barvu mezi 
slovanskými národy. Dnes se také J. Cvijié důsledně vyhýbá prohlásiti 
Makedonce jak La Srby tak i za Bulhary. 

') Srv. blíže u B. Coneva, Y BO,l{'D B'L liCTOpHJITa Ha Ó'DJIrap.C1mií e3J,lK'D 

(C60pHllK'D XVIII. 354 sL Sofia 1901), ,ZLna.rreKTHll CTy,l{1l1l 1. (CÓOpHIlK'b XX. 

337 

před námi, bylo už tehdy v základech naznačeno a počato, ne
váhám, podobně jako činili jiní, přenésti tyto terminy i do staré 
doby a následující detailní probrání sídel Slovanů a kmenů, z nichž 
se skládali, když přišli na jih, probírati podle tří skupin, jež z po
zdějších poměrů projektovati můžeme nazpět: totiž skupiny 
severozápadní, střední a východní, jinými slovy: pojednáme 1. 
o Slovanech, kteří se usadili na sever a západ od Terstu, řeky 
Kulpy, a v nichž později povstal národ Slovinců (odkud též 
název 1. slovinské skupiny), - II. o Slovanech mezi Kulpou, 
Drinem a Moravou, v nichž povstal národ Chorvatů a Srbů (odtud 
název II. srboch'Jrvatshé skupiny, - a III. o Slovanech na 
východ od Moravy, Drinu a jezera Ochridského, v nichž povstal 
národ Bulharů (odtud III. bulharshá skupina). Ovšem uvedené 
zde hranice jsou pouze přibližné a slouží ku schematickému 
roztřídění. Ve skutečnosti jádra těchto národů dělena byla 
od sebe při hranicích uvedených pásy dialektů přechodních 

a kmeny slovanskými, o nichž je dnes - opakuji - leckdy 
těžký spor o to, byli-li více srbští než slovinští nebo více srbští 
než bulharští a naopak, 

4 sL), Lj. li/I iletiče, Das Ostbulgarische. Wien 1903 (Schriften des Balkan· 
komm. I. Abth. II.) 6, 9, H3To'lHllTt ó'DJIrapCKll rOBopll (C60pHllK'D XXI. 1905, 
1-102). Srv. i Archiv f. sL PhiL XX. 580. O rozloze dialektů srv. též 

Niederle, Slov. svět 153. 



1. Slované severozápadní (Slovinci). 

Slované, kteří obsadili končiny na západ od Istrie, Kulpy 
a na sever od dolní Drávy, objevili se, přicházejíce ze severu, na 
pravé straně Dunaje už v době Kristově, jak ukazuje staré slov. 
jméno Blatenského jezera Pleso, doložené už v 1. stol. po Kr. 
u Plinia (srov. výše str. 148). 

Později doloženi jsou zde ještě ve IV. stol. topografickým 
jménem civitas Pistre1tsis, odvozeným patrně od jména ř. Pistra, 
sl. Bystra (srv. i Bustricius - Bystrica II Anon. Ravennského), 
jehož bližšího umístění však neznáme (srv. str. 153). Ale se svým 
jménem historicky vystupují teprve po odchodu Langobardů do 
Halíe r. 568. Zdali Slované, kteří r. 592 ohrožovali přímořské 
kraj e na severní Adrii a r. 600 Istrii a severní Halii ar. 602 Istrii,!) 
náleželi větvi slovinské nebo chorvatské, nevíme a pro dobu, o níž 
běží, bylo by rozhodnutí vůbec nemožné. Stačí, že v tu dobu 
Slované v Istrii i na hranici Halie byli již usídleni a na rozkaz 
Avarů pomáhali r. 603 Langobardům i v bojích u v nit ř Halíe, 
u Kremony a Mantuy.2) Současně se však připomínají boje se 
Slovany, tentokráte patrně "slovinskými", dále na severozápadě 
v Alpách při hranicích starých Bavorů. R. 595 a 596 zmiňuje se 
Pavel Diacon o bojích Slovanů s vévodou Tassilem, jenž byl od 
franckého krále Childeberta ustanoven bavorským vladařem.3) 

1) Srv. výše str. 224. 
2) Paul. Diac. Hist. Lang. IV. 28. 
3) Paulus Diac. IV. 7: "His diebus Tassilo a. Childeperto rege Fran

corum aput Baioariam rex ordinatus est. Qui mox cum exercitu in Scla
borum provinciam introiens, patrata victoria, ad solum proprium cum 
maxima praeda remeavit ... " IV. 10: "Isdem ipsis diebus Baioarii usque 
ad duo milia virorum dum super Sclavos inruunt, superveniente cacano 
omnes interficiunt." V téže době zemřel, jak dále dí Paulus, král Childebert. 
Stalo se to tedy r. 596. 

Zde kdesi při. pramenech Drávy a J\r1uryl) byla hranice bavorsko
slovanská (srv, dále str. 349 sl.) a z označení "provincie Slovanů" je 
zjevno, že zemi na jih od Bavorska měli Slované již cele obsazenou, 
Potom čteme, že po smrti vévody furlanského Gisulfa roku 610 
obsadili jeho synové kraj Slovanů zv. Zellia (až po Medarii) a že 
od té doby asi do r. 740 platili tamější Slované vévodům furlan
ským daň.2) Kde byl kraj Zellia, je zase nejisto, ale podle všeho 
neoznačuje Celje štýrské, nýbrž nějaké menší území blíže hranice 
furlanské. Ostatně jména ZelZia i Medaria zdají se býti silně po
rušena,3) Po smrti Tassilově, chtěli korutanští Slované ihned 
{asir. (11) oplatiti porážky sobě dříve způsobené, ale vpád se jim 
přes vítězství u Aguonta (někde nad Lienzem na horní Drávě)· 

1) Ve zprávě Paulově o boji s Garibaldem r. 611 (viz dále) připomínají 
se "Baioariorurn terrnini" někde na horní Drávě nedaleko Aguonta. Sxv. také 

str. 349. 
2) Paul. Diac. IV. 38: "Mortuo ut diximus, Gisulfo duce Foroiulensi, 

Taso et Cacco filii eius, eundem ducatum regendum susceperunt. Hi suo 
tempore Sclavorum regionem, quae Zellia appellatur usque ad locum qui 
Medaria dicitur possiderunt. Unde usque ad tempora Ratchis ducis Sclavi 

pensionem Foroiulanis ducibus persolverunt." 
3) O tom, kde hledati Zelliu a ;\Iedarii, bylo mnoho psáno. Srv. přehled 

celé otázky u Fr. Kosa (Gradivo 1. 188) s podrobnými odkazy literárními. 
Jedni hledali Zellii v štýrské Celji (Valvasor, Muchar, ::?imitz, Bethmann, 
VVaitz), druzí v Zillské dolině v Korutanech (Linhart, Safařík, Pleteršmk, 
Ankershofen, Krones, Rutar, V,Tachowski), Perger a Hormayer u Asola 
na Sile, Strakosch-Grassmann v Cegli u Kormina. Také :Y1cdaTÍa je naprosto 
sporná a hledána byla jednak ve vsi Materiju v Istrii (Linhart), v slovinské 
Matře v Tyrolsku (ŠafaFík, SS. II. 331, 351) nebo ve vsi Modrinji v Zilské 
dolině (JanuU, Ankershofen, Rutar), v Medaně u KorInina (Strakosch
Grassmann). Že kraj Zellia byl na pravém břehu Drávy, dosvědčuje nám 
zřejnlě listina Ludvíkova z r. 824, kterou se uděluje patriarchovi aquilejskému 
20 kolonů v Cellii (Kos, Gradivo II. (8). A od r. 811 (nově potvrzeno r. 819) 
dělila Dráva území církve aquilejské od území arcibiskupství solnohrad
ského (srv. doklady u Kosa, Gradivo II. 36, 54). Kdyby měl b)Tti přijat 
některý z prvých dvou výkladů, značilo by to, že furlanští vévodové_ovládli 
r. 610 celým rozsáhl)Tm krajem slovanským od ltalie až po jižní Stýrsko 
nebo Zilskou dolinu, ale proti tomu svědčí dalši zprávy o bojích Slovanů 
s Bavory a v Istrii r. 611 a také to, že Zellia značí podle textu kraj (regio). 
Kos sám se nerozhoduje v této otázce, kloně se pouze buď pro Zillskou 
dolinu s Modrinjí nebo více pro Cegle s Medanou (Gradivo 1. str. XXXVII.) 
a správně pH tom poukazuje na nejistotu, která vzniká ze jmen, podle 
všeho korrumpovaných. :Majíť rukopisy Pavlovy vedle tvm u Zellia 
a Medaria ještě tvary Azellia, Agellia, Cagellia, - Meclaria, Mecharía, 
llIelaria, Neclaria (srv. Script. r. g. Paulus 166). 
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nezdařil.1) Za to brzy koncem r (;11 neb v (;12 ' , u o poc. r, u novym 
vpádem zpus':ošili Istrii.2) 

Po těchto událostech historie delší dobu o alpských Slovanech 
mlčí, a toliko znamenáme, že se mezi tím dostali pod nadvládu 
avarskou. Kdy se tak stalo, nevíme.3) R. 596 chakan avarský 
pomohl Slovanům proti Tassilovi, r. 603 poslal langobardskému 
~gilulfovi do severní ltalie na pomoc houfy slovanské (srv. výše); 
je mož~o, ž.e už tehdy byli alpští Slované pod jeho panstvím, a že 
proto JIm Jednou přispěl, podruhé jimi disponoval. Ale nutně 
nadvláda chakanova nad alPskými Slovany ani z prvé ani z druhé 
zprávy ještě nevyplývá a mohla také vzniknouti teprve po zmíně
ných již událostech r, 610-611.4) 

") Paulus Diac. IV. 39: "His temporibus mortuo Tassilone duce 
Baiuariorum, filius eius Garibaldus in Agunto a Sclavis devictus est et 
Baioariorum termini depraedantur. Resumptis tamen Baioarii viribus et 
praedas ab hostibus excutiunt et hostes de suis finibus pepulerunt." 

. 2) Paulu s D.iac. IV .. 40: Rex vero Agilulf pacem cum imperatore 
In ~nnum un~m ltemque In alterum faciens, cum Francis quoque iterato 
pacIs concordlam renovavit. Hoc nihilominus anno Sclavi Histriam inter-
fectis militibus, lacrimabiliter depraedati sunt." ' 

3) Zde bych se dotkl ještě jedné věci v poměru těchto Slovanů 
k Avarům. Čteme stále v monografiích i v učebnicích historie že rozšíření 
Slovanů do zemí alpských (a podle některých i na Moravu, do Čech a na 
jih~. ~a Balkán) provedli vlastně Avaři, kteH v době vylíčené buď násilně 
tlaclll Slovany v před nebo přiváděli s sebou, držíce se sami v pozadí a usazu
jíce Slovany J?řed sebe v okolí Pannonie do hor; měli jim tak býti jednak 
hra~~ou .~rotI.útokům z, I:~lie a z Bavo:, jednak hospodářskou oporou, 
vzdel~vaJ1c~ pu~~ a odvad:]lce z toho dan na výživu pánům, kterým po
dobne, zamestnam bylo C1Z1. Podle této dosud obvyklé theorie byla by slo
vanska okkupace západních zemí vlastně dílem avarským. Hlavním za
stancem této th;orie ~ro ]i?oslo.vany byl Rosler, (srv. co j;em uvedl už V) še, 
~': st:: 332; pred mm uz Pntz, Ankcrshofen, Thaler, Muchar, z části 
1 Safank S~. II. 229), pro Čechy a Moravu ~oudili podobně Losertl~ (Mitth. 
Gesch. D. In B. XXI. 283), Lippert, Sozialgesch. B. I. 126, 127, Bachmann 
Gescl;- B. !. 61, Breth.olz, Gesch. Miihrens I. 23, 25 (srv. ČČHist. 1909. 345): 
Na za~lade to ,ho , co ];"em v kap. V. povědělo postupu Slovanů přes Dunaj 
na Dravu a Savu, mam všechny theorie takto proslovené za nesprávné. 
Pannonie a část zemí alpských byla Slovany osídlena už před pHchodem 
avarským; nicméně není třeba odpírati domněnce, že Avarové další usazo
vá~í ~l.ov~nů.'p0dporovali, - byloť to v jejich zájmu v zápasu s Němci, 
a ze pnChaZe]ICe, ve vojště svém přiváděli také různé zástupy slovanské. 

4), V té době totiž (c. 610) podle svědectví Pavlova (IV. 37) chakan 
avarsky pobll Langobardy ve Furlansku, zmocnil se Čedadu a patrně 
ovládl Furlanskem. 

341 

Že zde však na počátku VII. stol. byla, vidíme ze zprávy, 
podle níž kolem r. 620 jakási žena slovanská v Alpách skrývala 
uprchlého Langobarda Lopichise ve svém domě, - patrně, aby 
AvaJ:-i se o něm nedověděli 1) - a ovšem hlavně ze zprávy Fre
degarovy, podle níž v 40. roku vlády Chlotarovy, t. j. r. 623, Samo 
postavil se v čelo Slovanům od Avarů tvrdě utiskovaným a je 
také nadvlády avarské řadou vítězných bojů zbavi1.2) Z celého 
textu Fredegarových zpráv je vidno, že tu běží o Slovany na 
západě po obou stranách Dunaje, a to pJ:-edevším o Čechy 
k nimž se později pod vládou Samovou pr-idružili i polabští Srbové 

1) Paul. Diacon IV. 37 (Kos, Gradivo 194). 

2) O tom, jakého druhu byl tento útisk a jak se provedlo vzbouření 
Slovanů poví nejlépe pHslušn:)T text Fredegarovy kroniky (kn. IV. kap. 48) 
sáni: "Anno 40. regni Chlothariae homo nomen Samo natione Francos 
de pago Senonago plures secum negutiantes adcivit, exercendum negucium 
in Sclavos coinomento vVinedos perrexit. Sclavi iam contra Avaris coino
mento Chunis et regem eorum gagano ceperant revellare. vVinidi befulci 
Chunis fuerant iam ab antiquito, ut, cum Chuni in exercitu contra gentem 
qualibet adgrediebant, Chuni pro castra adunatum illorum stabant exer
citum, vYinidi vero pugnabant: si ad vincendum prevalebant, tunc Chuni 
predas capiendum adgrediebant; sin autem \Vinidi superabantur, Chunorum 
auxilio fulti virebus resumebant. Ideo befu1ci vocabantur a Chunis, eo 
quod dublicem in congressione certamine vestila priliae facientes, ante 
Chunis precederint. Chuni aemandum annis singulis in Esclavos veniebant, 
uxores Sclavorum et filias eorum strato sumebant; tributa super alias 
oppressiones Sclavi Chunis solvebant. Filii Chunorum, quos in uxores 
vVinodorum et filias generaverant, tandem non subferentes maliciam ferre 
et oppressione, Chunorum dominatione negantes, ut supra memine, ceperant 
revellare. Cum in exercito vVinidi contra Chunus fuissent adgressi, Samo 
negucians, quo memoravi superius, cum ipsos in exercito perrexit; ibique 
tanta ei fuit utiletas de Chunis facta, ut mirum fuisset, et nimia multitudo 
ex eis iiYinidorum gladio trucidata· fuisset. \]i.'inidi cernentes utilitatem 
Samones, eum super se eligunt regem, ubi 30 et 5 annos regnavit feliciter. 
Plures prilia contra Chunis suo regimini \Vinidi iniaerunt; suo consilio et 
utilitate \Vinidi semper Chunus superant." Jednotlivé detaily této zprávy 
pokud mají zajímavost pro kulturní poměry slovanské budou od nás vylo
ženy na jiných místech a otázka Samova původu při výkladu o Slovanech 
českých. Srv. také výše str. 322. Zde jen podotýkám, že při výše uvedeném 
datování Samovy vlády od r. 623-658 dlužno míti na mysli nejistotu 
chronologických udajů Fredegarovy kroniky, o níž srv. výklady Sclmiirerovy, 
Der Verfasser der sogenann. Fredegar-Chronik (v Collect. Friburg. IX .. lI3, 
Freiburg 1900), Krusche v N. Archiv f. iiltere d. Geschichtskunde VII. 434 
a W. Watte11.bacha (E. Diimmlera), Deutschlands Geschichtsquellen im 
MiUelalter. 7. Aufl. 1. 116 (1904). 
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sknížeten: Drevanem.I) Poněvadž však podle věrohodné zprávy 
-: Con-:er:lOv Bag. vet :~rant. vlád; Samo korutanským Slovanům,2) 
Je na Jeve, ze svrzem Jha avarskeho týkalo se také ať už od r. 623 
nebo teprve od některého boje pozdějšího i alPských Slovanů.3) 
Pod vrchní vládou Samovou zůstali však vladykové domácí; při
pomíná se aspoň kníže Valuk (Wal1uc, dux Winedorum in marca 
Vinedorum) r. 631.4) 

Ale znamenitá Samovaříše slovanská ne:rvala dlouho a blaho
dárné ú~inky, které silná vláda Samova p:r-inesla, brzy zanikly. 
Po, sn:rh Samově r. 658 se sice bývalé panství avarské nad alp
skyml Slovany neobnovilo,5) ale za to podlehli v době nedlouhé 
nadvládě německé, francké, s níž je ohrožoval zánik, neboť 
s panstvím tím a ruku v ruce i se šířením křesťanství počala v ně 
působiti germanisace. 

O historii alpských Slovanů v nejbližší době po Samovi 
víme velmi málo. Asi r. 664 pomahali korutanští Slované Arne
fritovi k dobytí vlády ve Friaulsku,6) při čemž 5000 Slovanů 
pokusilo se, ale marně, dobýti Čedadu, když se byli rozložili 
táborem nedaleko města u vsi Briščů na řece Nadiži. 7) Ze zprávy 
té vidno, že Slované korutanští byli ještě samostatni. Z legendy 

1) Srv. Fredeg. Chron. IV. 68 o boji u Wogastisburku, IV. 74, 75,77 
o vpádech Samových Vinidú do Durinska r. 632, 633. 

2) De eonversi~ne Bagoariorum et Carantanorum libellus (a. 871): 
4. "Temponbus glonosl regls Francorum Dagoberti Samo quidam nomine 
Sclavus manens in Quarantanis fuit dux gentis illius." S Hm souvisí 
že D.agobert povolal na pomoc i Alemanny a Langobardy z Italie - patrně 
proh korutanským Slovanúm (Fredegar IV. 68, srv. i Gesta Dagoberti 27, 
Auc:anum Ga~st. a~ a. 655, Vita s. Virgilii lect. III.; viz Kos, 1. c. 206) 
a dale uvedena zprava Fredegarova o Valukovi. 

3) O mnohých bojích pozdějších s Avary zmiňuje se Fredegar 48. 
4). Frede~ar Chron. IV. 7~. K tomuto Valukovi utekl se zbytek 

Bulharu, ktere dal Dagobert v Bavořích zrádně přepadnouti. 
, 5~ O ~eiske:o:.ě domněnce, že povstal v Korutanech svobodný selský 

stat, VIZ SpIS "Dle alt. Beziehungen der Slawen zu Turkotataren und Ger
manen". Berlin 1905, 219 a P.Puntschart "Die Herzogeinsetzung und Huldi
gung in Kiirnten" (1899; znovu v Gott. Gel. Anz. 1907,81). Srv. též E. Gold
mann "Die Einfiihrung d. d. Herzoggeschlechter Kiirntens (Gierkes Unters. 
LXVIII. 1903). 

6) Paulu s Diac. V. 22. 

.. 7) Paulus V. 23: "Venientes castrametati sunt in loco qui BroKas 
dlCltur, non longe a Foroiuli." Jeto buď ves Brišče při Nadiži v zemi videm
SkýC:l S}ovinců (s:-v. Kos, Gradivo I. 219) nebo o něco dále k východu 
polozena ves Brocana (Rutar, Beneška Slovenija. Lubl. 1899, 104). 
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o mučednické smrti sv. Marina vidíme zase, že nějaká tlupa pohan
ských Slovanů v listopadu za vlády císaře Leontia, tedy mezi r. 695 
a 698, přitrhla do Bavor,l) jiná do Solnohrad na počátku VIII. sto1.2

) 

a k r. 705 nám konečně Pavel Diakon podává zvěst o velkém 
vítězství Slovanů ve Furlansku v boji s vévodou Ferdulfem.3

) 

Ale už r. 720 následoval těžký boj s vojvodou Pemmonem,4) 
kolem r. 738 vévoda Ratchis začal offensivu a pobil mnoho Slovanů 
v Krajině,5) r. 743 tito bez úspěchu bojovali s Odilonem proti 
Frankům6) a brzy po tom kolem r. 745 přihlásil se opět útok 
avarský. Proti němu Borut, kníže korutanský, cítě se slabým, 
vyprosil si pomoci bavorské,?) jíž se mu sice dostalo, ale z a to 
musili Slované korutanští i sousední (v Krajině) 
přiznati nadvládu franckou a té se již ne
z b a v i 1 i. Po smrti Borutově ustanovili už Frankové následníkem 
Gorazda, po něm Hotimira r. 753,8) a když po smrti tohoto vznikla 
proti nim vzpoura, přemohl ji definitivně bavorský vévoda Tassilo 
r. 772. 9) Od té doby nalézáme alpské Slovany v stálém područí 
Němců a také v účasti na válkách proti Avarům, které pomáhali 
Karlu Velikému r. 788, 790, 791, 795 porážeti a r. 796-799 konečně 
podrobiti a zničiti. Byloť zatím r. 788 přešlo Bavorsko a s ním 

nadvláda nad alpskými Slovany pod moc franckou.10
) 

1) Vita ss. ~l[arini et Anniani (ed. Sepp 6), Legenda ss. Marini et 

Anniani (ed. Sepp. 12). Viz Kos, Gradivo I. 233. 
2) Breves notitiae 3. Kos (Gradivo 1. 249 klade událost k r. 725). 
3) Paulus Diac. VI. 24. (Kos, Gradivo I. 241). 
4) Paulus VL 45 (Kos 1. 243). 
5) Paulus VI. 52 (Kos 1. 2(0). 
") Ann. Mettenses ad a. 743. 
7) Conversio Bag. et Car. 4: "Non multo post tempore coeperunt 

Huni eosdem Quarantanos hostili seditione graviter affligere. Fuitque tunc 
dm:: eorum Boruth nomine qui Hunorum exercitum contra eos iturum 
Bagoariis nunciari fecit rogavitque eos sibi in aUKilium venire. lili quoque 
festinando venientes expugnaverunt Hunos et obfirmaverunt Quarantanos, 
servítutique eos regum su biecerunt, simi1iter confines eorum." Srv. Vita 

s. Virgilii lect. III. (Kos, Gradivo 1. 2(3). 
8) Conversio 4., Vita s. Virgilii III. (Kos, 1. c. 265, 2(6). 
9) Conversio 5., Vita s. Virg. IV., Ann. s. Emmer. Ratisp. maiores 

ad a. 772, Auctarium Garstense ad a. 772, Ann. Admuntenses ad a. 772, 
Ann. s. Rudberti Salisb. ad a. 772 (Kos, Gradivo I. 279). 

10) Znovu to bylo utvrzeno válkou r. 797. (Ann. Alam., Ann. Guelf. 
ad a. 797, Mon. Sangallensis de Car. Magno I. 27). Kos (Gradivo 1., str. LXI~ 
a 349) mysli, že se boj ten týkal nepodrobených Slovanů, totiž Chorvatú meZl 

Drávou, Sávou a Liburnsk}'ll1 zálivem, ne Slovinců. 



344 

Současně s nadvládou bavorskou a f v 
alpsk)'rmi Slovany úsilov ně š'''-'t' . kV , ranckou pocalo se mezi 

h
' III I 1 rest'anstvÍ 1) kt' v 

vyc azelo od kněžÍ německ' ch v.', v ' ere, ponevadž 
nisaci. Už o sv. KolumbanuYVt' pl~nase1o. s sebou opět germa-

vyjíti z Bregence k Slovanůmc :~: ~e ;e~ r. 612 a 615 pomýšlel 
r. 630 sv. Amand, doslechnu 'v e v ~s o tO~~.2) Potom kolem 
odebral se z Utrechtu mezi v~ězea~~Pst: Slovan~ JSou ještě pohani, 
Většího úspěchu dosáhl . k 'd' vysledek Jeho byl nevalný.3) 

V
. il' ,Ja se z a sv Rupert 4) 1 . v v, 

lrg lUS, biskup Solnohradsk' 5) k; v,' a e ne]vetslho 
již knížat Gorazda a HOtl' , y, 'lItery na zadost pokřestěných 

mlra VySl a po r 750 . Sl 
německých věrozvěstů a v t' . mezI ovany í-adu 
novým í-ádům on a nást pres .rOh]násObný pokus vzpoury proti 

, v upce Je o Arno (od r 798 'b' pOKrestění provedli 6) O v • • arCl lskup) 
V 

. vsem Jen zhruba neb ť . Vt V 

III. stol. zbylo zde dosti oh o 7 " o Jes e na konci 
cti Panny Marie pH Gos:v ;nuť) PrvnI kostel založen byl ke 
(Krnski gradl v Korutanec1: ve e nedaleko Krnského hradu 

To jsou první data slovinské historie pokud d ., d 
rámce doby námi vymezené 8) Sl ,'. zapa aJ1 o 

. ovane v nIch nazýváni jsou 

1) Před tím a zejména pí-ed IV t' . 
v Pannonii jen málo. Srv W K b't " s oIetlm zachytIlo se kí-esfanstvÍ 
f'h . t . . u z sCMk Zur Frag d A ~ HS entums in Pannonien (Brtt d"\'" e er usbreitung des 
osterr 1897, 168) a Bal" La A

er 
. T

er. fur Landeskunde von Nieder-

t 
"1 ' zes ., kereszténység t". ť 

eru eten a magyarok let Id' . Ol' enete hazank mai 
2) V"t e epe eseIg (Budapest 1902) 

I a s. Columbani 56 (li1ab"ll A' . 
Gradivo I. 193. " Ion, cta SS. saec. II. 27). Viz Kos 

. 3) Vita s. Amandi 14 (Acta S. Boll . ' 
lVhlone III. 5 v. 150 sl. (l\1. G Poeta . ~ f~br. .1.. 848) a VIta s. Am. auct. 
Gradivo 1. 203, 204. . e aeVI C"rohm III. 591, 592). Viz Kos, 

4) V"t . I a stl Ruuerti (Acia SS B II III .. 
(Srv. 5Kos, Gradivo

L I. 239, 250.)' o. . Martn 705) a Breves notitiae 3. 

) Korutany pí-i děleny b I - Y 

pánem II. a znovu Pavlem I bYl Y pa~ezem Zachariem (741-752), Ště-
císai-e Karla ze dne 14 Y • 8IS mpstvl solnohradskému, jak víme z listiny 

. cervna II (Ko, Graď I 2' zemí-eI r. 784. " IVO. 05, 270, 273). Virgilius 

6) Srv. Convers. Bag. 5 7 Vita s V" '" 
268, 271, 272, 273, 280, 283' 292 294' 2IrgIIll lect. IV. (Kos, Gradivo 1. 

7) C ' , ,95). 
8) Oo~~ehrs. Bag. 7 (legenda o knížeti Inkovi) 8 

ec to nejstarších a d~lší h d Y
'" ,. 

Valvasor ] W Ehl' d H cL c e]mach slovinského národa srv 
. .., e es erzogthums Kra' (L'b . 

Lznhart A. Versu h . . m aI ach u. Niirnb. 1689) 
, c emer Geschlchte K' ' Muchar A A V h' von ram (Laibach 1788-91) 

. ., ersuc emer Gesch dIV" k ' 
mark. Zs. III. Graz 1824 H f vi errs av. ol er an der Donau (Steier-
die Urbevolkerung des M . b de t .-X .. ), Forcher von Ainbach, Wer war 

" ur o ens und Wle erfolgte die spatere B . d 1 , eSle e ung 
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povšechným jménem Sclavi (Sclab~) - to je forma nejčastější, -
řídčeji Sclavani, 1) Winedi, Wínidi, Winades,2) omylem i Wan
dali,3) speciálně pak ještě Sclavi Carantani, Sclavi in Carantano 
nebo pros':ě Carantani, Quarantani, Carontani, později Carentani, 
Karentini4) a vedle toho i Carnii, Carniolenses 5

) nebo Pannonii, 
návovs!;, Sclavi in Pannonia sedentes. 6

) V ústech německých 

(ibidem III. Heft 3-4): Muchar A., Gesch. des Herzogthums Steiermark 
(Graz 1844); Bradaška F., O najstareji slovenski zgodovini (Letopis Mat. 
slov. 1870); O. Kaemmel, Die Anfange deutschen Lebens in Oesterreich 
bis zum Ausgange der Karolingerzeit (Leipzig 1879142 sl.): Můllner, Franken 
und Slaven in den Alpenlandern (Argo 1900 Nr. 1-2). Nejlepším vodítkem 
jsou však práce prof. Fr. Kosa (srv. výčet Gradivo II. str. VII), hlavně: 
Kdaj 50 Slovenci prišli v svojo sedanjo domovino (Izv. muz. VI. 19 sL), 
Iz zgodovine }ugoslovanov v VI. stol. po Kr. (tamže VIII. 77 sl.), O bojih 
med krščan. in pogan. Slovenci v VIII. stol. (tamže X. 1 sl.), Iz domače 
zgodovine 843-867 (tamže VII. no sL) a zejména jeho výborná kniha: 
Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku 1.-11. (Lublaň 1903-6) 
s historickým úvodem. Srv. i S. Rutar, Kakšno važnost imajo Pavla 
Dijakona knige za star. zgodovino Slovencev (Let. mat. slov. 1885, 288). 

1) O těchto a jiných latinských formách jména Slovanů viz dále 
kap. VIII. Pro kraj Slovinců srv. formy u Kosa, Gradivo I. 406, II. 491. 

2) Vita Columbani 56: Venetii qui ef Sclavi: Fredegar IV. 48, 68: 
Sclav1; eognomento Winedi, a1. 1. Winidi (pod. Gesta Dagoberti 27), IV. 72: 
marca Vinedorum: Uuinades (listina Ludvíka bav. 832); Winidi, Ann. 

Bert. 861. 
3) Vita s. Marini (crudelissima gens Wandalorum idolatriam colens), 

Vita S. Ruperti (Kos, Gradivo 1. 233, 239); pod. Annales Alam. ad a. 

796-8 (MS. SS. I. 48). 
<) Poprvé u kosmografa Ravennského IV. 37 (Carontani). Dále 

srv. Vita Sti Ruperti (Kos, Gradivo I. 239), Conv. Bag. et Car. ad 745, 4 
(Kos I. 263, 265,271, II. 171), Vita Virgilii (Kos I. 263, 268), Vita Gebhardi 
(Kos I. 269), Paulus Diacon V. 22 (Sclavorum gens in Carnuntum, quod 

.corrupte vocitant Carantanum), Auct. Garst. ad a. 944, Ann. s. Stef. Frising . 
ad a. 950, v listině Otty III. z r. 989 (Kos II. 381). O jménu Korutan 
a Krajiny srv. Kos, Gradivo I. 390, 391, II. 451, 455 (Korutany - nynější 
Korutany, Tyroly a jižní Štýrsko, Krajina - kraj s obou stran Sávy mezi 
Korutany a Furlanskem). Schlozer, Thunmann a nověji Rutar jméno 
Krajiny vykládali ze slov. "krajina": vzniklo však naopak přetvoí-ením 
starého Carnia (Miklosich Vrgl. Gr. I. 317, Oblak, Archiv sl. Phil. XII. 

513, Maretié, Slaveni 91). 
6) Kosmograf Rav. IV. 37, Ann. Einhardi ad a. 820 (Kos 1. 228 

II. 56 Carniolenses, qui circa Savum fluvium habitant). • 
6) Ann. Fuld. ad a. 827, 884, Vita Clem. ep. 2, Regino Chron. ad a. 889 

,(Kos II. 77, 161, 204, 233). 
23 L. Nie:icrle: Sloyanské starožitnosti. 
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utb'ělo pro alpské Slovany jméno Winedi (Winden, Windisch _), 
kdežto Romani na jihu podrželi jméno Sclavi. 

Postupem vyloženým Slované šíí-ili se do zemí alpsk)7ch od 
severu a od východu tím způsobem, že hleděli dostihnouti úrod
n)lch, za doby okkupace většinou opuštěných údolí na dolním 
toku větších řek Enže, Litavy, Ráby, zejména pak Mury, Drávy 
a Sávy; odtud postupovali krok za krokem k toku hornímu 
a vzhůru po různých přítocích. Osídlovali asi nejdříve širší, 
níže položená údolí, již před tím, než přišli, obydlená a teprve 
později vystupovali do poloh vyšších, zejména když ustupovali 
před vpády avarskými a později uherskými .1) S tím souvisela 
i hustota osídlení slovanského. Hustě seděli tedy jen při tocích 
řek, horské stráně a vysoko položené rokle u pramenů fek zůstávaly 
zprvu prázdné, nebo jen řídce osídlené. Také dlužno pfipomenouti, 
že slovanská okkupace koncentrovala se jednak na nížinu pannon
skou, pokud tam bylo místa vedle sídel avarských (srv. výše 
str. 321), jednak na ty kraj e, které dosud tvoH oblast slovinskou: 
dolní Št)Tsko, Korutany, Krajinu a kraj ph zálivu aquilejském. 
Dále k severu, jak ukazuje nejen relativní nedostatek slovan
ského názvosloví, nýbrž i celá pozdější historie, zejména rychlá 
germanisace krajin mezi Dunajem a Drávou, bylo osídlení po
měrně fídké.2

) Slovanské osídlení pfedstavovalo zde jenom i'adu 
větších menších ostrovů (jednotlivé osady nebo sdružení několika 
osad) roztroušených po kraji z části pr'edcházejícími válkami vy
lidněném, z části mezi osadami jinorodými. A mezi těmi1:o beze
sporně už od samého počátku doby slovanské byly osady ger
manské, i zbytky starých od severu phšlých kmenů (Markomannů 
Rugů), i vpi'ed posunuté pi'edvoj e pozdější okkupace bavorské. Bez 
tohoto obrazu nemohli bychom si dobi'e vysvětliti onen rychlý 
process germanisační, který se provedl v stol. X. až XIII. 

Tento celkový obraz musíme míti také na úeteli, chceme-li 
určiti hranice slovinské okkupace v VIL-VIII. stol., v době, 
kdy oblast jejích byla nejrozsáhlejší. Máme-li totiž úení k oblasti 
kompaktního, hustého osídlení, nelišilo se toto na severu a západě 
mnoho od hranic nynějších. Máme-li však na mysli kraj, v němž 
se vůbec Uebas roztroušeny mezi N eslovany nalézaly tehdy 
osady slovanské, shledáváme, že se slovanská oblast v Alpách 

1) K této otázce srv. vzadu přídavek I. 

2) Tak soudí i Kos, Gradivo 1., str. XXXV., Kaemmel, Anfi.Lnge 178' 
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kládala daleko za hranice dnešních Slovinců. Dnes nár~d-
roz bVV/ d D' 
nostní hranice slovinská počínajíc okolím Terstu eZI o Ivr.na 
vedle MonHalcone, Gradišky na Kormin (Cormons), odt~d pre
chází do Halie zabírajíc na Videmsku kraj na východ od Cedadu, 
Tarcenta, Resie běží dále po říšské hranici k Potablu (Po~tebb~) 
k Sv. Mohoru, k ústí Zily do Drávy u Běláku, dále meZI .os~)-
'k 'm a Vrbsk<lm . ezerem pfes Kostanje, Blatograd, D) kse, 

s y J' r . vk' V 1 
Grebinj, Labod, Arvež, Kaplji, Klj,a~ec, S~ečan:, P ltVlC ,I rl 

• Radgoně na Muře. Odtud přechazl do Uher j{ Sv. Gotthar~u 
:a Rabě a vrací se přes Berkevce k Lendvě, přechází u Bystr:c.e 
Muru, běží po Drávě ku vtoku Pesnice, odtud po říŠ.ské hramc?, 
po Sotle a horní Kulpě k Sněžníku, kde se odchyluJe ~~ Istn: 
a přes J elšane, Podgrad, Sočergu smHuje k říčce Dragon)1. Od m 
nedaleko břehu vrací se k Terstu.l

) 

Naproti tomu můžeme jednak na základě ~práv, Jednak 
pomocí topografické nomenklatury, st~n~viti pr? VI~.-VII.I. sto~; 
následující západní hranici slovansl(eho OSIdlem meZI Adrn 

a Dunajem.2
) 

Nemůže b)lti pochyby, že na jihu u m?!.e, ač o to:n,pod~o~
n "ch zpráv nemáme, hranice se celkem nel!sI1a od dnesm. Me:~a 
~lej (Aquileja) , Kormin 3) (Cormo~es), Ced~d (Forum JUhI) , 
Nione (Nemas, Nimis), Rtin (Arte~la), G:rmm (Gemon~) .b~l~ 
v rukou Langobardů. Kraj kolem VSI Lavanana (locus qu~ d~c~tu: 
Laul'iana) mezi Vi demem a Palmanovou také nebyl, n~bP.oc: 

'v l' v d Vl o r 720 Slovane vy o)ne VII I sto1. slovansky, cteme- 1, ze o ne 1 . . .. , 

v adÍi.4) Ale na jižních svazích Julských ~lp v ze:n1 fna,ulsk: 
p , v dVl' V 1 Čedadu a hramce husteho OSIdlem Slovane uz se e 1 aspon K v v , , 

1 1 'ho hvla asi tam, kde je dnes. Rozhousene v uzeml 
s ovanSKe Jl" ve ďl na západ 
furlanském sahaly však slovanské ko ome ) es e a e : 
'ak vidíme z tamější hojné slovanské nomenklatur~. podle prac: k. Rutara a zejména Fr. lVIusoniho slovanské osady tahly se hlav ne 

1) Srv. bližší údaje v knize Niederle, Slovanský Svět (Praha 1909), 

str. 103 t h 'ci hlavně 
2) 'Podrobně, ač místy odchylně, obírali se tou o ram 

l A fan e 142 sl a Kos Izvestja VI. 55, 85. . 
Kaemme, n g . C·. ') vl' lolem 1'. 757 sídlo aquilejšti patn-

3) V Kormmu (dn. Olmons me 1 ,;: 9 D d I' 
h "(Paulus Diac. VI. 51, Chronicon patro aquil. ed. Rub:i,; 8, .'. a~,~ 1 

~~ro~~eVII. 4). Jinak jsou v Istrii Slované doloženi jednamm nzans e o 

sboru kolem r. 804 (Kos, Gradivo II. str. 19). 
4) Paul. Diac. VI. 45. 

23* 
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od
v 

Goric:,:měrem.k Tagliamentu, kde se rozvětvily á spojily 
opet na care S. Vlto-Pordenone-Spilimbergo. Nejvíce jich bylo 
v okresu codroipském. Zde je řada jmen buď zjevně slovanského 
původu, nebo označená přívlastky "sclavonicco", "schiavonesco" 
(Pasian Schiavonesco, S. Maria. Sclavonicco, Gradisca, Gra
discutta, Gorizzo, Gorizizza, Jutizzo, Lonca, Marizza, Lestizza, 
Cerneglons, Postonzicco, Jalmicco, Sela atd.). Nejstarší dokument 
mlu.ví~í určitě o těchto slovanských osadách i e diplom patriarchy 
aquileJského z r. 1031, věnující kapitole své metropole "vilZam 
de M elereto CHm omnibus finibus et pertinentiis suis sitis in villa 
S~lauo~um, quae similiter dicitur M eleretum (t. j. dnešní Meretto 
dl Capltollo u Palmanovy). Tito Slované v nížině usazení se však 
brzy odnárodnili, neboť nevidíme, ač tu bylo dosti osad, žádných 
hlubších. rysů slovanských v bytu lidu a slovanský jazyk ne
vystupuJe v zdejších listinách. 1) 

. Tyto části Furlanska zaujali Slované definitivně po boji Avarů 
s GlsuHem kolem r. 610, kterým celé Furlansko až na několik 
mě~t, v nichž se Lan~obardi udrželi (Kormin, Nieme, Osoppo, 
Rtm, Gemona, lplis, Cedad) ,bylo vypleněno a silně vylidněno.2) 

~~ 5, Rutar, v Slovenske naselbine na Furlanskem(LjubL Zvon 1883,' 
srv. tez Jeho Beneska Slovemja 110 sL), proti jehož přílišnému slavisování 
ozval~ se v~ak Ascoli, Saggi ladini (Archivioglott. ital. 1.), M. Leicht 
(Confme onentale verso l'Austria slovena, Verona 1892) a hlavně Fr jl{ -

soni, jehož práce je základní: I nomi locali e l' elemento slavo in Friu~ 
Firenze,1897 (Riv, itaL geogr. IV. 1-3). Německý v}rtah podal U. Kruse~ 
k~Pf, Dle Loc~lnamen und das slaw, Element in Friaul. Beil. Allg. Zt. 1897. 
~r. 224. Srv. I stať Fr. Musoniho "Le tcrre slovene nel IX, secolo" (Alto V.) 
- O dnešních Slovincích italsk}!ch (je jich asi 35,000), srv. v četné Htera
:uře ,hlavně spis Rutara 5,; Beneška Slovenija (Lublaň 1899), kde uvedena 
uplna hteratu:~ a dále stať Ad. Cerného, U italských Slovanů (Květy 1906 
V.-V1.) rovnez s hteraturou, Srv. ostatně i Niederle, Slov. svět 109. Hlavní 
bv~d~tel v jazyk~ t~ch~o Sl~vanů A. Baudouin de Courtenay snaží se, roz
tndlV oblast na ctyn dIalektické skupiny, dokázati, že část jich a to v okresu 
gemonském: sv:. ~e:r:kém a tarce~tské:n jsou, Slovinci, pomíšení se živly 
srvbo-chorvacskyml; cast a to vlastmRes]any ma pak za směs nějaké zvláštní 
vetve sl0.vanské s pozůstatky Anarijců. Zde vhodno připomenouti,' že 
?, Loschl a po něm Fligier pronesli domněnku, že tito resijští Slovinci 
JSou ;las~ně slavisovaní Turanci (Avarové podle Fligiera), což je však 
~espravne. 1!k~zala to vedle výše uvedených prací Baudouina de Courtenay 
1 antr~pologlcka analyse dra Fr. Tappeinera (Zur Anthropologie und Ethno
graphIe der Resianer. Sitzb. Anthr. Ges. \Vien 1895. 66). 

2) Paul. Diac. IV. 37 (srv. Kos, Gradivo 1. str. XLI, 186). 
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Že by se byli zde usadili bez boje, jak Musoni myslí, velice po

chybuji. 
Od Možníce (Moggío) a Canínu běžela hraníce patrně přes 

Pontebbu a dále k západu po hřebenu Karnských Alp až na horní 
Drávu do dnešních Tyrol, tak že celé dnešní Zilské údolí (Gailthal) 
leželo v oblasti slovanské.1) Na horní Drávě, v dnešním tyrolském 
Pusterthalu, známe hranici určitě. Nalézala se v polovině vzdále
ností mezi lnnichenem a Lienzem a tvořil ji potok M tihlbach od 
severu tekoucí při nynější dědině Anrasu; čtemeť v jedné listině 
z r. 770, že Tassilo daroval opatu církve sv. Petra v Scharnitzi 
kraj lnnichen s celým okolím až do hranice Slovanů na potoce 
tekoucím z hory Anrasské (usque ad te'minos Sclauorum, id est 
ad riolum mantis A narasi - quia et iPsa loca ab antiquo tempore 
inanem atque inhabitabile111, esse cog'novimus, et propter incredulam 
generationem Sclauanorum ad tramitem ueritatis deducendum.2

) 

S tím souhlasí i zpráva Pavla Diacona z r. 611 o bavorské hranici 
nedaleko Aguonta, které leželo poblíže Lienzu,3) a řada slovan
ských jmen v nomenklatuře Pusterthalu.4

) 

Dále k severu stará hranice není historicky doložena. Ale 
vZhledem k tomu, že lselthal, Deffreggenthal, Kalserthal, a i horní 
Podraví hemží se slovanskými názvy,5) je na jevě, že celý tento 

1) Je také naplněno slovanskými jmény i tam, kde dnes Němci sedí 

(Kiimmel, Anfiinge 150). 
2) Srv. Kos, Gradivo I. 274, 
3) Srv. citát výše na str. 340. Aguntum (neboli Aguontum) ztotožňo

valo se dříve s městem Innichen, dnes se klade o něco dále k východu 

(srv. Mommsen CIL III., str. 590). 
4) Kos soudí (Gradivo I. 275), že i jméno Pusterthal vzniklo ze slov. 

pus ta dolina (tak i Kiimmel, Pol. anthr. Revue lY. 623). Šafaiík lépe vy
ložil je od slov. Byst1'a, Byst1'ica (SS. II. 355,359). Srv. "comitatus qui 
vulgo vocatur Pustrussa" v listině Otty II. z r. 974 (Kos II. 346), 

5) O tom je hojná literatura: Biderman H" Slawenreste in Tirol 
(Lukšiéovy Slaw, BliiUer 1. \Vien 1865), Die Romanen und ihre Verbreitung 
in Oesterreich (Graz 1877, 73, 202); týž, Slavenreste in Tirol (Globus 1891 
LIX. 292, 310); Mitterrutzner I C" Slavisches aus dem ostlichen puster
thale (Gymn.-progr. Brixen 1879), totéž vydal M, Malovrh slovinsky: 
Slovani v iztočni Pustriški dolini na Tirolskem (Novomesto 1880); Kaemmel, 
Anfiinge 146 sl.; Grabow, Slovenische Forschungen uber TiTol (Globus 
1891, 220); Veselovskij A: N., OwJme<rCHHoe Man. IlOCCJICHie Db TllpOJIt 
()KM.HII 1879 XL); 5chneller Chr" Beitriige zur Ortsnamenkunde Tii-ols. 
(Innsbruck 1. 1893. II. 1894); V. Hintner, Beitriige zurtirol. Dialektforschung 
(Wien 1878); Dav. Trstenfak, Slovenske besede v Tirolskoj nemčini (Kres 
1884); I Patigler, Ethnographisches aus Tirol-Vorarlberg (Programm 
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kout dnešních Tyrol byl osazen Slovany a že rozhraní běželo 
patrně od Anrasu po hřebenu Defreggenských Alp k hoi-e Hoch
gallu a odtud k pramenům Iselu a hoře THpanské (Dreiherren
spitz), Venedigeru a po hi-ebenu Vysokých Tur (Hohe Tauern) 
k Velkému Zvonu, jehož Slované dostihli, stoupajíce nahoru po 
L Bělé (Moll) a jejích pHtocích. Ovšem slovanské osídlení v těchto 
vysokých horách bylo poměrně Hdké. Centrem, z něhož se tato 
okkupace lovanská po Drávě nahoru provedla, bylo krásné 
okolí Vrbského a Osojského jezera a údolí Drávy. Do postran
ních údolí vnikli již řídčeji, na př. do údolí Labodnice (Lavant), 
Krky (Gurk), Bistrice (Motnitz), Gliny (Glan), Vinice (Winnitz), 
J ezernice (Liser), ~a1ty (Maltein), Bělé (Weissenbach); jen údolí 
druhé Bělé (Moll) a její přítoků bylo silněji osídleno. 

Od Velkého Zvonu hranice běžela dále přirozeně po hřbetě 
Vysokých a Radstadtských Tur (Radstadter Tauern) tak, že dnešní 
solnohradský Lungau byl uvnitř slovanské oblasti.1) Svědčí tomu 
jednak nomenklatura na pramenech Mury, jednak zpráva z poč. 
VIII. století,2) v níž se dočítáme, že tehdy Slované překročili 
hory a rozbol-ili kostel v Bischofshofenu na Salici (v solnohrad
ském Pongau, kterýž byl tedy už bavorský), a že kostel zůs':al 
dlouhou dobu nevystavěn ze strachu před útoky "s o u s e d
ní c h" Slovanů (a vicinis Sclavis). Phšli asi od horní Mury 
pi-es sedlo radstadtské, které patrně bylo v jejich rukou, když se 
v Bischofshofenu báli kostel opraviti "propter imminentes Sclauos". 
Ph horní Enži jsou Slované doloženi i archaeologicky.3) 

Za Radstadtem přicházíme k hranici hornorakouské. Za 
Dachs::einem v Solné Komoře máme stopy Slovanů v nomenklatul'e 
v okolí Hallstattského a Atterského jezera, na horním Štýru (v okolí 
obce Windisch-Garsten), na l-. Kremži a také v traunském kraji 

Realsch. Budweis 1887); A. Unterf01'scher, Slav. Namenreste aus dem 
Osten des Pusterthales (Progr. Gymn. Leitmeritz 1889, Zur slav. Namen
kunde aus Ost-Pusterthal (tamže 1890), Beitúige und Berichtigungen 
zur slav. Namenforschung aus Ost-Pusterthal und Ratoromanisches aus 
Tirol (Progr. Gymn. Eger 1890), Zur slav. Namenforschung in Tirol etci 
(tamže 1892). Patigler a Unterforscher soudí, že Slované v Tirolsku zanikl. 
v polovině XIV. století. 

1) Sluje od XI. stol. pagus Lungowe, Longow, mons Lungowe (od 
stsl. AM'b.). Srv. doklady u Felicettiho von Liebenfels v Beitrage zur Kunde 
Steierm. Gesch.-Quellen IX. 49 sl. 

2) Breves notitiae 3 (Kos, Gradivo 1. 250). 
3) Nálezy u Hohenbergu a Krunglu (srv. kap. IX.). 
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je mnoho slovanských jmen, na pl-. většina větších Hček a potoků, ně
které hory a řada míst a krajů. Ridčí jsou už v kraji hausruckém, ač 
i zde zcela jasné, na př. Liubensperch, Zirwankenb erg , Zlanbach, 
Bernsnicha, Poetschenwand, Potschenhohe, Kolowrat, Windisch
berg u Lince, Winden vých. od Vocklabrucku, vsi Windischhub 
v okolí Riedu a jiné. Podle všeho oblast hojněji Slovany osídlená sa
hala po Travnu, ale i mezi Travnou a InJlem byly jednotlivé osady.l) 

Že zdejší slovanské osídlení je staré, vidíme z přímých 
historickvch zpráv VIII. století, vztahujících se na kraj, který se 
severně ;d Solné Komory rozkládal mezi Travnou a Enží. V listině 
z r. 777, kterou vévoda Tassilo zakládal klášter na ř. Kremži 
a kterou mu uděloval pozemky ve vůkolí, mezi jiným čteme, 
že klášter dostal solivárnu na Sulzbachu (u Hallu), louky v Sip
bachu, dále všechnu obdělanou i pustou zemi mezi oběma potoky 
Ipfy a dekanii Slovanů, které vedou Taliub a Sparuna a kteří 
sedí v území, jež na základě smlouvy vymezeno bylo a náleží 
županu, jehož jméno listina uvádí ve formě "Physso". Dále dáno 
bylo klášteru území sousedící s dekanií s 30 Slovany u říčky 
Dietachu (ves sev. od Štýru) a konečně ještě země, kterou bez 
svolení vévodova (jemuž lada náležela) Slované obdělali v lese 
mezi Dietachem a Sierningem (ves na západ od Štýru). P-E ostat., 
ních darech nemluví se již o Slovanech.2) Druhá listina z r. 791 

1) Výčet u Milana Pajka, Črtice o nekdanjih slovenskih naselbinah 
v Gorenji Austriji (Izv. mus. dr. VII. 177, 179). Srv. též stať Kosovu, Spo
menica tisočletnice Met. smrti 93-96, a dále článek "Dber Slawenreste 
im Salzburgischen Lungau" (YIitth. des Osterr. Alpenvereines II. 81. Wien 
1864), Kaemmel, Anfange 158, 162, Šafařík II. 356 sl. . 

2) Příslušný odstavec zni v originálu takto: "Trad1mus autem et 
decaniam Sclauorum cum opere fiscali seu tributo iusto, quod nob1s antea 
persolui consueuerant, hos omnes predictos Scl~uos, quos. sub illos actores 
sunt, qui uocantur Taliup et Sparuna, quos mfra termlhum manet, .que 
coniuravit ille jopan, qui uocatur Physso, et condux1t per gyrum l110s 
nominantes Fater abbatem et archipresbyter et Chunipreht judex et 
Hleodro comes et Kernpreht iussi a summo principe Tassilone definire 
decreuerunt et terminum posuerunt; totum et integrum ad eum trad1mus 
locum et XXX Sclauos ad Todicha cum opere fiscali seu tributo iusto. 
Tradimus autem et terram, quam illi Sclaui cultam fecerant sine consensu 
nostro infra qui vocatur forst ad Todicha et ad Sirnicha ... " Srv. Kos, 
Gradivo 1. 289, úplný text listiny této a následujicich na př. u Hagna, 
Urkundenbuch von Kremsmůnster 1, Urkundenbuch des Landes ob der 
Enns (Wien 1856) II. 2, 6, 13, Fr. Schumiho, Archiv fůr Heimatskunde 

(Laibach 1882-3) I. 2. 
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(psaná sice v X. stoP), ale na základě staré z r. 791) a jiná z r. 789 
potvrzují Karlem Velikým tyto Tassilovy dary pro klášter kreIllŽ
ský.2) V jiné listině z IX. stol. praví se o vsi Granesdorfu u Enže 
(dnes Kronsdorf), že leží "i1~ parte Sclauanorum" .3) 

Z této zprávy je vidno, že sice kraj mezi Travnou a Enží 
byl koncem VIII. stol. většinou německý - (německých jmen 
je většina a to potvrzují i jiné listiny), - ale že tu byly i kolonie 
slovanské a to na východ od Kremže směrem k dnešnímu Št}lru. 
A u' Enže jich bylo hojně, neboť, jak jsme viděli, nazývá r. 834 
darovací listina Ludvíka Pobožného kraj u Enže u měs+a Štýru 
"pars Sclauorum". A ještě v XII. stol. se tu připomínají Slované 
jednak v okolí Kremže, jednak v okolí Sv. Floriana,4) u něhož 
jedna zpráva z r. 906 uvádí "Bavari vel Sclavi istius patrie"5.) 
Za ústím Travny na druhé straně Dunaje pokračovala hranice od 
Buchenau (mezi Urfahrem a Ottensheimem) k severu 6); ale o ní 
pojednáme více v III. díle STAROŽITNOSTI. 

V celku vidíme, že hranice šla odČedadu přes Kanin, po 
Karnských Alpách, přes Anras při horní Drávě na Regenspitze, 
Hochgall, Třípanský vrch, po hřbetě Velkých a Radstadtských 
Tur k Radstadtu, Dachsteinu, Hallstattu a po Travně dolů k Du
naji, po pHpadě, přibereme-li i Hdčeji osídlený kraj západní části 
Horních Rakous od Hal1stattu přes Mondsee a Travnu pod "VeIsem 
ku Kremži, Sv. Florianu a Linci. Dosti bylo osad až po Inn, ale 

1) Srv. Kos, 1. c. 303. 
2) V listině z r. 791 zní text: "Id est Sulzibach et Sicbach, Liubilinbah 

et quidquid inter duo flumina que uocantur Ipphas esse cernitur nec non 
decania una de illis Sclauis, super quos fuerunt actores Taliup et Sparuna, 
nec non secus fluuium quod dicitur Thodicha, triginta Sclauos et terre
torium sicut ad supra dictam decaniam pertinet uel Phisso coniuravit 
et Arno episcopus seu Fater abbas simul cum Hleodro comiti et Chuniberto 
iudici circumierunt, insuper etiam terram illam ad Thodicham et Sirnicam, 
quam illi Sclavi sine licentia Tassilonis ducis stirpauerunt." (Kos, Gradivo 
I. 306.) 

3) Kos, Gradivo II. 44 (listina z 1". 834: "villam iuris nostri prope 
fluvium Enisa, que dicitur Granesdorf, que sita est in parte Sclauo
rum." Granesdorf je dnešní ves Kronsdorf. Další doklad o existenci Slovanů 
na potoku Skalavě u Kremže přináší listina Arnulfova z 1".888. (Srv .. M. Pajk, 
Črtice 153, 154.) R. lIlO připomínají se Slované v Aschachu (Urkunden
buch II. 134). 

4) Pajk, 1. c. 154. 
5) Pajk, 1. 
6) Pajk, 1. 

c. 184, Urkundenbuch II. 55. 
c. 156, Kos, Gradivo II. 82. 
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co bylo slovanského před touto čarou k západu, bylopří1iš řídké: 
Jména slovanská, jež tu a tam můžeme i zde sledovati,!) nebo 
jména připouštějící výklad ze slovanštiny jsou tak roztroušena, 

že o slov. oblasti nemůže býti již ř.eči. 
K této západní hranici dostali se Jihoslované (Slovinci) tím 

způsobem, že přišedše ze severu z prarodiny přes Moravu nebo 
západnl Slovensko uherské, přestupovali Dunaj mezi Vídni 
a Vácovem a brali se jednak do nížin pannonských, jednak, tlačeni 
jsouce stále novými proudy, podél levých přítoků dunajskych, 
hlavně Litavy, Ráby, Mury s Drávou a Sávy nahoru. Hlavní 
proudy tohoto postupu byly čtyři: 1. proud po Sávě, který 
osídlil Krajinu a Přímoří, 2. po Drávě, jenž osídlil jižní Štýrsko, 
Korutany a tyrolský pusterthal, 3. po Muře a Murici, jenž osídlil 
Štýrsko ,2) 4. proud podél Dunaje, jenž osídlil část jeho přítoků 
v Dolních Rakousích (lpusu, Erlavu, Traguši) a v Horních poříčí 
Enže a Travny.3) Stopy těchto proudů tvoří spousta topografických 
jmen slovanského původu na půdě jmenovaných zemí, částečně 
známá ze starých listin, částečně zachovaná po dnes. Sebrání 

1) O dalších jihoněmeckých vsích s jménem Windisch, Winnenden, 
Wineden srv. A. Bacmeister, Alemanische VvTanderungen (Stuttgart 1867) 
I. 150 sL, S. Rieszler, Gesch. Baierns (Gotha 1878) I. 60, Sepp ]., An
siedelung der kriegsgefangenen Slawen in Altbayern (Munchen 1897), 
J. Majewski, Slady Wendów we Frankonii (Swiatowit II. 163) a Ed. Bogu
slawskí, ~lady po VvTendach czyli Windach w dzisiejszych Niemczech 
(Swiatowit VIII. 1908, 35). Šafařík uvádí ještě tyto dva starší spisy: J. E. 
Koch-Sternfeld, Beitrage zur teutscllen Lander-, Vi:ilker

c
, Sitten- und Staaten

kunde (Passau 1825) I. 161-254 a K. H. Lang, Baierns Gauen (Norimberk 
1830). Jinak o této pozdější slov. kolonisaci v jižním azáp. Německu srv. 

více ve III. svazku Starožitností. 
2) O osídlení Štýrska po 11.uře srv. speciálně KaemmeZ, Anfange 151 sL, 

k čemuž jako nutné doplňky (Kaemmel soudil, že údolí Mury, okolí 
Hradce a Lipnice bylo málo osídleno) práce K. Štrekelja v Čas. za zgodov. 
in narod. II. 70 a III. 41 (srv. W. Šmíd, Zs. f. Gesch. Steierm. 1905). 

3) Řídká jsou osadni slov. jména na horní Litavě a Rábě, ač přítoky 
mají téměř všechny názvy slovanské (Kaemmel 154). Hojnější jsou stará 
slovanská jména v poříčí ř. Ipusy, osadní i říční, na ř. Erlavě, Melku a ještě 
více na Bělé (Bielach), Traguši, Březnici (Brznici? - Perschling) a ve 
Vídeňském lese (Kaemmel 163-169); za to jich není na východ v rovině 
směrem k Litavě; zde bylo patrně místo otevřené a vysazené tak častým 
vpádům avarským; že tu trvalejších osad téměř nebylo. Slované se 
ostatně vůbec drželi opodál samého Dunaje, patrně z příčiny analogické 

(Kaemmel 170). 
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jich věnováno bylo od různých badatelů už dosti píle,l) ale dlužno 
podo::knouti, že práce je ještě daleko vzdálena svého cíle. Syste
matického zpracování slovanské nomenklatury zemí alpsk)Tch 
(pokud je dnes osídlena Němci) není, jsou jen jednoHivé kraje 
poněkud opracovány a to ne vždy šťastně. Zde více než kde jinde 
bylo by třeba, aby prací podobných podjímali se filologové obe
známení dobře se slovanskou i germanskou filologií; ale na místo 
toho setkáváme se pravidelně s pracemi laiků dobrý úkol a vděčný 
předmět ničících nedostatečnou filologickou erudicí. Proto 
nejen výsledky prací D. Trs':enjaka, Kukuljeviče-Sakcinského 
a Žunkoviče, ale i vážnější práce po::řebují zkušené revise, zejména 
v končinách pohraničních, kde se jedná o území sporná, tak na př. 
práce Pajkovy nebo Rutarovy. 

Za se',erní hranici slovinské oblasti proti české možno míti 
Dun aj, ale jen jed n o str a n n ě, poněvadž Čechové na 
jis':o přešli na jižní břeh. Ba je pravděpodobno, že živel česko
slovenský, neli v Pannonii, aspoň mezi Enží a Litavou po 
Murici a Muře vnikl až po Drávu.2) 

Že celá severní část pásu dunajského byla osídlena Čechy, 
je pravděpodobno nejen z celé geografické polohy severodunaj
ského pásu, spojeného s krajem Čechy hustě osazeným, ale i z jiných 
důvodů. Čteme-li r 791, že část vojska Kar1o;~a (na výpravě 
proti Avarům vracela se z Pannonie zpět "per Bcchaimos" ,3) 
jsou tím patrně míněni Češi při severním břehu dunajském, neboť 
je průchod zemí Českou do Sas nebo Durin3ka nepravdě
podobný a Němci přímo podle annálů vraceli se touž cestou, 
kterou přišli, tedy do Řez n a, kde byl před tím Karel své 
vojsko sebral. Rovněž dále na východě sahali moravští Čechové 
jis':ě až k Dunaji, jak ukazuje s':ará nomenklatura na Dyji, Šajavě, 

1) O osadách slov, ve vnitrozemí srv, mimo práce vý~še v poznám
kách uvedené ještě studii M, Žunkoviée, Die Ortsnamen des oberen 
Pettauerfeldes (Marburg 1902), mající za cíl, dovoditi pomocí chybných 
etymologií, že tu Slovinci žili od pradávna, A, Luschina, Orts- und Personen
namen in Krain (Mitth, anthr. Ges, Vl,Tien X, 47) 2, lJlůllera R" Beitriige zur 
altkiirntnischen Ortsnamenkunde (Carinthia, LXXXVI. 2), Sem možno 
přiřaditi i lepší výklady]. Kunšiée v Izv, muz, društva VL 81, 109, 243 
a stať Vl, Levce v práci "Pettauer Studien", III, 191 sl. (Mitth. Anthr. 
Ges, Wien 1905). Srv, též Šafařík, SS, II, 354 sl. 

2) Srv, o tom článek můj "Příspěvky k počátkům českých dějin" I. 
"Jak daleko seděli Čechové na jih?" ČČH. 1909, 76, 

3) Ann, Einhardi ad a, 791. 
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Smidavě, Gollersbachu a passovsKa listina z r. 897, kde se m~m'í 
o hranicích Moravanů blíže osad Mochinle (Nochling?) a Trebmse 
(Trubensee) v dolině naproti Tullnu.1) Seděli však Čechové i za 
Dunajem, na pravém jeho břehu? 

Dosud bylo obecné mínění, a tak také M. Pajk i Fr. Kos 
soudí, že na pravém břehu Dunaje všechno bylo slovinské. Pajk 
patrně myslí, že všude, kde zprávy mluví o Vinide~h, dlužno tím 
rozumě~i Slovince?) i když běží o levý bl'eh DunaJe. 

Proti tomu lze říci, že význam Vinidi nelze nijak pro dobu 
VII -X. stol. vykládati v tomto smyslu. Neboť v díme, že se 
na jedné straně v pramenech i o lidu ~lovanské~ v Alpác~ ,a v P:~
nonii pravidelně užívá názvu ScZam, Sclauam, Sclauam~, kdezLo 
Winidi je řídké, a na druhé straně se současně i slov~ns~é~~ 
lidu českých oblastí dává označení Vinidů, srv. Bowwm~dt, 
Beowinidi (Chron, Goth. 2, 9), Beu- Winides, Cichu-VVindones 
(Chron, Moiss. ad a. 805), Beuwinitha (Ann. Xant, ad a: ~4Cí),; 
Fredegar v líčení vlády Samovy mluví sice o Slovanech-Vlmdec~ 
(ScZavi cognomento Winedi), ale není z toho zjevno, že by myslIl 

pouze na Slovince. 
Že však vnikli Čechové na jih Dunaje, je doloženo i histo

ricky i zachovanou nomenklaturou. Předně máme přímou a urč,itou 
zprávu, že seděli na pravém břehu dun~jském p~i řece ~ers,ch,llI~g~ 
(st. Persnicha - Berznica nebo Brzmca), a SIce v zname hs~me 
passovské datované do r. 987, kde se praví: postea Persmcha, 
sicut Willihelmus in proprium possidebat, quod tempore present~ 
Boemani insidendo arabant.3) Dalšími určitými doklady existence 
Čechů jsou jména osad, která přímo osadu za českou označují. 
Sem patfí v Horních Rakousích nejen vsi Boheimschlag a Bohm
dort u Leonfeldenu (hejtm. Cáhlov) a samo před::něs:í cáhlovské 
Bohmer Vorstadt, ale i na jihu u Gmundenu Bohmmg, samota 
Bohmmiihle u Peuerbachu a dále názvy Peham (u Gmundenu 
a u Mauerskirchenu). V Dolních Rakousích patří sem nejen na 
severu Dunaje statek Bohmhot a ves Bohmsdort u Světlé, Bohmzeil 
u Cmurr~u (snad i Pehendort u Světlé) a Bohmischkrut u Pušdorfu, 
nvbrž i na jihu osada Behamberg, Beheimberg v okolí Haagu 
pfi dolní Enži, Boheimkirchen u Sv. Hipolytu, Bohmerhot u Neu-

1) Boček, Cod, dipL 1. č. 94, Niederi:isterr, Urkundenbuch 1. 1, 4. 
2) Pafk M" Črtice o nekdanjih slovenskih naselbinah 152, 155, 182, 

3) Viz na-hoře pozn, 1. 
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lengbachu a Peham u Nabeggu. Při tom musí býti ovšem zůstaveno 
dalšímu zkoumání, jak jednotlivá z těchto jmen jsou stará a pokud 
je lze klásti už do prvních dob slovanského šíření. Pokud však 
vím, Beheimberg u Štýru a Boheimkirchen jsou doloženy už 
listinami z XII. stoletP) 

Další vodítko poskytuje řada jmen, na nichž je zjevný český 
ráz. Je sice pravda, že severoslovinské dialekty mají (a ještě více 
měly v minulosti) pojítka s češtinou, na př. hláskovou skupinu dl 
nebo předložku vy místo iz, jak už Oblak konstatoval,2) ale 
vidíme-li podobných jmen větší řadu, nastává přece jen otázka, 
nemáme-li co dělati s jmény, resp. osadami českými. Uvedl jsem 
ve výše citovaném článku řadu takovýchto jmen, odvozených 
jednak od jedla (český tvar proti slov. jel, jela), jednak od č. tvar~ 
cMm, chlum proti slovin. holm (hom, ho/ma, ho/mec, ho/mie), pokud 
jsou zachovány v poněmčených tvarech Kuhn, Kulmhoj, Kum, 
Kumberg, Kulmitz oproti Kolm, Kollmitz, Cholmberg, Cholmunc 
nebo v tvarech Edla, Edlach, Edlitz, ]edlesee, ]edlesdorj, Edlaberg, 
]edlonek, - vesměs roztroušených po jihodunajské části clolních 
Rakous a po Štýrsku až ke Drávě.2) 

Zůstavuji otázku, smíme-li ve všech těchto dokladech viděti 
jen sklon k češtině u zdejších slovinských dialektů, či jsme-li 
spíše povinni přijmouti vniknutí českého živlu do Alp, dalšímu 
badání, ale podotýkám, že se a priori nic nestaví proti tomu, že 
živel západoslovanský, zde speciálně český, dostal se při původním 
šíření přes Dunaj i do Alp a zde se mísil s jihoslovanským (slovin
ským). Ovšem zde na jihu musili bychom si vždy představiti 
český živel jen v podobě rozptýlených českých osad mezi osadami 
slovinskými a mezi živlem německým, který obojí celkem slabé 
a roztroušené slovanské osídlení brzy potom ovládl. O nějaké 
kompaktní české oblasti v krajích alpských nechtěl bych mluviti. 
N a základě uvedených dokladů mohlo by se pouze říci, že klín 
českých osad (soudíc z rozložení jmen odvozených ocl chlum 

') Urkundenbuch des Landes ob der Enns 1., H8, 126 (codex tradi
tionum mOll. Garstensis V.: predium et ecclesia ad Beheimberch c. a. lIlO); 
~iederéisterr. Urkundenbuch 1., 1. 18, Behaimchirchen c. a. 1180. 

2) Archiv f. sl. Phil. XIX., 321. Srv. též Miklosich (Denkschriften 
Akad. Wien. XXI. 105) a výše str. 334. 

3) Viz výčet v uvedeném článku na str. 78. Dodatečně z Miklosichovy 
práce uvádím i jména korutanská Zedl, Zedlach, Zedlich, jež Miklosich 
spojuje se sedlo. 

357 

a jedla, která přestávají v Korutanech, Krajině ~ též"v H~rních 
Rakousích) sahal od dolnorakouského Dunaje meZI Enzl a LItavou 
přes Vídeňské Město, po Murici a Muře až po Drá~u,' v 

Každým způsobem vyplývá Z toho, co ?~v:~en~, as~~~ 
tolik že Čechové nejen sahali k Dunaji, nýbrz Je] I prekroclh, 
což ~aopak o Slovincích, mimo j eden pochybný případ?). doložiti 
nelze. Můžeme proto na dále pokládati rakouský Duna] zhruba 
za hranici Slovinců proti Čechům a Moravanům a totéž platí 
i dále na východě pro severní Pannonii. 

Nedávno S. Czambel přišel sice s theorií, podle níž s hlediska 
jazykového uherští Slováci vůbec nebyli větví č.eskoé oblasti: 
ný<brž větví jihoslovanskou, nejbližší Srbům a Slovmcum,. k~era 
teprve během historické doby od XIII. st. ,podlehla . s:ln~n:~ 
počeštění.2) Ale theorii takto ,vyslo:Tenou ~l~zno ?O, h.IsLon~K: 
i jazykové stránce na dobro zamItnout1.3) SlovaCl nenalezeh skupme 

1) Na severu Dunaje našel'jsem pouze jedinou osadu se jménem slovin. 
tvaru Kollmitz u Raabu (1'vhklosich, Ortsnamen aus Apellat. II. Nr. ~48.: 

2) Czambel 5., Slováci a ich reč (Budapest 1903) a Slovens~a rec 
(Turč. Sv. Martin 1906 1.). Srv. i jeho starší brož~rku: A cseh tot 
nemzetegység multja, jelene és j6v6je (Pešť 1902), ces:{y ~d E~ .. Gullera, 
"Minulost, přítomnost a budoucnost českoslo:ens~e ~aro~~ll Jednoty, 
(Praha H;o4). Theorie tato není ostatně n~vá. Už pre~ hm tl, kten v pan~o~
ských Slovanech viděli zvláštní slov. ve'cev (srv. ~al~. str. 360), SOUdIlI, ~e 
tito pannonští Slované, totožní s Moravany rozprostlraú se 1 na sever Duna)e 
po dnešní Moravě a uherském Slovensku. Tak soudIl lVhkloSlCh (Alt~lov. 
Formcnlehre. Wien 1874, str. HL-IV.), A. Dummler (Dle pann~msc~e 
Legende vom hl. Methodius Wien 1854, 251' Wattenb~ch (Slaw. Llh:,rgI~ 
. B"hmen 221) a nověji T. l'vIaretié (SlaveIll u daVnlI11 143), podle nehoz 
lno ll' 'Yk d Slovensko vylidněné vpádem Maďarů počeštilo s:, co omsaC1 ces ou.o 
XI. stol. Pod. i Hodža, Větín (Levoča 1848, 27 sL), Suma:n, Slowenen (Wlen 
1881) 51, Ed. Boguslawski (Historya I. 382), Králíček (~s. V:r: f,y.?"esch. 
Miihrens 1898, 42). Také maďarští historikové a fllologove to rad.l pn)lmalI, 
poněvadž to podporovalo theorii, že "čeští" Slováci přistěhovalI se ~eprve 
po příchodu Maďarů do Uher. Srv. mín~~~ P. Hunjálvyho r;:thnographle von 
Ungarn 299, Magyarország ethnographla)a. Budapest 1816, 271, 529, 530). 

2) Učinili tak zejména Jagié, Archiv sl. Phil. ~IX. 27~, X~. 3~. 
Kirchensl. Sprache II sl., Pastrnek, Slováci jsou-ll JIhoslovane? (Vestmk 
Akad. XIII. Srv. už jeho Beitriige zur Lautlehre der slovak. Sprache, 
Wien 1888, 5 sl. a článek "Jazyk československý", Listy filologické 1898, 
215), Polívka :H3B. OTl(. p. Jl3hlRa 1907. III. 345 .sl., Š~~ltéty, Slov; 
PohIady 1903, 709 a 1908, 380 (zde zejména uka~u)e ~~ pnz."uk, kter~ 
v slovenštině, jako v ostatních západních jazycích, )~ staly, u ]lhosl~van~ 
pohyblivý. Také Maďaři mají stálý přízvuk na prv111 slabIce, ale s hm uz 
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jihoslovanské, nýbrž k západní a pravděpodobně od pradávna 
vznikali differenciací v centru pračeském, kterážto differenciace 
sesí~ila :' Uhrá:h od té doby, kdy horami karpatskými odděleni 
byh nejen od Cechů, ale i od části své vlastní krve na Mora\ě. 
Tak dlužno souditi z jazyka. Ale přes tento výklad zůstává 
faktem, že skutečně, ač ne vždy tam, kde Czambel hledá _ 
exis-'.:ují jis+é znaky, které slovenštinu přibližují k jazykům Úho
slo\~anským.l) T~to shody vyložil bych však jinak a trojím způ
sobem. Jednak JSou to shody později nabyté, jednak přirozené 
ha;r~ ,pře~hodní (praslovenské centrum leželo patrně vždy 
',' ,uz~e~ s,:yk~ s centry praslovinským a prasrbským), jednak 
paK, J~K, soudIm, dlužno připustiti existenci skutečných jiho
:lov~nsKy~h elementů na půdě slovenské, mezi Slováky. Neboť, 
Kdyz se JIhoslované posunovali na jih, šli z velké části podél řek 
:;VIor~v~, Váhu, rEhy, Hronu, Iplu k Dunaji - kudy a pokud 
SlovmCl. a po~ud Srbové, nelze dobře říci, - a tu zůstaly 
snadno 1 ednotlIvé útržky seděti na severu Uher. Nesmíme si vůbec 
to':~ pí-esídlení Jihoslovanů na jih pí-edstavovati tak, jakoby se 
byh ~~~oře ~a severu domluvili o odchodu všichni ti, u kterých 
s~.v re.cI V~VIJ e1~ .spol~~né známky "jihoslovanštiny" _ a jakoby 
vs~chm b~h odesh na ]lh. Tak dopadla věc jen v hlavních rysech. 
V JednotlIvých pHpadech jistě leckteH pí-íbuzní rodové tam zůstali 
snad i větší celky, které se pak pí-enárodnily (tak myslím zejmén~ 
na části Chorvatů a Srbů), naopak zase asi leckteH rodové sousední , 

asi pl~išli). Sr~. i můj referát v ČČas. Hist. 1903, 441. Jagié už r. 1876 
(ArchIV sl. Phll. I. 445) postavil se proti Miklosichově theorii o slovinském 
rázu dnešního Slovenska. 

. 4) Podle Czambela jsou to: 1. slovesné tvary L osoby sg. na -Mn 
(ale podle Pastrnka tvar později povstalý asi ve XIV stol) 2 t· t , , . ' ',. valy neu r .. 
dob~~, staro (pod~e P. rovně~ tvar pozdější), 3. shody v rozeznávání quantity 
a pnz,vuku slabJ~, ,4. v~ute a v gen., pl. fem. a neuter, 5. nedostatek záp. 
slov. ,r, .6. ~ysouvalll d pred l v hdove mluvě, a 7. řada místopisných názvů, 
na pro ]mena odvozená od toph (v č. tepl<T) , - Toplá Toplica d 'I 
H 'V L' J, ,a e 

ncov, ľcava, Strečno, Pieščany, Lučatin, Lučenec, Krpelany, Kleč, 
Hrmo:,e (Hrmov~), Razp~če (srv. k tomu i Rastoka), Moštenica, Brdo, 
Brezlllca, Čremosno, Kahste Hrochof Kremnl'ca a pod k n· v 'd' 

" 'J .,L 1mz uva 1 
C:ambel analogie z j,ihu, . n:~ěda vovšem častěji, že jsou analogie i na západě. 
Pred Cz~m~elem ukazal ]este J. Skultéty na jiné vážné doklady: na vznik ď 
v ~~ď. ]menech Pokorágy, Privigye, Palugya, ač slovensky sluji Paludza 
PnvI,dza, P~koradz, a na jméno slovenské obce GrEca v Gemeru u Ratkov,§ 
(m.a~. Gerhce), které má za jihoslovanské proto, že by slovensky musilo 
ZllltI Hrdhca (Slov. pohrady 1898, 749). 
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totiž západní i východní skupiny, ztrženi byli spolu na jih a zde 
se poslovenštili, posrbštili a pobulharštili; dále na cestě najis':o 
nedošli všichni homoglotti za Dunaj, ale zůstali seděti na různých 
místech, kde je později obklopili jiní Slované. Rovněž je možno, 
že část Slo';inců pannonských, která, když Maďah r. 894 přišli 

a do Pannonie vpadli, rozutekla se na různé strany,l) dostala 
se z čás+i do Slovenska a zde později v Slovači zanikla, Na 
Slovensku jsou jednotlivé typy národní, ph nichž bychom na 
možnost tohoto různého původu měli bráti úetel. A jestliže 
Czambel a jiní našli a jistě najdou ještě řadu topografických 
jmen jihoslovanského rázu, řadu dokladů užšího styku jiho
slovanských jazyků se slovenštinou - tu je na snadě souditi, 
že vedle pHčiny zprvu uvedené (dávný styk slovenštiny s jiho
slovanskou skupinou) ten:o zjev způsobily bezprostředně i různé 
zbytky slovinskosrbské,2) zanechané nebo ocitnuvší se na půdě 
severozápadních Uher, kterou již měli zaujatou Slováci, a ovšem 
i další s'cyk na Dunaji pí-ed pHchodem maďarským Zejména 
pohraniční pás u Dunaje byl jistě velmi potrhaný a komplikovaný. 
A že Slovinci nebo Srbové sahali až k Pešti, svědčí mně Ptole
maiovo IIiúú/ov, v němž shledávám původní slovinsko-srbskou 
formu jména Peé, na místo níž později vlivem bulharského panství 
a osídlení nastoupil bulh. tvar Pešt.3) 

Tak dopadá asi odpověď na svrchu položenou otázku, kde 
byla asi na severu hranice slovinskoslovenská v VIL-VIII. stol., 

1) Srv. Ann. Fuldenses ad a. 894: "Avari qui dicuntur Ungari, ultra 
Danubium peragrantes multa miserabilia perpetravere. Ram 110mines et 
vetulas matronas penitus occidendo, iuvenculas tantum ut iumenta pro 
libidine exercenda secum trahentes, totam Pannoniam usque ad inter
netionem deleverunt. Podobně v Žití sv. Nauma (srv. citát dále na 
str. 369, pozn. 3). 

2) Tak správně soudil už J. Škultéty, 1. c. Ale, pokud se týče jména 
Grlica, lImsím doložiti, že jlTléna tol,o~o tvaru jsou nejen na jihu (Grlica 
v Bosně, G"lorlica v Dobrudži; srv. i osobní jméno GpLlica v Dalmacii, Jireček, 
Rornanen II. 73), ale i dále na severu slovanském (Gorlica, osada na Sanu 
v Haliči, Garlica, říčka v radomském kraji, a osada v krakovském a miechow
ském okrese, Gorlice, vrch ve vých. Beskydách u doliny Ropy. Melioh 
soudí na sídlení Slovinců v nitranské a prešpurské stolici na základě jména 
obce Lončary u Píšťan (srv. ref. Kadlcův 6, v pozn. 2 na str. 362). Bylo by však 
nutno zjistiti, jak je obec stará. V nitranské listině z r. ll13 máme Htnčia
rovce-Grincha (Čas. spol. mus. slov. VIII. 89). 

3) Ptolem. III. 7, 2. Srv. výše str. 163. 
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a rovněž na otázku, kde byla východní hranice slovinské oblasti. 
Podle všeho sahali i Slováci ze severu i Bulhúi od východu 
až k s:lmému Dunaji, ale na této straně, za Dunajem k severu, 
bylo asi v té době dosti výstřelků, resp. zbytků různých Jiho
slovanů mezi Slováky, --

Pannonie v době té byla hlavním táborem Avarů (srv. výše 
str. 321), kteří se rozložili a soustředili především v severní Pannonii; 
jejich panství bylo v VIII. st. na západě vymezeno Enží. 
Vedle nich zde seděli ovšem také Slované, ač nevíme, v jakém 
počtu, neboť i Pannonie nese občas označení země slovanské 
(ScZavinia, marc7~a Winedorum, Slouenzin; srv. str. 367) a Slované 
se připomínají zde výslovně vedle Avarů mezi Rábou a Drávou 
po r. 796. "Populus qui remansit de Hunis et Sclavis in illis 
partibus" dí se v anonymním spisku o pokřestění Bavorů a 
Slo-,7Ínců. 

S jazykového hlediska můžeme dnes určitě zamítnouti jednu 
představu, která kdysi slovanské filology a historiky ovládala, _ 
v. Pan n o n i i než i 1 něj a k Ý z v 1 á š t ní, jihoslovanský 
.:ilCe, ale od ostatních Jihoslovanů odlišený, samostatný kmen 
Slovanů "p a n n o n sk Ý ch". To byla these, které na základě 
zprávo působení slov. věrozvěstů v Pannonii hájil hlavně Miklo
si.ch,2) před ním už Kopitar, v posledních letech i Šafaříka) a po 
mch mnozí jiní, přičítajíce těmto Slovanům jazyk, kterým 
j sou psány prvé církevní knihy slovanské, tedy j azv k t. ~v. 
círk:,vně slovanský (též staroslovinský) evangelia Zo~rafského, 
Mananského, Assemanova, Savviny knihy, řady homilií atd. 
Tato Miklosichova theorie po dlouhém boji, jejž zde sledovati 
a líčiti mi nenáleží, je dnes í"adou prací překonána ve prospěch 
these bulharské,4) byť se stále ještě objevovali jednotliví její 
zas~ancové, v poslední době zejména J. Volf, jenž samostatný 

1) Conv. Bag. et Carant. 6. 

') M1'klosich, Vergl. Lautlehre (1879) 33, Altsl. Form. III. sl. X. sl. 
(1874). Srv. Miletié g'lp. l'Ifllkl0CII'.l"b II MaB. <lHlJIOJIOPllJI (C6opHHk'h MllH. 
V. 1891). O následovnících srv. výše pozn. 2 na str. 357 (Maretié, 
Slaveni 82, 93, 98 sl.). 

. 3). Kopitar, Glag. Cloz. LXX., Šafařík, Uber den Ursprung und 
che Helmath des Glagolitismus (Prag 1858) 31. 

~) Srv. hlavně souborný spis V. Jagiée, Zur Entstehungsgeschichte 
der klrchenslav. Sprache (Denkschr. Akad. Wien 1900. Bd. XLVII.) 

f 
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národ obou stran, Slovenska i Pannonie, nazval Marehany na 
rozdíl od vlastních Slovinců.l) 

Miklosich učil, že hlavními příznaky řeči té byly ještě v IX. st. 
nosovky '" a N., dále hláskové skupiny št a žd, epenth. l (tím se 
lišila od slovinčiny korutanské), jak pr}' nám ukazuje řada slov 
přejatých do maďarštiny po příchodu Maďarů do Pannonie; dále 
ukázal na společné maďarské jméno pro Slovince i Slováky -
tát, pl. tó tok, ana to, že Slováci i Slovinci zachovali pro svůj jazyk 
označení: řeč "slovenská". 

Dnes však víme naproti tomu, že jazyk nejstarších slovan
ských knih církevních souhlasí s dialektem, kterým v IX. stol. 
mluvili Slované okolí soluňského, a poněvadž slovanští věro

zvěstové přišli ze Soluně, nesou ce s sebou hotové knihy boho
služebné, je na snadě, přirozeno a jedině správno souditi, že jazyk 
církevních knih je jazyk soluňských, tedy bulharských Slovanů. 

Proto nová these nahrazuj e také názvy "pannonský", "staro
slovinský" a i "církevně slovanský" jazyk - názvem "st aro
bulharský".2) Nová theorie dále správně učí, že hlavní znaky, 
pro nez Miklosich pannonštinu spoj uval s církevní slovin
štinou, totiž nosovky tf: a ť existovaly v té době ještě u celé 
řady slovansk}Tch jazyků, 3) št a žd u Bulharů ve středních 

1) J. Volj, Az egyházi szláy nyelv hazája és a magyar honfoglalás 
(Kyelvtud. Kozl. XXVII. 1897) a něm. Die Heimat der kirchenslav. 
Sprache und die Landnahme der j'dagyaren (Etlm. Mitth. Ung. VI. 
1897-8). Srv. odpověď K1'ižkov~. "Domov slov. církevnej rečL" (Slov. 
Pohíady 1898, 452 sl., 1899, 39 sL), Škultétyho Slov. slova v maďarčině 
(tamže 1898, 745), Vondráka (Věstník SS. II. 15), J. Melicha (Volf G., 
Szláv kutatásai a kiilfoldon. Ethnographia X. Kr. 5). Jméno Marehanů 
('Merehani) vzal Volf z y}'čtu slov. kmenů geografa bavorského v IX. stol. 

2) Srv. dále ve výkladu o Slovanech v okolí soluňském. 
3) Uvádím čes k o s loven s k é: Zwentibald. 2<pE'/lTón! .. 7)y.TOs, Venceslaus 

(něm. Wenzel), jména vsí Zumboe (dn. Čabaj). Dumba (Duboyá), Krupá -
Krumpa (dnes maď. Alsó- Felso Korompa) zapsaná v listině nitranského 
opatství sv. Hippolyta z r.1113 (srv. Čas. mus. spol. slov. VIII. 71) 
jméno české osady Labuť u Přimdy, - jejíž staré německé jméno zní 
Labant - a dále řadu jmen slovinských (?) ze starých listin Horních 
a Dolních Rakous a Pannonie: Dombra, Chumbenza, dno Kobenz, Zuenta, 
Uuento, Wysencz, Lungau, Lang, Lungitz, Labanta - Laventa, dn. Laboda, 
Labodnica, Luonsniza, dno Laznica (ještě v listinách XI. století), Lanca 
ve Friaulu. Srv. Pajk, Izv. muz. Kranj. VII. 155 sL, Kos, Gradivo II. 134, 
214, 215, 225, 226: 367, 368, 377, 391, Felicetti von Liebenfels Beitrage 
zur Kunde steierm. Gesch. Quellen IX. 25, 49, 73, Miklosich, Denkschr'iften 

Niederle: Slovanské starozit:1ost~. 
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uhrách,l) a dále že Maďaři, př'ejímajíce ,- IX.-X. stol. pojmy 
a slova slovanská, přejali je i od Slovinců v Pannonii 

od Bulharů v nížině tiské, z části od 
Slováků na severu, ba docela již od Rusů 
a bul h a r s k }T C h S lov a n ů n a p och o d u s tep Í po n t
s k o u a k r a j e m dol n o dun a i s k }T m. 2) 

Slovem nic nás dnes nevede a nenutí k tomu, abychom pro 
Pannonii uznávali nějaký samostatný kmen zvláštním jazykem 
hovor-ící, odlišený od Slováků na severu, vlastních Slovinců na 
západě, Srbochorvatů na jihu a Bulharů na východě, který by 
byl po příchodu Maďarů zmizel. Zbývá proto jediné otázka, byla-li 

XXI. 105, Zahn, Urkundenbuch 66. - O udržení nosovek v srbo-, 
chorvatštině srv. výše na str. 335. 

1) Ostatně ::\Iaďaři zřejmě přejali (patrně 'od Slcvinců) i tvary se 
střídnicí č na př. szerencse. st. bulh. sorť:šta, ~áncsa, stb. lqšta, lencse, stb. lťšta. 

2) O otázce, kdy a kde přijali Maďaři do své řeči slova slovanská, 
existuje dnes už velká, z části silně polemická 1iteratura, v níž se zbytečně 
různí účastníci sporu omezovali na jednotlivá menší územÍ. Miklosich 
z důvodů v}'še uvedených soudil na Pannonii (Die slav. Elemente im Magyari
schen. Denkschriften Akad. Wien XXI., II. ed. Těšín 1884), což po něm 
přejali a hájili ještě J. Volf, l. c. a nově J. l'vfeZz'ch, "Szláv jovevényszavaink" 
(1.-11. Xyelvtud. Kozl. 1902, 1905; srv. Akadem. Ert. 1903. III.; a 
referát K. Kadlce, "O počátku kulturních vlivů slovanských na Maďary," 
Osvěta 1908), jenž ukazuje zejména z církevní terminologie, že slov. slova 
v macTarštině mohla býti přejata pouze v Pannonii a ne v Zadunají, jež 
bylo ještě pohanské. Jen v Pannonii byla římská církev latinského 
obradu silně zachycena. Ovšem na rozdíl od Volfa Melich přijímá, že církevní 
slovanština byl dialekt makedonský. B, M~linkácsi hledal silný styk už na. 
cestě MacTarú jižním Ruskem a Valašskem magyarszláv ethnikai 
érÍntkezés kez detei. Ethnogr. 1897. VIII. I sl., Die Anfiinge der ungarisch
slav. eHm. Beruhrung. Ethn. ::\Iitth. Ung. V. 193. Srv. Donauliinder. 
Wien 1899. I. 249 sl., rei. Věstník SS. III. 71), O. Asbótlz proti tomu hlavně 
ve středních Uhrách, v Pannonii a v středouherských Bulharech (A szláv 
szók a mayar nyelvben. Budapest 1893; A magyar nyelvbe keriilt szláv 
szók átvételének helye és kora. ~yelvtud. Kozl. XXX. 74. Akad. Ert. 1900, 
126. Srv. ref. Škultétyho ve Věstníku SS. IV. 50; Die Anfiinge der ung.
slavischen Beriihrung. Arch. sl. Phil. XXII. 433, kritika Munkácsiho; srv. 
dále i jeho statě v OTaTll IIO CJIaBHHoBtl(tHim II. OHÓ. 1906. 227, a v IhB. 
OTl(, p. HSbIKa 1903. 73 sl.). Ostatně ani 71Ielich nevylučuje zcela vlivu starších 
od různých Slovanú přejatých, zejména od Čechoslováků (Kadlec 7). K celé 
otázce srv. též stať V. Vondráka, Z oboru slavistiky (ČMus. Č. 1900 18 sL) 
a referát J. Škultétyho o pracích Melichových v Slov. PohTadech 1905, 
str. 638 sl. Podle Asbótha MacTaři nepřijali křesťanství od Slovanú, nýbrž 
od sousedů romanských. 
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Pannonie sloyinská a cel á slovinská, či žila-li tam vedle nich 
ještě jiná z právě jmeno\'aných slovanských větví okolních. 
Otázka tato týká se zej ména severních končin až po jezero Blaten
ské, kde vzniklo y IX. stol. knižectYÍ, o němž máme řadu histori
ckých zpráv; kraj tento pokládala totiž í'ada his.J:oriků za český 
resp. slovenský. 

Hypothesu o československém rázu severní Pannonie 
opírali její zastanci, v čele Šafařík ye Staroži~nostech, potom 
Roesler, Grot, ::\íaretié 1) a jiní menší čeští i slovenští spisoya
celé - hlavně o tyto doklady: o český ráz jmen Slovanů, kteří 
r. 850 byli účastni vysvěcení kostela na hradě Pribinově nad 
Sálou u Blatna,2) o skupinu hlásek dl ve jméně kmene Dúd!ebů 
pi'i dolní :Muře, o duál "vyšní :Vloravě" v jednom živo":opisu 
::\Iethodiově, ukazující, že se jméno Moravy dávalo oběma krajúm, 
:\loravě i Pannonii, a konečně o to, že v obou krajích panovala 
knížata moravská Pribina, syn jeho Koce! i na konec Svatopluk 
a že oba kraj e zahrnovány byly pod poj em Ve1ké Moravy (Mo(JIX{3ía 
'ÍJ (lsyáJ,'I/)' Také se nesmí pustiti se úetele, že sv. Cyrill a Methoděj 
kázali celému prostranství, Pannonii a Morayě, jedním jazykem. 
Tím ,'ším se došlo k předstayě, že na obou stranách seděl jeden 
lid jednoho jazyka. 

Ale jeden z právě uvedených důvodů dlužno ostaviti stranou, 
totiž předpoklad duálu "vyšní :Vloravě" ,3) jiné zase nemají dosta
tečné síly průkazné, na pL hlásková skupina dl a to, že knížata 
rnora,'ská panovala na obou místech a že pojem říše velkomoravské 
rozšířen byl i na Pannonii. To je vše s politického hlediska na snadě 

1) ŠafaJ'ík, SS. II., 228, 469, 471, 507 (později od toho upustil), Roesler, 
Zcitpunct 93, Gro!, MopaBia H Mal\llpli 64, 102, Maretié, Slavem 144. 

2) Conv. Bag. ll. _ 
3) V krátkém životě sv. apoštolú, pocházejícím asi z XIII.-XlV. stoL 

čte1ne: T .. , bMa, 1l"1 O~·bO H UpGlIO.\OSH'b.1 OT€I~h UdUJh AI\.S3{1"i6, ůpx,€nHCK{llIh ~ .. ,-

" Obev poslední slova vvkládal Dobrovský, a po nem WHh)lO lil'tOpdR(lV"...>- .," _ 

Šafařík za ge~itiv duálu. Ale jak ukázal nyní Jagié (Kirchen:l: Spr. II.,. 10), 
. e to . en srbská transkripce středobulharského tvaru, ktery Jest gel1ltlvem 
~inguiáru. V jiných slovanských pramenech, na př. v legevndě o sv. NI~tho: 
diovi, mluví se také vždy jen o jedné Moravě (Pastrnek, DeJ1ny sv. apostolu 
226, Slováci jsou-li Jihoslované? Otisk z Věstníku Akad. XIII., str. 3). Zove~~l 
Conversio Bag. 10. Mojmíra "J'vIoimarus dux l\Iaravorum supra Da~~vlUm , 
nemusí předpokládati toto označení ještě ::\loravy "Infra DanuvlUm v'Pan
nonii. Vážn)' je jen výrok životopisce sv. Klimenta, učedníka 2\tlethodlOva, 
ienž napsal o sv. IVíethodiovi, že byl biskupem pannonské Moravy: 
,) v' " I 1"':1"1 \ 
i.ntlJ'xonOS JY[oQá(Jov '1/i)s I1cxvovícxs (Prameny de]. c. . II.). 

