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Abstrakt:
Geopolitický priestor Karpatskej kotliny bol v 9. storočí situovaný na okraji dosahu gréckej a
latinskej vzdelanosti. Z daného obdobia však nedisponujeme písomnou reflexiou
spoločenstiev, ktoré toto územie obývali. Preto politickú a spoločenskú situáciu môžeme
poznávať iba sprostredkovane, prostredníctvom externých písomných prameňov a metód
archeológie. Avarsko-franské vojny a bulharské výboje definitívne vymazali avarský kaganát z
pomyselnej politickej mapy Európy 9. storočia. K rýchlemu rozkladu Avarie nepochybne
prispela aj vnútropolitická kríza, sporo zachytená v primárnych prameňoch. Výpoveď
naratívnych textov a archeológie však nasvedčuje, že tieto procesy nepriniesli dramatické
zmeny v „etnickom“ zložení populácie Karpatskej kotliny. V úvodných kapitolách tejto práce
podávam prehľad o množine prameňov písomnej povahy a smeroch v modernom
archeologickom bádaní. V riešení práce skúmam nielen možné východiská kontinuálnej
prítomnosti Avarov v strednej Európe 9. storočia, ale aj otázky okolo chronológie
obsadzovania Karpatskej kotliny maďarskými kmeňmi. Vo svetle poznatkov pramennej kritiky
a záverov archeológie sa zdá, že preživšie spoločenstvá pozdného kaganátu Avarov boli od
konca 9. storočia postupne integrované do politicko-spoločenských štruktúr maďarského
kmeňového zväzu a stali sa tak súčasťou etnogenézy Maďarov, ktorí v priebehu 10. storočia
položili základy stredovekého Uhorského štátu.
Abstract:
The geopolitical area of the Carpathian Basin was situated on the boundaries of the classical
Greek and Latin literacy in the 9th century. There are no internal written sources dating back to
the mentioned period characterizing the societies inhabiting the area. That is the reason why
the political and social situation can be observed indirectly only via external written sources
and archeological methods. The Avar Khaganate was completely annihilated by the wars
between the Avars and Franks and the campaigns of the Bulgars from the hypothetical political
map of the 9th century Europe. Nevertheless, the internal political crisis undoubtedly
contributed to the swift disintegration of Avaria, vaguely described in the primary sources. The
evidence of narrative texts and archeology, however, suggest that these processes did not bring
dramatic changes in the "ethnic" composition of the Carpathian Basin population. The
introductory chapters of this thesis give an overview on a set of written sources and tendencies
in modern archaeological research. The research part of the thesis investigates not only the
possible concepts of the continuous presence of Avars in the 9th century Central Europe, but
also the questions about the chronology of the Carpathian Basin settlement by the Magyar
tribes. Taking into consideration the findings of source criticism as well as the conclusions of
archeology, it seems the surviving communities of the late Avar Khaganate were gradually
integrated into the political and social structures of the Magyar tribal union from the end of the
9th century, thus becoming part of the ethnogenesis of the Magyars, who laid the foundations
of the medieval Hungarian State in the course the 10th century.

4

Obsah:
1 - Úvod.......................................................................................................................................5
2 - Geografické vymedzenie skúmanej oblasti..........................................................................15
3 - Prehľad prameňov písomnej povahy....................................................................................21
4 - Avari ako subjekt historického a archeologického bádania..................................................28
5 - Prehľad bádania 9-10. storočia v Karpatskej kotline............................................................41
6 - Na východnej hranici karolínskej Európy - Pannonia a Podunajská nížina v 9. storočí......64
7 - Na pustinách Avarov - Veľká dunajská nížina, údolie Hornádu a Ipľa v 9. storočí..............95
8 - Sedmohradsko, Partium a Banát.........................................................................................116
9 - Záver...................................................................................................................................127
Bibliografia..............................................................................................................................133

5

1 - Úvod
Avari, ktorých etnogenéza je dnes naďalej nejasná1, boli pravdepodobne amalgámom
spoločenstiev zo strednej- a centrálnej Ázie.2 Vymaniac sa z područia turkického kaganátu, v
polovici 6. storočia prekročili Volgu a od tej chvíle sa ocitli v „objektíve“ zahraničnej politiky
Byzancie. Corripov panegyrik In laudem Iustini augusti minoris nam dáva tušiť, že netradičný
účes a statná postava avarských poslov vyvolala na cisárskom dvore menšiu senzáciu. 3
Hrozivá ťažkoodená avarská jazda sa na vyše polstoročia stala významným vojenským
faktorom v Európe 6-7. storočia. Po obsadení gepidského panstva a odchode Langobardov do
Itálie v roku 568 Avari obsadili veľkú časť Karpatskej kotliny. Nástup avarskej moci možno
považovať za začiatok ranného stredoveku v tomto geopolitickom priestore.4 Avarské etnikum
sa na strednom Dunaju usadilo ako primárne pastorálne spoločenstvo, no po uplynutí približne
jedného storočia sa postupne stalo usadlým.5
Kaganát Avarov zohrával po dlhú dobu rolu významného súpera Byzantskej ríše.
Keďže v tomto období bola veľká časť ekonomického a vojenského potenciálu Byzancie
viazaná nekľudnou situáciou na východných hraniciach ríše spôsobenou Sásánovcami,
konštatinopolský dvor sa pokúsil udržať na uzde mocenské ambície Avarov pomocou
masívneho objemu darov. Dodajme, že viac menej úspešne. V historiografii sa často uvádza,
že v období medzi rokmi 568 a 626 avarské elity takto vymohli viac ako 6 miliónov solidov. 6
Tento objem by predstavoval podstatne viac, ako 20 ton zlata. V období najväčšieho
politického rozmachu kaganova moc držala pod kontrolou nielen Karpatskú kotlinu, ale
pravdepodobne aj rozľahlé stepné územie medzi Dneprom a Dunajom.7
Po vojenskom neúspechu pod bránami Konštatinopolu, ktorý akiste vážne naštrbil
kaganovu prestíž, sa Avari temer vytratili z byzantských prameňov. Až do začiatku avarskofranských vojen koncom 8. storočia nemáme žiadne významnejšie správy o Avaroch, ktoré by
1
2
3
4
5
6
7