24* 
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a nijak nedokazuje, že lid na obou místech mluviti musil týmž 
dialektem. Rovněž věrozvěstům přišlým ze Soluně rozuměli tehdy 
asi stejně v Pannonii jako na Moravě, i když dialekt obou zemí 
byl jiný. Vizme na pl:'., jak podle staré legendy z X. stol. sv. Kliment 
nebo sv. Naum, učedníci Methodiovi, kázali víru s úspěchem na 
různých místech: v Ochridě, v Mysii, v Pannonii, v Travunii i na 
Moravě.l) Ostatně není pochyby, že co zůstávalo nesrozumitelné, 
pomohli vykládati domorodí učedníci a pomocníci. Z toho všeho 
vyplývá, že určitých a přesvědčujících důvodů pro to, že severní 
polovina Pannonie náležela v IX. stol. živlu československému, 
nikterak nemáme. 

Nicméně netřeba na dobro živel tento vylučovati. Faktum je, 
že rovněž nemáme žádného positivního přímého důkazu pro 
úplnou slovinskost. A zůstává vždy pravděpodobno, že sem ze 
severu živel český zasáhl, ale asi teprve v IX. stol. 

Po skončených válkách Karlových s Avary r. 796 čteme 
totiž výslovně u Einharda, že celá Pannonie zůstala liduprázdná.2) 

Ale na druhé straně vidíme zase z historie IX. stoL, že je znovu 
hustě Slovany a Němci naplněna,3) a to právě za Pribiny, vidíme 
dále, že severní knížata nitranská a moravská snaží se zmocniti 
severní Pannonie a také ji dostanou, čteme o :VIethodiovi, že je 
biskupem pannonské lVloravy, v Žití sv. Nauma termin země 
moravské zřejmě se vztahuje i na západní Uhry,4) a konečně 
i jeden filologický důvod, kterého se dovolával Šafařík, totiž 
český ráz jmen uvedených y Conversi k r. 850, zůstává aspoň 

J) P. Lavrov, JKHTllfr CE. Hapra Crrú. 1907, 26,51. 
2) Einhardi Vita Caroli M. 13 (mluví se o skončené válce s Avary): 

Quot proelia in eo gesta, quantum sanguinis effusum sit, testatur vacua 
omni habitatore Pannonia et locus, in quo regia Kagani erat, ita desertus, 
ut ne vestigium quidem in eo humanae habitationis appareat. 

3) Conv. Bagoar. 10: Postquam ergo Carolus. imperator Hunis reiectis 
episcopatus dignitatem Juvavensis ecclesiae rectori commendavit ... , 
coeperunt populi sive Sclavi vel Bagoarii inhabitare terram unde illi expulsi 
sunt Huni et multiplicari. Srv. dále Conv. Bag. 6: "Tunc vero Sclavi post 
Hunos in de expulsos venientes eoepenmt istis partibus Danubii diversas 
regiones habitare. Sed nunc qualiter Huni inde expulsi sunt et Sclavi 
inhabitare coeperunt et ma pars Pannoniae ad dioecesim Juvavensem 
COnversa est, edicendum putamus." K tomu srv. dále c. ll. o Pribinovi: 
.,Tunc coepit ibi ille habitare et munimen aedificare in quodam nemoTe 
et palude Salae fluminis et circumquaque populos congregare ac multum 
ampliari in terra illa." 

4) Ed. Lavrov 5. 
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z části platn},.l) To vše jsou ne sice zřejmé a rozhodné, al: p~ece 
doklady, které podporují domněnku, že patrně po skončem valek 
avarských a po vylidnění Pannonie byla země znovu kolonisována 
nejen od západu Slovinci a Němci, nýbrž i od s~veru. Slová~y: 
zv. tehdy Morayany. Nemohu dnes říci, jak staré, JSou ):dnoth~e 
slovenské ostrovy, které dosud nalézáme na prave strane DunaJe 
v stolici peštské, ostřihomské, komárenské, tolňanské, vesprím 
ské, bělehradské, nemluvíc ani o těch, které zanikly, ale z úvahy 
jich také vyloučiti nemůžeme.2) Slovem, i když v původním osídlení 
Pannonii přivtěluji k větvi jihoslovanské (slO'dnské), myslím, ž~ 
nelze od IX. stol. počInajíc zamítnouti i částečnou okkupacl 
slovenslzou v polovině severní. Ovšem poměrnou její sílu při tom 
odhadnou~j nelze a nepochybuji, že jinak většina a jádro slovar~
ského lidu y Pannonii i pro IX. století byli Slovinci, resp. ka]
kavci, kteří sem znoyu pi-išli po zpustošení země koncem VIII. 
stol. Celá zeměpisná poloha a celé politické dějiny kraje, 
souvisící těsně se západem, k tomu poukazují. A co dále: dnešní 
kompaktní zbytek Slovinců v počtu 90.000 duší v stolici žele~né 
a zálaďské představuje nám zajisté zbytek starých panno~skyc~ 
obvvatelů ovšem dialektu kajkavského, rozdílného od dIalektu 
štÝrských a korutanských.3

) 

Můžeme tedv i zde míti Duna; za hranici. Za ním seděli před 
příchodem Maďa;ů Slované bulharští (viz dále v stati o Bulharech). 
~ Na jih u se konečně rozkládal přechodný pás kajkavského 
dialektu, y základech svých bHzk}! slovinčině, na ploše větší nežli 
dnes, kdy přibližnou hranicí jeho v Chorvatsku je čára běžící 
od Virovitice při Drávě, na sever kolem Belováru, dále velmi 

1) Pastrnek sice (Jsou-li Slováci Jihoslovany 3) tento dokla,d -; celk~ 
zamítl, ale přece ne zcela správně. Je sice pravda, co vyklada proh 
Šafaříkovi o výkladu koncovky -ie ve jménech 5iliz, Trebiz. Šafařik tu 
viděl českou koncovku -ú, jež by srbsky zněla -ié, bulh. -išt, kdežto podle 
Pastrnka běží tu ien o koncovku -l>Cl>- (č. -ee), která má ve všech slovan
ských jazycích c. Ale přes to sám Jagié v rozboru j:rn,en často vytýká jejich 
severoslovanský ráz a na konec uzavírá (1. c. 85), že témě!' polovma Jtch 

má severozápadoslO'L'anský ráz. A to bez váhy není. Tak soudí i J. 1V[el~~h 
ve spisu "Szláv jovevényszavaink" (Budapest I., 1902, II., 1905) podle vyse 

citovaného referátu Kadlcova. 
') O těchto koloniích srv. 1\'iederle, Národopisná mapa uher. Slovák~ 

(Praha 1903) 108 sl. Z části jsou to ovšem kolonie novějŠÍ (na př. Torva] 

a Taba v šomoďské stolici). 
a) Jagié, Kirchensl. Spr. II., 23, 27, 35, 39. 
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spletitou linií k J aseno\'ci na Sá\-ě a odtud podél břehu Sávy 
a Kulpy ke Karlovci a k jihu na Gackopole.1) Neboť celé téměř 
území Slavonie bylo dí+:e kajkavské až asi po čáru Osěk, _ 
Vinkovce - ústí Bosny a kolonisováno štokavci z Balkánu teprve 
v dobách rakousko-tureckých ,-álek.2) Kajkani ustoupili na 
západ, a i za hranici výše naznačenou vnikly už silné štokavské 
kolonie. Za to postupoval kajkavsk~T živel od hranic Krajiny 
úspěšně na jih proti čakavcům y Is~rii a Přímoří,3) jenže zase 
nejsme s to říci, jaký byl zde poměr kajkavců a čakayců před 
1000 lety a kde byla tehdy hranice. V celku však nechybíme, 
uznáme-li za jižní hranici slovinské oblasti přechodn}' pás kaj
ka-:ský mezi Drávou, Sávou a Kulpou.4) Srěm sám byl asi štokav
ský-, ale pro geografické jeho položení není divu, že b)"yal čítán 
k Pannonii.5

) Kde byla hranice v Istrii, nevíme, ale čár'a od Kar
lo~vce přes Buzet k Terstu nebude asi daleko pravdy. Okolí Labína 
bylo už odedávna chon'atské. 

Oblasti těmito slovinskými Slovany osídlené dostalo se o bec
ného názvu Sclavinia (také partes Sclavorum, provincia, tena, regio, 
tell%s Sclavorum, fines Sclaviniae, partes sclavinienses, 6) při čemž 
vidíme zřejmě ze zpráv VIII. stol., že zahrnovala nejen dnešní 
Koru"':any a Krajinu s okolím - země byly však nejhustěji 

~\ť 1) Rešelar Al., Der štokavische Dialekt (Schriften der Balkankomm. 
d. k. Akad. in \Vien. Ling. Abth. VIII. \Vien 1907 str. 42, Karte II. Srv. 
i Niederle. Slov. svět 130. 

2) Rešetar, 1. c. 30, 33; J agié, Archiv f. sl. Phil. XX. 35, Cultur der 
Gegenwart I. IX. 24. Dlužno ovšem míti na mysli, že dialektv tvto Dřed 
1000 lety byly si mnohem bližší. . . . • 

3) R(šetar lvI., Die čakayština und deren einstige und jetzige Grenzen. 
Arch. sl. Phil. XIII. 93. sl., Lukjanénko A. 111., Kmll:mBCKoe Hap-t'!ie. YHIIB. 113B, 
KieBI,. 1904-5, 3. 

4) Tato oblast kajkayců udržela, jako Slovinci, jméno "slovenski jezik" 
a jméno Slavonie až do X\TII. st., kdy teprve se zde ujal název Hrvatů. 

5) Srv. na př. darovací listinu Ludvíkovu Pribinm'i z 1'. 846 (Kos, 
Gradiyo II. 109), y níž ovšem jméno jluvťus Valchau vykládám na Vuku 
(srv. v}'še str. l49). S tím souvisí i to, že po dobytí Pannonie na Avarech 
právě v Srěmu soustředila se větší moc francká proti Bulharúm a Srěm 
dostal název země francké (srv. dále str. 376). 

6) Srv. sbírku těchto povšechných terminů u Kosa, Gradivo II. 491, 
492. Že termin Selavinia byl officiální, úřední a pod. jako Francia, Bur
gundia, Septimania, Italia, Retia, Tuscia, Baioaria, vidno z přiřadění 
jeho k jmenoyaným názvům v listině cíS. Ludyíka z r. 828 (Kos, Gra
divo II. 89). 
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-obydlen~,m jádrem celé oblasti 1) - nýbrž.i dolní Pan~onii ~~-~ 
:Muře a Drávě až po ústí této řeky do Duna] e,2) kde se I pozde)l 
udrželo jméno Slavonie. lVIěsto Celje (Zellia) bylo v Sklay inii ,3) 
rO.'něž župa dudlebská při dolní :VIuI-é) a Lurnsko pole (Lurna, 
Lib%rna) na západě.5) V IX. stol. vyskytuje se i p.ro .část :ever~~ 
Pannonie v pramenech náze,~' Sclavinia a to pro kra] meZI Enzl 
a Litavou,6) jenž jinak slul dHye Avaria (sn', vý'še str. 321). 

Mimo to zde vystupuje v VII. s:01. název marca Winedorum,7) 
později Oriens, 11tarcha in Oriente, mal'chia orientalis,S) 1narcha 
contl'a Sclavos 9) a také Slougenzin marcha pro kraj u Blatna.lO

) 

Slovanský název Krajina (Kranjsko) ',-yskytuje se nejd~íve v li~ti
nách Ottv II. z r. 973 a Otty III. z 1'. 989 ve formě Cre~na, ChrMne 
marcha.ll) Slovinci tu staré jm.éno Carnia pomocí lidové etymo
logie přeměnili v "Krajina", kterýžto název v Sl.~vanstvu ča~to 
nacházíme. Srv. na Rusi Ukrajinu nebo KraJlnu " Srbsku 
u Negotina a v Uhrách u Mehadie, Krajinu v Bosně při chorvatské 
hranici, Krajinu na pobí-eží Dalmacie a jinou na Černé HořeP) 

1) Pavel Diacon označuje jednou Krajinu jako vlast Slovanů (Car-

niola patria Sclavor'UtJ11, VI. 52). . . 
2) Conversio Bag. 7: in Sela viniam, in partes vldehcet Quarantanas 

atque inferioris Pannoniae; 8: perducen~es in Sel~vlmam, dederunt 111 

manus principum, commendantes llh eplscopO reglOnem Carantanorum 
et confines eorum occidentali parte Dravi fluminis usque dum Dravus 
Huit in amnem Danubii. Listina Karlomanova z r. 878: in partibus Caranta
niae Sclauiniaeque regionis (Kos, Gradivo II. 184). 

3) In finibus Sclaviniae in loco qui dicitur Zellia (listina Ludvíka 

z 1'. 824; Kos, II. (8). 
4) Srv. dále pozn. 5 na str. 369. 
5) Srv. listiny krále Arnulfa z 1'. 891 (Kos, II. 227, 228). 
6) Srv. listiny Ludvíkovy z r. 814 (Kos II. 44), z~. 83: (Kos II. 100L 

Arnulfovu z r. 893 (Kos II. 232) a na před na str. 302 yyklad o hramCl 

slovanské v Rakousích. 
7) Fredegar IV. 72 k r. 63l. 
8) Viz index u Kosa, Gradiyo II. 506. 
9) Francorum reg. hist. ad a. 865 (Kos II .. 153) .. 
10) V listině Ludyíkově Pribinovi z r, 860: m onentem ultra Salam 

fluviolum usque in Slougenzin marcham (Kos II. 132). , 
11) Comitatus ... quod Carniola vocatur et.quod .vulgo Crell:a marcha 

appellatur (Kos, Gradivo II. 338); proprietat.em m ~e.glO~e vu~gan vocabul~ 
~ Chreine et in marc4a et in comitatu Papoms comltls srtam IKos II. ~ 340), 

proprietatis partem in regioni v~lgari yo~~bulo Chreme (Kos II. 490). 

Od toho v téže listině "vla Chremanorum . . 
12) Karadžié, Pje'!!!!!K 308, Crnčié, Popa Dukl. letopls, stL III. sl. 
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Praú1i jsme už napred, že současně s pfíchodem nadvlády 
německé a s příchodem kfesťans':\Í hlásaného ústy německých 

kněží salcbursk}'ch1) počala se uplatňovati v celém území 
slO\inském germanisace, hlavně ovšem od r. 796, když nejhorší 
dosud nepfi'-el - Avari, byl pokoren a zničen. Německá orga
nisace poli~ická a organisace círke\ní šly na dále ruku v ruce 
proti Slovanům, a kde Slovanů bylo řídko, kde vedle nových 
kolonií seděli už starší osadníci bavorští nebo zbytky jiných 
Němců před sta lety od se'/eru přišl~'ch, darilo se germanisaci 
v té míre, že slovanský živel brzy valem hynul. To však musíme 
míti k správnému posouzení celého processu na mysli: kde Slované 
seděli kompaktně a hus'ě, a tak bylo na jihu v končinách, 

kde dosud sedí, tam germanisace se nedodělala úspěchu, aspoň 

ne takového.. aby zadržela pozdější znovuzrození národa. Jen 
tam, kde Slované řídko seděli a po ostrovech, nová kolonisace 
germanská a spolu s ní germanisace se provedla tak, že na př. 
v Rakousích už ve XIII. s':o1. mizely poslední zbytky slovanské.2) 

Také v Pannonii nebyly pro Slovany od počátku poměry pří

znivé. Slyšeli jsme, že byla úplně vylidněna válkami avarskými; 
po nich byla sice znoyu osídlena, ale jistě ne už v té míře jako 
před tím, a potom není pochyby, že na této nové kolonisaci silnou 
účast měli Něm.ci, tak že už v knížech í Pribinově německý živel 
byl silný. Máme o tom spolehlivé zprávy staré. Když r. 850 solno
hradský arcibiskup Liufram světil Pribinovi první křesťanský 
chrám, u\,'ádí zpráya y ConveJ'sio BagoaioJ'um zároveň jména 
30 vynikajících mužů z knÍžechí, kter'í vysvěcení byli přítomní 

a z nich je polovina slovanských, polovina 1~ěmeckých.3) Mimo to 

1) Účast aquilejské církve, za jejíž hranici proti salcburské stanovena 
byla r. 811 a 819 Dráva (srv. výše str. 339). byla relativně nepatrná 
a působení slovanských věrozvěstů krátké a bez následků pro znárodnění 
církve. 

2) Srv. bližší výklad u K ammela 189 sl. a v knize F. Kronesa, Die 
deutsche Besiedelung der Člstlichen Alpenliinder, insbesondere Steiermarks, 
Kiirntens und Krains nach ihren geschichtlichen und Člrtlichen Verhiilt
nissen (Forschungen zur deut. Landeskunde III. Bd. Stuttgart 1889), 
Fr. Kosa, Iz do mače zgodovine. Doba od 843-867 (Izv. Muz. Kranj. VII. 
110 sL 1897). V listinách rakousk}'ch a korutanských setkáváme se už 
v IX. stol. nejen se spoustou německých jmen, ale i se Slovany, kteH mají 
jména německá. Srv. Schleinigg, Slovenska osebna imena v starih listinah 
(1zv. muz. Krnj. III. 9), Pafk, Črtice 154. 

3) Conversio Bag. ll. Srv. filologický výklad jmen u ]agiée, Kirchensl. 
Sprache 1. 85 sL a Pastrnka, Dějiny sL apošt. (37, 270. Srv. též výše uve-

369 

se setkáváme v témže důležitém prameni s celou řadou topo
grafických jmen z tehdejší dolní Pannonie, která jsou zřejmě 

německá.I) 
Není proto pochyby, že by také Pannonie byla propadla 

germanisaci, kdyby r. 894 nebyli phšli Maďaři, jí neokupovali, 
a tím nepostavili germanisační záplavě silnou hráz.2

) Ovšem 
Slované, kteří zde zbyli silně oslabení, - odešlať jich část, jak 
víme, k sousedním Bulharům ,3) část asi ustoupila na západ do 
hor, část snad na sever do Slovenska, - místo germanisace 
podlehli časem pomaďarštění, až na mal)! zbytek yýše vzpome
nutý (str. 365) na hranicích stolice železné a zalaďské s malým 
os+růvkem v Tarani jižně od Kaniže.4

) 

Zbývá mi ještě podotknouti, že se na oblasti starých Slovinců 
setkáváme (ovšem až v pramenech o něco pozdějších) s několika 
jmény, která dosvědčují existenci menších kmenových, resp. 
rodov~7ch jednotek, zajímavých tím, že mají jména, s nimiž se 
setkáváme i u kmenových názvů jiných Slovanů, severních 

a v)7chodních. 
Sem náleží především jméno kraje dolnopannonského Dud-

leiPa, Dudleipin,5) nacházejícího se kdesi mezi Blatnem a řekou 

denou zprávu z téhož pramene 10: Hunis reiectis .... coeperunt populí 
sive Sclavi vel Bagoarii inhabitare terram, unde illi expulsi sunt Huni et 

multiplicari. 
1) Conv. ll: ad Stepiliperc, ad Lindolveschirichun, ad Keisi, ad 

VViedhereschirichun, ad !sangrimeschirichun, ad Beatuseschirichml, ad 
Otachareschirichun, ad Paldmunteschirichun - vedle 3 slovanských: in 
Dudleipin, in Ussitin (slov.?), ad Businiza. Podobně spoustu německých 
jmen Lvádějí zde různé listiny z IX. a X. stol. Srv. na př. u Kose, Gradlvo 

II., str. 65, 66 (823), 85 (828) atd. 
2) Srv. výše str. 326. 
3) )KuTic; CB. HayMa (ed. Lavl'ov 5): Te Wb. &Ab.r.pl,J &1,aldW6 H UJCTd :cl6A\Mó 

Hli'" n"lfcTd <'FP"M'" Rl.. KAdCTh. Srv. iUlIl. Fuld. ad. a. 894 (cit. výše na str. 359). 

4) Srv. Niederle, Slov. svět. 
5) Conv. Bag. II in Dudleipin; ad Tudleipin v darovací hS1:ine krále 

Ludvíka arcib. solnohradskému z r. 860 (Kos, Gradivo II. 134); v listině 
Arnulfově, ale zhotovené v X. stol. (Kos, 1. c. 225), v jiné z r. 891: in partibus 
Sclaviniensibus vero in comitatu Dudleipa vocato in Ruginesveld sicut Cha cil 
d~tx quondam inibi ad op~tS SUU11i habere visus est (Kos, 1. c. 227); v listině 
Otty II. z ľ. 977 ad T~ťdleipi1t (Kos, 1. c. 35(3); v jiné listině téhož z r. :82 
ad TudleiPin (Kos, L c. 367); v listině Otty III. z r. 984 ad Tudelezpzn (Kos, 
L c. 377). Fehcetti von Liebenfels kladl kraj pod Sulpu k Muře (Steiermark 
im Zeitraume vom VlIL-XII. ]ahrh. Beitrage zur Kunde steierm. Ge-

schichtsquel1en IX. 24). 
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Murou blíže Radgony, jehož názey shoduje se úplně s jménem 
č~s~ého k~e.ne D~~leb~ (novoč. Doudleby) a rusk)'ch Dulěbú.1) 
J lm Dudlebl sedeh mImo to v Korutanech na horní Dráyě 
u Spitalu.2

) ŠafaHk se dále domníval, že údolí Štýru na hranici 
š~)Tskorakouské Z\'. dnes "Vor der- und Hinter~Stoderthal" a 
ro\'něž jiné údolí "S+oder" zyané nedaleko Triglavu mají jméno 
kmene Stodoranů, k němuž analogii máme na seyeru \' slo\'. 
S'codoranech dnešního Braniborska.3) Šafafík rovněž y iménu 
lesa na pL r-. Laznici y jižním Št)Trsku: forestum Susel, ~1e111us 
Suzil, dno Sausa1 4) shledával ohlas kmenoyého názyu Suzelců 
Suslú, Suselů, známých z historie ruských a polabsk}'ch Slo\'anů.5) 
Obojí "šak zůstá\'á pouhou domněnkou. Dále bych připomněl, 
že \' jedné listině z r. 12:30,,-yskytuje se jméno Poljané - Polan 
pro jak}'si kraj na blízku Penkingu u Enže.S) O jiných kmenoYých 
náz'.'ech Slo"dnců neYÍm,i) neboť bych rody a osady Chorvatl' 
(Pagus Crauuati, Chrouat, Croudi) připomínané \' X.-XI. století 
v Korutanech na západ od S". Víta, pak ye Š~}rrsku na MUl-e 

1) Sn'. jihočeské Dúdlcby, Erben, Regesta s. V., ruské AYJI-Mr,[ letopisu 
Kijevského, kmen Dúlába :\Iass'údího Osteur. Strefzuge lO3). 
Šajafík vůbec měl slovinské Dulěby za část severních, Avary Uf\'anou 
a přivedenou (SS. II. 3(4). -

2) Srv. tradiční knihy kláštera brixenského, v nichž mezí r. 1060 
a 1070 uvádí se slovanský lán y kraji Dulěbů "una Sclauensis hoba in 
10eo Dulieh" Tiroliensia cd. Redlich, Innsbruck 1886. 1. ::\1'. 170). 
Zde je zajímava jihoslovanská forma bez vsutého d. 

3) SS. II. 353; sev. Stodorany připomíná Tietmar IV. 29 
Quedlingb. annály ad a. 997, Adim Bremský II. ll, Helmold 1.,2 atd. Kosma~ 
připomíná kraj Stodol' v zemi Luticů 15. provincia nomine Stodor). 

<) Jméno to "ystupuje v listinách z 1'. 890, 970, 977, 982, 984 (viz 
u Kosa, Gradivo ll. str. 225, 332, :354, 367, 377). 

~.. 5) Srv. Šafařík SS. II. 123, 353, 622. Za zvláštní slovinské kmeny 
pnJ21 oba 1 Krek (Einleitung 321), umísťuje Stodory na ř. Št\,ru. Kaemmel 
v ně nevěří (160). . " 

') 'Crkundenbuch II. 693, sn'. Pafk, Črtice 178. 

7) Ka kmen slovanský v Dolní Pannonii, mezí Drávou a Sávou hodilo, 
by se sice jméno kmene IvIanábín u :\Ias'udího (Panonci?) podle pořadí, 
které mu Mas'údí dává a podle toho, že knížetem jejich uvádí Ratimíra, 
neboť se zde 1'. 838 připomíná kníže RatinlÍr, Auet. Garst. a. a. 838, Conv. 
Bag. 10 (NI arquart, Streifzuge 102, Račkz', Doc. 3,37) ale může to býti také 
korruptela jména Moravanů (J\Iorávin?). Ostatně Marquartovo čtení 
jména knížecího je naprostú nejisté. Harkavi čte Zanbir (\'r;333HiJI 136, 165). 
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mezi Lubnem a Knittelfeldem a později i jinde1) neměl s Krekem 
za zdáštní sludnsk)T kmen Chorvatů ,2) n)Tbrž, jak už Šafařík 
a po něm Rački a Kaemmel vykládali,3) za osady a kolonie jižních 
Chorvatů, které se během doby částečně poslo"dnštily a nakonec 
poněmčily. Za to lze ještě uvésti, že se už \' časn)7ch pramenech 
setkáváme, jak jsme viděli, i s rozlišo\'ánÍm Krajinců a Korutanců 
(dnes Kranjci - Korošci), na př. u kosmografa Ravennského nebo 
v annálech Einhardo'.'ých4) a později i s odlišo\'áním Pannonců.ii) 

Středisko korutansk}'ch Slo\'anú bylo na gosposvetském poli 
(Gosposvetsko polje) na dolní Krce, tedy při Celovci.S) • 

Ostatně, že se zdejší Slované skládali z několika kmenů, 

vidíme - i když jinak kmenových jmen neznáme - z toho, že 
tu v dějinách VII.-IX. století vystupuje řada knížat zvaných 
v pramenech li.(J'l./rJv, dux, princeps, též rex, sl. ImIM\3b., kteří zajisté 
stáli v čele ne nějakým uměl)Tm, nýbrž phrOZen)7m, tedy kmenov)7m 
jednotkám slovanským, obdobným těm, jaké nám současné pra
meny ukáží u sousedních Srbochon'atů a Sloyanů bulharských. 
Vedle nich připomínají se y pramenech ještě jiní velmoži nebo 
starostové slovanští - primi, primores, priores,l) jednou ve výše 

1) Sn'. bližší doklady dále v stati o Chonatech. Pagus značí zde malé 
úzelTlí administrativní (původně pagus - Gatt označoval cel)' admini
strativní okres hraběte). Srv. V. HasenĎhrl, Deutschlands sudostI. J\Iarken 
im X.-XII. Jahrh. (Archi\' 1. oesterr. Gesch. XLII. 1895, 441). 

2) Krek, 1. c. 
3) SS. II. 322, 3,34, .36~:; ](aenzntel/ ~t\nfangc 144, 156; Fr. 

Rački, Odlomci iz drž. praya hrv. Cí.ďídeň 1861) 9: Maretié se nerozhodl 
{Slayeni 92). 

') Cosm. Bav. IV. 37: inter Carontanos et Italiam, inter patriam 
Carnium et Italiam; quod iugum Carnium dicebatur ab antiquis Alpis 
Julia. 

") Pannonii v Ann. Fuld. ad a. 884, II&vovf, v životě sv. Klimenta 2. 
Srv. výše str. 345. 

6) Klaié V.. Slava na Gosposvetskom polju (Vienac 1889, 28, 
1890, 424). 

7) Srv. doklady o slovinských a jiných bulharských knížatech: duces 
Priwizlauga, Cenúcas, Ztoimal', Etgew (Convers. Bag. 10), dux Ingo (ibid. 7), 
aliqui (Sclauorum), qui comitibus subditi juerunt (ibid. 10); p1'incipes Sclauo
rum (ibid. 8); WalluG, dux Winedorum (Fredegar IV. 72); Boruth, Cheitmar 
dux Quarantanorum (Conv. Bag. 4, 5. Vita S. VirgiI. III.); Valtunc, d~!x 

eorum (Conv. 5); dux Domogoi (Joannis Chron. Venetum, Kos, Gradivo 
II. 81); Littdewit, dux Pannoniae, B01'tW, dux Dalmafz'ae (Ann. regni Franc. 
ad a. 818, 819, 821), duces Soraborum (ibid. ad a. 822), Dalmatiae princeps 
(Vita HIud. c. 35), p1'inciPes Sclauol'um omnes primoresque (ibid. c. 25), 
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~;edené list~ně Tassilo\"ě ~ r. 777 i župan - fopan PhysSO.l) Bližší 
" y~lad o vyznamu mOCI knížecí a těchto dalších vyšších tV/d 
(
Z ' t'V v II eJmena ez o zu. panech alpských urbářů ze XIII stol) '1 VF 

_ v k d' . . . na eZl 
vsa o odddu starožitností kulturních. -

Sclavorum primores (Ann. Eiuh ad 7S9) p' ď d . (A' _ '. ' . nmores aG UGes Sclauorum 
- nn. regm Fr. ad a. Sll, Slol, p1'1ores (Ann Maxim ad a 811) Br l 

dux (Ann. Fuld. V. ad a. 884), Choál dux (list Arnuifův z· r 89Í) Kaz ow 

K~~"':1~ ,n~H~HhGK'b.H (l~g. o Konstantinovi XV.). ::.\Iaurikiov~ str~te;i~~~ 
pnp~mma u Slovanu noHoL Q?))'Eg (ŠataNk SS. II. 695) J' k ' 
dobe pouz S I '. . ma v prve 
Vt '. e amo s uJe rex (eum elzgunt regem Fredegar IV 4S) Po d V" 
c eme I comes C~ l t . K . . z eJI KG' tazu. J. ocel, comes Cozil v listech papeže Jana Vnl 

K
( ~'~' radlVO II. 137, 166), dux et Gome" Chroatorum (Rački Docum I sl 7)' 

mzata která dl L' ,. . . 
'v '. . po e eonovy taktIky ustanovil balkánsk' m Slovanům 

CIsar Baslhos, slují aQXOll'CES (Tactica XVIII 101 K Y V t 'v ". a onst. de adm 50) . ~7 sm~slu rr:ozno rozuměti zprávě Konstantina Porfyrog de ad~ 29' 

(z;nxom~va~~ :dnahčtí ~ají si~e starešiny-župany, ale ne~ají arch~nt~ 
'" ,.C<~ UE, roq 'Parn, TCtV1:a 1:0: MJ- ." , • é ' • '., V1') (k1') EXEL, n,,-1')v sovnavovs )'É(lOVT:Cllq xaiTffi 

:a~:t~Ot~7L 2Jx~a~{vLaL ĚXOl (jL ?tvnov. Ostatně připomínám. že Jorda~is tak~ 
. p pomm: (Get. 246) vedle krále (re%) Boza 70 vladyk (primate ) 

a :'\fenander mluvl zase o několika knízVatecn' (Y 3) s aQXOV'i:ES c. 
1) Srv. výše str. 35l. . ' 

.. 

II. Skupina střední (Chorvati a Srbové). 

Pověděli jsme už \"ýše, že Jihoslované nevstupovali na Balkán 
vojensky a jednotně zorganisováni, nýbrž jen jako řetěz volných 
vzájemně neodvislých plemen, někdy ad hoc k nějaké výpravě 
(na pL proti Soluni) spojených, jindy úplně na sobě nezávislých, 
ba i proti sobě stojících. }\~emáme v dějinách V.-VII. stol. žádné 
velké bitvy zorganisovaných Slovanů s Byzancí a dějiny neuvádějí 
iména žádného společného knížete nebo vojevůdce, nýbrž jen ně
kolik drobných knížat nebo dadyk, stojících v čele jednotlivým 
plemenům. Byzantské a latinské prameny je zovou, jak jsme právě 
slyšeli, &QXOV7:ES, Qi/fér; nebo duces, princiPes. Slovem, nebylo 
zde ještě žádné velké koncentrace ani politické ani kulturní ani 
velkého svazku příbuzenského. Jen tak pochopíme, proč takovou 
massu Slovanů mohli na jedné straně snadno ovládnouti Avar-i 
a na druhé straně Bulhaři - dva národové menší, ale s kmeny 
vojensky sorganisovanými a politicky spojenými.!) 

Slované phšedše na Balkán a osadivše jej od Adrie k Pontu, 
zůstali zprvu i zde rozUíštěni na řadu volně s sebou souvisících nebo 
vůbec nesouvisících rodů a plemen pod svými vladykami, každé se 
svou sociální i vojenskou organisací a každé se svým jménem. 
Pouze na západě byly jakési počátky (srv. dále), ale i tu teprve 
od IX. století vidíme yedle založené na východě státní organi
sace bulharské podobné větší koncentrace na západě Balkánu. 
Z jakých příčin, za jak}'ch podmínek se to zde stalo, dobře ne
víme, ale zdá se, že jednak yětší fysická početnost a zdatnos+, 
výhodnější položení geografické 2) a patrně i schopnější, aktivnější 
vladykové dvou plemenných skupin, na západě usazených, daly 
základ k organisacím, jež se staly protiváhou státu bulhar-

1) Stanojevié, }lCT. cpu. Rap. (Bělehrad 1908) 42, Grof. MOpaBiJI 61 sl. 

2) StanojeL'ié 1. c. 4S, Grot, O Cep6axD 86. 



374 

ského, k organisaci budoucích národú a států ch o r \' a t ~ k 'h 
a srb s k é ho. " - e "o 

I~dy a jak se skupina kmenú, sdružená pod jménem Choryatů 
~ vSrb~ dostala do sv.ých historických sídel, yylíčili jsme podrobně 
]IZ y ap: V., kde Jsme podrobili rozboru zprávu, zanechanou 
I~onstant~nem ~orfyrogel~netem. Srbští a chorvatští Slované přišli 
SIce ze ZaKarpab, odkudSI od Visly, kde byla J' e]' ich pra'rlas-'- z r ' 

, d" "lk ~" , L" ana 
v tra lCl v'e -ou Choryacií, snad i Velkou Serbi'l _ t d _. 
'I{ . , po,u a::,l 

zprava onstantmoval
) spočívá na skutečné mu sdev l 't - d' . , d' 1 v, ,ene ra lCl 

naro m; a e pnchod sám nestal se teprve ,- VII stol ,~, 
H kl' ' . za Clsale 

era ., el~ v ~ n~, vyzvání jeho, poněvadž o tom současné prameny 
~emaJ1 mza~~e. stopy ~ poněvadž to s celým rázem okkupace je 
" odporu. Pnsh patrne už " celkovém proudu slo'Tanském ' h v 

~řed T' v Vl D ' , " Je oz ! " Oje pres y una] I_ prvních stoletích po Kr _ , 1-" 
, V' D ' v • sr,. s o •. Jn:en: pn rave a Sávě a zejména osadu Servitii na Sávě, 

a ]enz potom en masse y průběhu VI -VII "t' , 1 k' . ' , D ' _, . , ~ ,zau]a la] meu 
D:~:.our a, S~vo,u, starověko? Dalmacii, Horní Moesii až k Nové 

Cll, ,mka]e I do Dardame a Praeva1idy, Cel}l tento kra' b II 
r ruko Sl 'v d ] :) 
\ "P U ~;:nu uz o poč á t k u VII. století (srv. str. 224.). 

.~,,~ po:alku gotské války dobyl sice r. 535 Mundo císaři 
Just~ma~~VI Salon~ a brzy po~om po opětné ztrátě dobyta zase 
Ko~::,tanl1anem r. 036 Salona 1 Dalmacie a Liburnie 2) ale klid 
zemlm nenastal. ]'\)'etrvalo to dlouho a slyšÍlne o PI·rn' I'm 'b" 
I, ' 'v , • vy OJI 
~,o\a~skem, ,Je~z ~:str~~ 1'. 547-8 Dyrrhachia, potom se opěto-
~a:a rada vpadu r. ;);)0, ;);)1, 586/7, 592, 598, 600 (srv, vvše str. 197 
19i:5, 223), až konečně za slabé vlády Fokovy padla c~l' L'b -,' 
Dl" a 1 urnle 

s a macll - o :.niUních i11yrských zemích ani nemluvíc _ do 
rukou Slo~anů., Ríši byzantské zůstaly jen některé ostrovy, okolí 
Zadru a nektera města přímořská bez Salony, která byla Slovany 
~ .Avary dob~t: už na počátku VII. století. (srv výše str. 224). 
Mm10 data prave uvedená víme však o pocva' +cl'ch d Y

" I k' r 
V ~ _ ' , Y ,eJln s ovans ycn 
. "e, erozapadmm koute Balkánského poloostrova jen málo. 
r yypro VII, st~le~í nezná~e téměř ničeh~, nemúžeme-li, jak svrchu 

'\ y_lCeno, operovatl se zpravou Konstantma Porfyrogenneta o udá
lostech ,z let ~3?-:-640. Tato zpráva, kombinovaná z různých 
~ramenu, nasvedcuJe pouze, že \~ těch letech krátce po tom kd-rž 
::,amo r. 623 osvobodil severodunajské Slovany ze jha avar~két:o, 

~ 1) A rovněž opakovaná už, tradice u Tomáše Splitského (Hist. Sal. 
c. VII.) a Laon:ka Chalkondyla (Migne P. G. CLIX. I. 17; srv. SS. I. ll). 

2) ProkoplO s B. Goth. I. 5-7. 
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jJodaí-ilo se to'céž SlO\~anům na jih od Sávy, rovněž jako Slovanum 
na v}Tchodě ve Valašsku, zde pomocí bulharského Kuvrata (sn'. 
výše str. 232, 2í7), a že počali Chorvaté pfijÍmati kr-esťanství. 

Zároveí1 "šak následkem úpadku moci avarské poda:hlo se Hera
kleiovi po zakončení perské války r. 629 restituovati aspoí1 z části 
i-ímské panshí " Dalmacii (sn'. str. 278) a vúbec zde opět po
zdvihnouti prestiž byzantskou.l ) Vidímeť už 1'. 677, když byl 
Konstantinos Pogonatos ph nutil Araby k pokoji, jak posílají 
k němu prosbu za mír i Avarové a jiná knížata "skythská" na 
západě.2) A těmito skythskými knížaty nemohou býti míněni jiní, 
nežli Slované na západě Hše, patrně srbochorvatští pod svými kní
žaty.2) Při tom však není pochyby, že byzantská nadvláda 
existo".'ala jen jménem. 

Ale jinak zústávají dějiny srbochorvatsk}lch Slovanú v první 
době jejich pobytu na Balkáně úplně temny. Teprve od konce 
VIII. a počátku IX. sto1. počínají se hojněji objevovati francké 
zprávy o kmenech v dnešním Chorvatsku a v Dalmacii. Sta1iť se 
v tu do1:>u Franko".'é přímými sousedy Chorvatú. 

R. 788 dobyli Frankové Istrie (srv. výše str. 343) ar. 803 dostali 
pod s,'ou moc nejen severní Pannonii, nýbrž i sousední slovanské 

1) Srv, Konst. Porfyr. 29, 31 a yýklad GrotúT 11SB. KOHCT. 113. 
2) Xikeforos Brev, ed Boor 33, Theofanes ed. Baal' 356, Anastasios 224, 

Leo Gramm, ed. Bonn 160. (Theofanes: udíra f.La8'óv7:f~ oí -r:C' ÍJJniQLa OlXOVV'l:éS' 

/181)1], chE Xayávos 'l:w" 'Af1á(fOJv xaL oí EnÉxewa él)yéS ES 'Qxol 'l:I xal xátJ'WJ.OOL lmí 

Dí ESOXoJWWL 1:OOv nI/DC; 1:1-;v ()VúW i!8'vOJv. , •. &a nQEúflwrwv oOOQa '"-0 {3w1L"/..El 

!)1:éIJ.LťV'1:éS élQéVL'ld;.. nQog r,in;ovs ayán1)v xVQOJ8'i]VfrL t;U]Ú!XV7:0 Podobně 
Nikeforos. Srv. Raéki Documenta 284, St. Stofanovié HeT. cpn, Bap. 1. 48. 
Že se v době pozdější dávalo hojně Srbům a Chorvatům jméno Skythů 
svědčí: Theof. cont. ed. Bonn 288 .Exv{TOOv KQCÍJ(3aw~ 'fJ1]f.LL xaL .EÉť(3J.OL, Leon 
Gram. (ed Bonn 160) 7:a ÉúnÉQ~a o!.xovvUq .Exv8'on (srv. Anast.224), Konst. 
Port vita Basil. 52 7:OOv EV IIavvovíq< xal Ltal'/l'CI.1;lc; ual -r;oov ~nÉufwOI 7:0V7:OJv 

ď,axHf.LÉvrov .Exv8'ií .. , Kfťo(JÓiwL 'fJ1')/l'L xal .EfiQ(3/..o~ xal ZuXJ.OV/l'OL TEQflov'IlLOO7:aí 7:E 

xal KOI.VOI.),i:1:aL etc. ,. (srv. de themat. II. 3), Jan Kameniates c, 6, 9 (ed 
Bonn 496) atd. Zde bych podotkl, že Srbům dávalo se později hojně 
jméno starých Triballů, jak čteme na př. u Nikety Choniata (ed. Bonn str. 23: 
XaTa 1:0V7:OOv TQL{Jai.J.úJv E{TvovS, - éLno~ O'd.V 7:Lr; g1:EQOS .E1iQ{3cov, 119-122, 
178), u Laonika Chalkokondyla (ed. Migne I. 17, 34), v Žití sv. Petka 
(]ordan E'b.rrr. CTap. 135, Hl). Srv. Tajel De themat. XIV. Lev Diakon 
(a jiní) zavou zase Slovany v střední části poloostrova MVúOL (ed. Bonn 
171, Chalkokond. 34), Také jméno :'Vlyrmidonů - obyčejně Bulhaři -
dostalo se někdy Slovincům a Srbúm (srv. Rački Doc. 438 a Vasilfevskij 
'KiYIHII. Nr. 189, 59, 176; 1871). 
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k:aje na jihuI
) až po Srěm, kde vzniklo také území francké 

XúJ~nov) s hradem Francavillou (dn]\l[ 'I' .. (l1>{!ayyo. 
nich podnes památka ve jménu Fr~š~va~]~ o:) ; k~e. zbyla po 
stech slyšíme o bojích kaulsk'h ' 'd' Ol?,) o ,techto událo-

T
L e o vevo y Encha v LIbu " h 

rsat (Tarsatica, Tharsaticum) dále ob" h . h rnn o rad 
lacha a o sporech Karla s vr'lSv'l 'b t k opc Je o nástupce Kadoyzan.s -ou o hran' V'v k' 
vystupuje Ljudevít "dux Pannoniae" jako 1 :~e ~:s e,,~' 818 
vrchní mocí franckou a s ním součas~ě Ch s °t" lB

ns 
e klllze pod 

d DIt' orva orna (IIonív \ 
"ux a ma lae atque Liburniae" a d t' h " , ' "" og, 
nám pak o ,,'elkém odboJ'i L]'ude-':t v os II o]ne zprayy vykládají 
v vl ove vetech 819 823 v v 

casem na straně jeho stáli i z' d' Sl . .. - ,v nemz 
a Bos . v ,:pa III ovmcl 1 Slované ze Srbska 

, ny a J enz po mnohych vypravách skon v bl' . ') ,. 
smrti knížete Ljudevíta.3) cen y 1. 82 . .) nasllnou 

v ;rou .~obou počíná se už slavná historie Chorvats ," 
p.redl stoJ1 vlastní kmen Chorvatů. Kole vh k:, " ,1llZ V po
s d ' V'v m ne o Soustredl "e no ' 
Je nocena nse "regnum Chroatorum" .. ,v .. ' .~. va 
př'edstavitelem stal se kníže T . .' (]8

eJlz 
pl "~lm vylllka]ícím 

k 
'1 rplmlr . 50-86b) a sk t v , 

raem Tomisla,' (904-928) ,l'd " uecnym 
D 1 

. ' ,a ce Posavl Bo<:ny pv, v, 
.. a maCle. Ale historii tu zde" 1 d .' v, nmon \ lce s e ovah nemůžeme.4) A ještě 

1) Ann, Lobienses ad. a. 803 (:~1. G. SS II- . 
Eo anno Pannonia cum fi 't" .. .. 19.), Kos, Gradlvo II. 17)' 

o' ,. • ' m lmlS regms sub diti' . . 
es·c. Emhardl Vita Karoli c J 5 L one lmperatons redacta 

'L • • .• POSL quam utranlq P . 
poslLam m altera Danubii ripa D .' . .. . ue annonlam et ad-
Dl' atIarn, Hlscnam quoque tL" , 

a matiam, excentis maritimis ' 't t'b e. Iburnlam atque " ClYl a 1 us, Poeta Saxo Y 19"', ,.. ~. 
norum yel quae vocitantur ab H' tr . . I. Al va Llbur-
D . . ~lS •• O nec 1'0'1 Dah L' -

aCIam, Sclauorum ])opulos cens 'b: 1 "". 11aLlam suodidit et 
duli Chron. VII c 15 p" A- um Sl 1 so vere feClt plu1'es .. , sn'. i Dan-
I," . " . I a hn. regm Franc. ad L\. "T . 
\\lZ Ros GradIvo II. 18 40) R '"'9- Ch . ' . nn .• haXnTI, ad 811 

(
K ' . ,I,) orvati 'lebvli je'ť dd" 

os 1. c. 1. 325), 799 už ano (Rački :\1on • _', ., s e'p
0 

a111 Frankům 
srv. Konst. Pod. de adm im '30 ,. . 302). O bOJlch, H:teré pi·edcházely. 
't' , . . p. ., a o sporech do které d b - I" ' 

\'1 ezstvl, VIZ Grot 113 II , 112 sl. ' o y 1, astr francké 

. 2) Xiketas Choniates ed. Bonn 2.5 I'" , - ' 
Fnederici imp. ed. Dobrovský 28 (Rač;?i ~ia -;nsbert~s, ~lstoria de exped. 
q);JOIj'Tk _ Francus, $pO";HhCK1>IH *$ ., '. Q 56, 101), \. srb: památkách 

O 
'k " PO\{W,hCI,dTd ropd Dan"" p' 

VZ111 u slov. jména Srě (f>. ~_ .' ZC1C, leqBHf{ s, v. 
, m "'P"'h\1> rpd,\ 1» srv J' 'k C 

G?lzer, Byz. Zs. L 256. . wece, hristL Elem. 94, 

3) Ann. reg. Franc. ad a 818 823 V' 
Fuld. ad a. 819 sq., Thegani Vita Hlud '".,lt: Hludow. imp. 31-36, Ann, 
ad a. 820 sq., Konst. Podyr de d .' ~ I, nn. s. Emmer. Ratisp. mai. 
48 sL, Rački Doc, 320 sl) O· d b,a ml ~.lm~. 30. (Srv. Kos Gradivo II. str. 

, . . o e po nesteni Chol' 'a;'-' IK 
VIZ Grof liSE. 108 sl. v lU \ onst. de adm. 30) 

4) O těchto a dalších počátcích chorvatské h' , , 
leJ' E., '(Jber die sudostlichen i\Tarkpn d f" lstone YIZ hlavně Diimm-

• c ,~ es rank. Relchs unter den Ka. 
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méně než to, co víme o kmenech západních, lze pověděti o současné 
historii kmenů usazených dále na jih a na východ, ve vnitrozemí, 
kteří byli později z-ány Srby. O nich víme jen, že v tu dobu 
seděli zapadlí v horách Dinarsk)lch Alp, uznávajíce aspoň de 
nomine panství byzantské,!) že při tom stále postupovali k moí-i 
a na jih proti zbytkům Romanů a Illyrů, - ale nic více. Vlastní 
srbská historie počíná teprve v IX. století vítězným bojem Srbů 
s Bulhary (útočícími pod Presjamem a Borisem), o němž se opět 
zmiňuje první Konstantin?) Pokí-estění Srbů, počavší v VII. sto

letí, dokonáno bylo v IX.3) 
Pl"išla-li do západní části Balkánu řada drobných, nikterak 

nesloučených kmenů slovanských, mezi nimiž teprve později v VII. 
nebo VIII. století vynikl a okolní plemena podmanil kmen Chor
vatů v severní Dalmacii a kmen Srbů ve vnitrozemí, či zdali sem 
přišla už větší združenÍ pod vedením Chorvatů na jedné a Srbů na 
druhé straně, je otázka, na niž je nesnadno odpověděti. Sám bych 
se však klonil spíše pro druhé mínění, a to proto, že podle všeho 
dlužno už na severu, v Zakarpatí, předpokládati vznik většího 
politického celku, aspoň chorvatského,4) tak že se pod jménem 
Chorvatů dala na pochod buď velká část mohutného kmene 
nebo spíše řada kmenů mocí sdružených a vedených vlastními 
Chorvaty, a dále proto, že prameny, které nám přece o Slovanech 
pl-išlých do Dalmacie poměrně brzy podávají zprávy, neznají mimo 
Guduskany mezi Kulpou, Dnou a Cetiní jiného kmene, tedy na 
území dosti velkém, a konečně proto, že i tradice X. století, u Kon
stantina zachovaná a v jádru správná, témuž nasvědčuje. I tradice, 
která vedle Chorvata zná jiná jména knížecích praotců (srv. výše 

lingern (Arcll, f. osten. Geschichtsquellen, V\'ien 1853), t'1Jer die alteste 
Geschichte der Slawen in Dalmatien (Sitzungsber. Akad. V\Tiss, V\Tien. XX. 
1856, 353), Račkí Fr., Ocjena starijih izvora za hrvatsku i srbsku povjest 
srednjega vjeka (Književnik L-II. Z'd. otisk Záhřeb 1865 sL), Scriptores 
rerum chroat. pred XII. stol. (Rad LI. 1880), Hrvatska prije XII. vieka 
(Rad LVI.-LVII.), Ljubié S., Pregled hrv. poviesti (Riečki 1864) 6 sl., 
Smičiklas T., Poviest Hrvatska 1. (Zagreb 1882) 158 sl., Klaié, Pov. Hrv, 
I. 41 sl., Grot, 113B. l\OHCT. 104 sl. ::\lnoho sebraného materiálu, ale výklady 
nesprávné, vedené pa'lchorvatskou myšlénkou má ve své knize Ivan Ruži( 

Stara i nova postojbina Hrvata (Zagreb 1903). 
1) Stanojevié St., lIcT. rplI, Hapona I. 44 sl., 48, Grot, MSB. KOHcTaHT. 

178 sl. 
2) Konst. Port de adm. imp. 29, 32 (Grot 177 sl.). 

3) Grof 1. c. 179 . 
4) Srv. výše str. 271. 

L. Niederle: Slovanské Starožitnosti. 
25 
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str. 245) i zpráva Konstantino\Ca o jiné části Chorvatů, která 
zaujala lllyrii a Pannonii pod neodvislým knížetem (sn'. dále 
str. 387), \"še to nasvědčuje, že Chorvaté, když přišli, nebyli jedním 
kmenem, nýbrž větším sdružením kmenů se společn}'m jménem 
Chorvatů.l) Podobně sedí Srbové hned od počátku na území dosti 
velikém mezi Savou, l~eretvou a Ibrem, a podobným sdružením 
byli současně na v}lchodě Antové, čteme-li u lVIenandra, že měli 
několik vládců (srv. výše str. 372). 

Tím však nechci říci, že sem přišli Chorvaté jako úplně sjed
nocený a hotový národ, tak, jak se nám pak objevují v IX.-X. 
století. K tomu ještě mnoho scházelo. Ale to se mi zdá býti pravdě
podobné, že přišel sem značný počet rodů a kmenů, který nesl spo
lečné jméno Chorvatů a zaujal už od počátku celé území mezi 
Istrií, Kulpou, Unou a Cetiní, tedy vše, co později bylo zváno 
vlastním Chorvatskem. Ostatní okólní území slovanské na severu, 
na východě a na jihu, pokud pozděj i patřilo k Chorvatsku, měl 
bych spíše původně za kraj zaujatý kmeny nechorvatskými, kteří 
byli ovšem jinak velmi pHbuzni a snadno později splynuli 
v jeden větší národ jednak s Chorvaty, jednak se Srby. Neboť 
totéž vice versa platí o Srbech. I ti přišli patrně už jako komplex 
většÍ, kmen mohutnější u porovnání na př. se sousedními kmeny 
mezi Cetyní a Duklou nebo se sousedními kmeny makedonsk}'mi, 
alevelk}l, z pozdější historie známý národ srbský vytvořil se z nich 
teprve později přibráním a assimilováním těchto kmenů sou
sedních, kteří se dostávali pod jich vrchní politickou moc, nej
dříve kmenové na západě při moři pak kmenové v dnešním Srbsku, 
v lVIetochii a na KosO\-ě poli. Proto pravím napřed, že politická 
koncentrace ve větší celky nastala teprve od IX. stoL, ač 

jistý starší svazek, totiž sdružení několika kmenů a plemen pod 
jménem Chorvatů a Srbů, uznávám už od doby pJ:-íchodu jejich 
na Balkán. 

Vymeziti blíže objem a hranice původní oblasti choryatské 
a srbské je nesnadno. Neboť hranice naznačené v X. stol. císařem 
Konstantinem jsou pJ-edevšÍm hranice tehdejší politické moci 

1) Nemohu, jak znovu opakuji, souhlasiti s novými theoriemi L. 
Gumplowicze, podle nichž vlastní Chorvaté a Srbové byla jen kasta šlechticů 
("druzyny rycerskie", "rycerze") původu gotského (Gotů v Zakarpatí po
slovaněných). Srv. o tom výše na str. 261, a znovu v článku "Leor:gini 
storiche dei Serbi e dei Croati (Rivista ital. di sccial Roma 19(2) a v re
feratu "Slowiaríszczyzna poludniowa" v P~-zeg1. hist. VIII. 1. 1909. 
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'Chorvatské a rovnez srbské. Hranice ty byly sice do značné 
míry zároveň i národní, neboť, co v té době obsahovala říše chor
vatská a co srbská, to se už assimilovalo a slučovalo v budoucí 
dva velké národy, ale přece neodpovídalo na př. původnímu 

Srbsku. Slovanští kmenové mezi Cetyní a Bojanou na př. byli 
sice velice blízci jak Chorvatům tak i Srbům, ale, myslím, nebyli 
zprvu částí ani jednoho ani druhého centra, rovněž jako i slo
vanští kmenové v Srbsku z části snad i v Bosně. Nerečany, Duk
lany, Zachlumce atd. mám za kmeny zprvu zcela samostatně 
přišlé, oddělené, kteří zprvu nepatřili ani pod svazek chorvatský 
ani pod srbský;1) i později zůstalo na vahách, s kým který kmen 
jich se sloučí. Ale konečně je to vše vždy jen domněnka, proti 
níž mnozí stavěli mínění zcela jiná, slučujíce hned od poč á t k u 
větší komplexy v celek chorvatský nebo srbský 2), a rozhodnouti 
·definitivně dnes, kde je pravda, je dosud nemožné. Proto každé 
určování území, zejména vymezování původních hranic Chorvatů 
proti Srbům, jež způsobilo tolik sporů, je stále úkolem nad 
míru nesnadným a ne"i'děčným. Se svého stanoviska vyslovil bych 
pouze domněnku, že Konstantinovo vymezení vlastní Chor
vatie (bez lllyrika a Pannonie) od Labína k Cetini, do vnitrozemí 
k župě chlebenské (Lh-no) a k řece Plivě odpovídá už původním 

1) Upozorňuji, že na př. Albánci na jihu Černé Hory přejali kdysi od 
-Slovanů tvary jako ograja a ne dnešní štokavské orpaI)a (podle sdělení 

]. Erdelfanoviée HaceJIa CpII. sml. IV. 263). 
2) Běželo tu předně o Bosnu, v níž vedli někteří východní hranici 

chorvatskou jen ke předělu mezi Unou a Vrbasem (Grot, HSB. KORCT. 93, 
Novakovié, CpIl. OÓJJaCTH 89, Rački, Rad LVI. 80, 109), jiní k Vrbasu (Šafařík 
SS. II. 296, Maretié, Slaveni 78, Kallay, Gesch. der Serben I. 21), jiní opět 
k Drině nebo Bosně, tak že z větší části byla Bosna chorvatská (Dummler, 
Aelt. Gesch. 372, Lfubié, Rad XLIII., ll3, Hilferding, IIHCI>Yla I. 18, Klaié, 
Pov. Hrv. I. 33, Ružié, Postojb. Hrv. 56, Smičiklas, Pov. Hrv. I. 109, 
Gruber, Vjesnik zem. ark. 1908,235, Srkulj, Zemjlovid 4). Dále běželo o vý
chodni Srbsko, neboť jedni hledali východní hranici srbskou jen na Kolubaře 
(Golubinskij, O'lepK'l> 422, Drinov, 3aceJJ. 157, Hilferding, IIacJ,Ma 1. 16, 
]ireček, Handelstrassen 32), jiní u Dolní }loravy (ŠataNk II., 276, Grof, lISB. 

153), jiní až na Timoku, prohlašujice Braničevce a Timočany za Srby (Zeuss, 
Deutschen 614, DummZer 1. c. 376, Nikolafevié, HcT. sv. 105, 47, Smičiklas, 
Pov. Hrv. 1. 176). Rovněž na jihu byl spor o to, zdali přímořský kraj mezi 
Cetiní, Zetou a Bojanou byl původně srbský (Konstantin Porfyr. 1. c.: 
Ljubié, Pregled 8 sL" Maretié, Slaveni 80, Grof:. lI3B. 94) či chorva~sk~ 
.(Rački, Odlomci 13 1., Klaié, Pov. Hrv. I. 33, srv. Vwnac ~890 442 sl. a tehoz 
Historički zemljovid Hrvatske etc. Zagreb 1900, Srkulr 1. c., Gruber 1. c., 
Ružié, Postojbina Hrv. 36, 52), a o Makedonii rovněž, jak ihned vyložím. 

23* 
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sídlům Chorvatů, a že se naproti tomu vlastní stará sídla SrbŮ' 
rozkládala od nich odděleně na jihovýchod, soustředěna jsouce na 
řekách Limu, Ibru a Taře a zasahujíce při tom na sever až 
k dolní Sávě, jak nasvědčují zmínky o Sorabech doby Ljudevítovy 
(srv. více na str. :391). 

Kraj mezi Kulpou, Sávou a Drávou vypouštím proto, že byl 
pů,'odně kajkavský, podle Rešetara až po čáru od ústí Bosny 
pí' es Vinkoyce k Osěku.1) 

Rmněž byly zase na východě Srbsko a na jihu Kosovsko, 
Prizrensko a :\tle'cochia teprve pozdějšími yJivy připojeny k Srbům 
a lid jich sloučen v národ srbský. Z původní hranice na v)lchodě 
známe jediný bod na jihu pE oblasti -dastních Srbů. Dočítáme se, 
že v IX. stol. byl pohraničným hradem ríše srbské a bulharské 
hrad Ras (Rasa) na l-ece Rašce, přítoku Ibru (srv. dále str. 392). 
Jeto tedy opět bod hranice politické, - ale pravděpodobně byl 
Ras zároveň hranicí vlastních Srbů, toho původního jádra, které 
k sobě phpoutalo a assimilovalo později i část Slovanů východ
něj šícho Jinak však původní hranice vlastních Srbů na východě 
a jihu vůbec neznáme, rovněž nevíme, jak vymeziti oblasti těch 
kmenů Srbům blízkých a sourodých, kteří později splynuli s nimi 
v jeden velký národ srbský. 

A vůbec, než phhlédneme k dalším historickým zprávám 
o poměrech středního Balkánu, musíme předem stále míti na mysli 
jednu věc. 

Dnes vidíme, že srbské, štokayské nářečí (zetskobosenské 
a šumadijské), tvoJ-í oblast ohraničenou na jihu a východě čarou, 
běžící od Ulcína podél Prokleté planiny k Peéi, Mitrovici, podél 
Ibru ke Kralje\'u a přes Kragujeyac, Palanku k Smederevu 
poblíže ústí Moravy; phpojíme-li k ní ještě kosovskoresayský 
dialekt, posune se hranice štokavštiny od Prokleté planiny přes 
Ďakovici k Prizrenu, Prištině, Prokupli, Kruševci, Stalači na 
Moravě, pak podle hí-betů Bukoviku, Rtani a Tupižnice k Zaje
čaru a po dolním Timoku k ústí této řeky do Dunaje. To je hranice 
č i sté oblasti srbské podle Rešetara i podle BeEée.2) K této 

1) Rešetar, Štok. dialekt 30 (mapa). V Srěmu má ekavce za původní, 
kdežto do západní Slavonie přišli štokavci teprve od doby tureckých inva~í. 
Za původní hranici štokavského dialektu má proto Sávu-Dunaj-Srěm. 
Podobně V. Jagié. 

2) Rešetar, Štok. Dialekt 20, Karte 1. A. Belié, Allja.i!eRTH líCTO'lHC 
II jyJKHe Cpóuje. (Bělehrad 1905). lIpHJIor II., OrrhIn i\ia.[CRTOJI. RapThl cepó
CImro Jl3 LIRa (srv. výše str. 334). 
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oblasti srbské připojují dnes Srbové ještě pás dialekců, jeJž zove 
Belié prizrenskotimockým, Rešetar starosrbským (o jiných lo
kálních jménech sry. str. 335) a jenž obemyká čistě srbskou oblast 
na jihu a v)'chodu tak, že jeho vnější hranice běž~ od stok~. obou 
Drinů přes Tetovo, Skople, Kratovo na yýchod az k hramCl bul
harské u Ktistendilu a zaujímá celou jihov)Tchodní část dnešní~~ 
Srbska od čáry Krš-Stalač-Zaječar, tedy celý ~ok. Bulhars~~ 
Moravv s Vranjskem i Nišaysko s Pirotem, pJ:-echáze)íc 1 za hr~~l~~ 
bulhar~kou do kotliny sofijské. Dialekt tohoto pásu poklada]l 
Srbové za srbský,!) netajíce ovšem, že má znaky s bulharštinou 
společné, které jsme už výše uvedli (tvol-ení pádů místo. př,edložek; 
postpositní člen, futurum pomocí slova XTeTIi a zdvo)ene osovb~: 
záimeno). Bulhah naproti tomu právě pro tyto znaky ~rohlasu~: 
jej za bulharský,2) jiní prostě za dialekt ptechodn),3) a Novakovlc 
viděl v tom konečně zdáštní Uetí proud phstěhova1ců slovanských, 
phšlý z Erdelských hor a odchyl,ný ~d. proud~ západního i ;'ý
chodního.4) Jsou-li tedy spory o nramCl srbskeho a bulharskeho 
živlu dnes bvlo by phrozeně tím obtížnější a spornější, kdybychom 
chtěli říci, "kde 'běžela tato hranice pí'ed více než 1000 lety, 

\' VIL-VIII. století. 
Uveden";' širok}' pás pJ:echodní prizrenskotimockého dialektu, 

k němuž do' jisté míry ještě lze phpojiti i pás kosoyskoresavský, 

1) Behé 1. c. LXVII-, LX .. LXII., LXVI!_,' LX~. s~. Rese,tar 1. c. 7, 
(podle Bcliée nevzniklo to však vlivem bulhar~tl1lY; nybrz zde 1 v bulha_r
štině společným vlivem hojn)'ch zbytků romanskych; srv. ,str. ,30~: 3~o), 
Beli(~ má prizrensko-timocké nářečí za dialekt srbský, odd~leny. uz pred 
XIII. stol. k samostatnému životu tím, že přijal uvedené zna1'Y (Kapra 20). 

2) M-ilet-ié, Das Ostbulgarischc 5 sl., Conev, "Ynoi\"b 53-55, St. n:la -
denov, K"bM"b nOllpoca 3a C311Ka Ii HaUIiOHa.maTa npUHai\,[C)KHOCT"b Ha Hono.l~JIo. 
" XVIII_ 4íl 51.). A. Teodo1'oV, 3aU3i\HlITB 6"b~n'. r"BOpu (ITCll. XIX-

lOOpHHR"b - - t - k' k h 
XX, 146), J. Ivanov, CtIlC)lHa J\ilaheil.OHlli! (Sofia 1906) 36. e plrots y o -ru 
je čistě bulharský, dovozoval hlavně S, Christov, IIupoT(m!!ilTD ~KP·.U HeroBo~o 

(C' . XI Sep otisk Sofia 1894). Mls~rkov h. !3Ha'wHllC1o HaCCJleUHC OOPRlIl,"b . ., . . ' 
Ha MopaBCKOTO lUH peClllCKOTO Hape'uIC 3a 0"bnpEnle!IHaTa H llCTOp. eTHoq~a'PH~, ~~ 
BaJIK. rrOJIVOCrpOB"b, b.".[!'. TIp- 1898, V. 1, 121) jde ještě dále a 1 nareCl 

moravsko~resavské prohlašuje za bulharské. Srv. dále str. 401. 
3) Jagié, passim na pl:. Archiv f. sL Phil. XIX. 276, XX. 13 sl., XXII. 

ll, 2:) S~t. N ovakovié, ti II J;j y:;IaReiI IDPOi\. iIlljaJIeRTIl~la. f,[ac XI,I. (188~~ 50. 
Srv. i jeho IIpBH OCHOllH Mon. ImU;KeBROCTH 120. Neco po~obnehov maJ.1 ~a 

1· t' kt'" ko P Draganov J CviJ' ié v MakedonClch chteh vldeh mvs 1 1, en Ja. , . 
z,:iáštní slovanský národ (viz v)'še str. 336). 
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neutvolil se teprve ex post dotykem- dvou vzdálenějších dialektů 
n}Tbrž beze vší pochyby už jako pů\~odní přechodný dialekt exi~ 
stoval zde od počátku. Povstal-li více z podkladu východního 
s~fijského: č~ zápa~ního,l) je zatím vedlejší; rozhodující je jeh; 
~rechodny .. ra~ meZI srbskou a bulharskou skupinou a je vidno, 
ze. teprve )lne faktory než jazyk pomohly vytvořiti v něm urči
těJší příslušnost národní. Byly to vskutku hlavně vlivy politických 
celků, bezprostřední hospodářský a kulturní styk se Srbskem nebo 
Bulharskem a různé migrace z těchto území,2) které vytvořily během 
doby z obyvatelsh-a tohoto pásu z části skutečné nebo aspoň na
s:áv.ajíc.í Srby, z části Bulhary. Ale tento stav, vytvořený pozd
mml vhvy, nesmíme nijak přenášeti do doby staré. V době VII. 
a VI_II. stol. na j i s t o n e bylo \- tom top á s u a n i 
Bul h arů a n i Srb ů \- dnešním smyslu. Byla tu prostě skupina 
slo~anských kmenů na Drinu, na horní Moravě, J ablanici, Nišavě 
a ~l~oku: kter~ pro tuto starou dobu nemůžeme určitěji přiřaditi 
am K Srbum am k Bulharům; národní pojem Srbska a Bulharska 
počínal se teprve tvořiti vznikáním jich politických států a jednot
~iví zde sedící kmenové mohli se klidně a bez násilí připínati na 
Jednu neb~ druhou stranu. Bylo by proto možno ponechati je in 
suspenso Jako samostatnou skupinu. Ale přece vidíme, že už 
:7 prvé d~bě sem působily vlivy bulharské - politicky, církevně, 
1 kulturne - ve větší míře nežli srbské, zejména první politické 
koncentrace připoutaly celý pás hned k Bulharům,3) a teprve 

'. 1) Tak V1,fk Kal'adhé (dopis Šafaříkovi z r. 1827. Osvěta 1895, 877), 
Belu, LI. sl. LXXXIV. sl. a Ščepkl:n V., Pa3cyACIl:errie o JISbll,;}; CaBllHHOH 
KHHrll (str. XL). 

. 2).0 těchto migracích srv. Cvifié, AHTp. lI}lOÓ.!OMhI CLXV, CLXXXVIII, 
Behé 1. c. 

3) Už v IX. stol., jak právě uvedeno, vidíme hranici bulharskou na 
z~padě p~bl~ž: Ra.šky, v X. a XI. stol. vidíme, !jak oblast bulharsky:-ch 
bISkup Stvl , Jez zname z potvrzovacích listin císaře Basilia II. z r. 1020 
rozkládá se od Bělehradu přes Ras k Peéi, tak že:Niš, Braničevo, Bělehraď 
Ras, Lipljan a Prizren s Chvostnem u Peée měly bulharská biskupství 
(Ras ~r: stal srbským až r. H20). A ještě později mapy z konce středověku 
a pocatku novověku rozhraničují hojně Serbii a Bulgarii Moravou. Srv. 
do~lady u Iširkova, llpllHOC'b K'LM'b eTHOrpa1>IlJITa Ha MaRell:. CJlaB'Ěm! (II. vyd. 
Sof1a 1907, 15, 21, 40 pozn.), ve franc. vydání "Etude éthn. sur les Slaves 
de .M~c~doí~e (París,. 1908) 38. Důležité chrysobuly císaře Basilia (zach. 
v hstme J\lhchala VIII. z r. 1272) otiskl J. Golubinskii v spise KpaTKiií 

O'lCpR'b llCTOpiH npaBOCJlan. llepKBefi óOJll'ap., eepó. II py~!bIIlCKOii (Moskva 1871) 
str. 51 sL, 259 a podle něho nověji s výkladem H. Gelze1' v Byz. Zs_ II. 
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později a jen z části k Srbům a je lépe, jednáme-li o ť.0n:~r:c~ 
starvch. odděliti tuto skupinu od západní, srbské a pnpO)ltl Jl 
k v~ch~dní, bulharské. Proto připojuji staré Timočany nebo 
:Mo;avany rO\-něž jako kmeny makedonské k Bulharům .. První 
dva kmeny ostatně i historie sama k nim čítá, jak dále uVldíme. 
Jen s Abodrity-Braničevci y Banátě a v Braničevu ~ :ná .. s: to po
někud jinak, ale i ty konec konců bude lépe pnpo)1b k sku
pině v}7chodní než srbské. Posrbení Moravy událo se teprye 
v pozdním středověku1) a posrbení Timoku připadá do XIX. stol. 
Nesdílím sice stanovisko G. Zanetova, jenž už pro tuto starou dobu 
Slovany v :\letochii, Kosovsku i v srbském království zove pře~~ 
časně :,bulharskými" Slovany,2) ale tím méně možno, souhlaslt: 
s B. Prokiéem, jenž zase dovozuje, že staří centrálm kmenove 
byli srbští.3) Opakuji nebyli to tehdy, s moderního národnostníh~ 
hlediska vzato, ani Srbové ani Bulhaři, nýbrž jen rada kmen?
jazykově i kulturně rázu přechodního, indifferentního, ?ř~b~znýcn 
~zce na obě strany, jež připojuji k východní skupm;o Jen .~a 
základě toho, že je nejbližší politická a kulturní histone s?oJll~ 
úže s Bulhary než se Srby, a že pra;rděpodobně ~ jazykove bylI 
o něco málo bližší Slovanům vých. Balkánu, -tak pko JSou dnes. ) 

(1893) 42-46, v překladu pak }\1.=Drinov " De[]. bulh. sp~l. v r:r~ile VIr. 
První chrysobul, obsahuje diecese z dobv Samuela a nasl. (916-1014), 
a patrně ~z z d~by Symeonovy (zemř. 927). Je j~ch celkerr: 39, ťro Srb~ 
je jediné biskupství v Rasu ('PcX(iOV, 'PcX(J'oq) odvisle ?d_~rclblskuPU bulhaI' 
sk\rch. Srv. i Jil'eéek, Heerstrasse 76 sl., Golu.bznskni J. 

. 1) ]l:l'eéek, Handelsstrassen 78. ". . 
2) Zan.etov G., Ih"~rapcKoTo Haee.~eHlJe B':h ep'Éi\HHTt ll'ĚKOll'Ě (Ruscuk 1902) 

22, 32, 37. Podobně jako Zanetov psal i Šafařík SS. lL 276. . ., , 
3) BoŽ. Prokié dovozuje pro konec L tisiciletí, že Slov,:~e .b~lkanstl 

byli rozděleni na dvě oblasti, západní, srbskou, k níž pat nll I km e: 
n o v é v I\1 a ke d o n i i, a východní, bulharskou. Uznává ovšem .zákla~m 
srodnost všech těch Slovanů, ale domnívá se, že východní od z~padlllc~ 
oddělili se kulturně hlavně vlivem asijských Bulharů, kteri SIce ]azykove 
v nich zanikli, ale kteří zase působili silně na změnu star.é .domácí kultur~ 
slovanské, kdežto západní a makedonští Slované zůstah Jednak k~lturne 
vice svoji, jednak se přiklonili více a společně kultuře byzantsk~; .srv. 
společný zvyk slaviti slavu (rnc LXXVI. 229, 291 sL) .. po~~bne Jako 
Prokié staré makedonské Slovany měli za Srby P. SreckovlC (MeT. 62} 
a I. Ivanié, 11a"ell:Ollllja II lVIanell:OHUli (Bělehrad 1906 I. 215 sl.). . 

4) Po stránce jazykové mohlo by se uvésti ve prospěch bulh.an~mu 
hojné udržení praslovanských nosovek v starých jménech ~opograf1ckyc~, 
na př. v uvedeném chrysobulu Basiliově čteme "O/L'!;~ó~, Ti(O'VTEoq, nClfJE~n
'Vo~, ~cpfV7:ÉQo/Lor; v dno Srbsku, dále v horách IovvoÉftúXO~ (CyT'BCR'b), Zvecan 
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Ro\něž nemusím Slroce ,:ykládati, že i do oblasti západní, 
srbochon-atské, nelze pro dobu VIL-VIII. stol. pfenášeti dnešní 
hranici ::- jinak posud pramálo známoul ) - oddělující Srby od 
Chon-atu, poněvadž dnešní pojem národa chorvatského a srbského 
resp. rozdíl mezi oběma, je teprve produktem pozdější historie: 
P~vyodní ~ranice. obo~ km:nů, o níž víme jen tolik, že část její 
bez~la od reky Phvy pres Llvno (sn-. dále str. 387), je nejen místně, 
ale 1 věcně zcela něco jiného než dnešní hranice srbochorvatská. 
Tehdáž byli oba kmenové fysicky,2) jazykově3) a také ještě kulturně 
totožní a rozdíl spočíval hlavně jen v zákla.du rodného pHbu
zens:ví: byla tu skupina jedněch rodů sdružená v jeden celek, 
proh, obdobnému pl'-íbuzenskému celku druhému. Jiného rozdílu, 
u:ys:1m, .nebylo. Vše se vytvořilo později: i ostrý rozpor ideí poli
tlckych 1 rozpory kulturní (jazykové zůstaly až po dnes nepatrné, 

u A~~y l~~m~en~ .. zní ~'PEV'l:hávLOV (ed. Bonn 1. 436). Lugomira (přítok 
l\1ord~y bhze CUPllJe u .Kmnama AOYYOIHQOS (k r. 1154). Ale tyto a po
dobne doklady oslabeny JSou na syé váze tím. že se y té době udržo\'aly ješE 
nosovek! 1 V dlal~ktech srbochorvatských. Srv. doklady uvedené výše na 
str. 330. Jmak ysak čteme y srbsk}Jch pramenech IX. a X. stol.: Vekemir 
Vekenega. Lusiz. Rugota. Putalo, Dubrovici, Blótmar, Mótnica, ódol (Račk/ 
~~dv LVII. ~04). Patrně zde na Lápadě nosovky zanikaly, kdežto v bulhar
stmc. a ,v d~alektech středobalkánských byly ještě běžné; smíme proto 
relatIvm hOjnost nosoyek přece míti za doklad sklonu k bulharštině. 

1) O této hranici srv. Nz'ederle Slov. Svět l21. 

2) N .. Ž~p~nÍl; chce sice nověji rozdělovati Srby i Chorvaty na dvě 
ant~opo:oglCke Je~notky (CllcTe11 73, 88) domnívaje se při tom, že nepřišli 
souca.sne s ostatmml Slovany na Balkán, n}-brž později ve smyslu Kon
stantmově a Miklosichově (1. c. 88), ale jiní anthropologové, kteí-í se dosud obí
rah. zkoumáním tělesného rázu obou národů, nenašli tohoto rozdílu a přední 
z mch Wezssbach napsal r. 1905, že jsou fysicky totožní (Die Serbokroaten 
KroatIens ,un_d Slawoniens. Mitth. anthr. Ges. \Yien. 1905 XXXV. ~tr. 99). 
O knize l'\. Zupaniče 5\\'. VÝŠe na str. 313. 

. 3) J~gié, Ein Kapitel 65 sl., 85. Podobného mínění o naprosté blíz .. 
kosti ne-h totožnosti jazykové byl i Daničié (Rad XX. a V slovníku ak'l.
demickém), Vuk (Cp61I CBll II cEyila. KOBqClImn 1849), Belié, (fJIac LXXVIII. 
65) va ť~vodně i Miklosich, který r. 1852 (Lautlehre VIII.--IX.) ještě oba 
dnesm Ja~yky, srbský a chorvatský, v jedno spojoval a teprve později ve 
dva rozllSll (Lautlehre 302'). "Mám celou tuto theorii Miklosichovu za 
nesprávnou" dí Jagié (1. c. 68), a Beliéovi 1. c. je srbský a chorvatský jazyk 
"!lil yB.eK .:eilaH" D. Gntber má sice pravdu, když proti drn lUil. Prelog~Vl 
(Stu~;J~ lZ b~sanske povijesti. XXII. izv. gimmn. u Sarajevu 1907/8) do
V~Z~JlCln:U, ze pro.?II. stol. je marná práce rozlišovati Chorvaty a Srby, 
haJ1 moznostl rozhsení na základě dvojí místní koncentrace, ale 'nemá 
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sn-o v\'še str. 334). Nejdříye Chorvaté, sedíce při moři v sousedství 
bohatého a kulturně vyspělého obyvatelstva římského, vzchopili 
.se k utyoření většího a samosLatného politického celku, hlavně 
tím že už y letech 630-40 svrhli se sebe naddádu avarskou,l) , 
a nová říše jejich rychle se rozmohla, rozšířila, pE čemž, což jest 
nejdůležitější: kulturně, zejména nábožensky, připojila se k Italíi 
a Římu. Naproti tomu Srbové, oddálení a zastrčení ve \'nitrozem
ských horách v podmínkách méně příznivých, počali sice koncen
trovati okolní kmeny už asi od bojů s Bulhary v IX. stol., ale 
vzmohli se a vynikli teprve později od stol. XII. a vytvořili 
politický stát na odchyln)Tch základech geografických, hospodáf
ských a také kulturních tím, že se oddělili od západní Eyropy 
a zůstali yespojení s Cařihradem. Toho všeho však nebylo v staré 
době, ba ani počátky tohoto rozdělení nelze ještě klásti do VII. 
nebo VIII. století. A že i později, pfes politické rozdvojení, viděli 
Řekové v Srbech i Chorvatech jeden národ, vidíme z toho, že je 
ještě byzantští historikové XL-XII. stol., na pí-. Jan Skylitzes 
a Zonaras, nayzájem ztotožňují.2) 

Vše, co ještě víme ci národnostních poměrech pozdějšího srbo
(;horvatského území VIL-VIII. stoL, spočívá na několika zprá
vách o topografii a i-adě slovanských kmenů, rodů a žup, které 
pr-ipadají z části do pů\'odního území srbochorvatského, z části 
clo oblastí okolních, později posrbených a pochorvatštělých. Pro
bereme je v následujícím pl.-ehledu: 

Chorvaté. 
Kdyby mělo pl-ece b)Tti správné spojení star)-ch Karpů a Chm:-

vatů, byla by prvotným centrem jejich na jihu Karpat část Dolní 
Pannonie v okolí Sopian, dno Pětikostelí, kam caesarové Galerius 
a Maximianus pl-esadili a umístili zbytky Karpů poražené po 
mnoh)Tch bojích s Římem.3) Umístění to, vzpomeneme-li, že se sou
časně níže na Sávě pr-ipomíná i velká obec Servitiů, shodovalo 
by se dobl-e s celkovými poměry slov. osídlení. Pl-i dalším tlaku 

pravdu, dovolává-li se vedle toho i differenciace jazykové (Vjesnik zemalj. 

ark. 1908, 231). 
1) Srv_ výše str. 375. 
2) Jan Skylitzes ed. Bonn u Kedrena II. 714: .EÉQ{3úJv ff7vos ov .. O'~ Xctí 

X~o{3áw .. Xot).OUóL, Zonaras XVIII. 17. (ed Dindorf IV. 223): '1:0 'l:WV X(W
({3á'CClw I!itvos, ovs o'~ )(,,,L .EÉQ(3ov~ '1:W~S X(ÚOV(H. Srv. Rački. Script. rel'. chl'. 

Rad LI. 168). 
H) Srv. str. 108. 
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a postupu dostali by se přirozeně tito Karpové - o nichž historie 
na dále podivně mlčí - níže a více k západu, tedy do území 
pozdějšího Chorvatska, kdežto Servitii - Srbové dále na jih do 
Bosny a Hercegoviny. 

Leč. přes tyto lákavé shody, podporované Braunovým vý
kladem Jména Chorvatů a jména Karpat a Karpů, není totožnost 
těchto náz~ů tak :~ev~á a přesvědčivá, aby odstranila všechny 
pochyb~~st:. Vylozll Jsem. o tom už v 1. díle Starožitností 1) 
a o~a~u~l, :e shodu tu mohlI bychom pEjmouti jen tehdy, kdyby 
sPOJ,~~l J mena Karpat a Chorvat bylo přijatelné; ale to právě 
naraZl na odpor slovanských filologů.2) 

Odmyslíme-li si proto hypothetické spojení Karpů s Chorvaty 
a, přidržíme-li se přesných historických zpráv, máme o prvních 
sldlech ~!10rv~tů teprve zprávu Konstantinovu (de adm. imp. 30), 
podle mz za Jeho doby sahala chorvatská země od řeky Cetině 
(Zé~r:t~~) podél. moře k hradu Labínu (uál1Z'Qov .:11{3ovvov, Albona), 
skladaJlc se ph tom ze 14 ŽUp.3) To je politická rozloha Chorvatska 
z po~átku X. nebo z konce IX. století - ale myslím, že Chorvaté 
seděh v této části římské Dalmacie od Istrie k Cetini už od svého 
příchodu.4) Centrum jejich byl kraj mezi Zrmanjí a Cetiní a ten bvl 
zván později vlastním, Bílým Chorvatskem.5) O hranici východ~í 

1) SS. I. 428 a zde vyše na str. 122. 
2) Srv. vyše str. 122 pozn. 1 a Al. Bl'úcknel'a (Kwart. hist. XIX. lI3). 

. , 3) Konst. Porf. de adm. imp. 30. ano čti; 7:i)f! Zfvxlv/Xs 7:0V nox/Xp,of} 

!XlťXEXm 'fJ XW(ť/X xi)s X(ťo{Jm;i/kS X/kL 7tCi(ťéXU!Vf'Wó 'lt(ťas p,~v xi]v naQa{tCi)./xúú{/X'17 

/kŠX(ťó xólv ťT~~óQÚl'P 'Iú7:QíCiS řtrollv 7:0V xáúxQov ~/.{JOVn:JV 7rťos OE 7:2< OQEWa Xotí 

v7ré(lXH'raL p,EX(lL 7:WOs 7:ip .ftip,/X7:t 'IťT7:QícxS, n}.1)lnáSH OE nQos 7:i)v TsÉvuvlt Kotí 

7:?V X,UP',fV/x 7:Ý, XW(l<;< ~eq{JUt:i<; . • . . . • LhéP,fQíú{ti] Of;v 1; xro~/k /Xf;7:ólv eis sovna

vw~ L/X,1)'l'0vv 1) Xl.f{h/Xv/X, 1} Ti;É1'7:s1lva, 7:a ''Hp,07:/X, 1'1 IIU{J/X, 1; IIfúÉv'Cct fl IIaQ/X-
{t/XA/X!1úl/X 1; B é{J' 'IV' 'T' , " ' • . • _,: ; f(la, 1), - ov/X, 1) v1)V/X, 1) 2íu~a'l'/X, 1; Nív/X; xai cl floávos /Xin:ólv' 
X(lCi7:H ~ 7:1)'1' K QI(1cxú/XV, 7:rjV Aí7:~av, XctL 7:i)v rOV7:sllxa. O umístění žup, někdy 
sporne~, srv. více u Šafaříka SS. II. 275 sl., 310 sl., Račkého Hrvatska prije 
XII. vleka I. Rad LVI. 67 sl., srv. i Rad LVII. 127 sl., Rad XXV. 31., 
Documenta 413, II Gl'ota lI3B. KOHCT. 99 sl., Zlatoviée Fr., Topografičke crtica
o starohrvat. županijama u Dalmaciji (Starohrv. Prosvjeta. Knin 1896. 
217, 1897. 9, 60, 110). 

, 4) .K?n~t. POd',30. (X(lWf1iÝ.WL) ,!.bE7:a 7: v 2cxov n).{tov fl. Llf/'/k/X7:l/Xv xetÍ 

:V(l~V 7:01lS 'Afl/XQEre; Xa7:EXOV1:/XS dJv 7:0UtV1:1)'Il 'l'i)'If. 'Eni 'Cwag o~v XQóvovq noJ.l!/loovvt:s!:' 

/XAA.i]I.O&S vnf(llťTX'lJú/Xv ol XQwfJát:o~ ...• EX7:01:' OVVxOIt:EX(la7:f}.fJoi] 1; 'l:ot,/Xvr1] XWQ€lI. 

n/XQO: ~ólv. X:w{Já~wv. Šafařík (SS. II. 317) a Grot (H3B. KOHCT. 91, 95) se 
dommvaJí, ze puvodně sahali na sever jen k Senji. 

r.
5

) U kněze ~uklanského oblast na sever od Duvanského pole až: 
po \ modol slula Bula Hrvatska (Cl'oatia Alba, quae et inferior Dalmatia);. 
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víme z Konstantina pouze, že za jeho doby hraničila oblast chor
vatská se srbskou pici župách Cetini a Chlebeně (Livnu) - tedy 
při Livnu, Glamoči a Plivě (i župa plivská byla chorvatskou). 
Na jihu Cetině domácí původní obyvatelstvo slovanské nebylo 
asi chorvatské.I ) 

Pobřeží bylo celé chorvatské mimo ostrovy Rab, Krk, Osero 
a města Zader, Split a Trogir. Kraj slul XQof3a-r{a, Chroatia (v pra
menech od X. století), regnum Chroatoruln už na Trpimirově listině 
z 1'. 852,2) ale vedle toho označován byl také častěji názvem Scla
venia, Sclauonia, jak svědčí staré benátské kroniky, cestopisy, 
mapy a dubrovnické listiny až do doby turecké.3 ) 

Chorvaté byli kmen neobyčejně silný a kí"epký. Už za pobytu 
jich na severu vznikla o tom pověst a udržela se do dob histo
rick)'Tch; zde na jihu se to opakuje. Tato přirozená síla a čilost, 
pak v)'Thodné položení, do něhož se dostali na Quarnerském zá
livu a jež jim umožnilo styk se starou antickou kulturou 
ltalie i Byzance, se všemi vymoženostmi jejími, časný styk s nimi 
a brzké zbavení se jha avarského, - to vše způsobilo, že vzmohli 
se rychleji a utěšeněji než jiní a že se velmi brzy politicky rozšířili 
a ovládli slovanské kmeny nejbližší na východě i na severu,. 
v Istrii jižní, ," Pannonii (kajkavce) a v záp. Bosně.4) Tak pocho-

na jih od toho do Drače slula Crvena Hrvatska (Croatia Rubea, quae et
supel'iol' Dalma/ia). Ed. Crnčié I7. Srv. Klaié, Vienac 1890, 440 . 

1) Starší oblast čakavštiny byla sice větší než právě vymezená oblast 
Chorvatska, neboť čakavci sahali původně na jih, myslím, za Neretvu -
a na východě do Bosny (Rešetar, Die čakavština 93 sl., Der štokav. Dialekt 
33 sl.). Ale předně nelze ztotožňovati čakavce jen s Chorvaty a "itokavce
jen s~ Srby, jak kdysi činili Vuk a Miklosich (KOB<Ie;KUll 1849, Vrgl. Gram. 
1.2 391, 392) a dále nevíme, smíme-li ty poměry přenášeti do VII.-VIII. 
stol., když v X. sám Konstantin kraj na jihu Neretvy prohlašuje za srbský 
a když ;evíme, kdy vlastně vznikla čakavština a štokavština (srv. vyše

str. 3351. 
2) Rački, Docum. 4., Rad LVI. 64. 
3) Srv. už v benátské kronice Janově k r. 817 a 839 (Raéki, Doc. 318, 

335), Epist. Nicet. in chron. salern. 107 (Rački, 3(2) k r. 871 atd. Srv. i Rački 
366. O ostatních dokladech viz Jireček, Handelsstrassen 19, Bedeutung von 
Ragusa 12, Bartoli, Das Dalmatische 129 sl. V XIII.-XV. stol. Sc1auonia 
označovala kraj od Istrie do Bojany i s Černou Horou, Srbii, Hercegovinou 
a Bosnou. Už v listu papeže Jana VIII. zove se i srbsky Muntimir "dux 
Sclauiniae" ('Rački Doc. 367). O vzniku .iméú3 Slavonie srv. Šafařík SS 

II. 323 sl. 
4) Srv. Konst. Porf. 1. c. 30: &no o~ XQw(1á'CfJJV 'Cólv fJ..ftÓV'fIllV EV 

Áfí./ka'!:lc}i OLEXW(li(J'{jo1) f<É(lO~ .. t" x/XL ~XQá'ti]úE 7:0 'IV,vQtXOV x/Xl 'Ci]v IIav'lIovl/Xv •. 



píme obraz, zanechaný Konstantinem Porfyrogennetem, u něhož 
termin Chorvaté má zřejm}T význam politický. 

, Mimo tuto oblast a novou vlast Choryatů existo\Taly ještě 
davno roztroušené kolonie chorvatské a to ye Štvrsku a y Koru
tanech, .kde se na několika místech setkáváme" se jmény pagus 
Cl'OUuat2, Chl'ouuat, Croudi, Chrowata, Chrowath a pod. už v listinách 
IX. a XI. stol., a později i na jiných místech.l) Konečně bych 

Je ~o stará spo.rná o.tázka chorvatské historie, jak dlužno této zprávě roz
umetl a o ktere kraje tu běží, zejména, co je to 'IJ.í.veudJV. Lucú: to vzta
hoval na sev. Dalmacii (De regno Dalm. I. 12), Farlatti na horní l\Ioesii 
(Illyr.. sacr:.~II.), Mikózci (Otior. Croat. 1I2 sL), Šafařík (SS. II. 295, 316) 
a no.ve Ruzzc (Posto]bma 31. 35) na Koricum (Štýrsko), Dummler na Bosnu 
ar Srem (AelL Gesch. 373 sL); Rački hledal původně Illyrikum na makedonském 
\ardaru (Oc]ena star. izv., Knjiž. I. 62), pozdějI v severní Bosně (Documenta 
271, Rad LVI. 80, 109 na dolním toku Uny a Vrbasu), Ljubié v celé Bosně 
(Pregled 6, O posavskej Hrvatskoj, Rad XLIII., 113 sL), Grot v severní 
DalmQ:cii a západní Bosně (lbB. KOHCT. 97), Gruber v sev. západní Bosně 
(Vjesm~.zem. ar~. 1908, 233), - což je zajisté mínění pravdě nejpodobnější. 
Pannonu rozuml se u Konstantina zřejmě ovládnutí posavské Pannonie 
mez~ .Drávou a Sávou, kde Chorvaté později pochorvatštili kaj kavce 
(Rackz, Rad 1. c. 105). Kdy se toto ovládnutí stoJo ao domněnkách zde 
PTrone~ených srv. Grot, .lb]). II 2. Též srv. Klaiée a Bojničiée Slawonien vom 
'\ .--::-XI~I. Jahrh. (Agram 1883). Šafařík (1. c. 317) za severozápadní hranici 
posavskeho Chorvatska měl Kulpu až k oklice u Metliky, dále čáru k Sávě 
u vtoku Sotly, Sotlu a čáru k Ptuji. 

1) V listině krále Otty I. z r. 954; in loco Zuric ac in pago Crouuati. 
(Kos 1. c. II. 311); v jiné téhož krále z r. 961; predium inter duos montes 
'~uroztou et Coziae a vertice montis Zuuedlobrudo usque ad villam Bulesisc 
ln propn~tat~m concessimus in pago Crauuati (Kos 316); v listině Otty II. 
z r. 979; ln vll11s Lebemah et Glanadod et Malmosic ac Buissindorf et Bod
pe~hah , ... in pago Chrouuat sitas (Kos 361); v listině Otty III. z r. 993: 
,cUldam Sdauo 7ebegoi nominato dedimus duos mansos in villis Suarzdorf: 
PodlnauUlz, Duchumuzlidorf, Gumulachi et DonplaChi nominatis sitos et 
ln pago Croudi vocato (Kos 397). Tyto nejstarší zprávy dlužno vztahovati 
na osadu Chorvatů umístěnou na západ od Sv. Víta y Korutanech mezi 
Krkou a Glinou a ne, jak Šafařík chtěl (SS. II. 261), do Št~Trska k Lubnu. 
Svěv~čí pro to zřejmě stará jména obcí, jež do župy chorvatské podle listin 
~~trl. ~rv. ~os, Gradivo II, 1. c, Kraj Zuric podle Kosa je dnešní obec 
~org zapadne od Sv. Víta, Bulesisc je obec Pulst na jih od Sorgu, Lebeniah
Lebmach, Glanadorj-Glandorf, Malmosic-Mailsberg, Buissindorf--Beissen
dort, Bodpechah - Podpeč, něm. Puppitsch, Duchumuzlidorf ~ Tauchen
~od, ~um,u!achi - Gomile, DonPlachi - Deblach, vše v tomtÚ kraji. (Srv. 
1 K~azc, 'i lenac 1890, 424). Vedle toho jsou osady něm, Krobathen zvané, 
slovll1sky Krobace, v Korutanech ještě v okresu feldkiršském a ce1ove
.ckém, phpomínané už r. c, 1125 a 1161 v listinách arcib. salcburských 

uvedl, že i v Makedonii u Dolní Prěspy a pak v Řecku nedaleko 
Myken a v Attice setkáváme se s dědinami jménem. X'I>pBaTII, 

XaQ,JcX7:L, jež nemohly býti nic jiného, nežli osady slovanských 
Chorvatů, zanesených sem proudem okkupace v stol. VI. a VII. 
a vzniklé právě tak jako město :1JsQ{31a v Thessalii a řada jiných 
osad, jež nám zase potvrzují zde existenci kolonií srbských už před 
dobou Herakleiovou.l) 

Pod pojem Chorvatů už v VIII. století spadali nejen vlastní 
Chorvaté, kteří se podle staré tradice skládali ze sedmi rodů 2), nýbrž 
i jiní kmenové. Jmen všech neznáme, jen župy Konstan+inem a 

(Werinhere de Chrouuat - villa qui dicitur Crowat). Štýrská osada Kraubat 
u Lubna na :\luře připomíná se r. 1050 pod jménem Chrowata, později 
Chrowath (c, 1080, 1140; další doklady do XV. stoL srv. u Zahna, Orts
namenbuch der Steiermark); (Wien 1893, 113) a Urkundenbuch des Herzog
thums Steiermark (1875, I, Index), u Klaiée (1. c.), Felicettiho von Lieben 
tels M. Uber die Lage des "pagus Chrouat" (Beitriige zur Kunde steiermiixk. 
Geschichtsquellen V. Graz 1868, 103), a Kronesa, Deutsche Besiedelung 339 
Jiné osady chorvatské v jižním Štýrsku jsou ještě Kraubat u Sv. Floriana. 
(v XV. stol. Krawbaten, Krabat, Krabod, Krabattenperg), dno Kraubath, dále· 

Chrawate C1tria in Laaz dieta u Mareinu (r. 1288) a kraj Chrawate u Gonovic 

r. 1432 (Zahn 1. c.). 
1) Viz dále str. 397 a stať o Slovanech v Řecku, Za to bych měl jméno. 

Chorvatů, Lavrovem (}:K11HII 1901, Nr. 336, str. 487) uvedené z písní make
donských, za doklad z doby pozdější. K-.nčovem (J'vIalWi\OHHiI 88, 241)
uvede~á dědina y haniji prěspanské je dnes arnautskobulharská. 

") Choryati a Srbové, když osídlili novou jižní vlast, nezměnili svého 
starého plem.enného ústroje. Plemeno vedle plemene se usadilo, každé 
soustředěno kolem opevněného hradiště, kterém.u se obyčejně dostalo 
jména podle názyu plemene. Každé plémě utvořeno bylo skupinou 
příbuzných rod ů, žijících v dědinách a v zádruhách, a v čele plemene 
stál vladyka. Slovem, byly to asi podobné poměry, jaké se udržely 
dosud na Černé Hoře, kde vidíme řadu plemen, skládajícich se zbratstev. 
Je-li spráYl1a tradice, zachovaná nám z X. stoL Konstantinem (de adm. 
30), původní Chorvati tvořili plémě vzniklé ze sedmi rodů a rozpadali 
se na řadu malých žup. Srv. Rački, Hrvatska prije XII. v., II. 131 
sl. Na malém prostoru mezi řekami Zrmanjí a Cetiní shledáváme později 
v pramenech X. a XI. století 12 žup, a mezi Cetiní a Neretvou v X. stol. 
3 župy, na území mezi Velebitem a Gackem známe 4, mezi Gyozdem 
a Neretvou - 20 žup. Rački, 1. C. 134, Documenta 482, 486. Při smlouyě 
s Kolomanem r. 1102 phpomíná Tomáš Splitský 12 plemen chorvatských 
(ed_ Rački 59), jejichž jména jsou: Kačiéi, Kukari, Šubiéi, Čudomeriéi, 
Svačiéi, Mogoroviéi, Gusiéi, Karinjani, Lapčani, Poletčiéi, Lesničiči, Ja
mometí, Tugomiri. O nich a dalších plemenech srv. hlavně studii 
Vi. Klaiée, Hrvatska plemena od XII. do XVI. stolječa (Rad CXXX • 

1-85). 



J.:ozdějšími prameny uvedené1) označují, resp. nahrazují nám jména 
kmenová. Jedno jediné z nich nabylo i pověsti historické, totiž 
lid.župy Gutziky, - dno župy Gacké, na severu Liky.2) Jedině 
na něj lze totiž důvodně vztahovati zprávy o kmeni Guduskamt 
t. j. G a d č a n ů, uváděném na sever od vlastních Chorvatů v~ 
zprávách o bojích Ljudevítových.3) Jejich kníže Borna sluje zá
roveň dux Dalmatiae atque Libur1tiae, u Konstantina I1QXOJv r:mv 
XQOJ{jónrov. 4

) Podle téhož pramene župy lická, krbavská ~ gacká 
spravovány byly společně jedním bánem (po&VOs), kteréžto jméno 
zůstalo Chorvatům od styků s Avary.5) 

Srbové. 

Výkladem o Chorvatech probrali jsme z části i to, co lze 
pověděti o počátcích Srbů. 

Kmen Srbů šel bez pochyby od Visly přes Moravu nebo Po
vážím k střednímu Dunaji a přešel na střední Sávu, kde se už 
v II. stol. přiFomíná osada Servitii, Serbinum (viz napřed 
str. 152). Odtud tlakem a postupem jin}'Ch kmenů dostal se po
zději hlouběji na jih, - Chorvati usídlili se více k severu a stranou 
- kde zmohutněv, položil základ k povstání velkého národ~ 
srbského. Původně však - to dlužno míti stále na mysli _ 
nebyl~ Srbové tí:u, čím se stali později svým politickým rozvojem, 
nebyli velkým, ] ednotným národem, jenž se usadil hned od moře 
Jaderského až po řeku Moravu a od Sáyy k Príštině -- nýbrž 

. • 1) Později yystupuje též župa Buyani - Buiani (Buška župa), jejíž 
Jmeno odvozovala tradice od kněžny Bugy (srv. KZaié, ~Povj. Hrv. 1. 32 
alRad. CXXX. 15.) a župy [Bofachi - Bočaci, Pera.ni -Pe'čani atd. (RaU,i 
Rad LVII. 133, Doc. 87 v listině Kresimíra z r. 1070). ' 

2) Nazvána tak od 1'. Gadsky, Gacky, kterou dělí Gvozd (Kapela) od 
Kupy (Rački Rad LVI. 108, Docum. 321), odtud Gacko pole;' Guduskat2i 
yzniklo z Gadoskani. Jiné Gacko pole nachází se jižněji -v Hercegovině. 

3) Ann. regm Franc. ad a. 818, 819, Vita Hludowici 32. Sem náleží beze 
vši pochyby i Mas'údim uvedený kmen Gušánín (z Guč'bcanín) , o němž 
'srv. h~avně .J1!Iarquart Streifziige 141 sl. S Gackou župou spojují se obvykle 
(na pr. Drznov 3accJI. 156, Dummler, Sitzungsber. Akad. V\'ien XX. 388 
Rački 1. c., Doc. 32], Smičiklas, Pov. Hrv. 1. 158, 171, Jireček, Gesch: 
Bu~g. 119, Fr. Kurze, Ann. regni Franc. 149). Jiní jméno Guduskanů spojo
vah nevhodně s Kučaj planinou (Kučevo, Kučajevo) u Braničeva v Srbsku 
(Šafařík SS. II. 227, Píč, Abstammung der Rumaenen 43 a Hilferdz'ng 1. 41.). 

4) Konst. De adm. imp. 30. 

5) Vzniklo přejetím jména avarského chakana Bajana (IVlaretié, 
Slaveni 67 a Šafařík II. 274). 
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byli jen jedním kmenem, oyšem md jiné silným, v řadě ostatních, 

kteří celou tuto oblast vedle sebe, samostatně a parallelně 
zaujali. Ještě v X. stol. Konstantin užívá terminu Srbů v užším 
slova smyslu rovnopráyně s náz\-y kmene Zachlumců, Teryuniatů, 
Dukljanů a Nerečanů.1) Teprn později vynikající svojí silou 
a jinými příznivými okolnostmi vedeni a podporováni zmohutněli 
vlastní Srbové, ovládli kolkolem, připoutali k sobě úzce kmeny 
.ostatní, a poněvadž vlastně všichni byli z krve jedné, jazyka 
i mravů téměř stejných, snadno je spojili v jedno nové těleso 
a převahou svou docílili, že se i jméno Srbů rozšířilo na celou 
tuto oblast a tak nově utvořenou jednotu návenek dokumentovalo. 

O původních sídlech vlastních Srbů na Balkáně máme ze století 
IX. jen neurčité zprávy, předvádějící nám kmen Sorabů (Sorabi) 
.za Guduskany, kdesi na východě staré Dalmacie; k nim utekl se 
pannonský kníže Ljudevít r. 822 ze sídla svého v Sisku, ne
troufaje si odolati vojskům franckým.2) Tito Sorabi seděli patrně 
nedaleko Sávy, tedy v dnešní Bosně na východě Vrbasu.3

) Ale více 

1) Srv. de adm. imp. C. 29: néZúa 'Ýj -áEÁ.,uet-r:ía xat -r:a :n;t(lt etV-r:7JV I!&V7) , 

~Tov Xf!WfJlÝ.-r:Oé, .lJÉe(3).Oé, ZaXi,OVII'0L, TE(lflovvuu-r:aL, Kava).{i-r:aL, -á .. OXí.l)-r:LetVOt xetl 

:A(lEVt;IÝ.VOL ..•• Vita Basilii imp. c. 52 K(lopá-r:Oé xat 2sQ{3í.o& xat ZaXÁ.ovlI'0L, 

TEQ{Jovvuu-r:aí -r:E x'ú KavetU-r:at etc .... (Rački, Doc. 338, 339). Také ze zprávy 
v kap. 34 o knížeti tervuňském vysvítá tato původní národnostní samo
statnost přímořských Slovanů proH Srbům. 

2) Ann. regni Franc. ad a, 822: Exercitus de Italia propter Liudewi
ticum bellum conficiendum in' Pannoniam missus est, ad cuius adventum 
Liudewitus Siscia civitate relicta ad Sorabos, qm.e natio magnam Dalmatiae 
partem optinere dicitur, .fugiendo secontulit et uno ex ducibus eoruu:, 
.a quo receptus est, per dolum. interfecto, civitatem eius in suam rede.gll 
dicionem. Totéž stručněji opakují Ann. Fuld. ad a. 823 (Kos, Gradlvo 
II. (3), Zdali hned rok potom mezi posly všech východních Slovan~ (k cí~ 
saři do Frankfurtu) v tÝchž annálech franckých jmenovaní poslove Srbu 
-vztahují se na tyto Srb;, či na severní polabské, je nesnadno říci; ale ~on
text celý, v němž Sorabi jsou uvedeni mezi severními kmeny (ommum 
'Ůrientalium Sc1avorum, id est Abodritorum, SOl'aborum, V\Tilzorum, Be
.heimorum, Marvanorum, Praedenecentorum et inPannonia residentium 
Avarum legationes audivit) a pak i to, že Srbové balkánští byli svobodní 
a vůbec neodvislí, nasvědčují, že se to těchto netýká. Za to se zase na 
jižní vztahuje zpráva o útěku Ljudevítově od Srbů ke Guduskanům do 
Dalmacie a o jeho smrti zde (Ann, regni Franc. ad a. 823: adlatum est de 
'interitu Liudewiti, quod relictis Sorabis, cum Dalmatiam ad Liudemuhslum 
.avunculum Bornae ducis pervenisset, dolo ipsius esset interfectus). 

3) Později vznikl na základě nov}-ch poměrů pro Srby bosenské zvláštní 
název Bosencú, jemužóbčas dáván byl i zvláštní význam národopisný vedle 
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pro ~u ~ob~ n~víme. : eprve v, X. století Konstantin Porfyrogen
net,o~: vykladaJ.~ ~ narodnostmch poměrech západního Balkánu, 
uvadl v e dle Jmych kmenů, kteří později také vstoupili v so,-~
stavu S:'bstva, vlastní Srby těmito slovy; Serbia nalézá se v čele 
(s hledIska cařihradského, 1. j. od východu) všech druhých 
(slova~ských) zemí a hraničí na severozápadu s pohraničnýmí 
horamI duklanských, tervuňsky' ch a zachlumsky' ch Slo T ' C -. v Ch "\ anu, u e 
bn~, l:beny va na, sever~ : Chorvatskem, na jihu pak s Bul
harskem. ) O neco da1e uvadl v zemi Srbů a v Bosně 8 v 'h 
h' d' brv " zupmc 

r a ~ lze ne~n~mych 2) a v téže kapitole označuj e ještě pro IX, 
stoletI za hramcl srbské země hrad Rasu neboli Ras (' p' "" ' 'p' " rJ av'1j, '!;'()' 

aďov, Paďo~, slov. PtiCb.) u Novipazaru na řece Rašce přítoku 
Ibru.3

) Jeto sice označení politické hranice bulharskéh~ panstd 

~olitkkého. na př, už ve stol. XII. u Jana Kinnama (III. 7 D. 104 dB'· 
ffiU Dc rl B' {t , '" • e. onn). 
• , ,o~ va ov 'Cip "'-EQ/lírov &(lX~~ovrrávi)J Xrú avúl érXOVCfCX, aU' Ě{tvor; 
l,ola 1tctoCX -cav'C11 (t ]. '<'cn{J~) '" ~ '" 
.v'" ' .. " . . ~c~ /.un Xcu orov um a(!X0!lEvOV. Později se částěji od· 

lIsu]! Bosnn, Bosnenses, Bo,nesi od Srbů Srv na př Fr Ša's'a'c' H B '" . . .." erceg- osna 
pngo~2m anek:l]e (Zagr.3b 1908) 19 s~. Jméno Bosny (xw(!íov BÓ/1rova u Kon
~tantma 32, sl. li~CHd, E"CdIM, E"ChHd) náleželo původně jen území na horním toku 
r. Bos~y, Vrbasu a na ř. U soře, a vzniklo sla visací starověkého jména Basanius 
,. ) KO,nst: Por:yr. de adm. imp. 30. (X(!w{Jm;la) 1t1..r;úMX~E' 08 1t(10g 'Cij; 

'I ~an;LVcx ua~ 'C7,V XÁf {JEva 't, Xron I (JI.. ' '" , '" .I ,~'f $~ tas. r; )Ia(l XúJ~" 4E(!{Jl..la; fl~ XHpal,~v 
!lEV HTU, 1tCXú~V 7:.WV Áotnwv XW()(DV, 1t(10S a(!x'tov oi; 1tl1)(Juí~H 7:fí X(1wf:1cx'tíc;., 1t(!OS' 

/LEú17/LP(1LCXV OE 'tTl Bovi.ycx(!í'f. Zmínky o stvku s Duklou Te ., Z 
hl 

' . • ~, rvu nu a a-
c umIm VIZ dale na str. 395. 

, , 2) 1. c. 32:, ou !v 7:fí {Ja1tuú/LÉvr; ISQfJU\, dá Xct/1't(1cx olu()v/Lsvcx 'to Llsú'twixov, 

1:~ T~ér;n)tf:1o~IYXE1], 'W lI-fEyV(!É7:0VC, 7:0 .d~EúVEi,u, 7:0 AH;Vhx, d :Eeúr;v;'s, 1{(Ú fl~ 
'tu XW(lwv Boúúwa 'to Kct'Cf(!CX KCX~ 'Co .dsúvijx. Až na Salines (dn. Soli v Bosně), 
lze hrady ty nesnadno určiti. Srv. jil'eček, Handelsstrassen 33 sl GI'ot 
JI K l~ 1 " " 3B. OHCT. 04 s ., St. Novakovič CprrcKc 06.7IaCT'I X XII H " .-- . BeKa npe B,mi\e 

eMal.bllHe, LmCHlIK cpa. y'l.eH. i\pyHlTBa XLVIII. (Bělehrad 1880' 137 1 
Salařík SS. rl. 277 sl. ) , s., 

3) Konst. Porf. dp, adm. imp. 32: BOQiúr;g /LÉ/.I..WV ob vno't(!Érpav EV 

~ov/'Y~(!{fJ xaL ~o{Jl'){Jú.s !lijn07:E EV~a(!Evúroúw av,,;()v ol :EÉ(!{JI..Ol ucx{t'óaoiJ ,E1tE~ij'C1'jIYEV 
HS. ďLcxawenv" {W7:~t! 'CCX UliJ aQXov'toS MOVV'tlp..i)(!OV 1trXLoioc 7:CiV BÓQEva XCXL t:óv

~1:~'Pa~ov. o~ um &íúw.~cx~ a~t:~!1. &~I..(Xf:1ií. /LÉX(1~ UUV ÚVVÓ(!IJJV I;ros 'Cf)S 'Pá r;s. 
. upe .Rase srv. J)ametc, R]ecmk IZ kmž. izvora :<. v., Šafařík SS. II. 278, 

Htlferdtng: IIyTernecTBie IlO CTapoií Cep6ilI 100, Grot, H3B. KoncT. 153, jireček, 
Hand~ls~tr~ssen 32. Od tohoto později vynikajícího střediska svého dostali 
Srbove ]meno Rašani{, lat. Rasciani, maď. Rácz-ok, srb. pdW~KhH. páW"CKh." 

Z~ doby kněze duklanského Srbsko prostíralo. se o něco dile ad La~' 
pzam et .La~ (ed. Crnčič, 18), což podle Novakoviée zřejmě znamená řeku 
La~, :vteka]ící do .. Sitnice, přítoku Ibru, (srv. i osadu Lablan, Lable) 
a LIplpn (NovakoiJZc, CpIlcKe OÓ.7Iacnl III sl., Grof, 11313. 153). U Jana Skylitza 
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proti srbskému, ale beze vší pochyby zároveň i bod národnostní 
meze, ovšem jen oblasti vlastních Srbů. 

Z těchto údajů smíme souditi, že vlastní Srbové byli hned 
od počátku kmenem velice mohutným a zaujímali rozsáhlý kraj na 
východ od Chorvatů, resp. na jih od posávské Chorvatie (magnam 
Dalmatiae partem obtinere dicitur). Oblast srbská rozložena byla 
od Sávy přes dnešní Bosnu do Hercegoviny až po Plivu, Livno, 
Konjici, horní Neretvu, Pivu k hornímu toku Tary,!) při čemž 
podle všeho hlavní jádro kmene sedělo na jihu na TaÍ'e, Limu 
a Ibru - Stará Raška zvána byla i později speciálně Srbií2) -
a zde také zůstalo seděti, šíříc se k jihu do Metochie a na Kosovo 
až do válek tureckých, které je teprve zatlačily zpě1.3) Hranice 
severní není blíže známa, ale byla jí přibližně dolní Sáva, při níž 
hraničili s posávským Chorvatskem, a rovněž nemůžeme určitěji 
říci, jak daleko vlastní Srbové sahali původně k východu. Že nebyli 
na horní, bulharské Moravě, souditi lze ze soluňské legendy a jiných 
dokladů, které dále o kmeni Moravanů uvedu, a také nemáme 
důvodu, abychom Slovany, kteří seděli od západu při dolní Mo
ravě, musili hned od první doby míti za část vlastních Srbů, ač 
to vylučovati nechci.4) 

Vedle Chorvatů s Guduskany a vedle Srbů vystupují v udá-
lostech, jež se poutají k svrchu vylíčeným bojům císaÍ'e Ludvíka 
s pannonským Ljudevítem, ještě jiní kmenové slovanští, vannalech 
zvaní Timociani, Marvani, Abodriti a Praedenecenti. První dva 

(ed. Bonn 715) a Anny Komneny běžela hranice vedle:Prištíny ('Cu TI(1wauxvcx); 

Lipljan a Zvečan (A"1tÉVlOV, 2rpBV7:~,xWIV) na stoku Ibru a Sitnice byly po

hraniční hrady (ed. Bonn I. 436). Srv, Šafařík II. 276. 
1) Srbské země sluly zde později Záhořím (3aropje) u kněze duklan-

ského: "Surbia quae et Transmontana" (ed. Crnčié 17). 
2) Srv. doklady sebrané nově St. Stanojeviéem z pramenů XIII. 

a XIV. století (Opll. KIL r.~acHllK 1904, XI. 541). 
3) Po bitvě na Kosovu poli r. 1389 setkáváme se s neustálou emigrací 

srbskou z Kosovska, Metochie atd., která způsobila, že se sem od jihu počal 
tlačiti vzmahající se živel albanský, a to do té míry, že na př. Kosovo, 
kraj kdysi čistě srbský, naplněn je dnes Arbanasy, ač ještě množství dědin 
nese stará jména srbská. Srv. Br. Nušié KOCOBO (Nový Sad 1902-3) L, 

70 sl. 75 a Niederle, Slov. Svět ll4. 
4) O sporech, týkajících se této hranice, viz výše na str. 379 a dále na 

str. 401. Pro srbskost kraje mezi Kolubarou a Moravou uváděli Šafařík 
a Grot jméno Konstantinova hradu ]',1:el)ypeqje -- MEí'v(!ÉTOVS poblíže dolní 
Moravy v jagodinském kraji. (Šafařík SS. II. 275, Grot 153, 155). Ale to 
nepostačuje. Srv. Novakovič, CplI. 06.JIaCTIl140 sl. a jireček, Handelsstrassen 1. c. 

L. Niederle: Slovanské starožitnosti. 26 
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kmenové, jeden na Timoku, druhý při jižní Moravě, náleželi 
v době té zřejmě do sféry bulharské a proto o nich pojednáme 
v odstavci následujícím. Poněkud obtížněji se má věc s Abodrity 
a Praedenecenty, ale i o těch bude lépe pojednati při skupině 
následující. Za to patří, ne sice k Srbům v užším slova smyslu, 
ale přece mezi lid, který brzy potom vešel v soustavu srbského 
národa, kmenové, které v X. století uvádí Konstantin v jižní části 
Dalmacie, připomínaje ostatně sám, že jsou srbští,l) ač jinak 
kmen Srbů od nich vždycky odděluje. K tomu se připojuje 
u Konstantina 1. c. kap. 32, 33 ještě řada zpráv o původu a 
počátcích dějin, o hradech ("á<1r(,lC<:) jednotlivých těchto národů 
a o původu jména Zachlumců, Tervuňanů, Konavljanů, Dukljanů 
a Nerečanů, z nichž uvádíme některé v,STznamnější v poznámce.2

) 

Patří sem tito kmenové, jdeme-li od území chorvatského 

směrem k jihu:3) 

1) De adm. imp. 33: oí OE VVV ~j{élúé olxovVtEr; ZctX).ov(ho~ 2JÉQ(3!.oc -rvyxú -

vov(n. 34. "On 1) -rrov TéQ{JOVVLct-rroV xal -rrov KctVfX).~-rWV XW(!ct (hla vnúQXH. &ná 

OE -rwv &(3an-r;{ú1;rov 2JÉQ(3).(fJV Dí EXElúé Xct-rúyov'[;(~c. 36. oí OE ctv-ro~ llctyctvol &nó 

-rrov &(3an-C;{(J1:(fJv 2Ér;((J).(fJV xa1:Cxyovtctc. Jen O Dukljanech toho nepřipomíná. 
Srv. i TQ((3o{J'VLO~ li 2ÉQ{Jos u Kekaumena UKiVIHll 1881, CCXV. 2(5). 

2) Tyto zprávy nalézáme u Konstantina v spisu de adm. hnp. kap. 30 
až 36 (srv. Rački Doc. 405 51.). V kap. 30 zmiňuje se nejdřive povšechnž 
o poloze Dioklie (ALÓxh]ct) v sousedství Serbie, dále o lmižectví Tervuňském 
(,hnov-r{a Té(!(3ovvlas) rovněž v sousedství Serbie, potom o knížectví 
Zachlumském (&(!xov-c;{cx -C;O)V ZaXA01J(húJV) mezi Serbií a Orontiem, a na 
konec o Paganii (1) IIaycxv{cx) , k níž náležely i ostrovy J\lljct, Korčula, Brač 
a Hvar. V kap. 33 vykládá podrobněji o Záchlumí, o tom, že zemi jejich 
drželi zprvu Římané, potom Avai-i a že Zachlumci jméno mají od hory 
Chlumu (Xi.ov(hoq), t. j. za Chlumem bydlící. V kap. 34. vykládá o Travuňa
nech a Kanalitech, o jejich původu srbském a prvních knížatech, i o původu 
jména. Tervunia značí prý v slov. jazyku místo opevněné (lúxvQoS -c;ónos); 

Kanale odvozuje takto: úl OE Kctvai.Tj EfU.rEVéVéW( -c;fí -rrov 2"Ui.{Jrov &CúÉx,,;ro 

cX(hfX;{CX, snHch), OUt,,;O éZva~ -c;ov -rónov En{nEoov, nrX(}(ťS cxln:rov -r;C/S OOVi.é{fiS i!h~ 
cXf.Lcx~rov f)('Cé).OVa,v. V kap. 35. vykládá o Dukljanech, jejichž zemi zprvu 
měli Římané a po nich Avaři; jejich jméno pochází od starého hradu 
Diokley. V kap. 36. vykládá o Pohanech čili Nerečanech (IIci')'ct,'o1 x'ú 

~(!éV1:Ú'VO~ X(xAOV(hEVO~), jejichž zemi rovněž zprvu drželi Římané a Avaři, 
dále o původu slov. jména Pohanů (Římanům sluli 11.(!bvw, 11.QEV';ÚVO~) 
i o hradech a ostrovech, jež jim patřily. 

3) O těchto srbských kmenech srv. zejména studii K. jirečka, Die 
Handelsstrassen und Bergwerke von Serbien und Bosnien wiihrend des 
J\1ittelalters (Abh. d. kgl. Ges. d. Wiss. Phil. Cl. VI. 10. str. 19 sl. Praha 
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1. N erečané (u Konst. 31(J8vrávot, místo správného Na(i8vr:ávOl, 

Narentani, Narentini Jana benátského a kroniky Dandulovy, 
vedle toho i IIayavo{ u Konstantina). Jejich kraj sahal od ř. Cetině 
do Neretvy (Naro, 'oQóv'CtOS, Narenta) , sestávaje ze 3 žup, a 
odtud pí-ešli i na ostrovy Mljet, Korčulu, Brač, Hvar, Vis, Lastovo 
a snad i Cazu.2) Ovládali moře Jaderské a stali se pověstn~Tmi 
námořníky a piráty.3) Později kraj jejich slul Kl'ajina, lid Kra
jinjané, - Craynenses, Cherenania u kněze duklanského.

4
) 

2. Zachlumci (u Konst. ZaXt.OV!101, ř. Za'X,A.ovpa, v listině z roku 
924 dux Chulmorum; země slula sl. 3 i\Xi\hi\UII<I , Xi\'''"b, Xi\hi\~b.CKi\ 
36"<\"1<1). Seděli od Neretvy do Dubrovníku, který ležel na hranici 
Záchlumi a Tervunie a dále směrem do vnitrozemí, tedy v celé 
nynější Hercegovině až po Horní Neretvu a Konjici, kde hra
ničili se Srby; m.ezi Livnem a Konjicí dotýkali se Chorvatska. 
Patřila k nim i Nevesinje. Od kterého Chlumu dostali své jméno, 
Konstantin, jenž v kap. 33. správně vykládá jméno, neudává, 

ale soudí se na Blagaj.5) 
3. Tervtdíané, Tl'avuliané (u Konst. TSQ{3ovvtiřrtat, TSQ

(:Jovvlá'f:at, TS(i/30vVlá'f:m, T(ia{3otwol, země Ti!!?povvla, lat., Tra
vunia, Tl'ibunia, Tl'ibigna, sl. TP&.B.oylum).6) Seděli od Dub
rovníka a Kotoru směrem do vnitrozemí (mimo pás pobřežní) 
a hraničili ve vnitrozemí mezi Bilčerfl a Pivou se Srbií. Severní 

Rački, Documenta 413 sl., Hrvatska prije XII. v. 1. Rad LVI. 
67 sl., Novakovié, CprrcKc 06J'IaCTl! 19 sl., Gvot, IISB. KOH3T. 156 sl. a 

SS. II. 280 sl. 
2) Jméno ostrova Xóa(lcx Konstantinem k. 36 uvedeného lze nesnadno 

vysvětliti (Caza? - Evar?). 
. 3) První zmínka o Nerečanech (Sclavi Narentini) a jejich pirátství 

je v Chronice Dandulově k r. 830 (VIII. 3), druhá v Chronice Janově k r. 
834-5 (Rački, Doc. 334, 335; ŠafaJ'ík, II. . llo:yavo[ (sl. HOI'AHHHh) zváni 
byli proto, že setrvali v pohanství, zatím co ostatní už phjali víru kře-
sťanskou (Konst. de adm. 29, 36). 

4) Srv. jiveček, 1. c. 27 sl., Šafařík, SS. II. 282 sl., RačM, Rad LVI. 

84 sl. a zde výše str. 367. pozn. 12). 

5) Srv. júeč ek, 1. c. 25sl., Šafařík,!. c. 280, Grot, 1. c. 159, Novakovié 30. 

6) Jméno patrně souvisí s dnešním herceg. Trebi'nje. Při obém jménu 
myslí se na původ slovanský a vykládá od kořene Tp1;:&- (Šaf., SS. II. 287, 
Grot, USB. KOReT. 163, Novakovié,Cprr. 06Jl. 20, Miklosich, Sl. Ortsnamen II. 248). 
Konstantinův výklad jména Travunie i Konavlů jest nesprávn}T (srv. Grof. 

L c.). I v Arkadii 113lezl jsem osadu TÉioťf,l,novv~ - Tervuny. 
26* 
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břeh Boky Kotorské byl travuňský, jižní dukljanský. Severní 
hranici Travunie tvořila asi čára z Dubrovník8. na Gacko.

1
) 

4. Konavlfané (KavaJsL'l:al, KuvaALrcu, země KavIXA~, Canale, 

sl. KOHáK/U€, ROHalli\H, plurál). Seděli u moře vedle předešlých 
na úzkém pruhu asi 4 míle širokém, od Dubrovník:>, do Boky 
Kotorské. Jméno kraje vzalo původ od epidaurského kanálu 
(vodovodu), od nehož okolí Dubrovníka slulo Canale, itaL 

Candi.") 
5. D11,kliané (odWiÚ'i,/l:LCl'VO( země LlUJxklja, odwxAftar; XW(1a, 

Dioclia, Dioclitia, sl. AHOKM1'HIlI). Hraničili s Dyrrhachiem 
(Drač), Helissem (Lješ), Helkiniem (Ulcín) a Antibarem (Bar) 
na jedné, s Kotorem na druhé straně, uvnitř země pak se Srbií, 
zaujímajíce celou dnešní Černou Horu s přilehlou částí severní 
Albanie. Jméno měli od Docley (později Dioclia, srv. CIL. III. 
1, 283, 1026, 1476), střediska bývalé římské provincie Prae
validy (srv. výše str. 56), vystavěné na stoku Zety a Morače 
nedaleko podgorice, kterou vystavěli Turci v XV. století. Později 
byl starý název Diokleje zatlačen názvem 361'á, lat. Zenta, Centa, 

vzatým od přítoku řeky Morače,3) 
Tyto kmeny podobně jako na východě mezi Drinou a Mo-

ravou a na jihu v Metochii, Kosovu, Starém Srbsku dovedli vlastní 
Srbové z části už před X. stoL, z části později, po vzniku Hše 
Nemanjovců přidružiti k sobě nejen politicky, nýbrž je i národ
nostně spojiti v jeden celek tak, že z původního obmezeného území 
Srbie vznikal postupně celek stále větší, ph čemž lid této rostoucí 
oblasti ztrácel nejen svá stará kmenová jména, přijímaje jméno 
Srbů, nýbrž zajisté i kulturně a jazykově přizpůsoboval se 
a zceloval v jeden velikJ'T národ srbský. Tak vznikla během doby 
historické oblast srbského národa, prostírající se od Kulpy a 
Drávy až po Bojanu, Drin, Prizren, Prištinu, Skople, Nišavu 
a Timok, ač na hranicích srbskobulharských dlouho zůstával 
a vlastně, jak jsme výše slyšeli, podnes zůstal pás osad, jejichž 
národní pHslušenství nebylo dostatečně vyvinuté a kolísalo stále 
mezi srbstvím a bulharstvím, podle toho, s které strany vlivy 

l) ]irečeh, L c. 22 (i o Kona'dja.nech), ŠafaPík, L. c., Grot, L c. 161 sL, 

Rački, Rad LVI. 70. 
2) Zde bych připomněl, že Konstantin ve spisu de adm. imp. L c. 

mluví o Travunii a Konavlech pohron'ladě, ale ve spisu de ceremoniis II. 

48 uvádí se i &(nWV '!:OV KcxvrÝ.),rl i &QXrov úoV TQcx(3ovvrov. 
:1) ]ireček, L c. Hl, Romanen ll, ,Ša/ařík L c. 291, NovakOl'ič ll. 



398 

a interessy převažovaly. Celý tento velký rozvoj Srbstva a roz
šíření srbského jména na kmeny západní, v}'chodní i pronikání 
jeho na jih nespadá však již do obsahu této knihy, a odkazuji 
proto pouze v poznámce na novější o tom studie. l ) Pokud se 
týče ::.\Iakedonie, tu se sice, když si ji v XIII. stol. Srbové osvojili, 
začalo i tam šíl-iti jméno srbské - jako politicum - jak svědčí 
řada historických dokladů, sebraná V. Gjeriéem a J. Cvijičem, 

zejména zákony a listiny Dušanovy, kde se v říši od Dunaje 
do Thessalie jmenují Řekové, Vlaši, Albanci a Srbové, ale ne Bul
hal-i. Nicméně později úpadkem vlády srbské a zejména porobou 
tureckou termin ten z ::.\iakedonie pomalu vymizel a oživl opět 

starý název Bulharů, jenž podnes úplně pí'evládá, živen jsa 
politickou a církevní propagandou bulharskou. -

Zbývá mi ještě sděliti, že tak jako u Chorvatů ocitly se 
i útržky Srbů daleko od domácího kraje, a to hned v prvních 
dobách po příchodu na Balkán. Shledáváme se s nimi v jižní 
Makedonii, po různu i v Řecku a konečně vidíme srbskou osadu 
i v Malé Asii. 

Na hranici Makedonie a Thessalie pí-ipomínají prameny 
(ovšem teprve pozdější) osadu zv. 'de LJÉ(J(JAUX, -de LÉ!?/'1w, dnešní 
Serfidže (Selfidže), nedaleko í-. Bystrice a í-ada dalších zpráv 
i zvláštní thema srbské se samcs~atným biskupstvím, jak svědčí 
tl-etí chrysobul císaí-e Basilia z r. 1020.2) V proudu různých vý-
1 (jů a stěhování dostal se sem patrně větší zástup Srbů, který tu 
í -[ stal seděti podobně jako jiné houfce v Řecku, kde je dosvědČuje· 
( I ět několik názvů dědin, jako LÉQíJOV v Arkadii, EovQ1n a .Es(Jpdxu'l. 

v Thessalii, LSQf3uxv!xa u Korintu, ESQÉ{hav! u Beratu, :Es(J{3ravtX 

u Joaniny, LV(J!1-1WVt u Kalavrie, :Es(J[jod v Messenii, ~ÉQfJHxa 

1) V. Gjerié, O opn. lDleHy no sanal(. KpaelJlD!:1 Haillcra HUpOil:a. (HacTauHIIR 

XI.-XII. Bělehrad 1900), O cpn. llMeHy y CTapoj Cp6UH H Y lYL:ľ5.el(OHHili 
(Bělehrad 1904). Srv. i J. Cvifié, HeKO.~liRa rrpO}IaTpafDa 18 sl., Karié V., 
Cr,6Hja (Bělehrad 1887) 475 sl., St. Stanojevié, CpllCKO !JMC Y aarral(HH:I!'l> 
cprrcKlm" KpajeBlma. Opn. IC r.mcmm č. 39, 39-77 (na základě Gjeriée) , 
a V. Klaié, Vienac 1890, 472 sl. 

2) Srv. Konst. Porfyr. de adm. imp. 32 ut :EÉQ{JJ.ux (srv. citát výše 
na str. 248), Kantakuzenos, III. 58, IV. 19 (:EEQ{Jía . .. nE(J/ ut [LE&6Qw 

@E'r:7:aJ.ías XH[LÉVI] nÓJ.~s), Synopis Sathas 527: d: :EÉQi3~a nó}.q; MaXéf:iot'ías, Hiero
kles :EEQ La, Zonaras :E6f!{Jia atd. Překlad Zonary ze XIV. stol. má Cpn6m:l1e: 
O thematu srbském srv. Leunclavii Jus graecorom. 1. 242 (Tajel Thessal. 
41, 59), o biskupství Srbů v listině Basilia z r. 1020 (7:a :EÉQ(3~a) srv. 
Golubinskij, OqCPI;:" npalloM. UepRB. 71, Gelzer, v Byz. ZS. II. 43, 55. 

399 

v Lakedaemonu a snad i ZsrrrÍ6Ul. a ZUQ!1-7C{7:6a v lVIessenii a 
Lakonii.2) To vše svědčí zároveň o relativní mohutnosti kmene 
srbského při pí-íchodu Slovanů na Balkán. 

Že byli Srbové v Makedonii už v VII. století, soudím dále 
z toho, že se už v té době objevuje v Malé Asii v thematu opsi
kijském, kam bylo přivedeno mnoho Slovanů makedonských, 
osada a biskupství zv. TOQďó6sQ(ja na cestě z Malaginy k Dory
leiu3), patrně totožná se slov. osadou Servochoria zpráv pozděj
Ších.4) I zde, máme-li na mysli celý ráz slovanského stěhování 
na Balkán a odtud zase další kolonisace v Orientu, nic nepřekáží, 
abychom v Gordoserbech a Servochoriích uznali starou osadu 
srbskou.5) • " !' ... ' , c • .. ' .. ' 

2) Srv. dále stať o Slovanech v Makedonii a v Řecku. Proti existenci 
Srbů zde na jihu postavil se hlavně M. Dl'inov v stati "Les Serbes ont-ils 
eu des colonies ou une autorité quelconque en Macédoine avant le XIII. 
siecle?" v knize Ofejkova "La Macédoine au point de vue éthn." Philip
popole 1887. Nověji i Laskin (KOHCT. Hop>!>. 127) a také Maretié (Slaveni 
(6) jsou nakloněni v Srbech u Soluně shledávati nějaký kmen "bul-

harskf'· 
3) Notitiae episcopatuum od sv. Epifania ze VII. stol. a později v Not. 

ep. z doby císaře Leona (886-911). Srv. Gelzer, Abh, d. bayr. Akad. 
I. Cl. Bd. XXI. 529, 545, 558, 'EnaQxía r;fís ai)'!:i)S JYII]7:QónoJ.ós N~xaías ĚXEL 

vn' aV7:ijv nóJ,as 0r;m EnuJ'xonas 7:QElS, OLOV 7:0V Nlo6Qwi)s 07:0~ JYIEJ.í7:ov, 7:0V AWoJI]S, 

-r;(JV rOQOOGÉQ{Jrov. Další viz u Pančenka, MSB. p. apx. HHCL B" KOllc'!'. VIII. 
58. Srv. dále stať o Slovanech maloasijských, kde více o poloze Gordoserby. 

4) Partitio regni graeci ad a. 1204 (Fontes rer. austr. XII. 475, cum 
Seruochoriis, 491, avv ;:SEQ(3oXOJr;!Ío~s, 494 con Suochoriis). Udmnden zur 
alt. Handels- und Staatsgesch. von Venedig. \iVien 1856. 

5) Tak i Stanojevié, 1. c. II. 215, 2Hl, Pančenko, 1. c. 58. 



III. Skupina východní (bulharská). 

Podle svrchu podaného obšírného výkladu o výbojích slo
vanských na Balkán počali se Slované v druhé polovině polo
ostrova od Moravy na východ usazovati už koncem V. a VI. 
století, jak nasvědčují některá místa ve vypravování Prokopia 
Theofylakta, Menandra a legend soluňských (srv. výše 186, 233). 
Jistě bylo těch osídlení už v VI. stol. dosti a to jednak v severní 
části staré Thrakie mezi Haemem a Dunajem, jednak ve staré 
Makedonii a v okolí Soluně, která byla vítaným cílem slovansko
avarských výprav. Nemáme sice o tom z~ VI. stol. určitých, 
přímých zpráv, ale jinak bychom si přece jen těžko mohli vy
světliti záplavu pevně usídlených Slovanů, která se objevuje na 
poloostrově v VII. století. Také výpravy do Řecka na konci 
VI. věku skončily patrně usazením jednotlivých zástupů slo
vanských výbojníků (srv. výše str. 210, 215). 

Na těchto výpravách účastnily se dvě velké větve zadunaj
ských Slovanů. Jednak řada kmenů, shrnovaných od byzant
ských historiků pod jméno Slovanů, jednak skupina východnější, 
označovaná jménem Antů. 

Antovéúčastnili se výprav v letech 518-545 (srv. str. 196 sL), 
a k r. 545 máme i zprávu, že je Justinian chtěl kolonisovati, a to 
snad v okolí dnešního Pirotu, staré pevnosti Turres zvané.1) Že 
by se však byli usadili někde v Thrakii, nemáme zpráv; nepři
pomínají .se zde nikde a vzhledem k stálému a jasnému způsobu, 
kterým Je Byzantinci odlišovali od ostatních Slovanů, nezb)'lvá 
než souditi, že zadunajský kmen Antů, o němž pozdější historie 
nepochopitelně mlčí, nepřešel na Balkán, nýbrž že zustal seděti 
v Zadu.n~jí, a nejspíše útoky avarskými i chaz"arskými donucen byl 
ustOUpIt] zpět do jižní Rusi. 2) Na Balkáně zůstaly z jeho výprav 

1) Prokop. III. 14. Srv. v:Srše str. 15 a Č. Čas. Hist. XI. 146. 
2) Zcela jinou představu o totožnosti Antů s Bulhary, o usídlení Antů 

na východ od Tisy a v celé Thrakii vyslovil Stojan N ovakovič (IIpBH OCHOBIl 

91, 97), ale ovšem beze všeho odůvodnění. O celé historii km.ene Antů 
srv. ostatně moji studii "Antové" vydanou právě ve Věstníku král. 
české pčenné spol. r. 1909. 
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nanejvýše jen zlomky - to vůbec platí o eventuálním příchodu 
východních Slovanů na Balkán, - které se nedovedly uplatniti, 
udržeti a v záplavě "Slovanů" brzy zanikly. Tak bylo i s kolonií 
pirotskou, uskutečnila-li se vůbec. 

Není tedy pochyby, že slovanské osídlení celého Balkánu, mimo 
končiny výše probrané, náleželo vesměs t. zv. Slovanům v užším 
slova smyslu, téže skupině, k níž náleželi dále na západě předkové 
Slovinců, Srbů a Chorvatů. Ale jako tam, nevyskytuje se zprvu 
ani na východě poloostrova nějaké zvláštní jméno pro 
celou oblast. Slyšíme jen o vpádech a sídlech buď anonymních 
kmenů "slovanských", jichž geografie Mojžíše Chorenského při
pomíná na př. v Dakii c. Thrakii 25, Theofanes 7, nebo vy
stupují jednotliví drobní kmenové pod svými jmény domácími, 
rodovými nebo místními, - jak dále uvidíme. Že však všichni tito 
kmenové usedlí na území od Ochridy a Dibry, bulh. Moravy a Ti
moku na východ byli jazykově i národopisně úzce pi-íbuzni, 
můžeme souditi podle známek jazykových; neboť ještě dnes 
všechny slovanské dialekty této oblasti pojí se více méně určitě 
v jedinou oblast jazyka bulharského, vyznačujíce se, jak jsme 
pověděli (str. 335.), hlavně střídnicemi št a žd za stsl. tj dL post
positním členem a ztrátou deklinace a relativním zachováním 
nosovek. Tato charakteristika nevystupují sice všude stejně, 
zejmén?, v západních dialektech, ale celkem je to vše dnes "bul
harské" a tak tomu bylo podle všeho i v době po prvním osídlenÍ. 
I Slované vlastní Thrakie i Slované zbylí v staré Dakii i Slované 
v Makedonii a v okolí Soluně i konečně Slované, kteří na čas osídlili 
Řecko a archipelag - byli, až na malé výjimky srbochorvatsk}'ch 
nebo vůbec jinoslovanských kolonií sem zapadlých a později 
zaniklých,l) té národnosti, která dostala později název bulharské. 
My nemáme aspoň pi-íčiny vzhledem k celému následujícímu vý
voji přijímati něco jiného, na př. nějaký srbismus nebo docela 
chorvatism soluňských a řeckých Slovanů.2) Potvrzuje to i jazyk 

1) Ale příliš daleko zašel Drinov (3acc.~cHic 145), když předpokládal, 
že Slované, ktei-Í přišli na Balkán, náleželi vůbec různým plem.enům i zá

padní a východní větve. 

2) Takový srbismus zastávali někteří Srbové, na pro P. Sreékovié, 
nově Prokié B. a ]. Ivanič (srv. str. 381, 382), nejdemeli docela 
k pansrbistům rázu 1'vlilojevié.ova (O;rJIO)[llll 100 sl.) nebo k panchorva
tistům, jako je Iv. Ružié (Postojbina Hrv. 26 sl.). 
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nejstarších památek, které tam vznikly, potvrzuje to i ráz slo
vanské nomenklatury v M~kedonii i v Řecku (srv. dále). 

Smíme-li však říci se Ščepkinem, že zde byla už v VII. stol. 
jazyková jednota bulharská,!) je otázka, na niž odpověděti náleží 
především filologům. Z povahy celého stěhování a celé okkupace 
slovanské, tedy s historického hlediska, soudil bych sám, že 
o nějaké jednotě jazykové na východ od Ochridy a bulharské 
Moravy sotva může býti řeč. Na západě v Starém Srbsku od 
Prizrenu k Vranji a dále od Moravy na východ běžel pás dia
lektů, které asi tehdy podobně jako dnes tvořily přechod od 
čistě srbských nářečí k čistě bulharským. Od něho na jih a na 
východ rozložena byla tehdy řada kmenů úzce příbuzných i ge
neticky i jazykově, - pravda - ale o jednotě jazykové lze pro 
VII. a VIII. stol. přece jen těžko mluviti, vidíme-li, že je dnes 
v bulharské oblasti za prizrensko-timockým pásem dosti lokálních 
rozdílů, vidíme-li, že západní bulharsk}T dialekt od čáry Vid
Plěven - Ichtiman - Elidere - Melnik - Kukuš - Soluň2) je do 
značné míry opět přechodn}Tm útvarem k srbštině,3) a konečně 
víme-li, že na sjednocení bulharštiny mělo značný podíl i několik 
základních znaků, které vznikly teprve později na Balkáně půso
benlm romanštiny (ev. i thračtiny), na př. úpadek flexe jmenné 
a vytvol"ení postpositního členu (srv. výše str. 306, 333). Proto 
zde sotva byla v VII. století jazyková jednota "bulharská"; 
tato tvořila se teprve se vznikem a trváním sjednocení politického, 
které mělo pro vývoj bulharského národa Pl"eveliký význam. 

Je na snadě, že by se byl během doby i u těchto Slovanů 
vzmohl také některý domácí, rodný kmen, který by byl ostatní 
ovládl a že by byl povstáJ analogicky tomu, co se stalo na západě 
u Chorvatů nebo Srbů, a tomu, co bylo na severu u Čechů nebo 
Poláků, také zde větší celek, jazykově jednotný a původu čistě 
slovanského. Ale tento přirozený vývoj předstižen byl ve východ
ním Balkánu událostí, která sice vykonala totéž: sj ednotila 
totiž slovanské kmeny východního Balkánu v jednotu politickou 

1) PascyatJl;cHic o !I3bn;]; CaBlJHHOií j'HHrH. (Petrohrad 1899), str. XIV: 
"B'L VII. B'Ř1:t, KOrl(a BCi! OOBpeMeHHai! oÚ.mOTL ÓOJlr. IlJIe~!CHIi 6LI"Ii1 SaH!ITa 

CIIJIOII1HbDI'b CJIaB. HaCGJICHieM1>, yate cymecTBOBaJIO oúmeóOJIrapCKOe el\lJlICTBO." 

2) Nfiletié, MSTO'!. ó'LJIr. rOBopH 18. Srv. i Conev, YnoiJ,1> 53 sl. 
3) Proto také Srbové občas vedou hranici srbského jazyka až k Sofi 

a do Macedonie (Belié, KapTa, Vukčevié M. RadCXLV, M. Veselinovié, rpa
lIIl'!Hli i\H;aJIeKaT '\16'1)y cp6llMa II óyrapIiMa. Bělehrad 1890.) Srv. výše str. 335 a 381. 
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i národní ale na rozdíl od zmíněných analogií západních nevy-
Vl lůn~ domácího, ne\ yšla od některého nad jiné sesíleného s a z . . F F 

kmene slo'vanského, n}·brž byla přivoděna žlVlem .. ClZlm:. naro-
dem tureckých volžských Bulharů, kteří vstoupllI meZI tyto 

Slovany a je ovládli. , . . v , 

Příchod Bulharů a počátek této nove )ednoty" Jez se na v:y-

h dv pod ). ménem slovanského národa bulharskeho vytvonla, c oe, F v 

d ' . Vt V do rámce naší knihy Stalo se to na samem zaveru spa a Jes e 00 • • • • 

slovanské kolonisace na Balkáně. . . ,: :; ;, :,'! 
Bu,lltaři kmen z Asie pošlý, o jehož původ a ethnickou pří

slušnost dlo~ho se vedl spor, rozhodnutý nyní ve prospěch původu 
turkotatarského,!) přišli od Volhy k Dunaji" jak j:~e už výše 
pověděli (str. U8), v druhé polovině V. stoleh, a ma-h Marqu~rt 
pravdu, ještě o něco dříve2). Násled.ovali tedy po ~un~:v~hv~ pre? 
Avary. R. 482 objevují se první zástupové Bulharu v nSl m~ske, 
zavolaní na pomoc Zenonem proti Gotům, krátce potom bOjoval 

. . 't V v Theodorich3) a v r. 499 doložen je Marcelinem s 111mI '\ 1 ezne . . v v'l 
první nepřátelský vpád. Bulha::ů do seve~~ Thrak:e, )enz s~~nCl 
bit,~ou na řece Tzurtě, pro Rímany nesrastnou.) Od pocatku 

1) O historii tohoto sporu spolu s definitivním rozřešen~m ~tázky 
1 omenute'm viz podrobn{r vy 'klad v pečlivě sestavene kmze dra 

ve Slnvs u vzp J , 

Iv. S1:šmanova, K]lIlTH'!CH'!, np'];rJlCi\n lIa B'ňIlpOCa sa rrpoIlc:,uJ\a H~ np~ov1>JIrapIil~t 
OT1> C31lROBO rJICi\Umc. (CÚOpHIIKn llap. y~IOTB. XVI-XVII. D?ií-7D3, tez o sobe, 
Sofia 1900). Starší přehled této otázky podal 1V[arm Dnnov, l1orJlci\1> 

np'ňXn npoHcxon:(i\alll>CTO ua 61>JIrapClmn HapoXb II ,"aQa.l:JTO ~Ja ó,:.~r,ap:o:(~ llCTOP:lJI 

(Vídeú 18(0). Více viz v pridavku I I. na zaklade pOJedna~l Slsmano'\ a .. 
Šišmanov v hlavě 1. (str. 518 sL) podává zárovel'í. přehled vsech pramenu 

k otázce původu a počátků vlastních Bulharů. . 
2) Srv. str. 118 pozn. 6. Marquart totiž ztotožúuje syna Attllova 

Ernaka (Priscus fr. 8, Jordanis Get. 2(6) s Irnikem knížecího bulh. rodo
kmene, j~nž prvá knížata bulharská uvádí v tomto pořadí podle Marquarta: 

Avúochol, rod Dulo 164-463 
Irnik, rod Dulo 464-613 

Go,tun, 
Bezmér, 

rod Ermi 
rod Dulo 

614-615 
616-618 

Kur't, rod Dulo 619-678. 

Marqum't (Chronologie der aluurk. Inschr., Leipzig 18~8) 75. ~rnak se po 
porážce Hunnů r. 453 usadil se svým kmenem v Male Skythn (srv. výše 
str. 114). Chronologii V. Zlatarského viz v Uer!. 1902, 331.. 

3) 1V[arquart (1. c.) klade to k r. 485, Mal'tin (Theodench d. Cr. (7) 

popírá vúbec existenci tohoto boje. 
4) Srv. doklady na str. US sl. 
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VI. století poč3.ly následovati vpády jeden za druhým a při nich 
vidíme po boku Bulh2Xů častěji i Hunny a Slovany. Vpádů bylo 
jistě mnoho, známeť celou řadu bojů, v nichž se připomínají 

Bulhaři1) a ještě r. 626 táhli proti Cařihradu pod vrchním velením 
avarského chána. Do doby posledního nezdařeného útoku avar
ského na Cařihrad byli Bulhaři více méně závislí na Avarech, 
ale potom se věc obrátila. Někdy v letech 635-641 bulharský 
kníže Kuvrat odepřel Avarům poslušenství2) a dovedl také svobody 
své uhájiti několika porážkami Avarů, oslaben}Tch současnými 
odboji slovanskými, zejména vítězstvím Sawov}/m. Při tom není 
pochyby, že se tak stalo z návodu a za přispění byzantského, 
a je také zajímavo, že se už tehdy objevuje u Bulharů křesťanství, 
ovšem jen na chvíli. Kuvrat sám se dal pokřtíti.3) 

Krátce po smrti Kuvratově, jejíž datum je sporné,4) roz
padla se říše na pět částí - Bulhaři se tehdy skládali z několika 
plemen5), - z nichž jedné v čele stál syn jeho Asparuch neboli 
Isperich. 6) Byla-li říše ohrožována už za živobytí Kuvratova od 
východu Chazary, zV}Tšilo se přirozeně nebezpečí, když byla 
oslabena rozdělením. A tu buďto toto oslabení nebo (soudíc 
podle armenského geografa) nějaké nové přímé útočení Chazarů 
přimělo Asparucha, že krátce po smrti otcově sebral svou ordu 
a obklopen družinou vynikajících rodů bulharských, jejichž vý
znam v bulharském zřízení není ostatně jasný a Jez JSou známy 
hlavně ze zachovaného rodokmenu knížecího a několika nápisů,?) 

") Od 1'. 502. Srv. doklady výše na str. 118, 119 .. 189, 194, 196, 199, 
231. Srv. i instantia cottidian'1. Bulgarorum, Antium et ScZavinorum, jež do
svědčuje na známém místě Jordanis (Rom. 388). Viz výše str. 191. 

') Srv, výše str. 232, 
") O těchto počátcích křesťanství u Bulharú viz Zlata1'ski, HOJlll 113BÉ

CTHH 153, 
4) Zlatarski klade smrt Kuvratovu asi do 1'. 667 (Ucrr. 1902, 331), 

mezi 1'. 668-685, k r. 678 (Chronologie 7,'»), 

.5) Srv, Nikeforos Brev. ed, Baal' 33, 

0) Forma jména je v řeck<7ch pramenech ~(j1UXQOVX, v bulharském lmí
žecím rodokmenu Isperich (HcnC/lHX"). 

7) O rodokmenu bulharském srv, Popov A" 0630p'h xpOHOrpaQ'OB'L pyc
CKOll pc;(mmiu (Moskva 1886, 1. 20), H illerding, Co6p, COlf, 1. 20, (Petro
hrad 18(8), Kunik a Rozen, M3BtcTiiI a"~-Ee!,pJl 1. 126 sl. (Petrohrad I8i8), 
Géza Kuun, Relationum Hungarorum cum gentibus orientalibus historia 
antiquissima II. 11,1- lVlarquart, Chronologie 72, O nápisech srv. Uspenski 
MSB, KOlleT, '-1. 1, 2, 232, Zlatal'skl', HClI. 1902, 98, 
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hledal bezpečnější sídla u dolního Dunaje.1
) Tímto pochodem 

Asparuchovým dán byl podnět k nejdůležitější té doby události 
na Balkáně. Činiliť sice Bulhaři už dříve častěji vpády do by
zantské říše, ať sami, ať ve spojení s jinými, ale žádný z těchto 
vpádů neměl ještě za cíl a za následek přestěhování Bulharů na 

poloostrov. To se stalo teprve r. 679. , 
O příchodu Asparucha k Dunaji a jeho vstupu na Balkan 

refemjí nám hlavně dva prameny, Theofanes a Nikeforos,~) v~ez 
oba vypovídají sice shodně (jen Nikeforos mnohem s:ru:ne)l), 
ale přece tak, že Nikeforos patrně neopsal Theofana, nybrz oba 
čerpali z jednoho, nám neznámého pramene,. událos~em so~
v e'ho 3) V\/pravování J'eJ'ich dlužno pokládatI za verobodne, casn . J . , 

ne za legendu, a podle něho, doplníme-li je dalšími drobnýmI zpra-

vami,4) stala se tato významná událost takto: 

1) Test sporno a nejisto. zdali Asparuch přišel se svým .li~~m z ~ul: 
D"arie u 'Donu a Azovského moře, jak soudí na pL Zlatarsln" Cl zdal! ~z 
;řed tím seděli tito Bulhaři poblíže Dunaje, na pí'. v dnešm Bessarabll, 
jak nově Marquart (1. c. 75) a Balasčev (E'];JIfnKKll 1l'bpxy nell\0CTlleHala 

• r' o cTapoó'hJTraIlcKoTo xaHCTBO H OCHOBa HU0TO My B'h EBporra. Sofia Hi02, 
R)JITypa H~ , 'h 'b" h 
13 sl.) přijímají. Nčkteré starší zprávy o prvních bulharsKYc vy oJlc a 
zejmén~' historie vlády Kuvratovy nasvědčují tomu, že středisko těchto 
Bulharů 'VL-VII, století nebylo vzdáleno na východě Evropy, nýbrž ~ylo 
někde blíže Dunaje. Nicméně je věc nejistá a zasluhovala by vůbec pred-

1< t" ·'e A.sparuchovirch Bulharů zvlá~tního zpracování. Srv, i ref, J. 
.1S Oll - . , 
Y' 'I II Crr 1903 I XIV 3-4 30";>1. Trifonov v tomto referatu 1'1 onova v ep... J.~ 'J ,- " •• v 

obrací se proti existenci nějaké bulharské državy v Bessarabn pred 

chodem Asparuchovým, 
') Theofanes ed. Boor 356, 358; Nikeforos Brev. ed: BOOL 33, sl. 

Gdálost klade Theofanes k r. 6171, t. j. 679 po Kr. a také Nlkeforos kratce 

před synodu cařihradskou, jež zasedala r. 680, 

3) Srv. o tom hlavně stať Tl. N. Zl~tarského, OCHonaHn8TO Ha o Ó'Mrap • 

. TBO nelJ Crr 1902, 315 sl kde le rozbor obou pramenu. Stať 0KOTO lJ,al)C ~ .' .1-. , ',.;, •• 

je vložena i do knihy CTYil:Hll IlO 6'h.~rapcKaTa HCTOpHiI (Sof1a 1~O,3),!l~ak 
srv. i Sokolov M., JIsn il:pCBHei'1 neTopilI Eouap'Ir (Petrohrad 1819), Jlrecek, 
Dějiny národa bulharského (Praha 1876, 102), 5afařík, SS, n, 172 sl. 

4) Sem náleží armenská geografie vn, stol., (Patkanov, }[~~1Hll. 1883 
Č, 226, str. 26), Anastasios 225 (k IX. roku vlady Konstantmovy), Leo 
Granull, ed. Bonn 161, Konstantin Porfyr. de them, II, th, 1, Ke
drenos ed. Bonn 770, Georg. Hamartolos ed, Boor, 728, Symeon Metafrastes a 
Lorrothet, slov. př. ed. Srezněvskij 71 (srv, Zlatarski H3BtCTIIiITa 3a 6'hJIra]}IlTt 

B'h ;POH, ua CllMeoHa MeTa1'paCTa n JIoroTCTa. C60pH. XX~V. I? sl.); Další ~,ramen 
je kronika Michala Syrského (ed, C~z,abo~ 378), kter~ ma z~rav~ o pnchod~ 
Bulharú, sice zmatenou a omylem pnpo)enou k dobe MaunklOve (k r. 587" 
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Asparuch, unikaje chazarskému nátisku, phtáhl počátkem 
70 letl) s plemenem sobě podřízeným a patrně ne pHliš četným 

k Dunaji, kde zaujal kout, utvoí-ený ústím Dunaje i moí-em, od 
okolních Slovanů zvaný K.Hri\'h. (u Theofana 358 'DrxAO;, 'OYf'AO; 
~OXAO;, u Nikefora 'VYAOS, u Anastasia 225 Onglon2) a usadil se 
v deltě dunajském.3) Císaí- Konstantin VI. Pogonat, který byl 
právě v devátém roku své vlády, nařídil všemu vojsku, jež leželo 
v Thrakii, aby vytáhlo proti novému sousedovi, ale výprava tato 
nepořídila, Bulhaí-i se skrývali v bařinách a neodvážilí se ote
vr'eného boje, tak že bylo na konec cÍsaí-ské vojsko donuceno bez 
pořízení se vrátiti. Ale Asparuch nespokojil se tímto s úspěchem, 
nýbrž pí-estoupil Dunaj a nenaleznuv odporu, pí-itáhl až k Varně, 

ale přece zajímavou. Z ní ji přejal ve výtahu i Barhebraeus (ed. Bnms 95). 

Srv. rozbor u Marquarta, Osteur. Streifziige 479, 484, 488, Chronologie 82. 
Za to je bájkou vypravování Nikeforovo (II. 2, 2) o starých sídlech Bul
harů v Makedonii a Illyrii, odkudž je prý císař Basi1ius II. převedl do 
Moesie. Vzniklo tím, že si Rekové později nedovedli dobře vysvětliti vznik 
a spojení Bulharska podunajského s Bulharskem ochridským. (Srv. Byz. 
Zs. XIII. 193.) Jinou zmatenou tradici shledáváme v bulharském Vidění 
sv. Isaia (srv. ]ireček, Christl. Elem. 86). 

1) Srv. výklad Zlatars.kého, 1. c. 332. 
2) Je nejisto, zdali dlužno vycházeti se ŠafaÍ'Íkem od formy zaru

čenější Theofanovy ("OyúoS, "Ory/,o", u Anastasia Onglon: srv. také Angi

sciri reete A nglz'sciri J ordanovi, viz výše str. 114 a pozdější ruské U gliče) 
či s Boorem a Zlatarským od formy Nikeforovy. V prvém pHpadě, jemuž 
dávám přednost proti Boorovi a Zlatarskému (1. c. 326), vracíme se opět 
k v}Tkladu Šafaříkovu (Slov. Star. II. 173), který po něm přijali i Hilfer
ding, Sokolov, Drinov a Jireček. Ovšem nesmí se to vykládati na jméno 
r-eky, nýbrž patrně cel}' jižní kout dnešní Bessarabie mezi mor-em a Du
najem zván byl od Slovanů lWrl\h (pozd. tur. Budžak), a Asparuch v něm, 
v tomto " úhlu" , usadil se patrně, jak Zlatarski dobr-e s odkazem na ostrov 
Peuku (NiederZe, Stal'. zpr. 27) armenské geografie vykládá, na některém 
bahnitém a vodou oblitém místě severního delta dunajského, kde se ještě 
zásekami a valy upevnil. Zlatarski sám pomýšlí na ostrov sv. Jiří, ale jméno 
"OrJ,os vykládá za slovo turkobulharské, srovnávaje tur. kavko agl - dvůr, 
ohrada (1. c. 330). Podobně vykládá i T. Balasčev (E:l;"~t)KRH 19). Ph tomto 
výkladu - kdyby agl znamenal jen opevněný tábor - zůstává však 
obtížno vyložiti, jak vzniklo jméno Ugliči a dále to, jak vzniklo starší 
* A nglisciri. Ostatně je tu možná, ba pravděpodobná kontaminace turkota t. 
ogl se slovansk)"'m názvem kraje ,,"Hrl\'h (o němž srv. i Miklosich, Ortsnamen 
II. 141). Dodal bych ještě, že K. Škorpil hledá Isperichův agl u vsi 
NikoHcelu při deltě dunajském, kde je starý okop. (Aúo6a-IIJIHoRa 558). 

3) Jiná část Bulharů přešla zatím do Pannonie, kde se poddala Ava
rům (Theofanes, 1. C., Nikeforos 33). 
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Jistě však i jiné příčiny phměly jej k tomuto postupu: tak po
znání že místo dříve zvolené na ústí dunajském není pHhodné 
k tr;alému pobytu, kdežto rovina mezi Dunajem a Varnou je 
mnohem vhodnější a bezpečnější; dále zde působila, jak se zdá, 
i úmluva se Slovany moesskými, ne-li přímé jejich vyzvánU) 

Bulhaři, táhnouce k Varně, nenarazili na odpor ani císaí-
ského vojska ani Slovanů, kteří tam ve značném po~tu .seděli; 
Naopak, jak jsme právě í-ekli, Slované podle vše.ho ~v:ta:l ~ov,e 
příchozí, kteří jim pí-!náš~li pomoc k odp~ru pr.ah vlade cls.~rs~e. 
Nedovídáme se aspon am z Theofana am z Nlkefora o bOJl S~o
wanů s Bulhary; naopak vidíme, že Bulhaři, sotva pí-išli a počali 
vládnouti nad kmeny slovanskými, hned jeden z nich (Sěvery) 
pí-emístili od průsmyku veregabského, t. j. dneš~~ho č~lykavack~ho 
nebo rišského2) k východu a ostatních sedm bhze neJmenovanych 
slovanských kmenů rozsadili dále k jihu a na západ až k hranicím 
panství avarského a sice na základě ú1nluvy s nimi - vno ncf;.r;T:01!, 
dí Theofanes.3) Patrně byl kmen Sěverů posunut od Asparucha 
jako pí-ední stráž proti Byzanci k východnějším pí-echodům, pí-es 
Balkán (k lopušněnskému a guličskému) a ostatní Slovane po" 
staveni na západ zase proti Avarům; a poněvadž pak záda Bul~ 

1) Srv. Zlatarski, 1. c. 336, 
2) Průsmyk Veregabů znám je ještě porážkou, kterou zde r. 759 

utrpěl Konstantin Kopronymos od Bulha~ů (fJ,~rov si,; ~Ef!éyrx~rxv s/,g T~V 
Xi,H(J'OVQrxV, Theofanes ed, Boor 431). R. /66 pnpomma se Lento pru
smvk ($f-L(JUAÝj BEflLYÚ(30V) na hranici Bulharů a rovněž r. 823 (Nlkef. e?, 
Bo~r 73), O Veregabském průsmyku srv. ]ireček, Heerstrasse 149 a Arcn. 
Ep. Mitth. X. 156, 158. Druhým důležitým průsmykem pohraničním st~l 
se o něco západnější průsmyk, vedoucí z OSTlnnpazaru d~ Kotl~ (kaz~nsk!.: 
kotlenskv, srv. v}'še str. 22), kde povstala pevnost.MrxQxci.i1.on, casteJ1 
v pOZdějších bojích jmenovaná, na př. už r. 756 (Kikefor ed. Boor (6), 
kterou hledá Zlatarski na vrchu Bakadžiku u Vojnika (]zreček, Heerstrasse 
150, Arch. Ep, 1'11. X. 156, 158, Zlatarshi, Hon. 1902 489, 63~). Da.l~~ 
data k hranicím Bulharů v IX. století poskytuje nápis nal. v SuleJmankJol 
(Arch. Ep. ]'1'1. XIX. 245). Centrální Balkán už sem nepatřil, poněvadž 
císařové činí potom yýpravy do Sklavinie neodvisle od Bulharska. O Skla
vinii srv. dále str. 421 a v\'še str. 237. 

3) TheoPh. 359. ed BO;1' ... xv(mv(jlÝ.vTŮJV or! rxvrdiv, (Tdiv ,Bovi"yúQw,V) xrxí 

7:div nrxf!rxxHf-LSVÚJV ~xJ,rxnvdiv EfJ-vdiv TaS hyoftÉvcxs É1r;7:a yEVcrxS, WP' poEV ~Ef3f.Qag 
XrxTWUL(J'rxV &no Tf)S lponQoa&sl! xl,wrovQrxg BEQS/,lÝ.(3ÚJV Enl TO:: nl(OS &vrxToMj~ f-LEQ?, 

ftS '08 TO:: 7tQOS poS(jlJpofJ~írxj) xrxl ovaw f-LÉX(!LS ' A(3rxf!Lrxs TO::S vnoi,oínovs htTrx. "svw" 
vnu nlÝ.xTov OVTrxS. - Nikef. 35: Xf!rxC:OV(H OE (ol Bov),/,rxf!0L) xrx1 7:div 

EYyL~ÓVTWV ncxQ<pxrjpoÉvwv ~x/,rxfJlJvrlJV MJ-vdi v, xrxl ovs poEV Ú" nQos 'Af3úQovS ni,rjaLÚsovTrx 

qJf!0V(ls~V, oDs CE TO:: n(!os 'Pwp.rxlovs El'/,lsOV7:1X TlJ(lEiv EltLTÚTTOVJW 
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harů kryl Dunaj a levý bok moře Černé, ocitl se Asparuch, sou~ 
střediv svou družinu na Kamčiji při průsmyku rišském - vrbi
ckém nedaleko dnešního Šumna a v hringu plochy 20 km2 obe
hnaném valem,l) v postavení 'velmi pevném a bezpečném, z něhož 
se nový stát mohl dobře dále vyvíj _ ti, šířiti a síliti. A císaři 
vskutku nezbylo, než brzy, ještě r. 679, uzavHti mír, kterým 
formálně byla země mezi Dunajem a Haemem odstoupena Bul
harům. 

už tato první organisace státu bulharského svědčí o zna
menité strategické a organisační schopnosti Asparuchově. Ph 
tom ~l~žno opětně a s důrazem vytknouti, že Bulhaři se Slovany 
uzavreh spolek na základě vzájemné dohody. Slované nebyli od 
Asparucha podrobmi násilím a pfinucmi vziti na sebe jho bul
harské. Naopak Asparuch přišel do Dobrudže patrně za jejich 
souhlasu, přišel jako pomocník v boji proti Avarům na jedné 
a císaři na druhé straně. Prameny výše uvedené mluví sice o ovlád
nutí Slovanů, ale toto podrobení nevzniklo násilím, nýbrž, jak 
se podobá, volným uznáním nadvlády bulharské. Soudíme 
tak jednak z toho, že nemáme zmínky o nějakém boji Asparuchuvě 
se Slovany ani při okkupaci, ani v době nejbližší; a jednak z toho 
že přesídlení slovanských kmenů událo se, jak výslovně dí Theo~ 
fanes, na základě úmluvy. Podkladem nově utvořené organisace 
byla patrně spojenecká smlouva proti společnému nepříteli a ná
sledkem toho i mírné spolužití obou národů ph uznávání nad
vlády bulharského knížete od vladyk slovansk}7ch, neboť Bulhaři 

') Zde u dnešní Aboby (mezi Novipazarem a Šumnem) vznikla první 
bulharská stolice knížecí, obehnaná rozsáhlými okopy a vyzdobená brzv 
kamenu)'mi paláci a chrámy. Hradiště bylo u Aboby už v VIII. stol~, 
kamenn)! stolec centrální postavil Omortag, velká církev vznikla v stol. X. 
Stolic,e .ta~o slula až d? doby Omortagovy Pliska (m~ujy'íX, ITUl1xofia) , pí'e
nesem JeJl do Preslavl (dn. Presláv, st. ilp11h\\C/I.!Kh, ij ITIťEI1!{Ná(3ov, ITťa~
(JfJ-Mfia, ITlťwfJ-J.áfia,u Idrísího Berisklája) nad Tyčí stalo se r. 822. Malou 
Preslav na Dunaji kladou obyykle k m. Tulči nebo k Černé Vodě, Škorpil 
~A6oóa 5~8) k dědině Nicolicelu. Srv. nové výkopy bratrů Škorpilů, Pan
cenka, Amalova, Uspenského a j. popsané v díle ,,A606a-II1rHcKa . .HSB. pyccKaro 
apx. BHC:r. BD KOHcTaHTHHonoJI'B X. (Sofia 1905). Srv. i K.Jireček v Archiv 
f. sl. Phil. XXI. 612 a Arch. Ep. M. X. 194-, 201. Skorpil K. a Clz., lhpBaTa 
6D~~ap:[m CT01rHl1a 1\0 A606a. OTtJ:. Ha Ba]lHeHCKa M. rIB!HaSHJI (Varna 1901). Česky 
obslTn~ ~~feroval o Abobě, s:ovnávaje ji s moravským Velehradem, prof. 
Jan J.~eve1zl (Velehrad IV., Cas. mus. spol. Olom. 1909, 49 sl.). Ostatně 
Bulhan opevnili celou říši zásekami a trnit)lm plotem, jak dosvědčuje 
l\Tas'údí (Harkavz, CKasani!I 126; srv. JÍ1'eček, Arch. Ep. MiUh. X. 139). 
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~obývajíce země, ponechávali jim starou slovanskou organisaci. 
V pramenech na dále vystupují (tr}XovT8s Slovanů, kdežto vládce 
bulharský nese do doby Krumovy obyčejně titul uVQWS, a!!x1)yós, 
též (3CX(1t}.éVS.1) 

Takovým způsobem utvořil se na východě staré Moesie na 
ráz nový stát, vedený sice turkotatarskými Bulhary, ale v jádru 
a převalnou většinou slovanský, jenž sahal na jihu k Haemu, 
na západě od průlivu Iskru k hranicím panství avarského na 
Dunaji.2) Byl-li Dunaj sám severní hranicí, nevíme a rovněž při 
východní, již z hruba tvořilo Černé moře, nevíme, zdali města 
Konstancia, RJJčik a Varna dostala se hned do rukou bulharsk}'Ch. 
Později se pohraniční pevností objevuje Deultos neboli Deulton 
{dno Jakasly) v Burgaském zálivu. Stát tento, po stavený na vý
,bornou geografickou basi, uvnitř silný a konsolidovaný, pod
porován byl i zevně řadou příznivých okolností: oslabením Avarů, 
roztříštěností slovanských kmenů na ostatním poloostrově a hlavně 
úplnou desorganisací říše římské, do i ejíchž osudů knížata bulharská 
počala ihned úspěšně zasahovati. I vzmáhal se tak rychle,3) že už 

1) Srv. 2f{lÉIťOJV lúnrov 2xJ.a{lovvos (Theofanes ed. Boor I. 436), :ExJ.a
vwrnv alťxoV~fS za Kruma (Theofanes 491, 497); jinak samostatná knížata 
.slovanská dostávala zde titul [gaflX0i! nebo qi)g. O těchto titulech v hši bul
harské srv. Zlatarski, C60pHHRD XV. 22. 

2) Kde byla tato západní hranice proti Avarům, je ovšem těžko hci. 
Soudil bych, že sahala aspoň k Timoku (Golubinskij, OtJ:epltD 4 a Sajařík, 
SS. II. 175, ji vedli až k srbsk<"mu Bělehradu) pí 'es to, že Scrdiku drželi 
Římané až do r. 809 (]ireček, Romanen 1. 30), neboť už pi'edr. B22 byli 
Timočané pod panstvím bulharským a koncem VII. století nesmíme avar
skou hranici hledati hluboko ve vnitrozemí. Ale jisté to není. Srv. o tom 
dále na str. 417. O jižní hranici srv. výše na str. 406. pOZll. 2. Podle Zla
tarského (Ucn. 1902, 474) běžela jižní hranice říše Asparuchovy podél Staré 
planiny k Iskerskému průlivu a dále zprvu po Vračanské planině k ř, 

Ogostu při dědině Chajredinu a podél starého okopu, který se táhne na 
pravo k severu až k Dunaji mezi osadami Kozlodujem a Cibrem. Později, 
když podle svědectví armenského geografa (srv. Patkanov v í:KMHll. č. 226, 
26) Asparuch zatlačil Avary k západu, hranice od Vračanské planiny běžela 
prý po Berkovské planině na sever k i'. Cibru k selu D'1>lgodělcům a zde 
spadala v jedno s okopem,[který se táhne na sever k Dunaji pd městě Lomu. 
Balasčev (Eht;JIRH 19) u;nává už za Asparucha zadunajské Bulharsko, 
kde vládl Asparuchův náměstník. 

3) O této nejbližší historii bulharských knížat, mezi nimiž po smrti 
Asparuchově (701) vynikají hlavně Tervel (do r. 722), Telerig (do r. 777), 
Krum (c. 803-814), Omortag (814-831/2), Malamir (do 836/7), Presjam (do 
843/5) a Boris (843/5-884/5), srv. hlavně nové studie Zlatarského EMrapcKInt 

L. Niederle: Sloyanské starožitn.:'ls· i. 27 
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za Teleriga, po L 773, spatřujeme snahu po sjednocování, ;ejména 
po připojení Berzitů,l) za Kruma vidíme, že stát zaujímá i kraj 
na severu Dunaje asi k Dněstru,2) že za Presjama a Borisa za
ujímá střední a severní Makedonii až po Ochridu3) a sahá na 
severozápadě až po Rašku, Jak víme ze zprávy Konstantinovy 
o bojích mezi Borisem a Srbskem4). Koncem IX. a poč. X. stol. 
za Symeona (893-927), jak víme zase z chrysobulů, kterými 
Basilios II. r. 1020 potvrdil territoriální rozsah bulharsk}lch 
diecésí, obsahovala říše biskupství v Srěmu, Bělehradě, Bra
lllcevu, Niši, Rase, LiplJanu, Prištině, Prizrenu (s Chvostnem 
u Peče), Ochridě, Kosturu, DiMe, Devolu, Moglenu, Bitolji, Ser
biích (Serfidže v jižní Makedonii), Glavinici (na Akrokeraunském 
zálivu pod A vlonou), Černiku, Chima'l-e, Adrianopoli, Kozile, 
J oanině (vesměs v Albanii), Petru, Verreji (v Thessalii) atd., tak 
že zaujímah nejen celou Makedonii, ale i Albanii, Thessalii a část 
západního Srbska se Srěmem.5) 

RHJ!se OT'b ]lOiía }{y.rro (ITClI 1902, 473 sl.) , B'bJJrapllJ! II]l:Bn VIII. n:BI{'b (tamža 
628 sl.; obě studie tvoří část knihy Orl,;,iíllH lIO ú'bJJra]lcKaTa l!CTOpllJ!. Sofia 
19vO~ IIpH~MHHUllTt Ha OMOpTara (ITCl! .. 1896, 755) a starší knihu jil'ečkovu 
DeJlny nar. bulh. 113 sl., nebo]. Balasčeva E'BJ[hnm 26 sl. 

1) Theofanes 447. 
2) Odvádělť tam za Dunaj do Bessarabie - tam byla r; Bovi_yaQío: 

~KeUTEv 'tOV "Ifi'tQOV nowfLov (srv. dále o Slovanech dácky'cch) - Knlm r. 813 
množství zajatců z kraje adrianopolského; patrně mu tedy země zde ná
ležela, a to nejspíšE až po Dněstr. Srv. Zlatat'ski, licn. 1902, 103, lOD. Za 
O~ortag~ (814-831/2) svědčí o bulharských výpravách za Dněpr náhrobní 
napls vOjvody Akorsa (liclI. 1902, 95, 102). 

3) Podle svědectví tití sv. Klimenta ed. 1Vliklosich 23 sl., jež uvádí 
Makedonii, Thessalii a Illyrikon osídlené od Slovanů-Bulharú, a ibn-Rosta 
(Rosen, úber Jahja 145-6). Srv. jit'eček, Archiv sl. Phil. XXI. 609, Račkz' 
Hrvatska prije XII. v. I. Rad LVI. 82, Zlatal's1::i, C60PHllI{'b XXIV. 
30, 50. Ostatně z toho, že ]ustinian II. Rinothmetos r. 688 vedl válku 
~,~oti Bulharúm a Sklavinii - pod kterouž rozuměti dlužno Slovany mimo 
nSI bulharskou v Makedonii - možno souditi, že vliv, ne-li spojenství 
Bulharú s Makedonií, počal koncem VII. století. Patrně se počínala shoda 
a sje~~oc?v~ní a. Justinian. podle všeho toto spojování dvou nepřátel 
a rozslrovam mOCI bulharske chtěl překazit válečnou výpravou, - jenže se 
mu nepodařila (Zlafarski, Hep. ClI. 190:2, 475). Dále srv. výpravu Konstan
tma ~opronyma r. 758 a po míru r. 773 snahy knížete Teleriga po při
pOjem Berzltů (Zlafarski, 1. c. 634, 653). 

4) Srv. výše str. 377. 
5) Gelzer, Byz. Zs. II. 42 sl., Golubinskij, O'lepR'b 51 sl. (srv. o chry

sobulech výše na str. 382). Zlatarski koncem stoleti IX. vede jižní hranici 
od hradu Midie u Strandži planiny do střední Rhodopy a odtud na 
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Tím byla postupně v jedno vnější těleso spojena největší 
část balkánských Slovanů a souběžně s tím slučovali se slovanští 
kmenové i uvnitř v jeden národní celek, jak se zbytky starých 
jinorodců, tak i s nově přišlými výbojníky Asparuchovými, assi
milujíce je sobě. Toto splynutí Slovanů s jinorodci, speciálně 
s přišlými Turkotatary, v nový národ, jemuž sice zůstalo jméno 
Bulharů, ale jenž byl a zůstal v jádru slovanský, stalo se 
poměrně brzy. V legendě o sv. Dimitriji rozlišuje se ještě jazyk 
bulharský a slovanský a ve zprávách o bojích VIII. stol. za Ter
vela a Teleca rovněž se rozlišují Bulhaři a Slované. i

) Ale od té 
doby, co se Sklavinia dostala pod moc bulharskou a hranice hše 
rozšír-ily se přes celý Balkán, počalo se ztráceti jméno Slované 
a na místo něho nastupuje název Bulharů i pro Slovany. Tak 
čteme už v řeckém Životě sv. Kyri11a a Methoda, v legendě so
luňské, v Žití sv. Klimenta2); také v chrysobulu Romana II. 
uvádějí se r. 960 E"Aá{3o~-BoVArá(JOt a později Slované na Chalkidice 
nazýváni jsou Bulhary.3) Při tom však o nějakém poturečtění, 

západ po planině Bělasické přes Vardar (při Demirkapu), kolem Pelago
nijského pole a jezer Prěspanského a Ochridského tak, že vně zústávali 
ještě Smolenci, Rynchini, Sagudati a Druguviči. Na poč. X. stol. běžela 
už hranice od Rhodopy k Sěru, jenž zústal byzantský, a k Narši na řece 
Galiku (srv. dále str. 423), dále přes Vardar na planinu Pajackou, kolem 
Vodenu, po planině Karatašské a Něgušské k byzantské Vereji. Odtud 
běžela mezi Kajlarem a Kožanv k vrchu Šinjaku, přešla horní Bystrici 
jižně Kosturu, směřovala ke Gram1110SU a obcházejíc oblast Kolonie 
běžela k Chimafe, míjejíc Argyrokastro (Zlatarshí. C60pHHR'b XXIV. 146, 

151, 1,,9). 

1) Tougat'd 190 ual diV ucxW r;fL&s fnun,xp.évov yJ,roGfi"W y.a~ 'tr}V 'Pw[Laíaw, 

LJKJ,,x{JWV Kal BOVAy,x(!OJV. Srv. i str. 130: &(LO: 'té 'trov n,xv'túw LJKA.a{3[vwv y.al 
BovJ,'I,x(!Úw. Když táhl na pomoc Justinianovi II., vytáhl se vším lidem 
.,Bulhary i Slovaw/' (Theofanes ed. Baal' 374: (JvfKwel n,xv'tlX úw vnoKEíp.EVOV 
o:ih:w J,aov TroV BovJ,y,x(!OJv xal. LJKI.,x(3OJV); totéž rozlišení objevuje se ve zprávě 
o b~ji Tclecově r. 762 (Nikeforos 6\)). Takr, Bordžané arahsky'Tch pramenú 
IX. a X. stol. jsou dunajští Bulhaři na rozdíl od Slovanů. 

2) tití sv. Kyrilla a Meth.: 'ta 'Crov LJiřAOPéVroV rÉvo. ér't' ovv Bov!..y,x(!OJv. 
(Prameny děj. čes, I. 77), leg. soluňská: f€3HKH C~QKHHCK.If€ e€ P€KW€ Ii~.I·dP€ 
(Ivanov, CtB. MaRc,WHHlI 63), tití sv. Klimenta: É~Ev(!í(jKOVú& fLEV 'ta ZITJ.o
(lEnKa y(!,xfL(LO:'to:, É(>fLT1VEVOVú& (JE TaS .&(;OnVéVtO'tOvs f(!aCPaS fU 'tiís 'EH,x(Jos yMwrJ1)s 
érS 't7}V Bov!..ya(!&KTjv (('.d. Miklosich str. 3) a rovněž: ffLél (Je 'to 'trov Z.&i.o{J8'Vrov 

yÉvo~ ér't' ovv BovJ,y,x(!1> JI str. 2. 

3) Dl'inov, 3aCeJLCHie 166, Ivanov, b'bJ[r. CTap. llS'b MaR6iíoHllH (Sofia 1908) 
18,22; Hsn, a]lx. oóm;. V. 17. Je zajímavo, že termin "slověnský" udržoval 

27* 
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potatarštění Slovanů nebo ztrátě slovanské krve a slovan
ského typu u pozdějších a nynějších Bulharů nemůže bvti řeči. 
Jméno Bulharů rozšířilo se sice svým politickým význam~m brzy 
na ~ ohromný okrsek Slovanů mezi Dunajem, Řeckem, Bílým 
~ Cerným mořem, ale při tom bylo vlastních tureckých Bulharů 
Jen poměrně málol ) a seděli jen na nepatrném, omezeném místě 
na Kamčiji a v Dobrudži. Křížení jich se Slovany, podobně jako 
křížení, která byla ještě častěji v pozdější historii opakována 
po nových turkotatarských invasích, měla vždy jen lokální 
význam, pozměnila jen místy typ slovanský a vůbec ;nešla, 
abych tak í-ekt pí-es hranice Dobrudži, Deliormanu a Gerilova. 
Slované zůstávali stranou. Vždyť se už první Bulhah od nich 
isolovali, vystěhovavše Slovany těch končin vně své oblasti. 
Proto ostatní ohromné pole Slovanů "bulharských" zůstávalo 
této cizí setby prosto, zejména zůstali čisti Slované v centru polo
ostrova. Slovem, ti Bulhal-i, kte:t-Í pl-išli s Asparuchem, nezbavili 
východní polovinu balkánských Slovanů slovanství; silná, vo
jensky organisovaná družina, která dovedla vládnouti a která 
jakožto panující tHda všemu politickému celku předala své jméno, 
- byla počtem příliš slabá, aby mohla způsobiti nějakou hlubší 
změnu v národnosti slovanské a zůstala patrně isolována. 
Proto dnešní Bulhal-i nejsou v menší míí-e Slovany, nežli Srbové 

se stále až do poč. XIX. věku, kdy konečně na dobro vytlačen sloyem 
"bulharský" (Gferié 38, 42). Ale i při tom našel ještě na poČátku XX. sto
letí V. Kačanovskij. že v jižní MakedOlÚi selský lid udržel zhusta tento 
termin a dosud zv,"l se prostě "C.aoeeue" (HSB. OTl(. ]Jyce. fl3, VlIL/II. 
1903. 187-8, Gferié 38), což potvrzuje z vlastní zkuienosti i J. C~ifié 
(HeR, rrpo~!aT]Jaffia Hí). Jeto zachováno tradicí a nevniklo v lid novým 
vlivemknižným nebo politickým, jak zřejmo z toho, že i Albanci nezvou 
makedonské Slovany Bulhary, ač se dnes tito šmahem sami tak nazý
vají, - nýbrž Škfefi, což vzniklo ze Sklavi, Schiavi (Cvijié, 1. c.). Albal~ci 
zde te~y uchovali pův~dní název. Na západě u Černé Hory jmenují 
Albancl zase Srby Skfa, Skfa (Erdelfanovié, Kycm. Hace.IIa cprr. se,!. IV. 263). 
Ostatně se také v Rumunsku a v rumunštině udrželo Scheia, Schéu Schei 
speciálně ve významu Bulharů a bulh. osad (srv. dále stať o Slovanech v Dacii). 

1) ,Zlatarski (lIerr. 1902, 325, 330) odhaduje počet Asparuchov}Tch 
Bulharu na 20-25.000, ovšem pouze na základě toho, že umístil tábor 
As~~ruchův na ostrov sv. J iřL Také Drinov (IIorMC,ll'L 62, 92), ] ireček 
(De]lr:-! J:05) a n,ově Ad. Bloch (Buli. d'anthr. Paris 1906, 537 sL) nepřed
stavuJI Sl Bulharu mnoho. Za to Balasčev soudí, že Asparuch přivedl celý 
národ, ale proti tomu správně se ozval J. Trijonov v IIcrr. 1903, LXr-/. 
305. Michal Syrský odhaduje průvod Asparuchův na 10.000 duší (Ma~'
qual't, Streifziige 484). 
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nebo Čechové a myslím, že na variace fysického typu, s nimíz 
se u Bulharů setkáváme,!) tak jako i na variaci jazykovou2

) 

u mnohem větší mIre působili zbytkové starých obyvatelů, 
s nimiž se Slované po celém poloostrově stýkali a mísili (rovněž 
jako i různé pozdější vlivy historické), nežli samotný kmen Aspa
ruchových Bulharů, kterých jistě bylo proti Slovanům ne~atrné 
množství a kteí-í byli z části už před tím proniknuti slovanstvím 
za svého pobytu v Zadunají.3) Zapadla tu jenom krůpěj krve 
cizí do krve slovanské. 

Jak jsem právě naznačil, soudím, že Bulhaři vlastní nezanikli 
rázem a docela v Slovanstvu (dvůr se ovšem brzy poslovanil), 
nýbrž zůstali déle seděti v severovýchodním cípu dnešního Bu~~ 
harska, mísíce se tam spíše s novými sourodými živly, jež pozdějI 
přicházely z jižní Rusi (Oguzy, Kumány, Pečeněgy, Tatary), nežli 
se Slovany, kte:H zůstávali stranou. Ovšem, zdali se při tom za
chovaly zbytky podnes, a zdali v některých kmenech a typech 
dnešního národopisného obrazu Bulharska smíme shledávati ještě 
přímé potomky starj'rch Bulharů, je otázka, na niž si kladně od-

pověděti netroufám. 
Pí-ed krátkou dobou prof. K. Škorpil vyslovil domněnku,4) 

že staH Bulhah se zachovali mezi Silistrií, Šumnem, Varnou 
a Ruščukem v dnešních Turcích deliormanských (t. zv. Gad
žalech), a také Zanetov shledává pozůstatky starých Bulharů 
ještě dnes v Gagauzech, Kyzylbaších, Gadžalech i Torlacích různých 

1) O tom, že dnes typ Bulharů východních končin liší se značně od 
západních a makedonských. srv. hlavně předběžné studie Dra Vateva, 
uveřejněné y Bull. et Mém. de la soc. d'anthr. Paris. 1904, 437 se vší 

starší literaturou (srv. Zlatarski UCII. 1905, 281). 

") Srv. výše 308, 312. Naproti tomu není téměř stop jazyka starých 
Bulharů v dnešní bulharštině (J agié, Archiv sl. Phil. XIX. 271, Miklosich, 
Verg1. Wortbi1dungslehre, 1876, Einleit., Vergl. Gramm. IV. 127). 

3) Už v starém knížecÍul rodokmenu VII. století objevují se jména 
zřejmě slovanská Gostun a Bezměr. Srv. napřed str. 402. 

4) OTqCT'L Ha BapHCHChaTa rH~!HaSUJI (Varna 18(8). Proti Škorpilovi 
vI'stonpil však V. A. M oškov (Typellhirr II.lIC:\lCHa ua Ba.IIhaHClW}l'L IIO.IIyOCTpOB'É. 
(MsB. p-. reorp. oaIl1. XI. 3. str. 406. Caa. 1904). Srv. i ref. L. Miletiée 
~ Ucp. Crr. 1905, 256, který se o Škorpilově domněnce skepticky vyslovil 
i ve spisu "CTapoTo Ó'DJIrapcRo HaCC.lICHUC B'L ctBopOllSTOqUa B'D.lIrapuJI". (Sofia 
1(02), str. 7, 20. Moškov sám má Gadžaly a Surguče v Odrinsku za 
zbytek Pečeněgů, Gagauze proti Jirečkovi, jenž v nich shledával Kumány 
XIII. a XIV. stol., za zbytek Čern}'ch Klobuků ruských letopisů (Turků-U zů). 
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končin Bulharska,I) Theorie tyto nebyly však dosud dostatečneV 
odůvodněny. 

Původní oblast Slovanů kteří se dalším ,. " , db" vyvoJem vvvllluh 
v nar? ul~arsky, zaujímala rozsáhlé prostranství mezi h " 
srbske oblastI n ' d V 

V' v ramCl 
v a zapa e pn Morave, Ibru a Drinu Adrl'atl'ck{'m 

morem od DV' "h - 'j ., . race k Jl U a Cerným mořem na v}Tchodě K ní řist 1 

PU]l 1 rozsáhlé slovanské končiny Valašska Sed 'h 'd ' P u ~ 
1

. Uh ' ml ra a vychodm 
po oVllly er až po DunaJ' a v, t' RV k cas 1 ec a pokud b 1 SIc 
osazeny, jak dále blíV' ) Y Y ovany 
vanská oblast n .. ~e pozn~me. Byla

v 
to tedy. nejrozsáhlejší slo-

, a Jl u, ovsem ne ,"sude stejnoměrně Slo 
oSldlená. Zbývaly v ní větší men v' 1 h ' , . vany 
nebo k . v Sl P OC Y prazdne, vylIdněné. 
. raJe, kde se udrzelo ve větší míře obY'vatelst t' b ď' 
Ještě čisté ( v II " vo s are, u 
Th k ' na pr. lyro ve) , nebo romanisovaní a graecisovaní 

R 
ra o-;e, l~~bo kor~ečně. a to hlavně v městech, zbytky čist-,ch 

omanu a Cl stých Reků. J 

v Pohlédne~e-li pak na celek těchto Slovanů, vidíme, že ná 
~ nTe,m ~ystu~mJe na počátku několik skupin kmenů, na něž se ce~ 

0"\ e oSIdlem rozpadává. Te to 1 sk . , 
T t'.. .' upllla s evernl, moesská 
~ s a~e Moesll (horní i dolní a Dakii balkánské) od Moravv mezi 

unaJem a Haemem na východ k Černému moři' 9, sk . 
m a k e d o n s k á soustředěná v střední a jižní I"r~k"'~d ~pllla 
~ardar,u, St~umě a v okolí Soluně; 3. skupina z a dun :n:l~ :~ 
:. stare TraJanově Dakii od středního DunaJ'e na . '. h Jd ~ 
JIhu h 'V , D . 'yc o . nd 

v' o r~mcena una]em. K těmto třem skupinám na Balkán v 

pnstupu]e na konec 4. souvislejší skupina Slovanů vŘe c k ~ 

v ,1) Zanetozl, B'LJI~ap. HaeCJIClIHe 64 sl., 75 109 P k ' 
cernych a bílých Bulharů ( _ 6" • ' . . ou az na rozdll 

v v' QCPHll :GJI1! EDJlrapll) Je sn d .' " (~., 
svedce pro odlišování světlých Slov~nů od br t' I .. a splaV1} tl), 

lspoustě pozdějších asijských eleme~tů, které u:~e ~~~~alylnodrOodc~, h8leBPrl'i 
larska ne k' v vyc. u -

. ,u azu]e nutne na Bulhary VII. století. Důležitěf' 1 b I I 
jazykový lv mluvě Gagauzů jsou prý zachována sta;á ,Sl )y v y ;o~lad 
bychom čekali slovanská) ale t t' b t vv" slova recka, Kde 
., , ' en re a eprve oventJ O G I v 
J1~lch v .Bessarabii, v DeEOl'manu, Tuzluku a Gerilovu' mluv~ga~zec l, Zl-
pn tom JSou vyznání křesťanského), srv. Niederle Slov (S ět 1 ~~;e~ky, ale 

~:l~d~~:~t;~~;u ~:~~~~1 fran~ .. anthropvolog Ad.' Bloch' (l~ c.; domn~~á5~: 
Bulharů ale stáří toh t (n~ pl. ve for~e nosu) stopy původních tureck{'ch . 
psal v ~tati D lOtO zn; u ne~oložl:. Týž o bílých a černých Bulha;ech 
blanche" v '; e a rans ormatJon d une race de couleur en une race 

, etene v anthrop. spol. pařížské r. 1901 (BulI. 1901, 240.) 
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usídlených. Ovšem není pochyby a máme toho takt: doklady, 
že i mimo tyto oblasti byli slovanští kmenové, tak na př. v centru 
poloostrova v staré Dardanii, v Dakii středozemní, v horní a zá
padní Makedonii, ve vlastní Thrakii na jih od Staré planiny, dále 
na západě v Albanii, - ale tam jich bylo buď méně nebo ne
máme zatím bližších zpráv, jak o tom dále vyložím. Podle těchto 
skupin probereme nyní bulharské Slovany a kmeny, kteří zde 
v VIL-VIII. st. vystupují. Geografie Mojžíše armenského ze 
VII. stol. odhadla jich v Dakii, :Makedonii a Thrakii 251

) a není 
třeba číslu tomu nevěřiti, máme-li celý Balkán na mysli, třebas 
neLylo a nemohlo býti přesné. 