POHL 1988a, 21-37; SZÁDECZKY-KARDOSS 2008, 207.
Pre klasifikáciu pojmov stredná a centrálna Ázia pozri BULAG 2005
In Laudem Iustini Augusti Minoris, Lib. III. 262-263, Corpus scriptorum historiae byzantinae 34., 194.
POHL 1988a, 52-57.
SUDÁR – PETKES 2016, 20.
CURTA 2004, 205; POHL 1988a, 502.
CURTA 2004, 209.
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umožnili aspoň čiastočné nahliadnutie do politickej a spoločenskej situácie, ktoré panovala na
území kaganátu. Archeologické pramene naznačujú, že v poslednej tretine 7. storočia sa z
východných stepí dostali do Karpatskej kotliny nové pospolitosti, ktoré významným
spôsobom pozmenili demografický charakter avarskej spoločnosti. 8 Niektorý maďarskí
bádatelia spájajú tento jav s príchodom onugorských Bulharov pod vedením Kubera do
Karpatskej kotliny. Iní však tento koncept rezolútne odmietajú a markantné zmeny v
materiálnej kultúre kaganátu interpretujú ako dôsledok vnútorných premien, aj keď istý influx
nových skupín obyvateľstva nevylučujú.9
Napriek zarytému mlčaniu písomných prameňov nemožno toto obdobie „temna“
celkom marginalizovať. Pravdepodobne následkom straty kontroly nad územím východne od
Karpát, Avari v tomto časovom horizonte obsadili tie časti Karpatskej kotliny, ktoré dovtedy
ponechali zväčša neobývané. Mapa avarských sídlisk a pohrebísk naznačuje, že došlo k
menšej populačnej explózii.10 Na severozápade sa hranica Avarie posunula až k rieke Enns. 11
Politickej integrite kaganátu odzvonilo, keď sa stal predmetom výbojných ambícií Karolovcov
a dunajského Bulharska. Západné oblasti Karpatskej kotliny sa postupne začlenili pod franskú
správu (franský Oriens). Južné časti sa pravdepodobne dostali pod kontrolu Bulharska.
Osud Avarov, ktorí prežili pohnuté udalosti konca 8. storočia, je v historiografii naďalej
kontroverznou témou.12 Cieľom tejto práce je pomocou analýzy pramennej bázy predostrieť
dostatočný objem dôkazov, ktoré by svedčili o prítomnosti avarských komunít v rôznych
oblastiach Karpatskej kotliny prinajmenšom do polovice 9. storočia. Uvedomujem si, že nie je
vhodné zaujať a priori apologetické stanovisko, ktoré neskôr poslúži ako obrana voči kritike
aplikovaných metód a konečných záverov. Napriek tomu však považujem za nutné zdôrazniť,
že množina dostupných prameňov nemôže poskytnúť celistvý model demografických a
etnických pomerov v Karpatskej kotline v 8. až 10. storočí. To sa napokon neblaho prejavilo aj
na štylistickej stránke môjho textu. V ňom nešetrím aktuálne nepopulárnymi, „nevedeckými“
príslovkami - pravdepodobne, zrejme a pod., na ktoré sa dnes v bádaní poväčšinou hľadí
8
9
10
11
12