1. Slované s e v e r ní (m o e s š tí). 
Tato skupina, tvořící jádro pozdějších Bulharů a zprvu také 

Bulharsko v užším slova smyslu, neboť sousední makedonští byli 
rozlišováni a zváni oproti ní :BxÁavwla, 2:n),avwlal (srv. dále 
str. 421), skládala se z kmenů usazených mezi Dunajem a Haemem 
od Timoku do Černého moře, Do ní náležely: 

1. kmen S ě v e r Ů,2) jenž při příchodu Bulharů seděl kdesi 
blíže Dunaje, snad v Deliormanu a v okolí Šumna, ale odsud hned, 

1) Srv. ruský překlad této geografie od K. Patkanova v JIG\'IHIL 1883, 
Nr. 226, 25. V dříve známých rukopisech čtlo se pouze: epaKiJI ... ln KOTOpOťl 
fK1!ByTD 25 CJIaBJIHC"HX'D (Sklavajin) HapOI\OB'D. V jiném lep š í m textu 
Sucrim odkrytém čteme: "BeJIllKall cTpaHa Aa[{}JI; BD KOTOPOU JKHByT'D CKJIaBbI -
25 HapOI\OBD. lIltcTa HX'D BoflHOl! SaHllJII! rOThI, rrpl!6bIBlllie liSD oCTpoBa CKaHi!!, 
Ha3blBaCMOl! fep"IaHCKI!l>1D feMiycoM''&, Ho CKJIaBLI llepeIl.n;n ptKy AYHaif, 3aHllJIll 
ce6t I\pyryro OÓJIaCTb BD 6paKin II 1\!IaKe/(oHill II llpOlllJIIi BD Axaíro II AaJI1ral\iro ... 

Srv. Archiv f. sl. Phil. XXV. 3J.3. 
2) Forma jména zní u Theofana :EIi{3aQBór;, u Anastasia Severes, u geo

grafa bav. Sebbirozi. Podoba, resp. shoda jména jednak s asijským kmenem 
Sauriah, uvedeným Said-ibn Batrikem ve válkách Herakleiových proti 
Peršanům, dále s urálskými Sabiry (2á{3Ef'Qoó) a konečně a hlavně s ruskými 
Sěverjany na Desně, Sejmu a Sule, přiměla mnohé badatele ku genetickému 
spojování těchto balkánských Sěverů s některým z jmenovaných; s prvým 
na př. Thunmanna (Untersuch. J.08), s druhým Šafaříka (II. 174,220) a Roes
lel'a (Rom. Studien 236). Nejvíce pravděpodobnosti by mělo spojení se 
Sěverci letopisu, neboť jméno je totožné, a nelze vyloučiti možnost toho, 
že část nějakého kmene východní skupiny byla proudem jižního stěhování 
stržena k přechodu přes Dunaj. Ale samo jméno přece nestačí, abychom 
z možnosti této utvořili jistotu. Za to je pravděpodobno, že v Sebbi
rozích geografa bavorského (Sebbirozi habent civitates XC) skrývají se 
podunajští Sěverci, jak by nasvědčovalo to, že následují za nimi ve výčtu 
hned Ugliči (Unlizi). Srv. Králíček, Der s. g. bair. Geogr. 8. (Zs. d, Ver. 

Gesch. Miihrens 1898) . 
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poněvadž kraj deliormanský zaujali sami výbojníci, přestěhován 
byl na jih k Malému Balkánu od průsmyku čalykavackého na 
východ k lopušněnskému a guličskému (viz str. 407) a zůstal 
zde na dále pohraničným kmenem, jehož ůkolem bylo hájiti 
východních průsmyků balkánských proti Rekům. Čist těchto 
Sěverů nepřešla však, jak se zdá, vůbec Dunaj a zůstala seděti 
v jižních Uhrách a Valašsku, kde se udržela v kraji mezi Temešem 
a Cernou památk~ na ně, ve jménu stolice severínské. Jiný útržek 
dostal se snad do Recka, značí-li slov. jméno epirské osadv Sevrani 
(Es{3Q áv17, okr. skraparijský) Sěverjany. " 

. 2. sed n: km e n ů (hl1:a ')Jsvsa{ EUl..lXVlVmv, septem gene
ratlOnes. Sclavmorum), jež uvádí v Dolní Moesii Theofanes a po něm 
AnastaslOs (srv. celý citát výše str. 407). Jmen těchto sedmi kmenů 
mimo právě uvedené Sěvery byzantské prameny neuvádějí.l} 

Neznáme-li jich však z řeckých, známe aspoň něco k tomu 
ze západních pramenů, neboť část těchto Slovanů. totiž Timo
čané a Moravané patří nejspíš~ mezi ně. Viděli j~me ui dHve 
při výkladu zprávy Theofanovy o příchodu Bulharů, že Asparuch 
rozsadil těchto sedm slovanských kmenů na jižní hranici nově 
povstalého státu bulharského, tedy při Staré planině a na zá-

1) Nanejvýš bychom mohli říci, že se na ně vztahuje povšechný název 
Pod u n a v c ů, kter:ír v řeckém překladě Lfy.voVf"ot zachoval autor 
tr~!dátu phpisovaného Caesariovi Nazianckému (Dialogi 110, srv. citát 
vyse na str. 121La který v starém bulharském překladu přeložen je slovem 
,2l,oyHaBcHc. (Gorskz] a N evostrujev, OrrllcaHie CJIaB. pyIwIlllCel! lir OCR. CHHú,'(. óHÓ.rr. III. 
Srv . . Pogodin CJJan. nep. 50.) Na to poukazují i Jl:yHaJ!l1fr Kijevského 
letopIsu c. VI. (rk. troj, radz., Akad.) i jména osady Podunavci v Srbsku, 
nebo Dunavce v Staré Planině (Jireček, Cesty 158). Jsou-li Sebbirozi 
geogr~:a Bavorsl~ého Sěverci, pak je rovněž pravděpodobno, že kmen, 
ve ,vyc~u. sI~e dale

v 

posunutý, označený podivným jménem Eptaradici, 
n~m n~z Jmeno umele a zkomoleně utvořené Bavorským geografem nebo 
ne~te~ym z Jeho. zp.ravodajů, ze zprávo 7 kmenech (É7r-ra yév<cd) podu
~aJskych vSlo,:anu, Jak ostatně phpomněl i Králíček (1. C., 8, 15), neboť 
Jm~k o, ne]ake,m kmenu Eptaradiců slovanských žádný pramen nic nevÍ. 
Cele mIsto zm takto: SebbÍ1'ozi... Unlizi ... Neruiani ... Attorozi .. . 
Eptaradici habent civitates CCCLXIII, Uuillerozi . .. Zabrozi ... Zabrozi . . . 
Znetalicl: ... Aturezani atd. Jenže bych nevykládal jména jako Králíček 
za hybndum z ~11;oca + slov. rodiči od rod (tedy za částečný pí'eklad slov. 
Sedmzrodců -. nýbrž spíše za latinisovaný tvar z l-eckého pramene, který 
~lUVIl o se~ml kmenech Slovanů, užívaje místo Theofanova ya/fiX slova 
(!odh~ - vetev, tedy místo Énr:a yeveceí - měl ~n-rcX; QXiJlXéS _ z čehož 
pak povstalo lat. Eptaradici. Slovo QáiJ~ je doloženo v pozdější l-ečtině. 
Srv. Pape s. v. 
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padní, kde se stýkal nový stát s panstvím Avarů v Uhrách, a kde 
měli býti tito Slované první hradbou proti útoku avarskému. Je 
tedy pravděpodobno, že nejen kmen Mor a van Ů, totiž Slo
vanů, sedících ph horní (bulharské) Moravě, doložený určitě 
arcibiskupem Moravanů, účastnícím se Fotiova soboru r. 8í9,l) 
dále archontem Moravie u Konstantina2) a konečně slovanským 
texte~ legendy soluňské, kde je kníže moravský zároveň čítán 
mezi knížata bulharská,3) nehledíc k pramenům méně jistým,4) 
ale i sousední Ti moč a n é náležejí k sedmi kmenům Theofa
novým, kterj'Tmi obsadil Asparuch hranici jižní a západní. Neboť 
jako Moravané, tak i Timočané (Timociani) byli už velmi brzy 
ve svazku bulharském; připomínáť o nich annalista výslovně, 
že pi'ed r. 818 z něho odpadli, hledajíce pomoci u Franků, kteří 
zatím ovládli Pannonii a stali se jich mocnými sousedy (Timo
ciani, qui nuper a Bulgarorum societate desciverant et ad nostros 

1) :4ya{Twv MWi!á(3rov Assemani Kalend. III. 138 (Safařík SS. II. 229). 
2) V Konstantina Porfy1'. (de cerem on. II. 48), ed. Bonn II. 691) při

pomíná se ttQXOJv lVIOJQa(3íar;, podobně jako arch on Serbie, Dukly, Travunie 
a Zachlumska atd. (srv. i tamže 601), nebo II Theofana archon Berzitie (ed. 
Boor 1. 473). Srv. k tomu správný výklad Šafaříkův (SS. II. 230 sl.). 

3) H 'I$X~ bAb-I'dpn W i\IH1l rORop-k. l>.SAHKIH KH"'3'h AeCII\llp'h i\itOpdRCKH H 

Pd.l,HlIOH KH"'3'h IIp-kCi\dBCKH H ECH KH"'3H fiA'hI'dPCI(H CO&PdWd CS OKOAO GM$Hd H pdTO

Rd);S GOASHd 3d 3 A1lTá. (Ivanov, C:lmcpmL iYLaKCjWHIlJI 64). 
4) Mám na mysli řadu dokladů, u nichž může vzniknouti pochybnost, 

zdali běží o tyto Moravany balkánské či o severní Moravany české. Sem 
patří zpráva annalisty franckého (srv. stranu násl.) , podle níž 1'. 822 
phšla k císaři Ludvíkovi poselství Praedenecentů, Avarů, Abodritů a Mo
ravanů (.Marvani) , dále Mas'údí, jenž píše, že se v kraji Moravanů usídlili 
nedávno mnozí Bulhaři (1VIarquart, Streifzuge J.05, Harkavi, CKaaaui!I 136). 
Rovněž n~ní jisto, zdali Merehani geografa bavorského, ač jsou uvedeni 
po 1VIarhariech, t. j. Moravanech českých a vedle Bulharů, jsou na jisto 
Moravani balkánští, jak soudil Safařík (II. 229) a Drinov (3aCCJIeHie 155). 
(Marharii habent civitates XI., Vulgarii regio immensa et populus multus, 
habent civitates V, eo quod multitudo magna ex eis sit et non sit eis opus 
civitates habere. Est populus quem vocant Merehanos, ipsi habent civi
tates XXX. Istae sunt regiones, quae terminant in finibus nostris.) Umí
stění geografovo svědčí ovšem na jižní. Králíček má je za severní (Zs. f. 
Gesch. l\1ii.hrens 1898. c. lIL), ale nesmíme zapomenouti, že se patrně od 
severodunajské Moravy rozeznávala i pannonská Morava (srv. výše str. 363). 
O Volfově výkladu Marehanů srv. výše na stL#e 361. Konečně bych dodal, 
že nesprávně Safařík (SebL spisy III. 76) a po něm Geitler (Poetické tradice 
lA) ve jméně dnešních makedonských Mrvaků (Mnpnal1 11 ), sedících mezi 
Demirhissarem, Nevrokopem a Sěrem (Niederle, Slov. svět 154), viděli zka

~en Ý název ze starého * lvloravaci. 
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fines se contuleranU) Proto také čítám i Moravany i Timočany 
hned od počátku dějin mezi kmeny bulharské a mezi sedm kmenů 
Theofanem blíže neoznačených. 

Poněkud jinak se to má se sousedními A bod rit y a 
B ran i č e v ci. 

V prúběhu událostí, které se poutají k letům 818-822. a ze
jména k odboji knížete Ljudevíta proti Frankům, vystupují jednak 
v bojích, jednak v jednáních s císaI-em Ludvíkem různí kmenové 
slovanští. 2) Z nich někteI-í nemají s Balkánem co činiti, a vystu
pují-li vedle kmenů balkánských, je to náhoda. Náhodou měli 
patrně též s císaI-em různá jednání, sešli se současně jich poslové 
s posly Jihoslovanů a annalista, nerozlišuje přesně, shrnoval je 
všechny v pojem "východních" Slovanů a akce jejich neoddělil. 
Vidíme na př. ve Frankfurtě r. 822 jednati císaře s Čechy, Lutici 
a Srby polabskými. U těchto Slovanů nemúže býti pochyby, že na 
Balkán nepatří; húí-e je však s Moravany, o nichž jsme právě jednali, 
a ještě húí-e s Abodrity. Abodrity známe jako silný pomořský 
kmen na severu ph ústí Labe, a z textu nevyplývá, že by nemohlo 
běžeti o nějakou smlouvu s Abodrity severními, současnou jednání 
s Guduskany a Timočany v HerstalIu r. 818, i ve Frankfurtě 
r. 822. Neváhal bych také Abodrity těchto zpráv míti za severní, 
kdyby nebylo jedné pozdější poznámky téhož annalisty franc
kého: Abodriti, qui vulgo Praedenecenti vocantur et contermzni 
Bulgaris Dac:am Danubio adiacentem incolunt.3) 

Nechceme-li v tom uznati nějaký omyl letopiscův, nezb}Tvá po 
této poznámce, které ztotožňuje Abodrity s Praedenecenty a umí
sťuje je do bývalé Dacie, než uznati ještě zvláštní Abodrity 

1) Arm. regni Franc. ad 818. Totéž se opakuje při r. 819. Z Converse 
Bag. 10, kde se líčí útěk Pribinův z Pannonie do Bulharska a návrat pí 'es 
Sávu, vidíme, že bulharské panství sahalo v 30 letech IX. stol. k Sávě; od 
1". 829 ovládli i Srěm (srv. v)·še str. 410). 

2) Ann. regni Franc. ad a. 818: Erant ibi (Heristallii) et aliarum 
nationum legati, Abodritorum videlicet ac Bornae, ducis Guduscanorum 
et Timocianorum, qui nu per a Bulgarorum societate desciverant et ad 
nostros fines se contulerant simu] et Liudewiti ducis Pannoniae inferioris. 
ad a. 819: Timocianorum populum, qui dimissa Bulgarorum societate acl 
imperatorum venire ac dicioni eius se permittere gestiebat, ne hoc efficeret, 
ita intercepit. Ad a. 822: in quo conventu omnium orientalium Sclavorum, 
id est Abodritorum, Soraborum, Wilzorum. Beheimorum, Marvanorum, 
Praedenecentorum et in Pannonia residentium Abarum legationes audivit 
(Hludowicus) . 

3) Ann. Franc. ad a. 824. 
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jižní a pokusiti se o bližší výklad jména a sídel jejich, jakož i o V)T
klad zřejmě zkomoleného jména Praedenecenti. 

Kdybychom mohli jméno severních Abodritů, jež vannalech 
VIII. a IX. století a u Dětmara zní obyčejně Abotriti, u Helmolda 
a Adama Obodriti, vyložiti ze složky ob Odra,!) měli bychom 
snadný výklad jména a snadné umístění i pro Abodrity jižnÍ. 
Neboť známe i na jihu Odru, přítok Kulpy, a to už v pramenech 
IX. století.2) Obodriti jižní byli by kmen bydlící na této řece a tudíž 
podle svého položení kmen srbochorvatský. Ale uvedený výkl~~ 
jména má při vší své svůdnosti jeden velký nedostatek. Abodnh 
severní neseděli při Odře, nýbrž v Meklenbursku mezi dolním 
Labem, Varnavou a Stepenicí, na západ od Luticů. 3) Také mi 
chybějí slovanské analogie pro ethnikon, odvozené z předložky ob 
a jména řeky. Za třetí působí text dojem, že letopisec, jenž psal 
současně stále o s ev e r n í c h Abodritech, uslyšev, že r. 822 
nějaký kmen podobného jména vystupuje a žije dole vedle Brani
čevců' a Bulharů, utvohl si stejný latinský tvar Abodriti i pro 
ně, ač ve skutečnosti jméno kmene jižního a jméno severních 
Abodritů asi nebylo totéž. 

Za těchto okolností nezbývá než upustiti od uvedeného výkladu 
a spojené s tím lokalisace Abodritů na jižní Odře a vzhledem na 
ztotožnění s Praedenecenty, v nichž nejspíše smíme hledati staré 
Braničevce kraje požarevackého,4) umístíme nejlépe oba kmeny 
k východnímu Srbsku, kdesi k ř. Mlavě, tak jak ostatně naznačuje 
i letopisec, když je klade k Dunaji do Dacie 5) vedle Bulharú. 6) 

1) Tak vyložil A. Bruckner (Bibl. Warsz. 1900 Luty. 207). Uvádím k tomu 
gallské analogie ethn. jmen Ambisontes, Ambidravi, Ambilici (D'Arbois 
de ]ubainville Celtes 129, Dottin Rev. des études anc. VII. 1905 1. 58). 

2) Ann. Fuld. ad a. 892: per fluvium Odagra usque ad Gulpam. 
3) Srv. Sajařík SS. II. 607 sl. 
4) Stará osada Braničevo, v pramenech Brandiz, Brandiez u Arnolda (ed. 

Leibniz II. 631, 678, 684), Ansberta. Historia de exped. Frieder. 23, 28, 
29,35,40, Bfťctví7:sofJa u Jana Kinnama (III. 17, 19) a Nike~y C,honi~ta (24, 
166, 347), B~&v~7:sct v listině B3.silia II. z r. 1020, v srb. pamatkach I:iPdHfI'-l€KQ 

(Daničié, Pje'lHHK s. v.) ležela při ústí l\llavy do Dunaje a, biskupství br~: 
ničevské v XL stol. obsahovalo osady MOQó{1,(j'l\Og (IVloQO'.fJos. Morava pn 
ústí Moravy), 2JipéVré~()i1'og (Smederevo). r~ÓV7:IJOS, 4&{ilrJuOf;, 'IIJ7:ctayJ'&Y1a . 

B~oMi1L(jy'OS (Gelzer, Byz. Zs. II, 52). . 
5) Že tato Dacie sousedila s Pannonií, dosvědčuje Einhardova vIta· 

Karoli M. 15. 
6) Spojení Praedenecentů s Braničevem přijal už Sajařík (SS. II. 227) 

a Zeuss (Deutsc;hen 614). po nich Rački (Documenta 327, 331 Rad. LVI. 
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v ~ Část byla ph Braničevu (Braničevci) a Abodriti b\Tla patr v 

cn e,+ d" ... h ne a~Lv' se ICI v JeJlc nejbližším sousedství, nejspíše za" D . 
na rece Bodrogu 1) kd'; v' v ~., unaJem 

'.Vt 1 ,e J1m zre]me odpovlda)l i Osterabtrezi ve 
vyc u s ovanských národů z IX stol od f B Zd . V/ • _ " geogra a avorského.2

) 

ah sem patn I Ostotrána Mas'údího nelze říCI' v' .. t v s ~ 'h v , " pn neJ1s ote ravne o ctem tohoto jména a geografického umístěnP) Tím že 
o a ~n:eny, Braničevce i Abodrity, umístíme těsně vedle s 'b 
vysv~~hme také záměnu, resp. pí-edstavu, že si byli totožní ~:i 
t~ aSI J eden a týž kmen, jehož část seděla na levém bl-ehu D~na~ e 
pn B.~drogll - odtud vzniklo Abodriti, - druhá na pravém ii 
Bramcevu - odtud Praedenecenti. p 

drit Už výše )~em naznačil (str. 394), že je lépe Braničevce a Abo-
y podobne Jako ~1oravany a Timočany vyloučiti z oblasti srbské4) 

111), Píč (Db. die Abst .. d. Rum 43) R l ~ (~loJlaBifl 91, HSB. l\oHcT. 153) K '(G d' o~s tl (Rom. Stud. 202), Grot 
ll6 140) Za t (D' 3' os. ra IVO 1. 48), M arquart (Streifziiw

-, 
, . - o nnov, ClceJtCHHl 156) byl pr t' t ~ v ~ O> , 

hledal severodunaJ'ské P d .. o lomu m1ne-.. _l. Drin:lv rae enecenty V Dacll a S .. d 
Prutu (Krit. Blicke 88). Sám v ,klád ~ . ~ zarameW1CZ ocela na 
leninu Braničeva také na zákla~ě to~: J~neno Pr,~e~enec:n,tů za zkomo
slovansk{Tch kmenu" spec cdl G d k' ze 1 Mas Udl uvadl vedle jiných 

J ,. V - e u us an" eG v v ~ • ) • k 
předpokládajíc, že čtení Mar' . u ~ssa~nn 1. men Eraníčábin, 
Ha"kavi čte CA v ~ , B v qua1tovo le spravne (Strelfziige 102 140) 

" ~asanm, arandžábín Charmo Ch ~b~ B ,- . 
136 J 67) Na VdV . .' y asa tli, randžlábín (CKasaHiif 

,- • v sve CUle tomu 1 to že Mas" ď ~, 
ovšem mate s tokem Duna' ('ff' . .J. ~,1. zna reku Mlavu, kterou 

1 e 1V1 arqua1't Stre1tz ug II ~ I) , . 
Pannonii setkali j SU1e se s km ~n II' Ji" e D s.. .J PtolemalOvě 

. . e em Qr;UC!.Vr;VúWL (Ptol III 8 3) . " , 
spolovah s těmito Praedenecent' S' T v k "v" Jez nlnOZ1 \. n. vsa co l'sem popedvl t ." 
na str. 162. "' ,- e o om vyse 

1\ Odt d' ~ . . / U lmeno, lež letopisec zrnátl se l'ménem 
Reku Bodror;, přítok dolní Tis ~, severních Abodritů. 
hche1') k. 14.: '"missi vero Salani'~' ~vad1 .Anonymus Belae regis (ed. End
ito fluvio Budrug secunda die a~C1S vCl1lent~s ad castrum Zemlin et trans-

b' B d . ducem Alpadmm pervenerunt'" k 1 ~. 
"u 1 u rug descend1t ad Thisciam." S " .' -' ' . -', 
už Šaja1)ík (SS II 2'/-) v ~olem Abodlltu s Bodrogem přijal 
TV' ...:J a po nem mnoz1, 1 Rački (Rad LVI J JIl ~, 

(\'estmk král. spol. 1888, 245). . - _. s .), P~c 
") Tak Osterabtreze vykládal už Zeuss 1 c 5 j . nk 1 . 

nověji Králíček (Der bair G 'h Z' '" a art. . C., Račkz 1. c. a 
3) TV' eog1ap, s. f. Gesch. Miihrens 1898 I . 

136). pr";l~eC~š:a;~~::!ri S:reifziige 101; Harkavi četl Astabrána (CEa~a~i~ 
trána (Harkavi 164). ule se Stodorany na Havole. Charmoy četl Aba-

4) Za srbské ~~eny prohlásili je Zeuss, Deutschen 614 ". , 
Alt. Gesch. 376 novel1 na pV P~' ('TV t 'k ~. - , Dummle1, d' ..' r. te ,es m kral. spol 1888 '/45 '/46 O 
nty 1 Tlmočanv) Smičiklas Po h I ~ .: ,-, - , bo-

}fCT. CpII. 105, 47.; k Bulhar~m .:. ř~v ..... I /6 ~1~ T1moča~y), Nikolajevié, 
Jireček (1. c.) a mnozí jiní. 1 p 1poJ1h Šafartk, po nem Grot, Drinov-
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a připojiti sem k Bulharům. Vzhledem k tomu, že Abodriti 
s těmito Praedenecenty-Braničevci jsou pokládáni za jeden 
kmen, dále na základě umístění Praedenecentů-Braničevců na 
Mlavu, tedy do kraje, který původně nenáležel k oblasti srbské, 
nýbrž k oblasti rázu přechodného, kteráž však v prvých politi
ckých koncentracích připoutána byla k Bulharsku, neboť bulhar
ská biskupství vznikla v Bělehradě, Moravě, Braničevu, Niši 1) -
je rozhodně lépe, vyloučíme-li nejen Timočany, ale i Braničevce 
a sousedící s nimi Abodrity2) z oblasti srbské. Tím však nijak 
netvrdím, že tito kmenové při dolní Moravě byli už od počátku 
ve všem bližší Bulharům, než Srbům. Jazykové nebo genetické 
příbuzenství jejich je nám jinak naprosto neznámé. 

2. Slované s t l' e dní (m a k e d o n š t í). 
Druhým územím, kde byli slovanští kmenové hustěji soustře

děni, byla stará J\1akedonie,3) tak naplněná Slovany, že její vnitro 
dostalo od poloviny VII. stol. speciálně název země slovanské: 
f; EuJ..OI.vwía, aí E'X.J..avwta~, Sclaviniae.4

) Tato Sklavinie byla zprvu 
nezávislá od nové r-íše bulharské, neboť první výpravy císařů 
směřují proti ní samostatně, nezávisle na Bulharech.

5
) V těchto 

1) Srv. výše str. 382 pOZll. 3, a str. 410. 
2) Země bodrožská byla ovšem r. 824 ještě svobodna, neodvislá od 

Bulharska, když kmen letopisec (l. c.) zove contermini Bu.lgaris. Také 
Anonymus krále Bely stolici bodrožskou doby Arpádovy vylučuje z p.anství 
bulharského (terram quac iacet inter Danubium et inter Thisciam usque 

ad confinia Bulgarorum. Ed. Endlicher kap. 17). 
") Nové thema makedonské nalézalo se však mimo starou Makedonii 

v Thrakii a jižní část staré Makedonie dělila se na thema strymonské a thes-

salské. 
4) Srv. citáty v poznámce následujíci a Barhebraeus II. 118, Etym. 

magno (2xí,C!.{1r;'I1ía,L). 
5) Tak r. 657 podnikl cisař Konstans výpravu proti Sklavinii a zajav 

mnoho barbarů, tuto provincii podrobil (Theofanes ed. Boor 347, Anast. 
ed. Boor 218. Kedrenos ed. Bonn 761). R. 687 J ustinian II. pojal plán zmoc
niti se znovu Bulharska i země slovanské ('l:OVS Bovkyciqovs XC!.1 'tas 2xÍvCťf1wiC!.s 
o:l'X(1)cúco'tíú€JI:L (30~J.,óP.fVO~ dí Theofanes ed. Boor 364; srv. Anast. 231, Nikefor. 
Brev. ed. Boor 36, Kedrenos ed. Bonn 771, Zonaras XIV. 22,9, Georg. Mon. 
ed. Boor 729, Ephraim v. 1472, Hist. misc. 1059 sl.) Roku 688 výprava ta 
skončena, aspoň pokud Sklavinie se týče, se zdarem. Slované byli podro
beni a mnozí přesazeni do M. Asie. Porážky však, kterých doznala brzy 
říše od Bulharů, zbavily asi Sklavinii nadvlády byzantské, neboť r· 758 
Konstantin V. Kopronymos opětně podnikal výpravu proti Slovanům 
makedonským ('r;aq xC!.'t" 't7)V MC!.xe8owíav 2x1avwíctr; T,X(1)aí,dJ1:2VúS xa1 'tO'vs í,o,
novq t5noX2&~ío'i!S I;noír;ó2'V. Theof. ed. Boor 430). Další osudy už sem nepatří. 
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končinách podobně jako na severu v Zadunají, udrželo se také 
jméno Slovan jako ethnikon nejdéle v ústech balkánských oby
vatelů. Stopy toho slyšeti lze ještě dnes a sousední kmenové 
albanští dosud zovou makedonské Slovany, ač si tito sami dávají 
jméno Bulharů - škjeji (vzniklo z ital. Schiavi), t. j. Slované. I) 

Příčinu tohoto naplnění Makedonie Slovany naznačili jsme 
už dříve při líčení historie vpádů barbarských. Byly to jednak 
phrozené poměry topografické, které výbojníky, hrnoucí se do 
severního Balkánu sváděly prostými podmínkami territoria do 
údolí Vardaru i Strumy; vedle toho však byla to ještě pověst 
o zámožnosti Soluně, která sem stále lákala barbary (srv. V)lŠe 
str. 225). Tím se stalo, že v VII. století bylo okolí soluňské široko 
daleko naplněno Slovany, o nichž nám šťastnou náhodou domácí 
prameny soluňské, totiž známé legendy o divech sv. Demetria. 
podaly řadu zpráv podrobných a zajímavých, jakých nemám~ 
z té doby o žádné jiné skupině slovanské. Zejména vyniká druhá 
legenda, vyličující boje v VII. století. Z této legendy vidíme zá
roveň, že část Slovanů z nejbližšího okolí Soluně leckdy se cho
vala přátelsky k městu, a je velmi pravděpodobno, že do ní už 
velmi brzy vnikalo ki-esťanství,2) zatím co vzdálenější kmenové 
zůstávali pohany. 

Také v samotné Soluni usazovali se Slované, ktel-Í jistě rychle 
přejímali novou víru. Čtemeť v I. legendě, že se r. 597 uteklo 
množství přeběhlých Slovanů do Soluně a tam zůstalo.3) Že se 
Slované v Soluni už v IX. století velice rozmnožili, vidíme nej
lépe ze slov. životopisu slovansk)lch věrozvěstů, kterými císař 
Michael, posHaje je k severním Slovanům kázati víru ki-esťanskou, 
provázel Konstantina: 

&<1 GO l€CT <1 GOM'{HI<HlHtM, A<1 GOI\O'{Hi<lH€ RIt.CH 'IHCTO CI\O

Riulhclm G€c'kAO'{Iň\T'h..4) 

Phpomněl bych, že výpravu Konstantovu. kterou jsem v I. svazku (str. 
23i) datoval k r. 65i, St. Stanojevié v knize, vyšlé po mém díle, klade 
k 1'. 649 (RliS.!! Opón II. 41, 215). Důvody jím uvedené mne však ne
přesvědčily. 

1) Srv. výše str. 412. 

2) Srv. Tougard 143, Taje!, Thessal. XCII. Rosteh má zprávu, že 
Slované v okolí Soluně žijící v hustých lesích a dřevěných domech přijali 
křesťanství za cara B-súsa (?) (Rozen, Ba!!. AKa}1. Petr. 1883. T. 44. 
IIpllJI. 146.). 

3) Kap. XIV. § 123, 130, 145. 
4) Pastrnek, Dějiny sv. apoštolů (Praha 1902) 225. 
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A zde v Soluni a v sousedství města byla také podle dosa
vadních výsledků slov. filologie vskutku vlast toho jazyka, kte
rému se v mládí naučili, jímž později kázali slovanští věrozvěstové 
Konstantin i Methoděj a do kterého přeloženy byly jimi jejich 
učeníky nejstarší slovanské knihy církevní. St~~ou Ko~itarovu 
. l\;Tiklosichovu theorii o zvláštní "staroslovenske oblash v Pan-
l .1 d v • ( 

.. ." a'lez'etl' měl ]'azvk těchto knih, nelze více u rzeh srv. nonll, )lz n ,. , v 
v~7še str. 361). Veškerá pozornost obrací se dnes ~ okoll Solun~, 
odkudž svatí bratří pocházeli a první zastance theone makedonske, 
prof. Jagié, domnívá se, že jazykem církevních knih m~uvilo s: 
~ akožto zvláštním dialektem slovanským v území meZI SOlu~l 
~ Cařihradem.l) Řada slov přejatých do něho z řečtiny (m pr. 
Ct'i\.GOTt\ - ócX{t{jawv aj.) ukazuje také, že byla přejata z jazyka 

k ., '2) živého a ne cestou mzm. 
V okolí samé Soluně sedělo několik slovanských kmenů tak 

blízko, že konečně v majetku města zůstal jen neširoký pruh země 
kolkolem, asi 20 km. Vidíme to z hranic panství,3) které b~ly. stano
veny mezi carem Symeonem a císařem Leonem r. 9~4, kdy: hto slo
vanští kmenové dostali se pod moc bulharskou, za hm co Ser, V oden 
a Verreja zůstaly císařskými. Známe je podle tří kdysi vytýčen?ch 
sloupů, něco přes 1 'in vysokých a nedávno náhodou nalezenych. 
Jeden slou p nalezen byl v děv~ině Vardarov~~c~ (BapAap~B:U;H! 
u Vardaru a dva u dědiny NaPbsl (Hap'blll'b), lezlCl 20 km se:ern~ 
od Soluně. Běžela tedy hranice patrně od Sěru přes Langadmske 
jezero po hí'ebenu gradoborské výšiny a mezníky stály jednak tam, 

1) ]agič, Kirchensl. Sprache II. 81. Srv. i ŠčePkin V". Paso. CaE: KIf. 
XI. Zde bych jen připomenul, že podle Budiloviče byla to SIce bulh~rstI~,:; 
makedonská, ale Konstantin nenaučil se prý jí v Soluni, nýbrž ~ Canhraae 
od opsikijsk}Tch, maloasijských Slovanů (K'lo EOIIpOCy o 3apOJK}1eHlU l\epKOEU~' 
CJIaB. iI3bUW. TpYi\bI VIII. apx. C'lot3i\>L IV. 73). ~roti tomu, se h~ed v:slO\·~l 
Korš (tam že 74). Novakovié hledá opět vlast Jazyka v zapadm Makedonll 

a Epiru (TIpnu ocuonH 80-98). 
2) Vasmer, rpOKOCJIaEilIf. &TlO}1hI. (lIsn. OT}1. p. HS. 190~. 388). " 
') Srv. lYhletič, B'loJIr. TIp. 1898. XI. 142, G. Ba.lascev, HOBOUaB}1eHBiIT'lo 

Ha}1IInC'lo OT'lo BptMeTO Ha ualJh CllMeOHa (B·JJIr. TI. 1898, XII. 61), F. UsPenskt~, 
IIOrpaHIfQHbIi! CTM6'lo ofO"'i\Y BI!SaHTieil li BOJIrapieii IIpn CIIMeoHt (Hon. p. apx. 
HacT. Konstantinopol III, 184 sl.) , ]. Ivanov, B'lo.[rap. CTapnHI!, 7. sl., ~latar
,ki (CÓOpH. yM. XXIV. 158, XV. 30). Vardarský sloup nese nap1s:, " E1;'O(v~ 
&)11:0 y.1:(l(mos) y'(ó(JP,ov) &'11 (8,y.umvosJ 7 oťos :P(jJft~~alV Y.(ú) BO_'I)).:~IJ(W'I1: $11:, 
'" ' '" ""eou &"X(OV1:o.) BovJ"I,é((~("JV) útl GEWOWQOV oJ,yov 1:QCXY.CXVOV, m, AQLóT:ťOV "",VftEWV Er. Ve ~ • v· b lh "t' 

, " Uu"den{' "ok J', 904 TheJdor a Dristr jsou bolJan u ars 1. y.°ft,·wv. y ~ ) L " . ,. 'k'l 1 
Nápis druhého sloupu je silně porušen, takže zbýva Jen ne ohz s ov. 
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kde Galik proráží výšinu,!) jednak při Vardarovcích na V d N ar aru. 
l' a

v 

seve: za t~~to ,hra~icí. seděli už samostatní slovanští kmenové. 
?vsem 1 uvmtr uzeml, Jež městu zůstalo, byli Slované. neboť 
dem: u Jyana Kameniaty, že r. 904 platili Druguviči a S~gudati 
nav zapade V~r~aru ~ěstu daň a podobně zůstali v odvislosti 
mesta Rynchlm, SOUdlC podle umístění (srv. dále). 

V celku známi ]. sou v staré J' ižn/l l\lf k d .. . la e onll trto slovanští 
kmenové: 

. Dr u g u v i č i, Dra g u v i Č i. 2) Seděli nedaleko Soluně 
2. SIce na zá~a~ě mezi Verrejou a Soluní. Dosvědčuje to jednak 
II. lege~da ~lmlt~~:ská, jednak zpráva Jana Kameniaty z X. stol., 
~odle D:Z yDIUg~VICl spol~.v~e Sagudaty byli poplatni Soluňanům,3) 
1, konecne zpr~vy pOZ~e]Sl, o zdějším druguvičském biskupství 
(sn. A(Jovyov{knar;) podnzenem metropolitovi soluňskému.4) Vedle 

.. 1). O podrobnějším běhu celé bulharskobyzantské hranice v Make-
donll teto doby VIZ studii Zlatarského (I c) Podle něh t t h . 
Rh d b v. 1 k S . .. o a o ral1lce od 

v o opy eze a ěru (byzantskému), odtud k Karši na Galik d'l 
pres Vardar IP' 1 u, a e 
,J

V
• • na .~an. aJac~ou: kolem Vodenu přes pIan. Karatašskou, 

Negusskou k Vele]l, k vrchu Sll1]aku, pí-es horní Bvstrici ]'ižně od K t 
k pla'l Gr 'k' d'l k . v • os uru, " . ammos e, a a e Chllnare sev. nad Argvrokastrem (srv. y"še 
str. 411). J J 

2) Jméno zní v legendě áQovyoV{Jí-r;O(L, Jan Kameniates píše A fl' 
(c 6) J' . . t v • "'flovyoV tUU 

. . meno Je to ozne s ruskými Dregoviči mezi Pripetí aD,' .. v 

u Konstantina Porfyr. zní LlflovYOl'{Jí7:a& (de adm imp 9) K" Vkl~OU, Jez . . . . ' ", v I]evs eln leto .. 
prse JJ:perOBH'1lI, v radzlvlll. rukopise .J:Ilel'BIltJ.li. Ruská for kl'd' b v • v d . ma vy a a se 
o yceJ~e o byl~nv, př-evládající v blatitých lesich .'l:pLlrBa, i\parBa, i\perBa 
(od ko~ .. i(~'br-), ac koncovka by spíše ukazovala na patronvmikon od Drag 
(Karskt} Et.;ropycCLI. 1. 68 Dl'inov 3aCeJIeHie '68) B I -. P I ID' .'. ,. . y o I V o abanech 
se o . l'aguvtz, Drog~vtz.: D~oga~izi (Šaj. II. 123). ŠafaHk ze shody těchto jmen 
soudIl ~SS. II. 239, 25~), ze VSI chm Dregoviči jsou jednoho původu ru k'h 
J akkohv nelze podobnou domněnku samu o sobě 't t' s : o. 
. r . t t "v ,. zaml nou 1, prece 
~ o ~l. V. 0~1 ~ pr~~~~e pouha shoda Jména nestačí. Zamítl ji Drinov (I. c.), 
'ykladaJe Jmeno ]lzl1lch z. a patronymikon od Drago (srv Drag D I) 3) T d . . an, ragu. 

ougar , Hlst. prof. lI9, 167, Jan Kameniates (Theofanes cont 
(ed. Bonn 496)' 8V8' .'" , . . ' _', ~ y.aL 71:01.&" 'ng BEflflO&OI y.a).ov/LÉvl) y.ftufJY.uJ-r:a& y.a~ av-r;f] 
'7tEfI&<pavEU7:a7:l) 7:0', O"xl)7:0fltH. " E(J.,néQdXE& OE '1:0; OlO: nÉúOv XWllOJ~" '" 

"" ';I f " ,r li ~ viJi 1tEu[,OV 

-r;OV7:0 Y.~' afL<Pt.(J.,&~-r;ovS ,nvas XOJ(J.,~s, cEv Dil (J.,tV 7tQOS 7:~ nÓ}.E/. -r:cJ,OVú/', L1~ovyov{Jl7:aí 
;;WES y.~/, Z;ayo,viJ~;o, -r;7J~ Y.).fí~w ovo(J.,a~ÓfLEVo/', (ú iJb "C!fJ ÚVVO(J.,O(!OVV7:' 'tWV .Ey.v8'wv 
E8'VI/' ov (J.,ay.(!aV ovn ~OVs rpOI(OVr; &nOOtOÓatTl (Srv i k 20) Jan K . + 1 X t . .. . - ame'1laves 
popsa v . svol. dobytí Soluně od kretsk}'ch pirátů r 904 n -
{8)EllúCl/,),ovíy.l)S). . a .OJIl', "C7jr; 

4) Leonis index eccl. (TafeZ, C t P f 47 T 
Notitiae episc. ed. Parthev 100, ons. or yr. , hessalon. 56, 59). 

J 109, 208, 250 Srv. i Tafel, Symbol. 
geographiam Byz. spect. II. 55. 
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toho připomíná se však totéž jméno ještě v severozáp. koutě 
Thrakie, kde se hory rhodopské stýkají s Balkánem. Aspoň plov
divští metropolité mají od dob tureckých i titul exarchů thracké 
Dragovitie (fgaXQor; @Qéot'Yjr; L1Qayop~1:{aB) a tam také tečeříčka Dra
govica nebo Dragovec s Karlovou do Marice, a jiná Dragovištica 
vpadá do horní Strumy.l) Ale existovali-li zde v Thrakii vvn. stol. 
zvláštní Draguviči, rozdílní od soluňských, je přes to velmi po
chybné, jak ukázal už K. Jireček.2) Spíše se zdá, že část jižních 
Druguvičů uvázla v Prilepsku na sUedním Vardaru.") 

S a g u dat é4) seděli také na západu Soluně vedle Dragu
vičů, jak dosvědčuje výše uvedená zpráva Jana Kameniaty 
k r. 904, kdy Sagudati spolu s jinými Slovany pomaha1i hájiti 
Soluně proti Saracenům. Konstantin Porfyrogennetos mluví ve 
spisu De ceremoniis o slovanském kraji Subdelitii (2Jovpď8A.l'da).5) 
Šafařík ztotožnil jej se Sagudatií soluňskou, což po něm i jiní při
jali;6) ale zůstává to jenom domněnkou, ačkoliv je zjevno z textů. 
Konstantinova, že běží o Slovany soluňské. O kolonii Sagudatů 
v Bithynii maloasijské viz dále v stati o Slovanech v Asii. 

R y n chi n F) seděli podle II. legendy demetriovské také 
blízko Soluně a z celého textu, jenž líčí, jak se slovanští kmenové 

1) Jireček, Cesty po Bulharsku 288, 360, 376, 392, 664. Jiná Drago
vica je vrch u Ablanice sev. od Sofie, Dragovitska planina je v horách 

trnských, Dragovina v Rhodopě. 
2) Jireček, Cesty 287 sl. 
3) Podle Demetria Chomatiana: 7:fíg WV I1oMyov xw((as 'ÝJ áQovyov{Jmy.~ 

ua7:cXÓ((EVtTcV ÉSovúia. (Tomaschek, Zur Kunde der Haemus-Halbinsel, vVicn 1887, 
II., 80. Jireček 1. c., Zlatarski, C60pUllK'b XXIV. 40.) 

4) Jméno zní v životě sv. Demetria .EayoviJct7;cn, u Anny Kom
neny, která je připomíná v Malé Asii, .Erxjlov8áo& (Alex. XV. 2), li Jana 
Kameniata 1. c . .ECI/,roviJá7:0&. Výklad zůstává nejasný. ŠafaHk na základě 
jména CdKOIfAdTHHh v bulhar. popisu národů, pocházejicim z konce XII. 
nebo poč. XIII. st. (viz text u Šafaříka II. 732) a několika topografických 
názvů ze slovanských zemí dával přednost názvu Sakulati (II. 238). 

5) De cerem II. 37. text: X((~ éiiJÉvcn, onOJS li8Ésaw 1VhXaf]J. cl (3a(/é).Evs 

.En'H{Jovr; 7:0V~ . &vawcf](jw1J7:aS EV"xwfl'f 7:~ .Eov{3iJE'J,,&rí'f xaL &VEí.8'óvrag Etg 7:0: Ofl7J 

1ia& náí.w y'(t1;a<pvyóv"ag 7:i'j aV7:0KCla-r;Of!&y.fí (3aI1lJ.Eí'f. 

6) ŠafaHk SS. II. 238, tak i Drinov 3aCeJICHic 167. Prokié (rJIac 

LXXVI., 295) klade Druguviče na západ od Vardaru k Vereji, Sagudaty 
na východ od dolního toku. 

7) Tvar jména v legendě je jednou 'PvYXívo&, jinak vždy ;Z;y./.a{JLvo& oí 

&no 7:0V P'vyxívov. Dále uvedený zápis kastamonitského kláštera má tvar 
'Pl)Xívo&. Původ jména kmene i řeky je nejasný. Tafel (Thessalon. XCI., 
(8) spojil je s pí-Ístavem Rentinou v zálivu Orfanském, Hilferding odvozoval 

L. Niederle: Slovanské Starožitnosti. 28 

'~ 
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podělili o obléhání města - Strumenci obléhají od východu 
a severu, Rynchini a Sagudati od západu a od moí"e -lze souditi, 
že byla sídla jejich podobně kolkolem rozložena: Strumenci na 
východě při Strumě, Rynchini a Sagudati na západě.l) 

Dále lze viděti z téže legendy,2) že bylo jméno Rynchinů 
odvozeno od jména řeky; neboť se dí, že všichni tito Slované, 
jimž tehdy vládl kníže Pervund (srv. str. 235), dělili se na dvě 
části, na část od Strymonu (oí &'](0 't'OV L~QVlUjJvoS) a na část od 
Rynchinu (oí &'](0 'taV 'pvyx{vov). Tekla tedy někde na západě 
Soluně řeka Rynchinos zvaná. Jméno to se však nikde více 
nevyskytuje. Pouze Prokopios (de aed. IV, 3) uvádí u Soluně řeku 
jménem 'p~XWS patrně totožnou (srv. dále i tvar 'pr/X{voL), ale 
ani ze slov jeho není viděti, která řeka to je, zdali Galik či Vardar 
nebo některý jeho dolní přítok.3) Touto nejistotou vedeni, kladli 
někteří Rynchiny a L Rynchinos na východ Soluně k zálivu 
orfanskému, čehož však sdíleti nemohu.4) 

Tito Rynchini spolu se Sagudaty osadili také v VIII. stol. 
Athonskou horu podle řecké zprávy, chované v knihovně kasta
monitského kláštera a vydané biskupem P. Uspenským. V ní se 
vykládá, že za doby císúů ikonoborců národy od dunajských 
končin a to Rechini, Vlachorechini a Sagpdati, použivše doby 
vhodné, ovládli Makedonii a na konec došli do Athonské hory 
se vší čeledí; a poněvadž nebylo odporu, zůstali tam a byli po ně
jaké době od mnichů pokřestěni. 5) Jmenovaní zde Vlachorechini 
jsou patrně románští Vlaši s Rynchiny smíSení. Rovněž z chry
sobulu císaře Romana ll. z r. 960 víme, že na Athonské hoř'e žili 

od sts1. VIi'I,\" (Co6p. CO'I. 1. 25), Tougard od jména řeky zv. u Strabona Rhiginia 
('P&ywlrx VII. fr. 48), dnes Erkene, P. de Bye od thracké osady Rusia 
(Tougard 1. c. 262, Tafe! 1. c.). 

1) Tougard, Hist. prof. 148, 156. 
2) k. 67, Tougard 150, 156, 168. 

3) Srv. výše str. 32. Prokopios líčí Rechios jako řeku velikou, u jejíhož 
ústí byla tvrz Artemision. 

4) Tak Tafe! 1. c. Drinov 3aCeJICHie 166, Jireček Děj bulh. 96, Prokié 
rJIac LXXVI. 295, Zanetov HaCeJIeHHe 99, Maretié Slaveni 55. Z!ataj'ski 

mísfuje je neurčitě mezi dolní Strumu a Vardar (C60j)H. yM. XXIV. 151), 
Šafařík na nějak}rpřítok Strumy (II. 240). 

5) P. Uspenskif, I1cTopiJI AeOHa I.-III. (Kijev-Petrohr. 1877-1892) 
III. 311, ]. Ivanov Cim. l\'[arWI(OHHJI 67, B'bJIrap. CTapHHH 18. Příslušný text 

zní: 'tó", oi) l'Ót'E Ol "EyÓf.'EVO~ (1)xtvo~ XCeL &nJ.ov17'tS({OV pJ.rxXO(!1)Xívo~ xml (j(~yovoár:ot 
EGGVa,Úri/%v7:S, 'úí71 Bovi''ict(~trxv xoú &ní.có!TCťv7:S; &no dUyov 1<a't' dUyov sis &árpoQCť 
f.'{YfJ ExvQlevaav xCťl 'ti)v MCťy.siJovíCťV, 1'É).0; ~lfTGV xCť~ siS d &ywv "O(!or: f.'~ oJ.Cť 
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Slované1) a v jedné listině svatohorského kláštera z r. 1068 mluví 
se o hranici osad bulharských.2) Totéž potvrzuje několik poře
čtělých jmen topografických, původu zřejmě slovanského: Nizvoro, 
Cholomon, Ravana, Ravanikia, Lagerovo,3) dále v zografské 
listině řecké z r. 980 promíchaná slova slovanská a v jiné z r. 943 
řada slovanských jmen mnišských.4) , 

Str ume n c i.5) Z jasných zpráv demetriovské legendy je 
zřejmo, že sídla Strumenců byla někde na střední a dolní Strumě.6) 

Jako sousedi Soluně jsou připomenuti ještě Janem Kameniatem 
na dvou místech') a později Konstantin Porfyrogennetos praví, že 
v thematu strymonském žijí Skythové (t. j. Slované) na místě 
Makedonců, od té doby, co císař Justinian Rhinotmetos přesídlil 
je do hor strymonských s této strany průsmyku.S) Drinov je 
bezdůvodně umísťuje pouze na Strumici,9) ač ovšem na ni také 
sahali. Na jihu byli patrně až u popsané hraníce, jdoucí od Varda
rovců přes Naf'.bš k jezeru Langandinskému. 

1'0VS 'ta yvvCl~xónCl~iJCl. &Ó7:~ obv ~7:0 '1:wiXs va 7:0VS &VH17l'Cť-&i) xa:l va 'tovs nols· 

wfJaJ7. O&7:WéS f.'E 'ten' Y.rx~QO'll enHoi) {!Wl'1)xfJ-&1)(jCťv &no 'tov~ &ylovr; nCl'tÉQCťS, Enl
(j'tEvťfCťV XCťl Er1vav 'tÉ/.HO' XQl(j'HCťvol. 

1) Drinov 3ac. 166, Ivanov B'Mr. eTap. 18, 22. 

") '1:a 17vvoQCť 'tdiv BoVJ,YcX(!ffiV (Iv'lnov B·Mr. eTap. 18). 

3) Drinov 1. c. K nim přistupují na Chalkidice ze XIV. stol. ještě 

jména Gradec, LUŽ:hca čili Luž:r,cko. Kamenica a Komdogrica (Uspenskij, 

MaTep. i.\JIJI HCT. SelllJIeB,lai.\tHin: BL> XIV. BtRt. Odessa 1883, 2, 3). 

4) Ivanov 1. c. 14, 18. 

5) V legendě :ExJ.Cl{3lvo~ oí &no 1'011 2'tQvf.'divo~, u Jana Kameniaty též 

:E'1:QVf.'ovZ'tCť~ (c. 41). 

6) Tougard, Híst. prof. 150, 156, 168, 182, 184. 

7) Jan Kameniate, c. 20. 7:Gjv nA1)ťltOXCÓQfJ1V 2r..).a{h)vwv, 'tdiv 'tS vrp' 'ÍJf.'iXr; 

'tEAOVV'tWV x/%l l'div vno 't~" 17'1:Qm'tJ7rOV 2'tQVf.'óvoS. c. 41. nQor; vnoiJoxrw Dli f.'iXUov 

'tdiv ;E-r;Qvf.'ol1''1:div aVf.'f.'rXXfJ1V 

8) Kon t. PorL de them. II. 3. -&Éf.'Cť 'tov 27:Qvl"óvor; ..•• xal 2Y.V-&Cll 

/x'V'1:0 &vú MCťy.sOóvwv &ClVÉI"OV'1:rx~, ']aVri'tw~"voiJ '1:0i! 'PUI'O'1:f.'fJ'!:Ov EV t'ols Of!s17~ 
'1:0j) 27:iťvf.'óvoS XCl! 'tClls i'nCť{3á-&I;Cť!S 'tj'jv xlHcrovQdiv 'l:OVWVS ÉyxCť'to~xlúavl'or;. 

Drinov pochybuje o této zprávě (3aCeJIeHie, 164), vykládaje, že císař Slo
vany přemístil do hor, ač kontext může se vztahovati na domácí obyvatele 
řecké. Konstantin chtěl snad říci, že se Slované v thematu celém roz
šířili od té doby, co řeckým obyvatelstvem odsud obsadil Justinian horské 
průsmyky. Ale zpráva jasná a bez podezření není. 

9) Drinov 1. c. 
28* 



428 

S mol ě n é, S mol j a n é.1) Smolěné jsou jediný kmen 
makedonský, kterého legenda o sv. Demetriu nevzpomíná. Ale 
jinak jsou doloženi dostatečně. Předně je uvádí nápis, bohužel 
porušený, který byl nalezen v rozvalinách starých Filipp severozáp. 
od Kavaly a který pochází z konce VIII. nebo počátku IX. stoP) 
Potom se o nich zmiňuje Niketas Akominatos ve svých Dějinách 
z doby 1180-1206, uváděje úřední oblast Smolěnů - iŤ8p,a 'Úňv 

EpoA.8vúJv -kraj to nepřístupný, ale s mnohými městy a hrady.3) 
Později se jmenuje zde i biskupství smolenské, patřící pod metro
polity filippské v Makedonii,4) a na konec v dnešním Smiljanu 
(tur. Ismilan) na pramenu Ardy smíme viděti právem vzpomínku 
na thema Smolěnů.5) Všechny tyto zprávy ukazují, že Smolěné 
síd~eli na střední a horní Mestě a sahali až na horní tok Ardy. 
Dnnov bezdůvodně kladl smolenský kraj na dolní tok Mesty 
a do dnešního kraje dramského. 6) 

Br z j a c i, Br s j a c i.') Mimo zprávu v II. legendě deme
triovské, kde vystupují hned na počátku (ale pouze jednou) v řadě 

1) 2:/LO).8&VO& nápisu filippského, 2:/Lo/.ÉVO& pozdějších pramenů dále 
uveden}Tch. Jméno je patrně téhož původu jako ruské CMOJIZHe Kijevského 
letopisu. Ale právě pro tuto rozšířenost nelze ze shody této nijak usuzovati 
na společný původ, speciálně makedonské odvozovati od ruských jako 
učinil Šafařík (SS. II. 251). ' 

2) CIGr. IV. 318, Nr. 8691, Ivanov, B'ňJIr. eTap. 1., Zlatarski, CÓOpH. yMOTB. 
XXIV. 49. Nápis silně porušený zmiňuje S~ o výpravě bulh. kauchana proti 
Smolěnům, konče, .. Ó xlXvXávos (Ii ni) 7:0VS 2:/LoJ.e&vov(s). Zlatarski jej klade 
do IX. stol (1. c.). 

3) Nik. Akom. ed. Bonn, 680, 708. 
4) Jireček, Cesty 284, Drinov, 3aCOJIeHie 165, Le Quien, Oriena christ. 

I. 1., Gelzer, Abh. bayr. Akad. I. Cl. XXI. Bd. III. Abth. 558. (ci .E/Lo),all1Jv). 
5) Jireček, Monatsber. Akad. Berlín 1881, 468, Archiv Í. sl. Phil. VIII. 

9:, Cesty, 285. Tak i Zlatarski, 1. c. 159. Později zde vystupuje jméno Ms
(?on1] u Joana Kantakuzena (ed. Bonn. II. 402, 403, 421, 530), vlastně hora 
s řadou opevněných dědin, pastýři obývaných. Území meropské sahalo na 
východ k Morze, na jih ke Xanthii. Srv. výše str. 309. 

6) Drinov 1. c. 
. . 7) Vlegendě k. 37 BeQf;ií7:/ltL, kraj u Theofana BB(ťf;&7:lex, v některých ruko
plsech BEf!f;1]-r:la, u Kedrena a Leona 1) BEIJ!;I')-r:lex. Jméno vykládal Šafařík 

zprvu ~d brěza nebo od brěg'ó, tedy Breziči, Brěžiči (SS. II. 237), později 

transknbov~l podle moderního jména Brsjaci, odpíraje výklad (ČČ1VL 1847, 
II. Sebr. SplSy III. 76). Krek (Einleit. 311) dává přednost formě Bnziti 
?~e~ Brzja~i. Jedná se tu však nejspiše o kořen, který vězí í v jménech 
ncmch Brzma, Brzava, Brzaja, Brznik - totiž kořen b'brz, stsl. I5p383-
rychlý (6p'ň3aTH - rychle běžeti). Srv. srb. 6p3al1, rychlý člověk, 6p3aK, 
ÓpSHl1a, slap vodní (Karadžié Lex.). Srv. též výše str. 157. 
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kmenů slovanských, útočících na Makedonii, Thessalii CL Řecko, 
zmiňuje se Theofanes o tom, že bulharský vládce Telerig za
mýšlel r. 773 napadnouti kraj Brzjaků a jej okkupovati,1) k čemuž 
však zakročením císaře zatím nedošlo. Berzitii připomíná potom 
ještě Kedren a Leon Grammatikos.2) Kde tito Slované seděli, 
není v těchto zprávách blíže označeno; jen tolik je viděti, že nebyli 
daleko od hranic říše bulharské, chtěl-li je Telerig připojiti, tedy 
někde v severnější části východní Makedonie. A poněvadž se dosud 
udrželo jméno Brsjaci (B'1>pCZJJ;UT't) pro lid, jenž seděl kdysi v okolí 
Bitolje, Ochridy, Prilěpu i Velesu a dnes je soustředěn hlavně 
v kotlině Kičevské, pak v Kruševu, Horní Prěspě, Pri1ěpu3) 
a Velesu, je pravděpodobno, že dnešní Brsjaci jsou staří Berzité a že 
stará Berzitie ležela asi v týchž končinách při středním Vardaru. 
Brsjaci byli velmi silný kmen, a Prokié se domnívá, že se stal 
střediskem a jádrem říše bulharské, která zde vznikla r. 976 
po smrti Petrově (r. 969) a největšího rozsahu nabyla za Samuila 

r. 990.4) • 

Mimo zprávy uvedené však máme ještě zprávu, že se kdeSI 
v severním Řecku (podle obvyklého výkladu) nalézal v VIII. sto
letí kraj Slovany osídlený a zvaný BsJ..ť;'t)r:ía.5) Ač by bylo na snadě 
souditi, že ve jménu omylem přepsáno .1. za Q a že tu máme před 
sebou oddělenou část Brzjaků, 6) přece bych dal přednost vý
kladu kter{r shledává v Belzitii pozměněný přepis thessalské 

, .J 

l' Theofanes (ed. Boor 447): EOÉGa7:0 ILexvďá-r:ov ci pCL!n),e1)~ &%0 BovJ:ya(1l:;.s 
) ..' • B ý' ' (j -úa& &(3' XLi.Láoa;; J. ov xal {3o&7,áoas nQOS 7:0 alX/Lai.fiJ7:LÚm 'E1]'IJ EQst'tLCtV UCH/L'7:0 't1] 

a1JT:ous EI.;; BovJ.yaQllY.v. Srv. o tom Zlatarski, llep. Crr. 1902. 653. Balasče.:! 
tuto Berzitíi hledá však kdesi v Thrakii v nějaké pevnosti byzant~! 
(BtJr1>Jlmu 37): 

2) Ked~en ed. Bonn. II. 17., Leo Gram. ed. Bonn 188; u Theofana ed. 

Baal', I. 473 připomíná se archon Berzitie. 
3) V. K3nčov, i\laKel\OHlllI 30, KWleno H IIpt'lllťlTa (BnťÍJIHOTOKa III. 95), 

Cvijié, UpoMaTpalba 13, AHTp. rrpoťÍJI6Mbl 26, 31. Srv. též V. Grigorovič, O'lepK'ň 
nyl'. no eBpon. TYPl1ill. Kazaň 1848. 195, Št. Verkovié, OrrHcaHie 6blTa MaK. 
BOJIrap'h. Moskva 1868. 17 sl., HSB. CJIaB. CeJ\1I!Hapa. Sofia II. 204. 

4) Theofanes ed Baal', 473 k r. 799:_ :4x!Í/L'l)Qos ci -r:rov 2:x7.avwrov 'tiís 
Beí.{;1]7:tas aQXfiJv (jedná se o r. 799). Tak i Tajel, Thessalon. LXXVIIi. 

5) PrakU, rJIac LXXVI. 236 sl., 286. . 
S) Tak HoPI, Gesch. Griech. 94. Tafel Berzity položil do Th2ssal1e tam, 

kde zbylo po nich jméno městu Farsalu (Thessalonica LX;XIX): Drin,~v 
přesně odděluje makedonské odthessalských (3aC8JI. 163). Obe spOjil Šalank 
(SS. II. 237). Zanetov soudí (BMrap. HaceJI8Hie 97), že přišli Brsjaci ze Sedmi
hrad, kde u Brašova dosud jedno místo sluje B'ňrsa (C60pHHK'ň IX. 280-94). 
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Velegezitie (o těchto slovanských Velegezičích v Thessalii viz 
dále str. 439), ovšem tehdy, běží-li tu vůbec o Řecko; neboť zpráva 
nezní konečně tak, aby se nemohlo mysliti i na Brzjaky make
donské. 

Mimo tuto skupinu kmenů, jmény doložených, seděli v severní 
Makedonii a v staré jižní Dardanii a Dacii Mediterranejské 
jistě jiní kmenové slovanští, o nichž však zatím bližších zpráv 
nemáme; dosud na př. lid na Kiistendilsku, Dupnicku, Džu
majsku, Pijanecku, Kočansku a Štipsku representuje nám jazykově 
i tělesně skupinu zvláštní, jaksi samostatnou,l) a tak tomu bylo 
asi už dříve. Ale o těchto Slovanech v VII. a VIII. století nic 
nevíme. Pouze existenci S lov a n ů n a B r ě gal nic i, pří
toku Vardaru, a u hradu Ravna máme dostatečně doloženou aspoň 
pro IX. a X. stol. zprávami o pokřestění, které bylo zde provedeno, 
třebas jinak původ pramene je sporný.2) Zde bych také znovu 
připomněl, že jméno Pij a n c ů na pramenech Brěgalnice do
loženo je už ve XII. století v seznamu I. chrysobulu Basiliova 
(ntávt1;~a, později níav7:~os) v diecési morovisdské.3) Řecký život 
sv. Klimenta z X. stol. dokládá nám dále Slovany v Kutmičivici 
(KOt''l:I-'Ir:;tljír:~a), V kraji blíže neznámém, o němž víme jen, že do 
něho patřily Ochrida, Devol a Glavinica a že tam sv. Kliment 
učil od r. 898-9, - potom známe Slovany v kraji drembickém 
(.d(JBf.l(Jí't~a) a velickém (BBlí't~a), majícím jméno patrně od řeky 

1) Ivanov, C1;B. MaK. 35, 36. 

2) Slovany na Brěgalnici (lip1;:rd~HHu,d) a u hradu Ravna (Pd&hHh) uvádí 
t. zv. Soluňská legenda (GMRC K,,'PHAd *HACCO*d), vydaná, ale špatně, 
v Glasniku VIII. 146, odtud u Bilbasova, I{upHJM'L II Meeo"ii1 II. Crr6. 1871. 
217, u Voronova, rJIaBII. HCTOqHIIKI! )l;JlJI lIeT. CD. I{llp. H Meeo", Kijev 1877. 
222 sl., P. Uspenského, 11CT AeoHa II. 1. 103 sL a jinde ještě, nově a lépe 
J. Ivanovem, Cim. ,Mal{8)1;oHIJJI 63. - O sporu, kter)'T se ví že k původu této 
legendy a k osobě Kyrillově. viz Ivanov 1. C., Voronov 1. c. a hlavně Jagié, 
Arch. f. sl. Phil. IV. 297 sl. Ale tyto spory nemají pro n~s významu, neboť 
nám stačí, že byla věrohodná tradice, podle níž seděli Slované okolo hradu 
Brěgalnice, vzdáleného asi 5 hodin od Strumice a že tam byli pokřestěni 
jedním z Kyrillovýr.h učedníků (podle Sobolevského Konstantinem bi
skupem brěgalLickým. C60pHllK'J> Hap. yl\!OTB XVIII. 71). Slované na řece 
Brěgalnici jsou ještě doloženi v t. zv. Uspění sv. Kyrilla (Bilbasov II. 
238, Ivanov 1. c. 71). Na řeku tuto vůbec stará bulharská tradice kladla 
jedno z prvních středisk křesťanstvL Srv. Jireéek, Christl. Elem. 88. 

3) Gelzel', Byz. Zs. II. 51, Golubinskij, OqepK'b 133, 259, Jireéek, Christl. 
EIem. 85, lIcrr. LV.-LVI., 260. Srv. zde výše str :HO, kde dlužno zároveň 
doplniti v pozn. 5 doklad z chrysobulu Basi1iova. 

431 

Velice (přítok Vardaru pod Velesem~, a něj:ké ~rěn~vice, 
dnes neznámé.1) Jména jako Drěn, Drenovo, ~:enovCl:, Dr~nok, 
Drjanovo jsou však velmi častá v Makedonn.) D~lsl~h y::-e~ 
starých kmenů v Makedonii neznám, ale nepochybu)1, ze : ]l~,e 
jednotlivé lidové skupiny nebo osady, jež se tam dnes roze:naV~]I, 
mohou původ svůj a svého jména vést~ už z p~:ých ?ob oSldlem.3

) 

Na západ od Makedonie v dnešm Albam~ ne,::me .0 slovan
ském osídlení z prvých dob. Později ovšem obJe~uJI se lv.:~e Slo
vané a hojně, zejména v nomenklatuře,4) ale zdalI sem pnsh ~ned 
či teprve v dobách, kdy se k Drači rozšířilo panství bulharske -

1) Vita Clementis ed. Miklosich 19, 23, 26. Srv. o tom bliže u Jagi~~ 
Kirchensl. Sprache 60 sl. a Pastrnka Dějiny sl. apostolů 147, 149. Ta~lc 
spojuje ř. BBUr~Cť S řekou Velikou, tekoucí bUže Ochridu, ale na Flemmm
gově mapě Makedonie nalezl jsem přítok Vardaru Vel1tza u Velesu a vedle 
zápis Velitza planinl. Notitia episcopatuu n z doby císaře Le~na, ~886-911? 
připomlná biskupy: Ó LfťCť/Lír:b1JS, ó BBXodCťs v metropol1 flhppopolske 
v Thrakii a biskupa Ó BEI.~XEícxs v metropoli filippské. (G,el zer, Abh: bayr; 
Akad. I. C1. XXI. Bd. III. Abth. 558). Jireéek toto vehcke blskupstvl hleda 
ve v' ch. Rhodopě (Christl. Element. 70). Srv. i Zlatarski, OÓOpHllKb y110TB. 
xxiv. 146. K';méov, J'l'laKe)WllllJI 311, Balaséev, KJIHMeHT'L, err. ~JIOB1;HClm (Sofla 
1898), Novakovié, IIpBH OCHOBH 67, 71, 81. O Glavinici srv .. d,al~ na st~. 000. 

2) K~nčov, ~laKe)(OHIlJI 311. Známe též Drěnovčany Jlzne o~ Tlrno~a 
(lid zvláštního dialektu, zvaný po .dědině Drěnovu) a v Albanll u more 
(v kraji Musakia) je osada Drěnovlce. ." . 

3) Takové jsou názvy Mija;i, Torbeši, Kopa':ov.cl, M TaCl. TUfJa~l~ 
Kekovci, Rekanci, Esti nebo vseslov. ethlkon PolJam (osada sev. od \ o 
denu) atd. Srv. Niederle, Slov. svět Hí3 sl. a Zanetov, HacoJI. 94 sL, 

4) Srv. Hahn, Albanesische Studien (185,4) .1. 310 sL, 3.34; l~a~use_~ V., 
IICTOplJ'lem(arr pasbloKaHilI o LlJIaBllHaX'L B'L AJIOaHlIl D'L Cp1;)(Hle B1;l,a \~ al sava 
1871). Končina za Drinem slula vůbec ZCťYOQíCť (Hahn 1. c. 310). Da~e srv. 
Novakovié IlpBll OClIOBlI 40 sl., Hiljerding, CO'1. I. 283 sL, Zanetov, B'LJll'ap. 

3-' ~l l\'lakušev uvádí v okolí Skadru z cestopisu Petra de Sancto HaOCJI., D". . , B _. 
Odorico r. 1416 jméno Schiava, via SChiavone,sca, v,Sc~lavocl, ,erdlza. 
V celém skadarském okruhu byla třetina Slovanu a clste slovanske osady 
byly: Caldiron, Copenicho, Podegora, Liusta, Chagneva, Bodls~a, Saol, Pve~ 

siugla, Logoa, B 1rdi, Crvetio, Cusmaci, Monte del or~;. ale, uz tehdy ~eh 
s' se slovansb'rmi imény Albancí: Lugi, Gradeza, StOlCI, VIra, Chamemza, 
VIJ J v, h t" 'dí 
S h·' V str" "dní Albanii známe málo. Ze starS1C ces OplSU uva c lOvma. ~ . B b'l 
Makušev (str. 152): Bulgari, Seliza, Ras~ia, R~da, Malecuc~, u l.e:a~ 
Prieka, Cermenica, Villa di Schiavi, Berrezl, Vrencha: Babugm~ - ~.J~ste 
dnes jsou tu jména slovanská: Struga, Baštovo, Gonca, Gradl~te, Nlv:ca, 
Staraja, Ljaskoviči, Gormovo, Ljabovo. Z počátku XVI. stol. ml~e zvprav~ 
o Slovanech v kraji Opori u Elbassanu (Cvijié, IIpol\!aT~ 15.). '! ,Korc.an~ke 

h '" , .. , pl" dosud (Zanetov 35) a Novakovié ,leZl 72 dedmaml teto 
eparc II ZlJl Y , ' T'" ,'d' 
eparchie našel polovinu se jmény slovanskyml (UpBH OOHOJll! 43). yz u, a 1 
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r. 861,a 92?,l), nedo,vedu pověděti, Po řadě slovanských osad zbyly 
dnes Jen ]mena, lId sám podlehl Albancům.2) Při tom se ovšem 
osady středo?alkánských Slovanů bulharských mísily se srbskými 
od severu. Jmak o slovanském osídlení Epiru viz dále na str. 438, 

. Za to nám lL demetriovská legenda dokládá Slovany ještě 
dále na východě Thrakie, někde poblíže města Bizye (BL~V1J) 
na severu Astiky (srv. mapu ke str. 56) a provincie Europy.3) 
Také bych phpomněl, že kraj mezi Slivnem a Mesembrií už u Moj
žíše Chorenského a později má jméno slovanské: _ Z á hoř í.4) 
Qyšem tito Slované, oddělení od ostatních, severních i makedon
ských, horami a bez opory proti Byzanci podlehli brzy byzantské 
~advládě, z části i kultuře. Proto také máme o nich málo zpráv, 
Jak dobře podotýká Drinov.5) Ale ještě dnes sahají Slované 
místy blízko k moři, na př. při ústí Marice. 

Jak staré jsou tyto osady, resp. udržely-li se ze VIL-VIII. 
stol., nedovedu říci. Najisto však Slované pronikli už tehdy až 
k pobřeží, ba dobyli i některých měst, na př. Toperu. 6) Podle 
Kantakuzena sídlili ve XIV. stol. Bulhah v celé Rhodopě, v okolí 
Enosu při ústí Marice, v okolí Fere a Ksantije a rovněž máme 
zprávu z XIII, stol. o domácích Bulharech v okolí Kavaly.7) 
Bulharské osady mezi Cahhradem, Derkosem, Vizou a Čodu isou 
ovšem z velké části data nového. S) • 

::. Musakie slovanská jména Drěnovice,' Slanica, Strum, J agodina.Bitovo, 
Zupan; hojná jsou i v okoIi Beratu a v Malakastře (ač tu nikde již Slo
vanú dnes není). Zejména jé slovanská dolina Špatská při řece Strťmn~ 
v~évvajícím se do Devola. Celá jižní Albanie od řekyŠkumbi na jih byl~ 
sllne pobulharštěna až do Epiru, o němž dále vice. Šafařík připomíná r. 1837 
že při zálivu Artském v okolí Vojnice do té doby byly vsi slovanské (SS: 
II. 247). Je-li tomu -podnes, nedovedu říci, i . 

1) Leon Gramm. 235, 310, Kedrenos II. 312 sl. 529 (ed. Bonn). 
2) Srv. výše str. 311. 

3) Tougard, Hist. prof. 154: (nóJ,LQ :-rrov &~VUX'l'tilV) 1'ónov ••• &Uď Y.ext 
n),'TjIY{Ov -rvrxávov-rct É'tÉQow I'úa{JíVťlív Mrvrov. 

') Patkanov, }KMHIT. 1881. 26. Srv; i Westberg, Beitrage 304, 312. Srv. 
dále byzantské ZáYIlQU, ZexyóQw, Zu/,oQá (Iheofanes cont. ed. Bonn 164 sl., 
Kedren?s II. 153, Sym. Magister 666, Niketas Chon. 679, Zonaras XVI, 2). 
O Zagore srv. Zlatarskz, C60pHllR'b XXIV. 65, 70, ]ireček, Cesty 95. 

5) 3aCeJIeHie 17l. 
6) Srv. výše str. 198. 
1) ]ireček, Cesty 289. 

8) Srv. Drinov, 3aceJI. 171 sl., Ofejkov, };'urapI!T'li IIO.n:'b CT'liHHT'li Ha 
UapllrpM'b. ITcrr. XXI -XX II., CTaTllCTl!lCa Ha HaCeJIeHlleTO B'b EHII.n:ace-CReqeH
<JlCaTa II fIOMyp.n:acllHCKaTa Kaa311. ITerL XXXI. Z anetov, E'LJIrap. HMM. 33. 
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Slovanské kmeny v staré Makedonii a Epiru můžeme jak na 
základě historie, tak i na základě dnešního jazyka míti za kmeny,' 
jejichž nářečí byla sice mezi západními a východními přechod
ného rázu, ale patrně už tehdy více skloněna k východním, tedy 
k jazykc.vé skupině bulharské. Starou bulharštinu z okolí Soluně 
známe dobře -;e to známý jazyk starých drkevních knih slovan
ských, a že i dile v Makedonii a v Albanii měli Slované v jazyku 
svém příznaky "bulharské", vidíme na př. z toho, že se v staré 
nomenklatuře vyskytují hojně nosovky, ba i bulh. št. l

) Totéž bude 
platiti o Slovanech níže v Řecku, které bylo od t u dosídleno, -
jak dále nesporně uvidíme (str. 445). Nemohu proto sdíleti mínění 
ani těch, kteří staré makedonské Slovany prohlašují za přísluš
níky srbské,2) ani těch, kteří hledají jiné východisko v tom, že 
je prohlašují za zvláštní větev, od Srbů i od vlastních Bulharů 
rozdHnou.3) Tím však nechci vylučovati možnosti, že se i sem 
dostaly části Srbů, ja.k by bylo ostatně při celém postupu 

1) Srv. osady Lungal'e, Longos v eparchii drinopolské (Albame), 
Ktongi poblíže Delvina, Lungal'ica, přítok horní Vojuše. V Mak~d~nii 
vypisuji ze soupisu V. Krmčova (MalCe.n:oHIur, Sof. 1900, ~Ol. sL) tato Jmen~ 
osad: Dumbija, Dumblen, Dumbovo, Dumbnica, Dumbov]am, Lunka, L-unk~ 
(častěji), Lunga, Lung, Glomboča, Glomboč.ani, Rombi (~vakr~te), Sum
botsko (dvakráte), Lunč (stsl. ňihllHI6). V Jednom aktu lverskeho svat~
horského monastýru z r. 980 čteme slovanské jméno ProyxXex{JljVfX (t. J. 
ťlhKdRHHd) a na témže poloostrově setkáváme se i se jménem Aó/,yof: 

(Ivanov, E'b.lrap. CTap. 21). V Albanii u Janice máme dále osadu Peštijani 
(Peštani je i hora v drinopolské eparchii), jiné Peštani jsou v. albansk~ 
Zagorii (srv. Novakovié, ITpBrr OCHOBll 42-46, 106-111); -: Mak~dvonu 
znám dvojí osadu Peštani u Prilěpu a Ochridu, Peštalevo, Peštenca TI Pnlepu, 
Pešternica u Tikveše (K~nčov, 327). 

2) Srv. výše str. 383, 400, Rovněž Lavrov (lli:MHIT. 1901, VIII:, 
str. 485). Také Bož. Pl'okié, IIocTaHaR je.n:He CJIOBeHCKe l\apCBlllle y Man.e.n:oHl!JlI 
y X. DEmy (fJIac LXXVI. 1908, 229) se domnívá, že i kulturně tito make
donšti Slované byli odlišeni od Slovanů v podunajském Bulharsku (zde vice 
podlehli vlivu řeckému) a že zejména zvyk světiti slav u náležel pouze i~m 
(srv. i Prokié, BojBo.n:a Ibal\, HajcTaplljli lleTOp. ClIoMeH o CJIaBll y Man.c.n:OHlI]R. 
EpaTCTBO IX.-X. 5 sl. 1902). Ale to vše není dostatečným prúkazem 
srbismu starých Makedonců. 

3) Sem patří hla.vně Stojan Novakovié, jenž si vytvořil představu, 
že celý západní Balkán od Tisy a Moravy obsazen byl od větve Slověn~ 
(větev, jíž náleží cirkevněslov. jazyk), kde!to ~tc~odni vO~ krr;en: A;~:~ 
(t. j. pozdějších Bulharů). Srbové nejsou vsak cash Slovenu, .nybrz pns~l 
po nich, později (Upnll OCH OBl! 89-98; srv. též stať Novakovzéovu "li II l} 

Y Malw.n:OH. Hapo.n:H . .n:HjaJIeRTaMa" fJIac XII. 1889). Srv. výše str. 381 pozn. 4 

a 336 pozn. _1 < 
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Slovanu na Balkán v kap. IV. vylíčeném, při všech těch výbojích 
vedených Avary z části od dolního toku Sávy - zcela přirozené. 
Při Bystrici setkáváme se, jak jsme už viděli (str. 397) se zřejmou 
starou osadou srbskou .Esf}{:Jux, dno Serfidže, odtud vyšli Srbové 
malo2.sijské osady Gordoserby, srbské stopy shledali jsme i v no
menkhtuře Řecka (srv. str. 398), jsou i v Bulharskul ) a není 
nemožno, že jednotlivý starý kmen, na př. Druguviči, byli ví.::e 
"srbští" než "bulharští", jak soudí P. Lavrov.2) Vždyť se ostatně 
srbská kOlonie Serbia nalézala v jeho blízkém sousedství. Proto 
nesouhlasím s těmi, kteří odsud živel srbský vůbec vylučovali, 
ale ovšem živel ten během doby nadobro zanikl v bulharském. 

3. Slo\ ané vŘe c k u. 

Otázku, kdy Slované přišli do Řecka a t8.m se usadili, 
rozřešili jsme si již v kap. IV. při iíčenÍ vpádů slovanských na 
BcJkán. Viděli jsme, že velké vpády spojené nepopíratelně s okku
pad trvéJou možno datovati už od r. 578, - před tím byly na
neJvýše jen náběhy (str. 205 sl.) - a že od počátku vlády He
rakleiovy Řecko bylo nejen m. dobro ztraceno, nýbrž i veřejně 
za ztracené uznáváno. Tak dlužno vyložiti zejména zprávu 
Isidorovu: "cuius initio (imperii Herac1ii) Sclavi Graeciam Ro
manis tulerunt" (srv. 212, 215, 230). 

Zbývá nám zde ještě vyložiti, jak vypadalo blíže toto osídlení 
a spojená s ním slavisace řeckých krajů. 

Vpády do Řecka byly hojné, Slovap.é přicházeli častc 
a v ohromném množstvÍ, jak dosvědčují přímé zprávy, a proto, 
není divu, že jich tam také dosti zůstalo, že osídlili jednotlivé kraje 
hustě a při tom celé Řecko na čas ovládli. 

Srovnejme jen znovu, jak si r. 581-5 Jan Efeský stěžuje, 
že po 4 léta celou Helladu i s Thess".lií pálili a pustošili, zůstá
vajíce v zemi jako doma a jak ještě r. 585 "bydlili tam, roz
sazeni a odpočívajíce", - což potvrzuje také Jan Bic1arský slovy: 

1) Podle Mladenova (ITOII. 1902, 289) je v Bulharsku dnes ještě řada 
osadních jmen odvozených od jména Srb: C'J>p6e u Sevlijeva, C'1póerrun:a 
u Rachova, C'bp6JI!IHlln:a li Berkovice, C'bpÓhe v Trěvněnsku, C'bp6rrrrOBo 
u Panagjurište, C'bp60JIaUII;a u Sevlijeva. Mladenov má však za absurdní, 
mysliti při tom na kolonie srbské, s čímž nesouhlasím. 

2) Lavrov, 1. c. soudí tak na základě koncovky -iči. Ovšem koncovka 
-iči zde nutně z řeckého tvaru nevyplývá, poněvadž řeckým -ií-r:a. mohl 
býti označen zvuk vzniklý z tj dříve, než se ustálily pozdější střídnice, 
na př. dnešní srb. é. Srv. formy BcQ6ií-r:a~, Bcl,ErE~ií-r:a~, B()I,~ovvÝj-r:a" 'E6EQi-r:cn, 
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,,(Sclaveni) parte s Graeciae atque Panno,niae, accupant",l) v~r~:
nejme dále zprávu Euagriovu o pokořem cele Hellady', P,OClU~)IC 
r. 586-7 a souhlasné s tím zvěsti kroniky monembaSl]ske a lIstu 
patriarchy Nikolaa, dále zprávy Mich2Ja Syrs~ého, ~.arhebraea 
a Konst. Porfyrogenneta2) o tom, že se Slov2,ne uS2.dilI v Řecku 
a měli obsazený Peloponnes po 218 let v takové síle, že ~ádný 
Říman nesměl se t2.m objeviti. Srovnejme dále zprávy MIChala 
Svrského o hospodaření slovanského knížete v Korintě v letech 
587 -93) atd., až po výše citovanou zprávu Isidor~vu, - a to 
zajisté stačí, abychom uzndi, že se SloV2.ué po~:.li v ~:cku usc',~o
vad koncem VI. století a ne teprve v VIL, J ,k se dnve soudIlo. 

K tomu potom přistupUje řada histori~kých zpráv z dob~ po~ 
zdější, které dosvědčují, že ~lované ~. Reck~ v~ skut;zu zustal: 
dlouho seděti a svobodni, nežlI se pod ,nlo mon nmske postupne 
je opět podrobiti, - nejdříve v severní Hel l2.dě, potom na Pelo
ponnesu. 

Když v letech 723-728 biskup Vi~ibaldv puto~~l ze ~yr2~kus 
do Svaté země a zastavil se na Morel, lezelo pnstavm mesto 
Monembasia (na východním břehu Malijského poloostrova) podle 
jeho slov "v zemi slovanské '.4) Rovněž Slov'.ny (zv,. A:2!,~~ 
v okolí Dyrrhachia a Athen dosvědčuje souč;.sně apokryf:('~e ZItl 
sv. Pankracia, biskupa taorminského.5

) R. 78:3 poshh CIS2.rOVn~ 
Irena logotheta Staurakia proti Slovanům, který je také ~. okoll 
Soluně a v Helladě podrobil a přinutil k poplatku. Pn tom 
vnikl i do Peloponnesu a přivedl nazpět tolik zajatf.c? a t~~( 
mnoho kořisti, že mu při návratu v lednu r. 784 vystrojIlI v Can-

1) Srv. citáty výše na str. 203, 206, 207. 
2) Srv. citáty výše na str. 210a násl. 
3) Srv. str. 215. 
4) Vita Wilibaldi ep. (MG. SS. XV. 93): venerunt Saracusam 

b et inde navigantes venerunt ultra mare Adna ad urbem Mana-
ur em.. . , I Vkt' 1 . e 
fasiam in Slawinia terra. Ještě v XIV. a XV. stoletJ zva y se ne ere rra] 
na Morei Sclavinia (V. Vasiljev, CJIaBHHe B'b fpen:ÍH. Bfls. Bp. 18~8 V: 436. sl., 
K3nčov, lIt1aRelíoHllH 69; zprávy turecké). Srv. též H. Gelzer, I?le klrchhc~e 
Geographie Griechenlands vor dem Slaweneinhruche (Zs. f. WISS. TheolOgIe 
1902 430 sl o lVIonemhasii 432). 

, 5) Srv .. 'edici A. Veselovského (C60pHl!In ÚTlí. p. H3: T. XL. Nr. 2. ~I. 
Orr!l301í'b o TaBp'li n MeHin B'h arroI{p. ?KllTirr ~B. IT:HRpaTIJl 6.5. ~l.). V starem 
t xtu mluví se o Avarech. ale v novořeckem prekladu Zltl P~nkracl?:a 
e " S" VN) ar.Jáf30'll" no))ov, l1f3écQovs &no -r:o'V nó},E!W'V (Cit. VaszlJev čteme: 17<jJ8QUV vé ,,~" v.. b .. ", A . . 

416-417). Ještě v XI. stol. patriarcha Nikolaos ve svem poslam k lexlOvl 
Komnenu nazývá slovanské oblehatele Patrasu Avary. 
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hradě slavn)'T triumf.!) Nicméně Slované peloponneští nebyli tím 
ještě definitivně podrobeni, nýbrž teprve později. O dobývání 
PatrCt,su víme již,událo se r. 805 nebo 807.2) Tu byla pokořena 
Achaia. Ostatní Slované na Morei byli pokořeni na dobro teprve 
strate gem Theoktistem za panování Michala III. (r. 847-9) až 
na Milingy a Jezerity v Taygetu, kteří se poddali Romanovi 
teprve r. 940.3) Ale přes tuto restituci římského panství praví 
v X. stol. Konstantin Porfyrogennetos, mluvě o Řecku: "éO'il'Áa
{3rofh] Tl a O' a n XWQa ual JlÉJlOVé (3áQ{3aQos" - tedy "poslova
nila se celá země""') a anonymní epitomator Strabonův na konci 
téhož století podobně si stěžuje: "uat vvv OB TlaO'av ''HTlélQOV ucd, 
'EÁláďa O'XéOOV "al, lléAoTtdvv'l'jO'ov ud Mauéďovíav L'xvl}a. L'uláfJot 

'IlÉp-O'IJ1:at", - a dodává, připomínaje, že po starověkých 

jménech je už veta: "f1Tlav1:a I'al;l zai"':a Lxvil'at vÉp-OV1:at".5) 
Na změnu obyvatelstva svědčí ostatně i záměna jména 

1) Theofanes (ed. Boor, 456): Tovup '1:1» Ě'1:a SIQr)VEVUetUIX ElQÍ)vr)/-,E'1:Ct 
rov ~ 'p , "" -, ' , , 't !Jet rov XOit. etuHCW EV(l0vUet 0i1tDU'1:EJ).H 2.'1:cwQáxwv '1:0V 'ltOi'1:(llxt.ov xetl J.o)'o&Ér:r)" 

'1:0V dMolO' l)Qó/-,ov /-,Er:Ct l)1!váftsro~ 'ltoJ.J.fí~ Xetr:Ct u{w 2XJ.OiVWroV MJ'vrov, uetl ltOiUI.&roV 
f'ltt <BhúIJOiJ.ovlxr)v xlXl "EJ.J.ál)a {)'JtÉ1;ass 'ltÓ;Vr:IXS xOil V'lt0cpóQ01!S É'ltOí'l/1J8 '1:fí POi,'t.I.Elot.. 
sl(jfíJ.&E (J~ xOil EV IIEao'ltov1'hurp xotl 'ltoJ,!.rj'V etlX/-,etJ.roulcw uDcL J.ácpv(let jíyetrs ;ji 
'1:rov 'Pro/-,etíruv (3auiJ.Eír:. Srv. Kedrenos ed. Bonn. II. 2l. 

2) V synodálnim listu patro Nikolaa II. k Alexiovi I. Komnenu 
a u Konst. Porf. De adm. imp. 49. Srv, citáty úplné výše na str. 210 a 2ll, 
kde je í ostatní literatura a u Vasiljeva, 1. c. 419-422. 

3) Konst. Porfyr. 1. c. 49. Zde se potvrzuje trvalé přebývání Slovanů 
v okolí Patrasu a jejích příslušnost a povinnosti k patraské metropolii. 
V c. 50 vykládá obšírně o ostatních Slovanech na Morei, o vítÚstVÍ Theokti
sto:,~ a definitivním pokoření vzbouřených J ezeritů a Milingů od stratega 
Knmta Arotrasa. O celých těchto pozdějších bojích srv. hlavně uvedenou 
výbornou práci V. Vasiljeva, str. 423 sl. Konstantin dále (c. 50) připomín"á 
ještě, že místodržitelé pokořeným Slovanům v Recku dávali v čelo kní
žata - aQXOV'1:8S. (Srv. Leonis Tactica XVIII. lOl.) 

4) Konst. Porf. de them, II. 6. Zde též uveden jamb grammatika 
Euthymia ,,'J'OiQetul)oařiTis O'ljJb;; EU&J,etpro/-,ÉV'fJ" obsahujíci, ač jinak těžko 

přelo~itelnou, zřejmou narážku na odchylnost typu slovanského. (Srv. 
Laskzn, Co'!. KOHOT. Barp. 54 a hlavně výklad P_ Kretschmera v Arch. sl. 
Phil. XXV. 233 a Vasiljeva, 1. c, 418.) 

5) Muller, Geogr. gr. min. II. 574, 583 (Kn. VII. kap, 47 a VIII. 
k. 21). Novakovié myslí, že pod terminem Skythú-Slovanů dlužno n'zuměti 
různé národy turanské vedle Slovanů (HpBU OOHOBIl 39). O stáří epitomatora 
srv. dissertaci Dodwellovu "De Strabonis Excerptore et aetate, quo vixerit" 
(Geogr. Vet. scriptores gr. min. II. Oxoniae 1703, 168). Sathas klade jej 
do poč. stol. IX. Documents inédits. V. l. Préface XV. (Vasiljev, 430 
pozn. 5). 
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E}.),nVSi> v 'EUaďl'xo{,l) Tito Slované seděli·· v Morei ještě 
v XIII. stol., neboť čteme v staré kronice, že vévoda Vilém II. 
(1246-1277) vystavěl v Lakonii pevné tvrze Mizitru, Leu~ron 
a Mainu, aby jimi ovládal Slovany v okolí usazené.

2
) A Ještě 

v XV. stol. dosvědčuje Mazaris,3) současník :Manuela Palaeo10ga 
(1391-1425) a rovnez Laonikos Chalkokondyles, že žili na 

Peloponnesu Slované.4
) . ' v 

Ve zprávách právě uvedených připomínaJí se mImo vse-
obecné narážky na okkupaci slovanskou i je:Inotliví slovanš~~ 
kmenové jménem. Jsou to, připojíme-li k Recku i .!hess~:l: 
a Epirus, na severu Vajuniči a Velegeziči, známí nám JIž z ZIt! 

sv. Demetria, a na Peloponnesu Milingové a J ezerité. 
Va jun i či 5) uvádějí se v II. demetriovské legendě pouze 

jednou ve zprávě, která povšechně vykládá, že mezi Slovany, vzbou
řenými proti říši v Řecku a v Il1yrii, byli i Velegeziči a Vajuniči.6) 

--:-1) Vasiljev'~ll. c. 415, 419. Mnoho ~ domáciho ~obyv~telstva zničil 
také velký mor r. 746 (Theofanes ec.. Boor, I. 422), ze]mena v.Monem-

basE (r. 747 pustošil i Cařihrad), 
2) XQÓV~){OV MOQÉúJs ed. J. Schmitt (Lon~on 1904) .str.202 v., 3032 

až 3040, Buchon, Recherches histor. sur la prmc. franyaIse de Moree II. 

(Paris 1845) str. lll, v. 1658-1715 (cit. Vasiljev: 435).. .'_ 
3) Ellisen, Analekten der Mittel- und Neugnech. LIt. (LelP:l~ 1360) 

IV. 239, cit. Nliklosich, Sitzungsber. Akad. V\Tien LXIII. 531 a VaszlJev, 437. 
O jiných benátských dokladech morejské Skla.vonie do XV. stol. srv. Sathas, 
Mon. hist. Hell. 1. 298 sl., Sozonovié, CJ1aBIIIle 16, Gelzer, Neue Quellen 
zur Gesch. des lat. Erzbistums Patras (Leipzig 1903) 47 a Vasiljev 438. 

4) De rebus turcicis 1. (ed. Bonn 34, 35). Zde dí, že mluví všichni 
'Slované iednim jazykem, třebas jsou jmény rozlišeni, i Triballové (t. j. 

Srbové) i Mysové (Slované bulharšti) i Chorvaté~i ti, kteří bydli u hor 
Taygetských a Tainarských (ÚlS .t!etXroViXí]S Eq 'Co cTetVl'E'COV oQOq xetl Er; '1:0 

TalvetQov o/XÍ)fL2VOV ). . .. 
5) Jméno řecky zni Bctw1!ví]'l:ctt.. "; Jak znělo sloval:~ky, Je neJ1S~o; 

Navržený Šafařikem tvar Vojniči (patron:rr;iku~n ~d V0J21t, T1oJe~t.l. z~mlh 
už Hllferding (I. 24) a Krek jako nemozny (EmleIt. 312), POZde!l.pnpo
minaný termin vofniků v Albanii a jinde na Balkáně (tur. vOJ mkluk) , 
vzniklý z privilegií při službě vojenské (srv. Hilferding, 1. 25, Matov: 
CÓOpHllK'L IX. 58, Jireček, Cesty 251, 375, 498, 527, 534 sL), nemůže býh 

ovšem ve spojení s Vajunity legendy. 
S) Tougard, Hist, prof. ll8: 'E'IÉ'I!E'OO 1:o{VVlI .••• r:ó '1:rov ~',{Áet(3lveJlv 

ETtOQ&í]Vett. E'&vos, 'ltJ.1'í&oq IX'ltEb(lOV rJ1!VetX&EV &'lt6 '1:E '1:rov dQOyOVPb'1:roV, ~etY01!řJct.~v, 
BsÁSrsf;i.rov Betwvv1)trov, BEQS'fJ'troV xal J,Oi'ltroV E&VroV.... 'lta(fet7l r:'fJ1l @S1:l:et).i!ltV 

Xett dt;; n:Ql aiJ'CT)v vhuovs xetl ú)s 'Eí.J.á(Jos, Ěr:i /-,T)'I! xetl r:Cts KvxÁářJets vÍ)"o1!>! 
xetl r:Tiv lIXctÍetV Ttacretv, '1:fJv 'l:E ''HnEiQolf xetl 'Co TtAEiu'1:oV '1:0V 'ní,1!~'xoV XetL /-,É(lOS 

'1:i)s lIcr{etS E){'lt0l!&í](fOii. 
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Kde tito dva kmenové seděli, pověděno není. O Vajuničích 
obvykle se soudilo, že sídlo jejich bylo totožné s epirským kr2.jem, 
zv. později v XI. -XIV. stol. Vagene#a, Vagnetia, Bagenetia, 
Ba'YEvEda mezi J oaninou a Glavini( í, tedy s jižní částí Epiru, 
na severu od zálivu Artského až po ř. Kal?mé.s.1) Na zálivu Artském 
nalézáme vskutku podnes oSť.du Vonitza (Vojnica?) a jelikož 
je silné sloV2.nské osídlení Epiru i jinak plokázáno nomenklaturou 
v cel ém Epiru (ještě dnes téměř polovice jmen je slovanská), ze
jmém v kraji avlonském,2) není toto obvyklé umístění Vajuničů 
nemožné. Vadí mu pouze text legendy demetriovské (1. c.), kde 
jsou Vajuniči uvedeni mezi kmeny z okolí Soluně, spec. mezi 
thessalskými Velegeziči a makedonsk}Tmi Brsj2.ky. Proto je tť.ké 
dříve Tougard klé'.dl k Strymonu3) a nově G. Balc.sčev identi
fikuje s bogomilsk}lmi R.buny ve vnitru Balkánského poloostrova, 
bydlícími u Pri1ěpu a Ve1esu na řece a na p12.nině Babuni; při
pomímjí se zde už v XIII. a XIV. sto1.4) Ale ani tento výklad 
není přesvědčiv}T. 

1) Srv. Drinov, 3ace.rreHie 172, HoPI, Gesch. Griech. 94, Zlatarski 
(C60pH. yM. XXIV. 70 sL), St. Novakovié (fJIac LXXVI. 1.2 sl. IIpBIl OCHOBIl 
72), Celzer (B,'z. Zs. II. 42), Maretié (Slaveni 56), Hz'lferding (I. 25). 
Zlatarski hledá Glavinici mezi středním tokem ř. Voj usy a Ozumem II pIan. 
Tomorské. Srv. napřed s~r. 410. Zcela nesprávná byla identifikace Vajunitů 
s Venety-Slovany (arcibiskup Pilaret, 'ITCHin: OÓll(. HeT . .l!:peBIl. Pocc. 1848 VI. 
P. Slavejkov, rB . .l!:HMHTjlHll COJIyHCRiíí. 67, 1868), nebo s Boji - B.i:ki 
(P. Sreékovié, RúT. cpu. Hiip. I. 66). 

2) P. Aravantino (X&;OvoYQctrpla 1:1);: 'H%EiQov Athény 1857. T. II. 313) 
našel mezi 1539 názvy 717 jmen slovanských (v okresu joaninském 228 
na 555, v delvinském 155 na 365 a vavlonském 334 na 619. Srv. výčet 
u Hilferdinga, RCT. CepÓOB':b II 6oJIraln. Co6p. CO'1. 1. 283 s dodatky u lY[ aku
ševa, RCT. pa3. o CJIaB. B'ň AJIÓaHill. IIpll.rroJKeHie. Zde bych připomměl, že 
později Epir zván byl zemí bulharskou, a město Arta speciálně bulharským 
městem (na pl'. od G. Malaterry v knize o normanských výbojích III. 
c. 36, 39, srv. Hahn, Alb. Stud. 311 a Drinov, 3ac. 173) a to nejen z dů
vodu politické příslušnosti k říši bulharské. U Kedrena (II. ed. Bonn 
312-4), čteme, že se k zálivu Artskému přistěhovali později Bulhaři (Mal>u
šev, 1. c. 4). O biskupstvích zde zřízených a závislých na arcibiskupství bul
harském, viz u Colubinského, O'1CpR'ň lleT. lIpaB. ll. 73, 74, 250, 261. 

3) Tougard, Hist. profane 259. 

4) C. Balasčev, C.[OB:BHCROTO lI.[e~!e BctLOvv1)1:ah (Zbornik u slavu 
V. ] agiéa 495 a IhJIrap. Hace.rreHHe 27). Do záp. Makedonie kladl 
je zprvu i Šafařík (SS. II. 240), hledaje souvislost s osadou Vajna, Voimi. 
Později však na základě zprávo Vagenetii v XL-XIV. stol. rozhodl se 
pro jižní Epir (ČČMus. 1847. II. Srv. Sebr. spisy III. 77).' 
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Vel eg e z i Č řl) připomínají se vedle Vajuničů ve zprávě právě 
uvedené, ale vedle toho ještě za bojů o Soluň r. 6~0. V té době 
Velegeziči žili s městem v míru; obležení měšťané použili toho 
a poslali k nim 10 lodí pro potraviny a obilí a sice, jak legenda 
výslovně dí, do Theb a Demetriady.2) Z toho vidíme, že. seděli 
v Thessalii při moři v okolí thessalských Theb a Demetnady,'? 
v úrodné kotlině thessalské při zálivu Voloském, kde se patrne 
uchovalo Jejich jméno v osadě Velestinos a kde poz~~jší p~a
meny XII. a XIII. stol. připomínají provincii BeZegezzt2a.4) JIm 
náleží i zprávy o Belzitii, o nichž jsme mluvili výše na st~: :2~. 
Že ostatně celá Thessalie byla naplněna Slovany, dosvedcuJe 
hojnost slovanských místních názvů.5 } 

O slovanských kmenech na Pelopu:ilUesu víme jenom málo 
ze zprávy Konstantina Porfyrogenneta o jejich podrobení (vi,z 
výše str. 436). Tam se zároveň dočítáme, že oba kmenove, 
jménem uvedení, Mil i n c i a Jez e rci, 6) seděli v Lakedae
monu a Helosu na stráních horstva Pentadaktylského (st. a dno 
Taygetos) a to ta:z, že s je~né strany h?r" seděli Milir:,:i,_ s d:~hé 
Jezerci. Jelikož Jméno kraJe Helos ( .. o EJ...os), ZnaClCl barmu, 
stoja tou vodu, odpovídá výzr:amem jménu J eze,rců, ': je!~ě ,d~es 
je tu osada Ezeron, - je zřejmo, že zde, na vychode pn zahvu 

1) Řpcky BE/.EYE~fí7:on, slovanský tvar opět neji~tý. ]ireček. (Dě)ny 
bulh. 97) hádal na Velesiče nebo Velegostiče, Krek obOje zamítl,(Eml. 31,1). 
Lavrov shledává i tu koncovku -iN a soudí na původ srbsky .(srv: vyse 
str. 434). Hillerding (I. 24) piše Velesiči a spojuje s nimi Velestmo 1 hrvad 
Veles v Makedonii, Šafařík (II. 242) Veligost v Morei (četl proto VelegoitJcl). 

2) II. leg. 86: (J1:aM)vct~ ElS 1:0: 1:61V @l){J61v nctl .dl)Ii'l)1:QLáooS Ii'Éfťl) %fťog 

1:0VS MV E&VOVr; 1:61V BEAEj'EI;1)1:wv, O<pE{),OV1:ctg E~ QV1:WV 5l)Qov~ UctQ%OVS ..•. Srv. 

ještě c. 90 a 96 (Tougard, 1. c. 166, 170, 176). i; , 
3) Města Theby a Demetrias ležela při severrum břehu Voloskeho, 

starého Pagasejského zálivu, každé s jedné strany mysu Pyrrhy. 
4) Srv. doklady u Drinova, 3ac. 173, . v' • , 

5) Ve výše uvedeném výčtu Hilferd~ngove Je Thessahe vynec~ana: 
ale za to je dostateč.ným počtem jmen zastoupena v sez~amu Vare~ove 
(viz dále str. 442), ač i ten lze ještě doplniti (na př. Brestemtsa, Gramtsa, 
Zaglaina, Bulgara, Rentina a pod.). , 

6) Konst. Porf. de adm. 50: M~/.l)yyoi, 'EI;2Qi1:~L. Slovansky tvar 
byl Milinci a] ezerci. ]ezeriči (ač Krek o prvén:; ~ochybuJe, ~ml. 31~). Def(ner 
(Archiv f. mitte1. und neugr. Phil. I. 7) uvadl osadu. ~!/.~YYov ~. na Jihu 
Nauplie. Pozdější řecké kroniky mají ME),Lrrol, lat. M~hng~. (V aS~:Jev .434); 
Ostatně existuje ještě osada v Akarnanii MEUryo(3ct a v E~l1r~ v]oanmske 
oblasti lVI~').vynoi, - které, možná, souvisí s kmenem lVhhncu. 
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Lakonském žili ]ezerci, na druhé straně Milingové.1) Ještě v druhé 
polovině X. stoL dokládá zde J'vIilingy Život sv. Nikona, sestavený 
kolem r. 1142.2) -

Někteří se domnívali, že i dnešní řečtí Galazové (nxla~ot) 
na sev. sklonech Ety, Maniaté neboli Mainoté (Mavuf-&aL) na 
jižním svahu Taygetu od Matapanu ku Gyth;u a Maině a Cako
nové (T~áu(i)VBg) mezi Parnonem a zálivem Argolským jsou staří 

slovanští kmenové, dnes pořečtělí. Zeiména o posledních se to 
tvrdívá.3

) Že se kraj Cakonů silně poslovaniI, máme vskutku 
několik dokladů. Část jeho slula přímo Sklavinií od stol. VIII. 
do XV.4) Ale z toho ještě nevypl}TVá, že kmen dnešních Cakonů 
byl původem slovanský. Aspoň v jazyku jich na to nic nepouka
zuje,5) naopak mluví řečtinou velmi starobylou. Ovšem Cakoni 
rovněž jako Mainoté jsou pomÍšeni se Slovany.6) 

Za to v Arkadii seděl ještě jakýsi slovanský kmen v kraji 
Sk orta (Gortynia) mezi Olympií a prameny Ladonu. Ale nebyli tak 

1) Šafařík umisťoval naopak Milingy na vychod, Jezerce na západ 
Taygetu (SS. II. 245), Grot (HSB. KOHcT. 212) oba na východ, Jezerce k moři, 
Milingy dále na sever, do hor.-

0) Řecky text života dosud nevydán, latinsky překlad Sirmondův 
(v něm jméno kmene zni Milingi) vydali .L11:artiJne a Durand, Veterum 
script. et mono amplissima collectio VI. 837 sL Paříž 1729, a zkráceně 
Migne, PG. !1,~'- 975. ~Srv_Vasiljev 426.: 

2) Na slovanskost těchto kmenů, hlavně Cakonů, věřili B. Kopitar 
(Jahrb. d. Lit. 1822, Bd. 17, 94), HoPI, Ersch-Gruber 86,185, Šafařík, SS. II. 
246 (jen Maniotů, pi'ekládaje 1'vlanjaci), a nově Zanetov (má za Slovany 
i Galaze i Mainoty i Cakony, HaCMGHHG 34, 99). Drinov se o slov. původu 
nerozhoduje (3aceJI. 174), .Sozonovié (17) rozlišuje Cakony dvojí, l'ecké 
a slovanské (Milingy), později graecisované. Jméno Cakonie má za slo
vanské, které přijali.Byzantinci. A. PhilliPson, který hájil řeckého původu, 
soudí zase, že dostali Řekové sedící v Kynurii pouze jméno od nějakého 
sousedního slov. kmene Cakonů (Pettermanns Geogr. M. 1890 37). Sathas 
je má i Mainoty za Řeky (Doc. inédits 1. XX.). Vasiljev (GJIaBfIHe 422, 
pozn. 5, 6) stojí.~na: prostředkujícim stanovisku, uznávaje v Cakonech 
a v Mainotech jen )ilnou příměs slovanskou.; 

4) Sem náleží výše uvedené svědectví biskupa Vmbalda a ještě 
v smlouvě benátsl~é-;;-~:í.485 Cakonie nazvána je slovanskou zemí: ad 
partes:.Zachonie sive Sclavonie (Sathas, Doc. in. 1. 298, Vasiljev, 1. c. ,438). 

5) Dokázal to hlavně-'Alb. Thumb, Die ethnogr. Stellung der Zakonen. 
Idg. Forsch. 1894, 195. Cakonsky se mluví ve 14 vsích Kynurie. 

S) Konstantin sám (c. 50) výslovně Mainoty (01. -rov xéa:rr:Qov MctÍv7)S 
olX'hr:oQES) -prohlašuje ~za Řeky, ne Slovany, ale srv. výše na str. 437 zprávu 
Kroniky morejské o obyvatelích okolí Mainy v XIII, století. 
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pověstni jako Milingové a Jezerci a nedožili se panství tureckého 
zaniknuvše ve stol. XIII. Totéž platí o Slova.nech, připomínaných 
v XIII. stol. v kraji Gardilivu mezi Spartou a Tegeou, v Zarnatě 
na j:hu Kalamaty a ve Vatice u mysu malejského.1) O "barbarech" 
mluví na poč. X. stol. také Život Petra, biskupa argivského.2) 

Mimo tyto historické zprávy máme však o Slovanech 
v středním Recku a na Peloponnesu Ještě řadu jiných a pádných 
důvodů. Vidíme několik zjevů v pozdějším zřízení sociálním, 
z nichž vysvítá působení Slovanů, na př. slovanské obščiny 

(O'Qovyyog, O'Q6ryog) v Attice a na Morei,3) vidíme vliv slovanštiny 
na jazyk fecký4) a zejména silný vliv v topografické nomenklatuře 
kraje, pokud jí nově nařízené oficiální názvy nesetřely. Všechny 
končiny Recka - nejenom uveden}T již Epir a Thessalie, ale 
Řecko střední od Akarnanie až po Attiku a Euboil a nejvíce 

1) Philippson, Zur Ethnographie des Peloponnesos (Petermanns Geogr. 
Mitth. 1890, B. XXXVI. 4, 5), HOPf. Er!'ch-Gruber Ene. 86, 185. 

2) J. Cozzz-Luzi, Patrum Nova BibL Ang. Mai, IX. (Roma 1888) 
Pars III. 1-17. Cit. Vasiljev 428. 

3) Srv. o tom blíže v práci 111: atova, OrYIIJIJI 36, v pozn. 4. dále uvedené 
na základě blíže tam citovaných praci Zachariae z Lingenthalu, Uspen
ského, Vasiljevského a Nikolova. Tamže o drungu na str. 64. Za to mluviti 
o anthropologickém vlivu, o němž psal Fallmerayer (1. C., str. III-XII.), 
nedovoluje dnešní stav nauky. Ostatně Županié ukazuje dobře, že staH 
Řekové podlehli během staletí týmž změnám a témuž vlivu, ktery po
změnil původní typ Illyrů i Slovanů (GHcTeM !JCT. aHTp. 54, (5). Zde bych 
ještě připomněl domněnku, která kdysi byla vyslovena, že totiž také ně
které stavby v OlympE jsou slovanského původu; ale proti tomu se hned 
ozvali rozhodně Řekové KU11Zanudis, TE),éVr:IJI;{rx ltV.lQ(1)!J&S nSQl .rov (JJ,a{Jixrov 
~'V 'Okvp,nlCf X-rL(J'p,eXUIJ'V (v žurn. lIiJ'1')'IICú.ov VII. 1878, 487) a Paparrigopulos, 
IIEQl .rov CP7)p,L~{)p,ivúJv ZJ,CX1nxro1J x.wl1eX7:úJv -rnr; OJ,vl11&IIJlS (ibidem. Srv. Sozo
nOV1:é 20). Domněly (jinak nečitelný) slovanský nápis z Eleusidy vydal 
Fr. Lénormant, Recherches archéologiques a Eleusis (Paris 18(2) 403 sl. 

4) Vliv slovanštiny na řečtinu jeví se v převzetí fó četných důležitých 

slov, jako na př. 1;eX%ClVOV, 1;ClXÓV~ (zákon), Áóyros (luh, les). QOVXCl (roucho), 
ónCl'vór; (župan), i;LeXQe< (žár), i;O},Ó-rCl (zlato). i;(1)nóQor; (sbor), i;eXp,nCl (žába), 
XÓúCl (kosa) atd. Ovšem zároveň mnoho přešlo z řečtiny do slovanštiny 
a podotkl bych, že tato přejetí lze datovati už do doby velmi staré. Slované 
měli zajisté už v době Kristově na dolním Dunaji nebo na březích Černého 
moře styky s Řeky, když na př. přejali slovo XClQeX(3LOV, Y,eXQfX(30V - koráb 
v době, v níž v řečtině nenastalo ještě posunutí hlásek b, d, g. O těchto 
vzájemnych stydchřečtiny a slovanštiny srv. Orbinskij P., O cJI'Ě,l(ax'b 

C.JH1BiIHCTBa B'b fIBbIK'Ě HOBOrpeqeCKoM'}, (JKl'I1HII 1854. Nr. 88, II., 94), Destunis, 
M:aTepifIJIbI IIJIfI pU3C;'IOTp'ĚHifI Borrpoca o CJI'ĚllaX'b CJIaBiIHCTBa B'b HbIH'ĚlIlHGM'b rpe
'leCKOM'b fIBblK'Ě CMaT. !\.IIfI cpaBH. CJIOB3pfI III. 354, V. 73, 147, 241. Grr6. 18(1), 

L. Niederle: Slovanské starožitnosti. 29 
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Morea, - ukazují hojnost slovanských jmen, jež se houževnatě 
udržují a jichž už r. 1859 A. Hilferding vybral z topografického 
díla Jak. Rangabiho tolik, že je zde ani uváděti a opakovati 
nemohu.I

) Od té doby rozmnožena byla řada ta ještě dalšími 
dodatky, na př. z archipelagu, a dnes vidíme, že nejen jednotlivé 
kraje Řecka, ale i ostrovy, hlavně Kreta, Euboia, Samothrake, 
Korfu, kde ještě Hílferding žádných slovanských stop nenašel, 
měly trvalé slovanské osady, které zanikly teprve během po
sledních století středověku. 2) Ovšem nutno na to pamatovati, že 
nemusí všechna jména pocházeti z dob prvního osídlení v VIL 
až VIII. stol., nýbrž i od pozdějších kolonistů, na př. z dob benát
ského panství. 

Tento zjev spolu se zprávami historickými výše vyloženými 
přiměl řadu starších badatelů k domněnce, že Řecko bylo nejen 
do kořenů poslovaněno, nýbrž i zbaveno (až na města) starého 
domácího živlu, - a že tudíž novověcí Řekové jsou vlastně Slo
vané, pouze na povrchu pořečtě1í vlivem zbylých řeC'k)'Tch měst, 
vlivem řecké církve, politické moci byzantské a konečně i púso
bením velkých tradic starověké historie. 

F. MiklQ.sich, Die slavischen Elemente im Neugriechischen (Sitzb. Akad. 
V\Tien. 1870. Bd. LXIII.), Matov D., rp'bllKO-Ó'bJIf'apCKH CTyiJ:HU (C60pH. Hal'. yM. 

IX. 1893, 21 sL), Meyer G., Neugriechische Studien II. Die slav., alb. 
und ruman. Lehnworte im Neugriechischen (Sitzb. Akad. Vitien 1894, Bd. 
CXXX.), a hlavně nový spis Vasmera M., rpCKOCJIa-BJIHCKiiI "TIOiJ:M I.-II. 
(HSB. OTiJ:. p. HS. 1906-1907). Meyer našel 273 slov slovanských v novo
řečtině, Vasmer 5 vypouští a za to řadu přidává. 

1) Srv. jeho článek "CTapUHHhI.ll: llOCCJICHiiI CUBiIH'b Ha rpe'1ccKoil 3CMJI:E 

(PyClcKaJI Bcc:Ei\a IV. 1859) a potom stať "CTapI!HHblJI 1l0CeJICHiJI GJIaBJIH'b Ha 

rpe'1eCKOl! 3ell.[:E" přiloženou k jeho dílu HCTopiJI Cep60B'b H BOJIra-p'b (Goóp. 

CO'1. 1. 281 sl.). Pozdější přehledy vydali: Sozonovič I, C.[aBJIHe B'b Mope:E 

Bapm. YHHB. HSB. 1887 Nr. 2. Paparrigopulos K. (viz str. násl.), Arn. Cervesato, 
Le colonie slave della Grecia (Pensiero ital. Milan 1896. Fasc. 47-48) 
a ]. Vareka, "Slovanská jména v topografii Novořecka" v programu 
Č. gymnasia v Budějovicích r. 1902. Měl by ovšem všechny tyto seznamy 
ověřiti dobrý slov. filolog. (Srv. Krek, Einleit. 505; Matov se k tomu chystal, 
ale nedospěL) Vařeka jde opět daleko. Morea není jméno slovanské (srv. 
literaturu u Krumbachera, Gesch. byz. Lit. 412 a Bila. Bl" 1904. 304-), 

2) Srv. k tomu podrobné doklady v stati Iv. Šišmanova, CiJ:aBJIHCKli 

CClJIl!ma B'b I{pHT'b II Ha iJ:pyrHTc OCTpOBH. OTlle'1. OT'.ó lhJIr. III'. 1897. III. 
Šišmanov uvádí doklady ze Samu, Thasu, Samothraky, Kréty, Tenu, 
Euboie, Aeginy, Metany, Zante, Leukady, Korfu. Zde možno uvésti i spis 
B. Schmidta, Das Volksleben der Neugriechen und das hellen. Alterthum. 
I. (Leipzig 1871) a příspěvky Kretschmerovy v Arch. f. sl. Phil. XXV. 233 sl. 
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V letech třicátých minulpho století vyslovil to bezohledně 
Jakub Filip Fallmerayer. Ale Jeho these nemohla obstáti před 
hlubší kritikou, kterou podnikl prvý K. Hopf a po něm dále pro
váděli jiní.!) Ukázalo se, že o nějakém slovanství Novořeků ve 

1) Už před Fallmerayerem poukazoval na sílu slavisace na př. kolonel 
Leake (Researches in Greece. London 1814, 379) a vědělo ní i B. Kopitar 
(Jahrb. d. Liter. 1826 Bd. 34, 141 sL), I Fallmerayer pronesl svou theorii 
zprvu v díle" Geschichte der Halbinsel Morea" r. 1830 (Stuttgart), ale hlav~ě 
rozvedl ve spisu "Die Entstehung der heutigen Griechen" (Stuttgart 1835) 
a později ve spisu "Das slavische Element in Griechenland" (Fragm. aus 
dem Orient II. 1845, str. 3(7). Toto vyšlo i rusky: "CJIaBJIHCKiil 3JIeMeHT'b 

B'b rpellill" v Moskvě 1850. Bylo to právě v době, kdy Rekové bojovali 
za svobodu (1821-1829), kdy v hrdinech missolunžských viděli všichni 
obnovený obraz starých Hellenů marathonských, a proto vystoupení 
Fallmerayerovo vyvolalo i mimo vědecký svět velkou bouři a odpor. Viděli 
v něm úmyslnou degradaci Hellenstva. Věta, kterou Fallmerayer počínal 
svůj spis: "Das Geschlecht der alten Griechen ist ausgerottet in Europa" -
stala se světovým výrokem, Zpopularisova1 to hlavně Kriegk, "Die Ab
stammung der Neugriechen" (V\Testermanns Monatshefte 1859. Nr. 29), 
v Bulharsku ho následoval A. Šopov, Ilon. XVIII. 431. O celé té pověstné 
sporné otázce viz přehled a hlavní literaturu na př. u Hertzberga, Gesch. 
Griechenlands. Gotha 1876. I. 120-131, Die Entstehung der griech. Na
tíonalitat (Mitth. f. Erdkunde, Halle 1877), D. Nikolova, H:EKOJIKO iJ:ywm 

B'bpXy TeOpl1JITa Ha <I>a-JIMepaI1epa (TpYiJ:'b 1887. I. 1868 sL), 3aiJ:a'IIIT:E Ha C'bBVĚM. 

C.1!aBJIHOn:EiJ::ÉHHe (tamže 1890 III. 52 sL), nebo u Šišmanova, CeJIHru;a 3 sl., 
Krumbache1'a, Gesch. d. byz. Lit.> 1103 sl., Pogodina, CJIaB. nep. kap. VIII., 
1vlatova, rp'bllKO-6'.óJIf'. CTyiJ:HH 36 sl., nejlépe však ve výše citované práci 
V. Vasiljeva, OJIaBJIHC B'b rpeuiH. BM3. BpcM. V. 626 sl., kam čtenáře, jenž hledá 
podrobnosti, odkazuji. Zde bych pouze podotkl, že proti Fallmerayerovi 
obrátili se hlavně Pitakis, "T}.'fJ fva XQ7J(J'~(kEV(J'71 nQos &nóOEt~W ort oí vv" 

xawtxovv7:fS rirv 'Ev'áoa: Et f~V &nóyovot úĎv &/lXEimv 'EV.Ýjvrov (~QX. Erp1]p... 1853) 
a Paparrigopulos statí 2i.avtxcÚ EV rais 'EV'''IvtxalfI XÓJQatS EnOtxi)(ms uveř. 

v 'IO'roQtxal neayp..omLm 1. (Atheny 1858; je to přepracovaná starší stať 
z r. 1843 nEQ~ rií~ E'1tI)tX úEWS ZI.a(3txmv rwrov rpvl.cov Ets dIV IIEAonnóv1]O'ov). 

Srv. i jeho řeckou historii 'IO'1:oQía 1:0V i;HTfVéxoiJ čitvovs III. (1886) 196, 
201. Nově se opřel G. Hatzidakis, Zur Gesch. des Mittel- und Neugriech. 
(Kuhns Zs. XXXL), pak Panaiotopulos a Petrides (srv. blíže u Šišmanova 
CeJIllru;a 8). Spis Hopfův jest" Geschichte Griechenlands" v Ersch-Gruberově 
Encyklopedii S. I. Th. 85-86 (1867). Zde bych uvedl, že proti Fallmerayerovi 
i Hopfovi - neboť i tento uznával plně slovanský element v Recku, jenže 
v jiné míře než prvý - vystoupil r. 1880 Konst. N. Sathas s tvrzením, 
že Slovanů vůbec v Morei nebylo a že domnělý slovanský žÍvel byli vlastně 
Albánci, kteří také v Recku zbyli až po dnešní den. (Documents inédits, 
relatifs a l'histoire de la Grece au moyen age. I. Paris 1880.) Proti této 
theorii viz stať Sozonoviéovu (srv. výše), G. lVleyera, Const. Sathas und die 
Slavenfrage in Griechenland (Essays und Studien 1. Strassburg 1885, 117) 

29* 



smyslu FallmerayC'rově nemůže býti řeči. Živel řecký nezmizel 
s půdy své staré vlasti. Byl sice zdecimován mory a Slovanv 
a ~znjkl?, jistě končiny, které byly Slovany tak naplněny, ž~ 
v nIch žIvel starý ustoupil, ba téměř zanikal, ale o celku Řecka 
a archipelagu toho říci nelze. Slovanské osady byly hojné, ale 
domácí živel musil býti silnější na počet, třebas jím Slované 
po jistou dobu ovládal1, - už proto, že Slovany absorboval. 
Úplný zánik Slovanů v Řecku během několika století nemohli 
bychom přes to, že uznáváme mimořádné vlivy vnější, výše 
vzpomenuté, pochopiti (zejména pohlédneme-li, jak se vedle 
Epiru a Thessalie udrželI v Makedonii), kdyby měly býti početné 
po~ěry stej~é. na Balkáně i v. Řecku. V Řecku patrně nebylo 
tolik Slovanu, Jako na severu a Jak by se výše z uvedených histori
ckých zpráv zdálo. Zprávy tyto zveličily stav na prospěch Slovanů 
nejspíše proto, aby zakryly slabost, pro kterou se říše nemohla 
okkupaci a ztrátě Řecka opříti. Proto vykládají, jakoby se Řecko 
na dobro bylo stalo slovanským, a jako by bylo plno Slovanů. 
Slované však pouze vojensky ovládli zemi na vice než 200 let, -
ale potom se jím právě proto, že nebyli dostatečně počtem silni, 
stalo totéž, co se stalo germanskJ'rm kmAnům, kteří ovládli kdysi 
bouí-livě Gallií, Hispanií, Italií, Afrikou a na konec pí-ece za
nikli v domorodém obyvatelstvu. 

Zbývá ještě otázka, jakými Slovany Řecko bylo obsazeno? 
V odpovědI badatelé se rozcházejí. Spor bulharskosrbskfr o národ
nost makedonských Slovanů vrhá také odlesk na Slovany l'ecké, 
třebas věc sama nemá aktuality. Byli srbští historikové a různí 
geografové jako Sreékovié, MHojevié, Reclus,· kteí-i je měli za 
Srby,!) ba JSou i dobří filologové, kteÍ"Í Se blíží témuž mínění,2) -

a Matova, CTYIL!!!! 45···s1. Jakési střední stanovisko mezi Fallmerayerem 
a Hopfem zaujímá na př. Finlay nebo Gelzer (Themenverfass. 44), také 
Miklosich (Sl. Elem. im Neugr. 529), Philippson (Zur Ethnogr. des 
Peloponnesos, Pettermanns Mitth. 1890, 3) a Žifpanié (CrreTeM !!eT. aHTp. 
4481.). Českou stať vydal F. Svoboda, O původu Novořeků (ČČM. 1869.278). 

1) Srv. výše str. 383, 400, Reclus, Géogr. univers. (Paris 1887) 1. 65, 66. 
2) Tak P. Lavrov v referatu o Pogodinově knize C.rraB. uepeILB• 

v JKMHII 1901. Nr. VIII. 478 sl. vyslovil se v tom. smyslu, že Slované řečtí 
byli zprvu bližší Srbům a teprve později sblíženi vice s Bulhary. (Srv. kritiku 
St. Mladenova v llep. Oll. 1902 287 sl. a zde výše str. 439.) Lavrov se opíral 
hlavně o osady "srbské", dále o to, že v řeckých jmenech vystupuje H 

za if, (KQvo1loVX1I&, XOVV7:0XOV1lX~) a vůbec o formu makedonskou KyK!! 

za bulh. KN.1Ild, K'hljld, a pod. To však vykládám jako Mladenov za pro-
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ale většina badatelů přijímala národnost "bulharskou", totiž 
srodnost s těmi Slovany, kteří obsadili východní a středni, a ne 
s těmi, kteí-í obsadili západní Balkán (tak na př. Miklosich, Matov, 
Šišmanov, Kalina a jiní.!) 

Dáti na tuto otázku přesnou odpověď je obtížno, historie 
mlčí a Hnguistická fakta, uložená v slovanské nomenklatuře Řecka, 
nebyla dosud náležitě analysována a oceněna ani Hilferdingem, 
ba ani v novější době Pogodinem nebo Lavrovem. Také řádné 
ověí-ení chybí. 

PHrozený postup Slovanů na jih svědčil by na totéž obyva-
telstvo, které obsadilo střední Balkán, neboť odtud, z Makedonie, 
je pHrozená cesta do Řecka, - tedy na obyvatelstvo většinou 
bulharské. Ale cel}~ nám známý postup Slovanů nevylučuje 
zajisté vstupu jiných plemen slovansk.ých do Řecka. Vzpomeňme 
jen, jak Avaři, ktefí po delší dobu ovládali podunajské Slovanstvo, 
disponovali pro své výpravy nejen Slovany od dolního Dunaje, 
ale i zástupy západními, na jisto z větve srbochorvatské a pravdě
podobně i korutanské a pannonské. Tedy nejen vlastní východo
balkánští Slované, ale jistě i pí-edkové Srbochorvatů a Slovinců 
dobJ'rva1i občas zdí soluňských a bili se v horách řeckých. Proto 
není nemožné, -ba naopak je pravděpodobno, že tam dole zůstaly 
i zástupy z nich. Tento historický obraz potvrzen je do značné 
míry i linguisticky. Vedle osad se jmény "Bulharů" vidíme i osady 
ukazující na osadu srbskou nebo chorvatskou,2) a vedle hdy 
jmen, v nichž jsou udrženy nosovky a zejména sUídnice št za 

nikáni srb. živlu sem, jak ukazuji i osady přímo označené za "srbské". 
Jména jiná, jako Kosovo, Topolja, Poličani, Bělgrad jsou všeslovanská 
(Mladenov, 1. c. 290). Konečně dovolává se i srbské koncovky -iči ve jménu 
Dragoviči, Vojniči a Velegostiči (486). K tomu však výše srv. str. 434. 

1) Miklosich, Sl. Elem. im Neugr. 530, Matov, fp'hll;IW6'hJIl'.·CTYIL IH! 48, 
Šišmanov, CeJIllm;a 34. (Srv. i C60pmlIt'h Hap. yi\!. V. 471), Kalina, Studyja 
nad hist. j~z. bulg. 1. 23, Maretié, Slaveni 53. 

3) Srv. ves XCiQ(3á:r;r. v Attice, v Thessalii a v Argolidě, ves :EéQ(3ov 

v Arkadii, :EovQ1t& a :ESQ(3ÓX&Ci v Thessalii, :EEQ(3~&V~1ICi u Korintu. Srv. i :&Qá
(3hCi'Vh u Beratu, ZH~(3~IX'V& v obl. joaninské, ~ÚQp,1tCi'V~ u Kalavrie, ~sQ(307:á 
v Messenii, ZéQ1fíúLO! tamtéž, ZCi~p,1tí1:úCi v Lakedaemonu, ~sQljÚ1l(/' tamže. 
Častější jsou složeniny se ~1I1.Ci{1: ~1IJ.CifJfI{OXá)«. osada na Kretě a v Lakonii, 
~"J.Cif30XcJ)(J& osada na TE;nu, ~1IJ.&(3ovs, ~1Ii.Ci(301tovi.a" osady na Kretě, 
:E%J.ía.(3~ osada v Epiru, MOQÓ(J"l<Í,Ci(302f v Akarnanii, :EK/.a(3oxwQ& v Lakonii. 
Jména odvozená od jména Bulharů jsou asi vesměs data pozdějšího, na př. 
BOVJ:Y&QCi, planina v Thessalii, BoVi.yaQo, ves na Thasu, BOVQYClQO, ves na 

Kretě, Up,vi) 7:0V BovI.yáQ1] v Akarnanii. 
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srb. 61
) nebo střídnice a za st sl. x.}) - vidíme opět střídnice srb

štině bližší, na př. u za lic nebo pÍ"echodné k' - za bulh. št.3) 
Je patrno, že se do Řecka dostali Slované z východního 

i západního Balkánu, ale většinou, myslím, byli přece jen "bul
harští". Na to ukazuje i historie vpádů i většina bulharské no
menklatury - ovšem, chceme-li vůbec už pro VII. a VIII. stol. 
operovati s pojmem srbskosti a bulharskosti. Slovem, Řecko bylo 
naplněno Slovany, v jejichž řeči se smísily zjevy západo- i východo
balkánské. 

4. S lov a n é s ev e rod u n a j š t í (d ač t í). 

I na sever od středního a dolního Dunaje zůstala v dnešních 
Uhrách, Sedmihradech a ve Valašsku seděti ještě zm,čná část 
Slovanů skupiny jižní, o kterých sice pro dobu, o níž jednáme, 
víme pramálo, ale které pÍ"ece podle některých známek smíme 

1) Srv. nosovky v hojn}rch jménech odv. od stsl. AR.r1l. a AR.Kd (Matov, 
CTYi\lH! 70, 71): Aóyros ve Fokidě, Arkadii, Achaji, Elidě a odv. od toho 
jména AoyxIX, Aoyxávé%OS, AÓyyL7:ÚL, Záí.oy)'o, AClyyá~é, Aayyá8Lct, BJ.óyyog, 

MClX(!ó}.OY){Of;, l"WEGOÁóyyé (srv. 1kliklosich, Ortsnamen II. 193), dále v Mes
senii a Aegině 2:pÉV7:0VQé (S"lov.?). častější KClUV7:~é (Euboia, Attika, Achaia), 
v Boiotii Ll0I1'(3QClívCI, v Elidě Movv8QL7:ha, jméno horského hřbetu ZÉvI1'nL 

v Elidě, 2C1VUJ!I1'ÉQé (Sandomir?), ::Eav7:0(3ír;~a v Epiru, rQÉvuť. V metrické 
kronice morejské označeno je jedno území Slovany obývané ó 8QóYros 

7:WV Xxl.CI(3WV (srv. slov. dr~g':ó, stsl. Mhl3rd, les). Skupina št je ve jménech 
ITh7:éavl] (čtyřikráte v Epiru), ITU i1:LClVl] v Epiru a v řadě Jmen s kon
covkou -šti, na př. TQEl1'no{;ít1'-r:L, 'PexJ!h,uíÚ7:L, Ko(3ar;~ícr7:L, BE~El;í(JU, 'PDl.iJO(3í(JH, 

TťÉI1'W-r:L, TOa1:lX[a"CL, BE).-r:~ícrr;l]. Jinak srv. nosovky v novořečtině v těchto 
slovech: SÓI1'TCQOS (3X.SP1l.), xó"yoJ.l] (K!í>l{OAa)), l.ól'yo," (AX.rn.), l1'0vr;óg (MX.Ta), 

'ltQOrr:8L (npx.ra), yuoVW:r:oí.l] (rx,~d), ú-r:ovl1''ltO; (CTmfld), ť!ovl1'ní (pJhn), &ryov];Lua;g 

(;;'KOT1l.), ""'yyó" í.lXyr&iJa (M,Kd),l'QEvr;á (rphlAd), XOUvr:QOI (KOMAd), ť!ávrťt (phlA1l.), 
QÉV"CcrDl. (Vhled), 'YQlvse (rpt?l3d). Srv. Mayer, Studien II. 10. 

2) Kcm;wó,kt (K;;,nHH"SQ), Ht('lhxál!.L (fdPAHKif,hH). Viz u Mladenova, 1. c. 
Zde bych vůbe.c připomněl, že se v těchto jme ech objevuií častěji ještě 
formy praslovanské, na př. (TQLyáQ!Swv, rťt(!iJíxt., rDl.Qřií"C~lX. BiQu/.ú7:ťt, .J1X 9l'áI1'Eú"r:O 

město v Aetolii, - srv . .JO!Ql'áI1'EQor;). Dále sem patří tvary (3á/.ros, 6aJITHHa, 

MaJIi\H'lmC, 30JILTO v Šestodněvu J oanna exarcha bulharského a v Sinajském 
žaltáři (Srv. Lavrov, TpYi\hI CJIaB. R0l\11f. apx. o6m;. ]"10skva II., a ve v}rše 
uvedené recensi Pogodinově str. 483; Kretschmer, Archiv sl. Phil. XXVII. 
231). Dále přesunuti 'PÓcpLDl.S, 'POVcpLťtS. ''AQCP'exs, 'O(!CPLas (jméno f. Alfea 
v Elidě), na něž uk~zal Pogodin, 1. c. 79. Srv. i Vasmer, }Iúm. eTap. 1906, 278. 

3) Lavrov uvádí 1. C.: KQVOXOVXL - t. j. KpuBoRynH, KovuxuxQl] _ 

Kynapu, XOVV"r:Oxovxxt. - XYi\ORynu, Ml]J.t.UOVXXLDI. - 1iUJIIlRynH, KovxjDl.

Kyna. Měkké K a r, II za ;;, je dnes hojné v Makedonii a sbližuje část makedon
ských dialektů se srbštinou. 
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vřaditi mezi Slovany, z nichž povstal ve východní polovici Bal
kánu národ bulharský. 

Slovanům těmto, poni::vadž zaujímali území býv8Jé Hmské, 
Trajanovy Dade, dává se jméno Slovanů dackých. Dlužno však 
vyslovně a hned z pÍ"edu podotknouti: ~e tento ter~i~, i ~dy~ 
ho zde pro obvyklost jeho občas uŽlvame, neoznacu)e ne)a~y 
zvláštní, samostatný oddíl Slovanů, odlišených kulturně a ).a
zykově od Slovanů, sedících na druhé, jižní straně Dunaje: 
Aspoň po dnes nemáme práva viděti v nich něco zvláštního. KdysI 
Kopitar a po něm Miklosich, ačkoliv oba čít8Ji také tyto Slovany 
ke skupině jižní, domnívali ~e přece, ,že ,byli odl~še~i od ~ul~~rů: 
patříce více k větvi a,lpskych Sl OVlllC u , od mchz bylI ~a:llne 
odděleni Srbochorvaty, když tito, přišedše ze severu, vmkh do 
slovinského pásu původně jednotného od pramenů Drávy až 
k Prutu, pás tento roztrhli a tak Slovince korutanské a kraňslzé od 
Slovinců dackých oddělili.1 ) Ale dnes je tato theorie ze slov~n
ského jazykozpytu - a o jazykovou stránku se při tom Mikloslch 
opíral - odstr8.něna. Dnes soudíme, nejen z řady historick)T~h 
dat, ale i ze známek samého jazyka dackých Slovanů, pokud Je 
nám ovšem v skrovné míře přístupný, že náleželi k téže skupině, 
která obsadila střední a východní Balkán až do Řecka, tedy 
k ':lovanům zV8.ným později bulharskými. Je také přirozeno, 
máme-li na mysli svrchu vylíčený obraz stěhování Slovanů přes 
Dunaj, že Slované, kteří postupovali v jediném vel1~ém, p:o~du 
z Valašska na poloostrov, byli titíž nebo sobě velmI bhzC1: ~ ta 
část, která přešla pí'es Dunaj, i ta část, která před Dunajem 

zústala. 
Že zůSt8.l0 seděti ll8. severu dolního Dunaje mnoho Slovanů, 

je přirozeno z celkového rázu slovanského stěhov~ní. A dos~ěd
čuje to nejen celá pozdější historie Uher, Sedmlhrad, Va12.sska 
a lVlu1tan, nejen dokázaný velký vliv jazyka 8. literatury st8.ro
bulharské na národnostní charakter rumunský,2) nejen spousta 

1) Srv. vyše str. 255, 327 sl. . . 
2) Srv. Miklosich, Die slavischen Elemente lm Rumulllschen (D,enk

schriften XII. 1862), A. de Cihac, Dictionnaire ďétym. dacor?m. II. .uv?d 
(srv. referát ]agiéův, Archiv sl. PhiL IV. 638), O. n.ensusz.~nu, H1stOlre 
de la langue roumaine I. Hlava V. (237-287), A. ] acumrskzJ, Ih 1l0rrpocy 

o CJIaB. 3JImw}!'rf; BL pyl\1j,IHCRO~IL !I3hII,f; (H3B. OTi\. p. !IS. 1903 III. 393, 400-414) 
a téhož referát v H3B. OTi\. p. lIS. 1908. III. 389 sl. Srv. dále i pozn. 2. 
na str. 452 této knihy. 
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sIo~anský~h j~en, v topografii dnešního Rumunska,!) nýbrž i přímé 
zpravy hIstoncke o bývalé zadunajské Dacii VIL-IX. století. 

V těchto zprávách dlužno ovšem dobře rozeznávati mezi 
Bulhary vlastními a Bulhary-Slovany, nebo lépe řečeno Slovany 
bulharskými. Dočítáme-li se že už před příchodem Bulharů do 
Moesie r. 679 přešla část jich na západ do Uher k Avarům že 
vystoupil r. 631 bu~harský pretendC'nt na stolec avarský, jenž 
vsak s 9000 svého lIdu přinucen byl k útěku k Dagobertovi do 
Bav~r, očteme-li. dále o tom, jak jeho lid byl zrádně pobit, jak 
zbyly vudce A1clOCUS s několika sty utekl k Slovincům a žil u slovin
ského knížete Valuka, až zase kolem r. 663 odešel do Italie kde 
konečně ~yly zbytky jeho lidu usídleny v jižních Abruzzách»_ 
pak se vse to t)'Tká vlastních, tureckých Bulharů, a ne Slovanů. 

Naproti tomu mají zase jen politický význam zprávy, z nichž 
se dovídáme, že od konce VIII. stol. Bulhúi obsadili část jižních 
Uher. Tak zná už k r. 796 Bulhary v Uhrách (za Avary) mnich 
svatohavelský/I) k. r. 805 Krum někde na Tise poráží Avary,4) 
r. 824 čteme, že vedle Abodritů bylo panství bulharské a že Fran
kové, dobyvše zatím Pannonie na Avarech, měli s Bulhary v těch 
letech spor o hranice,S) vyvolaný patrně přichýlením se Abodritů 
a ~~~očanů k .. Ludvíkovi; dále čteme, že r. 827-8 Bulhaři zpu
:5tosIlI PannomI severní a ovládli dolní a že r. 829 udál se nový 
vpid bulharský do clolní Pannonie,6} od kteréžto doby zůstal 
Srěm na delší dobu v moci bulharské.'} 

. 1) ~rv: velký topografický slovník Rumunska redigovaný G. Laho
vann" , DI~;lOnar geografic ~l ~ominíei. Vol. I.-V. (Bukurešt 1898-1902), 
nebo starsl D. Frundescu, DIctlonaru topog!'aficu si statistku alu Romaniei 
(Buk. 1872). 

.") Fredegar Chron. IV. 72, Paulus diac. Hist. Lang. V. 29. (Kos, 
GradlVo I. 208), Theofanes ed. Boor, I. 357, Nikeforos 35. Podle Fredegara 
potomci těchto Bulharů žili ještě 123" konci VIII. stol. v ItaliL K události 
srv. i Marquart, Chronologie 85. 

3) Monachus Sangall. de Car. Magno II. 1. (Kos, Gradivo 1. 337). 
4) Suidas I. p. 1017. Srv. Sym. Magister ed. Bonn 617. 
5) Ann. regni Franc. ad a. 824. Srv. výše str. 418. 
6) .A.nn. regni. Fr: ad a. 827, 828, 829. Další zprávy o boji s Bulhary 

na ~~arucI Pa~norue VIZ v Prudentii Trecensis ann. ad 853 (Pertz, I. 448, 
Rack~, Doc. 3(8), Ann. Fuldenses (viz Rački, Doc. 380 sL). Srv. i Kos, 
Gradrvo I. 77, 89, 91, Rački v Radu LVI. 111 sl. 

7) Srv., výš~. na, str. 410 uvedený výčet bulharských biskupství 
z chrysobulu BasIllOvych (GJQc!qws, t. j. :E'tQ{cxfkoS, !ip-RIII'h. rpdA 'h.). Gelzer, Byz. 
Zs. II. 53, Jireček, Christl. Elem. 94. 
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S tím potom souhlasí, shledáváme-li II geografa bavorského 
Bulhary (V ulgarii) jako národ pohraniční bavorskému panství 
(regio, qui terminat in finibus nostris), a současně asi v popisu 
Alfredově (871-901) kraj Bulharů (Pulgara-iand) na východě 
Korutan,l) v popisu Masú'dího vedle Němců a Moravy,2) a čteme-li 
v Conversio Bag., že r. 836 Pribina s Kocelem utekli k Bulharům,a) 
nebo v životě sv. Nauma z poč. X. stol., že se lid slovanský 
z Pannonie, když jí Maďaři dobyli, utekl k Bulharům - TO 

R'h C/\b.r''''jl'W C1i~"'dW6,4) nebo že solné doly uherské (sedmi
hradské a snad i homouherské) byly v rukou Bulharů, které žádal 
Arnulf, aby z nich soli neposkytovali moravským Slovanům,5) 
nebo konečně, když anonymus Belae regis při příchodu Maďarů 
píše o Bulharech v Uhrách. 6) 

1) Bielowski, Mon. Pol. I. 10, 13, Rački, Doc. 382.' 
2) Mas'údi, zmíniv se o dvou velikých řekách Dunaji-a M1a;vě (Du

naba - Mlava), dí o prvé, že je to proud 3 mile široký, že teče několik dni 
cesty za Konstantinopolí a že na něm jsou sídla slov. kmenů Ná.~dž~~ 
(ev. Bámdžín) a Moráva a že se nyní v nich (psal r. 943/4) usadIli tez 
mnozí Bulhaři (Burgár) , stavše se křesťany (podle překladu Marquartova, 
Streifzuge 115). Ale není jisto, vztahuje-li se to na Uhry, a Marquart vůbec 
místo Buryar chce čísti Bazyar a vykládati na Maďary (1. c. 120). 

) Conv. Bag. 10. (Kos, Gradivo II. 98, Rački, Doc. 337). 
4) }KuTilI CE. HayMa OPXHA. ed. Lavrov 5 (RSB. OTA. p. JI3. XII. 4. 1 sL). 

Zde v Žití sv. Nauma Maďaři se zovou 0VTp II , n6WHCKIH 63hlKh.. K tomu 
dlužno připomenouti, že později se- častěji užívalo jména IIcMvía, recte 
PannC11ia ve smydu "Uhry" a IIcxbovss ve smyslu "M.aďaři" (ač před při
chodem Maďarů ozn"čova'i se tak i Slované pannonšti, srv. výše str. 345). 
Srv. na př. u Jana Kinnama III. 17 (ed. Bonn 24, 101, 104, 115, 120, 121). 

5) Ann. Fuld. ad a. 892 (ed. Kurze 121): "ne coemptio salis inde Mara
vanis daretur exposcit. Missi autem propter insidias Zwentibaldi ducis 
terrestre iter non valentes habere de regno Brazlavonis per fluvium Odagra 
usque ad Gulpam dein per fluenta Saví fluminis navigio in Bulgariam 
perductí". O starých salinách v Uhrách srv. Kočubinskij v Trudech archeol: 
sjezdu v Jaroslavi r. 1887 (I., 14 sL). V Šaryši u Prešova dosud se v ObCl 
Slané dobývá sůl ze slaných pramenů. Že byly solivárny i v Sedmihradech, 
máme doklady ze XII. stol. (Roesler, Rom. Stud. 204, Kočubinskij, 1. c. 15) 
a že byly v rukou Slovanů, před přichodem Maďarů, ukazuje slovanská 
nomenklatura, kterou přejali Maďaři (só_- sůl, sóakna - solný důl a jména 
místní Szolnok, Slanik, Akna). . 

S) Ed. Endlicher, c. 9. Srv. c. II (str. 13): terram vero, qua6 iacet 
inter Thisciam et Danubium praeoccupavisset sibi Keanus magnus dux 
Bulgariae usque ad confinium Ruthenorum et Polonorum et fecisset ibi 
habitare Sc1auos et Bulgaros; c.17 (str. 20): licet proavus meus (dí Arpad) 
Athila habuerit terram, que iacet inter Danubium et inter Thisciam usque 
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. .."~' ké země ~ále k východu, dnešní Valašsko až po Prut (a možná 
1 Jlzm BessarabIe), dostaly se brzy do moci bulharske' sn d " 

v, ť ' , a uz 
: cas 1 "za sameho Asparucha,l) najisto však od IX. stol. Neboť 
cteme, ze Krum r. 813 uS3.dil tisíce zajatých mužů z okolí Adri . 
Pol (" "'t ., ano e zen neCI a]lC) za dolním Dunajem, tak že mu ko v' t 

t v '1 v 1 2 ncmy y 
pa r~e na eze y.) K těmto končinám vztahuje se i současnv 
terml~ ,,~OV4'Y_CX~{(x hél:tév 1:0V "k1:(wV 1t01:CX!LOV'" 3) oproti Bulha:
sku "éV1:0i5 -g"ov Ió'C~ov" .4) 

To jsou ~šechno zprávy, které se vztahují nebo aspoň mohou 
s~ v~tahova:1 k tomu" že poč: v!X, stol. až do Uher zasáhlo poli
tIcke panstvl bulharske, hramcIc na středním Dunaji s říší franc
kou a nt se,v:r~ vsahajíc až do solných končin Šaryše a Marmaroše. 
V tom nem ]este dokladu, že zde všude seděli též Slo 'b 1 
h "t'" d v, . . vane" u-

ars 1 v n~smm fllolog~ck~m slova smyslu. Že však tu v Zadunají 
vskutku sedel slovansky lId velmi p.í'íbuzny' Slo o , , , '. '. vanum ve vy-
chodmm Balkanu, ne-ll s mmI docela totožný, ukazuje nám vedle 

ad confinia Bulgarorum. Další výklad o Bulharech na základě toh t 
anonyma VIZ u Píče, Věstník král. uč. spol. 1888 233 sl Sl' t" V~tO 

G d · (~If ' ,v. ez 1 a 
S. erar 1 .lUon. Arpad. ed. Endlicher, c. 10, 214). 

1) Srv. výše str. 409 pozn. 2. 

, _ 2) ~ ,~. :\Lgister, De Leone Arm. 615: 1LE1:ifJX~(1C1V CllJ1;OVs Ei~ Boví.rCl IClv 

EXE~~E"I' '!:Ov ~(1r:(!OV ~OUXlLoV (ed. Bonn); de Mich. et Theod. 880 (ed. Bo~n)' 
XCl1:ť)JXUJ"E '!:Ovr:ovs 'lT:é(!ClV 1:0V dClvovf3lov (Srv. i de Bac. lYIac. 4, ed. Bonn 216)' 
Zlatarsk: (Ilon. ,1902 103, 105) domnívá se, že panství Krumovo sahal~ 
tehdy az k Dnestru. 

f' 3) Vedle dokladů právě uvedených srv. ještě Anon. de Leone Bardae 
Iho (ed. Bonn 345), Georg. Monachos 818 ('mi(!a:v 'rov dOlVOVf3í,ov) a dále 
dokla~y ,z.,~onst. Por,fyr. d:, adm. imp. 1, 8, 42 (srv. výklad Píčův, 1. c. 236) 
~ z .p~.deJsI bulharske tradIce XIII. stol., jež uvedl Tomaschek 1. c. V jedné 
hstme z r. 1231 připomíná se, že Dacie, dříve než byla zemí vlašskou byla 
terra B~lgarorum. (Teutsch und Firnhaber, Urkundenbuch zur Gesch. 
~leb~~burgens I. Nr. XLIX. p. 50.) O tomto zadunajském Bulharsku psali 
Safa~tk, SS. II. 2.15, Roesler, Roman. Studien 204 sl. 321 sl. (srv. k tomu 
referat Tomaschkuv, Zs. f. oester Gymn XXIII 147 kd b' . Rl" , ". , e o raCI se proh 

o",es erovI, ]enz neu~nával dackých Bulharů), Píč, Věstník král. spol. 1888, 
22/ sl. a Rum. Streltfrage 77, Grot, l\iopaBilI 86 sl., llfiletié L. i D. Agura 
.ll.aRopyo!bHHTt (CÚOpHHI{'J; IX. 240 sl.) a Zanetov, B':bJH'. HaCeJI. 53 sl., 1O~ 
sl. a IlpBwrli BJIalIIRH rocrro)(apn (llcrr kn 61 1900 101) Zd ',' , kl d ",'.. , . . , , . e zerne.1a vy-

a o se,ellnske zemI po ob::m stranách řel,y Černé. Jako Roesler také 
jorga, (Gesc~. des rum. Volkes I. 77) a Hasdeu, Negru Voda (Buk. 1898) 
nechtl uznati zadunajského Bulharska a vůbec existence Slovanů v Dacii 
v stol. VIL-VIII. (str. 108, lI8). 

4) Nikeforos Greg. Rom. hist. IX. 1: 1:WV eV1:os "[(J'C[!OV Rov?,yá(!oJ'V. 

451 

několika právě uvedených podružných důvodů rozbor zachova
ných památek jazykových. Charakteristickým rysem staré slo
vanské bulharštiny byly, jak jsme výše viděli (str. 335), hlavně 
střídnice št a žd za stsl. tj a dj a hojné udržení nosovek i polo
hlásek 'Ir-J,. Tyto znaky, zejména i čistě bulharské stl-ídnice št 
a žd, nalézáme v zadunajské oblasti a to nejen v řadě místopisných 
jmen,I) mezi nimiž na pl-. trojí Pešt2 ) ukél.zuje, kam až tento dialekt 
zasáhlI na severozápadě, nýbrž i na řadě slov kulturních, která 
po svém příchodu do Uher přijali Maďúi od Slovanů, z části 

1) Srv. Pešt na Dunaji, Pešt v detvanském chotám u Muráně a Pešt 
na dolním Dunaji proti Iloku (tato zanikla, ale připomíná se tam ještě 

l' . 1486; srv. Pest)1 Frigyes, Magyarország helynevei 1888, 294 u Asbótha, 
HteR. saMtqaHiH 4); dále srv.: Malá a Velká Peštenica (Kis - Nagy Pe
stény) v huňadské stolici II Hátszegu, Peštery v stol. fogarašské u Tiircsváru, 
v stol. biharské u :B:lešdu, v stol. huňadské u Dévy a jiná tamže (Paros
Pestere) u Hátszegu, dále v krašovskoseverínské stolici u Karanšebeše 
(sem patří asi i dvojí Pestes v szolnocké a biharské stolici); srv. bulh. 
rreme;K':b, nemelll':b slovníku Duvernoisova). Snad sem patří i Varaždín, maď. 
Várasd. K nosovkám srv.: lYlundra ve fogarašské a hornofehérské stol., 
maď. l\1[unkacs v berežské a tekovské stol. (zde ovšem snad slovenský 
pratvar), Muncsel v tordošské stol., řada maď. jmén Lunka, Lunga, Lun
cseny, Lunkany, Lunkavicza, Lunkof, Lunkucza atd. a dále jména od Ung 
(Ungecz, U11.gvár, Ungyecz) vesměs ve východních Uhrách a Sedmihradech 
od Tisy na východ, jména od A.Y.&o. - maď. a rum. Dumbrava, DumbraviEza, 
Dumb1'ovicza, Dombrád, Dombrava, Dombró, Dombrovány, Dombrovicza -
opět vesměs v t:íTchž končinách. (Srv. doklady v slovníku A magyar korona 
országainak helységnévtára, Budapest 1895 s. v.). A totéž se opakuje 
v topografii dnešního Rumunska, jak dosvědčuje řada příkladů v uvedeném 
topograf. slovníku Lahovariho. VýMr podal už Šafařík, II. 216 anebo 
Zanetov, B'bJIr. HaCeJI. 53 (zejména hojné tvary od AN.&o.) a Kočubinskij, 

1. c. 13, 54 (Domb, Golumba, Gombacz, Glimboka, Ge1'end, srv. slov. ro Affi&n. , 

rffi&d, rA.Y.&o.Ko., rpG\Ad, dále Anta - N.Td, Gansanii - ra-co., Lunka, RU11.ka, 
Roncha, Zimbru - Affir~, pffiKd, 3G\&P~), dokládaje to z části listinami XII. 
a XIII. století (str. 25 sL). 

2) Vzniklo ze stsl. n9WT~, bulh. rrelll':b, Č. pec, slovin. peč, srb. rreh. 
Srv. na druhé straně Dunaje v rábské stol. Kis-Pécz, v silaďské Pécz, 
v baraňské Pécs, vše v staré Pannonii. Ostatně dnes nepochybuji, že i Pto
lemaiovo Pessium v zemi ]azygů Metanastů (srv. výše str. 163, 359 a Pto
lemaiovu mapu zemí b'llkánských a Podunají připojenou ku str. 64) 
dlužno vyložiti za doklad staré nomenklatury slovanské, ovšem ještě nějaké 
slovinské nebo srbské Peéi; Slované bulharského dialektu zaujali ty 
končiny teprve, když Srbochorvaté přešli odsud cele na Balkán; pak 
teprve zde vznikly Pešty a speciálně později teprve bulharský tvar 
dnešního hlavního města Pešti. 
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v Pa~~onii od Slo~inc.ů, z ~ásti od bulharských Slov0nů v PotisU) 
Rovnez .,rumun:~a ff1~logle a historie rumunské literatury to 
po~vrzuJ1 UkaZU]lCe, v Jak neobyčejné míře púsoh!ly na ně jazyk 
a lIteratura bulharská, při čemž dlužno ovšem bedlivě rozlišov~ti 
to, co přejali Rumuni v době staré a co po době Krumově.2) 

Konečně musíme přihlédnouti i k tomu, že starověcí spiso
vatelé pro obě části užívají jednoho jména "Slověné" na rozdíl od 
~ntů, k~e~í dále k východ.u při Dněstru seděli a je velmi poučno, 
ze se prave. v Rumunsku, Jak v topografii tak i v jazyku, udrželo 
toto staré Jméno Slověnů, a sice pravidelně ve smyslu Slovanů 
bul ha r s ký C 11.3 ) Za to dlužno ostaviti stranou doklad t. zv. 

1) Srv. maď. rozsda -p1>lKAd mezsgye-A\€lKAd mostoha '\ dl A b' h ' , . -" dWT€Xd, po e 
s ot a sem patřÍ i *szerenste (dn. szerencse) a *lenste (dn. lencse) _ 

(pod. v rum. masteha, nadejde). Hojných dokladů s nosovkami '_ 
ď v d v' vl' neuva 

lm, ,~oneva z Je me y I jiné okolní jazyky (str. 361). Srv. o tom více 
v.e vyse. (na .str. 3(2) uvedených rozpravách Ashótha, Munkácsiho, Me
lzc~a; Mzklo.~tche, Škultétyho, zejména Melťchově: Az óbolgár nyelvemlékek 
s~~keszle~e es a magyar nyelv szláv jovevényszavai. Budapešt 1903 (viz 
tez Pohl ady 1905. (38), a Asbóthově "HtCROJILKO saMt1J.aHÍJi Ha C01J.nHeHie 

B . .II. JII'H1J.a o6'b nCTopilI !I]lOIlCX01KlI.elIÍi:I I\CpKOBHOCJIaB. lISlIRa Ilsn OTII. 
VII. 4. . . . p. lIS. 

2) Srv. hlavně Densusianu, Hist. de la langue roumaine I. 240 sl 
27,9 sl. a A. ] aCimirskij, CJIaBIIHCKilI SaIn!CTBOBaHilI B'b PY;'!hlHCRO:!'b lISLIK~ 
(COOpHHR'b craTMr !IOCB. B. II JlaMaHcKoll'Y II "'32 815 S . TA • ,.. I - • rv. 1 .nSB. OTII.. 

PYCC •. lIS. 190~. VIII. 403 sl. 1908 XIII. 389 sL). O přejatých slovech s nosov
karr:I ~ sk.rrpmou .št, žd srv. Densusianu, I. 243, Šafařík, II. 216, Densusianu 
uznava SIlný vliv bulharský už v staré Dacii a to už v V až VII t 1 
P t' t ' . . s o. 

ro lomu mysli J. Barbulescu, že nebylo přejeti před IX. stoletím, že 
styk nastal teprve v středobulharsl'-é době a teprve od X st 1 v l' b 'd' , . , . . -, . o. po ca 1 se 
o a naro ove .navza]em mlSltl (Zbornik Jagiéův 433 sL). O bulharských 
vlIvech na socIální rumunské instituce viz doklady u Z anetova, HaceJI. 53. 

. 3) Laskavostí prof. J. U. Jarníka byly nů dány k disposici tyto do-
kla~y z r~m~nský::~ pr~menů. V kroniee Urechiově (ed. Picot 170) ve 
z~mce o b~tve meZI Stěpanem Velkým a Hroiotem (1486) jmenuje se místo 
b:tvY,.Scheu, pre Sire tu, a podnes ves na Seretu sluje Scheia. Urechia zde 
prelozll zpravu Putnenské chroniky, kde stoji "ol{ EII1>rdpSX1> Hd GHpsT-k" 

(Bogdan, Vec~ile cronice c. 147, 265), z čehož nejlépe viděti, že Rumuni 
Bulhary zvalI Slova~J:" V úryvku kroniky multanské Jana Neculcia 
(Gasterova Chrestomatme II. 33) sluje místo illKSS ops GrpST. Ostatně J' , 
Sc~ 'u S h" k' meno te, c. ez opa uJe se několikráte u rumunských osad (Cihac, Diet. ďétym. 
dacoromarr:e; Fran~f. ~879, ~léments Albanais 11.). Že to speciálně označuje 
Bulh~ry" vIdlme ze ~mena predměsti brašovského Schei, jež Maďaři přeložili 
B~lgarszek. (Kogalnzcean, Dacia lit." 45). Srv. též pojednání St. Stinghe 
Dle SchkeJer oder Trokaren in Kronstadt (VIII. J ahresber. des Inst. / 
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sedmihradských čergedských Bulharů, jejichž jazyk sice nebyl 
srbský ani slovinský, jak se dříve myslilo, nýbrž bulharský,~) 
ale kteří nebyli zbytky prvotního osídlení, nýbrž teprve kolome 
pozdní, z XIII. stol., podobně jako jsou pozdní i kolonie v Ba-

nátě po dnes existující.2
) 

Na základě těchto dat jsme, myslím, oprávněni mluviti 
i o Slovanech bulharských v Zadunají, ve staré Dakii, a nejen 

rum. Spr. ed. Wezgand). Cihac cituje zde jako etymon albanské škia -
Bulgare, škjínike - Bulgarie; k tomu v slovníku Daméově Schear - Bulgar:, 
a také Saineanu Istr. 721) uvádí Schiai jako staré rumunské jméno Bulharu. 
Starým' doklade~ slouži místo kroniky Mochovy, kde se praví o nějakém 
lidu, že byl podmaněn od Slovanů (Illdw. (1). Upotřebení jména toho na 
sousedni Srby jest řidči, a myslím, pozdější (srv. Ilca. KH. 61, str. lll). 
Další doklady viz u lVIiletiče (CÓOpHllK'b IX. 271) a Šišmanova (Cóopmnl'b 

XVI.-XVII. 716-717). Z'le zejména výčet topogratir-kých jmen a rovněž 
o albanském škia = Bulhar. 

1) O těchto sedmihradských Bulharech, kteří vyhynuli před 100 lety 
(jsou dnes porumunštěni), je dosti značná literatu;:a. Seděli. Vv osadác~ 
Baumgarten (maď. Bongárd), Reussdorfel (Rosz-csur) u Slbme, hla;ne 
ve Velkém a Malém Čergedu (Nagy - Kis Cserged) u Blasendorfu (Balasz
falva) v hornofehérské stolici, a už na počátku XIX. stol. všímali si jich 
Adelung a Dobrovský, který je prohlásil za Srby (Slovanka III. (45). Toto 
mínění zvrátil však lVIiklosich prohlášením čergedských Slovanů za zbytky 
starých Slovanů větve dakoslovinské, ač dříve je měl za Bulhary (Die 
Sprache der Bulgaren in Siebenbiirgen. Denkschr. Akad. ~ien v:r:~: ~856; 
Gesch. der Lautbez. im Bulg. Denkschr. XXXV). Podobneho Hunem byl 

i GI'ot (MopaBilI 66, 86, 88) .. Proti tomu A. Amlacher a J. P~č vr~:i:i.~~ 
k mínění, že jsou Bulhary (Dle dac. Slaven und Csergeder Bulga1~n, '\ eScIllk 
král. spoL nauk 1888 227 sl.; Píč jinak staré dacké Slovany mel za Rusy, 
srv. dále); za Bulhary odedávna zde (i v Banátě) sedící pr,;hlásil .je i ?rof. 
Géza Czirbusz (Die siidungar. Bulgaren v XI. svazku sbormku "Dle V~lker 
Oesterreich-Ungarns", 'VVien 1884). Konečně. rozhod; tuto spo:-nou ota~ku 
prof. L. MiTetič uveřejněním a rozborem ]azykovych, po nIch zbyl~ch 
památek, jež ukázaly, že to byli Bulhaři, ale podle všeho ne zbytkYrstareho 
osídlení, nýbrž pozdějších kolonistů nastěhovalých tam v XII-XIII. st. 
(MiTetič L., Y Ce)J;MIII'pa)J;cRllT1l B'bJII'apu. E'bJlr. TIp. III. 6. 46; HOBll BJIaxo6'b:ra

p
• 

rpaMoTH OT'b EpalllOB'b. II. CeII.MHI'paJI.CKllT'Ě E'bJIrapn. C60pHHK'b Rap. 1 iY
1. XIII. 

1896. 3, 153; 3aCeJIeHHeTO Ha KaTOJIlllllKHT'Ě O'bJII'apu B'b Ce)J;MHI'paII.CKO H EaHaT'J>. 

Coop. Rap. 1M• XIV. 1897). S tím souhlas prOjevili na př. i K. Jireček (Arch. 
sl. Phil. 1898, 115) a Iv. Šišmanov (Věstník sl. star. 1. 1898. 57), ale ob~ 
nemysli na vystěhovalé bogomily (jako Píč _a Miletič), nýbrž na ~řistěhov,ale 
do Sedmihrad zajatce bulharské za válek Stěpána V. Zanetov v cergedskych 
Bulharech hledá zbytky starých dáckých Slovanů (HaCeJl. 54, 107). . 

2) Patři sem osady Vinga mezi Aradem a Temešvárem, Benešov 

u Szegedina a Brestě u Vršce. Srv. Niederle, Slov. Svět 147. 
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o politické moci bulharské v těchto končinách. Jak daleko se zde 
slovanskobulharská oblast rozkládala, kde byly její hranice, nelze 
přesně řícP) Od Sávy byl jl asi Dunaj, a jak jsme už výše podotkli, 
Pešt na Dunaji a Pešt ve Zvoleni u Muráně, mohou nám býti do
kladem, až kam tito Slované na severozápadě zasáhli, čímž však 
nepravím, že sem šli kompaktně; na severovýchodě, zdá se mi, 
můžeme jejich obhst vésti až k úpatí Karpat, neboť Rusy 
hlouběji pod Karpaty a v Sedmihradech pokládám za živel, který 
se sem později přistěhoval. Ukazujeť nám řada názvů i z nej
severnějších podkarpatských končin formy bulharské nebo více 
bulharštině svědčící.2) Proto se domnívám, že nejen kotlina sedmi
hradská, ale i celé výr hodní Uhry byly diíve ve vnitru svém 
bulharskoslovanské a ne ruské, jak někteří soudili.3) Nanejvýše 

1) O řadě starých valů v dolních Uhrách, jež se dříve měly za římské, 
domnívá se nyní Hampel (A1terthumer I. 49), že snad v VIII. a IX. stol. 
sloužily za hranici mezi panstvím avarským a bulharským, ale to je úplně 
nejisté. Srv. o nich Frohlichovu stať v Arch. Ért. 1887 10 sl. Když se Maďaři 
zde usadili, posunula se Ovšem politická hranice za Tisu (srv. výše uvedený 
citát z anonyma Belae regis c. 17). Ale zprvu šla jistě dále až k Dunaji, 
zaujímajíc i Srěm. Na severozápadě se dot)Tkala, jak je viděti z událostí 
r. 883, už hranice říše velkomoravské, a že hraničili v IX. stol. s Pannonií, 
vidíme zřejmě z Convers. Bagoar. c. 10. 

') Srv. na př. hojné udržení nosovek v maď. jménech Munkács, Ung, 
Ungvár, Lunka-Balmos, Zem(p)lín, Szerencs v Zemplíně, Szerencsfalva 
v Beregu (slov. Serenčovci), Gorond v Beregu u Mukačeva (stsl. IP"';!''', 

slovensky dosud hrud - vS'šina), Ablonca na Šajavě; srv. i Gomby (Gomba) 
v peštské, šomoďské, prešpurské stolici, Gombáše v berežské, liptovské, 
solnocké, vesprímské, szatmárské, Gombošovce v Šaryši, Gomboše v Heveši, 
Abauji, Báčce. V ruské Marmaroši sluje dn. Lug - maďarsky Lonka
Széles (srv. i Lunka-Balmos), ruským Lužanům v Šaryši, okr. Teplá, 
odpovídá maď. Longh (srv. i Szegi-Lo'g v Zemplíně, okr. Tokaj). 
O jiných filolog. dokladech z řeči gemerských Slováků srv. poznámky 
Škultétyho v Pohl'adech 1905. 614. Rusové v X. stol. již nosovky ztráceli, 
jak svědčí na př. jména prahů dněprovských u Konstantina Porfyrogeneta 
B!Qov"~1] a Nsarr7;" (ze stsl. RhP*,WTH a H€MlC'hIT&.). 

3) Za Rusy pokládali sedmihradské Slovany Roesler (Rom. Stud. 
Leipzig 1871 204, 319), Píč (Věstník král. č. společnosti 1888. 245 sl., 258, 
domnívaje se, že sem přišli po zničení Gepidů; srv. i jeho Abstammung 
der Rumaenen, Leipzig 1880 104 sl., ll2), z Rusů Naděždin (3arrlicKa 
o rryTeIIIecTBin ilO I01KHOC.JIaB. cTpaHa~!'b. 11(M:HII 1842 Nr. 34), A. Kočubinskij 
(O PYCCI,OWL ID!6HI! BD AyHaIlcli:O,!D Sa.JItCL1L TpY)(bI apx. c'];ts)(a HpOC.JIaBH 1. 1, 
47 sl.), Ho!ovackij (IItcHI', Úvod, 673), Grot (:iYIopaBill. 66. 94), později Iv. 
Filevl:é (lIcT. )(p. PyCI! I. 23 sl., 87 sl., 170 sl., 194, 196, 218 sl., 269, 275), 
jenž se opíral pro Karpaty hlavně o několik topografických jmen rázu 
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, h d 'ho Tito lze nři]'mouti pronikání obou živlů, jižního a vyc o Dl v: tVh 
1 d v" • d k o ých pns e 0-bulharští Slované zanikli zde poz e]l Je na v n v ~ r 

1 ' h Rusi kteří se sem jistě už před XII. stoL posunovct:, 
~:d~~k ~ živ1e~h ural03ltajských a tureckých (~aďare:~" K~~r 
nech Pečenězích) jednak, a to nejvíce, v nove se tvonClm Zl~ u 

, 1,' nad;ném neobyčejnou vitalitou,l) Kde byla hramce 
rumuns,,-em, 1 o 'hodě nemohu 
těchto zadunajských slovanských Bu haru na vyc '... v Sl 
v, .• b pochyby za Seretem nebo Prutf;m nastupovalI ]IZ 0-
nCl, ez 1 v' dr z etov 
vané východní, vznikU ze starých Antil, ~ e pron :' v an,v, 
bulharské km,,:ny vede na sever až k Sučave v Bukovme, 0\ sem 

bez jistého dokladu,2) , h 
O i ~dnotlivých km~nech slovanských nemán:e do:ud st::;c o 

' Šafařík se však důvodně domníval, že pro uzeml p07de]s h, 
zpra,:, k 'h Banátu (dn. stol. krašovskoseverínská a sousedm 
sevenns e o -. v o 3) d část toho, 
Valašsko) smíme supponovah km"n Severanu, sna 

hl v 'ako k'l . v Bt.JIb:a Bt,1alI TllCa, Bt.JILIH '1epeMolllD, BbICTPH:U;~, ~ avn~ ] k' 
ru~ e:lO. r. . '. l' CI, P TCKa BeCD, PycKe, nebo slozemny ma ars e 
Pic o osad,y se ]meny(S Y. '. h

J stať YropcKalI PyCb I! CB>I3. Wb HeH BonpOChI 
a rumunske s Orosz- rv. 1 J~ o .JICHif! )KiYIHII 1895. IV. 361, V. 156). 
1894 a O'lepKD KaprraT. Te;,p llTo

l:'l11 II Hace Ul' Sedmihrad nestačí (jakého 
., t ro stary rUS1sm sev. ler a , . 

Ale ]mena a p Ttl b lharští Slované stýkali s ruskym1, . t"'?) že se v Karpa eCl u vl 'd
V JSou san. , a ov v. VtVl po~dev]'sv1' vznik na starsl pu e , . (O t t v PIC pnpous e /, 

netřeba zam1tatl. , s a ne v d'l ve Uhry byly zprvu 
1 '1 258 i Podobne Barsov sou 1, z 

bulharskoslovans {e . c. . . " t . v i Ugliči (O'lepKIl 
. 'dl ruskýmI Chorvaty a cas ecne 

až po Duna] OSI en~ "k (SS. II. 57) Rusů tu neuznával a po něm 
99 sl., HO sl., 284). af

art
, v v'ni teprve později (BeTufung 

v K 'k d 1 zoval hIstOricky, ze sem pl s , 
hlavne um o;::a _ t V VI) Nověji Jorga vracI se 
des schwed. Rodsen. P~tr. 1~44-D, ~ r.r ~~al~ii' - rohlašuje za Slovany 
patrně k theorii 1\Iiklos1chove a sklO\alnY116) Nap;oti tomu je správně 

k , (G ch des rum Vol es. . - C 
pannons e es.. .' H' t' bulg 227 Sobolevskij, }KUB, Tap. 

B lh pokládah Kalzna, 1S. ],,<z. ., h II 3~ 
za u ary . Ph'l XX 23 Kirchensl. Sprac e . D, 1894, 524, J agit, ArchIV sl. 1 . . , 

. Hist de la langJe roum. I. 243. 
De1~sustanu, . . t' Sl anům tak i proti 

1) Rumuni podnes jsou na postupu Jak pro ~ 1 o~ '1:' 30 
. d l N' dop mapa Uherskycl ovazu.l . Maďarům. Srv. Nze er e, aro, . . vB' B lhaři 

56 P lit' 1 dosáhli ovsem za onse u 
') Zanetov, B1..'lI'. HaCe.JI. . ~ 1CrrZ

Y Co61) P JItToIIIlceH V. II. 240) 
t ' ruském letopisu (O.JIHOe 1" 

i Dněstru a v s arem X TO Bo"wapcKiil li BO.JIOCKhIH 
čteme o Chotinu na Dněstru: Ha AnecTpt OTeH']; a 

rOpO)(OK']; (Zanetov, 21). v • enech XIII. 
' H . , minky o nem JSou v pram 

3) Šafařík, SS. II, 2Hl. oJne z Z d Zevrino Zeverino, Seevrin 
a XIV. stol., kraj sluje teYra Zemra,v fe~;la, ~ m J'ak 'už svrchu (str. 415) 

II 61 str 104) Sa an z ovse , , 
(srv. Z anetov, CIT. KH. , . v· 1 k' kdežto Sěvery ve východm 
podotknuto, jen tyto Sěverany mel za : ovans e, 
Moesii za kmen uraločudských Seberu. 
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jenž se posunul přes Dunáj do Moesie. Za to bych se neodvážil 
umísťovati sem se Šafaříkem Miloxů geografa bavorského a spojo
vati je s pozdějším "Milkovci" neboli "Milčany", t. j. obyvateli 
pozdějšího biskupství milkovského na ř. Milkov zvané, v kraji 
putenském (na hranici Valašska a Sedmihrad) a s dědinou Milčeni 
v Bessarabii,1) a také bych v Brodnicích, kteří se v XII. a XIII. 
století pEpomínají na hranicích Valachie a Multarska, neviděl se 
Zanetovem kmene bulharského.2) Jinak sluší podotknoutJ, že zde 
i v Banátě v XIII. a XIV. stol. shledáváme obyvatelstvo s knížeCÍ 
plemennou organisací domácí.3 ) Píčo va domněnka, že v jižních 
Sedmihrad~ch, t. zv. Burzenlandu, seděla část kmene starých 
srbských Bodriců (pod. jako v Šaryši a Banátě), není vážněji 
doložena .4) 

Z dokladů, na něž byro dosud ukázáno, zejména z množ~tví 
zachované ncmenklatury slovanské, je konečně zi-ejmo, že není 
správná představa některých rumunských historiků, na př. Xeno
pola, Hasdeua a Jorgy, kteří si představují, že po příchodu 
Slovanů na Balkán vyprázdnilo se Valašsko s Multany, a ovšem 
i hory Karpatské od Slovanů v té míře, že tam pozůstal a roz
prostranH se p o u z e starý živel dakoromanský nebo podle 
některých pouze romanský, jenž se byl dříve za útoků a stěhování 
severních výbojníků uchýlil k horám. 

Věc souvisí úzce s velkým, už výše (str. 304) vzpomenutÝ'm 
problémem o původu národa rumunského, kterJ'r dosud není 
náležitě vyjasněn. Také je nutno konstatovati, že tu i pí'ípravné 
práce pro zjištění etnologickj'Tch poměrů v staré Trajanově Dakii 
pro stol. VL-X. úplně chybL Nicméně nepochybuji, že stanovisko 
tak výlučně postavené, jako je Xenopolovo nebo Jorgovo, není 
správné.5

) Ale ovšem Slovanů v dnešním Rumunsku mnoho nezů-

1) Šafařík, 1. c. 

2) Zanetov, B'I>.iII'. HaCM. 56, 107, umísťuje tyto Brodniky v kraji 
Vranča zvaném při sklonech Karpat. Jinak o Brodl1icích soudí L. lIIileti6 
(C60pHllK'I> IX. 239, 249), maje je za Rusy. 

S) Srv. o tom uvedený již spis Za11.etova, IIp:BliTli B.iIaUIICll' I'OCllOll:apM 

IIcu. 1900 kn. 61, a téhož BD.iII'. MaeM. 56, 106s1. 
4\ Píč, Věstník král. spol. 1888, 255. 

5) ] orga neuznává existence Slovanů v Dakii v stol. VII. a VIII. 
(1. c. I. 108, lI8) a přejetí slov. nomenklatury událo se podle něho pouze 
v době, kdy Slované v V.-VI. stol. přecházeli na Balkán a Romani z Bal
kánu do Dakie. Xenopol (Hist. des Roum. 1. 123 sL). K Hasdeu'ovi srv. 
CÓOpHllR'I> Hap. yMOTB. IX. 228. a spis uvedený výše na str. 450. pozn. 3. 
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V' h' k d jP1l mohli, dV d b é neboť patrně VSIC m, po u v - d 
stalo. To je prav e po. o n B lk' kam je lákaly jistě celé řa y 
yrhali se přes Duna) na. ,a o an, ." h se s kol'istí. Už celý 

. v" 'h od vy'bo]luku, VraCe)lCIC . Y 
tradlc, Slrenyc k' kk pace Balkánu ukazuje na to, ze b . o áz slovans e o u S o 
ráz V~T oJu ar· h (Sod ihrady ale ne) zůstaly od lovanu 
Valašsko, Multany a U ry v m N totéž úejmě svědčí dále 

. válo o b s a z e n y.a .. . b 1 
relatlvnem YtVítěchkra)m.Kdyby yo 

. k' f kt rychlého porumuns en . kt " 
i histonc y a - obl b asi potkal Romany 1 ty, en 
zde zůstalo mnoho Slo~~n ud ,Y . tY kteří se později sem stěhovali, 
zůstali v horách ze starslch o DB' I IkY: eV' byli by sotva odolali po-

d 1 t ,. potkal na a an . h 
týž osu , ,;: ery Je vd" z'evně že Slovanů mno o 

v 'Z~ to nestalo sve Cl ) -, , ob 
slovanem. e se lz '" . Y J'kh zde od VII. ~ toleh vu ec 

l Al roto ještě ne e nCl, ze II 
nebyo. e p vd" d'v 'se hojné slovanské nomen,;: a-
nebylo. Proti tomu sve ;lludlzendlllezp·racované, vliv starší fase 

f· ké bohuze osu . Y d tury topogra IC ". l' konečně přece I ra a 
J. azuka slovanského na Jazyl~ rumunS~';:y ~e' pOlJ1Íšeni s Romany, 

.J , Ž«' li řl tom lOVal1 
historických zprav. 111- p "h jí ZDIVU V územích od sebe 
či .spíše, jak chce J. B~rb:ltescu, oOduoals"lm~Ll zkoumání.Z) Sám bych - , , 't zus aven v oddělenvch,!) mUSl by 1 .. h bylo žili zprvu oddělene 

• "y Sl • né ač ]lch mno o ne , 
SOUdIl, ze 0\ a , ' R 'o pozůstalj'Tch v horách. 
v nížinách, opodal omanu 

. t 452 pozn.2) J. Barbulescu soudí, že 
1) V stati výše uvedene (na sr.. 'v

ene
" se Romany (1. c. 446), 

•• v T Slovane pOlTUS 
V VI a VII. stol. v DaCll neZll . v,' dolním Dunaji až po Alutu na 

. . h to Slovane pn Al t v 

nýbrž na dvou stranac a v' , " Barbulescu hledá zde na u e 
, k . du a do hor ZlIl ROmal1l a <)03\ západě. Dale . zapa .. oznámku na str. _v,. . 

i ] ordanovo Sclaumuln Rurnunens~. 183~ napsal P Šafařík (SS. II. 220). 
2) Vůbec platí podnes to, ~.o uz r. • h Sedl~lihradsku zasluhovalo 
. 'Sl, u' ve Valaclm, Multanec a Vynl1zenl ovan v • " 

" v'v' d 'kl dnějšího vysvetlem ... by úplne]slho a u a 

L. Xledcrle: Slovanské starožitnosti. 
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lY. Slované v Asii. 

Se Slovany v :Malé Asii1) setkáváme se na určito poprve 
v dobách Justinianových. Starší stopy v nomenklatuí'e, ne
hledíme-li ani k theoriím o slavismu paf1agonských Henetů,2) 
jsou příliš nepravděpodobné pí'es zdánlivý slovanský ráz.3) Za 
Justiniana vystupují však už určitě, zprvu jen v plucích vojsk 
vysílaných proti Peršanům a jiným východním nepřátelům. Tak 
čteme jména slovanských jednotlivců, prostých vojákú (2ova

Qovvag) i vůdců (.da{JQayÉ6ag, 'Ova{yaQďog).4) Je pravdě podobno, 

1) O staré slovanské kolonisaci Malé Asie a Syrie psal už před téměř 
50 lety - odmyslíme-li stručné zmínky v dilech P. Šafaříka, Rambauda, 
Kunika, Uspenského - Vl. Lamanskij (Uspenskif, "Kéb HCTOpil1 KpeCTJIHCKarO 
SCiYUeBJIal\'ÉHiiI Béb B03aHTin" )KMHII 1883. Nr. 225. Druhé stati viz u Šafařika, 
SS. II. 247 sl., Kunika,3an. AI,al\. II. 1874. T. 24, A. Rambauda, L'empire 
grec au X siecle. (Paris 1870) 249. Lamanskij Vl., O CJIaBJIHaX'.b B'.b MaJIOIÍ 
AsiII, A'l'PIl1:'Ji II HcnaniIl (3an. II. OTI\. ARal\. HayRéb V. 1859. HlwapL 1907; 
srv. i iKi\I4III 1903, IV. 356 sL). Tuto práci doplnil zajímav}-m dokladem 
B. A. Pančenko, pEpojiv k něm.u opětně přehled celé kolonisace a zejména 
velmi cenný rozbor o slovanských sídlech vthematu opsikijském a o poměru, 
v němŽopsikijští Slované byli k vojenské organisaci říše byzantské. (IIaMrrTHIIh'.b 
CJIaBiIH'.b B'.b ,Bueunin VII. B'll,a. IISB. p. apx. llHCT. Béb KOHcTaIIT. 1902. VrIL 
15 eJI.) Všechny tyto práce doplnil jsem novými daty v stati "K slovanské 
kolonisaci Malé Asie a Syrie v VIIL-X. století" (CÓOpHlIK'.b no MaBiIHoll'Él\tHiw 
II. Petrohrad 1907). K ní připojena je mapa Malé Asie se slov. osadam.i, 
kterou otiskuji i zde. 

2) Srv. mé SS. I. 52. 
3) Sem patří jména ZáYúJQIJ&, ZáYúJQov, Klo,;, Aí{JV(j(JCX, MóoQcx. Srv. o nich 

Lamanského (1. c. 152 sL), jenž ve prospěch své these uváděl i bájku z le
gendy sv. Klimenta o Bulharech přišlých z M, Asie na Balkán a ovšem 
i shodu Enetů paflagonských s Venety slovansk)Tmi (str 158). To vše dnes 
odpadá. Spíše bychom mohli mysliti na jiná data. Byli-li Burové
Borani Slované, což není nemožné (srv. SS. I. 403), spadal by příchod 
Slovanů do Asie už k r. 255 po Kr. (Zosimos, I. 31. Srv. Latyšev, Scythica, 
I. 790). 

4) Srv. výše str. 242 pozn. 4. 
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že při tom zůstali jednotlivci nebo i větší tlupy seděti v 
pevnostech už v VI. století, ale první zprávu o skutečném osídlení 
poskytuje nám teprve vzácná pečet z poloviny VII. stol., kterou 
mezi sbírkami ruského archaeologického ústavu v Cařihradě našel 
a publikoval B. A. Pančenko. Je to doklad kolonisace vzešlé 
patrně ze služeb vojenských. Pečet nesoucí na líci obraz císaí-e, 
kol něhož je legenda porušena a těžko čitelná (nečitelno jméno 
majitele, u něhož stojí označení anó l"m;ch'rov) , má na rubu nápis: 

T~!,N AN.dPAI10.dON T.QN ;EKAABO.Q1S TH1.J BI®rNu,JY 
EllAPXIALl) 

a náleží patrně organisovaným slovanským foederatům oblasti 
opsikijské 2) z doby kolem r. 650. Na toto vročení svědčí nejen 
oznaČení eparchie bithynské, jež se po VII. století nevyskytuje, 
paleografický ráz legendy a podoba imperatorova, nýbrž i přímo 
značky na líci I H, označující osm)! in dikt , jenž v VII. století 

.spadal na 1'. 650 do doby vlády Konstantovy.3) Druhou zprávu 
o osídlení a to na území arabském máme k r. 664 u Theofana 
a Anastasia.4) Roku toho 5000 Slovanů přešlo k Abderrahmanovi, 
jenž vpadl do asijské Romanie (Pro 11 avLa) , a bylo jím usídlel~o 
v Syrii blíže Apameje, hlavně v osadě Seleukobolu.5

) Z toho F 
viděti, že už tehdy v Malé Asii existovaly buď větší osady nebo 
výbojné hordy slovanské, ale odkud se vzalo těchto pět tisíc, 
blíže nevíme. St. Stanojevié se domnívá, že boj, který císař 
Konstans podnikl proti makedonské Sklavinii podle Theofana 
r. 657 a který měl za následek zajetí nmohých barbarú, neudál 
se t. r., ale už r. 649; zajatí Slované prj'r byli přesídleni již 

tehdy do Asie a mohli tam 1'. 650 míti svou pečet. 6) 

1) pančenko, 1. c. 25 četl ,"rov t!.vtJQfts OÓVUi)jI 2x),cx{JóúJv, což G:,Schlul1:
berger opravil ve čtení výše uvedené (Sceau des es cla ves slaves d~ 1 eparc,hw 
de Bithynie. Byz. Zs. XII. 277). Ale Pančenko, jak z dOpISU ml zaslan~h~ 
vysvítá, tuto opravu Schlumbergerovu rozhodn~ zamítá. Srv. obraz pecetl 
na titulním listě toho:o dílu STAROŽITNOSTI. 

2) K Opsikiu srv. jul. Kulakovskij, K'.b llonpocy OÓ'.b llMeHll II neTopil! 

ee~\hT OncllRiíí (EHS. BpeM. XI. 49 sl.). 
3) Pančenko, 17, 22, 26. 
4) Theofanes ed, Boor, I. 348, Anast. Bibl. Hist. trip. ed. Boor, 21~: 
5) 2E),WXÓ{Jo),o~ (srv. Hieroc1is. Synecd. 712, 9 ~c),svxó{J1]í.os v eparchl: 

syrské). Nyní nejspíše ves Sakálibije, srv. Pančenko, 1. c. 28. Chyb ne 
pojimal a datoval tento styk Slovanů s ~bderrahmanem .Rambaud, L c: 

6) Stanojevié, BllS. II CpÓll II. 215. Zprava. Theofanova Je v ed. Boorove 

347. Srv. výše str. 237 a 422. 
30* 
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Třetí zpráva o osídlení Slovanů padá do doby Justiniana II. 
U Tbeofana čteme k r. 688, že Justinian, poraziv Bulhary, podnikl 
v}!pravu do krajin slovanských v okolí Soluně a odvedl odsud 
množství slovanských rodů (yi1J1l), které zajal nebo které se mu 
bez boje poddaly; dal je přes Abydos přepraviti do Asie a usadil 
v oblasti opsikijské, rozkládající se hned za Hellespontem. Slovanů 
těch bylo patrně mnoho, poněvadž za 4 leta r. 692 vybral z nich 
pod vůdcem Nebulem (N.É/30v).os) Justinian 30.000 vojínů, kterým 
dal titul ,,7t8QWVrJWS Aaós" (gardové?, vybrané? vojsko), a vyslal 
je směrem na· Sebs'stopohs proti Arabům.I) Ale Slované zradili 
císaře, přešedše k nepříteli, načež prý císař rozkázal všechny 
ostatní slovanské kolonisty pobíti i s ženami a dětmi a těla jejich 
s mysu Leukata naházeti do moře.2) Vidíme z toho, že se 
osady slovanské m.lézaly někde v nejbližším okolí tohoto 
mysu a Nikomedie. Ostatně zpráva sama sotva bude v plném 
obsahu správna. lVIúžeme se právem domnívati, že vojsko opsí
kijské ((J~QaTos TOV '0 l/;íidov) , s nímž spojil Justinian pomocné 
vojsko bulharsko-slovanské na výpravě do Asie r. 710,3) bylo 
opět aspoň většinou slovanské.4) 

Kam se poděli a usadili Slované přešlí k Arabům? Pančenko 
a Rambaud nevědí. První se jen domnívá, že zprávy o slovanských 
přeběhlících ve vojsku lVIohamedově r. 6945) a o množství Slovanů 
ve vojsku Abu lVIuslimově r. 7546 ) vztahují se na zbytky opsikij
ských Slovanů, jimž asi náleželo i osídlení několika pevností na 
hranici Syrie a Kappadokie (srv. dále). 

1) Theof. ed. Boor, 364, 365; NikeL Brev. 41 B (Boor, 36); Leo 
Gramm. Chron. 163 ed. Bonn. Pančenko, 1. c. 33 pi'ekládá "orrpIFlHoog:rIQJI-_ 
'loHie", Uspenskij, 1. c. 320 "orrpIFlH1rH, OTÓOpHbIll OTp!II\'I>". Výklad je ne
snadný. Leon Grammatikos perifrasuje: J.rx{Jwv -rov nElťWv(JW'IJ 1] 11'00J.J.ov &vó(J~ov 
(bezbožný) ElnElv J.O!fW (1. c.). Srv. i Georg. lVIonachos ed. Boor, 729, Hist. 
misc. 1059, 1060, Efr. 69 ed. Bonn. 

2) Theof. 366 (Boor), Zonaras (XIV. 22) ed. Pinder III. 229, Kedrenos 
ed. Bekker, I. 773. Leo Gramm. 1. c. Nikeforos o tom zprávy nemá. Leon 
Gramm. čítá, že 20.000 Slovanů pi'ešlo k Arabům a zbylých 10.000 bylo 
pobito; zajímavé zprávy o pozdější nevěrnosti opsikijského vojska za vlády 
Artemisiovy viz u Theof. ad a. 6207 (715). 

3) Srv. Nikeforos Patr. ed. Boor 47 a Theof. 374 (Boor). 
4) Pančenko, 1. c. 33. Vedle Slovanů přestěhováni byli do Bythinie 

genn. Skirové (Sozomcnos IX. 5) a Gotové (Byz. Zs. XIII. 642). j 
5) Theof. 367 (Boor). 
6) Theof. 428 (Boor) /júav í'a~ ol, nJ,E{ovS :Exi.úpol u"l 71vu@XEls. 
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Ale Pančenko ve své stati nepoužil současných zpráv orientál-
'ch a v nich nalézáme další odpověď na svrchu položenou otázku. 

~ro~ika Michala Syrského v líčení vlády Justiniana II. :miňuje 
se o výpravě Abd-Allaha (směrem k Caesarei.i) prot~ Rek?m~ 
kteří si najali množství Slovanů (Sgl~v) ... ~le tlto bylI, poraz~n: 

k L "1 zbyli v počtu 7.000 jezdců pnpoJlh se k Arabum, nacez 
a Ler, . v " G'" 
byli, dostavše zásoby a ženy, usazem v u::estecvh "Andak ~" ur.lS 

, hl) Zpráva ta očiVIdně doplňUJe, pres odchylne deta1ly, zvanyc . ,.., v d 
ova'ní Theobnovo. Neboť spada 1 u 1flchala kratce pre vyprs.v ., v 

r. 694 a přejata je dodatečně i Barhebraeem:~) ~ toho vldlme, ~~ 
množství Slovanů přešlých k Arabům bylo JImI usaze~o v. Syrn, 
v Antiochii a v městě Chorusu. Andak (arab. AntakI~h) Je z~e 
zkomolená forma jména Antiochie (srv. text Barh;braeuv], Gu:~s 
pak sts.rý Cyrrhus (KvQQos), ležící severovýchodne.3

) U neho pn-
pomínají i pozdějsí arabské prameny Slovany. " 

Čtvrté historicky známé pfesídlení Slovanů do M. ASle udalo 
se v polovici VIII. stol. R. 762 podle The~fana množ~tví Slovanů: 
opustivsi oblast bulha.rskou, přešlo k císařI Konsta~t.ll1u V., ktery 
. v. , dll' 1 do lVIalé Asie na řeku Artanu.4 ) Podle NIkefora patnJe pl eSI " v' N ' 
archy bylo těchto Slovanů 208.000, tedy velke mnozstvl. ova 

1) Kronika Michala Syrského přel. Dulaurier (Journ. Asiat. 1849 
Avril-Mai 340). Podobně čte Langlois ve svém překladě (sr;,' . E. O~er
hummer. Die Insel Cypern. Miinchen 1903,36.) Ve vyd. Chabotove VIZ zpravu 
Michalovu v lm. XI. kap, 15 (II. 470)., v 

2) Barhebraeus ed. Bruns, II. 118 dí o v.padu M~hammed~ve .. c1~ 
K adokie' Impetum in eum fecerunt Romam et Slavl. Romam HCtl . app . " . .. . 
sunt iuxta Caesaream, Sclavi cum Arabibus ~~~e co~pos~ta, cu.m liS ll1 

S . m profecti sunt circiter 7000, quibus dorUlcilra Antlochrae et ll1 Cypro 
yna, .' d'" U B . 

ab Arabibus concessa sunt. Dederunt etiam muheres et stlpen ra. ar-

b b Vt me Cyprus" což by ukazovalo na kolonie Slovanů na Kypru. e raea ce", T v dl 
Dulaurier ve svém překladě město Guris klade na .d:ypr, patr~e po ~ 
Barhebraea. Srv. i Oberhummer, 1. c. Je však zjevno, že jak v. textu JYhch~l~v~ 

d f Guris" tak i v textu Barhebraeově, kde překladatele ctIl 
po ormou" , Ý h d v d 

C rus" dlužno rozuměti jen starý Cyrrhus, ležící severov c o ne .0 
"yp , b 'h' v • tce z VOjsk Antiochie, Araby zvaný Chorus. O tom, že Ara ove o)n~ zaja ~ 
římských odváděli a usidlovali v SyrU, srv. zprávu Mlch,alovu. XI. 20 
(Cha.bot, II. 492). Také Gotí tu bydlili (Chronique de Josue Stylite trad. 
par P. Martin. Abh. f. Kunde des Morgenl. VI. 1. LXXIII.). 

3) O Cyrrhu srv. Itin. Anton. 189, 193, 194 (ed. Parthey), Tab. Peut. 
(XI. 1). V I. stol. po Kr. ležela zde X, legie (Tac. Ann. II. 57), pak byla 
pevnost pobořena, ale od Justiniana opět zřízena)Prokop . de aed. II. ll~. 

4) Theof. 432 (Boor). Anastas. 284 (Boor). NIkef. Brev. 68-69 (Bom) 

k r. 764. 
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sídla jejich už Šafařík kladl správně do Bithynie,l) kde při moři 
~edaleko od ústí Bosporu tekla k severu řeka 'AQ7:áv1jS.2) Tak 
J Boor a Pančenko; Ramba.ud ji hledá někde na hranici themy 
paflagonské a arménské. 

J" Po této do~ě máme ještě jednu zprávu o stěhování Slova.nů 
uvN:ke~Yv~komI~ata, podle níž Jan Komnenos (císař 1118-1143) 
presIdhl cast Tnbal1ů-Srbů opětně do kra.je nikomedského, po
~':.r~vav Je .. štěd~e územím.3

) Jina.k o slova,nských plucích, které 
Jes~e v ~Sl1 bOJovaly, srv. další zmínky u Pančenka a Lam3.n
skeh~. ~e, VŠ,:;k těchto pět historicky doložených přesídlení 
nev~cerpava vs~chnu slova,nskou kolonisaci Orientu, je zřejmé 
z, vyr?k~ pokracovatele Theofanova při r. 821, podle něhož pí-e .. 
sld!em pred tou dobou byla už četná;4) dále uvidíme, že slovanská 
vOJs~{a vpe.vně usídlená vystupují i na jiných místech, než byla ta, 
o ,mch: J.sme dosud slyšeli. Topografie slovanských kolonií na 
vyc~ode Je b.ahatší a po té stránce můžeme dnes opětně stať 
Pancenkovu 1 sta.rou práci Le',ma.nského doplniti j-adou nových 
dokladů .. 

v Hlavnín; sHedi,sken: maloasijských Slova.nů byla vždy, ja,k 
uz z ~veden!~h zp:a:r vIdno, západní končina starověké Bithynie, 
zvana pozde)l O?s:lqem a ,r0z~ělená v X. století na thema Opti
mat~~ a OpslkIon (frEp,a OJl7:(ua7:ov, frsp.a 'Otf;txwv). Jméno 
Opsll~;a, pošlo od zvláštního druhu císaí-ského vojska (g2xdy), 
k~na)lclho pod velením komita službu zv. obsequium (ró fréO

Tv~au7:ov ~rx.6tÁtl{.OV Ol/ltxWV).5) K hmnicím těchto them. jakož 
1 tech, o nIchž dále mluvím, srv. připojenou ma.pu, na níž hranice 

. 1) Šafařík, SS. II, 248. Tam ji umísťuje též prof. W, Ramsay, The 
l1lStoncal geography of Asia Minor (London 1890) 162, 438, 

') Arriani Periplus (ed, Muller) c. 3. U Nikefora u Theofana 1 c 
ó ;.trrrrXvas. ' .. 

3) Niketas C~on. 23 (ed. Bonn). Srv. Kinnamos 8 ed. Bonn. (Pančenko, 
L ~:.~5, LamanskzJ, 1: c. 9, 13). Lamanskij má dále i obšírný výklad o po 
Zde]SICh slov. kolonllch až do konce novověku (str. 7-37), 

•• 4) ~heof. ~ontinuatus (ed, Bekker) II. c. 10: :ExJ.rxfloywwv 1:WV 
7WÚ/XXtS éyXHiúWltW1:úJv xm:a ";"''11 11vCt1:oJ.,f,v Srv take' zVe Zv·t ' D t ' 

v ',', • • , V I I sv. eme na 
Soluns~ého připomínají se výboje slovanských kmenů od Soluně do Malé 
ASIe uz v VII. století. (Tougard, Hist. prof. U8, Migne, PG. 116 str. 13 v 5 
1362 sl., 1368 B), o , 

5) Srv. J. Kulakovskij, Kn Borrpocy 06n ll1!eHl! II llCTOpill eeMb! o rrcHld Ii. 
(Bu3. Epe~!. XI. 409 str.) a Kn Bonpocy o ee~raXn BIl3. lllllIlepill. Kien. C60pHHKn 
1904, 95 (Bu3, Epe:..!. XII. 383). 
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them zakresleny jsou tečkovanými čarami podle poslední práce 
Gelzerovy.l) Zde v Opsikiu bylo usazeno nejvíce Slovanů, a kteří 
zůstali přes pohromu, jež je stihla r. 692, zváni byli L'frÁa

(3'1'jÓ[(XVOL Odtud se ještě v X. stol. sestavují čety slovanské proti 
kretským Arabům}) při nichž vojáci brali mzdu po ;) nomismech 
a tři jejich náčelníci po 5.3 ) V kterých osadách Opsikia Slované 
seděli, přesně nevíme, - patrně nejvíce v okolí Nikomedie a Nikaie. 
Vedle toho však biskupství a osada rOQďÓ6éQ{3a na cestě z Mala giny 
k Doryleiu, připomenu~á už v nejstarším seznamu biskupství 
"Notitiae episcopatuum", pocházejícím od sv. Epifania ze VII. 
století 4) a patrně totožná s pozdějším označením "Servochoria" ,5)_ 
označuje přímo osadu slovanskou, předpokládáme-li ovšem v ní 
kolonisty srbské, jako činí i Pančenko.6 ) Ramsay residenci biskupa 
Gordoserbů umísťuje k dnešnímu Sugutu,7) Pančenko ji mimo to 
ztutožňuje s osadou Ufi)p,Ó1toÁ~s L'txyovd'áo~ s/'Xfi)(JÍ'P uaÁov/}Év 1'J 

u Anny Komneny (Alex. XV. 2), což bych nečinil; za to ji správně 
spojuje se jménem slov. Sagudatů z okolí Soluně. Je-li však jméno 
Modrina (Mfi)(YQtV~), uvedené u Nikefora Patriarchy jakožto název 
domácího lidu,S) slovanského původu, dlužno naprosto pochybo
vati vzhledem k tomu že je zná zde už Strabon (od, MóoQa 

XII. 3. 7). 
Další osady slovanské v M. Asii a SY1'ii,' mimo svrchu již uve

dené okolí Nikaie, Nikomedie, Apameje, Antiochie, Seleukobola 
a Chorusu, znám z pra.menů ještě tyto: 

1) H. Gelzer, Die Genesis der byz. Themenverfassung (Abh. sachs. 
Ges, \Viss. XLI. Nr. 5), Hranice them nejsou ovšem na základě kusých 
zpráv Konstantina Porfyrogenneta a Ibn Churdádbiha vždy jisté; také se 
měnily (srv. Konst. Porfyr. De adm, imp. 50); proto se mapa Gelzerova 
dosti liší od současně vydané mapy Buryho (R, Lane Poole, Historkal 
Atlas of Modem Europe, Map, 72. Oxford 1897), 

2) Konst. Porfyr. de cerem. II. 44: oí 2JM,rx{37JÚLávOL oí xrxfhn&Év1:ss sis 

1:0 chpíxw'lJ EYOQsvlt7Júrxv OV1:úJs. II. 45: &no nilv :E8'J.rxp7J(návúJv 1:WV UCl&7JILÉvúJV 

~~G; 1:0 o'lj!línov, 
3) Srv. blíže u Pančenka 39, 50, kde je vůbec obšírný výklad o tom, 

jaké postavení v státní administrativě měli opsikijští Slované. 
4) Gelzer, Abh. d. bayr. Akad. I. Cl. Bd. XXI. 538, 545. 
5) Partitio regni graeci ad a. 1204. Fontes rerum austr. XII. 475, 

491, 494. 
6) Srv. výše str. 279 a 399; Pančenko, 57 sl. 
7) Ramsay, 1. c. 183, Sr. mapu na str. 179, 
8) Nikef. 61 (Boor): 1V?ÓS 1:L XWQwv.,. MwoQwl)t' ,,;fl ~%Lxw~lcp CjlúJvfl 

%QorrlX)'oQwÓILEVov, 
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V letech 873/4-6/7 připomínají některé arabské prameny, 
z nichž nově přeložil výňatky A. Vasiljev, že Slované měli obsazenu 
pevnost Lulu na hranicích Kappadokie a Syrie.1 ) 

V IX. a X. století byly stálé boje na této hranici arabsko
řecké, zejména o Malatyji (MeHtene), Samosatu, Amidu, Edessu, 
Tars a jiná města. Důležitou pevností, jež tvořila klíč při vý
pravách do Syrie, byla právě Lulu, jež ležela při vojenské silnici, 
přecházející Taurus2

) mezi Tarsem a Tyanou, dno Kizli-Hissarem 
(srv. mapu). Podle itineráře Churdádbihova ten, kdo cestoval 
z Tarsu do řecké Malé Asie, přišel na cestě nejdříve v průsmyk 
Darb-as-Salám (Pylae Ciliciae), pak vedle pevnůstek AI-011aik, 
Ar-Rahva, AI-Džauzát, AI-Džardakúb, Hisn-as-Sákáliba ("pevnost 
Slovanů") k Badhandúnu (ř. Podandos) a dále k teplým pramenům, 
poblíže nichž se nalézala Lulua.3 ) Slované měli v IX. stol. tuto 
pevnost v rukou, ale pro Araby, kteří jí dobyli r. 8324) a kteH 
jim odváděli za to příslušný poplatek. R. 876/7 nebo podle jiné 
verse r. 873/4, když místodržitel v Tarsu Archúz-ibn-] áil-ibn
Tarchán poplatek odpíral, ba docela si sumu 15.000 dinarů se
branou od obyvatelů tarských ponechal, Slované se nad tím 
rozhněvali a předali pevnost a tím klíč ku Tarsu císaři.5) 

Tabarí a Ibn Vadich zv. AI-Ja'kúbí mají ještě zajímavou 
zprávu k r. 716/7, podle níž Arabové pod Maslamou a Omarem 
okkupovali celé území od Bosporu až po Kustantinyi a dobyli 

1) Původní tvar jména byl Halala; od Aurelia přezvána byla osada 
jménem Faustinopolis. V pramenech řeckých čte se obyčejně rpQovQw'V Aov/.ov 
(tak Konst. Porfyr. de them. I. 2, Theof. ed. Bonn 197, 277; Zonaras 
XVI. 5) ale i rpQovQw" Aov/.ov (Anna Komnena XIII. 12). Churdádbih 
(podle edice Goejovy, str. 82, 85, 86) píše Lulua. Vasilfev ve výňatcích 
z Al-Asira a jiných dále uvedených užívá nominativu Lulu. 

2) O strategické důležitosti tohoto průsmyku srv. výklad u R. Ober
hummera a H. Zimmerera v knize "Durch Syrien und Kleinasien". Berlín 
1899. lll. 

a) Churdádbih ed. Goeje (Bibl. geogr. arab. VI.) str. 82. K poloze 
a další historii pevnosti Lulu srv. Ramsay, 1. c. 353 sL, Murray, Handbook 
for travellers in Asia Minor 160, a Vasiljev, BU3. u Apai'ÍLI I. 97 (Petr. 
1902). Murray klade ji na mapce k cestě Giillek-Boghaz-Eregli, ne na 
kizli -hissarskou. 

') Vasiljev, 1. c. I. 98. Srv. Michal Syr. XII. 16 (Chab(lf III. 74). 
5) Srv. výňatek z Tabarího k r. 877, a ještě obšírnější líčení v kronice 

Ibn-al-AsÍra (t 1233) i Vasiljeva, Bus. II ApaóhI II. llpllJ!oJK. 7, 87, 93a vý
klad tamže 1. 97 a II. 61. Údaj roku se rozchází.. Tab::trí uvádí, že byla 
Lulu dvakrát vzata od Řeků r. 873/4 a 876/7, ale patrně chybně (Vasiljev, 
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"města Slovanů".!) Kde bylo toto město Slovanů, ze zpráv není 
zřejmo. Jest možno, že je to pevnost Lulu, ale také se může jednati, 
jak Broocks dohře podotýká, o nějakou osadu položenou na západě 
Malé Asie. Snad docela o některou osadu opsikijskou, neboť Arabové 
ok kupovali tehdy i končiny západní. 

Ale Lulu nebyla jedinou pevností slova.nskou na hranici 
syrské. Právě jsem uvedl citát z Churdádbiha, z něhož vysvítá, 
že na cestě z Tarsu do Tyany před Podandem byla ještě jiná 
pevnůstka v rukou slovanských, zvaná prostě "tvrzí Slovanů", 
Hisn-as-Sáká1iba. Nelze ji na tomto základě ztotožňovati v jedno 
s Lulu, jako činí Ramsay.2) Al Beládzorí připomíná zase, jak čtu 
ve výňatku Harkavim uveřejněném,3) jakéhosi vůdce Salmána 
"ze Slovanů", po němž jedna pevnůstka poblíže Chorusu 
v kraji halepském zvána byla Salmánovou - Hisn-Salmán. 
Patrně se tu Jedná opět ne sice o vůdce Slovana, ale o tvrz Slovany 
osazenou (odtud označení "ze Slovanů"), a tím spíše, že, jak víme 
ze zpráv nahoře uvedených, Chorus byl Slovany kolonisován. 
Jiný vůdce "ze Slovanů" Zijád, také dal jméno tvrzi - Hisn
Zijád,4) položené mezi Amidou a Malatyjí, jež snad také byla 
slovanská. Beládzorí připomíná ještě, že Marván v městě zv. Chúsús 
nedaleko Kufy nad Eufratem usídlil vedle jiných i Slovany5) a že 
později, poraziv Slovany rllské v zemi Chazarů, usídlil z nich 
20.000 zajatých v Chachitě, kde však ne dlouho potom byli 

II. IIplUO:K. 6), neboť se to událo jen jednou. Rok 873/4 uvádí i Ab-ul
::vrahásin (t 1469) ve své historii, pak Sujútí (t 1505) v historii chalifů 
a 'Ainí (t 1451). Srv. výňatky Vasiljeva II. TIpHJI. 174, 180, 184. Proti 
tomu vzetí pevnosti r. 876/6 potvrzují vedle Asíra ještě historikové Džauzí 
(1257), Ibn Chaldún (1406) a též 'Ainí (Vasiljev, II. TIpHJI. 123, 170, 174). 

1) Srv. výňatky z obou chronistů u Brooksa "The Arabs in Asia NIinor 
641-750 from Arabic sources". Journ. of Hell. Stud. 1898. 194,196. O vý
pravách arabských té doby srv. i Theof. ad a. 6208 (Boor 386); ale o dobytí 
pevnosti slovanské není tu zmínky. 

2) Ramsay, 1. c. 353. 

3) Harkavi, Clms. MycyJILMaH. UlIC. o CJIaBIlHaX'I> etc. Crró. 1870 35, 37. 
(" CaJIbMaHn II 3ial\n CyT'I> TtX'I> C.lIaBIlH'I>, ROTOpbIX'h llfapBaH'I> llÓH'I>-MyxaMMCi\'I> 

• rrOCTaBIlJI'I> Ha rpaHIlIrh") Srv. Vasiljev, BI!3. II ApaóLI 1. 97 sl. 

4) Srv. Harkavi 40. Jinak zvána byla tato pevnost Khartabírt. Dé
frémery (Journal asiat. VI. sér. VII. 259) udává vzdálenost její od Podandu 
na 7 mil. 

5) Harkavi, L c. 37. Odtud je chalif Mansúr přesídlil zpět do Syrie 
(tamže 40). 
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1 v A n~ Kamnem pl-ipomíná v XII. 
pobiti. i

) Konečně bych uved ,~e ~·ka. 'm AanáQa osadu jménem 
1 1148) v themate syrs eS" 

stol. (psa a r. . v > 1 2) Ležela kdesi v záp. ym. 
I ~ • f.I" patrne slovans_wu v" 

'1:0 2AtlclXpOr:LMV - ,., dV]'inách časte]L 
1 ' řipomm"]1 se v e 

Tito syrští S ov:.~e p .. v v 'š~ Připomněl bych ještě, že 
Některé zprávy uvedh Jsme ]IZ .Y

S
·. bylI' ]'ak Barhebraeus 

~ 'V , vástI yne- , 
Slované, sedící v pohran:c~IT~b 'em Ap' simarem (698-705), že 

. 3 podmanem 1 en b 'h sděluJe, ) znovU "'~4 757 18 u Theofana, Ta an o, 
., b ]"ch r 716 a r 10 a I • d ''') 

vystUPUJI V o 1. '1\,r 'd'ho r 838 Slované (asI z e]Sl ,. 'b'h 4) a že podle f/l.as Ul. . 
a Al-JaKu 1 o 'v Ir' h 1 dobývali Ziba.try v Meso-
pod Theomem, synem Clsare 1hlC a a, 

potamii a Malatyje.
5

) dV" XIII stol. do 
Nová stěhování do Asie m.stala poz e]1 v . 

Lunpsaku.
6
). tVt' hl'stOll'kové mluvíce '1 ' v byzan Sl, 

Na konec pod?ty ,-am, A
Z
: řestěhovaných, nenazývají jich 

o -rotomcích Slovanu do M .. s Pl' ., 'ml' ze Slovanů", tedy ne 
Y I' rdml poclaZe]ICl , 

více Slovany, a e Jen ,,1, b Efřlaf.lo'}'éVéiS.7) Dva vySOCl 
I f.I 1 ExJ..(Xplj(Jwvo~ ne oP. . v i 

Eu/,apoL, a e o ' v Alexandra Ba.slha oznacen 
, . 1 kého puvodu za Clsare , "8) úředmcl s ovans- 'B .,' f'..,n "'no .2Jj{;,afl~(JHXS . 

lL' } ua~ a(J!,..L7:""j!> '" I' 
isou slovy "raPQL'I} ° 70V .OS. v " nově]' ší době Vl. La-

vv' ., avO dodatI ze \. '. 1 
Rovnez ]e Za]lm v v d" ísem svatých na Jazyk s 0-

.. d val ze preve em p , 'b v 

manskl) ovozo, .. t Slovany moravske, ny rz 
, dl sv Khmen pro 1 

vansky neprove '" 1 I t IX stol. pro Slovany ma 0-
dříve už počátkem p2.desatyc 1 e . 

. kl' dá Harkavi na Kachetil . J ' této kolome vy a , 
1) Harkav~, 38, 41. meno, , _ 'v nepřikládá mnoho viry. 

.. 1 'inak právem cele teto Loprave 
v Grusu, a e J . , k má ~((j)iHafJo .. í)vW. . 

2) Alex. XIII. 12. Jmy r . T'b' ille Sclavos subjecit, qUl 
d B ll ll8' 1 enus· . t 

3) Barhebraeus . runs. ." t nam profecti oCClderun 
t I regIOnem Samosa e Romanis defeceran. n . . 

a b Direptione facta, redwrunt. AI-Tabarí 
5000 Ara um. Al Ja'kúbí u Harkaviho, 1. c. 63, 

4) Theof. 386, 428, (BOO~'lh .' a Slovanů na Maslamu). 
u Broocksa, 1. c. 196 (utok u aru A ó I 114. I1pIlJIO:K. 67. 

, ~ V 'Z' va BHs. Jl pa bl • 
5) Srv. vynatek u ast Je ' . v v v'" h stěhováních srv. E'I>Jll'. 

58 O Jeste noveJSlc 6) Zanetov, E'I>JII:'. Hae. . 

IIp. V. lm. 8. , (K t Porfyr. De adm. 50: 
, b 2iTí a{Jl](j &ct'VOL ons . o 

7) 2Ukct[3TjI1Lct'VOL ne o " . v dlišu'e od tamějších Slovanu 
., o d Peloponnesu, Jez oJ. k' 

o vtržení Slavlslanu o 'v ) K tvaru srv. analoglC e 
2JuJ.&f30&"; de cerem. II. 44, 46 (srvf3' vy:e '(Theofanes cont. II. 10, Anna 

" '2JfT) ct orEVHS .&É(1C< ~Q(1E'VL&UWV, IFJQctU'I) ()! W'V • - • 

Komnena II. 1, VII., 3). ) Leon Gramm. ed. Bonn, 286. 
S) Theof. cont. VI. (ed. Bonn. , 
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aSijskv_é, které prý tím chtěla vláda byzantska' 
t k ' sobě získati. Mínění 
o vsa ~:m náležitě odůvodněno.I) 

Je pnrozeno, že za takov' cht r" 
také množství Slo'Tnnu' a"" z Y t ,o ~lo ltIckych styků dostalo se, 

'0 • . L aJa cuvae V 'h ať svobodných do růz~y'ch m' t b V c~yc a otroků (eunuchů), 
, k' 1S na reZlch Středozem 'h v 

a Ja v pramenech záp8.dních tak i' , Dl o more, 
stěji jednotlivci na ř .' v . vychodmch vystupuji ča-
-al Saklabí. To byli !i' v ur~deSchl' oz~ačení přístavkem Sclavus, 

h 
. vesmes Ov ~ne z Balkánu Z" .. 

oJně nalézáme pozdě]' i H' .. 2 • e)mena JIch . , v lspanll.) Rovněž se v' ,., 
1 utoky (patrně slovansky'ch . 't' v pnpommaJ1 pna u z reckého l' 1 
z Dalmacie) na. Sicilii Sardinii d AI 'k arc llpe agu nebo 
Palermu na Sicilii byl~ docela čt~rt o 1 n Yk," X, "t.

3
) V městě 

V Bagdadě Slované sloužili příchozí s o~ans ~, Zdl neobehnaná.
4

) 
m upcum za tlumočníky.5) 

1) Lamanskij, C.[an:KR " K " 
polemiku Golubinského 'II 11e CB. blpUil.[a v )KMHlI 1903-1904. Srv 

") O TV. SB. OTI\. p. HS. 1907, II. 368. . 
SlO\ anech v Hlspanii srv st ť K . 

lusii 1873 (Dziela II) A P'k' . a . SzaJnochy, Slowiane w Anda-
., . z Izarta v Osvětě 1906 II 8 

Handelsartikel bezogen díe A b 'd . ,. 92, G. Jacoba, \Yelche 
L" ra eI es Mlttelalters d . 

andern (Berlín 1891) 15 Ch .. aus en nordlsch.-balt. 
3) O . t. ,armoye, RelatlOn de Masoudy 378 

eXlS enCI Slovanů v Africe a útocích s ' 
48, 51, 233, 288 a hlavně ovšem 'v em srv. Harkavi, CK1lSaHiH 

ského, str. 208 sl. O slovansky' chvyst
e n~ hstr. 458 uvedenou práci Laman-

bVf v o roCIC a obchodu s .. . 
o s rne v oddíle starožitnosti kultur ' h mml pOjednáme 

') P mc . 
odle zprávy Ibn Hauk I H k . 

Srv. literaturu o tom u Jacob a la ar. avz. CRaaaniH 221, 233. ed. Goeje 83. 
~ a, . c. 
0) Jacob, 1. c. 8. 

KAPITOLA VIII. 

o JMÉNU SLOVAN, CHORVAT A SRB. 

První vystoupení jména Slovanů. - Původní národopisný 
význam jména a vznik pozdějších historických derivátů. -
Tvary jména v starých pramenech. - Přehled pokusů o ety
mologický výklad jména. - O jménu Chorvatů a Srbů. -

Prokopiovi 2nóQok 

S postupem Slovanů na jih, vylíčen}Tm v tomto díle, spojeno 
je také vystoupení jména Slované ve smyslu širším, kollektivním. 
Tu poprvé klassický svět na místo staršího kollektivního označení 
Vend - Vened - srv. I1Éyu17:0V lfivo" 'tWV OVéVBO fi/ll u Ptolemaia
počíná užívati názvu domácího, slovanského, ovšem ve tvaru 
graecisovaném nebo latinÍsovaném. 

Obyčejně se první objevení jména Slovanů v historii klade 
do VI. století, a Smírnov má docela za to, že je to fakt, proti 
němuž bylo by bezúspěšno bojovati.1) Nám, kteří jsme se rozhodli 
z důvodů již výše vyložených v Ptolemaiově národu Suovenů 
ve vých. Sarmatii (Eovo[3'l'Jvol VL, 14, 9) viděti první ohlas Slo
vanů, neobJevuje se toto jméno teprve a pouze v VI. století. 
Ale jinak je pravda, že mimo doklad právě uvedený není dosud 
jistého nebo aspoň pravděpodobného dokladu staršího, a V I. století 
zůstává dobou, jíž se Slované do historie vlastně uvádějí.3) Jenže 

1) Sl1iirnov, O'lepK'b 62. 

2) Srv. SS. I. 398. 
3) Tak nepokládám za přesvědčující domněnku Al. Pogodina, podle 

níž dvě stará jména: kuriala na nápisu v Pannonii nalezeném "Stlabonius 
Fusci11.us" (CIL. lIL, 4150) a veterána "M. Slavus Putiola11.us" na diplomu 
vydaném císařem Galbou Ursarovi r. 68 (CIL. III., Suppl., str. 1958), 
předvádějí ethnikon "Slovayt/', poněvadž mi vadí především, že tu běží 
o nomina, kdežto jinak podobná ethnika bývají připojována jako cogno
mina: L. Valerius Basterna, M. Servilius Geta, L. Valerius Bessus a pod., 
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pÍ"Í tom není nejstarším autorem Jordanis nebo Prokopios, jak 
někteří myslí,l) nýbrž už Pseudo-Caesarios Naziansk}', jak už 
:\Hi1lenhoff ukázal, klada jeho dialogický traktát správně do po
čátku V I. století,2) kdežto Prokopios a Jordanis psali v polovici 
s~oletí. Od této doby stává se jméno Slované běžným v histo
nckých spisech latinských i řeckých a nabývá rychle vrchu nad 
starým názvem Vendů, Venedů. 

Při tomto prvním vystoupení jména Slovanů a ještě v době 
následující není ještě jasno, značí-li jméno kollektivní název pro 
Slovany vůbec, či jen pro jistou jejich část. Z toho povstal zají
mavý problém, - druhý vedle problému čistě etymologického 
- jaký byl původní národopisn}T význam 
j mé n a S lov a n é ? Je to jméno, které si v š i ch n i Slované 
sami dávali ode dávna, Či značilo původně jen jednu č á s t celého 
národa a rozšířilo se teprve později během doby historické na 
jméno kollektivní, obecné? Na tuto otázku, dlužno přiznati, nebylo 
dosud dáno řádné pdpovědi. Slovanští historikové i linguisté se 
jí vyhýbali, nebo se jí nanejvýše dotkli krátce, mimochodem 
a dnes se obyčejně pl-ijímá to, co napsal r. 1874 Miklosich: "ich 
bin uberzeugt, dass der Name Slowéne ursprunglich der Name 

a dále to, že formy Stlabonius i Slavus neodpovídají nejstarším jinak známým 
tvarům jména. Na dobro však odpadá ztotožnění jména Slované se Suevy, 
Sueby pramenů I. a II. stol. po Kr. Tuto theorii, které v první polovině 
XIX. stol. hájili i něktei-í Němci (A. Wersebe, D. Popp, J. Grimm) a kterou 
přejali později někteH slavisté (V. Šembera, J. Perwolf, V. Kfétl'Zyňskz' a Ed. 
Boguslawski, abych aspoň hlavní uvedl) - dlužno na dobro zavrhnouti, 
neboť se nám staí'{ Suevové objevují národem germanským. To ovšem ne
vylučuje, že se našli někteří středověcí autoři, kteří, svedeni jsouce po
dobou jména Suevi a Slavi, užívali vskutku první formy místo Slavi, 
Sclavi, na př. anon. geograf bavorský v IX. stol. Více o tom bude pověděno 
ve IV. díle SLOV. STAROŽITNOSTÍ. 

1) Na př. Píč, Starož. země české I., 18, II., 3, str. 215. 
2) Mullenhoff, DA. II. 34, 367, Archiv sl. Phil. 1. 290 sl. Citát tento 

uvedli jsme už vý?ie na str. 121 pozn. 1. V. Kfétrzynski (O Slowianech 56) 
klade rovněž do počátku VI. století, ale chybně, epitaf biskupa Martina 
Dumienského, apoštola víry křesťanské mezi barbary, na němž je věta: 
"inmanes variasque Pio sub foedere Christi adsciscis gentes: Alamannus, 
Saxo, Toringus, Pannonius, Rugus, Scl a v u s, Naro, Sarmata, Datus, 
Ostl'Ogotus, Francus, Burgundio, Dacus, Alanus te duce nosse Deum gaudent." 
(MGH. Auct. ant. VI. 2, str. 194. Aviti ep. opera. Appendix XXI1.) V po
známce vyd. Mommsenova uvádí se k tomu tento citát z Řehoře Tourského 
(Hist. Francorum V., 38): "Hoc tempore (c. a. 560) et beatus Martinus 
episcopus Galliciensis obiitmagnum populo illi faciente planctum ... ', 
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einzelnes slavischen Stammes, nicht des ganzen slav. Volkes war".l) 
Naproti tomu však se už Šafařík a po něm nověji Krek vyslovili 
pro opak: jméno Slované bylo původně všenárodní, ale udrželo 
se později jen u několika kmenú.2

) 

Nepokládám Miklosichův názor za správný 3 sice z několika 
důvodů. Odchyluji se však od obou výkladů a dívám se na 
otázku takto: 

Za nejstarší zmínku o Slovanech možno míti zprávu Ptole
maiovu o Suovenech z II. stol. po Kr. V ní ovšem nevypadá 
jméno Slovanů jako kollektivum, nýbrž jako jméno jednotlivého 
kmene na východě Evropy; jako společný název pro Slovany 
našel Ptolemaios v pr3menech označení OV8vMfX~ - /1šytÚ7:0V l&vos. 
Ale na tento doklad nemůžeme klásti váhu, máme-li na zl-eteli 
celkový ráz Ptolemaiových zpráv plných omylů a hlavně proto, 
že OV8VšOfXl je název sice kollektivnÍ, Slovany vůbec označu
jící, ale název cizí, daný od sousedů, ne domácí.S

) Časově nej
bližší a ovšem již zcela určité a jasné zprávy o "Slovanech" pí-iná
šejí autoE století VL-VIII. U nich vidíme, že se jméno Sclaueni, 
Z;XlfXV1)Vol dává všem Slovanům, kteÍ"Í postupují ~a levý b~eh 
Dunaje,4) tedy celému souhrnu Jihoslovanů, ne snad Jen S.lovanum 
bulharskoslovinským, jak Miklosich soudil, vynechávaJe Srbo~ 
chorvaty. Ale souhrnu Jihoslovanů nemůžeme v té době pokládatI 
za nějakou zvláštní jednotku, od ostatních západních a východních 
Slovanů oddělenou, nebo za zvláštní velk}' slovanský kmen se 
samostatm'lm, vlastním jménem. To by bylo chybné pojímání 
slovanské tripartice, asi takové, jako měl Jordanis, když Slovany 

1) Altslov. Formenlehre in Paradigmen IV. Podle Miklosiche (1. c. X.~ 
byl to onen kmen, jejž Jordanis a ProkoplO s zvalI Sclavem, :Ex),[f.(31Jvo~ 
a k němuž patřili pozdější Slovinci v Pannonii a Korutanech, Slovan.e 
dáčtí a Bulhaři - tedy Slované jižní bez Srbů. Po něm Perwolf vYSloVIl 
podobné přesvědčení (Archiv sl. Phil. VIII., 24), nověji patrně Czambel, 
Slovaci a ich reč 86, a A. Bruckner (BibI. warsz. 1900 I. 208, Przegl. hlstor. 
IV. 269. 1907). Jagié stojí odmítavě na obě strany (Kirchensl. Sprache I. 
12). Se~L patří ovšem také ti, kteH se domnívají, že jméno "Slované" ex 
post bylo utvořeno od jiných a předáno Slovanům; jako Baudouin de Cour-

tenay ~ nebo Zubatý. . , 
2) Šafařík, SS. I. 119, Krek, Einleitung 297. (tent~ ~eJmena se vy

slovuje rozhodně), nověji K. Potkanski (Lachowe I Lechlcl,v Kr~kov 189~ 
59) a W. Czermak, Dzieje Polski I. (Vídeň 1906) 111; podobne, zda se, SOUdl 

i Pastrnek, Slováci jsou-li Jihoslované? 23. 
3) Srv. SS. 1. 198. 
4) Mimo východoslovanské Anty. Srv. výše str. 399. 
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dělil na tři kmeny: Venety, Slovany a Anty.l) Tripartice Slovanů 
nez~~mená, že se Slované před svým rozchodem skutečně rozpadli 
na tn od sebe odlišené, oddělené kmeny, každý se svým jménem 
nýbrž značí pouze, že ve Slovanstvě na základě jistých jazykových 
rozdílů byly ve vývinu tři oblasti, sloučené však navzájem pře
chodnými skupinami tak, že nelze při tom mluviti o třech slo
vanských kmenech. Tvoření oddělených kmenů bylo pouze in statu 
nascendi. Je-li nesprávným předpoklad, že Jihoslované tvořili 
v VI. stol. kmen, oddělpný od Západoslovanů a od Východo
slovanů, je ještě nesprávnějším předpoklad, že jen tento kmen 
měl pouze pro sebe své vlastní jméno Slované. Vztahuje-li se 
v textech VL-VIII. století jméno Slované obyčejně jen na tuto 
jižní část, děje se to prostě ne proto, že se pouze ti tak zvali _ 
to ho. n e mám e n i kde d o k 1 a dul - nýbrž proto, že 
to bylI především jen jižní Slované, kteří okkupovali Alpy 
s Balkánem. Pouze Anti za Dněstrem jsou výslovně odděleni 
ale to byla jen část východních Slovanú, u nichž jiná část na sever~ 
měla také jméno Slované, jak uvidíme. Tedy jméno Slovanů 
vystupuje v VL-VIII. stol. jako kollektivum od Dněstru do 
~~~ v~ro všech~y národy, kteří vstupovali do styků s bývalou 
r~sl n~skou .. NIkde nevidíme, že by to jméno náleželo jen někte
remu JednotlIvému kmenu mezi nimi, ba ani souhrnu těch kmenů 
n~můž:me důvodně pokládati za nějaký zvláštní národ ve smyslu 
tnpartlce, neboť jméno bylo i u Slovanů jiných. Vskutku vidíme, 
~e téměř současně označují staří zpravodajové jménem Slovanů 
1 kmeny, kteří zřejmě nenáleželi jižní větvi, nýbrž západní. Tak už 
v VII. stol. Slovany podrobené Samovi (a říše jeho měla centrum 
v oblasti české~ zove Fredegar - Sclavi cognomento Winadi, Sama 
zo~e rex ScZavznoru~n, Srbové polabští označeni jsou" Surbi gens, 
qUl. ex genere Sclavznorum",2) v VlIL-IX. stoL užívají annalisté 

v v 1) Jor~v~nis, Get., 3,4, 35. Citát viz v SS. I. 197 a II. 292. Kdo si pozorně 
precte a uvaZL tnparhCl Jordanovu, pozná, že jeho applikace jmen je umělá, 
neodpovídajic skutečnosti. Jordanis patrně slyšel nebo četl o Slovanech 
četl o velkém kmeni Antů za Dněstrem, četl v starších pramenech, ž~ 
S~~va~é za VIslou zv~ni, byli Venedy a zkonstruoval si z toho svou tripartici, 
pn mz se mu pak Jmeno Slovanů stalo partiálním, jako jméno Venedů 
a Antů, což však se skutečností nesouhlasilo. Svědectví Jordanovo nemá 
~ůbec ~:u~š~ho, významu, pro slovanskou tripartici. A ostatně Jordanis sám 
]mde,UZlva ]mena Venetu pro východní Slovany, ač z textu, kde o tripartici 
mluvl, Venety rozumí Slovany západní. 

2) Fredegar Chmn. IV. 48, 68. 
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frančtí i o českých i polabských Slovanech terminu Sclavi, Scla
veni, Sclavani. l ) Einhard dí o břehu baltického moře: "aut 
litus australe Sclavi et A i sti et aliae incolunt nationes." 2) Toto jméno 
mohli s nimi sděliti pouze sami. záp2.dní Slované. V IX. stol. 
a počátkem X. sv. :VIethod a jeho učedníci terminu slověnský 

užívali nejen pro Slovany bulharské, ale i pro ty, k nimž přišli 

kázat na severu, pro pannonské a moravské. To v~e je jim Ci\~
R1.HhCK'h til3'h1K'h. 3) V legendě J\Iethodiově k. V. je zván Rostislav 
K'hHII\3b. C<lCR1.Hb.CK'h a praví sám o sobě a o svém moravském 
lidu: "IWW G/\~R1.H€ I1jlOCT& '1I1\Ab.".4) V tom smyslu UŽÍV,ljí o zá
padních Slovanech terminu Sclavus, sclaviniscus, sclavinus i sou
časné listy papežské VIIL-IX. stol.: Zventopolcus, rex Sclavorum, 
Moravi vero Sclavi, Sclavini, qui Moravi dicuntur a pod.5) V zkrá
cené francké historii Petrově při r. 878 čteme: Slaví Dalmatae, 
Soavi (corr. Slavil BoheJ1'ti idem sunt. 6) 

A rovněž na východě setkáváme se s terminem Slovanů velmi 
brzy. Je tu předně výše uveden}' doklad Ptolemaiových Suobenů 
a také ]ordanova zpráva o gotském Hunimundovi, lder~' v Rusi 
bojoval "contra Suavorum gente" 7) múže se vztahovati jen na 
Slovany ruské a ne na západní germanské Šváby. Z arabských 
a perských pramenů stol. IX. a X. vidíme pak, že tito zpravoda
jové jméno Slovanů dávají i speciálně Slovanům východním, 
ruským, i, a to výslovně, ho užívají pro celek Slovanstva. Tohoto 
pojmu nabýti mohli buď v Byzanci nebo přímým stykem s ruskými 
Slovany. Tak na pl'. v VIII. stol. Al Fazarí, v IX. Al DžarmÍ, 
Ibn Churdádbih, v X. Al DžeihánÍ, anonymní perský geograf, 
Tabarí, Ibn Fadlán, J'vTas'údí,Abu DulaI, Istachrí, Ibn Roste, 

1) Ann. Franc, (Einhardi) passim, na př. Sorabi Sclavi ad a. 782, 
vViltzi naha Sclavenarum ad a. 789. Ann, Fuldenses passim, Annales Pru
dentii ad a.~ 844, Ann. Alemannici ad a. 790 (Pertz, MG. SS. I. 47, 
174, 441). 

2) Einhard Vita Caroli 12. 
3) V leg. o Konstantinovi (Pastrnek, Dějiny slov. apoštolů 154). 
4) Pastrnek, L c. 255. 
5) Srv. list papeže Zacharia z r. 751 sv. Bonifáci (Mon. G. H. Epist. 

lIL, VI. Nr. 87: Sclavi christianorum terram inhabitantes), nebo listy 
papežské Jana VIII. (Pastrnek,. 249 sl., ]affe-Wattenbach, Reg, pont. Rom. 
I. 379 sL), Štěpána (Pastrnek, 260, ] afte- Wattenbach, I. 428) a list biskupa 
Dětmara k papeži Janu IX. (Pastrnek, 274, 276). 

6) Pertz, MG. SS. I. 418. 
7) Getica 250. 

L. Niederle: Slovanské starožitnosti. 31 
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Al Balchí atd.1
) Také nejstarší. prameny domácí UZIVa]l názvu 

toho pro celek Slovanstva, na pL letopis Kijevský nebo Gallus.2) 

To jsou první důvody, pro něž soudím, že jméno Slovanů nenále
želo jen jižní větvi, ale už v době rozchodu Slovanům všem. 

2. Dalším důvodem pro to je, že už v polovině IX. stol. v době 
přizvání Varjagů podle tradice ruských letopisů existoval na 
nejzazším severu Ruska slovanský kmen, který nesl speciálně 

iméno Slovanů, - t. zv. Slověné Novgorodští, CJIOB:BHII B':b HOBt

ropo,l\t, HoyropO,l\bn;1I (Lavr.3 9, 10) o nichž nemáme příčiny souditi, 
že patřili jižním" Slovanům ", nebo že se od nich oddělili.3) Rovněž 
je možno, že záhadný název, s kterým se setkáváme ve všech ruko
pisech Herbordova života OUona bamberského - "Flavia" (Flavi) 
a jenž tam značí v XI. stol. slovanský kraj mezi Pomořanskem 
na jedné a Prusy i Rusí na druhé straně,4) dlužno emendovati 
ve Slavia - Slavi a spojiti s pozdějšími Slovinci při ústí Visly 
(či opět se Slovany Novgorodskými?). 

3. Tento stav z konce I. tisíciletí nabývá v průběhu II. tisíci
letí dalších dokladů a dalšího potvrzení v tom, že se jméno S10-

1) Hcwkavi, CKa3aHirr 9, 49, 76, 85, 92, 125, 129, 135, 18.5, 193, 264, 273. 
M arquart, Streifzuge XXXII., 101, 466, Tumanskii, 3arr. BOCT. OTl(. P. 
Apx. 06m;. X. 134. Jméno Slovanů rozšiřují ovšem 'někteří z uveden:í'ch 
zpravodaj ů i na neslovanské kmeny východní Evropy. Srv. Westberg }KfiiHII. 
1908. II. 364. 

~) Letopis (Lavr.), str.· 5, 6. Gallus ed. Bielowski (lVI. Pol. 1. 395): tena 
sc1avonica ab Sarmaticis qui et Getae vocantur in Daciam et Saxoruam ter
minatur .. a Tracb autem per Ungariam .. , , per Carinth;am in Bavarhm 
diffinltur, ad au strum vel'O ab Eppyro derivando per Da'maciam, Cro
vaciam et Hystriam fnibus maris Adriatici termLrata, ab Hytalia seque-
stratur. Srv. též list krak. biskupa z r. 1l.50, kde se dí: "Ru. 
thenia, Polonia et Eoemia vel communi Slavonia (Bielowski 
II. 16.) 

3) Sem patrně náleží i název ruského kmene arabských 
spisovatelů Istachrího, Ibn Haukala a Balchího (z X. stol.). Anon. 
geograf z 1'. 982 vyd. Tumansk))m má tvar Seljábe CIGl.Janín: 5, 
193, 220, 276 a Tumanskij, 1. c. 136). Srv. výše str. 270 pozn. 4. V dopisu 
Josefa ll: Chasdaji ibn Šaprutovi vedle Finů, Severjanů a uvádí se 
Slaviun (Harkavi, Russ. Revue VI., 1875, 86, Westberg, Bulletin de l'Acad. 
Pétersb. XI. 305). 

4) Vita Ottonis II. 1: Itaque Pomerania post se in oceano Daci3cm 
babet et Rugiam insulam parvam sed populosam, super se autem, id est 
ad dexteram septentrionis Flaviam habet et Prusciam. et Rusciam. II. 3. 
Rutheni, gens crudelis et aspera, qui Flavorum, Pruscorum et Pomeranorum 
freti a uxiliis. 
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vanů jakožto staré domácí jméno národní udrželo nejen na třech 
místech Jihoslovanstva: v kraji mezi Dolní Drávou a Sávou -
v Slavonii, u Slovinců a v Staré Srbii i Makedoniil) , - nýbrž i 
u větve západní a sice u Slováků větve české a u Slověnců větve 
pomorské, zatím co Slověné Novgorodští odložili a ztratili staré 
jméno kmenové, přijavše jméno Rusů. Tento fakt je zjev, který 
theorie Miklosichova může vyložiti jen násilně, neboť tu zjevně 
neběží o jména vzniklá vlivem pozdním, na př. literárním, nýbrž 
o jména stará, která naopak přetrvala působení jiných, silnějších 
názvů národních a politických.2) 

1) Šafařík se domníval (SS. II. 51), že jméno Slovanů nesly speciálně 
ještě kmeny v lVIoesii (potomni Bulhah), ale neprávem. 

2) Slovincům jméno Slovanů dávalo se odedavna a opětovně od 
sousedních ~ěmců a Italů a to pomohlo k jeho udrženi (srv. blíže u Per
wolfa, CJIaBJIH8 II. 257 sL). Jména Slovinec, slovinski užíval na př. Frankopan 
ve svých dopisech z r. 1526 (Archiv f. sl. Phil. XVII. (3); pak Truber, Krell, 
Jurij, :\legizer. V literatuře podle sdělení, za něž děkuji prof. 111. lVIurkovi, 
vyskytuje se poprvé jméno Slouenci v Abecedariu a Katechismu slovinské 
řeči vydaném P. Truberem v Tubinkách r. 1550 (rovněž v jiném vydání 
z r. 1555 slouenski iezig, slouenska besseda, Slouenci). Také náš Blahoslav 
ve své české gramatice z r. 1571 naz:íTvá jazyk Chorvatů, Bosenců a Illyrů 
slovenským (str. 336, 340). I v Chorvatech se název "slovanský" udržoval 
stále a speciálně od doby utkvěl na Slavonii (Perwolf, 1. c. 259, J agié, Ein 
Kapitel 58 sL). Srv. hesla GA(\KHHIG, CA"gHHl>CK'b.Jll (Daničié, Pje'lHIiK III. 128, 
129, :'.\Ion. serb. ed. Nfiklosz'ch, 559). V Makedonii a Staré Srbii sice v ústech 
samých Slovanů staré jméno "Slovan" zaniklo, zatlačeno domácími 
názvy, ale že zde bylo v užívání lidovém, vidíme z toho, že je Albanci udrželi, 
zovouce u Černé Hory a Bulhary 
ač slyšeli jistě od nich samých dOluácí názvy Srbin a Bugarin(srv. výše 
str. vzniklo jméno Slovák, fem. Slovenka, adj. slovenský' (Slo
vačka, slovácký je novotvar v Čechách užívaný), je-li v lidu staré, resp. 
v těsné kontinuitě se star:íTm Slověne, či vzniklo-li později, nelze určitě 
HcL Czambel je Iná za staré, neboť je mu udržení jrnéna právě dokladem 
pro jeho theorii o jihoslovanském původu Slováků výše na str. 357). 
Staří slovenští gramlTlatikové užívali názvu "SZavus" -- "slavonicus" (tak 
i Dobrovský r. 1780 a v listech k Ribayovi r. 1785 (HOBbIJI IIHC:b:\la 466, 510). 
Ale JiH Ribay užil slova "slowakisch", "slawonisch" v listu II Dobrov
ském.u II. 1786-7, 161 sL), dodávaje při tom: "píšu slovácký, 
jež také zde u nás je užívanější. sebe nazývám.e Slováhy" (Srv. Jakubec, 
Literatura česká XIX: století. I. 145.). Také 1". 1785 Jan Hrdlička v Starých 
Nowinách vydávaných v Bái1ské Bystí-ici píše slowácký, Slowáci. Slováky 
vedle Čechů a l\íoravanú uvádí ve své kosmografii vydané r. 1.554 J. z PÚ
chova (CCCLXI.) a r. 1693 Fr. Otrokocsius (Origines hung. II.). V české 
literatuře jdou doklady až do XIV. stoL Uvádím tu doklady poskytnuté mi 
ze Staročeského slovník a Gebauerova (z nevydaného dosud hesla Slovák): 

31* 
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Důvody právě uvedené nasvědčují mnohem více tomu,- že 
jméno Slované v době, kdy se celý národ rozcházel po Evropě, 
nenáleželo výhradně jen jednomu kmeni jeho, ba ani ne jedné 
celé větvi jižní, n}'brž bylo kollektivem pro celek. Tím ovšem 
nechci ještě říci, že tomu tak bylo od samých počátků národa, 
že Slované už od svých počátků zvali se tak všichni a vždy navzájem 
na rozdíl od sousedních pranárodů. Naopak, je-li původ jména 
topický, jak se dnes obecně za to má, ukazovalo by to, že vzniklo 
na nějakém místě, z něhož se rozšířilo. Ale to už jsou věci spjaté 
těsně s otázkou prvotního významu a jazykového vzniku slova, 
o které mi zatím nejde. Zde jsem chtěl jen s hlediska čistě histori
ckého ukázati, že pro dobu rozchodu Slovanů nepokládám tohoto 
jména za jméno jednoho kmene, nýbrž za kollektivum pro celek 
národní. Jak tomu bylo dávno před tím, pí'ed 1000 nebo více letv, 
historie neví. -

Ostatně také filologie podnes nezná, jak vzniklo samo jméno 
a co znamená. Filologové se dosud neshodli na výkladu, který 
by si byl získal souhlasu, jak vidno z přehledu, kter}' dále po
dáváln. Ale než k němu přistoupím., chci dHve uvésti, v jakých 
formách vystupuje jméno Slované v starých prétmenech. 

Nejstarší nám známý domácí tvar zněl Gi\oll'kH€ od sg. Gi\O

E:kHHWh, země Slovany obydlená sluh *Gi\OIl1HU"CKO, jazyk resp. 

slowah - sclauus ve Velešínovč Slovníku ze XIV. stol. (zach. y přepise 

stol. XVI.); Czechowe y Slowaczy v Laktiferu Jana Vodúanského z r. lall; 
llěkolikráte jednak přijmění Slowah, jednak apell. slowaczel< 
v knihách Kolíllsk)"ch z r. 1494, 1495, 1591. Prof. J. Jakubec upozornil 
mne ještě na dva další do'dady: Viktorin Kornel ze Všehrd r. 1495 píše 
v listě jedLo,n "Čechové a SlováCi" (cd. H. ] ireček V. ze Všehrd. O praviech 
země české 536-7) a Mik. Konáč z Hodištkova v překladu Kroniky Aen. 
Sylvia, vyd. r. 1510. píše "neb muože tobie užytek pJ'zinesti Czechu, Slo
waku, Morawfže, Polaliu" (DobJ'ovský, Gesch. b6hm. Spr. 1818, 367.) 
Ze všeho toho lze souditi, že i na Slovensku v době té jméno jako lidový
název existovalo a že je výsledkem kontinuity. - Pomorského "Slóvjinc" 
(fem. Sluovfinka, adj. slovfinski jqzek) neužívá se dnes ve vý"znamu jména 
národního, nýbrž náboženském (ten kdo chodí na slovanskou bohoslužbu), 
ale je to patrný pozůstatek ze starých dob, a termin .. slawí~sky" pro jazyk 
Uláme doložený už z r. 1586 ve zpěvníku b)'rtovského faráře Šimona Kro
feye (Lol'entz Fr., Slovinz. Grammatik. Petrohrad 1903, 2; Archiv sl. 
Phil. XXIV. 70). Srv. k tomu právě uvedený, ovšem emendovan}', do
klad Herbordův ze stol. XII. Podle Lorentze byl jazyk polabských 
Slovanů doma nazýván sliivěnsky (Archiv f. sl. Phil. XXIV. 70). Jinak z po
labštiny * Sliivění1c není doložen. 
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plémě ~ Ci\Oll'ŘH€CK'h. 1lI3'h.1K'h., Ci\Oll'ŘHb.CK'h. Hi\j)OAb. Il ... Cb.. Tak se obje
vuje jméno v nejstarších pramenech domácL:h1) a témuž U'2svědčuje 
nejstarší běžný tvar klassický, jenž u Ptolem2,ia zní LovofJ1)voí, 
v textech byzantských počínajíc VI. stol. s proměnou náslovného sl 
v skl, stl nebo sthl a s proměnou kořenového o v a 2) - obyčejně 
l::n},av1)vot, l::n},afJ1)vol, l::n~afJ~voL, l::x},av~voL, .E'XAavwo{, v latinských 
Sclaueni, Sclauini, zcmě Sclauenia, Sclauinia.3) K němu se druží 
později a méně často tvary l::&Acx{JrjVoí, 2J&Aaf3ivOL, l::&AafJwoí, lat. 
Sthlaueni. StZauini a konečně i tvar L&},afJ6voí v Žití sv. Klimenta, 
nebo vyji~ečné 'E(j'X},afJ~voL, }ja'XAu{J'Yjvot,4) l::'XAaf3{vLOL, .1Jn},av'Yjv{ol.5) 

~) Srv. na př. u Chrabra (ed. Šafařík 89), Jana exarcha bulharského 
a Gregoria presbytera bulharského, v Pravdě ruské kn. Jaroslava, v Leto
pisu Kijevském, v leg. o:;'Konstantinovi a Methodiovi, v Žití sv. Nauma, 
v Proglasu bisk. Konstantina. Srv. citáty u Miklosiche, Lex. palaeoslov. 
888. Vedle toho nalézáme formy: GMR6HHHb., ChOR6HH (Daničié, Pje'lHIlK, III. 
129), OJIOBCHl!li (Buslajev, McT. XpI!CTOM. UCPI{. CJI. !IS. 1861, 775). 

2) Tato proměna náslovného sl v skl nebo stl, sthl je zjev obvyklý 
u Reků i Latinů. Podobně vzniklo ze slov. Visla buď Visula nebo Vistillus, 
Vistula, Visela, Viscella (z čehož něm. Weichsel), z germ. koncovky -gísl 
vzniklo -gisclus, YU;XI.OS, podobně sl. MOBO, 6p'I>IllJI!IH'I. přepisuje se afFJ.óf3ro , 
[L7&(!ovúx/..WV1], podobně vznikají ř. formy osadních jmén XfFJ."vo{JÓ: - Zle_o 
tovo, ZfFt.owl-r;f;a - Slanica, II"QwfYI.Ó:{1a - Prěslav, Zftt.af3o-r;iI.w v Syrii, .LfFJ.o(
f3l(n1] v Bulharsku a j. K záměně k a t v násloví srv. i variaci lat. scloppus 
a stloppus. Tíže je vysvětliti proměnu o v a. Slyšeli snad Rekové místo 
Slověne - Slavěne?, Má pravdu Vasmer, když myslí, že slov. o bylo ote
vřenější než latinské a proto přepisováno a, srv. IIELQcXraú-r;or; - Pirogost 
(Kuhns Zs. XLI. 157), či změnilo se zde teprve :později slov. o v a, jak 
soudí Kretschmer (Archiv sl. Phil. 1905, 232)? 

3) To je tvar obvyklý u Pseudocesaria (ZxJ.av1]vol), Prokopia (v nej
lepších ruk. obyčejně IXJ.fX{Jl]vol nebo Ixt.af3ivoL), Theofylakta Simokatty 
(Zxt.avrj'Vol, adj. axt.avrj'VLOS) , Menandra (Xx}"af3rrvéiJv [fFvos), v Žití sv. Demetria 
(Zxl.af3ivoL, Ixt.af3wwl).Nikefora Patr. (Zxt.fXpl]vol), Theofana(IxÁfXvwol, IXt.fXVL
vla, aL Ixt.avwlaL) a ještě u Nikef. H st. Eccles. (ZxÁfX{11]vol), Leona gramm. 
(JJl'I.i.a{31]'Ilol vedle častějšího JJnJ.Ó:f3oL), Zonary (JJnl.cx{1rj'llol, JJfFt.a{3wéiJv J..í'iOq, 
IfFt.af3txit. [fFvrj) , v Etymol. Magnum (aE IxJ..a{31]víaL) u Theof. cont. (IxAa
(31]'Ilol) , atd., u Kedrena (JJftJ..a{3lvoL vedle IxI.a{3ivoL a JJfFI,ó:{30L), Nikef. Bryen
nia (JJfFI.a{3lvoL) - v latině u Jordana (Sc1avini, Sc1aveni; některé ruk. 
i Sc1auani, Sc1aui), Jana Bícl. (Sc1avini), Fredegara (Sc1avini vedle obvyk
lého Sc1aví), v chronikách a dopisech italských (Sc1aveni, Sc1avenia, srv. 
Rački, Doc. 335, 356, 361, 362, 367) atd. 

4) 'Eaxt.a{3lvOL (Prokop. III. 35, ruk. W. Jan Efesský III. 25), )1.lixJ..a{3i]vol 
(Prokop. Anekd. XL). Je to patrně forma, jež se dostala k Rekům 
z Orientu, ze Syrie, kde byla forma Asklavainu obvyklá (Chvolson, HSB. 137). 
Srv. jednou u Fredegara Chron. IV. 48, Esclavi (Kos, Gradivo I. 197). 

5) Theofylaktos VIII. 5, 10, Leg. Demetr. I. 109. 
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Sem n~leží i adjektiva sclaviniscus, sclavaniscus, -sclavinicus, 
sclauamcus.1) -

Současně však, ač zprvu řídko, vystupuje i zkrácená forma 
~ulf1.{3~t, ~'XA.á(30t, l:J{Há{3Ot, Sclavi, Schlavi, Sclavania, později 
1 S[avz, adj. (J&lafhxós, sclauicus,2) která se od doby VIII. stol. 
stává tak běžnou v kronikách, že není třeba pro tuto dobu uvá
děti podrobných dokladů. Vedle těchto dvou hlavních tvarů 
E"lav1)~ot - 2:Úáf30L objevují se ojediněle ještě tvary: J;lť,la{3wvOL, 
Sclau~am, Scla%ones, L&,'aíJTj(Jlavo{, 2:&laf3o'févsLs.3) 

_, Ze by 2:lť,lá{3os byl tvar, jenž teprve p o zdě j i povstal u Reků 
a Rlmanů, nelze uzavírati na zákl;J,dě uvedených dokladů, v nichž 
se objevuj,e, jak vi~ěti, současně vedle Z"J,.avnvdg už od prvního 
vystoupem tohoto Jména v historii. Spíše máme dojem, že už 
od počátku slyšeli Rekové vedle Gi\Oll-EHIUI'h. i *Gi\&Il'h. - patrně 

. 1) V listinich IX.-X. stol. papežských i císařských srv. Kos, Gra-
dlVo II. 9, 196, 232, 334, 362. 

2) Tuto formu našel jsem už na epitafu biskupa ~Iartina zemřelého 
asi r. 560 (srv. výše str. 470) a v dějinách Agathiových z let 552-558 
C:~', 20 .:!iovaQovvaS :ExAáfJos &V1}Q); potom vedle tvaru .:!ixJ.avl)'!1oí vystupuje 
ac nd~o, u Th~~fylakta, u :\lalaly (jedenkráte) a v listech papeže Řehoře I. 
(SclavI, srv. vyse str. 224). Od stol. VII. objevuj'e se J'iž častěJ·i. na pV 1-dVd . . r.ve 
gen e e.metnovské několikráte vedle :ExJ.af3lvo~, rovněž v kronice paschální, 
u GeorgIa Plslda, u anonymního básníka popisujícího vítězství Herakliovo 
r. 626 (:ExJ.i}{1o~, :EfN.á(1o~) a také na pečeti bithynských Slovanů čteme 
::~AABOSlN (srv. výše str. 459); na západě na př. li Isidora sevillského a ve 
V ~a s. Collim~ani (S~la~i). ~ .:vIII. a IX. stol. je už tento tvar zcela běžný 
(a~ se vedle ~eho ~drz~]e Jeste Sclauelll, :Exl.avi')voí) jak u historiků byzant
skych, ~a~ I ~ hIstonků a ,v kronikách západních (srv. indexy vydání). 
o.bvykly Je ovsem tvar :ExJ.a{1os a Sclavus, tvary s t a .fr jsou řídké. Vedle 
lllch se objevují ojediněle ještě jiné různé formy, na př. Schlavi (v listinách 
X·

v 
st.: srv. ~os, Gradivo II. 305, 343) a také forma Slavu.'>. Tuto (Slavi) 

nasel Jsem nejdříve v listině Arnulfově z r. 896 (Kos, II. 235) a v zkrácené 
francké historii Petrově z IX. stol. k r. 878 (srv. citát výše str. 473 pozn. 6). 
Ale)o~le všeho už Suavi Jordanovi (Getica 250, srv. výše str. 473) sem 
patn: ~e by ~ekové byli dělali rozdil mezi formou :EiHáPor; a :ExJ.ápos, 
oznacuFce prvym tvarem Albance, je nesprávná domněnka, kterou kdysi 
vyslovIL C. Sathas a dobře odmítl J. Sozonovié (srv. výše str. 443). 

. a) :::xJ.afJiJjvo~ (rk. A, V, G. Prok. Anekdot XL), Sclauani (v listině 
TaSSll?ve z r. 770, Kos, Gradivo I. 274) nebo v annalech Fuldenských 
(srv. mdex). Forma :E&J.Q.pl)a~avoí nebo :EfHafJl)(J~ávo~ u Konst. Porf. de 
adm. imp. 50, podobně jako;;' 2ITJ.apo)'<v<ls (Theofanes cont. II. 10, Anna 
Komnena .11. ~, ~II., 3) ~eznamená čistých Slovanů, nýbrž lid, pocházející 
z,,: Slovanu, prestehovanych do Asie (srv. výše str. 467 a analogické @Qa
xl)aw~). Odtud i 2xJ.apwía (Theof. coht. VI., Leon gramm. ed. Bonn 286). 
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v hojné koncovce jmen osobních,!) a myslil bych, že Baudouin 
de Courtenay a jiní (viz dále str. 482) mají pravdu potud, že aspoň 
forma Sclavus-l:J"lá{3os souvisí s těmito jmény a povstala synko
picky.2) 

Z této formy povstaly i pozdější formy orientální. Arménská 
forma v geografii 1V[ojžíše Chorénského zní Skla'vajin, v arm. 
překladu kroniky Michala Syrského psáno je jednou Sglou, jinde 
Sglav.3) Arabové přejali tvar l:Julá(3og; ale nemohouce v duchu 
své fonetiky trpěti náslovné skl, vložili do něho hlasný zvuk a utvořili 
Sakláb, pl. Sakálibe.Později, když se Arabové stýkali sami se 
Slovany, vznikla podivná forma Slavije, Slaviun, na př. u Istach
rího, Ibn Haukala, Idrisího a v korrespondenci Chasdaje ibn 
Šaprúta s chazarským králem J osefem.4) 

Jak vidno, existují dvě základní formy jména Slovan už 
v nejstarších památkách, a tato okolnost dala podnět k velkým 
differencím a sporům při odpovědi na otázku, jak:)T je e ty m o
log i c k:)1 V Ý Z n a map ů vod j m é na? Dlu7no ph tom 
vycházeti od formy O,lJ;OBtHIIH'b či od formy *OJ1aB'b? 

Že otázka po původu jména Slovanů byla stále na denním 
pořádku a že se všemožně badatelé, jak národnosti slovanské, 
tak i cizí, snažili ji rozluštiti, je při významu národa slovanského 
zcela přirozené. Otázka, čistě filologická, nebyla však vždy řešena 
s tohoto jedině správného hlediska, a když byla, dálo se to velmi 
často nevědecky. Nicméně ani ti, kteří jimk stáli v čele slovanské 
filologie, nedovedli na ni dáti uspokojivé odpovědi. Sám, hejsa 
filologem, nemohu se vůbec odvážiti otázku tu samostatně řešiti 
nebo pouštěti se do filologické kritiky jiných. To budiž na vy-

1) Srv. na př., jaké množství osobních jmén s koncovkou -slaus, -sclaus, 
-slaua, -sclaua má na př. čedadský kodex z V.-VI. stoL s přípisky IX. stol. 
(Rački, Doc. 382, Kos, Gradivo II. 248). 

2) Jinak vykládá P. Kretschmer (Archiv sl. PIlil., 1905 232). Soudí, 
že snad Řekové formu :ExJ.ap1)vol pojímali adjektivicky a utvořili si komu 
substantivum L:,xJ.áfJo~. 

3) Dulaurier, J ournal Asiat. 1848 Oct. 324. 
4) Harkavi, CKasaaiJf 4, 193, 220, Chal'moy, Rélation 381. O formě 

Slavia, Slaviun podivně komolené v arab. rukopisech srv. Harkavi, 199, 
Westberg, Bullet. Akad. Petr. XI. 305 a J:KMHII 1908 II. 398. Westberg se 
dívá'vůbec skepticky na čtení Slavia. Anonymní perský geograf X stál. 
má Seljabe (viz výše str. 270). Zde bych také uvedl perský lidový výklad, 
který zapsal Kardízí (ed. Bartold, 108). Jméno prý pochází od slova sek-:
pes, a to proto, že praotec Slovanů, slepý syn J afetův, krmen byl po 4 leta 
mlékem feny, načež nabyl zraku; odtud Slované slují Seklabi. 
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světlenou, proč v následujícím odstavci, vykládaje opů vod u 
j m é n a S lov a n, omezím se na objektivní přehled dějin 
celé otázky a poznámky své přičiním jen potud, pokud mne hle
disko historické k tomu oprávní. 

Historie těchto výkladů brala se hlavně dvojí cestou podle 
toho, vycházeli-li badatelé od formy Slovan, stsl. OJIOBiiHIIH"D, či od 
formy Eúá(3og a rus. OJIaBJIH'I>. V celku možno říci, že až do Šafaříka, 
který se prohlásil pro původní kořen slov,l) byla více dávána 
přednost tvaru slav a sice pro shodu jeho se slovem slaviti, sláva, 
slavný, jehož význam vil kolem minulosti národa krásnou a svůdnou 
gloriolu. Proto se také s výkladem jména Slovanů od slávy (Slo
vané tolik co slavní, gloriosi, alVE7:ot) setkáváme neustále,2) od 
XIII. stol. počínajíc (Marignola) až do XIX. století. Mohl bych 
uvésti spoustu výkladů starých kronikářů, grammatiků, mytho
logů a vůbec literátů, kteří sem náleží, ať původu slovanského 
neho cizího, ale bylo by škoda místa. Jsou to vesměs výklady 
naprosto nevědecké.3) 

Vedle tohoto výkladu od slávy setkáváme se však velmi brzy 
i s výklady, které vycházely od kmene slov a spojovaly jméno 
národa se sl. slovo, sloviti, - tedy Slované tolik co mluvící, verbosi, 
sermonales, veraces, ól'óY).07:7:0t, jak se překládalo. Tento výklad 
podal, pokud vím, už Přibík Pulkava (1374); po něm se ho při
drželi rovněž mnozí buď proti výkladu od sláva nebo vedle 

1) Šafařík, SS. II. 46 sl. 

2) Odtud se také dávala přednost umělé formě Slávové nebo ruskému 
Slavjané před jinak všeslovanskou formou Slované, a odtud také hojné 
spojování Slovanů se starými Venety, Henety, Enety, jejichž jméno se 
také vykládalo alvE7;ol, t. j. slavní (srv. SS. I. 52). 

3) Patří sem na př. v XIV.-XVII. stol. Marignola Dubravius Bielski 
Orzechowski, Sarnicki, Paprocký, Cromer, Piasecki, Pešina z Če~horodu: 
Carion, Z. Garcaeus, Bohorič, Orbini, Balbín, Schickfuss, Beckovský, 
Matyáš ze Sudetů, Václav Rosa, O. Stredonius, Decius, Chr. Hart
knoch, 1\1. Henelius, N. Mareschalk, v XVIII. stol. Polikarpov, Hrdlička, 
Ullmann, Dobner, Tatiščev, Treďjakovskij, Kulczinski, Jordan, Doležal. 
J ablonowski, Středowský, Severini, Raié, ruská synopsis atd., v XIX. stol. 
Kollár, Klassen, Mikoczi, Zabělin a mnozí jiní. Doklady možno shledati 
podle citátů týkajících se původu národa Slovanů, jež jsem uvedl v SS. 1., 
str. 41 nsl. Přehledy starších theorií mají na př. Horváth St., Urgeschichte 
der Slawen (Pešť 1844) 21 sl. a zejména do r. 1830 J. Kollár v spisu "Roz
prawy o jménách, počátcích a starožitnostech národu slávského a jeho 
kmenů" (Budín 183041 sl. Srv. i jeho spis "Sláwa bohyně a původ jména 
Sláwů čili Slawjanůw" (Pešť 1839). 
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něho,!) až konečně autorisoval jej sám J. D09řovský.2) Udržel se 

do posledních dob.3 ) 

Ale proti oběma těmto výkladům 4) počali filologové právem 
namítati, že suffix -ěn, -an, -anín, -ěnín ukazuje na o d voz e
ni n u zná z v u top i c k é ho. To cítil už J. Dobrovský 
a utvořil si proto topické jméno *slovy. Po Dobrovském postavil 
se na toto stanovisko P. Šafařík a poněvadž mu výklad Dobrov
ského nestačil, podal nový (ovšem s reservou): SlověnÍn'.ó bylo 
jméno místní, odvozené sice od kraje * Slovy, ale toto jméno 
nevzniklo od slovo, sloviti, nýbrž je ve spojení s litevským salava 
(lot. sala, od toho pol. zulawa), značícím výspu, ostr~~.5) A:~e ~ni 
výklad Šafaříkův nedoznal přijetí a týž OSU? s?ílela 1 :ad~6Jmych 
novějš:ch pokusů vyložiti "Slovana" buď za )meno toplcke ) nebo 

1) Patří sem na př. A. Krantz, Szentivanyi, Cromer (tento nev:~děl, 
pro kter)T výklad se rozhodnouti), pozděii F. Durich, Anton, Muller, 

Karamzin." 
2) J. Dobrovský, Hist. l;:rit. Vntersucllungen woher die Slawen ihren 

::\amen erha1ten. (Abh. ein. Privatges. in Bi:ihmen VI. Prag 1784, 268-~9~): 
Slovou-li Slované od slávy čili od slova? ČČM. 1827. I. 80-85. Srv. Jeste 
Durich, Bibl. Slav. Vind. 1795. 3-28, Slavin 1806, 14, a listy Dobrovského 
k Ribayovi (HOBlolJI IIHCloMa ed. Jagié, str. 5ll) a k Bandtkemu (ed .. Fran~ev 
25). Dobrovský vycházel od sl. c.rrOBHTH, od ~mene :,''ó (srv., stmd. sru 
ř. XI.V, lat. clu, g. hru, Mu), ale poněvadž uznaval top1ckost r:~~vu: zkon
struoval si proto i zemi Slovy zvanou. - Výklad od slovo pnJal 1 Zeuss 

(Deutschen 68). , 
3) Srv. na pl'. K~trzylÍski, Lygier lIl, A. F. Pott (I. Suppl. Tecmners 

7s. 1887, 166, Etym. Forsch. II. 2. 733, 1867), Hruševskij, HOT, YKp. I. 31, 

Krek Einleitung 251, 299. 
'4) Jiné nápady, objevující se jen jednotlivě a obyčejně více méně 

nesmyslné, zde na dobro pomíjím (Slovan = slověk, člov~k, ~ebo výkvla~ 
od skála, od hlava, od sělo, od slaé, od cOJIoBefi a pod.), ackohv se udrzuJl 
podnes (srv. na př. ruský spis M. Lechnického o p~vodu jm~na Slovan 
ze sda-van z r. 1896). Připomněl bych jen, že J. Grzmm pokladal Suevy 
za Slavy, Slovany a jméno odvozoval od *sloba, *svoba = libertas:(Gesc~. 
d. d. Spr. 225). O výkladu jména zvláštní stati vydali ještě vedle Lechm
ckého Moroškin (O 3HaqeHiH llMeHH CJIaBJIH'l> II Pyol!. Moskva 1840) a Fr. 
Čelakovský, "Jazykozpytná rozmlauwání o gménu Slowan" (ČČM. 1837, 

53 sL), kde píše pro spojení Slovák - člověk. " ., v 
5) Šafařík, SS. II. 46 sL Z Kollárových Rozpraw (str. 41) vldun, ze 

tento výklad Šafaříkův nebyl původní, nýbrž že už před, n~m Ostermayer 
(Alte Bewohner Preussens. K6nigsberg 1780, 71) vyklada Slovany od 
salawa, - Leute die auf Inseln wohnen. 

6) Sem patří tyto výklady: J. Perwolf se domníval, že u balt. Slovanů 
existovalo město Slauna, Slawena, Zlawe, Zlowe, dnešní něm. Schlawe 
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jinak.
l

) Proto většina předních filologů staví se negativně ku 
všem dosavadním výkladŮ1n,2) i k výkladu od slovo, slaviti, ač 
dlužno doznati, že tento v}'klad byl by nejpřirozenější, maje ana
logie i jinde a maje zajímavou antithesi v slov. názvu pro Ger
many - Němec. Neboť výklad tohoto od H'Él\ID, H1íl\fbnb - němý, 
jemuž nerozumíme, proti tornu, jehož slova, řeč chápu, je jak 
s filologického tak i historického hlediska správnější než spojování 
jména Němci se názvem západogerm. kmene Nemetů.3) 

(u Kašubů Slowno), jehož starší tvar byl Slovy a od něho vzniklo Slověné. 
Význam tohoto "slovy" není znám (Slaw. V6lkernamen, Archiv sl. Phi1. 
VIII. 24). 19n. Hošek předpokládá význam slov'I. - pahorek, Slověné _ 
obyvatelé pahorků a hor (O významě jmen Čechové, :Vloravané, Slované. 
Č. Mat. Mor. 1891). 

1) Sem patří J. Baudouin de Courtenay, jenž vznik národního jména 
Slovan hledá u :Římanů, domnívaje se, že toto označení Sclavi, Sclaveni 
dáno bylo národu proto, že osobní jména slovanská přehojně měla kon
covku -slav'I., -slava, pod. jako řečtina své -KUjS. (V stati "OJIaB. H3bIK!.I" 
v Brockhausově ruském Lexikonu s. v. CJIaBHH8,a stati "SuIl' apartenenza 
linguistica et etnografica degli Slavi del Friuli", kterou znám z něm. pře
kladu v žurn. Politik 1899, 15-16. XII.). Tento výklad nalezl jsem 
ostatně už u Dobnera (1761), PeleTa (1774), Nhkócziho (1808) a Lunáka 
O IIPOllCXO){(1(8nirr lIM8R'I. tI8X'I., JI8x'I., PyCI. II OJIaBJIHe. (Y'l. 3alI. Ka3aH. YHlJB. 
1890. kn. 2. Srv. ref. Sobolevského, ]KlIB. eTap. I. JIlIT. 19). S Baudouinem 
z části projevil souhlas i j. Zubatý, pokládaje za možné, že původní forma 
jména zněla Slověn5, a že vznikla hypokoristickým rozpůlením nějakého 
starého komposita, u něhož prvního nebo druhého členu základem bylo 
*K'lévos, *sloves, *sleves. Později teprve jméno *Slověn přešlo deklinací 
do vleku jmen na -janin-, -jane. (K slovanským kmenům na -jan, -ěn. 
Listy filol. 1902, 220.) Cr. lljinsMj pokládá jméno za participiální tvar 
slovena *slověti, *slověn'ó člověk mluvící srozumitelnou i'ečí, pod. jako 
z *graidati vzniklo graždan'ó, od *zemh, *zemljati - zemljan'ó (O HtKoTO]lhIX'I. 
a]lxa1l3MaX'I. II HOBoo6]laSOBaHiHX'I. lI]laC.lIan. HnIKa. Praha 1902. IV. Srv, po
známky jagiéovy v Archivu 1902, 583). 1\;fikkola (C60pHlIB''I. CTaTC11 IIOCB. 
P. POpTYH::tTOny, Varš. 1902; P. PHJL B. 1902 3 lm,) sestavuje Slověnin'I. 
s ř. (J!.cx.Fós, J.cxó>" kelt. *slougos - družina, plémě, Slověnin'b _ člen ple
mene. Také Suttnar staví Slověnin k stsl. sluga - sluha, původně dítě, 
hoch, pak muž, člověk (Jagičův Zbornik 612). Proti Penkovu výkladu 
(Origines ariacae, V,Tien 1883, 126 sl.) od koř. sru a významu otroka (sfuga) 
viz Krek, Einleitung 250. 

2) Srv. na př. Miklosich, EW. 308, jagič, Archiv sl. Phil. XXIII. 572, 
XXIV. 583, Bruckner, Bibl. V,Tarsz . 1900, Luty 207, P. Kretschmer, Archiv 
XXVII. 232. 

a) Tito Nemeti (Nemetes, Caesar BG. I. 51, VL 25, Tac. Germ. 28, 
Plinius IV., 17, 106, Ven. Fortun. I. 9, Ni[1/I]r:ó<; Ptolem. II. 9, 9, Nemetae, 
Amm. Marc. XV. ll, 8, XVI. 2,12) byli západníkmengermanský, jenž seděl 
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1'1 1 O poměru J'ména Slovan k něm. SkZawe .-Ještě něko 1,( s ov dd'l 
nám ukáží přemnohé doklady v o 1 u 

otrok. Slované, jak , k' h b r poč středověku 
kulturních starožitnostI slovans yc, y 1 na , . k v' • 

• , ,. L k to jak od Němcu, ten Je po-přehoJně prodavam za Olro y, a . '1' h 'b"k' 
b'li na LJ,bi a v Alpách, tak od různých onent~.mc ~y OJ~l u 

r~ 1 , Arabů a Maďarů) a od Židů. Tím se pnrozene V~VlllU 
(v:{~ivní ojem Sclavus = otrok,!) a pojem ten se rozes~el po 
~~l~ Evropě ~něm. Sktawe, angl. slave, holI. sl~ef, švéd. sl~f, ~an~~ 
esclave, šp. esclavo, port. escravo. ital. sc1navo). Vyklada , 

,~ 'r a Mohuče a nemáme žádnél~;;dOiiliUíu 
na levém břehu Rýna v okoh S~y u "o sousedství Slovanů tak, abychom 
nebo svědectví, že by se byl kdySI ~os~al d NT" u' bec pochopili. Ostatně 

.. . 1 1 oznacenl pro 1. emce v 
přechod Jmena Jelo v s,ov. '" '.' , . ho je rázu gallského. Berneker 
ani germ, původ Nemetu nem ]lsty, ]meno f]fe 'rpeúker A.lteste Be-

" v 'Vl t h t odvození v slov. su lXU Mll. \ ., . 
VIdl prekaz {U o o o ('TV t '1 Akad 1908 188). Přes to odVOZUJe . 99) 'ž Janko ,es nl{ , , 
zlehungen ,rovne . p P B 1902 3 kn. Kluges Zs. f. d. 
se ještě Němec od Nemet (M~k.kola, . HJI. Flonch'utz N~st. vjesnik XIV. 
\\Tortforsch. VI. 1905, 372, Pe~sker, 1. C., J. t"l ž' Dobrov,ký I c. (ale 
1906 H. 9-10). Antithesi Němec od Ht M~ pos aVl u '<T, t' l' "1704 28) 

. ", ľ S'l siographla renovata. vla lS av , , 
našel Jsem to 11 u Hene za, ' 1 e , 'M 'kZ' ~ Et Vi'. 215 a dnes 
pak K,' Zeuss (Deu:s~~en ~8). ~ souhla:l : n~~r~ě ~sJ:r:rko ·(cit. u Peiskera, 
na př. Bruckner, CrwlhzaC]a 1 Nzyk 2 'SlP ka' forma přešla do řečtiny 

V ' , Al d 1908 188) ovans 
1. c.), i jar:

ko (Ve~tnlk ~a.. 'imen~a (NEW7:60 {) , pak u Konst, Porfyr. 
a vyskytuJe se nejprve v ZIh s-;. Kl N '1-') pak v listině císaře Alexia 
-=---- II 398 (01 ) EyO/LEIIOL Ó/LÓr:bf,OL, _. 
de cerem. . p. • Z III 374) Odtud novořecké NEI"r:S1]<;, 
Komnea z r. 1088 (NE/Llr:~OL, Byz. S. '" s'tr 442) Slovanské Němec 

" r ó CT 74 srv. vyse . . 
NÓ[1Lr:sos \M atov, ]lUKO 1>J1'I. . '. 'U" dl'ho I' 943-4 (M arquart, 

. b ' . N' ndbn u lVlass U . 
přešlo potom 1 k A:a v um

h
· " aJ k 'le Josefa k Chasdajovi r. 960 čte se: 

Streifziige 105); v lIste c azar. ra 

země Nemez~(Russ.~Revue 1875, 79). . R~ k Kde 
. , • .., Li' o (Dacus), n'C1]S v ec u. 

2) -Srv. staroveke analogie Jmen lX.
S t 1 není J·isto. Šafařík 

' " Sl n v appelahvum o 1'0 !:a, 
vznikl přechod, Jmena oV~I 52 341) zejména po vítězství Franků nad 
soudil, že v Nemecku (SS. . "~l' . 7, (Et nT 308) Ale nověJ'i Baist T' D' a Mrl<OSZCfb . n. . 
Avary, podobně SO~dll 1, UZ ,é domnívá se, že to vzniklo na jihu 
(ač důvody jeho neJsou vsechny spravn ) B 7, XIII. II. 190 sl. 

1" (Z f franz Spr ed enrens. , 
Evropy, ne!spíše v Ha 11 T s.. I' VI A~fJ.~. v. Skla~e, Janko, 1. c. 188, 
lJ91l- Tak ~ Kluge, Et. V, ',~' .. d. Sp u~h paderborn 1891) str. 649. Německ~ 
a >-G. Koertzng, Lat. rom . . ,i\ orterb t( k d Italie zde zastoupilo st are 

- ) v '1 ' vy' znam o ro a o , 
slave (sthn. slavo pres o '\, e 7 • Ten se pak rozešel po ostat-

"J • 1 " tvar *,clavo SCMavo. , 
servus a zmenl.0 nas OVl \ . "k 1 b ogen die A.raber Berlin 1891, 

' b (\V 1 h Handelsartl e ez • , 
nich zemlch. j aco e c e. , troka J' e původu arabského 

,. v llatlvum ve vyznamu o ' 
16) dommva se, ze ap~ d 'T k h Berlin 1891, 6). Zřejmě vy-

'h v W . belm arab nor . ,er e r. T 1 
(srv. te oz aaren. . e Vita Johannis Gorziensis z X. sto. 
stupuje sclavus ve vyznamu otroka. v. ia erferuntur). 
(MG. SS. IV. 371: per sclavos CUblculanos omn P 
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historické jméno Slovanů vzniklo z něm. Sklawe - otrok 
(tak ll1one, Penka), je však theorie nesprávná a dávno; odbytá.!) 

* * * 
Jako při etymologickém výkladu jména Slovanů, tak i pn 

jménech Chorvaté a Srbové mohu se zde omeziti pouze na referát 
o tom, co bylo dosud podáno a jaké etymologické pokusy byly 
učiněny. O historickém významu obou jmen pojednal jsem již 
výše na str. 385, 390. 

Jméno Ch o r vat jest původu záhadného a to v takové 
míře, že ani nevíme, je-li původu slovanského, či ne. 

V prvé době slovanského etymologisování převládala snaha 
vyložiti jméno ze slovanštiny a setkáváme se tu vedle jiných 
výkladů, jež za zvláštní zmínku nestojí,2) především se spojováním 
jména se slov. chrb, chrib (sts1. X'll'h.Rb.'f'h.,X'llHRb'f'h., X'IlH&'h.), což 
přijal i Šafařík a po něm na základě jeho autority přemnozí 
jiní.

3
) Už tehdy stále přicházela na mysl shoda a spojitost jména 

Chorvatů se jmenem Karpat, zejména, když i historie Karpů, 
národa, jehož jméno jazykově i historicky nebylo lze od Karpat 
odděliti, a jenž od Karpat přešel k Drávě, ukazovala jednomu 
více, druhému méně pravděpodobně na totožnost s kmenem 
Chorvatů.4) Ale tomuto spojení chyběl doklad jednak pro přímé 
spojení Karpů s Chorvaty, jednak pak pro přechod formy Ka/}-

1T:á1:'Yj~ v XopBaTe, XapBaTe nejstarších domácích památek. Teprve 

1) Srv. o tom Šafařík, SS. II. 52, Horwath, 39, Krek, Einleitung 
250, 300. 

2) Uvádím aspoň nejstarší výklad, který nalézáme u Konstantina 
Porfyrogenneta (de adm. 31) vykládajícího "ol 'ti)v 'lCoJ.J,i)v XWQfXV l/fX'té
'l,OV-Z;ES" (srv. výše str. 246) a výklad Tomáše splitského, spojující jméno 
s Curetia, Curetes vel Coribantes (Hist. Salon. VIL). 

3) Tak soudili už Katancsich a Dobner, po nich Šafařík, SS. I. 532, 
II. ll2, 322. Po Šafaříkovi vykládali podobně na př. Kaulfuss, Slawen 14, 
17, 22, Rački, OcjeHa 23, Doc. 422, Ružié, Stara postojbina 17, Drinov. 
3aCMeHie 61, Čubinskij (Tpy.n;bI 3TH. CTaT. SRClIep;. VII. 457), Mair, Gymn, 
Progr. Pola (1900. 6), Cuno (Skythen I. 231). Proti tomuto spojení Chorvatů 
s Karpaty a Chrby postavil se už Dobrovský v korrespondenci s Kopitarem 
r. 1810 (IIucbMa Ao6poBcRaro II I(olllITapa 109; srv. i Institutiones 214), po
zději Pm'ower (DA. II. 377), Tomaschek (Sitzungsber. Akad. Wien Bd. 
CXXXI. 91) a Grof (HsB. RUHCT. 88). 

4) Srv., co jsem o tom pověděl při výkladu o Ptolemaiových Karpech 
I. 427 sl. 
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" ,'klad pl-prhodll . lední době pokusil se prof. Braun o nov) "y ". v' 

V pos . . v • k' v." 1 do svých Starozlt-'ména Karpaty v Chorvat, ]eJz Jsem ta e pll]a . 'h 
] t' 1 Ale i tento výklad doznal vedle souhlasu 1 rozho~~e ? 
nos 1. ) 'k " , 2) a ponovadž vedle toho zadnv odmítnutí se strany vym ra]lCl, .~" .. d' 1 
.., v" d0" pokus nesnesl přísně]Sl knhky nebo ne ozna 
]lDV nove)l po "ny , t' ky posud 
schválení?) - zůstává celkov)T výsledelz teto o az 

negativní. 1 
l · k' forma J' ména J' e v nejstarších pramenec 'l Stará s ovans a • 

X 'hR<lTHlrh, pl. XP'hR<!T'"W, XpRd'f6 i XOjlE.dT'hI,v adj., XCjlRd~KOH: 
jl • 4) Tomu odpovídají i nejstarší tvary recke a latmske 

KOllRdIJ,KOH. L. , K' (lIt 
XQfiI(já:COf (obyčejně), hdčeji XOQ{lchOt, KQ~{3C1:tOt, Q~ ~'tOL," ~ .. 
Chroati C10uati, Crauati, Chruati, Cruuvat~, ~rouuat~: 5 raUlta"~, 
Krabati, Chrouatia, Chrobatia, Corbatia, Chroaha, Croatta ) a arab. 
Charvátín u Mas'údího. 

B ykla'dal r 1899 přechod KlXfť7UX'CrjS SS I 297 428 raun v· , 
1) Srv. ,. , : l' h Bastarnů kteří utvořili přechodm v XapBaTe prosUednictvím nemec {:yc , 

formu *Harfaaa (Pa3bICKaHiJI L 105, 173). '.. (K 't 
.. .. . C Bll)K8HÍlr 89, odmítlI Bruckner war. 

2) Phjaljej Pogodzn, JlaB. 1I8pe.~ ., (A h' XXIII 612) 
hist. 1902, 281, Archiv sl. Phil. XXII. 246), ]agzc rc IV . 

S b I c, k 'c' ('IGvIHII 1906, XI. 195). , v k 
a o o eus Zl ' , c: ~ XVIII 518) srovnaval nem. men 

3) H' ,t (Beitr z Gesch. d. d. ~PL' P k 
11 . , (t v XX 12) spojoval lat. cervus; en a 

Harudes, XIXQOVO'éS; R, J\![uclz amze . t příslušník otrok (jako 
. 1"8) Vl a základní formu sru-a- - , 

(Orig. anaca: "' me z, q I 252) vychází od bulh. jména Kuvra!; 
Slovan); Wzrth (Ges~h; ASlenl~ v 'b k' Kartvak _ muž a domnívá se, ze 

b l k .. (1 c) oplra se o {asu s ev" . V 
So o evs zJ ~.', 1\ 'více úspěchu měl Danz'czc, ]enz vy
Chorvat znacllo ruske MOJTO!l.eu;'b; ~ .ej*", _ XO'hRdTHH'h (Osnove srb. 

dl' branl+1 VdP-Rd-THH'h l' 

kládal jméno o {mene sa1 -. v."' , 1 s lit szarwótas _ ozbrojený 
, . . Zll) a] Geitler, jenz Je spo]ova . , ..' v T 
lh hrv. jez. '" III 87) Tento v}'klad phplI na pr. 0-

(Rad XXXIV. lll, LIsty fllol. ,. ·cxx· XI 91), Grot, 1. c. a Smičiklas 
k (S 't sber Akad V\ len· " 4" 

masche 1 zung . . . d . d C urtena)J (<I>IUOJl. !jalI. 1879. 1. 'r) 
H I 89) ProtI Bau ouzn e o . , (Sl 

(Pov. fV.. ' , _ ~) /1,![ t'é doznal že výkladu nezna a-
a ]agié (Archiv sl. Phll. Iv. 1/4. - are z , 

veni 73). '" o ~ '. h rukopisech má XopBa're, XpOBaTe, 
4) Letopis kl]evsky ': ru",nyxc . X "KdTHIl'h Xp"BdTH je v starých 

r 1 o sv Vaclavu OpKdT'hI, p) , 
XpBaTe, Xp'DBaT8, eg. '" P' III 434) v glagolském nápISU na 
pramenech srbských (Damčlé, ]e'lHllR . , (Rački Doc 488), 

. Krku z doby c llOO )(p'hRdTCK'h , . 
chrámu sv. LUCIe na o V' D '378) u'Dalimila, Charvaty. Srv. výše 
leg. o sv. Ivanu KOpKdll,KOH (Rackz, oc. , 

, 'kl' A L icon palaeoslov. 1098. 
str. 263 a dale Mz oszc z; ex _) Xo (Jehof, (Kedrenos), KQW(3IX'CO' 

5) XQro(3á-z;of" XQro(3IX-Z;,ct c~:onstz' porfyr), , Xro:o(3áwf, (Nikef. Bryennios), 
C t ' t s) KlllX(3Wr:of, ( onaras . , v • 

(Theof. on mua u, '" , H 't" zákl listině prazskeho 
. (N'k Choniates) AJfred ma on,n, v . 

KQct(3ct-z;,ct 'l.. . - . t t ' 1 t formy jsou z císařských listin 
biskupství Chrovatz - Chrouatt, os a Ul a. 



486 

A. Pogodin se domnívá, že našel nejstarší doklad jména na 
nápisech tanaidských z lL-III. stol. po Kr. a to ve jménech 
XO(Jóa&oG', XOQova&oG'. Místo nálezu je ovšem vzdáleno, ale shoda 
jména je překvapující.!) 

O jménu Srb ů můžeme říci aspoň tolik, že je původu 
podle všeho slovanského. 

Jako jiná hlavní jména národní, prodělalo i toto jméno řadu 
výkladů, z nichž žádný až po dobu Šafaříkovu neměl významu.2) 
Ještě Dobrovský doznával, že výkladu podati nedovede. Teprve 
Safařík, ujav se otázky, dovodil 11,ejprve z přehledu pramenných 
tvarů, že dlužno rozeznávati formu širší Sereb (Serb) -. užší Srb, 
a prohlásil první za starší, původnějšÍ; na základě toho odvodil 
jméno od kořene ser - roditi (skr. su) a vyložil "rodáci", "zro
zenci" a vůbec "národ", srovnávaje při tom i rus. na-cep6'J" 
pol. pa-sierb - chlapec, pastorek.3) Šafaříkův v)Tklad našel dosti 
souhlasu, ale přece ne úplného. Ovšem ani jiný z pozdějších vý
kladů obecného souhlasu nedoznal,4) 

X.-XI. stol. (Srv. doklady výše str. 264 a 388). O vývoji jména srv. Ša
taNk, SS. II. 322, Rački, Rad. LVII. 102, Documenta 511, Klaié, Ime 
Hrvat u historiji slav. naroda (Vienac 1890, 442 sL), Polívka, Chorvát, 
Charvát či Chrvat? (Slov. Sborník 1884, 156.) 

1) Latyšev, Inscr. ant. orae sept. Ponti Eux. II. č. 430, 445; Pogodú~, 
C6opm1K'I> cTal'eil no apx. II 3TH. (OII6. 1902) 164. , 

2) Nejstarší výklad podal opět Konstanth~ Po~'fyrogennPtos (de 
adrn. 32, srv. výše str. 248), domnívaje se, že LJáq{3í.os vzniklo z lat. servus _ 
o~fJJ,os (od čehož i název obuvi ÚÉq{30VAC!.). O jiných bezcenných starých 
vykladech srv. u KoUdrCl, 137 sL, nebe li Engela, Gesch. von 
Serwien 144 sl. Velmi často odvozovalo se jméno Srb od jména Sal'mat, což 
na př. přijal zprvu i Aop6. II KOIIllTapa 109: "Serb ist 
mchts anders als Sarmata verkůrzt und veriindert"; srv. výklad u Enuela 
~53, 1~7) ~po něm í J. Grimm (Gesch: d. d. Spr. 1848 1. 171), nověji Bo~~ell 
\Beltrage 1. 434), Ed. Boguslawskz (Hlst. Slow. I. 181) a jiní. Později Dob
rovský r. 1822 v Institutiones Eng. slav. 154 doznal, že výkladu podati 
nemůže. 

3) ~~fařík, SS. 1. 202 sl. Výklad tento přijali na př. Rački (Ocj~na 23, 
ale po:dej l nerozhodně v Doc. 275), Perwolt (Archiv f. slav. Phil. VIII. I), 
Grot (1'!3~. ~I{oHcr. 150), Vaníček (Fremdw6rter im Gr. und Lat. Leipzig 
1878, b3), 00lmsen (Kuhns Zs. HlOl, 595), a i] agié srovnává pasierb a'malor. 
Ilpllcp6uTU a vykládá "Schiitzkinder, Verbůndeten, Unsern". Suttnar 
hledá v něm význam "člověk" (Jagiéův Zbornik 614). 

4) Zeuss postavil Srb vedle got. hvairban - vertere, hvarbón _ vagari 
(Deutschen 58, 608), ]aškin (3arr. reopp. o6Il(. III. 222, 1873) odvodil od 
pers. ,ser - ~J.[a~a, Serb - pJ.[aBayb, Daničié (Osnove 370) od koř. sar po
dobne jako jmeno Charvat. Proti tomuto i Šafaříkovu výkladu ozval se 
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Nejstarší forma jména - když stranou ponecháme Serb~ 
podkavkazské u Plinia a Ptolemaia,l) rovněž jako emendacl 
Strabonových Sibinů v Srbiny,2) je široká - Serb: 7JÉ(l~lVov, 
:EéQ~tnov, Servitti, Servitium, u Ptolemaia, na mapě Peutingerské 
a v itine;ářích IV. st.,3) 7JÉ(J~loL, :EÉ(J~WL, :EÉQ{30l, IÉQ[jJ.w, IiQpul, 

ro(JďóóéQfJa pramenů byzantských, Serbi, Ser~ia, řídko Sor~b!,4) 
u J\!Ias'údího Surbín. V slovanských textech cteme v domaclch 
srbských Gjll.!>I-IHIi, Gjlb.&i\HHI., CllliE:I.CK'hIH, Gllb.&il<l,5) v Kijevském 
letopisu Cepe6h) Cep6h. 

* * * 
Na konec zmíniti se musím ještě o staré otázce, bylo-li jméno 

Srbové, jak mnozí slavisté učili, zároveň p ů vod ním j m ~ n e m 
vše c h S lov a n Ů, čili ne. Tato domněnka opírá se Jednak 
o výklad zápisu geografa Bavorského z IX. století: Zeruiani, 
quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sc1auorum 
exortae sint et originem, sicut affirmant, ducant6

) - jednak a to 
hlavně o zprávu Prokopiovu, který dí (BG. III. 14): nal [.l1]v 

Erek, aniž sám podal výklad jiný (Einleitung 2(0). Rovněž Geitler appli
koyal svou etymologii Hrvata na jméno Srb (1. c.). Maretié se vyslovil 
negativně jako II jnléna Chorvat (Slaveni 73). 

1) Plinius mezi kmeny u Donu vyčítá (VI. i. 19): l\Iaeotici, Valí, 
Serbi. _-"..rrecchi etc., Ptolemaios (V. 9. 21) píše: /LE';;U~V OE 7:rov KEQC!.vvlúJv 
OflÉúJV' uul, 'WV 'PiX n07:C!./Lov 'OQuvC!.Zoo xC!.L OiJáJ.oo nul LJÉq(30k Za slovanské Srby 
měl je na Dobroó'ský (v k Bandtkenw r. 1824. ed. Francev 155) 

a Račlú, 24. 
") Strabon VII. 1. 3. y,a7:EWr;1)úC!.7:0 Aovíovs 'té /LÉyu Ě&VOS KUL ZOV~~OVg nu), 

Bov7:úJvus ud MovyiJ.úJVC!.S Kal, Srbiny zde emendovah na pr. Eťtr-
Lygier 116 a Gyimm, Gesch. d. d. Spr. 1. lil. 

3) Srv. doklady v}'še na str. 152, 153. 
4) Konst. Porfyr. (:EÉQ{3),oo), Theofanes Cont. (2!ÉQ{3J.oo) , ,All1;a 

Komnena (LJÉqfJoo, :E2Q{3iC!.), Kedrenos (LJÉ(Jf3Wo) , Zonaras (EcQ{3oo). J?oklaay 

k Serblii a Gordoserbě viz na str. 2i9, 398, 399, 463. Latmska form~ 
běžná je Serbi. Sorabi m,ají Einh. Alm. ad a. 822. Pro severní Srby ~b~ykl~ 
je proti tomu forma Suybi (nejdříve li Fredegara IV. 68); vpak ~u.'Urb2, ;::;zurbz 
a též Sorabi (Pertz, Mon. G. SS. 1. 654). Jmak srv. tez Rackz, Doc. 534. 

5) Daničié, Pje'IHllK III. 147 sl., Stanofevié, Cprr. Kll. rJ.[acH. XI. 

1904, 541. , v 

a) O textu geografa Bavorského srv. pozn. 1. výše na str. 274, k cemuz 
třeba dodati že jej otiskl celý a komentoval ještě A. Králíček, Der s. g. 
ba.ir. Geogra~h und Mahren (Zs. des Ver. fůr d. Gesch. Miihr. Schles. 1898, 

2l6, 340). 
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OI 'C1fV XúJQav olXOvot, ď/o ď~ xa}, rnv 7toU~V 'Cwa lXOVOi. 

O zprávě geografa Bavorského zmínil jsem se už dvakráte 
zprvu v 1. díle STAROŽITNOSTI str. 15, při otázce o pravlasti 
slovanské, podruhé v II. díle str. 274 ph otázce zakarpatské 
Běloser~ie. Je úplně nejisto, co zde značí jméno Zeruianz, zda 
Serby Čl Sěverany, či zda je to koruptela jména Sarmatú. Zb\'vá 
nám tedy jen zpráva druhá; znění zcela určitého. -

Zpráva je známá a byla mnohokráte kommentována. Ze 
všech podaných výkladú nabyl nejvíce pochvaly ten, který podal 

~~?r~vský, ~t~.r3: I PO ~ěm později od~v?dnil Šafai-ík a po něm 
~m~ah mnoZl JIm:) V~~lad ten poklada Spory za korruptelu 
Jmena S~r~z, Srbz. Z JIných etymologických pokusů pochvaly 
?~znalo ]est~ Zeussovo spojení jména Sporú s jménem Spali,2) 
Jez vystupuje u Jordana jako jméno blíže neznámého národa 
v jihevýchodnÍ Rusi vedle sídel Gotů.3) 

.. 1) Š~!ařík, SS. I. 113, 198. Pi-ed ním Dobl'ovský (PeZzl, Gesch. v. 
Bohmen 1/82, 1817 1. str. XII., Abh. e. Privat-Ges. in B6hm. 1784. VI. 
280, Nlonse, Vel:such e. Landcsgesch. von Mahren II. str. XVI., Engel, 
G;sch. von Senvlen (Halle 1801) 144, 157, Čas. vl. Mus. 1827 II. 8), Sc1z1ózel' 
(Nestor II. 74), K. G. Anton (Erste Linien eines Versuches ub.' die alten 
Slaven. Leipzig 1783 17, 18) a i Zeuss (Deutschen 58). Po Šafaříkovi Eich
wald (Alte Geographie 567), Grimm (Gesch. d. d. SpL 1848. I. 173) 
K~t1'ZY11Ski (Co wi~dz<t o Slov:ianach 10, Rozprawy KralL Akad. XLIII.í' 
Kaulfuss (Slawen in alt. Zeíten, Berlin 1842, 54), Georgii (Europ. ' 

~tUti.g. 184~, . Knk (~:nleit. 250), Grot. (HaB. KOHCT. 73 sl., 149), Kos 
(Iz:r' ~~z. Kran]. VII~. II). ProtI se ozvalI Perwolf a Jagié (Archiv f. sl. 
P!111. T~ 111. 3), :~faretic (Slavem 54, 55). :\InozÍ staH historikové XVII. 
a: X'\ .dI. stoletI v Sporech shledávali na základě etym. od. únoQciči'f)'V i-eck', 
?reklad slov: Rusů, Rossijanů (POCCÚI- disseminacia -lla3ctHHíe), Pelcl sp;
Joval se slovem spor, Surowúcki se únEíQúJ'V, JVI aciejowskz.· se zbol' atd. 

2) Zeuss, l. c. 67. Po něm to přijalí PaZlmann R., Gesch. der V6lker
wanderung (Weímar 1864) II. 82, Cuno j., Skythen 295, Róssler R .. Zeit
punct·;F8, 84 aj. Pel'wolf (Archiv sl. Phil. IV. 66, VIII. ll, Slov. Sborník 
~~~5, 335). Perwolf soudil, že Spalové pathli k slov. Antům a že ze iména 
JejIch vzmklo v slov. spoh - spolina - ispolin'ó _ obr. Proti slov~nství 
~pal~ ozval s~ v~ak ]V:iklo.'!clz (Altslov. Lautlehre 1878. 124) a proti 
Sa~ankovu ~poJem Sporu Sé: Srby rozhodně]. Klaié v článku: .,lme Srb" 
(Vlenac 1880, 622), popíraje,1! zároveň, že ..,by Srbi bylo kdysi Obecným 
jménem Slovanů.' . 

. 3) Get. IV. 27. (Filimer) pervenit ad Scythiae terras, quae lingua eorum 
OlUm vocabantur ... Haec igitur pars Gothorum quae apud Filimer dicitur 
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Podle mého mínění, které jsem vyložil už dříve,l) není správné 
ani spojení Sporů se Spaly, ani se Srby. Spalové nebyli Srbové 
slovanští, nýbrž kmen původu nám sice neznámého, ale nejspíše 
turkotatarského, který je i jinak doložen mezi kmeny západní 
Asie.2

) Proti výkladu Šafaříkovu svědčí pak, že nemáme nikde 
jinde doloženo jméno Srbů, jako kollektivum všech Slovanů, že 
forma Sorb, z níž prý vzniklo jméno .E7tóQOS, je v starých prame
nech nedoložena, a konečně to, že vůbec existence slovanských 
Srbú na Donu ,1 při Azovském moh je naprosto pravdě nepodobná. 
Proto jsem hledc'! výklad jiný a vyslovil jsem se v tom smyslu, 
že podle zvyku tehdáž panujícího, hledati novým národům pí-edky 
mezi starými, i .EnóQol Prokopiovi nejsou nic jiného, než uměle 
Prokopiem vykombinovaní praotcové Slovanú a že jméno samo 
není než zkomolené jméno Bosporanů (Boo7tóQOt, BoonóQíOl, 

Boo7to(!avol), kteH se v té době často pfipomínají (ač původně 
byli jen obyvatelé města Bosporu) jako znamenit:í'r lid a kmen 
ph Mezích Azovského moí-e.3) Tuto zkratku našel jsem ostatně 
doloženou už v jednom rukopise Alexandreidy t. zv. Pseudokalli
sthena (z prvních století po Kr.); je viděti, že se jí užívalo.4) Pro 
tento výklad svědčí nejen identita jména Sporů s Bospory, ale 
i shoda lokality. Prokopios mluví na tom místě výslovně 
o Antech sedících ve velikém množství u Azovského moře, tedy 

in terras Oíum emenso amne transposita, optatum potiti solum; nec mora 
ilico ad gen tem Spalorum adveniunt. .. Exinde que iam velut victores 
ad extremam Scythiae partem, quae Ponto mari vicina est, properant. 

1) Nz'ederle, úber ctíe 2nó(JO~ des Prokopios (Archiv sl. Phil. XXIII. 
130) a dodatek k tomu ve Věstníku slov. fil. a stal'. II. 260. 

') Srv. Pliníem zde doložené Spalaei (VI. 7, 22); rovněž nepochybuji 
s Latyševem, že kmen Palů (IIáJ"o~), vzpomenutý ve vých. Skythii Diodorem 
Sicilským (II. 43), jsou tito Spalové (Latyšev, Scythica I. 458). 

3) Srv. Stefanos Byz. s. v. Bóúno(los, Strabon VII. 4, 4, 5, XI. 2, ll, 
Tacítus, Ann. XII. Hl, Ptolern. V. 8, Excerpta latina chron. Eusebii (La
tyšev, Scythica 667), Liber generat. (ed. Riese 167), Arrian. Alan. hist. 
18, Jos. Flavius, BeH. Jud. II. 16, 4. V paschální kronice uvádějí se ně
kolikráte BoúnoQw!/voí a kraj BoúnoQ'f)vi). Z byz. kroník přešel tento pojem 
ještě do V}'čtu zemJ Kijevského letopisu, daných synům Jáfetovým 
(EOCIIOp!lll, Lavr. 2). Také ve vojště Hmském připomíná se zvláštní ala 
Bosporanorum (CIL. III. č. 1197, 1344). Ostatně existovala i vlastní jména 
Sporus, Spora (CIL. III. č. 1775, 4854). 

4) Srv. Latyšev, Scythica 898. Leidenský kodex má únóQo~, kdežto 
ostatní f3ovúnoQo~ a f3óúnoQo~. 

L. Niederle: Slovanské staroží tnosti. 32 
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u Bosporu. Namítl-li proti tomu F. Solmsen,l) že zůstává mým 
výkladem nevysvětleno, jak přišel Prokopios k tomu, aby Slovany 
a Anty ztotožnil s Bosporany, tu podotýkám předně, že počalo 
býti v té době u byzantských autorů vůbec zvykem pro neznámé 
nové národy shledávati předky mezi starými známými jmény 
národními ---,- dokladů toho je celá řada 2), -a za druhé, že jméno 
Bosporů mělo význam širší; byloť ho užíváno vůbec pro komplex 
kmenů za Azovským mořem3) tam, kde právě Prokopios umísťoval 
hlavní jádro slovanských Antů. Vždyť vidíme, že přešlo jméno to 
i do výčtu hla vn íc h národů a' zemí pozdějších kronik. Obtíž 
mého výkladu spočívá v tom, ža nevysvětluje, proč Prokopios 
neužil běžného názvu BÓ(j7lo!}o~ nebo BOárrÓ(JavOt, ale formy zkrá
cené. Vedla ho k tomu etymologická hříčka se á7l0QárJ'YjV, či slyšel 
vskutku nějaké jméno mezi Slovany, na př. jméno Srbi, jež ho 
k tomu přivedlo? Nechci poslední možnosti popírati, ale na jisto 
i ph tom běží vlastně o umělou identifikaci, o umělé hledání 
genealogie národa a nemůžeme Spory, ať se pod nimi skrývá 
cokoliv, míti za ozvuk nějakého původního jména vše ch Slo
vanú. Opora v Zeurianech geografa Bavorského je nanejvýše 
pochybná. 

1) Kuhns Zs. 1901, 595. Zde phpomínám, že se proti mému VV!,"IéH!1l 

vyslovili ještě Jar;z'é (Archiv sl. PIli!. XXIII. 613), Kf!trzYFÍski (Co wiGdzq, 
o Slow. 10), Kos (Gradivo I. 26) a přijal jej Florinskij (K]lRT. 6116JI. 0630pn 

IlO CJlall. IX. 1902, 27). 
2) Tak už sám Prokopios o něco dále dí o tureck}Th Uturgurech 

a HUl1l1ech, že se dříve zvali I~inl1ncriové . 4, 5. K&f-L~ÉQLO[' t-ú::v 'ro 
nIX/.onov dWOfLái;01n:O) , a o Gotech, že dříve zváni byli Skythy 5). Po
dobně Filostorgos (' ExxJ. tú";. IX. 17) dí: ovS' Ol nIXí.IXwl Ne{Jr;WDS 

E7!:(tlVÓfL IXi;ov"; Theofylaktos Símokattes (VII. 2) dí o Slovanech nazývaje 
je Gety: ;;;;ov'W YO:Q ,;oZs f3IXQ{JáQOéS ú) nQwfJvr;éQov UVOf.LIX"; lVIenander (II. 
7 ed. Niebuhr, 380) dí: ",;ťjjv TovQxrov, ,;ťjjv 2:IXXWV xIXi.ov,uÉvOJv Ú') ná7.IXé"; 

Theofanes fragm.. (ed. Dindor/, 447) dí: "TOV(!)(Qé oZ náí.IX& llIIXÚúlXyÉ'1:lXf, 

xIXJ,ovfLEVOé". V katalogu měst byzant. vydaném Ta/dem (Const. Porfyr. 
Tubinky 1847, 21) čteme o UhHch: "ot OE OI!Y),flOf, Ú') nIXI.IXcfw EUyOV';O 

ri)nIX&oes". Niketas Akominatos zove balkánské Vlachy - J\fysy, Ke
kaUlTlenOS - Daky a Bessy (srv. výše na str. Doklady zvyku toho 
ještě by se daly rozmnožiti. Podobně i na severu dí Helmold (IV. 19): Alani, 
qui lingua eorum 'i7\fizzi dicuntur. 

3) Srv. na pL, co praví Strabon XI. 2. 10: ,;ols OE ,;ov BOrJUó(!oV 

OVVáÚ';IXéS vni)xooL OVUS &nO:V1:8S Boano(!IXvol Xctl.OVll1:lXé. A Strabona znali 
dobře v Byzanciu. 

KAPITOLA IX. 

DĚJEPIS A ARCHAEOLOGIE. 

Úvod. - Nejstarší archaeologické poměry Podunají a Balkán
ského poloostrova před příchodem kultury lužické. - Pro
nikání severní kultury lužickoslezské na jih. - Archaeolvgické 
skupiny na Dunaji v IIL-IX. století po Kr. - Slovanské 
hroby a jejich příznaky. - Přehled slovanských pohřebišť 

z VHL-XI. stoL 

Co náleží v archaeologii Praslovanúm v kolébce sedícím, vy
ložil jsem již v L dílu STAROŽITNOSTÍ. Výsledkem bylo, že 
kolébka Slovanů mezi Vislou a stí-edním Dněprem spolu s obvodem 
nejstarší expanse k Labi, k dolní Visle, k hornímu Dněpru a k Desně 
nejeví archaeologicky kultury tak jednotné, abychom mohli říci, 

že před námi leží zvláštní nějaká jedna, samostatná kultura pra
slovanská. Tím, že kolébka ležela příliš daleko od hlavních středisk 
kulturních a podléhala vlivúm z rúzných stran (hlavně ze dvou), 
stalo se, že na jedné straně, na západě, kde ji protínala pra
stará obchodní dráha adriatickovislanská, uplatnily se zcela jiné 
vlivy, nežli na východě, kde zase více působily vlivy nordické, 
černomořské, ba i aegejské (balkánské) a asijské kultury. Na západě 
praslovanských sídel vyvinul se pod adriatickým, poduuajsk)'m 
a nordid::j'Tm vlivem zcela určitý, svérázný, místně omezený a cel
kem dobře probádaný, kulturní okrsek popelnicových polí t. zv. 
lužickoslezského a dobřichovského typu, kdežto východ Slovan
stva v době před Kristem zústal méně Sclmostatný, méně svérázný, 
bez určitějších hranic ~ snad ovšem jen při našich nedokonalých 
o něm vědomostech. A poněvadž nás řada dúvodů vedla k tomu, 
abychom kraj mezi Odrou a středním Dněprem pokládali za pra
kolébku Slovanů, už také proto, že nemáme jiného národa, který 
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bychom tam v době př. Kr. oprávněně umístili a protože nem' . ame, 
kam bychom Jinam dali Praslovany, - vyplynul z toho přirozený 
závěr,v že kulturní oblast mezi Sálou, Labem a Vislou náležel~ 
p~trne z á,P a dní ~~s,ti .Prasl~vanů, druhá pak od Visly na 
vychod v y cha dnI cash pranaroda, při čemž nemusím zvláště 
po.dotýkati, že. toh~t~ rozdělení kulturních sfér neztotožnuji snad 
s Jazykovou blparhCl na Slovany západní a východní. Už sama 
exis~ence Uet,Í jazykové větve Slovanů "jižních" stavěla by se 
protI podobnemu ztotožnění. Jazyková jednota jedné větve ne
zaručuje ještě kulturní jednolitosti, zejména, vidíme-li že ta 
větev vyrůstala na prostranství, jež podléhalo vlivům z ;ůznvch 
stran; a takOV}7m bylo právě Zakarpatí a přivislanský kraj. " 

_ Na základě této these, vyložené podrobně v 1. díle ST ARO
ZITNOSTI, korresponduje kolébka, rozvoj a šíření západní části 
Sl~;an~ ~rchaeolo~-i?ky s obl~stí vývojem a šíí-ením popelniCOV}TCh 
pOll luzIcko-slezske kultury. Ale pfejdeme-li na jih od Karpat, tu 
se ocítámc v nesnázích, chceme-li výsledky historické opfHi touto 
tl:esí. ~e~~v vŮ,bec dopr~vo~ti archaeolo~~í. Ukázati archaeologický 
vyvO] a SIrem Slovanu smerem k DunaJI a na Balkán je dosud na 
nejvýše nesnadné. 

, Js~u ovšem ;heorie, které se opakují i v době nejnovější 
a ldere na tento ukol odpovídají snadno tím, že prostě kladou 
vlast Slovanů na jih, buď na sti'ední Dunaj, jako činí prof. Píč 
nebo ještě dále k jihu k Adriatickému moh, jako učí Zaborowski: 
a na základě této these více méně celou spoustu tamějšího 
staršího ~rchaeol~gického materiálu prostě přičítají Slovanům,l) _ 
ale theone tyto JSou ve svých základech chybné. 

Měl jsem také už v 1. díle pHležitost zmíniti se o tom a theorie 
~yto odmítnouti jako nesprávné.Z) Nesprávné proto, že pi'edně 
~so? ~, o~poru se všemi výsledky historie a linguistiky, ukazujícími, 
ze kOlebka byla severněji, nad Karpaty, a za druhé proto, že jich 
nelze ani archaeologicky doložiti, zejména vzhledem k theorii 
o slovanskosti lužickoslezských polí popelnicových. Neboť tuto 
kulturu, pokud se nám jeví v nálezech (o kultuí-e v}Tchodních končin 
nemluvíc), nelze pí-hno vyvésti z jihu, jak svrchu uvedení zastanci 
jižní kolé~ky předpokládají, a nelze tedy národ slovanský ani 
archaeologlckou cestou vyváděti od sev. břehů Adrie a z Podunají. 

1) Srv. výše str. 91 sl. 
2) SS. 1. 478. 
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Na těchto místech jest kulturní a archaeologický inventáí- od pra
věku značně jiný, než ten, který tvoH podklad kultul-e lužicko
slezské, a co je na obou stranách společného, to dlužno uvésti na 
styky a vlivy, které na obě strany společně a současně působily, 
vycházejíce bezpochyby z Balkánu a z Halie. To byly kulturní 
prvky a umělecké motivy, které byly přinášeny obchodem z jihu 
do vnitra Uher, do Alp, a pí-es Dunaj dále na sever k Odí-e a Labi 
a byly domácím lidem tam i zde phjímány, ev. zpracovány. 
Ale pí-es tyto společné pHznaky vězí v podstatě obou kultur lužicko
slezské a staré podunajské tolik základního rozdílu v duchu tvarů 
a výzdoby, jež na jedné straně směl-uje k prostotě a střízlivosti, 
na druhé k pí-eplněné, až nevkusné bohatosti a rozmanitosti, že na 
vniUní archaeologickou jednotu obou oblastí a z toho na totožnost 
národní naprosto nelze uzavírati. 

Teprve poměrně pozdě začíná se to, co je vlastní slovanské 
kultuí-e na severu Sudet a Karpat, objevovati i na jihu těchto hor 
a teprve tento zjev dává nám ex archaeologia možnost mluviti 
i o pHchodu Slovanů, a dává nám právo posunouti tento pH
chod ze severu na iih do doby ještě časnější, nežli jsme mohli sou
diti z historie, ~ ovšem vždy jen na základě pí-edpokladu, že 
pí-ijatá námi slovanskost lužickoslezské kultury, jak pevně doufám, 
dalším zkoumáním se spíše utvrdí než seshbí. Ale ovšem brzy 
i tento poukaz mizí a my se vzhledem k jižním Slovanům ocítáme 
po Kristovu narození na delší dobu v temnotách. 

* * * 
Před tím, nežli se na jihu Karpatských hor vyskytuje 

v archaeologických nálezech kultura, kterou bychom mohli při
psati Slovanům, shledáváme na Dunaji v celku to, co vůbec vy
značovalo starší archaeologické poměry sUední Evropy. Vidíme, 
že jižní Evropa od Karpat do Řecka a Aegejského archipelagu 
participovala v době neolithické pí-edevším na kultuí-e t. zv. 
keramiky páskové,l) v níž povstala různá lokální centra, vyznačená 
speciálními rysy slohovými a v okrsku jich cestou nám dosud 
neznámou vznikla na samém konci neohthu nová kultura t. zv. 

1) SS. I. 440 sl. Od té doby, co vyšel r. 1906 tento svazek mých 
Starožitností, udělalo třídění neolithické kultury nové kroky ku předu, 
jež zde ovšem sledovati nemohu. Upozorňuji pouze na práci Hoe1'
nesovu, pro nás nejdůležitější "Die ncolithische Keramik in Oesterreich" 
Jahrbuch der Centralcomm. III. 1905 (vyšla r. 1906). 
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t e r r a m a r n í s keramikou forem sice rozmanitých, ale téměř 
beze vší dekorace, jen s pečlivě hlazeným a leštěným povrchem. 
Tato kultura nabyla značného rozšíření v Podunají a zemích 
sudetských a všude vidíme, jak rychle zatlačila starý středo
evropský' podklad keramiky páskové i příslušné k to~u typy 
kultur ) mých, na př. nordické, šňůrové, dolmenové, měníc vše 
a přetvořu)Íc v nové archaeologické kultury lokálně sice různě 
zabarvené, mezi sebou odlišené, ale přece spojené a příbuzné 

. tímto velkým vlivem "terramarním". 

Pojem, původ, celý rozvoj a působení této jižní kultury, 
ne zcela vhodně zvané "terramarní", není nám dosud dobře 
z~á:n,l) a?e vliv její na střední Evropu byl značný a zjevný. 
Vldrme, Jak se v celé střední Evropě k pozdním neoIithickým 
typům druží zprvu čisté výrobky terramarního rázu, jak tyto 
časem se množí, jak staré neoHthické věd úplně zatlačují a jak 
z tohoto nového proudu kulturního vznikají zvláštní samostatné 
lokální oblasti, z nichž je pro nás nejzajímavější (vedle vlastních 
terramar italských) naše českomoravská kultura ú n ě t i c k á 
v Uhrách pak s tře d o u her s k á a s a vod u n a j s k á 
(p a n n o n s k á), - všechny v podstatě příbuzné a sahající 
svými počátky už do doby přechodní. Českomoravskou kulturu 
únětickou předváděJÍ sídliště a hlavně pohřebiště se skrčenými, 
na boku ležícími kostrami a typickým bronzovým inventářem.ll ) 
Středo clherská rozložena je po středních Uhrách; zasahujíc na. 
sever do stolice prešpurské, hontské a novohradské a boršodské. 
Tu zase předvádí celá rada pohřebišť žárových (zatím co v naší 
únětické trvá obřad pochovávání), jaké se našly na př. u Varšan 
(Novohrad), u Aszódu (stol. Pešť), Pusty Svatojanské (Puszta 
Szt. Iván), Hátvanu (Heves), Gomby (Prešpurk), Žitvy (Ko
má~no), v Lovasberény (Fejér), Duna Keszi (Pešť) a nejnověji ve 
Vah (Vatya, Pešť), k nimž se druží i nálezy sídlišť alfoldských, 
hlavně terramar v Tószegu (Pešť).3) V středních Uhrách vidíme 

1) S. Muller hledá původ její v Řecku (Urgeschichte 112, 113). 
2) O ún~tické kultuře srv. BuchteZa, Vorg. B6hmens I. 34, Píč, Starož. 

I. 111-172, Cervinka, Pravěk Moravy 165 sl. Ovšem čistá únětická kultura 
~eJde n:, ~ra~ břeh I?unaje. Nálezy v stol. mošoňské (Gáta, ]essehof), 
lez sem Clta Remecke (Mltth. anthr. Ges. Wien 1900, 107), jsou sice příbuzné, 
ale dosti odchylné. I nálezy moravské jsou jiné nežli české. 

3) O této skupině srv. mou stať "Středouherská keramika" (Pravěk 
1(09). Příklad typického nálezu je Vatya (Arch. Ért. 1909, 124.) 
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při tom zánik neolithických forem keramických i zá,nik vý~~oby. 
Za to na západě, v staré Pannonii a v dollllCh Uhrach spoJIla se 
stará inkrustovaná dekorace neolithická s novými prvky terra
marními, italskými a balkánskými v podivnou směsici, která 
zůstává po celou bronzovou dobu vlaf'tní z~pad~~~ i d~lnírr: 
Uhrám a spolu Srbsku na druhé straně DunaJe, a )1z, ponevadz 
je soustředěna v staré Pannonii, dává se od doby Rómerov! 
jméno kultury pan n o n s k é1) nebo sna.d }épe ~ a v ~ dun a J
s k é. Je význačna keramikou rozmallltych blzarrlllch forem 
a neméně bohaté a bizarrnÍ dekorace inkrustované, skládající se 
z rytých linií rovných, klikatých, ohnutých, z guirland, z balda
chýnů, ze vtištěných koleček, puntíků a řetízků, - vše plněno 
bílou massou.2

) 

Bylo by sice svůdné ztotožňovati tyto a podobné jiné středo
evropské oblasti s národními jednotkami,3) o kterých pr~ tu~o 
dob~· před narozením Kristovým vypráví nám, stará hls;one: 
na př. Herodot, Livius. Strabon, - ale ~ud~ lepe,.o:ta,"lme-h 
ztotožňování těchto archaeologických oblastI s Jednothvyml staro
věkými národy stranou, poněvadž je předčasné. Jen tolik bych s~ 
nega tivně dovolil říci, že pro slovanskos: ~ultury, te~rama:lll 
není důkazu, a ještě méně pro tu část, ktera Je vlastlll zapadlllm 
a dolním Uhrám, kam na př. prof. Píč klade kolébku Slovanů 
z důvodů Hnguisticko-historických (kraj Pelsa, Tsierny, Bustricia; 
Path:ssu), - totiž pro slovanskost kultury pannonsko-dubovacke 
nebo savo-dunajské. Její keramika duchem svým ve formě i v de 
koraci je naprosto vzdálena prostotě a jednoduchosti, ba přísnosti, 

1) Flor. Rómer, Compte rendu. Congr. interno ďanthr. Budapest 1878. 

II. 164 sl. 
2) Srv. ocenění a soupis hlavn~ v díle ~. Wosins~éh~, r:i~ inkrust~ert~ 

Keramik der Stein- und Bronzezelt (Berlm 1(02), )enz vsaK nespravne 
vystoupení pannonského typu v žárových hrobech uherských s~ojuie s při~ 
chodem nového lidu od Rýna, a to Thraků (str. 89). Take v oblastI 
inkrustované pannonské keramiky vystupují velmi ostré lokální skupiny; 
tak zejména svým samostatným dekorač~ím stile;n vyniká ~anát ~v sev. 
Srbsko (pohřebiště u Dubovce, Vršce, Vatmy, Kubma, Zemune, u Khcevce 
v Srbsku, na Bílém Brdu u Oseku a j.). Srv. M. Vasié, La nécropole de 
Kličevac (Rev. arch. I902. I. 172, CTapuHap. 1906, 1-35). Hroby ty klade 
Vasié do druhé poloviny II. tisíciletí př. Kr. . 
!' 3) Tak na př. učinil nověji prof. Píč (Starož. II. 3, 167, 182). Wosz~sky 
pannonskou kulturu má za thrackou (Inkr. Keramik 89, 158)/ Kossznna 
rovněž za thrackou (Die indogerm. Frage 197, 205, 213, Srv. me SS. 1. 466. 
467, 469). 



jež vládne právě v starší keramice lužické. Shoda mezi oběma 
0;ne~~~e se jen. na appHkaci prsovitých vypnulin a k nim při
lehaJlcl dekoracl z polokruhů rytých nebo kanellovaných. Ale tato 
dekorace dostala se na obě místa (a rovněž do neinkrustované 
ke~~miky střed.~~~erské a ~ále na západ do alpské) neodvisle a nej
<;~lse vlIvem Jlzm keramIky italské nebo aegejské. Neboť zde 
vIdíme prsovité vypnuliny, koncentrické kruhy i kanellaci v Troji 
(VII. vrstva) nebo v italských terramarách z doby bronzové 
a p~zději velký. rozvoj v keramice etruskéJ) A vidíme-li tyto 
motIvy v oblastI pannonské a v středouherské, vidíme-li je na zá
padě na Dunaji, v Alpách a konečně i dále na severu v keramice 
lužickoslezské, je zjevno, že to byly prvky, jež šly z jihu na sever 
a zde působily nebo se zachovaly na různých místech.2) Srv. také 
jaké množství italských výrobků z bronzu objevuje se na počátkt; 
doby_ bronzové v střední Evropě, na př. v kultuře únětické.a) 

Z~ by ~.Yto prvky byly vznikly v Uhrách a odtud přišly na 
sever 1 na JIh k Stí-edozemnímu mol-i, že by dále s nimi vznikla 
v Uhrách i naše jednoduchá a stilově pJ:-ísná keramika lužická _ 
to po~~ádám. ?roti prof. Píčovi za nemožné. Jak jsem již ~ýše 
naznacIl 4) a JInde vyloži1,5) soudil bych spíše, že lužická keramika 

1) Za jiný doklad těchto časných vlivů terramarní kerramikv mohla 
by se snad uvésti i slabá reminiscence bývalých rohů na uchácl; nádob, 
kterou shledáváme při lužických džbánečkách. Rohatá ucha našla se 
v osadách u Tarenta a na Sicilii už v době bronzové U'fhiZler, LJrgesch. 
Europas 112). 

2) Srv. můj v:)'še uveden}' článek Středouher. keramika. 
S) Píč, Starož. 1. 113. 

4) Srv. Slov. Starož. 1. 476, 478. 

v ") Srv. přednášku ,,0 původu lužické kultury", otištěnou ve výtahu 
v ~a:. př~:el s:arož. 1909,.63 a v Pravěku 1909, 70. Zde dodávám. že'k po
znam naSl luzlckoslezske kultury vyšla zatím nová výborná práce K. 
Buchtely, Lausitzer und schlesische Brandgriiber in B6hmen (J ahrbuch 
d. ~entral-Komm. 1906), nejlepší z toho, co bylo dosud o tom psáno. Píčova 
kmha o témže předmětu (5. svazek jeho Starožitností země České, Praha 
1905) vyšla i v překladu německém "Die Urnengriiber B6hm~ns" (Leipzig 
19~7) s v ~,alými z~ě~ami v, t:x~u, tak že toto německé vydání představuje 
neJnoveJSl stupen Jeho mmem. I zde opakuje historickolinguist. theorii 
o kolébce Slovanů na Dunaji podle tradice Nestorovy (str. 254). Ve smyslu 
mém vydal nedávno pěknou rozpravu prof. Fl'. Čern):', Popelnicová pole na 
Moravě (Brno 1909), kde zejména dobře klade důraz na to, jak i místní 
postup starších a mladších žárových hrobů moravských svědčí proti jižní 
kolébce a pro severní (27). 

f 
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povstala na Visle a Odí-e, tedy ve Slezsku a Malopolsku z pod
kladu pí-echo dní keramiky terramarní a severní a za spolupůsobení 
vlivů jižních. Mně aspoň, vezmu-li v úvahu celkový vnější ráz 
(je málo zdobená, jednobarevná, pro3tá) i í-adu detailů tvarových 
(džbánečkya misky na vysoké noze, mísy se 2-4 uchy pnoucími 
se pí-es vyhloubené hrdlo, růžky, t. zv. květináče, - srv. tabulku 
hlavních typů v Starož. 1. na str. 480), zdá se býti nejlepším, 
vykládati vznik její z podkladu keramiky terramarní a některých 
typů severoněmecké keramiky (dvojkonické nádoby a paňatá osudí 
s válcovitým hrdlem), m něž působily nové dekorační vlivy pl-išlé 
z jihu (kanellace, pupíky obepjaté koncentrickými kruhy, remi
niscence rúžkú na uchách džbánkú). Díváme-li se na krásné a ty
pické nálezy z Mostkovic na Moravě, na věci z Voznic v Čechách, 
nebo na keramiku z Kwaczaly u Krakova, bije téměJ:- do očí množ
ství typú ještě terramarních. 

* * 
Vedle pannonské a středouherské kultury vyskytly se však 

v sev. Uhrách i hroby, které nesporni'~ náleží do okruhu 
lužickoslezského. Prof. Píč toto vystoupení kultury lužicko
slezské v severních Uhrách pokládá za první projev a první stupeň 
domácího vývoje jejího; vykládát, že zde pE Dunaji vznikla ze 
starší kultury podunajské.1) Nesdílím tohoto výkladu, který má, 
jak už víme, sloužiti zároveň za archaeologickou podporu historické 
these o pravhsti Slovanú na Dunaji, kde jména Bustricius, Peho, 
Ovo1xog, Tsierll3, Pathissus jsou její stopy a kam ji klade Kijevský 
letopis slovy: "uo MH03tX'"b iKe BpeTh16neX'"b CtJIH CYT'.b CJIOBtHH no 

,l(ynaeBll, r.n;t Hbme YropbcKa S6,rJIH II BOJIrapbcKa". A to proto, 

že jednak z důvodu právě vyloženého nelze sti1isticky hledati 
genesi naší pl'"ísné a jedDoduché starší lužické kultury v kera
mice stl-edouherské a ještě méně v inkrustované a pí-edekorované 
pannonsko-dubovacké, neboť ráz a duch obou keramik v hlavních 
formách i v dekoraci je zcela různý. Dále však i proto, že nám 
právě naše nejstarší fase lužické kultury v Uhrách chybL Neboť 
nálezy a pohl-ebiště, která v Uhrách známe, - vyčítám je dále -
jsou už rázu mladšího, většinou slezského a speciálně pohí"ebiště 
u Pilině v Novohradě nelze, jak se domnívá prof. Píč, míti za 

6) Píč, Starož. II. 3 str. 29, 31, 213 passim. 
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rozhodující doklad pro vznik lužické kultury v Uhrách, poněvadž 
je rázu mladšího a jeví se nám jen jako směsice typů slezských 
a středouherskýcb. Kdo se podívá na piliňské nálezy v museu 
peštském anebo na tab. 18-19 Hampelova díla,!} nemůže býti 
o tom v pochybnosti. 

Proto proti prof. Píčovi, uherských a můžeme hned lépe říci, 
severouherských nálezů nepokládám za doklad pro vznik lužicko
slezské kultury v Uhrách, nýbrž za doklad pronikání kultury ze 
severnější ,její kolébky oderskovislanské do Uher, - ovšem už 
v době před Kristem, do níž musíme klásti nejen mladší Lužici, 
ale i její slezský stupeň.2) 

S tohoto hlediska mohou nám tyto nálezy sloužiti zároveň 
za první archaeologický doklad pro šíření Slovanů ze Zakarpatí 
na jih, k Dunaji, ovšem se vší reservou, s jakou se podobné 
archaeologické závěry zejména při nemnohém a nedokonale 
známém materiálu ~ jako zde - mohou činiti. Ale zatím dnes 
jiného nemáme. Ptáme-Ii se, zdali a jak výše vyložen}' obraz po
stupu Slovanů na jih lze doložiti archaeologicky, jsou to dnes jen 
tato pohřebiště lužickoslezská, která nám doplňují historické 
závěry, hlavně po stránce chronologické. Neboť tam nám šly 
doklady jen do doby Kristovy, kdežto zde mám e S lov a n v 
dolož e n y už pro dob u pře d K r i s tem, a to v sever;
západních Uhrách, na oblasti protékané Váhem, Nitrou, Hronem 
a IpIem na jih až po Dunaj. 

Přehlížíme-Ii to, co lze dnes pověděti o jižním postupu lužické 
kultury, její mladší fase "slezské" a dále ještě mladších stupňů 
"bylans~oplátenického" a "dobřichovského ", - vidíme následující: 

V Cech ách můžeme lužickou kulturu sledovati podle Píče 
až po čáru Ústí, Roudnice, Praha, Čáslav, Vys. Mýto, Král. 
Hradec, Jaroměř,3) podle Buchtely správněji - připojíme-li 
i knovízskou - až po čáru Teplice, Chomutov, Kadaň, Rakovník, 
Beroun, Čáslav, Chrudim a ChoceTí (místy i za ni) - slezskou 
a bylanskou podle Píče i Buchtely celkem na tomtéž territoriu4) 

1) HampeZ, Antiquités préhistoriques de la Hongrie (Esztergom 1876) 
Tab. XVIII.-XIX. Srv. i výklad v mé stati výše citované o středouher. 
keramice. O Pilini psal i baron E. Nyáry v Arch. Kozlem. 1873. IX. 16-24. 

2) Srv. SS. I. 484 sl., 487. 
3) Píč, Starož. II. 3, 10, Buchtela, Brandgriiber 31 sl. 
4) Píč, Starož. II. 3, 50, BuchteZa, Brandgriiber 37 sl. Nejvýchodnější 

je nedávno odkryté pohřebiště v Třebešově u Rychnova. 
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s ev. připojením výběžku do oblasti mohyl směrem k Vodňanům. 
Na Moravě máme lužickou faSl zastoupenou kompaktně pouze 
v centru země v okolí Olomouce, Přerova, Prostějova až po 
Boskovsko (Bořitov) a Uher. Hradiště, slezská je přeboha~á.', za
stoupená v rozsáhlých hřbitovech na Brněnsku a oblast )e]1 na 
jihu zasahuje dále až k Břeclavi a Znojmu. l ) Dále k jihu bych se 
prozatím neodhodlal vésti naše popelnicová pole lužick~sle~ská, 
ač tu jsou leckteré podobnosti (na př. v Gemeinlebarnu, Sh1lfnedu, 
Hadersdorfu v D. Rakousích). Viděl bych tu spíše už samo~ 
statný okrsek kulturní, vzniklý ovšem pod týmiž vlivy a proto 
příbuzný. 

V Uhrách podle toků Váhu, Nitry, Hronu a IpIu nalezena 
byla r-ada pohřebišť s kulturou analogickou naší, ::jmé:r:a v ker~~ 
mice; že bv se však byly nalezly hroby s naSl ne] s tar s 1 

1 u ž i c k o; ker a m i k o u, podobné mostkovickým nebo voz
nickým, dosud nevím.2) O kultuře mladší lužické a slezské můžvem: 
to však pJ:-iznati s určitostí. V literatuře jsou zmínky o značné rade 
hrobů žarových, ale tak neurčité a místy neznalecké, že nedá
vají správné představy. Jiné hroby však nesou na sobě zjevně rá~ 
mladší kultury lužické a slezské ve formách nádob, v kanellacl, 
v tuhování. Sem patH na př. pohřebiště v Domanikách, Nemča
nech, Medovarcích, Súdovcích, Lišově, Sv. Antalu, L'adzanech 
(vše v stol. hontské), u Púchova v Trenčansku, v .Lovčicíc~ 
u Trnavy, v Horním Kubíně (Orava), v Slov. Pokoradzl, v OrlaJ
Teriakovcích, Zahoranech a Rimavské Brezové v Gemeru 3) 
a patrně též hroby od V. Lehoty a Nováků v Nitře. Také museum 

1) Fr. Černý, Popelnicová pole na Moravě 20,23. V okolí Brna (Obřany: 
Podolí), a na Hané (Němčice, Horka) máme také zastoupen d~lší stupe~ 
slezskobylanský. Některé slezské a bylanské typy trvaly zde, Jak se zda, 
až do doby Kristovy. 

2) Ovšem neznám = nejnovějšího stavu exposice v museu svato

martinském. 
3) Srv. už mé články "Příspěvek k počátkům historie ~lov~nské" 

(Osvaldovo Tovaryšstvo 1900, III. 172) a ,,0 BpeMeHll rrepeCe.lleHllI ().TI:aB~H'L 
C'L ctBepa rop" KaprraTCKIlX'L B'L BeHrpiro (TPYI\11 XI. apx. e'LJ;s)(a B'L K.leB'!; 

II. 1902). A. Kmet, Starožitnosti v Honte (Tovaryšstvo II. 266), .,Sltn~ 
a čo s neho videť (Tovaryšstvo III. Zvl. otisk, Ružomberk 1901). ZaJlmave 
je tu udržení názvŮ trati: Popálenice u Medovarců, Žiar u Nem~an, Pečenice 
u Súdovců. Je ovšem i tu leckdy nejisto, patří-li každé .z vy)me~ova~fc~ 
nalezišť sem, neboť popisy a nálezy jsou většinou velmi skrovne. NeJ1ste 
jsou na př. Smolenice u Trnavy. 
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košické v cho~á nádo~y typu zl'-ejmě slezského, mladšího. l ) Jelikož 
s~ v ~~:edn:ch Uhrach tato slezská kultura setkala se známým 
n~:n JIZ s~redouherským typem žárových hrobů domácích, je 
?nrozeno, ze se vedle relativně čistých slezských hrobů setkáváme 
1 vs. pOhl-ebišt!, kt~rá t~Ol:vV ~ákladě stl-edouherská, domácí, ale jež 
pn tom proJe"vuJl pnmIsem typů vlastních zase kultuře mladšÍ 
lužické a slezské. Za takové pokládám na př. známé, ač vědeckv 
nezpr~cova~é po?~ebiště z Pilině v N ovohradu, jiné z pusty Mohi 
v borsodske stolICI, nebo z Linče v Prešpursku2) a pod. Ostatně 
z~sta~e ještě .~l'-~dmětem dc!Jšího badání, je-li keramika, jak se 
n~m JeVI v PIlme nebo v Mohi, smíšeninou. domácí s příchozími 
vhvy slezskými, či pouze kontinuací vlivů jižních přetvořená 
kultura domácí, stl-edouherská. 

Ta~é n~ )ihu Uher vidíme dosti prvků a analogií slezského, 
re~~. ?latem~Kobylanského rázu, a totéž platí ještě u. větší mífe 
v ]lzmch zemIch alpských, v PřímoH i v severozápadním Balkánu. 
~le o ~ouvislosti jich s naší kulturou mladších hrobů žárových 
Je velmI těžko dnes se vysloviti.3) Sám bych v nich, jak jsem již 

1) A K:;ssai muzeum gyujteményeinek leiró lajstroma (Košice 1903). 
Tab. k str. 10. 

. 2) Pr~f. Píé uvádí (32) jako pomÍšené ještě pohřebiště u Gamby. 
Vatmy, Vrsce, ale ta dlužno naprosto vyloučiti. Rovněž nelze souhlasiti 
s paušálním, zařaděním Domaniků, Nemčan, Krasného Dreva Lehot 
Mohi, Horního Kubína a jiných do fase lužické (str. 32) 'a d lY' 
v , \ oce a 
casovy~ sest~vením Horního Kubína, v němž se našly miskv uvnitř 
kreslene, s TrŠIcemi a J'v1ostkovicemi (str. 33) . Na str 60 1 c "1 . 
• " v.. v . ' . v , . ,. . Vy s ovuJe se 
splavne]1 aspon potud, ze PIlm, Mohi, Horní Kubín atd. představují 
mla d š í fasi luž. typu. ' 

• v 3) Má~ tu na mysli i okruhy alpské (Maria Rast, Reichenegg, Wies, 
Vac~ Sv. MICh~l, Idna ~I Baéa Koritnica, St. Lucia, Vermo, atd.) i chOl'
vat~~obosenske ,(Malunja, Ilok, Novi Banovci, Platičevo, Erdut, Dalja, 
Sml1j~n u Gosplca, Prozor, Kompolje, Krupače, Trešéerovac, OzelL Bihaé, 
Hodbma, San Skl most, Ribié a pod.), i tak zv. gallské hroby žárové v Uhrách 
o nichž srv. Píé, Starož. II. 3, 80. O dolnorakouských zmínili jsme se už výš~ 
na StI~, ~99. Ty:o okruhy polí popelnicových, zejména alpské, mnozí se 
pokouseh ?rohlaslh za slovanské. Kdo však takto archaeologicky vede 
S~ovan~ az do Mana Rastu, Vače, Sv. Michala (srv. o tom zejména velkou 
dlSkusSl na anthropologickém sjezdu v Celovci r. 1885 v M'tth th' G W' 1 . an I. es. 

len XV., st~. 90 sl), ten se nemůže zastaviti na Drávě a Sávě. ale pJ-echází 
pak I ~o stare Illyne, do Přímoi'Í a Istrie, Bosny a k obdobn}Tm hrobům 
severm Italre (tak Zaborowski, Ed. Boguslawski, ]. Wankel a Bř. Jelínek; 
sr:. ~S. I. 24: 477, II. 80, 92). To jsou však theorie s historického i lingui
stIckeho hledIska nemožné a na tomto za'l{ladev acv ma'me v db, I ' ',.' pre se ou po e 
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naznačil, neviděl pfíchodu anebo působení severní naSl kultury, 
nvbrž zcela samostatné skupiny, na něž steině jako u nás působily 
ji~té společné vlivy, ovšem vedle 'vlivů vzájemn)'Tch. Vi1lanovská 
a etruská keramika zdá se mi 'všude míti největší vliv, ale na 
druhé straně působilo se i z Alp na východ do Uher a z Uher zase 
nwpak. U nás působení Uher a Alp dosvědčují typy sponek 
a později v periodě plátenickobylanské shody mezi naší kera
mikou a starou středouherskou.l) 

Naše lužickoslezská pole popelnicová můžeme z důvodů vy
ložených už v I. díle STAROŽITNOSTÍ pokládati za slovanská2

) 

a v šíl'-enÍ jich spatl-ovati, jak už bylo fečeno, archaeologický projev 
šífení národa slovanského. 

Je-li tomu tak, pak lze s tohoto archaeologického hlediska 
souditi, že Slované nevstoupili sem na počátku doby lužické 
(neboť zde dosud chybí bezbarvé, pl-ísně jednoduché typy starší 
lužické kultury), nýbrž na konci jejím a na počátku fa se slezské, 
l'-ekl bych phbližně asi kolem poloviny I. tisíciletí př. Kr. V tu 
dobu asi od ústí Moravy, dále průsmykem Vlárským, patrně 
i Jablunkovským a Duldanským vnikali Slované na Slovensko3

) 

a během několika století rozešli se po něm, setkávajíce se pí'i tom 
v stolici prešpurské, nitranské, pak v Hontě a Novohradu., Boršodu 
s lidem staré domácí kultury středouherské, s nímž se promísili 

popelnicová z části našim l:odobná, nemůžeme archaeologicky sO:lditi ,na 
Slovany. To je možné jen tam, kde je podobnost kultury v celkovem raz u 
i v detaillech úiJlná nebo značná, A tato podobnost přestává u v)'še uvede
ných pohřebišť- v stl-eelních 'Ghrách a v Dolních Rakousích. o 

1\ Ve formě (silně se rozvírající hrdla) I v apphkaCl laloku, rozsaze
ných kolem bokú nádob (Srv. SS. I. 483 č. 22, 23). Vlivy ty šly současně 
i na Balkán. 

2) SS. I. 505 sl. , . . 
3) Soudíc podle starší rozlohy lužickoslezských poh, - bylI by tIto 

Slované, ldeH se nám objevují v slovenských polích slezského rázu, buď 
Slované západní větve - tedy pi-eelkové potomních Slováků (také Lu
giové sem asi patH - Lupiones Sarmatae mapy Pe~tingerské -: p!išlí 
v 1. stol. od Odry, srv. výše str. 104, 109, 140), neoo Slovane vetve 
jižní, neboť části jich na př. Slovinci a Srbochorvaté seděli v vZak:~patí 
původně také kdesi ph Visle a participovali patrně na kultur~ IUZlCko~ 
slezské. (Srv. výše str. 329.) Větší část jich ovšem - zejména vŠlchm potomm 
bulharští Slované seděli dále k východu a kulturu jich, málo známou, 
dokud s ní byli na severu, tím méně můžeme sledovati na postupu jižním 
do východních Uher, Multan a Valašska, kde je archaeologick}T materiál 

tak málo dosud probádán. 
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tak" že je v středních Uhrách leckde těžko rozeznati, co patří 
staremu obyvatelstvu domácímu a co novým příchozím, Tento 
stav trvá až do doby římské, ale s ní pot o m t y t o k u 1-
tury v Uhrách na dobro ztrácíme s očí 

,Pří,~inu toho ~luž?o hledati ve velkých bouřích vál~čných 
~ ~yboJlch" ve vpadech a okkupacích, kterými nitro Uher a ze
]mena Dolm země byly navštěvovány počínajíc dobou císařskou 
a za, d:uhé vůbec v rychlém proniknutí a ovládnutí římsk6 
provmcIální kultury, Vidíme pojednou všude samy' :ŘÍm v 

o , " a v nem 
ruzne ClZl, z dáli přinesené věci, patrně majetek hord skythských 
sarm~tských, ~ermanských, hunnských 'atd., a v tom všem jedno~ 
ducha, prosta l~~1tvura, slovanského obyvatelstva, které zprvu 
nebylo na . DunaJI cetne a které podléhalo těmto výbojníkům, 
rychle ,zamk~la. Z3. těchto poměrů přestávalo klidné spolužití 
v os.a~ach, prestávalo trvalejší sídlení na jednom místě, s něhož 
mUSIlI obyvatelé opětovně prchati do hor, přestávalo i klidné 
postupné ukládání mrtvých na hřbitovech slovem města devd' 
. 1 vb' ' , ,my 
~ :1: lto~y se, ro:?ty!ova!y a ~tále, měnily, Uvážíme-li pří tom 
Jeste opetovne pnchazem a mlzem nových cizích elementů _ 
pak pochopíme, proč vývoj starých kulturních vrstev a hr'bi~ovů 
by! ~ ,dovbě římské přerván. A jen tak si můžeme phrozeně vy
svethtI, ze to, co nám dále vyznačuje na severu mladší fáse slov, 
l~u,l~~ry v ~obě Í'Ímské, na pl'. něco obdobného české kultuÍ'e 
áoonchovske, hrubčické z Moravy nebo Hpické z Haliče _ 

v. Uhr~ch dos:d v: zn~čnějš~ mÍÍ'e chybí, ač jinak z historických 
duvodu o soucasne eXIstenCl Slovanů mezi cizími elementv po-
chybovati nelze. v 

Z důvo~ů právě uvedených je vůbec obtížno se 
v archaeologlckém materiálu těchto dob víme 1; Ve t v'l' , '1' 

, " ' L - L, Z U Zll, mISI I 

se a ~m1rah Jako v kaleidoskopu Illyrové, Pannoncí, Dakové, 
Getove, Gallové, Gotové, Gepidové, Vandalové Herulové Ru-

, Sl' , L " gove, Lurove, angobardi, Jazygové, A1ani, Roxolaní, Hunnové 
~varové av.~onečn~ fada kmenů slovanských, A víme-li dále: 
ze se tu knzovaly Importy a vlivy sbIu Í"Íms1Te'ho ]'y n t,1 r 'h . ,,; -~ ,u Za,D S.L ...... e 0, 

o~lentalmho a ?"ermanského, pak není divu, že i v Uhrách, kde 
prece bylo tolIk nádherného materiálu sebráno do N' r ' 'h . a.oam o 
musea a kde něl~o~ik vynikajících archaeologů pracuje, nepod3Ji10 
se d~sud postavltI nále~y na pevný chronologický a ethnologický 
system. I tam, kde se Jedná o kultury čisté p~trneV .. ' v' 

, , v ' ,cl Z cnmy pn-
nesene, nem vzdy možno pfesněji Hci, do které doby paHí a kte-

rému národu náleží, a právem stěžuje si J. Hampel na tyto 
dosavadní nedostatky a obtíže archaeologického bádání v Uhrách. 
Z těchto příčin ocitáme se i my v nesnázích, máme-li v tomto 
uherském materiálu ukázati, co je slovanské, ačkoliv víme, že 
už r. 551 Jordanis celý kraj na východ od Váhu, sHedního Dunaje 
a Sávy přičítá Slovanům. A totéž platí ještě u větší míře pro 
Balkán. Tam sice máme od poč. VI. století v historii plno pHmých 
a nesporných dokladů, jak Slované vpadali na poloostrov, pod
nikajíce sem nesčíslné útoky a boje; od konce téhož století není 
již sporu o tom, že se tam i usazovali, což h~ustlo. a se opakoval~ 
ještě v průběhu celého století VII. a VIII. CekalI bychom nym, 
že přirozeně tato historicky doložená, velkolepá okkupace projeví 
se také archaeologicky řadou nálezů, jež nám pfedvedou prvá 
sídliště slovanská, spolu s jejími hí"bitovy nebo bojišti, na nichž 
přece zůstávalo ležeti množství mrtvých bojovníků. 

Z:ltím se však v archaeologických zprávách setkáváme dosud 
s nápadnou prázdnotou a se zjevným nedostatkem nálezů, je~ 
by byly označeny za slovanské. Ředitel Národního musea v SOfll 
p. J. Dobruský potvrdil mi letos, že není posud v museu slovan
ského nálezu z doby, kdy přišli Slované a také druhé velké 
museum balkánské v Sarajevě nemá slovanských hrobů z doby 
okkupace (z V.-VIIL století), A totéž vidíme z literatury 
v jiných končinách Balkánu a to trvá až do VIII. sto1. Teprve 
od IX. stol. počíná se na západě určitější, nová hda nálezú sídel
ných a zejména hrobních, které patrně náleželi Slovanům, - ale 

se vlastně už z našeho líčení vymykají. Omezujef se náš vý .. 
klad koncem doby pohanské a už tím překračujeme vlastně 
hranici, kterou jsme si stanovili vSrše pro výklad historický. 

Za těchto poměrů, jež archaeologům od Uher vzdáleným 
zůstávaly ještě méně jasné, nežli pracovníkům uherským, pÍ'išla 
neobyčejně vhod nová velká kniha]. HampeZa, J:'edite1e peštského 
Národního musea "Alterth umer des fruhen Iv1ittehlters in Un
garn" (Brunšvík 1905), v níž material z doby mezi III, a X. stoletím 
byl poprvé pečlivě sebrán, důkladně popsán, rozHíděn a v systém 
uveden.I) Bohužel, slovanským archaeologům phnesla kniha sk1a-

1) Srv. i jeho starší práce: A honfoglalási kor házai emlékei (Budapest 
1896; otisk z díla "A honfoglalási kor t6rténetének kútf6i. Nové rozmnožen~ 
vydání vyšlo r. 1900. - A régibb k6zépkor IV.-X. szászad emlé~e: 
Magyarhonban (Budapest 1. 1894, II. 1897). - Ornamentika a honfoglalasl 
kor emlékein. Arch. Ért 1904. XXIV. 105-152. 
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mání. Neboť Hampel až po VIII. stol., tedy i pro dobu, kdy 
Slované jsou na Dunaji historicky dávno a nesporně prokázani, 
kdy tvoí-ili nesporně v Uhrách vět š i n u obyvatelstva, _ 
v uherském archaeologickém materialu pro 
něj a s n Ý ch d o k 1 ad 1'1 ne m á, v jeh o s y sté m u ne n í 
s k u pin y s lov a n s k é.1) 

O třídění archaeologických nálezů uherských od doby římské 
na základě národopisném pokusili se už před Hampelem i jiní, 
ale nedokonale. Tak na př. Fr. Pulszky 2) dělil na šest skupin, 
resp. epoch: 1. západogotskou (Szilágy-Somlyó), 2. hunnskou 
(Nagy-Szent-Miklós), :3. východogotskou (Keszthely), 4. gepid
skou (v Sedmihradech), 5. avarskou, 6. maďarskou. Potom Géza 
iVagy3) na'základě vystoupení orientálních nomadů sestavil řadu 
šesti kultur, resp. epoch uherské archaeologie z doby po Kristu: 
1. sarmatskou, 2. hunnskogotskou, :3. hunnskoavarskou, 4. sar
matskoavarskou, 5. avarskobulharskou a 6. maďarskou. 

J. Hampel dělí nálezy od doby hunnské na tyto čtyři velké 
národopisné skupiny,4) jež jdou zároveň i za sebou v postupu 
časovém: 

1. skupinu severoevropského !germanského) rázu se silným 
vlivem pozdně římsk)'Tm - to jsou: G o t o v é, G e p i d o v é, 
Langobardi, Frankové a jiní Germané IV.-VIII. stol. 
v Uhrách (kulturu pfinesli však hlavně Gotové od Černého moře); 

2. skupinu rázu černomořského s vlivem římským, vystupující 
současně v Pannonii a dolnouherské nížině, _ S arm a t é IV. až 
VIIr. sto1.; 

:3. starší skupinu rázu orientálního se silným vlivem byzant
ským, - Hun n o v é IV.-V. stol. a zejména A var o v é 
VL-X. (XL) století; 

1) Hampel sice dí na jednom mistě (I. 8), že lze řídký a skromný 
inventář slovanský Už od VI. stol. "ziemlich deutlich" sledovati, ale dále 
v knize nikde nevykládá, co je slovanského v době V., VI., VII. a VIII. stol., 
a v roztřídění pohřebišť objevuji se "slovanské" hroby teprve ve skupině 
IX. století; rovněž v dále uvedeném systému 4 skupin, jak vidno, chybí 
na dobro skupina slovanská, ač slovanského obyvatelstva bylo v té době 
v Uhrách nejvíce. 

2) Fl'. Pulszky, Magyarország archaeologiája (Budapest 1897) Bd .. II. 
1-134. 

3) G. Nagy v řadě článků uveřejněných v Arch. Értesito, hlavně 
XIII. 203-234 a 313-323. 

4) Hampel, Alterthiimer I. 12 sl., 16, 22, 26, 31, 626, 773, 790. 
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- 4. mladší skupinu původu orientálního, sestávající z památek, 
náležejících bohatě i typicky vystrojeným pr-íslušní~ům jezdecké~~ 
kmene a provázených mincemi IX. a X. stol., - to JSou M a ď a r 1 

těchto století. 
Jak vidno, nemá Hampel v tomto systému zvláštní skupiny 

slovanské (podobně jako Pulszky a Nagy), ač dobře ví, že tu 
Slované, - jak sám uznává, - od V 1. století seděli. Slovansk.é 
nálezy, chudé prý a skromné, ztrácejí se azanikají v těchto skup~
nách a z rozporu, který vzniká mezi historií a tímto archaeologl
ckým systémem, pomáhá si Hampel tím, že v některých skupiná~h 
a v pohřebištích uznává pří m ě s s lov a ~ s k o u, -: maJe 
při tom na mysli obraz chudého slovanského lIdu podaneho po
stupně hunnským, avarským a ma?arským pá~Ůl:1. V kaž~é ~~:iž 
z jeho orientálních skupin vystupuJÍ vedle typlckych hrobu ClzInO 
rázu typické hroby chudé, - a ty js~~ asi slovansk~ .. lL Vedl~ 
toho i stará sarmatská kultura pi-echazl mu v pOZde)Sl dobe 
v slovanskou. 2) 

Nelze sice nic namítati proti pl'-edpokladu, že i v sarmatských 
i hunnsk"\Th i avarských i maďarských hl-bitovech byly pl'-imíšeny 
hrob v sl~vanské a že hroby slovanské jsou právě ty, v nichž cizí 
orie~tá1ní ráz méně vystupuje a inventál'- je celkem chudší. Tak 
tomu zajisté bylo častěji. Ale pr-ece jen zústává po našem pře~ 
svědčení vzhledem k datúm historickým nemožné, aby Slovane 
nebyli měli, í-ekněme aspoň od V.-VL stol. počí~ajíc, samo:tatné 
oblasti, čistě slovanských krajů a osad a aby po Hlch nebyly zustaly 
hl'-bitovy čistě slovanské. 

Celé severní Uhry byly naplněny pouze Slovany, ve východních 
Uhrách a Sedmihradech po zániku Gepidů a před pl'-íchodem Maďarů 
známe v VlIL-IX. století jenom kmeny slovanské. Jen 
Pannonie byla národnostně zpcstl-ena a snad i A1f61d a Banát 
choval ještě nějaké zbytky Sarmatů, Avarů a Germanů, ač 

jistě jenom nepatrně. Kde však jsou památky po těchto Slova
nech, kde jejich hřbitovy? 

Je naprosto nemožné přijmouti pouze hled~~k? Hampel?vo 
a v archaeologickém systému Uher Slovany stlaClh Jen na mIsto 
tak podružné a bezvýznamné. Není-li možno -a že tomu tak jest, 

1) Proto občas mluví Hampel na př. o hrobech avarskoslovanských 
(Alterth. I. 839 sl.) nebo maďarskoslovanských (1.32,819) a sarmatsko
slovanských (1. 23). Srv. i str. 820. 

2) Hampel, Alterth. L, 23, 31. 
L. Niederle: Slovanské starožitnosti. 33 
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pnznavam, - konstatovati zvláštní oddíl, zvláštní skupinu čistě 
slovanskou, která byla v IV-VIII st. od jiných určitými pří
znaky odlišena, nezbývá než doznati, že patrně Slované v té 
době zvláštní výraznější kultury neměli, že přicházejíce ze Za
karpatí nesli s sebou vskutku jen skromný, chudý inventáf, a 
že zároveň, jakmile se rozsadili v Uhrách a na Balkáně, rychle 
do ní přijímali živly římské (italské i byzantské), germanské 
i orientální, v takové mífe, že s e s tal a k u 1 tur a jih 0-

slovanská v době IV.-X. stol. směsicí stilo
vou, v níž sed orná c í jed n o d uch o s t z t r á cel a 
a poj i 1 a s mno ž s tví m p r v k ů f í m s k Ý cha v ý
ch o dní c h. S tohoto hlediska, které mám za pravdě nejpodob
nější, náleží asi Slovanům mnoho pohfebišť a nálezů, jež pro 
různé "pozdně Hmské" nebo "germanské" nebo "orientální" 
výrobky archaeologové uherští a po nich němečtí prohlašují hned 
za gepidské, gotské, langobardské, hned za hunnské, avarské 
a později maďarské. Proč by v slovanské osadě, na šatě slovan
ského zemana nemohly býti nošeny sponky vykládané nebo 
taušÍrované stihl germanského, Uebas i s nápisem runským, proč 
by hroby u noku, Velkých Bukovců a na Rovinách u Karlovců, 
kde se našly jednotlivé sponky germanské, musily proto náležeti 
Germanům,l) - proč by ohromné pohfebiště u Krnského gradu 
na Sávě (přes 800 hrobů ze VL-VII. století) musilo, je-li správně 
datováno, náležeti Langobardům,2) víme-li z historie, že Lango-

1) Brunšmid (Vjesnik hrv. arch. VIII. 208 sL). Ale zvrácené 
stanovisko má zase P. Buberl, když popsav náramelc nalezený u Sv. Apol
lonie v Tyrolsku, o němž soudí, že je původu byzantského, dodává" Ge
tragen aber wurde er sicher (sic!) von einer germanischen Hand, ob von 
einem Langobarden oder Bajuwaren, liisst si ch nicht sagen" (Jahrbuch 
der C. Comm. 1905. III. 8). 

2) J. Szombathy, Grabiunde der V6Jkerwanderungszeit vom Saveufer 
bei Krainburg. Mitth. Centr. Com. 1902. 2213, Alj. MiiUner, Die Franken
griiber bei Krainburg (Argo 1901. 156), A. Riegel, Die Krainburger Funde 
(Jahrbuch. Centr. Com. I. 217), J. Žmavc, Das Griiberfeld im Ljah bei 
Krainburg (Jahrbuch C. C. II. 233), W. Smid, Das Griiberfeld in Krainburg 
(Mitth. des Musealver. Kmin XVIII., Vorl. Ber.) a úber das Griiberfeld 
von Krainburg (přednáška na sjezdu v S alzburku , Sitzungsber. Wien. 
Anthr. Ges. 19013, 36 a Correspondenzblatt 1905, 100), Die Reihengriiber 
von Krainburg (Jahrb. f. Altertumskunde I. 1907, 55-77. Srv. též W. 
Neumann, Der Krainburger Goldfund (Mitth. C. Comm. XXVI. 135). 
Langobardům je přičítají Riegel i Šmid. Sám nechci ovšem tvrditi, že je to 
určitě slovanskc', a připouštím možnost germanské osady, - ale všechno 
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bardi odtáhli z Pannonie do ltalie r. 568 (srv. výše str. lI8)? Proč 
by dále na pl'. krásný meč ze slov. Bhtnice práce nordické 
z VIII. --IX. sto1. musil náležeti pouze Němci,!) proč by 
hroby jezdců, kterých se našlo na př. v pohfebišti u Siráku nebo 
v Czikó několik mezi jin)Tmi hroby, musily býti neslovanské? 
Proč by zakhvená šavle nebo Umen orientální nemohl se houpati 
také po boku slovanského jezdce VII.-VIII. stol. v Uhrách, 
jako tomu bylo dále v Rusi? Něco jiného je původ výrobku a něco 
jiného národní pHslušnost majitelůl 

Jsem proto pfesvědčen, že vedle skupiny čistě sarmatské, 
germanské, skupiny hunnskoavarské a maďarské nutno do sy
stému v 1 o žit i i s k u pin u s lov a n s k o u, jenže, opětně 
pfiznávám, p r á v ě pro i e i í h e t e r o gen n í, p orní š e n )' 
ráz je nesmírně těžko v konkrétním případě rozhodnouti a ze 
sídliSť i pohfebišť stol. V.-VIII. vybrati, co je slovanské. 
Nejsme dosud s to. nemajíce bezpečnějších vodítek pro tuto 
starší dobu. Jediné vodítko poskytuje zatím rel a t i vn í 
hoj n o st c i z í ch, úejmě neslovanských v)Trobků. Přirozeně, 
kde je mnoho věcí ráLU germanského, nebo kde každý hrob bojov
níka jeví cizí orientální typ, - pfiDmeme právem hroby buď 
skupině g e r man s k é lIL-VII. stoI.,2) v níž hlavní podíl 

určování mám za zcela nejisté a předčasné. Uvažme jen, jaká spousta 
prostých a chudých hrobů bez rakví přichází zde na několik bohatěji vy
zdobených koster, a Jak málo je právě zbrani. Do r. 1905 nalezeno bylo 
jen 7 mečú! To by měla býti vojenská garnisona německá? Ritus spalování 
opustili zajisté i Slované podunajští dříve než druzí na severu. Riegel sám 
minci Justina 56fí-578 má za termin, pi'ed nějž toto ohromné pohřebiště 
nesahá, a r. 5138 víme, že Langobardi odtáhli do Halíe. 

1) O nálezu blatnickém (v Turci) viz Hampel, Alt. I. 81:7, 824, II. 
4213 sl., III. tab. 321-323. 

2) Za pHznaky germanských hrobů III. a násl. století (od doby, 
v níž se v Uhrách usadili Gepidové a Gotové) pokládá Hampel rovné 
meče "francké", pak štíty (Alterthumer I. 214) a hlavně ozdobné věci stihl 
germanského, především sponky s polokruhovou hlavicí ozdobenou knoflíky 
na obvodu, jež počínají koncem IV. století, přesky a sponky s tvary zvíře
cími (od V.-VI. stol.) a vykládané (almandin počíná v V. a sahá do 
VIII. stol.) , a pak náušnice s prolamovanými kostkami a košíčky, jež 
vznikly z klassick}'ch vzorů a udržely se do VL-VII. století (I. 294, 782, 
788). Dále sem asi patH i massivní náramky se ztluštělými konci od III. 
do VII. stol. (Hampel, 1., 7813). P. Reinecke za charakteristiku germ. hrobů 
pokládá trojhranné přesky s knoflíky a patHcí k nim kování, paprskovité 
~ponky, železné věci tauširované a košíčkovité náušnice (Studien uber 

33* 
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měli Gotové a Gepidové na východě a Lmgobardi naO;;:-západě 
(tito seděli od r. 526 (ev. 546) do r. 568 v Pannonii), nebo o r i e n
tál n í a to buď hu n n s k é, jedná-li se o nálezy, jež můžeme 
podle stilových známek a mincí datovati do IV.-V. stol., nebo 
a var s k é, jedná-li se o nálezy z doby avarského panství od 
konce VI. do VIII. stol., nebo konečně ma ď a r s k é, jedná-li 
se o nálezy od konce století IX.I) Kde jsou však jen po rúznu 

DenkmaJer des fruhen MiUelalters. Mitth. anthr. Ges. Wien 1899, 41). 
Riegel dekoraci kUnového řezu datuje od III. stol. po Kr., ale charakteri
stický je pro V. stol. (Rom. Kunstindustrie. I. 63, Jahrbuch der C. Com. 
1903. I. 217); tak i Hampel (I. 789). Salinovi počíná už v stol. I. (Die altgerm. 
Thierornamentik (Stockholm 1904) 203. O tak zv. longobardském 
slohu srv. i E. Stuckelberg, Longobard. Plastik (Zurich 1896) a Hampel, 
I. 674 sl. 

1) Hroby této skupiny nesou v sobě takové množství svérázných 
příznaků a zároveň tolik jednotnosti a ucelenosti na jednotlivém pohřebišti, 
že nemáme na jisto před sebou jen byzantinsko-orientální tovary obchodem 
do Uher přivezené a od domácího lidu přejaté, nýbrž i jednotlivé samo
statné kultury, které přinesli hotové s sebou na Dunaj kmenové asijští, 
Zůstane ovšem ještě na dlouho vděčnou úlohou uherských archaeologů 
rozlišiti celý tento orientální inventář časově a ethnologicky, zejména 
ukázati, co je hunnské a co avarské (maďarská skupina je ještě nejjas
nější), - ale pro nás je aspoň to jisté, že nebyly slovanské. V slovanské 
kultuře Uher před IX. stol. nebylo ještě tolik orientálního vlivu, abychom 
podkarpatské nálezy, v nic h ž ten t orá z d o min u i e mohli 
míti za památkcl slovanské. To je vyloučeno. - Za charakteristi~ké' známky 
této hunnsko-avarsko-maďarské skupiny možno pokládati toto. Jsou to 
hroby kostrové a především hroby jezdců, jejichž hlavní příznaky 
v inventáři jsou zakřivená šavle, typické třmeny a povšechný stil dekorace. 
Zakřivené šavle přinesli Hunnové, Avarové i Maďaři, ale v Uhrách je 
vlivem západoevropského vkusu zaměnili v jednostranné šavle rovné 
(Hampel, I. 204 sl.). Jinak se liší typické avarské VIL-IX. stol. od maďar
ských šavlí stol. IX.-X. hlavně podle kříže, jenž u avarských ukazuje 
listy se špičkami rovně dolů a nahoru obrácenými, u maďarských pak 
i s trnem stojí šikmo k ose čepele, (Harnpel, I. 194, 197). Třmeny okrouhlé 
podoby (Hamplův typ A a B) jsou hunnské a avarské, trojboké, typu D 
jsou pozdně avarské a maďarské. Oboje přešly však i ke kmenům sousedním 
(Harnpel, I. 217). Za to v těchto hrobech pravidlem chybí štíty a ostruhy, 
kterých Asiaté nepřinesli (I. 214, 259). Také sponek neužívali (I. 307). 
O dekoračním slohu věcí z hrobů hunnských, avarských a maďarských viz 
u Hampela, I. 626 sl., 701 sl.; "avarský" ráz je však zde nejistě charakte
risován, zabíhaje silně do germanských, klassických a sarmatských motivů. 
Hlavní pramen bylo jistě umění byzantské (I. 26). Určitější je applikace 
palmett a typických rostlinných motivů pro maďarské hroby jezdecké 
(I. 701-771), které se vůbec mnohem určitěji datuji pomocí mincí X. století 
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roztroušeny věci cizí, nebo kde jen jednotlivé hroby maji ClZl 

ráz, tam je těžko mysliti na Germany nebo Asiaty; tu, myslím, 
spíše máme před sebou domácí lid slovanský, přijímající různé 
výrobky a motivy od sousedú, s nimiž se úzce stýkal. 

Také s arm a t s k á skupina, která byla asi dosti svérázná 
v době I.~IV. sto1., v době existence a národní zachovalosti 
Sarmatů,l) později v stol.V.-VIII. - a do té doby klade Hampel 
prave n e j vět š í pohřebiště této skupiny - nemůže býti 
v)Thradně sarmatská. Už v starší části mohli bychom rozeznávati 
část slovanskou od iránské na základě svrchu (str. 133) podaného 
rozlišení dvou národních vrstev sarmatských (Sarmatae servi -
Sarmatae liberi) ve IV. století. Později pak, v mladší sarmatské 
kultuře, bych viděl nejvíce a nejspíše Slovany, což ovšem i Hampel 
cítí. Vždyť Sarmatú v té době v Uhrách již nebylo, leda snad 

(1. 26, 31). V}'chodnímu stylu maďarských hrobů přisuzuje Kondakov 
původ sassanidský (113B. OTll:. p. Jl3hlKa. 1906. IV. 452 sl.). Avarské hroby 
VL-VIII. stol. vyčítá Hampel, I. str. 24 a 627, 812, maďarské I. 819 sl. 

1) Pro starší dobu netřeba ovšem sarmatské kultury z Uher vylučo
vati. Známe dobře z jihoruských kurhanů, jak vypadala v době Kristově 
sarmatská kultura. Víme-li pak z historie, že v I. a II. stol. po Kr. přišlo do 
Uher množstvl Sarmatů (srv. výše str. 127) a uvidíme-li zde kulturu po
dobnou pontské, třebas pod silným vlivem klassickým, netřeba pochybovati 
o identičnosti kultury a lidu, pokud náleží I.-IV. stol. po Kr., vůbec, dokud 
jsou Sarmaté v Uhrách doloženi. Od té doby však, jak jsem řekl, na 
jisto je počali absorbovati Slované (ne-li už dříve). Kultura sarmatská vy
značena je hojností pontských motivů dekoračních, jež se však jinak snoubí 
se siln}'m vlivem římským. Jsou to zejména stále a stále se opakujíciklassické 
motivy úpo n k o v i t é (trvaly zde až do IX. stol.) a ze zvířecích motivů 
hlavně g r y f kráčejíci (v kování prolamované práce) nebo přepadající 
jeleny a antilopy (HaJnpel, Alt. I. 509 sl., 580 sl., 597 sl., a Riegl, Ostrom. 
Beitrage. Wickhoffs Festschrift 1903). Kování takto zdobená a litá 
ne z plechu tepaná, klade Hampel do VIL-VIII. stol. (I. 794), Riegl vůbec 
tento stil do YII.-VIII. (1. c. 4). Vedle toho sloužiti mohou za charakte
ristiku i staré sarmatské trojkřídlé šipky (jež se však vyskytují i v jiných 
skupinách), typické přesky s destičkou k připevnění na řemen, častěji 
v jedno litou s obloučkem, náramky páskové se šarnýrem, třmeny se šla
padlem dovnitř prohnutým, visací nádobky v podobě baňatých džbánečků 
s úškem při boku (srv. analogie kavkazské, AJII,6001'b pHCyHKOB'ň B'ň OT'!. apx. 

KOMM. Petr. 1906, 258--266), - při čemž sponky jsou velmi řidké (Hampel, 
1. 150, 167, 171, 229, 304, 413, 510, 791 sL). V této skupině Hampelově 
vystupují už hrnce s římsko slovanskou vlnici (I. 145). Dále jsou tu typické 
náušnice s visícími perlami, s košíčky (speciálně v Keszthely a vůbec v okolí 
Blatna), s dut}'mi bubínky na drátě (I. 350-367). 
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nep . .trné zbytky.!) Uvažme jen tento historický moment: 
Hampelova s3.rmatská pohřebiště mladšího typu jsou nejroz
sáhlejší a zkoncentrována v Pannonii u Blatna.2) Sedělo by zde 
tedy ještě v VI.~VIII. stol. velmi mnoho vlastních S:umatů. 
Z'ltím však zde, ač máme o Pannonii dosti zpráv, o nich historie 
nic neví, mluvíc o Langobardech a o Avarech, vedle nichž se vý
slovně a hojně připomínají i Slované (srv. výše str. 321, 345, 
3~O, 364). Ostatně je přirozeno, že uherští Slované na Dunaji, 
jako před tím sami S3.rmaté, přejímali valem vyšší římskou kulturu 
a později i sarmatskořímskou, že se byt jejich sblížil valně se 
starým sarmatsk)'m a tím i archaeologický inventář. Proto múžeme 
docela phrozeně v mladších "sarmatských" hrobech shledávati 
vúbec Slovany, a nejen Slovany vedle Sarmatů, jak chce Hampel. 
Je také příznačno, že podle slov Hampelových 3) v této mladší 
sarmatsl~é skupině chybějí pravidlem hroby jezdců (s koň:::,lcými 
kostr~ml), ač vlastní Sarmaté, podobně jako pozdější Hunnové, 
Avdl a Maďaři, žili a bojovali na koních.4) Vedle toho valná 
~ást Hampelových "s'lrmatských" hrobů chová už předměty, 
které později a všude jinde vyznačují hroby slovanské, na př. 
nádoby s vlnicemi a záušnice, naproti čemuž starší v}'značná "sar
ma;sk~ charakteristika" (jako motiv gryfů, listových úponek) mizejí 
nebo JSou zcela zrůdněl12 .. 5) Ovšem nelze zase pohřebiště, které 
má tyto znaky, míti za slovanské, jestliže jinak v celku silně pro
je"vuje cizí, neslovanský ráz. 6) V takových případech bych však 
soudil spíše n't Avary než na S3.rmaty. Jim mohou pathti i jednot
livé kostry jezdců s odchyln)'m inventářem, rozhodneme-li se 
odloučiti je od ostatních hrobů. A ani tu nesmíme z8pomenouti, 

1) Poslední zbytky připomínají se v V. stol. jen v okolí Singiduna. 
(Sr.v: ~ýše str. :29,131,315). Ha'mpel kla.de sarmatská pohřebiště po celých 
vmtrmch Uhrach do VII. (I. 22, 23), ba na str. 806 ve výčtu pohřebiš f 
této skupiny až do VIII. a IX. století! Nám ovšem tento přechod sannatské 
kultury v slovanskou podporuje zjevně v)'še vyloženou theorii o dvojích 
Sarmatech IV. století na str. 139. 

2) Ha'mpel, I. 510. 
3) Ha'mpel, I. 22, 76, 77. 
4) Srv. doklady výše na str. 133. 
5) Ha'mpel, I. 797, 799, 803, 804 (na př. Czikó, Abony, Csorna, Fenék, 

Závod). 

6) Takovým je na př. pohl-ebiště z Csúny přes to, že se tam našla 
záušnice a nádoby hradištného typu (Ha'mpel, III. tab. 114-135) nebo 
hroby maďarské z Biharu (Arch. Ért. 1903, 405) s hradištnou keramikou. 
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že jízdecký inventář nevylučuje Slovanů. Slyšeli jsme už výše, 
že Slované hojně sloužili v římském vojště jako jezdcP) 

Tedy pro dobu V.-VIII. stol. není sice přesnějšího měřítka, 
ale slovanská pohřebiště tu jistě jsou a neváhám aspoň v po
známce poukázati na ta, která s hlediska právě vyloženého mohou 
býti pokládána spíše za slovanská, nežli za sarmatská: :varská 
nebo maďarská,2) zejména, vyloučíme-li z nich jednothve hroby 

jezdců s inventářem cizím.S
) 

Říci, že Slované v hrobech kostrových před IX. stoletím 
b),ti nemohou, poněvadž pohřebním ritem pohanských Slovanů 

1) Srv. str. 190 (zpráva k r. 537 v Italii) a str. 461 (zpráva o tisících 
jezdců slovanských v ::\>Ialé Asii k r. 692). Srv. i str. 189. 

2) Do skupiny sarmatské klade Hampel 795 sl. tato pohřebiště (v zá
vorldch udáno století, do něhož je určuje): Lebény, Hodr; ezéi-Vasárhely, 
Boldog, Velké Šurany (vše před VI. stol.), Nemesvéilgy (VI.) , Puspéik
Szent-Erzsébet (VL), Csúny (VI.), Mezéitur (VL), Alsó·Páhok, Diás (V.
VII.), Bolcske (VL-VIL), Felséi-Simálldi (VII.), Szeged (VII.), Mártély 
(VI.-VII.), Regoly (VII.,-VIII.), Czikó (VlIL), Abony (VIII.), Csorna 
(VII.-VIII.), Ráb (V.-VIII.), Sirák (VIL-VIII.), Pasztó (VIII.), 
Ordas (VL-VIII.), Závod (V I I.-VIII.) , Fenék (VI I.-VII I.) , Vácov 
(VIII.), Budapest (VlIL) a i část Keszthely (801 sl.) a nově odkryté hroby 
v Heděši (Arch. Ért. 1907, 346). K nim se ovšem počítá i Krungl a Hohen
berg ve Štýrsku (srv. dále str. 523.). Podle různých známek dekadence 
sarmatského stylu, podle vyskytování se vlnice a záušnic, podle chronolog. 
a topografických vodítek soudil bych na možnost slovanské příslušnosti 
u těchto pohi-ebišl' (v závorkách čísla tabulí III. dílu Hamplovy knihy): 
Fenék-Zala (175-181), Béilcske-Tolna (241-243), Regéily-Tolna (182-200), 
Czikó-Tolna (201-240), Ordáš-Pešf (78-80), Csorna-Šoproň (137-138), 
Ráb (475-493), Sirák-Novohrad (64-71), Abony-Pešť (465-474), Vácov 
(75),Závod-Tolna (244--252), pak části hi-bitovů keszthelských (39-73, 
139-173) a ovšem i Hohenberg s Krunglem, zejména vyjmeme-li dva 
hroby jezdecké (avarští vůdci?). Z Hamplovy skupiny IV. (maďarské) 
náležející století IX.-XI. mohou sem patřiti hroby u Hlohovce-Nitra 
(337-338), Horgoše-Čongrád (373), To1naSzantó (408), Budapešti (Hampol, 
II. 843), Velkého Varadína (386 a II. 558), Berettyó-Ujfalu-Bihar (353, 417), 
Kečkemetu (376-382), Gerendaše-Bekeš (509-510), Selypu-Novohrad 
(389-390), Stol. Bělehradu (393-398, 516-519), Rábé-Torontál (II. 659), 
Jagru (II. 494-502), Detty-Temeš (370) a hlavně velké pohřebiště piliňské 
z X.-XI. stol. (vedle několika maď. hrobů jízdeckých. III. tab. 520-531). 
Také Gomboš v Báčce sem náleží (Arch. Ért. 1901, 424, Hampel, III. 

100, 449). 
3) Sem patří na př. jednotlivé hroby v Czikó, v Siráku, v Regéi1y 

(Hampel, I. 22, 627), nebo pět hrobů u Pilině (III. tab. 334-336) a také 
asi hroby s koňským náčiním z Krunglu a Hohenbergu v Štýrsku (srv. dále 
str. 523). 
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bylo spalování, -platí sice téměř všude pro Slovany severní, ale 
nemůže platiti pro Slovany v Podunají a na Balkáně, kteří jistě 
tam, kde se úzce stýkali s kulturou římskou nebo sarmatskou, 
hunnskoavarskou; mnohem dříve změnili ritus, než ti, kterým to 
nařizovalo teprve křesťanství, pozdě přijaté. Ostatně zde na 
Dunaji počalo se ujímati rychle kiesťanství, podle Kubitschka 
už od doby Konstantinovy,l) u alpských Slovanů v VII. a VIII. 
století,2) u Srbochorvatú od VII. sto1.,S) na Balkáně přijal křest 
už bulharský Kuvrat4

) a také o Slovanech soluňských máme 
doklady časnější.5 ) Proto v Podunají, kde římský vliv tak ohromně 
působil, nemůže býti obřad pochovávání v V.-VIII. stol. do
kladem neslovanskosti. Ostatně máme právě v skupině "sarmat
ských" hrobů ještě doklady staršího spalování 6) a také myslím, 
že zůstává část slovansk}Tch hrobů podle starého ritu ulože
ných a chudých vedle význačnějších hřbitovů kostrov}Tch ne
povšimnuta a bude budoucí úlohou uherských a slovensk}Tch 
archaeologů i k tomu více přihlédnouti. 

* * * 
Teprve na konci 1. tisíciletí po Kr. v stol. IX. (snad i v VlIL), 

tedy už v době historické a na přechodu kultury pohanské v kře
sťanskou, setkáváme se s řadou archaeologických památek, sídel 
a hrobů, které archaeologie už s jakousi jistotou phpisuje Slova
nům. Tuto relativní jistotu zaručuje nám jednak historie, která 
zná v určit}Th krajích jihoslovanské oblasti pouze Slovany, nebo 
aspoň Slovany v takové síle, že jiné národnosti v nich zanikaly 
i zanikly, a která nám na základě toho dovoluje, abychom i pří
slušná sídla z této doby nebo současná jim pohi-ebiště připsali 
Slovanům. Jednak však i sama archaeo1ogie během svého vývoje 
nalezla několik příznaků, které všude, kde byli v Evropě Slované, 
hroby jejich a sídla provázejí a které spolu s celkovým stejno"-

1) Srv. ýše str. 344. - Srv. i Hampel, 1. 68. 
2) Sr '. výše str. 344. 
3) Srv. str. 376, 377. 
4) Srv. str. 403. 
5) Srv. str. 422. 

6) Hampel, 1. 76. Také v Černemblu v Krajině - je-li zpráva hodno
věrná - našly se esovité záušnice v urně s popélem a nádoba ještě starého 
římského typu (Šmíd, Altslow. Graber. Bericht des Landesmuseums in 
Laibach f. das Jahr 1907, 38). 
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měrným rázem inventáře poskytují nám i s čistě archaeologického 
hledi~ka vodítko, podle něhož můžeme rozlišiti, co je v nálezech 
slovanské a co ne. 

V celku netřeba pochybovati, že, jak jsem už výše (str. 506) 
í-ekl Slované vyšli ze Zakarpatí s velmi chudou materiální kul
tur;u. To nám ukazují pohřebiště v severní jejich pravlasti a také 
už celé zakarpatské prostředí, v němž žili přece jen vzdáleni všech 
sOl1časných vyšších a bohatších kultur. Nevidíme u nich drahých 
kovů ba i to, co z bronzu a ze železa zachováno, je v celku chudé, 
a ne~ozorujeme také žádného "slovanského" rázu ve výrobě. 
A protože sami měli skrovný a chudý inventář, setkáváme se 
u nich se zajímavým zjevem, na nějž už nyní s důrazem 

upozorňuji: Slované, jakmile se setkali s první vyšší kulturou 
a s ní se seznámili, - přijímali ji šmahem. Vidíme na pí-. s pře
kvapením, jak v býnl}Tch chudých hrobech lužickoslezských 
v římské době ráz e man e o b y č e j n ě s i 1 n ě o v 1 á dIa 
í- í m s k á k u 1 tur a: - všechno je téměř samý italský nebo 
římskoprovinciálný výrobek, ba silný římský vliv se u nich proje
vuje i daleko na v}'chodě v Rusi a už toto dvojí pozorování můž.e 
nám sloužiti za paral1elu pro Podunají a pro Balkán. Je přI
rozeno, že právě tak i Slované, kteří na Drávě a Dunaji setkali se 
s kulturou i-ímskou a vedle ní se sarmatskou, rovněž silně po
římštělou, _ udělali totéž: pi-ijali ji šmahem a na všech stranách 
svého bytu.l) Proto také soudím, jak jsem výše pověděl, že právě 
Hampelova sarmatská skupina, jež je v jádru pokračováním 
Hmské, zabírá v sobě pře mnoho slovanského, ovšem úÍmštělého. 
Slované na Dunaji v době IV.-VL stol. podlehli (pokud neseděli 
zastrčení v horách) tak římské provinciální kultuře, - aspoň polmd 
se materiální její stránky t}TČe, ústroje, zbraní, šperků a pod. -
jako zase Slované na východě kultuře orientální a byzantské. 

Ovšem toto pořímštění není takové, aby individualita slo
vanská v něm na dobro zmizela, a jest zajímavo konstatovati, 
že si Slované dovedli nejspíše z této římské kultury vybrati jisté 
drobnosti, jež se jim líbily a jež si přivla~tnili a vypěstili ~~~~ 
výlučným způsobem, že právě tyto drobnostI stal~ s~ pro POZ~~JSl 
dobu příznakem Slov2.nů, aspoň v archc.eologlckem matenalu 
V III. a následujících století. 

1) Jak se dlouho udržují římské věci ještě do doby VL-VIII. stol., 
viz u Hampela, I. 795 sl. 
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Prvním takovým příznakem je jistá forma a dekorace nádob 
užívaných jak v domácnosti, tak i za hrobní milodary a které: 
vyskytujíce se obvykle na pozdních slovanských hradištích, do
staly od německých archaeologů a potom i od slovanských název 
typu hra d i š t n é h o (Burgwalltypus). Původ této hrncovité formy 
rozměrů ne\elikých a s mírně ohrnutým okrajem, pod nímž běží 
vodorovný pás jednoduché nebo několikanásobné ryté vlnice _ 
také pásy vodorovně ryté a štemplované se při tom vyskytují _ 
jest nesporně římský.l) Vlnici vidíme už v římských hrobech 
a stanicích jednak na Rýně, jedmk a to hlavně v provinciích 
alpských: v Noriku, Rhaetii a Pannonii, odkudž koncem I. stol. 
pf. Kr. pronikala do t. zv. latenské kultury sHedoevropské a od 
I. stol. po Kr. dosti hojně objevuje se i v Čechách, m Moravě 
a v Uhrách ve vrstvách a hrobech s kulturou římskou. Zde byla 
t9~ké od Slov9.nů českomoravských a podunajských pfejata, stala 
se časem u nich typickým předmětem domácí hrnčířské výroby 
a rozšíhla se k Slovanům ostatním. Toto převzetí nestalo se 
'však teprve v V. století po Kr. a teprve prosHednictvím Germanů, 
j2"k míní PíČ,2) nýbrž hned v prvních stoletích po Kr. a bezpro
sHedně, neboť rytá vlnice a praforma nádob hradištných objevuje 
se hojně už v těch zadum.jských nálezech I.~III. sto1., které 
ukazují vlivy I-ímské 3). Převzetí této keramiky a zachycení se 

1) Blíže o fOlmách, vývoji a potí-ebě této keramiky poiednálC v kul
turním oddílu STAROŽITNOSTí. Zde zatím uvádím hl~vní literaturu. 
O původu a vývoji vydal jsem už r. 1891 článek "Phspěvek ll: ocenění 
vlnovky na našich nádobách"' v Čas. musea olomouckého (1891, 101) a po
zději podrobnější stať něm8cky "BEmerkungen zu einigen Charakteristiken 
der altslaw. Graber" (Mitth. anthr. Ges. \Vien 1894, 51). Vedle toho psali 
o ní M. Much (Berl. Verh. 1880, 74, :VIitth. C. Com. 1898) a]. Píč v Pam. arch. 
XVIII. 401· a v Starožitnostech země české II. 3, 201 sL, III. 1, 128. Podle 
Píče, 1. c. povstala v Noriku a Rhaetii v II. století, a přešla k Slovanům 
v V. věku, a sice skrze ústředí merovejské v záp. Germanii. Mám to za 
nesprávné z důvodu časového, výše uvedeného, ale ovšem tím není vy
loučeno, že později do své keramiky Slované přijímali i různé dekorační 
prvky merovejské (štemply a ozdoby kolečkem vtlačené). Ostatně štemplo
vání vidíme i v pozdně římskych nálezech, na př. u Apahidy (Arch. Ert. 
1901,247). M .Vasíé hledá původ vlnice v Orientu a sice v Malé Asii a Syrii, 
odkud šla pry pi-es Kavkaz do stí-ední. Evropy (CTaplllfap 1906, 86). 

2) L. c. Pam. XVIII. 401, Starož. 11., 3, 201. 

3) Srv. na př. v Čechách a na Moravě nálezy v hrobech na Pičhoře, 
u Bylan, v sídelné jámě u Klobouk, Voděrad, Podlešína, v kulturní vrstvě 
v Nuslích, Jen. Újezdě, Vršovicích, v Podbabě (Reiserova cihelna), u Tur-
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její u Slovanů je také právě jedním z hlavních archaeologický_ch 
dokladů, že se Slované při Dunaji už v I.~III. stol. stýkali s Rí
nEny a na to ploše rozlehlé, seznamujíce se s římskými výrobky 
keramickými jednak v podunajských tvrzích, jednak i v dílnách 
mlézajících se někdy hluboko v zemi barbar~ké (Púch~v n~ 
Váhu). Je to tedy jeden z hlavních dokladů pro časnou eXlstencI 
západních Slovanů na Dunaji. 

V Uhrách objevuje se tato keramika phrozeně dříve než kde 
jinde, poněvadž část Uher spadala do obvodu říše římské a celv~ 
Uhry do sféry časného vlivu římského. Provází zde už starsl 
i mladší hroby Hampelovy skupiny sarmatské,l) jak jsme výše 
slyšeli (srv. str. 509), a typická je pro pozdější slovanské n~lezy 
od VIII. století v Uhrách, v zemích alpských, přímoí-ských I na 
Balkáně, ač zde nálezy ověřené dosud jsou řídké.2) Vedle hrobů 
slovanských objevuje se phrozeně i v památkách sousedů, na př. 
maďarských.3 ) 

Druhým slovanským pI-íznakem jsou t. zv. z á u š nic e. 
Že si Slované od VIII. do XIII. stol. zdobili kadeře a skráně 

záušnicemi,4) t.~j. kovov vmi kroužky, které visely~_s obou stran 

nova, Kamyka, v Šárce,""na Moravě v Šlapanicích, ~v Tvarožné,'Hrub
čicích, Charvátech a hlavně nálezy na známém hradišti stradonickém 
v Čechách a boskovickém na Moravě (z doby kolem Kr. nar.). O tom, jak 
římská keram.ika počíná vystupovati už v českém Latenu, srv. v mém 
článku K otázce datování našich gallskych hrobů" (Pravěk 1909, 18). 

1) 'Srv. hroby u Csúny, Némesv6lgy, Keszthely, Závodu, Abony, 
Csikó (Hampel, Alterth. I. 145 sL), v Malém Heděši, v Báčce (Arch. Ert. 
1907, 846). Také samotná typická forma hrnce bez vlnice je vedle hrQz
ničkovit}Tch náušnic běžná v této sarmatské skupině. 

2) O nálezech v Srbsku srv. Vasíé (G-rapHHap 1906, 47 sL, 77, 190i, 29). 
Srv. dále pozn. 1 na str. 524. V Bulharsku typická rytá vlnice nalezena 
byla ve vrstvách u Aboby a v kurhanu Nadžaklajuku u Aboby (srv. vyše 
str. 408 uvedené dílo Aboba, str. 302, 326, tab. LXI. a LXVII.), v Chor
vatsku na př. u Bílého Brda (srv. dále str. 523). Pro země alpské srv. Sm.íd, 
Bericht des Landesmus. in Laibach f. das Jahr 1907, 26 (Laibach 1908). 

3) Srv. na př. hroby biharské (Hampel, III. 505). 
4) Termin záušníce vznikl na základě rozlišení od náušnic (v uchu 

nošenych), ale ovšem nelze jej bráti doslovně. Záušnice nevisel~ za uchem, 
nybrž více před uchem. na skráni. Ruští,archaeologové zo~ou_ ~e BIlCO'l.~~IJI 
KOJIL ua, Poláci zausznice, Srbochorvate CJIenOO'lHllUe (" aslC) , kanclce 
(Brunšmid), Němci Schl Menrínge , Hakenringe. Jiny běžny -:ermin. j~ 
esovítý kroužek (esovitá záušnice, es-f6rmiger Ring) od toho, ze typlcke 
záušnice mají jeden konec zahnuty do kličky v podobě 0, ač se vedle 
nich vyskytují hojně i kroužky bez závitu nebo jen s jednoduchým kroužkem, 
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ucha na páskách, je věc známá. I ) Pouze se dlouho nevědělo, _ 
a vlastně ani dnes to ještě nevíme, - kde záušnice vznikly. Že 
jsou slovanské v uvedené době, nikdo nepochybuje na základě 
statistiky a geografického rozložení nálezů. Jsou stálým a vý
značným prúvodem hrobů nesporně slovanských. Ale jsou-li 
i původem svým slovanské, není jisto, naopak, poněvadž se vy
skytovaly ojediněle už prototypy starší v zemích, kde se pobyt 
Slovanů neuznával, hledal se přirozeně původ jinde. Tak už 
Hampel myslil na původ římský,2) Lissauer na avarský, já sám 
jsem v stati v pozn. citované myslil r. 1894 na Uhry, domnívaje 
se že je tam přejali od orientálních kmenú. Ale zatím se ukazuje, 
že ani v hunnských, ani vavarských hrobech VL-VII. stol. zá
ušnice nevystupují tak, aby byly vzbudily pozornost Slovanů a způ
sobily přejetí, a rovněž na sarmatský původ nelze souditi, poněvadž 
ani v Uhrách ani v Rusi v s tar š í ch sarmatských hrobech 
nejsou. Za to se množí objevy záušnic při kultuře římské.3) Proto 

nebo zase kroužky s koncem několikráte ohnutým. O těchto formách 
srv. moje citované Bemerkungen, str. 40 sl. Více přinese příslušný oddíl 
Starožitností kulturních. Materiál záušnic je obyčejně bronz, častěji stříbrem 
pokládan}r, méně olovo, cín, stříbro nebo zlato. Dodal bych, že na jihu 
v Alpách vyvinuly se zvláštní variety z tenkého drátu, ověšené i'etízky, 
perlami nebo kužely z vinutého drátu (Hohenberg, Krungl, Bled, Sredna 
Vas). 

1) Do archaeologické literatury uvedl je r. 1877, přičítaje je Slovanům, 
S. fI/[uller článkem eber slawische Schliifcnringe (Schles. Vorzeit III. 189), 
po něm o nich psali A. Lissauer, Uber die hakenformigen Ringe oder Haken
rÍnge der Slawen (Zs. 1. Ethn.1878, 107), Uber den Formenkreis der slaw. 
Schliifenringe (Correspondenzblatt 1891, 138, Arch.. Ért. 1891, 333), 
L. NiedeJ'le, Bcmerkungen, 1. c. 50, Píč, Urnengriiber 268, Starožitnosti 
III. I, 83, Reinecke, Studien uber Denkmiiler des fruhen Mittelalters (Mitth. 
anthr. Ges. XXIX. 1 sl. 1899), Much, Mitth. Centralcomm. 1898, 125 sl. 
a znovu Lissauer, Slaw. Schliifenringe (Zs. f. Ethno1. 1905, 3(6), 

2) Podle ústního sdělení Hampelova r. 1899. Dnes Hampel, Alterth. 
I. 277 přičítá je Avarům, na str. 442 praví však, že je Slované přejali od 
Sarmatů. Píč, 1. c. hledá vznik v severní Halii, odkudž přešly na Rýn a odtud 
teprve k Slovanům. 

3) Za doklad z doby římské uvádí prof. Píč, 1. c. nález ve Valle dei 
Casai u Castel-Salvy v Tyrolsku, ale ten je neověřený (L. CamPi, S~o
perta di oggetti gallici nella Valsugana (Arch. Trent. 1903, 132), a pak 
nález kroužku z Cembri v Tyrolsku a od Sv. Michala v Krajině, tento se 
středni latenskou sponkou a jeden z Mohuče (1. c. 85). Sám jsem doplnil 
ještě (Čes. Čas. Hist. 1909, 352) tyto nálezy římskou nekropolí u S. Servola 
v Istrii, kde se našly dva esovité kruhy mezi deskami žárového hrobu 

f Píč kter 6 pomýšlel dříve pE původu záušnic na kulturu 
pro. , -.; k I 1" d b v, k' 
merovejskou,l) obrací nyní pozornost svou v~a ll, o y r~s e , T 

ačkoliv nálezy pro to nejsou dosud tak overene a take ne tal" 
hojné, aby se mohl vyřknouti nějaký definitivní soud. . v 

Nechci odpírati této možnosti, ale dlužno v€odotknoutI, ,ze 
nálezy z doby římské nejsou ještě dostateč~ě overeny a pak nam 
chybí náležitá míra spojovacích článků meZI touto dobo~ a ,VIII. 
stoletím. Záušnice múže býti vskutku pr~du.ktem ~zmklym v: 
sféře římské kultury, jenže bych pak nemyslIl, Jako PIC, na sev:r~l 
Halii a RJ'rn, - nýbrž na barbarské země na se-:eru n::oře AdnatI
ckého. Zde bylo nejspíše milieu, kde mohly v~mknoutl, va o ~ t ~vd 

v. e SV 1 y k Slovanům ne od Rýna. Sondll bych, ze ne]SplSe 
Pl, . Ad" k'h 

ořímštěl{rch pro\-;'inciálů na severu a vychodu natlc e ~ 
u P J Vl . 1 ' v '1 1 

'v.,'2) rozvsFi1 se v době Hmské zvyk okras ovatI s.zrane pas_zam mor. L • 1 ' 
s ověšenými kroužky, a tento zvyk že přešel k poduna]s ,-ym 

z doby římské (J ahrbuch. d. Cenhalcomm. I. 12i). Rovn:ž byly ~a :'né 
, d v , v' o odu ovsem neznameho návštěvy v St. Germainu-en-Laye ve zausmce. puv , . v v' 

vvloženy vedle věcí římských (Salle de numlsmatlque). Sou,casne ]serr: 
n~šel analogick}' kroužek s jednoduchou kličkou v LO:lV.ru (sa1 II:~ mez~ 
-Y mi z Myriny v Attice. Rovněž už r. 1890 upozorml Jsem na pnbuzne 
vteV~b 'krouz'ky z Reichenhallu s jedním koncem ob.nutým (Bemerkungen 
s II rne vo k' 1 ' 
51, obr. 275) a mohu poukázati i na jiné příbuzné šperkYv~::ns e na e~.ene 
u Vršce v Temeši (Arch. Értes, 1894, 93). Nálezy poZd~J.~I, ~le ~a ]1st.o 

, v. d \TIII IX q+ol před kterouž dobou nechte]1 nekten eSOV1-datovane pIe .-. vL ., • k 
t "ch záušnic uznávati (tak na př. Brunš111.id, Vjesnik arh. VII. ~O, R~znec e; 
itudien51), jsou ještě tyto: Sós Hártyán v Novohradu, provazeny mmCl 
Theodosia II. (Arch. Értes. 1887, 433, Hampel, Alterth. 1. 438), Abony 
vedle věcí staršího rázu sarmatského (Ha111.pet, II. 799, III. 465 s~.), Jsou 
také v kultuře merovejské srv. Píč, 1. c. a Much, 1. c. a to ve formach :-r~o-

, ." h na staré římské. Vůbec vystupují esovité kroužky (a to pOne]VlCe 
~ldnaJtlCllC vale za to s několika závity) už ve skupině sarmatské, tedy 
Je no lve,· • II 90) 
i v době před IX. stoletím, na př. v Czikó (Hampel, .II!. tab. 224,. o d 

S · 'k (II 83) v Hódmezovásárhely (II., 105), MaJdanu (II. 365), sna Ira u . , vR' k' 
také nálezy keszthclské sem patří (srv. dále str. 5J9.), ac ::nec e pr~v~n:; 
ukazuje na možnost smíšení hrobů starších s mnohem mladslml. Proba~a~~ 
tohoto pohřebiště nebylo bezvadné. Za to K~ungl a Hohenber.~ :em ~alezl 
( dále) z doby jistě starší VIII. stol. V Cernemblu v KraJme nasly , ~e 
srv·· t , záušnice v popelnici, jež je ještě starého římského typu (srv. vy se 

eSOVl e . v v VtVO ov latí o ostat 
str. 512), ale bylo by dlužno to ověhti a totéž leste u ve Sl mrre p -
ních nálezech v slov. žárových hrobech. 

1) Starožitnosti země české I. 56. . v ' v 

2) Prototypy s jednoduchým kroužkem na konCI nasl~ s~ uz v dobe 

b 'Ullra'ch a v Bosně I v lužickoslezské kulture JSou prosté ronzove v . , , 
kroužky hojné, a je možno, že už tam se nosily na paskach, 
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Slovanům, kde se zalíbil a zachytil tak velice, že od VIII. stol. 
staly se záušnice u vše c h Slovanů (i v Německu Polsku 
a Rusku) typickou součástí výzdoby náh1avní. Zejména mezi 
záp~dními Sl~van?, jsou potom tak časté, že není téměř pohř"ebiště 
z ~e doby, ktere by nebylo provázeno esovitými záušnicemi. 
V Cechách ku pf. r. 1894 uvedl jsem 127 nalezišt, dnes známe 
mnohem více nálezů a velmi hojné jsou i v severnějším Polabí 
na ~~ře a ,Visle a n~ .M~ravě. Čím však jdeme dále k východl; 
a, k )ll:u, tl~ ~e VYSky;uJÍ ~ozději a řídčeji (už na Dněpru), ale 
prece JSou vsuae, kde Vlme, ze v tu dobu byli Slovémé.1 ) Konečně 
mizí v hrobech XIII. stoP) 

. Nepokládal bych tedy esovité záušnÍce původem za čistě 
ltalské, nýbrž spíše za šperky provinciální, barbarské, z okruhu 
p,rovinc~í ~ezi severní částí Adriatického moře a Dunajem, _ 
ale vzmklé u.ž za doby Hmské. Také H,nupel a Brunšmid myslí 
na Podunají. 

Jiné pfíznaky slovanskosti v archaeologickém inventáfi 
VII.~IX. sto~. }est dosud těžko uvésti. Neboť, co se objevuje 
na pro na Rusl Jako chcré'kteristikon slovanských hrobů ruských 
doby knížecí a co občas zabloudilo obchodem i na jih Kar"pat 
a na v~~lkán nebo dále na západ, jsou věci téměf vesměs pův~du 
?OZdeJslho. Můžeme pouze pfihlédnouti k tomu, které pI-edmětv 
Ještě vedle hradištné keramiky a záušnic provázejí hroby určitě 
nebv~ pvravd~pod~bně sl~vanské, ale nemůžeme již Hci, že tyto 
dalsl predmety JSou tak typicky slovanské, jako hradištná ke
ramika a záušnice. Nanejvýše může býti jejich relativně hojnější 
nebo fidčí vyskytování posuzováno jako pomocné vodítko, zejména 
tam, kde běží o větší pohfebiště nebo sídliště s větším množstvím 
nálezů, a kde tedy relativní hojnost jedné nebo druhé věci může 
míti váhu. 

.. Takovými předměty v hrobech VnL-X. stol., které jsou 
na JIhu Karpat pravděpodobně slovanské na základě chronologie, 

~) výčty nálezů podány na jiných místech, I~eských na př. u Píče, 
Staroz. III. I, 329 sL, nebo v mých Bemerkungen 42 sl. Výčet v zemich 
chorvatskosrbských podal Brunšmid Vjesnik, 1. c., dále z Podunají Vasié 
(CTapllHap 1906, 74), ze zemí alpských Reinecke (Z8. f. Ethnol. 1897 362 
Verh. Berl. 1896, 469), a W. Šmíd, Altslow. Graber (Bericht 22 sl.). Vvčt~ 
z Uher Hampel nepodává. " 

2) Srv. na př. nález v Szabad-Battyánu (Stol. Bělehrad) s mincemi 
XIII. stol. (Hampel, I. 438). Jednotlivé kusy se udržely ovšem ještě déle. 
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na základě místopisných poměrů a nl základě záušnic i keramiky 
hradištné, jsou ještě tyto části výzdoby, náležející po většině 
starému okruhu k1assickému, ale pozměněné vývojem a vlivem 
hlavně byzantským a orientálním: 

N á u š nic e sestáva.jící z kroužku (někdy též s esovitým 
zakončením a na druhém konci s háčkem), na němž je zavěšena 
jedna skleněná perla (též dvě), někdy i I-etízky ověšená, dále 
náušnice s nýtkem pokrytým hrozníčkem kovových na sebe 
připájen}Tch kuliček (náš typ žalovský nebo želenický), náušnice 
se zavěšenou, filigránem zdobenou pyramidou (typ ovládlý v By
zanci).l) Jil12,k vystupují, ale jen v okolí Blatenského jezera, ještě 
náušnice s jemným, ozdobně z drátu spleteným košíčkem (oby
čejně t. zv. keszthelský typ,2) jemuž je lépe dávati jméno typu 
blatenského), které však nemají nic společného s krásnými náušni
cemi ozdobenými Hemi prohmovan}'mi košíčky, jaké se později 
robily v Kijevsku.3 ) Který kmen je zde u Blatna podle klassických 
vzorů vytvořil, je těžko I-íci právě pro obtíž, již působí analysa 
i určení hrobů keszthelských.4

) 

1) Hampel, I. 350,357. 
2) Hampel, I. 359 sl. Na str. 782 vede je až do VII. stol. 
3) Srv. tento "kijevský" typ záušnic na př. u Kondakova, 

Iuai\bI T. (Petr. 1896) tab. 2, 4, 12, 13. 
4) Pohřebiště keszthelské popsal hlavně W. Lipp, A keszthely dobogóí 

sirmez6 !Budapest 1884), A kesztheIy sírmezéík (Bud. 1884), Die Graber
felder VO~l Keszthely (Bud. 1885) mirno r-adu jin}-ch článků a kladl je na 
základě císařských mincí římských do IV.-V. stel. Po něm je }osuzoval 
Tischler iCorresp'Jndenzblatt 1889. 194) a hlavně jeho působením ujalo 
se určení pohřebiště do V.-VI. stol., ph čemž slusí podotknouti že Tischler 
s keszthelskou kulturou v jedno spojoval i kulturu známou z hrobů kettlal3-
skvch (srv. dále str. 521). Proti tomuto spojení vystoupí I později a správně 
R:inecke (Studien ukazuje, že Kettlach nutno odděliti jak:) pozdějš; 
(z doby Karolingů). Proto podle Reinecka dlužno z keszthelských nálezů 
vvleui'iti věd rázu kettlašského, na pL esovité záušnÍce, kterým Reinecke 
n~chce přisouditi stáří větší než IX. stol. Vlastní keszthelské hroby klade 
pak Reinecke do VL-VIII. st., tedy do období a oblasti Avarů. Hampel 
Keszthely z největší části zařaďuje do své sarmatské skupiny a stáři určuje 
na IV.-VIII. stol. (Alt. I. 17 sl., 791, 801, 806), Riegel na VL-VIII. stoL 
O ahrb. Central-Comm. 1. 282). H ampel neví, komu by přiřkl rozšíření ko
šíčkovit}Th náušnic (ani pannonský původ nerná za jistý), Reinecke (1. c. 41) 
je připisuje Germanům a sice Langobardům VII. století na základě jiných 
evropských nálezů (výčet u Reinecka, 1. c.). Kondakov myslí, že košíčky 
sloužily jako drobné číšky pro voňavku, která při pohybu náušnice kapala 
na šat (U3E. OT,J;. p. H3_ 1906, 455). 
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,Další skupinu t~oí:í náušnice s 1-3 nwlečenými plechovými 
bubmky, bu~ ~elk~ml ~eb~ malými, buď na povrchu hl2dkými 
neb.o zdobenyml dratovym 1 granulovaným filigránem. Zvláštní 
vananta má místo bubínků navlečené trsy kuliček, jakési maliny. 
P:-ototypy ~,hledáváme v jižní Rusi; v Uhrách vystupují po různu 
uz v starSlch hrobech "sarmatské" skupiny (Regal C'k' Z' d I y, Sl o, 

avo ), a e rozkvět spadá teprve do IX. a X. stol. (v Rusi do 
X.-X~.), ~č udržely se ještě déle. I ) Kroužky s velkými dutými 
koulemI mam za starší těch, které jsou massivnější a přeplněnější 
ve v)'Tzdobě.2) 

, ~,o~ečně sem náleží nausmce měsíčkovité, jež se později 
stav2.J1 :, v ~a~arPvatí typickými, už v X. století, na pl:-. v pokladu 
a,vvpohreblstI gnezdovském.3

) K nim patří i podobné a současné 
zavesky lunulovité.4) 

. V cel~~v;no~n~ ~íci, že pr~ slovanské hroby nejvíce typickými 
JSou pOZde]Sl nausmce hrozmčkovité, náušnice s třemi navleře-
~)'T~i ~u~ínky a dále ještě to, že při této skupině šperků (a rov~ěž 
1 pn Jmych, náhrdelnících, prstenech a pod.) pi"evládá stříbro 5) 

a "gran~lovaný (~!ligr,~nový) materiál; rovněž práce z plete
neno dratu ukazuJI spIse na výzdobu slovanskou třebas o TV od' f' . , '\ sem 
puvo 1 lhgránu i pletené techniky byl cizí. 

Rovněž můžeme do jisté míry míti ne sice přímo za slovan
ské charakteristikon, ale přece za příznak, který provází v zemích 
~lpských .slovanské hroby VlIL-IX. stol., email o van é 
~~erk~, zeJména l~nulovité náušnice a destičkovité fibulky, obdobné 
nmskym z pozdm doby císařské, jaké se našly na př. u Kettlachu 
a Thunavy v Dolních Rakousích, u Goisern v Horních, nebo 
u Krunglu, Schladmingu, Strassenglu, Središče u Ptuje, Hohen-

1) Nále~ ve Sla,:~o;cích, (n~ esovitých kroužcích) klade Brunšmid 
do XIII.-XIV. st., Jmy v clrkvl sv. Marka u Otočce docela do XV v 

~:.~. stol. (Vjesnik VII. 90), ale Brunšmid v datování svých hrobů' j~: 
pnlis daleko. Srv. Hampel 1. 367. 

2) Reinecke je klade do VIII. stol. (Studien 43). 

3) .. H~mpel, 1. 371. Kondakov, 1. c. 456 myslí, že forma ta je původu 
malo~slJskeho a syrského a že se přes Černé moře rozšiřila do Uher. Reinecke 
(Studle~, 46) hledá :zo~y v .~erma~ských hrobech z konce doby merovejské 
a z pocatku Karolmgu (Hospoldmg, Dietersheim). 

4) Na př. srv. nálezy v Bílém Brdu nebo u Pilině _ na Rusi opVt 
v Gnězdovu (ruský arch. termin je JryHHllua). ' e 

.. b) Srv. též nálezy v slov. Rusi IX.-X. stol. (TpYi\lI apx. c'Ltsi\a. 
KIjev 1899, I. 502). 
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bergu v Štýrsku, u Běláku, Peravy, Flaschbergu, . Grabštani 
v Korutanech, u Srednje Vsi, lYIengeše a Bledu v Krajině, tu a tam 
i v Dálmacii, Friaulu (Caporiacco) a v Banátě.1) - Mluví se právě 
se zřetelem k tomu i o zvláštní slovanské kultuře· kettlašské. 

Tento email není ovšem původu slovanského, nýbrž byzant
ského nebo franckého,2) ale byl patrně zde v době IX. -X. stol. 
u Slovanů oblíben.3 ) Kdyby byl slovanského původu, měli 
bychom v tomto uměleckém rysu vzácn}' doklad pro archaeo
logickou individualitu starých Slovinců. 

2. Vedle náušnic provázejí slovanské hroby hojně prsteny, 
nár2.mky a hlavně náhrdelníky. Typické jsou náhrdelníky tordo
vané nebo ztočené z několika drátů i pro pozdní hroby "sarmat
ské" a "maďarské" skupiny4) i pro chorvatská pohřebiště se zá
ušnicemi.5) Na jihu v Dalm2.cii už nejsou, za to jsou rozšíl:-eny 
d,Jeko m. sever až do Finska a Gotlandu. Původ je dosud ne
známý. Podobně vidíme vystupovati v Chorvatsku i v DalmcLcii 

1) Srv. Reinecke, Studien 46 sl., M. Much,M itth. C. Com. 1898, l25, 
Diez, Jahrbuch d. C. Com. IV. 1, 225. O emailu kettlašském psal i Otto 
Tischler v Sitzungsber. Antlu. Ges. Wien 1890, 88. 1\1Iuch, J. c. 138 klade 
výtvory ty do VL-VII. stol. Bled je datován penízem J'Ildřicha I. (do 
konce X. nebo do poč. XL stoL). Riegel Kettlach a Mengeš kladl do VIII. 
-IX. stoL (Jahrh. C. Com. I. 217). 

2) Reinecke hledá původ v dílnách frallckých (L c.), tak patrně i Šmíd 
(Altslow. Graber 43), O pronikání byzantských stilů do Uher od VI. stol. 
srv. HampeZ, Alt. I. 809 sl. Riegt o keUlašských emailech měl ve Vratislavi 
r. 1901 přednášku, o níž referát přinesla Breslaucr Zeitung Nr. 202 (21. III.). 
Novou studii phpravuje Dr. E. Diez. Zde bych ještě podotkl, že Šmid 
pokládá emailované kruhy krajinské za záušnice (L c. 34), což by 
ovšem vyžadovalo určitého potvrzení nálezem, který mu chybL 

a) Emailované náušnice podobné kettlašsk)Tm našly se i v BoJgarech 
s mincemi X. stol. V Rusku ovšem vznikly i dílny domácí na př. v Kijevě 
v X. stoL (Tolstoj-Kondakov, PyccKia .n:peBHOCTIl V. 10, 35, 99, 125, 128. 
Píč, Starož. III. 1, 301). 

4) Piliň, Muszka (Arad) s mincemi XI. stol., Lipotmez, Horgoš, Vácov, 
Tokaj. Hlohovec (X. stol.), Budapest, Kaba, Baracspusta, Kečkemét, Ge
rendáš, Stoličný Bělehrad, Demkóhegy. Srv. Hampel, Alt. I. 390, 840 sl. 
K témuž typu náleží i z drátu točené prsteny a náramky (I. 423). Srv. 
V)Tčet u Reinecka, Studien 46, Zs. f. Ethn. 1893, 155 sl. ~ a Hoernesa, 
r.1itth. praeh. Comm. I. 5, str. 23. Hoernes hledá původ při Cerném moři, 
Brunšmid (1. c. 48) v Uhrách, odkudž se mu v IX.-X. stoL rozšířily až 
do Finska. 

5) Našly se na Bílém Brdu, ve Svinjarevcích, Kloštru, a Sisku (Brun-
šmíd, Vjesnik VII. 50). 

L. Niederle: Slovanské Starožitnosti. 34 
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pletené prsteny, v Dalmacii i stříbrné.l) I ty jsou současně hojné 
v Rusku. Jinak je mezi prsteny velká rozmanitost, do jichž de
tailů zde zacházeti nemohu.2) Probereme je v oddílu Starožitností 
kulturních. Také náramky vystupují sice jednotlivě, ale roz
manitě (typické jsou vinuté a plechové páskové). Se sponkami 
setkáváme se jen zřídka a hlavně na západě v Alpách v podobě 
destiček na povrchu ozdobených emailem.3) 

Jiné pí-edměty jsou v hrobech Hdké, zejména zbraně velmi 
fídké (nanejvýše jen šipky a rovné železné nožíky).4) Francké 
rovné meče, jakož i avarskomaďarské šavle vystupují později jen 
jednotlivě. Stálejším průvodcem hrobů "sarmatských" i slovan
sk1'1ch jsou ještě křesadla železná s konci zahnutými.5) 

Hroby samy obsahují obyčejně kostry v řadách bez rakví, 
položené od západu k v1'Tchodu tak, aby obličej hleděl na východ, 
s rukama nejvíce podél těla. Mince jsou dosti časté, počínajíc 

X. sto1.6) 

* * * 
Vedle hrobů uherských, které pokládám za slovanské a které 

jsem výše vyčetl na str. 511.7 ) náleží do této skupiny pozdních 
kostrových hrobů slovansk}Tch ještě tato pohřebiště, ponejvíce 
charakterisovaná záušnicemi a hradištnou keramikou: 

V zemích alpských patří sem skupina kettlašského rázu 
(str. 521): v DolníCh Rakousích Ketthch na Semmeringu, Thu
nava u Garsu, v Solné komol'-e Goisern, v Št1'Trsku Schladming; 
Strassengel u Hradce, Afram, pak Krungl (42 hrobů), Hohenberg 
u Steinachu (102 hrobů)" Oberstier, Središče (Polstrau) u Ptuje, 
v Korutanech Flaschberg u Spittalu na Drávě, Friesach u Sv. Víta: 

1) Srv. Brunšmid, 1. c. ,jO. 
2) Srv. na př. hroby u Bohinje a Bledu v Krajině. To platí pro 

všechny zde uvedené formy šperků v hrobech slovanských. 
3) Bohinje, Bled a Mengeš v Krajině (Šmid, Altslow. Griiber 24, 

28, 35). 
4) Na Bílém Brdu na pl-. ve 200 hrobů našlo se jen několik nožů, 

u Hohenbergu a Krunglu taktéž. 
5) Hampel, I. 111. 
6) Hampel, I. 26 sl., Brunšmid, 1. c. 
7) Vedle těchto pohřebišť uvedených už v dile Hampelově, je podle 

novějších zpráv (od r. 1904) patrně slovanské pohřebiště u Muszky (Arad) 
z XI. stol. (Arch. Ért. J.908, 124), Liptova (tam že 1902,440), Abauje (tamže 
1904, 303) a rovněž i hroby u Sečan v Novohradě (Arch. Ért. 1907: 229). 
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na Krce, Perava u Běláku, Vrba (Velden), Vidrna Ves (Wiedern
dorf) u Blata v Krajině, Roje, Mengeš (Mannsburg) u Kamniku, 
a hlavně Bohinjska Sredna Vas (Wocheiner Mitterdorf) a Bled 
(Veldes) na Sávě.1) Také pohřebi.ště u Krnského Gradu může b:)Tti 
slovanské (srv. výše str. 506). 

U Adriatického moře mají slovanský ráz hroby nalezené 
u Pinguente v Istrii, u Caporiacca blíže Videmu a podle Reinecka 
i hroby od Tomai a Salvore blíže Terstu.2) V území chorvatském 
uvádí Brunšmid Bílé Brdo u Oseku, Svinjarevce u Vukováru, 
Velký Bukovac u Varaždína, Kloštro a Slavkovce u Vinkovců, 
jež vesměs klade do XL, poslední do XII. století.3

) Nově při
stoupilo starší (asi z VIII. stol.) pohřebiště ve Velké Gorici.4) 
V Dalmacii mšly se hroby z IX. stol. v okolí Kninu (Biskupija), 
dále v Koljanech u Vrliky a v Katunech blíže Splitu.5

) Z Bosny 
znám jen pozdní nálezy z Crkvenice na řece Bosně a v rogatič
ském chotáru u Glasince,6) ze Srbska jsou hlášeny nálezy stáří 

1) Srv. literaturu u Reil1ecka, Studien 48, dále Mitth. anthr. Ges. 
Wien 1890 Sitzb. 87, 1891, 252, Jahrbuch d. C. Comm. I. 217, IV. 1, 225. 
O Kettlachu psal Frank, Archiv f. osten. Gesch. Quellen 1854 XII. 235, 
241, Sachen, Sitzungsber. Akad. Wíen, Phil. híst. Classe, 1873, LXXIV., 
616. O Krunglu a Hohenbergu O. Fischbach (Arch. Ért. 1894, 359, 1895, 
249, 1897 133) a Dr. E. Diez (Jahrbuch C. Comm. IV. I, 201). Reil1ecke, 
jenž Krungl přičitá Slovanúm., klade jej do r. 550·-650 (Studien 45), HampeZ 
do VIL-VIII. stol., RiegZ a Diez do X.-XI. stol. (1. c. 210). Z celého rázu 
věcí soudil bych sám na IX. stol. (snad i na VIII.). Krajinské nálezy popsal 
A. lVfiWner -(Argo 1894) a nově hlavně W. Altslovenische Griiber 
Kraíns 1908 (srv. str. 512 a Carniola 1908, 17-44). 

2) Reinecke, Verh. berl. 1897, 362, Studien 49, Riegl Jahrb. C. Comm. 

1. 217. 
3) Brunšmid j., Hrvatske sredovJečne starine (Vjesnik hrv. dr. VII. 

1905. 30 sl.). Z části popsali je už Reinecke. 1. c. 362, a JII[. Hoernes, Funde 
versch. Altersstufen aus dem westl. Syrmien (Mitth. praeh. Comm. 1901. 
I Nr. 5). K tomu srv. leště nálezy záušnic na místech uvedených Brun

šmidem na str. 40. 
4) HolliZer, Starogroblje u Velikoj Gorici (Vjesnik X. 120 sl.). 

5) Radič Fr. (Starohrv. Prosvjeta I. 243, II. 5, 25, 71, 143, III. 31, 
99, VL 1; srv. i starou serii XIV. 94) klade vrlické a biskupijské hroby do 
VIII. stol. na základě mincí. Reinecke (Studien 49, Verh. berl. 1896, 4(9). 
Srv. též Nlarun L., Popis naušnicá (ukosnicá, mingjušá) prvoga muzeja 
hrvatskih spomenika u Kninu. (Starohrv. prosvjeta V., 40, 67, 131, VII. 

43, 95. Srv. i IV. 113). 

6) Glasnik zem. muz. IV. 211, IX. 593. 
34* 
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nejistého.l
) Pokud hroby odkryté P. Tdigerem v Albanii na vý

chod od Skadru sahají až do doby slovanské, nelze zatím rozhod
nouti.2) V sofijském Národním museu nenalezáse Dodle sdělení 
řed. J. Dobruského dosud žádný nález, který by se ~ohl přičítati 
Slovanům v VL-VIII. stol. Je viděti, že na Balkáně zbývá 
archaeologúm ještě mnoho práce. 

1) V novější době konstatoval další stopy star)'ch slovansk)Tch sídlišť 
a hrobů v severním Srbsku 1V!. Vasié u osad Polne (na Basatu), u Stalace, 
u Kostolce, Vinče a Begalice (CTapoc)lllCI;a naJIa311lnTa y CpÓI!j!l. fTapIlHap 

1906, 39 sl.). Ale nálezy tyto nemají co dělati s kulturou doby stěhování 
Slovanů, spadajíce do II. tisíciletí po Kr., ač ovšem nescházejí ani tu ukázky 
na století starší. Mezi jiným vyskytl se i nález esovitých záušnic na Basatu 
a ve Vinče v okruhu bělehradském. Keramiku všude provází typická vlnice. 
Staroslovanská osada byla i u vrchu Vrška Čuka (Mitth. anthr. Ges. 1889. 
Sitzb. 14). 

2) Verh. berl. 1901, 43. 

KAPITOLA X. 

PŘíDAVKY A DOPLŇKY. 

Přídavek 1. K slovanskému osídlení Alp. (Ke str. 346.) 

Bylo by mě napřed zavedlo příliš daleko, kdybych byl chtěl 
v textu vbe místa věnovati sporu, jenž vzniklo způsob, jakým 
Slované osídlovali země alpské, speciálně o to, zdali dříve osídlo
vali úrodné nížiny a pHstupná údolí hlavních řek, či vzdálenější 
a nepřístupnější stráně hor. 

O. Kaemmel ve svém námi často citovaném spise "Die An
fange des deutschen Lebens in Oesterreich" (Leipzig 1879) přišel 
mezi jiným k závěru, že právě široké, přístupné údolí Mury zůstalo 
téměř neosídleno, že zejména v okolí Hradce a Lipnice bylo jen 
pramálo slovanských osad.I ) Podobný závěr shledáváme i v ptuj
sk~Tch studiích Vlad. Levce zevšeobecněný slovy: "Nicht in den 
Talem und Niederungen, sondem an den Bergabhangen haben 
sich die Slaven zunachst angesiedelt",2) - a to na základě 

nesprávného Kaemmelova výroku o MUl-e (srv. výše pozn. 2 na 
str. 353), ježto prý se v širokých údolích nedají zjistiti staré 
slovanské osady. Doliny a nížiny, soudí Levec, osídlili Slované 
teprve po dobytí země od Němců. Po Levcovi opakoval to 
W. Šmíd a nejnověji J. Peisker.3) 

1) Anfange 151, 152. 
2) VZad. Levec, Pettauer Studien III. (Mitth. anthr. Ges. Wien, 

XXXV.) 68, 74, 84. 1. díl těchto studií vyšel r. 1898 v XXVIII., druhý 
v XXIX. dílu Zpráv. 

3) W. Šmíd, Bericht des Landesmus. Rudolfinum in Laibach fur 
das J. 1907, 41 sl., ]. Peisker. Vierteljahrschrift fur Soc. u. Wirtsch. Gesch. 
VII. (1909) 328. 
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Naproti tomu dospěl zase Fr. Krones k výsledku opačnému: 
Slované v Alpách osazovali zprvu nížiny již před nimi obdělané 
(pokud nebyly zaplavovány) a vyhj'lbali se strmějším stráním 
a údolím vysoko položeným; 1) k němu připojil se nejnověji A. 
Dopsch.2) 

Spor jest však nezralý k řešení, poněvadž chybí pravidlem 
hlavní předpoklad: totiž zjištění, jaké má stáří jméno, resp. exi
stence slovanské osady. Slovanské osídlení Alp neudálo se na ráz, 
nýbrž mělo několik etap. Přicházeli noví osctdníci, staří se množili 
pí-icházely války a útoky, které nutily obyvatele opouštěti míst~ 
zprvu zvolené a stěhovati se na jiné, bezpečnější a pod. Co platno, 
uvedou-li naproti Kaemmelovi Krones, Dopsch a Štrekelj 3) řadu 
startch ~lova~ských osad v údolí Mury, v okolí Hradce i Lipnice, 
nevlme-h, v Jakém časovém poměru jsou k těm, které známe od 
horských, výše položených přítoků? Tím sice dokázali nesprávnost 
závěru, že široké údolí Mury nebylo Slovany četněji osídleno, 
ale pro otázku, zdali se usadili Slované nejdí-íve zde a teprve 
později výše v horách, čili naopak, tím není rozhodnuto nic. 
Které osady byly založeny v VL, které v VIL, které v VIII. 
a IX. století, o dalších ani nemluvíc? Které byly starší, které 
pozdější v intervallu prvních století slovanské kolonisace? 

Zde bude potřebí ještě mnohé detailní práce, zejména ke zji
štění těchto chronolog. poměrů,4) ať již cestou filologickou nebo 
srovnávacím studiem agrárním, nebo studiemi archivními, nebo 
(a to hlavně) pomocí archaeologie,5) nežli bude možno s větší 

1). Krones, Zur Gesch. der alte sten insbes. deutschen Ansiedelung 
des stelermark. Oberlandes. Mitth. d. hist. Ver. der Steiermark. ~XXVII. 
1-78. Srv. i pozdější jeho spis "Die deutsche Besiedelung der ostlichen 
Alpenlander." KirchhoffsForschungen III. (Stuttgart 1889), 332 pozn. 49. 

2) A. Dopsch, Die altere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der Alpen
slaven. vVeimar 1909, 54. 
~ 3) Štrekelj K., Prispevky k poznavanju kraj. imen po nemškem Štajeru, 

(Cas. za zgod. I. 70), Razlaga nekterih kraj. imen po slovenskem Štajeru 
(tamže III. 41). 

4) Tak ostatně cítí i Dobsch 56. 
5) Hlavně archaeologie pomůže nám ukázati, kde byla nejstarší sídla 

slovanská v VIL-IX. stol., v době, pro niž nám archivy a letopisy sotva 
poskytnou nových zpráv. Bylo by už nyní záhodno věděti, na jakém místě 
údoli Drávy, Mury, Sávy nebo Enže leží dnes známá slovanská sídliště 
resp. pohřebiště, Krungl, Hohenberg, Nova Vas atd. (srv. výše str. 522 SL): 
V popisech archaeologických nebylo dosud k této věci náležitě přihlíženo. 
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jistotou vysloviti thesi první nebo druhou. Ostatně neváhám říci, 
že vůči otázce postavené takto dilemmaticky, již pí"edem mám 
mnoho pochybností. Zdá se, že všude spíše rozhodovaly ad hoc 
místní poměry, jednou pro ten, po druhé pro onen způsob. Ze
jména bezpečnost rozhodovala. Kam a dokud do níže položených 
míst phcházeli Avah neb později Maďaři, tam se Slované jistě 
vyhýbali zakládati osady, nebo opouštěli původní a hled'lli nové 
výše na horách. I ) Ale bylo tornu tak všude jinde? 

Uvádí se dále pro Levcovu theorii důvod, že Slovanům 
vysoké stráně proto byly milejší, poněvadž se odvodňovaly lépe 
než vlhká údolí, kde stále hrozilo nebezpečí povodní.2

) Je však 
správno v celé otázce rozlišovati a operovati na jedné straně jen 
s vysoko položenými horskými stráněmi a na druhé s vlhkj'7U1i 
a záplavám vysazenými dolinami? Není mezi nimi mnoho střed
ního? Nemají široká, nízko položená údolí větších í-ek také své 
málo povýšené terrassy a povlovně se zdvihající úbočí, kde je 
sucho a kde není nebezpečí záplav? Ostatně, byli-li Slované před 
1000 lety polonomadi, ~ věc tu zbývá ještě dokázati ~ byli 
jimi tím více staletí před tím a přece ponejvíce volili, jak nás 
archaeologie učí, svá sídliště ne na vysokých stráních, ale na 
mírných úbočích, v úrodných nížinách. Proto nemohu dosavadní 
výsledky nijak pokládati za směrodatné a rozhodné; jinak zůstává 
přirozeným pi'edpokladem, že nejdříve osazovali místa pHstupná 
a úrodná a teprve odtud z různých pHčin a postupem času šli 
dále do hor.3 ) 

Otázka, jak bylo provedeno dobytí země od Němců a německá 
kolonis~.ce,4) nespadá již v rámec našeho líčení. 

II. Spor o původ Bulharů. (Ke str. 403.) 

První zprávy o původu a příslušnosti vlastních Bulharů 
od Volhy phšlj'lch podávají nám zprávy arabské, jež je ztotožňují 
buď se Slovany (Ibn Fadlán, Hadži HaHa, lbn Roste) nebo s Turky 
(Mas'údí, ldrísí) nebo s Chazary (Istachrí, lbn Haukal, Al Balehí) 
nebo je konečně mají za smíšeninu různých kmenů, jako Birúní, 

1) Tak doMe připomíná proti Dobschovi J. Peisker, 1. c. 330. 
Z) .Šmid, 1. c. 42. 
S) Tak i Dobsch, 1. c. 
4) Dobsch, 57 sl. 



528 

Dimeškí.l) Žádný jiný pramen starý nepraví nic o příslušnosti; 
pouze od autora legendy demetriovské se dovídáme (srv. výše 
str. 411), že řeč jejich se různila od slovanské. 

Po nich teprve J. Thunmann zabral se první vážněji do otázky 
v knize" Untersuchui'lgen uber die Gesch. der ostl. europ. V olker" 
(1. Leipzig 1774) a dovozoval, že staří Bulhaři byli národem 
~urkotatarským,2) což po něm opakoval J. Chr. EngeZ a přijal 
1 N. Karamztn.3

) V tomto mínění, které autoritou Thunmannovou 
a Engelovou ovládlo na konci XVIII. a poč. XIX. století, způsobila 
nový pÍ"evrat kniha J. Venelina, ",l(peBHie II HblHflIIlHie Bonape 

(I. Moskva 1829), jež měla účel dokázati, že Bulhah byli Slované.4) 
,l důkaz ten vedla poprvé i cestou jazykovou, ~ výkladem bulh~r
ských jmen pomocí slovanské etymologie. Venelinovo vystoupení 
uvítali mnozí slavisté v tehdejší době romantismu a slovanského 
obrozování. PEšeI sice brzy po tom Pavel Šafařík a ochladil toto 
nadšení váhou své autority, neboť r. 1837 prohlásil ve svých 
Starožitnostech Bulhary za urálské Čudy5), a jiná současná 
autorita Kašp. Zeuss byl opět pro hunnský původ,G) ~ ale veneli
novština nezmizela ze slovanské nauky. V Rusku Venelina ná
sledovali ~ doplňovali P. Butkov, Saveljev Rostislavič, S. Uvarov7) 
a MakanJ a pÍ"edevšÍm u s3motných Bulharů GavriZ Kr'bstovič 
v spisech "I{pan:o I13CJl1;.n;oBanie na 6'hJlrapCKA'..-TA'.. .n;peBIIocTI,'1 

(v caÍ"ihrél.dské edici E'hJlrap. KmOEHHl\a 1858, květen 6. II. 2, 
červen II. 1---.2) a "I1cTopiJI 6Jl'hrapCKa IlO.n;'h H3le Y HHOB'h" (I. Caí-i
hrad 1871). Ještě později našla tato theorie (rovněž jako theorie 
o slavismu Hunnů a Roxolanů) dosU zastanců, jimž v čele stojí 

1) Šišmanov, KPll'f. nph,Iel\'b 528. 

2) EozvecÚ tu ovšem jen myšlénky, které pronesl A ug. Sch!Ďzer ve 
svých nordick:í'ch dějinách (Allg. nord. Gesch. Halle 1771). 

3) J. Chr. Engel, Gesch. der Bulgaren in Moesien (Allg. Vv'eltgesch. 
Halle 1797, 293-474), Karamzin, MCTOpiJI I. pOZll. 41. 

4) pr-ed Venelinem prohlásil je za Slovany d'Ohsson (Des peupies 
du Caucase et des pays au nord de la mer noire etc. Paris J 8°8 ~2 7 . 2 , I, 9), 
a také Srb Raz'é (llcTopi!f kn. II., Vídeň. 1794). 

5) SS. II. 176.- Před ním už podobně Klappl'ot (Tableau historique 
de l' Asie etc. Paris 1826, 2(0). 

6) Deutschen 710 sl., 722. 

. 7) P: Butkov, 06opoHa JItroIIllCll pyCCfWII HCCTOpOBOJ"I (Cn6. 1840), Saveljev 
Rostzslavlc, CJIall. C60pHIiK'I> (Moskva 1845), S. Uvarov, De Bulgaror~m 
utrorumque origine et sedibus antiquissimis. (Dorpat 1853). 

• 
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Dm. Ilovajskijl) a V. Florinskil}) u Bulharů T. Šiškov3) a nejnověji 
Gančo Cěnov.4) 

Z mínění, která vedle toho současně byla pronesena, za
sluhuje ještě pozornosti Fraehnovo,5) podle něhož Bulhaři byli 
původu smíšeného ze Slovanů, Finnů a Turků. Očividně tu působily 
staré zprávy arabské, jichž byl Fraehn znamenitým znalcem 
a vykladatelem. O bádání Fraehnovo opírají se i stati V. Grigorjeva 
a P. Keppena, vyšlé r. 1836,6) P. ŠafaHka následovali zase R. 
Roesler, P. HunfáZvy, u Slovanů A. Hiljerding, M. Drinov, D. 
Chvolson a zprvu i K. Jireček. 7 ) 

Když však byl r. 1866 objeven a od A. Popova vydán knížeCÍ 
rodokmen bulharský ze dvou rukopisů slov. chronografů, zv. ob
vykle H1I16HHIIK'h,8) tu se pomalu obrátilo vše ve prospěch theorie 

1) Srv. stati: O' CJIaBJIllCK01\l'b npOHCXOlKI\eHin l\yHailcK!lX'b BOJIra p'lo (PyccI;ii\ 
ApXIlIl'b 1874. VI., otištěno i v P3sblcKaHirr o Ha'1aJIt PyCH. II. !lSL ]I.'[OCKBa 1882. 
1(6), K'b Bonpocy o bOJIrapax'b (PyccKaJI CrapuHa 1879. V. srv. PasbICKaHiJI 423 
a C60pHllK'b rocyl\. 3113Hiii VII. Cnú. 1879), 3aKJIIO'1IlreJIbHOe MOBO o HapOI\HOCrll 
PyCOOE'b II BOJIrap'b (/lnIHII 1881. V. srv. Pa3LIC!wHiJI 489). IIo60PHlJKlI HopMa
Hll3Ma II ryp:\H1I3:11a (P. CTapI!Ha 1882. XII., PanICI" I\OIlOJIH. I), Ern;e o rypa
Hll3:1lt B'b (l}lan. neTopill ()!(~lHII 1883. VIII., Pa5bICK. I\OnOJIH. 50). Proti tomu 
srv. hlavně polemiku V. Vasz'ljevského, O ::,mUMOM'b CJIaBJIHCTBt fynHOB'h, .BOJI
rap'I> H POKCOJIaWb (;'IOllHII 1882, VII. 140). 

2) IICpBo6blTHLle C.[3BJIHe I. 55, 343. ]. Filevič vyslovil nedávno zase 
prostředkující domnčnku, že se Bulhaři poslovanili cestou přes Eus (HcT. 

I\pCBHeil Pycí 325). 
3) Šiško v T., Hel'. ua 6'hJIl'ap. !lapo)l.'h (Cařihrad 1873). 
4) Cěnov Gančo, IIpaOTC'18CTBO n npaC3HK'h Ha b'hJU'apliT'li (Sofia 1907). 

Srv. referát Mladenova v Arch. f. slav. Phil. 1907, 613. 
5) F,'aehn, Drei 1',Iunzen der Wolga-Bulgaren aus dem 10. Jahrh. (Mém. 

Acad. Petersb. VI. 171), Die altesten arab. Nachrichten uber die Wolga
Bulgharen aus Ibn-Foszlans Eeiseberichte (tamže Sér. VI. t. 1., 572, 1832). 

6) V. Grigorj'ev, BOJIJKCRíe EyJII'apbI (Brr6JI. I\JIJI '1TerrLI XIX. III. 1.-32), 
(JIaB. I\pCBHOCTIi (P. <PIiJ1. B. 1880. IV. 222, 2(6), P. Keppen, O BOJIlKCKliX'b 
BOJII'apax'h. jl{JliIHII. 1836. X. 64-80 .. V Bulharsku stoupenci této theorie 
jsou P. Odžakov a L. Dobrov (Šišmanov 551). 

7) R. Roesler, Eom. Stud. 154, 231 sl., P. Hunfalvy, Ethnographie 
Ungarns 255, A. Hilferding, Co6p. CO'1. 1. Cn6. 1868, M. Drinov, IIoI'oIel\'b 
B:bJlX'b npOllCXO;KI\CHGTO Ha Ó'hJIrap, HapOI\'h 1869 i v 3aCGJIeHie BaJIK. nOJI. 144, 
K. Jireček, Bulh. dějiny HO, D. Chvolson (Harkavi, CKaaaHiJI 291). 

8) A. Popov, 06aop'b xpoHOrpMOB'I> pycC!wÍi pel(aKuirr (Moskva 18(6). 
Popov nalezl rodokmen ve 2 rukopisech t. zv. Hellenského letopisce. z nichž 
jeden v synodální knihovně moskevské je přepis XVI. stol. z rukopisu 
XV. stol., druhý pi"epis ze stol. XVI. Otištěn byl později několikráte, nově 
od Šišmano,'a, 1. c. 556 sl. - Srv. též výše str. 404 pOZll. 7. 
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turkotatarské, neboť jen z této jazykové skupiny dařily se vý
klady bulharských jmen a slov, nalézajících se v Imenniku. Mezi 
badateli, kteří tímto směrem šli a kteří platněji přispěli k řešení 
otázky, dlužno uvésti W. Tomaschka, K. Vambéryho a A. Kunika, 
jenž spolu s V. Radlovem je původcem t. zv. hypothesy čuvašské 
(Bulhaři byli národ nejpříbuznější dnešním Čuvašům), Blaua, 
hraběte Gézu K'Uuna, ]. Marquarta a B. Munkácsiho.1) O anthropo
logický důkaz pokusil se nedávno Ad. Bloch.2 ) 

S otázkou původu Bulharů souvisí úzce i otázka původu jejich 
jména. O rozmanité historii výkb"du jeho srv. obšírné líčení u Šiš
manova, str. 605 sl. Nám se zde podrobnější výklad vymyká. 
Jen bych připomněl, že Šišmanov sám vrací se k výkladu,2) kterv 
známe už od XIII. stoU) a který zejména hojně od XVI. stoleÚ 
opakovaly kroniky polské a jinoslovanské5) a zase mnozí odmítali: 
Bulgarin = Bulga + ar, značí člověk, muž od Volgy - VoJŽanín.6) 

1) W. Tomaschek, Bulgari (Pauly's Real-Encyc1. V. 1040 s. Y. a ve 
dvou recensích Roeslera a Jirečka v Zs, f. oesterr, Gymn. 1872, J.41, 154, 
1877, 674), K. Vambéry, Der Ursprung der Magyaren (Leipzig 1882) 50 sl. 
A. Kunik, JI3B1;CTiH AJI. EClqJll II i\pyrllX'b aBTOpOB'b o Pycn II CJIaBJIHaX'I> (TIpUJI. 

R'b XXXII. T. SaIl. AKR!l:. Crró. Nr. 2. 1878, 145 sL, kde i Radlovovo mínění 
uvedeno str. 138), Géza Kuun, Relationum Hungarorum cum oriente 
gentibusque orientalis originis historia antiquissima. II. (Claudiopoli 1895) 
10 sL, ]. 1Vlarquart, Alttiirk. Insehr. 95, B. Munkácsi, Ethnol. Mitth. aus 
Ungarn 1896, 9. Blauovo lllínění uvádí Bnm ('IepUOnWp:&e 317), 

2) Ad. BIJch, Origine turque des Bulgares (Bull. d'anthr. Paris 1906, 
537). Srv. ref. Zlatarského v lIeIT, 1906, 464. 

3) Šišmanov, 724 sl., 744. O formách jména 'srv. úplný výčet Ea str. 
696-724. 

4) Čteme jej už u kněze Duklanského ed. Crnčié 8 (Vulgari a Volga 
flumine vocantur) a u Nikeiora Gregora ed. Bonn, 1. 26 (srv. Šišmanm.·, 
607) a Boguchwala (Bielowski, M. Pol. hist. II, 4(9), 

5) ŠišmaniJv, 609 sl. 
6) O nejnovější theorii - vzniklé však z tencencí politických, _ 

která jméno m a k e do n s k Ý c h Bulharů neuznává za původní, nýbrž 
odvádí od lat. vulgarus - prostý člověk (tak Srečkovié, Veselinovié a hlavně 
Cvijié) , srv. Iširkov, TICIT. 1906. LXVII. 485, TIpuHO'l'I> K'bM'b eTllOrpacl'lIHTa Ha 

'!aK. CJIaBtllll (Sofia 1907, 44); Étude etlm. sur les S1aves de Macédoine 
(Paris 1908) 41. 

DOPLŇKY A OPRAVY K II. DÍLU. 

Na str. 52 ř. 20 shora čti Trsteniku místo Trěstniku. 
Na str. 78 ř. II sdola doplň, že I. vydání Linharta vyšlo v Lublani 1788. 
Na str. 82 mezi autochtonisty poslední doby doplň ještě: Stovik J., 

Na str. 
Na str. 

Na str. 
Na str. 

Na str. 
Na str. 

Na str. 

Na str. 
Na str. 

Na str. 

CJIallHHe, !l:peBHtilmiťr aBTOXTOH. HapO!l:'b EBpom:'I (Odessa 1905) 
a Dr. Gančo Cěnov, TIpaOTe'leCTBOTo Ii rrpaeSIiK'bT'b Ha lhJII'apllTt. 

(Sofia 1907). 
97 ř. 9 sdola čti 614 místo 610. 

138 pozn. 3. doplň: Maurikios Strat. XI. 5, Ibn Roste (ed. Chvolson, 
30, Al Bekri ed. Rosen 54). 

139 pozn. 1 čti Kardízi místo GurdézL 
150 ř. 3 shora k tvaru Vrbas dlužno podotknouti, že jej Murko 

neprohlašuje za lokál, ale za tvar s koncovkou -as'ó (Ahklosich, 
Vrgl. Gr. II. 320). 

161 ř. 4 shora čti IX. místo VIII. 
166 doplň, že o výklad szentmiklósského naplsu pokusil se též 

Gěza Nagy (Arch. Ért. 1907, 127), k čemuž srv. i dílo A ma
gyar nemzet tOrténete (Budapest 1898) I. str, CCCXXXIII. 

184 připoj k uvedeným pramenům ještě Jana Kameniatu ':4ÁW<HS 

ú'ís (ij)WtJCťí.ovlxl)s (r. 904). 
191 ř. 4 shora čti 198 místo 168. 
230 ř. 17 shora připoj: A. Pernice, L'imperatore Eraclio (Fi

renze 1905). 
244 do pozn. I připoj: Zernin, }K!l3H:& II JIllTep. Tpyi\hI HMIT. KOHCT. 

EaI'p. (Charkov 1858), Hit3Ch, Kaiser Constantin VII. Porfyr. 
(Berlin 1873. Jahresber. d. kgl. Realschule) a hlavně nový 
spis A. Pazn'ée vyšlý po vydání mé knihy: Cara Konstantina VII. 
PorIirogenita De administrando imperio glave 29-36 (Zagreb 
1906). Lituji však velice, že mi tento spis zústal neznámý i při 
tisku svazku IV, 

Na str. 255 pOZl1. 1. }lezi novější zastance představy o srbochorvatském 
klínu náleží N ovakovié, TIpBU OCHOBH 89 sl., Korš (TpY!l:hl VIII. 
apx. CD:É3!l:a. IV. 74), Maretié, Slaveni 82, 93, Županié, CHCTeM 88. 

Na str. 269 dole má býti 1899 místo 1869. 
Na str. 279 pozn. 2 doplň: O něm více v kap. VII. str. 398, 
Na str. 293 ř. 6 sdola připoj k citátu z Šafaříka ještě str. 234. 
K str. 293. p)zn. 1: Teprve po vytištění VI. kapitoly dostala se mi do 

rukou stať prof. Jul. Kulakovského: r!l:t Ha'lHHaeTCH TeppuTopiH 

CJIaBHH'I> no Iop!l:aHy? (iKM:IlII 1905. III. 123). V ní dokazuje 
autor (hlavně proti \i\Testbergově lokalisaci ocou sporných 
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jmen pH Neziderském jezeře), že Noviodunum múže býti pouze 
Isakča a lacus Mursianus shluk jezer, rozložených na druhé 
jižní straně dunajského ústí (tak už Šafařík SS. II. 234). Ne_ 
myslím, že by tento výklad poskytl definitivní rozřešení nejas
ného a obtížného místa ]ordanova textu, ale má dosti pro sebe-

Na str. 302 ř. 3-4 sdola čti n:epRBell 187l. 
Na str. 303 připoj do pozn. 2 stať A. Popoviée, TparoBH Cpe,iJJMBeROBHllx 

BJIalllRHX Haceka Ha KOllaOHllRy (IIpoCB. TJI. 1903. VII.).jl 
Na str. 304 připoj d~ pozn. 2 knihy: ]ejan]., Romanii din Bosnia ~i 

Hertegovma (An. Acad. Rom. Bucur. 1905). Filipescu T., 
Coloniile romane din Bosnia (Acad. Rom. Bucur. 1906). 
Srv. T. Ďorděvié, AB8 pyMyHCR8 KH,llre o PyMyHllMa y BOCHIl 
(Cpll. KIb. TJI. XVIII. 620). 

Na str. 310 ř. 17 shora doplň: v I. chrysobulu Basiliově sluje kraj lluXVL'r:tcx 
(Gelzer, Byz. Zs. II. 51). 

Na str. 3U ř. 21 shora čti: 1041 místo 1049. 
Na str. 312 ř. 6 sdola čti: Slov. svět 117. 
:Na str. 320 L 15 shora připoj, že se kmen Skamarú připomíná v Thrakii 

ještě za Konstantina Kopronyma (Theofanes ed.~ Boor, 436). 
Na str. 325 pozn. 2 připoj Kedren II. str. 19. 
Na str. 353 do pozn. 1. připoj stať A. Vierlinga, Die slaw. Ansiedelungen 

in Bayern (Beitr.zur Anthr. und Urg. Bayerns XVI. 13-18), 
které jsem se však nemohl dopíditi. Rovněž sem patří článek 
Smólského G. "Slady slowiaúskie na ziemiach dawnej Recyi. 
i Windelicyi" (Lud. XI 355). Ale Smólski jsa autochthonistou, 
silně přehání. 

Na str. 368 do pozn. 2 připoj: O. Kaemmel, Die Besiedelung des deutschen 
Siidostens vom Anfange des X. bis Ende des XI. Jahrhunderts 
(Leipzig 1909. Gymn.-Progr.). 

:Na str. 372 ř. 4 s dola čti -r;vnov místo nvnov. 
Na str. 369 do pozn. 4 připoj: str. 105. 
Na str. 391 ř. II shora čti: na venek místo návenek. ~ 

Na str. 404 ř. 5 sdola čti: 1866 místo 1886. 
Na str. 406 k .pozn. 2 připomínám k lepšímu vysvětlení, že i pozdější 

turecký název pro jižní Bessarabii - Budžak značí přímo 

totéž, co slov. !KPA'h, kout. Srv. Zenker, Diet. ture. arab. 
pers. 177. Na téže stránce několikráte přehlédnutím vytištěno 
bylo !KHf'A'h místo !KrA'h. 

Na str. 485 ř. 9. s dola čti Xp~RdTHH~. 

Jelikož předmluva byla již vytištěna při prvním svazku II. dílu 
Starožitností, mohu pouze zde na konec poděkovati i. p. prof. K. ]irečkovi 
za revisi národopisné mapy Balkánu, připojené k svazku druhému. Ph 
korrektuře tohoto svazku vypomohl mi p. prof. Dr. ]. Hanuš. 

i , 

REJSTŘÍK II. DÍLU 
SLOVANSKýCH STAROŽITNOSTÍ. 

(Řaděn podle abecedy latinské.) 

AfJ{I]Uf. 37 
Aboba 408 
Abodriti 418 
Abrittus (Kapakli) 35 
Acidava 39 
Acmonia 38 
Acquincum (Budín) 37 
Adamklissi, pomník 170 sL 173 
Adina 186 
Altina 187 
Adzizium 36 
Acquum (Čitluk) 36 
Aeropus 110ns 29 
Aestraeus 32 
Agathyrsové 43 
21Yy(lLávl]~ 31 

':AYYQos 30 
Akatirové 113 
21xov~Lwxov 163 
Albanci 311 (Slované v Albanii 431) 
Albius (Albanus) Mons 28 
Albokensové 43 
Aletové 43 
Alincum 37 
Almus (Alma) 28, 31, 34 
Alutus (Aluta) 30 
Amaus Mons 29 
Ambidraui 48 (o složce ambi sn-,4,19) 
Ambisontes 48 
Amicenses 130, 141 
Amilzurové 113 
Ampela 29 

Amphipolis 34 
Amutria, Amutrium 30, 39 
Anagastos 242 
Anartové 68 
Anastasiova zeď 119 
Anchialos 34 
Andak 461 
Angisciri 113, 318, 406 
Antiochia (Slované) 461 
Antové 196 sL, 214, 222, 270, 291, 

294, 399, 433 
Aodové 43 
Aous (Auas, A,:rxs) 32 
Apollonia 33, 34 
Appiarensové 68 
Appuli 68 
Apsinthové 43 
Apsus (Apsys) 32 
Apulum (Karlúv Bělehrad) 38, 39 
Apus (Apa, Apio) 30 
Aqua nigra' 31 
Aquae calidae u Anchialu 208 
Aquileia 35, hranice diecése 339, 368 
Arabú útok na archipelag 211 
':AQcxQOS 30 
Ardagastos 209 
Ardius (Adrius) Mons 28 
Armenci na Balkáně 325 
Aromuni 303 sl. 
Arrabo 30 
Arrabona (Ráb) 37 
Artakiové 43 
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Artanes 31, 462 
J1Q1M;XÓS 31 
Arzus 31 
Asamus (Anasamus) 31 
Asiatů kolonie v Dakii 70, v Thracii 

324 
Asparuch 403 
Astes (Štiplje) 34 
AQ,'TQvS 31 
AlTvQOIS 31 
Autochthonistická theorie, vznik a 

vývoj 71 sl., poměr k filologii 86, 
89, k národopisu 90, k archaeologii 
91, reakce proti autochthonismu 
95 sl. 

-ava (koncovka) 84 
Avaria 321 
Avarů přichod 200 sl., poměr k Slo

vam\m 204, 218, 322, 340, sídla 
320 sl., zánik 323 

Avendo (Crkvina) 35, 36 
AVQOIS 30 
A.xiopolis (Černá Voda) 35 
Axius 32 

Babaj a Beuga 116, 1,10 
Babuni 438 
Bacuntius 30 
Bagibareia 250 sl., 275 
Bci)'xl2~s (Bóyxétg) 220 
Balca (B,XJ.xrl. Bci},(301) 220 
bán 390 
Barbana 32 
Bardorové H3 
Bargus 30, 31 
Bci(JVOIs 31 
BOIQvoiís 29 
Basanius (Basantis) 30 
Basilios Slovan 243 
Bastarni na Balkáně 49, 69, zbytky 

318 
Bastarnské Alpy (Karpaty) 26 
Bathinus 31 
BOI,fTvvos (Bá,fTvQaos) 31 
BÉ(3~OI Of/>; 28 
Bebrykové 43 
Belzitia 429 
Bennové 43 

Beodizus 178 
Berebis (BEf/fJí,) 30, 150 
Bermius Mons 29 
Beroě Traiana (B . S oru] , tara Zago-

ra) 34 
Berozicha 178 
BÉf/uIJxov Of/OS 29 
Bersovia (Berzobis) 30, 38, 157 sl. 
Berzana 179 
Berzité, Berzitia 428 
Bessapara (Tatar-Pazardžik) 34. 309 
Bessové 308 sl. . 
Bettegerové 43 
Biefové 43 
bifulci (beiulci) 322 
Bisaltové 43 
BUJ7;ovís 32 
Bistonové 43 
Bistue ?\ova (Zenica) 36 
Bithynové43 
BiUugurové, Bittorové 113 
Bivium viz Mesulum 
Blato 148 
{lUls blín 168 
Bočaci 390 
Bodrici 456 
Bodrog 420 
BÓy){E~S (BáyxHgJ 220 

Bogusla.wského spisy a theorie 79 
Boiki 250 sl., 275 
Boiskové 113., 313 
Bojkové (Boiki) 253 
Bojové 48 
Bó},fJ1J ),. 32 
Bolia 31, 116, 154 
Boranové 161 
BóQ/LIxvov 37, 163 
Bosenci 391 
Bosporové 489 
Boutae 28 
Brandiz (viz Braničevo) 
Braničábín 420 
Braničevci 418 sl. 
Braničevo 419 
Breuci (Brajci) 162, 313 
Brěgalnica (Slované) 430 
Briantové 43 
Brigetium (Ó··Sz6ny) 37 

Brisové 43 
Brizice (Brendice) 178 
Brodnici 456 
BQóyyoS 30 
BQov-r:os 30 
Brsjaci 428 
Brygové 42, 43 
Bubalus (Gubalus) 30 
Budžak 532 
Bukumiri 303 
Bulhaři (turečtí) původ 402, pn

chod H8, 403, počátky historie 
403 sl., knížed rodokmen 404, 
příchod na Balkán 405, rozlišo
vání od Slovanů 411, počet 412, 
zbytky dnešní 413 

Bulhaři (Slované) 400 sl., oblast 
401, udržení jména Slovanů 412, 
452, čergedští 453 

Bulharské říše hranice 409, 411, 424, 
B. zadunajské 410, 450, b. bi
skupství v IX. a X. stol. 410 

Burnum 36 
Burové, postup k Dunaji 104 
Burridava 39 
Burridavensiové 43 
Burtudizus 178 
Bustricius 154 
Bužani 390 
Bylazora 178 
Byzantské prameny, pokud mluví 

o Slovanech 151 

Cakonové 440 
calendae - kolE;da 9l, 163 
Candaviae "Montes 29 
Capora 37 
Carantani 345 
Carnia 367 
Carnii, Carniolenses 345 
Carnuntum (Petronell) 35, 37 
Castra Traiana 39 
Cedoniae (Sibiň) 39 
Celegerové 43 
Celeia (Celje) 35 
Cemandri 115 
Cerstia (Mag. Egredy 39) 
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Cesty (spojoyací -sítě cest y Podu-
nají a na Balkáně) 32 sl. 

Cesty staré karpatské 18 
Cetius Mons 28 
Chalkidike (Slované zde) 426 
Charvaty u Dalimila 265 
Chilond 196, 242 
Chorvacie Velká, Bílá 250 sl. 
Chorvatů původ 244 sl., jméno 484 
Chorvaté v Slovinsku 370, 388, 

vlastní 373 sl., historie 374 sl., 
oblast 378, 385, poměr k Srbům 
384, plemenný ústroj 389, Ch. 
v Řecku 389, u Mas'údího 267, 
ruští 265 

Chorvatsko Bilé a Č~ervené 386 
Chrouaat, Chrowata, Chrowath 388 
Chrouati (v Čechách) 264 
Chruvati (vicus) na Sále 264 
Churdáb (Džrváb, Džráyat) 269 
Ciabrus (Kícx(JQog) 31 
Cibalae 37 
Claudius Mons 28 
Colapis (KÓ},01J!) 30 

Congri 37 
Cossinthus 31, 178 
Crisia (Grisia, KQ1(jos, Gerasus) 

29 
Crouati, Croudi 388 
Cruni (Dionysopolis, Karvuna, Bal-

čikl 34 
Cusus 29 
Cypsela (Ipsala) 34 
Cyrrhus (Guris) 461 
Czambelova theorie o jihoslov' pů

vodu Slováků 357 

Čakavci 334, 387 
Č.echové v Rakousich a na jihu Du

naje 355, v Pannonii 364 
Černá 154 sl. 

Dabragezas 242 
Dacia, provincie zadunajská 57, 

další dělení 59, odstoupení G. 
Gotům 59, D. nova (ripensis) 52, 
62; D. mediterranea 53 

Dakové 43, 44, širší pojem 85, udr-
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žení Daků 314, příbuznost s Gety 
a Thraky 84, se Slovany 84, zto
tožnění se Srby 74 

Dalmatia provincie 56, dobytí D. 
u Konst. Porfyr. 176. 

L1avov(JUJL 416 ' 

Danthaletové 43 
Dardania provincie 53 
Darnaci 311 
Darsiové 43 
Darzilci 310 
-dava (koncovka), význam 68, 84 
Debre 179 
Demetria sv, život a divy 183, 226 

sL, 234 sl. 
Delminium 36 
Deultus (Burgas) 34, 409 
dia-, dio-, diu- v násloví jmen 

dáckých 155, 167, 168 
L1íEflva viz Tsierna 
oLÉ(jf/l1X 168 
Dimensiové 43 
Dionysopolis (Balčik) 34 
Disorové 43 
Distra, Durostorum 35 
L1(7:~LUh 276 

L1L7:síVI] 31 

Doberos 178 
DocÍea (Duklja) 33, 36, 394 
Dolonkové 43 
Dolionové 43 
Dolebin 179 
Dolopové 310 
Domavia 33 
Draguviči 424 
Draus (Dravis) 30 
Drembica 430 
L1!{ÉyuOJv, L1f1huOJv viz Drica 
Drica (L1~huOJv, AflÉYUOJv) 29 
Drilo (L1ťíAOJV) 32 

Drizipara (Karištiran) 34 
Drobetae (Drubetae) 39 
Droové 43 
Drugerové 43 
Druguviči 424 
Drungos 441 
Dulěbové 

Dulup 310 

Dudleipa (Dudlěbi) 369 
Dukljané Dukla 394 
Dunaj 29, přechod přes Dunaj 23, 

gotský název 169 
Dunax (Dunaca) Mons 29 
Dunavci 416 
Duria 29 
Durostorum, Distra (Silistria) 35 
Dyrhachion (Drač) 33 
,dvúOJ(!OV OflOS 29 
Džrváb (Džrávat) viz Churdáb 

Echedorus 32 
Edonové 43 
Edessa (Vodena) 33 
Emona (Lublaň) 35, 36, 37 
Epirus (Slované) 432, 436, 438 
Eptaradici 416 
Erigon 32 
Ergines ('Arr/Láv17s) 31 
Ermerium 37 
Epidaurum (Dubľovník) 36 
Epirus provincie 54, Slované v Epi-

ru 438 
Em-opa provincie 54 
Egnatia via 33 

Fallmerayerovo učení 443 
Flavi (Flavia) 474 
Flavium Solvense 163 
Flutausis 30 
Fokas 222 sl. 
Fossatissii 320 
Frygové (Brygové) 42, 43 

Gadčani 390 
Gadžalové 413 
Gagauzové 413 
Galazové 440 
Gallů příchod k Dunaji 46, a na 

Balkán 47, zbytky G. na Balkáně 
314, G. v Dakii 70 

Gebálím 271 
Genusus (Genesis) 32 
Geografie starého Balkánu 25 
Gepidia 59 
Gepidové, příchod k Dunaji 106, 

zbytky na Balkáně 317 

Germanů příchod do Podunají a na 
Balkán 103 sl., zbytky 315 

Germanisace Slovincú 368 
Germanos 192, 198 
Getové 43, 44, G, - Slované 188 

geva - gov~do 89 
Gilpil 30, 106 
Giridava 35 
Gordoserba 279, 398, 463 
Gosposvetsko polje 371 
Gotia 59 
Gotové, postup k Dunaji 105, a na 

Balkán 110 sL, zbytky 316, G, -
Slované 177, - Bulhaři 317 

Gradus - grad 89 
Graecisace Balkánu 287, 297 
rflavovas 29, 158 
Grastonové 43 
Grisia 31, 106 
Grlica 359 
Guduscani 390 
Guris (Cyrrhus) 461 
Gušánín 390 

Haemimontus provincie 54 
Haemus 28, 35 
Haliakmon 32 
Harfada fjon 263 
Harpcssus 31 
Hebrus (Ev(!oS, 'H(JfloS) 31 
Helibakia 30, 218 
Helicanum (Dnter-Limbach) 37 
Helike (Ichtiman) 34 
Heraklea (Bitolje) 33, (Eregli) 34 
Herakleios 229 sL 
Herkuniaté 48 
Herulové, příchod k Dunaji ll8, 

zbytky 318 
Hierasus 30 
Hippius 32 
Hiulca viz Dlca. 
Horithi 263 
Horreum I\largi (éuprija) 33 
Hroby žárové v Podunají 499, sar

matské 509, avarské 508, maďar
ské 508 

Hum, Chlum 394, 395 
Hunia 320 

L. Kicderle: Slovanské starohtnosti. 
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Hnnnové, příchod k Dunaji 109 sl., 
do Pannonie 112, ústup do Mul
tan a na Balkán r. 453, 114, h. 
kmenové 113, zbytky 319 

Hypselitové 43 

Jader (Zadar) 36 
J apodi (J apudi) 48 
Jatrus (Jeterus) 31 
J ezeriti (J ezerci) 162, 439 
Illyricum, pojem 55 
Illyrové 45 sl. púvod a prvotní ší

ření 45, hranice Illyrů 45 
J ordanisova zpráva o Slovanech 

291, 531 
J ustin II. 201 sl. 
J ustinianos 194 sl., jeho obranný 

system 195, jeho slovanský pů
vod 242 

'I(jf:Lt)f,~í,; J. 32 
Ismarus .Mons 29 
Isperich 403 
Istros 34 
Itimarové U3 
Jutugi 12.5 

Kabetza 180 
Kabyle (Sliven) 34, 35 
Kainové 43 

Kajkavci 334. 366 
Kallatis (Mangalia) 34 
xáf:Log 135, 137 
Kanalité 394 
KrXvftavo'/l 37 
Karav]aši 304 
Karbilletové 43 
Karpaty 26 sl. 
KaflníOl (Káflno,;, KaQnov~a(f:Lo'/l) 325 

Karpové, postup na jih 107 sl., 
zbytky 325 

Karpové-Chorvaté 2Z1 
Kaugdové 43 
Kaukalandské hory 27 
Kaukoensové 43 
uavvrXx'I]f!, kuna 165 
Kebreniové 43 
KÉ(JQo~, Kla{Jflor: 31 
Keiageisové 43 

35 
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Keramejské pole 298 
Slovanská keramika 514 
KHp<Í1J1] 29. 
KEQKWi-us ", 32 
Keszthely 519 
Kettlach a jeho kultura 521, 523 
Kikonové 43 
Klariové 43 
Klesbestita 180 
Koilatetové 43 
koleda 163 
Kolonisace barbarů v říši římské 69 
KÓI'0l/! 30 
'II,0/1>1)7:I]S, kmet 91, 167 
Kó/1>l/!a7:os 31 
Konavljané 394 
K01J7:rÝ.ĎE(ji'ios 31 
KOQKÓ(,as 30 
Kotensové 43 
Kotrigurů příchod 199 
Krainburg 506 
Krajina 367, 395 
Krobyzové 43 
Krusaiové 43 
Kujáb 269 
Kutmičivica 430 
Kuvratův boj proti Avarům 232, 

403, proti Soluni 235 
Kytnové 48 
Kýzylbaši 413 

Labeates 1. 32 
Labutza 180 
Largiana (Zutov) 39 
Latini na Balkáně 300 (nigri La-

tini 302) 
Laugaricio (Trenčín) 37 
Lauricum (Lorch) 35 
Licicavici 276 
Limes u Dunaje 39 
Lissus 33 
Lodi slovanské 237 
Logiones 161 
Longobardi, příchod k Dunaji 117, 

zbytky 318 
AOVYE01J Hos 163 
Lugiové, postup k Dunaji 103 sl., 

1::5 

Lugiové - Sarmatae 140, 161, L. 
slovanskost 161 sl. 

Lulu 464 
Lupiones Sarmatae 125, 132, 140, 

161 
Lužickoslezská kultura 496 sl., 

v Uhrách 499 
Lychnidus (Ochrid) 33 
Avxvi-us ", 32 
Lydias 32 
Lyginus 31 

Macrocremni montes 27 
Maďarů příchod 326 
Maidové 43 
Maidobithynové 43 
Maina (Mainoti) 437, 440 
Nlakedonia provincie 45, I. a II. 54 
Makedonští Slované, příslušnost 383, 

400, 434, 444, kmenové 421 sL 
l'IIaniati 440 
Marcha orientalis, Winedorum, Slo-

llenzin 367 
Marcianopolis (Devna) 35 
Marcomannia provincia 59 
Margum (Dubravica) 33 
J\fargus (Margis) 30 
Marha 132, 133 
Marharii 417 
Marvani 417 
Marisia (Mariscus, MáQu;, MOť~pl)s) 

29, 30, 106 
Markelly 407 
Markomannů kolonie 'v Pannonii 

109 
Marsonium (Brod) 37 
Marus 29 
Mathis 32 
Maurikios 208 sl. 
Maurovlaši (l\lorlaci) 302 
Medaria 339 
Wii'ios 135, 13'7, 138 
medoviny obliba u Slovanů 138 
Meduacus - Medava 89 
Megleniti 304 
MEYVQÉ'roV<; 393 
MÉ/,as 31 
J\Ieldia 34 

Melta (Loveč) 35 
1\Ierehani 417 
Merope 309, 428 
MěropJ,ch 309 
Mesembria 34 
Mestus (Ni(jTOS) 31 
Mesulum, Bivium (Josip. Dolina) 

35 
Metubarris 31, 152 
.:vEklosichova a Kopitarova theorie 

o slovinskosti původní vlny jiho
slovanské 254 

Miliare 30, 106 
Miliccenus 242 
Milingové (;'VIilinci) 439 
Milkovci 456 
::'dilclitus 178 
Miloxi 456 
Modra, l\Iodrina 463 
Moesia provincie 51, další dělení 

51, 52, 53, 54, 62 
Moesové 60 
Mojžíš Chorenský 175, 415 
Monembasia, monemb. kronika 184, 

210, 212 
Monoxyla 237 
Nlorava 331, dvojí Moravy 363, 417 
Moravané 417 
:'\/(rvaci 417 
Mugiloni 162 
Municipium Montanensium 34 
Muríus 30 
Mursa 37 
Mursijské jezero (Mursianus lacus) 

291, 532 
Museus 30 
Musíanus lacus 292 
Musok 218 
Mutria 30 
Mygdonové 43 
Myrmidoni (t, j. Bulhaři) 74, 375 
Mysové 42, 43, - Slované 375 

Naissus (Niš) 33 
N iX1rIXQ~S 30 
Naristů kolonisace v Pannonii 69 
Naro 32 
2\lapoca (Kološvár) 39 

N arentani 395 
Nebulos 460 
Nedao (Neteo) 31, 114 
Němci (Nemeti) 482 
Nerečané 394 
NÉúTOS (MÉútOs) 31, 178 
Neviodunum (Dernovo) 35 
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Nikolaa patriarchy synodálni list 210 
Nikopol na Dunaji 35 
Nikopol pod Haemem (Nikjup) 35 
slovanská nomenklatura na Bal-

káně 178 sl. 
Norici 48 
Nosovky v srbštině 335, 384, v češ

tině 361, slovinčině 361, u Slo
vanů v Makedonii 433, v Řecku 
446, v Dacii 451 
v sev. Uhrách 454 

Novae v Dalmacii (Runovié) 36 
Novae (Svišťov) 35 
Novietunum 291 sL 
NólXQos 30 
Nó'l)~ 31 

Obaisipolis 200 
Obulensiové 43 
Oescus (OIaK/lS, "O(j)nos, ~Kíos) 31, 

34, 38 
Oeneus (OYvEOS) 30 
Odessus (Varna) 34 
Odomantové 43 
Odrysové 43 
Ogl (Oglos) 406 
Ogusta 31 
Oitensiové 43 
Onegesius 136 
Onglos 406 
Onogurové 113 
Opsikion 462 
Optiana 39 
Orbelus Mons 28 
Ordessus 30 
Orients, orientalis marcha 367 
Oseriaté 162 
Osterabtrezi 420 
Ostotrána 420 
OVOI,KOf! 149 
OVvY.I)VO'li 37, 163 

35* 
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Ostudizus (Hafsa) 34, 178 
"OIJ'7:Qvos, "OÓ7:Qv~ 242 

lIáyyaws 29 

Paitové 43 
palilia 164 
Palové 489 
Pannonci 46, národnost 46 
P. Slované 345, P. Maďaři 449 
Panno ni a provincia 55, další dělení 

a vývoj 55, 56 
Pannonská kultura 494, 495 
Pannonských Slovanů hypothesa 

630 
Panysus 31 
IIáQxa 37 

lla!("Círrxov 37 

[1alJ'n:íQws 30, 218 
Pathisus (Parisos, Partiscus) 29, 158 
Pautalia (Velbužd, Kiistendil) 34 
Pečani 390 
Peiso (viz Pelso) 
Pelissa 148 
Pelso 32, 38, 148 
Pelva (Plíva) 30, 151 
Peonský národ (Maďar-i) 449 
Perinthus (Eregli) 34 
Pervund 235 
lIÉ(jówv 37, 163, 359, 451 
Pešt 451 
Peuke horstvo 27, ostrov 406 
Peutingerská mapa 123 sl. 
Pezion 180 
Philippi 34, 428 
Philippopolis 34, 35 
Phira 37 
Piarensiové 43 
Plastové 43 
Picenses 130, 141 
Picus (Pingus) 31, 130 
Piefigové 43 
Pijanci (Pijanica) 310, 430 
Pikensiové 43 
n,vov pivo 91, 167 
Pirustů kolonie v Dakii 70 
Pirogost (Peiragastos) 219 
Pistrensis civitas (Pistra) 153 
Piti 125 

Pizus (Čakyr1ar) 34 
Plavis - PIava 89 
Pliska 408 
Plíva 151 
n}.onh plť 238 
Poetovium (Ptuj) 37 
Pohané (Pagani) 395 
Polané 370 
Pontus 32 
Porolissum (~vlojgrad) 37, 39 
Potaissa (Torda) 39 
Potulatensové 43 
IIQarr{as i.. 32 
Praedenecenti 162, 418 
Praesidium Pompeii (Alexinac) 33 
Praevalis (Praevalítana) provincie 

56 
Predanensiové 162 
Prěslav 408 
Priskova cesta do Uher 30, 135 sl. 
Promona (Teplje) 36 
nQoo{oQva 158 

proso u Sarmatú a Slovanú 135, 138 
lIvQHÓS (IIó(!fi7:fi, BQov7:0s) 30 

Prúsmyky karpatské 16 sl., bal-
kánské 21 sl., staré cesty karpat
ské 18 

Pyrogero\-é 43 

Rabo 30 
Ras, Rasa 380, 392 
Rasciani, Rašani 392 
Ratakensové 43 
Ratiaria (Arčaz) 33 
'Phxwr; 32, 426 
Remesiana (Bela Palanka) 34 
Rhaedestus (Rodosto) 34 
Rhodope 28, 54 
'Proi1'a~o~ 300 

Romani na Balkáně 300 sl. 
Romania 285 
Romanisace Balkánu 286, 298 sl. 
Romula (Caracal) 39 
rosalia 164 
Rumunú vznik 304 sl., rumunštiny 

vznik 299 
Rupci, Rupalani 309 
Rudisava 39 

l'(ynchini 425 
Rynchinos, Rechios 426 

Řecko (první útoky Slovanů 205 sl., 
209 sl., dobytí Recka 212, 215 

Rekové na Balkáně 287, 297, u Syr
mia 298, domnělá slavisace R. 
442 sl. 

Rínlská okkupace Balkánu 49 sl., 
i-. hranice na Dunaji 50, ř. valy 
v Dakii a Skythii 58 

Sacidava (Reussmarkt) 39 
Sacromontii 320 
Sáchín (Sásín) :.VIas'údího 267 
Sadagi (Satagi) 141, 313 
Sagudaté 425, v Asii 463 
Sakulatin 425 
Saiové 43 
:BÓ:i.{3as 220 
Saldensové 43 
Salinae (Félvincz) 29 
Salonae 35,36, dobytí 176, 224 
Samaiové 43 
Samo a jeho odboj proti Avarúm 

232, 341 
Samus 29 
Santicum (Bělák) 35 
Sargetia 29 
Sarmatae Yagi, Amaxobii 126, 132, 

133, servi 128, 141, zbytky 315, 
S. Slované 131 sl., pHchod na 
Balkán 49. 

Sarmatia provincia 59 
};aQfLfiftwv 129 
:BÓ:QfLa7:fS (pevnost) 129 
Sarmatarum mutatio 129 
sarmatské hory (Malé Karpaty) 27 
Satagi, Satagarii (Sadagarii) ll4, 

115 
Satrové 43 
Saus 30 
Savaria (Kamenec) 35 
Savarias 30 
Savodunajská kultura 494 
Scampa (Elbassan) 33 
Scarpantia (Šoproň) 35 
Scardus Mons 29 

Ml 

Scarniunga 31 
Schei, Scheia 412, 452 
Sclavinia (pannonská) 360, 366, 

Sclavenia, Sclauonia chorvatsko
srbská 387, v Recku 435, 440, 
dacká 237, makedonská 237, 421 

Scombrus (Scomius) Mons 28 
Scupi (Skople) 33 
Scythia provincia 53, 54 

scythicus limes 53 
(jÉ{3a 167 
Sebbirozí 415 
Segestica (Siscia) 35 
Seleukobolos 459 
Selletové 43 
Selymbria (Silivri) 34 
Senia (Senj) 35, 36 
Serbinon, Servitium, Servitti 152 sl. 

487 
Serdica (Srědec) 34 
Sermius (Syrmius) 31 
Serretes 153 
Serrú hory (Karpaty) 26 
Sextanta Prisca (Ruščuk) 35 
Serbia (město) 397 
Servitium (Stara Gradiška) 35, 36 
Servochoria 279, 398, 463 
Sěverjané v Moesii 407, 415, v Ba-

nátě 455 
Sialetové 43 
Siensové 43 
Singidunum (Bělehrad) 35, 37 
Sintové 43 
Sirmium (Mitrovica) 35, 36, 37, 

význam a boje o S. 202 
Sirové 43 
Siscia, Segestica (Sisek) 35 
Sithonové 43 
Skaiové 43 
Skamarové 320 
:BKlos viz Oescus 
Skirové 113, zbytky 318 
];xi.avwía 181, 217, 236, 291, 

421, viz též Sclavinia 
Sklabisiani 467 
Sklawe 483 
Sklavunos, archon Sěverů 409 
Skordiskové 47 
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Skorta 440 
SXOUíVli &Ó:J.cxúúo; 250, 275 
Skythové (v}'znam jména v pozděj-

ších pramenech) 188, příchod na 
Balkán 49, Skythové Slované 
136, 375 

slav a 383 
Slavi (Sklabi) 478 
Slavija, Slavium 474 
Slavisace Balkánu 300 sl. 
Sloup Trajanův 170, sl. Marka 
Aurelia 172 
Slováci (jméno) 475 
Slované, význam kollekt. jména 

469 sl., formy jména 476, etymol. 
výklad 479 sl., první vystoupení 
469 

Slovanů jižních pravlast 327 sl., 
vzájemný poměr sídel 329 a po
měry jazykové 332 

slovanštiny církevní vlast 360, 423, 
510\'. jména osobní před VI. stol. 
240 

Slovanú výboje na Balkán 191 sl., 
útoky do Recka 205 sl., 209 sl., 
dobytí Recka 212, 215, 434, 
osídlení Balkánu 294 sl., sídla 
v době ]ordana 291 

Sloyanů boje v aegejském moři 

237, útoky do Italie 239, útoky 
do M. Asie 238, kolonie v M. Asii 
279, 458 

Slované v Italii 347, v Tyrolsku 
349, v Solnohradě 350, v Ra
kousích 350, v Bavorsku 353, 
v :Makedonii421, v Soluni 422, 
Albanii 431, v Rumelii 432, v Epi
ru 432, v Recku 434, v Dacii 446, 
Slované v Novgorodě 474, 475, 
v Hispanii, Sicilii a Africe 468 

Slovinci, příchod 338, počátky histo" 
rie 338 sl., jména stará 345, hra
nice oblasti 347 

Slovinci pomorští 475 
Smolěné 428 
Soluň 225 sl., boje Slovanů o Soluň 

228 sl., 234 sl., Slov. v Soluni 422 
Sontius - Soča 89 

Sorabi 487 
Sorosgové ll3 
Sozopolis :34 
Spalové 489 
Spoľové 489 
Srbie Velká, Bílá 250 sl. 
Srbů jméno 486, původ 244 sl., 
počátky historie 377, hranice 380, 
393, vlastní Srbové 391, jiní srb. 
kmenov'; 394 sl., kolonie v Recku 
397, 434, 445, v M. Asii 398, 
v Bulharsku 434, v Makedonii 434, 
444 

Stenarum (caput) 28 
Stenu s 31 
L,'t:E1'WQlS 32 
Stobi 33 
Stodorani 370 
Strategie provincie thracké 63 sl. 
strava 136 
Streden 179 
Sthlabisiané 467 
Sthlabotilis 467 
SHedouherská kultura 494 
Sturum 37 
Strumenci 427 
Strymon 31, 178, 427 
Suarunas 242 
Suavi (Slované) 473, Švábové lI5 
Subdelitia 425 
Surbin Mas'údího 274, 487 
Surguči 413 
Suzil 370 
Syrmius (Sermius) 31 
Syrové na Balkáně 325 

Šafaříkův poměr k autochthonismu 
78. 93 sl. 

Šopové 310 
Škja, Škjeji 412, 422, 452 
Švábové (Suabi, Suavi) lU5 

Tapae 28 
Tatimer 242 
Tatry 27 
Taulantiové 313 
Tauriskové 48 
TÍ!cxQos 31 

Tedanius 32 
Tergeste - Tržiště 89 
Temné moře viz Xxor:dvl} &ó:J,cx(JITCť 

Terizové 43 
Terramarní kultura t94 
Tervuňané 394 
Themy (organisace) 284 
Thermy (GÍ!Q/L7), GEQ,uá, GEQ/LÓno},q;) 

u Anchialu 208 
Thessalia provincie 54 
Thessalonike viz Soluň 
Thracia provincie 53, 54 
Thraciae ripa 53, 54, thracké stra-

tegie 63 sl. 
Thrakové 41 sl., původ a, prvotní 

šíření 42, hranice proti Illyrům 

43, pozdější zbytky 307 
Thynové 43 
T~á(!cxvr;os 30 
Tiberios 203 sl. 
Tibiscus (Ti vis cu s , Tibisia, Ticp1]úcxs 

T~/L~rr1]s) 29 
Tilurio (u Gardunu) 36 
Tilurus 32 
Timacus 31 
Timachové 43 
Timociani - Timachi l62, 417 
Tirepsum 37 
Tisia (Tiza, TW(Jós, Tissa, Tigas, 

Tír:scx) 29, 158 
Titius (['íws) 32 
Tituly knížat slovanských 371, bul-

harských 409 
Tiviscum (Tibiscum) 38 
Tomarus Mons 29 
Tomi (Kiistendže) 34 
Tonosurové 113 
Tonzus 31 
Toperos 198 
Torbeši 311 
Torlaci 413 
Tovv7)s 29 

Trajan (Trojan) ve slovanském~ folk
loru 144 sl., Trajanovy valy, sil
nice 145, sloup 170 

Trajanopol 34 
Trallové 43 
Transdierna 156 

Transiugitani 141 
TQcxvos (Trausus) 31 
Travuňané (Travunia) 394 
Treballia 62 
Trerové 43 
Triballové - Srbové 375 
Trimontium (Tremontia) 34 
TQ/-,aóv 37 

Troglodytové 43 
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Tropaeum Traiani (Adamklissi) 35 
tryzna u Slovanů 139 
Tsierna (Dierna, Zernae, U~V7)s) 

30, 38, 154 sl. 
Turres v Dalmacii (Stolac) 36, u Niše 

34, 294 
Tvrze na Dunaji (praesidia) 39, 

burgi 40 
Tzorta (Zurta) 31 
Tzurullum (Čorlu) 34 

Uherští Slované 447 
Ulca, Ulcus, Hiulcas, Ovol,xos :30, 

148 
Ulmetum, Oi(}'IlE'W'!I 186 
Ulpia Traiana (Várhely) 38 
Ulpiana (Lipljan) 3:i 
Ultinzurové 113 
Únětická kultura 494 
Urgum 37 
Urpanus (Vrbas) :30, 150 sl. 
Uscudama (Adrianopolis) 34, 178 
TJsigardos 242 
Utus 31 

Vábnít VlZ VántÍt 
Vagenetia 438 
Vajuniti 437 
Valdasus 30 
Valy římské v Dakii a Skythii 58 
Vandalové, postup k Dunaji 106 
Vántit (Vá-it, Vábnít) 269 
Vatika 441 
Veledina 179 
Velegeziči 438 
Velica 430 
Veligostiči 438 
Velunum - Velyň, Volyú 89 
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Venedi (Venadi) mapy Peutingerské 
123 sl. 

Venedské hory (Karpaty) 26 
Veneti adriatičtí, otázka jejich pří-

slušnosti a slovanství 87 sL 
Veregabů prúsmyk 407 
Vereis 150 
Vindenae 33 
Winidi, Winadi (Slovinci) 345. (Če 

chové) 355, \Vinedorum marcha 
360 

Viminacium (Kostolac) 33, 35, 38 
viverra - věvera 165 
Vlachie 302 
Vlaši Kijevského letopisu 141 sl., 

Crni Vlasi 302 
Vlnice slovanská 514 
Vojniči 437 
Vratzista 179 
Vrbas 30, 150 
Vyhorlat 163 
Vyševié 276 

Xanthiové 43 

Zachlumci, Zachlumí 394 
Zagorje srbské 393 
Záyo(la (bulh.) 432, asijská 458 
Záušnice 515 
Zeď Dlouhá (Il'ax(lov nlxos) 119 
Zernae viz Tsierna 
Zernes 179 
Zeruiani 274 
Zervae 178 
Zizais 1!l0 
Zellia 339 
Zeta, Zenta 396 
Zevra, Zevrino, Zemra 45;') 
zoapan 166 
~óIl'PQOS zubr 167 
Zurta (Twn;~) ;H 
Zvyax'1:i;s 31 

Zyras :'1 

župan LiJ ;{7:2 

Obsah ll. díl ll, 

Kap. I. Podunají a Balkánský poloostrov v starověku. 

Territorium dunajskobalkánské. Přechody přes Karpaty a na Balkán.
Přehled starověké orografie a hydrografie. - Sítě hlavních drah 
a osad. - Původní osídlení thrackoillyrské. - Příchod Gallů. -
Římská okupace a vznik jednotlivých provincií. - Prvotní orga-
nisace provincií a její poměr ke kmenům domácím. Národo-
pisné poměry v době římské . . . . . . . . . . 15 
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autochthonismu. Slovanskost Illyrů, Thrakú, Getů, Daků a Ve
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Naše these , ....................... . 71 

Kap. III. O časném postupu Slovanu k Dunaji před koncem V. století. 

1. Dúvody apriorní. - Přehled stěhování kmenů severních na jih v době 
římské. - Vpád Hunnů a jeho následky. - Odchod Gotů na 
Balkán a do Italíe. - Příchod Langobardů a Bulharů. - Slo

vané. 

II. Přímé doklady o existenci Slovanů v Podunají ve stol. I.-V. po 
Kr.: Venedi na mapě Peutingerské. - Uherští Sarmaté a Slované 
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547 

jména. - O jménu Chorvatů a Srbů. - Prokopiovi ;EnóQoL 469 

Kap. IX. 

Úvod. - Nejstarší archaeologické poměry Podunají a Balkánského 
poloostrova před příchodem kultury lužické. - Pronikáni severni 
kultury lužicskoslezské na jih .. - Archaeologické skupiny na Du
naji v lIL-IX. století po Kr. - Slovanské hroby a jejich pří
znaky. - Přehled slovanských pohřebišť v VIII.-XI. stol. 

Kap. X. Přídavky a doplňky 

491 

525 