SUDÁR -PETKES 2016, 20.
DAIM 2003, 497.
DAIM 2003, 508.
SUDÁR-PETKES 2016, 21.
POHL 2003, 574.
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úkosom. Spomínaná množina však podľa mojej mienky môže vykresliť približné kontúry
hmlistého obrazu, ktorý sa vynára z hmoty primárnych prameňov. Domnievam sa, že tie
postačujú na to, aby sme niektoré doterajšie závery mohli s prijateľnou istotou vyvrátiť,
korigovať alebo potvrdiť. Stanovil som si taktiež neskromný cieľ poukázať na možné omyly v
doterajšom bádaní. Pri postupe práce som sa snažil vyhýbať nástrahám dokazovania v kruhu či
tzv. zmiešanej argumentácie. Poznatky jednotlivých disciplín som sa preto pokúsil
interpretovať v rámci samostatných celkov a až následne ich zasadiť do širšieho kontextu,
prípadne komparovať.
Na začiatok je teda nutné preskúmať – v miere, v ktorej to dostupné primárne pramene
umožňujú – pozadie tých kľúčových udalostí, ktoré sa všeobecne považujú za ústredné príčiny
zániku kaganátu Avarov a následného „zmiznutia“ avarského živlu. Sú to predovšetkým (1)
dobyvačné výpravy Frankov, po ktorých nasledovalo začlenenie západných území Avarie do
správnych štruktúr Franskej ríše. (2) Vnútorné rozpory v avarskej spoločnosti. (3) Ofenzíva
Prvej bulharskej ríše a podrobenie východných a južných oblastí Karpatskej kotliny Bulharmi.
(4) Aktivita gentilných spoločenstiev (predovšetkým Slovanov) ktoré sa vymanili spod
avarskej hegemónie a tým nemalou mierou prispeli k rozvratu kaganátu.
Vyvstáva teda otázka: Nasvedčujú dochované pramene tomu, že vyššie uvedené
faktory dovedna alebo jednotlivo viedli v krátkom časovom horizonte (v rámci jednej
generácie) k „vyhladeniu“, úplnej kultúrnej a jazykovej asimilácii, prípadne odlivu toho
obyvateľstva Karpatskej kotliny, ktoré písomné pramene 8-9. storočia identifikujú ako
Avarov?13 Je tiež potrebné preskúmať s akým najvčasnejším časovým horizontom môžeme
počítať v súvislosti s príchodom maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny. Súčasné
poznatky totiž napovedajú, že Maďari neobsadili územia zovreté prstencom Karpát behom
krátkeho časového obdobia. Zdá sa, že kým niektoré regióny (napr. Potisie) súvisle osídlili
najneskôr koncom 9. storočia, iné (napr. územie Sedmohradska) integrujú pod svoju správu
odlišným spôsobom. Strategicky dôležitá oblasť povodia rieky Mureş (Maros), s hojným
výskytom soľných baní, bola zjavne osídlená etnicky zmiešaným obyvateľstvom, ktoré
Maďari pravdepodobne kontrolovali prostredníctvom nie príliš početnej vojenskej vrstvy.14
13 POHL 2003, 587.
14 Skoršia maďarská historiografia predpokladala (opierajúc sa o naratívu Gesty Hungarorum), že Maďari v
dôsledku spletitých mocenských pomerov na území Transylvánie nedokázali túto oblasť integrovať pod svoju
správu ani po uplynutí celého storočia po ich príchode do Pannonskej panvy. KARÁCSONYI 1896
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Ako vieme, včasnostredoveké obdobie v Európe nie je hľadiska dochovaných
prameňov pre historikov pozitívne naklonené. V celoeurópskom kontexte je tento nedostatok
relatívny, keďže referenčnou množinou je v tomto prípade pramenná báza pozdnej antiky a
vrcholného stredoveku. Z priestoru stredného Dunaja medzi rokmi 822 (posledná známa
zmienka o Avaroch v ríšskych análoch) a 907 (stret východofranských a maďarských vojsk,
upevnenie hegemónie maďarských kmeňov v Karpatskej kotline) však máme k dispozícii iba
v skutku skromnú zbierku textov naratívnej a normatívnej povahy. Pre potreby tejto práce som
sa taktiež snažil vyhnúť textom, ktoré síce bezprostredne pojednávajú o udalostiach konca 8. a
začiatku 10. storočia, no ich vznik je datovaný do obdobia časovo príliš vzdialeného
skúmanému horizontu (napr. Annales Boiorum, uhorské stredoveké „kroniky“ a pod.).
V historiografii je naďalej prevládajúcim trendom poukazovať na to, že tézu o
prítomnosti avarských spoločenstiev v Karpatskej kotline po roku 822 je možné podporiť
nanajvýš pomocou diskutabilných interpretácií archeologického materiálu.15 Pritom – aj keď
nemnohé – zmienky o Avaroch v 9. storočí nesporne existujú. Dokonca sú lokalizovateľné v
prameňoch, ktoré sú v historiografii „chronicky“ známe a dôveryhodnosť ktorých je
akceptovaná (Conversio Bagoariorum et Carantanorum, De Administrando Imperio, Fuldské
letopisy, Annales Alamannici a.i.). Pritom ani úplná absencia zmienok v 9. storočí o Avaroch
by nemala byť automaticky interpretovaná ako dôkaz ich neprítomnosti (núka sa tu staré
známe – absencia dôkazu nie je dôkazom absencie). Po ominóznom neúspechu pod hradbami
Konštantinopolu predsa sotva disponujeme správami o Avaroch. Vo svetle neskorších udalostí
však bezpochyby vieme, že počas tejto periódy nezmizli z povrchu zemského. Naopak,
archeológia preukázala, že práve v tomto období dochádza v Karpatskej kotline k výraznému
nárastu sídliskových štruktúr a avarské pohrebiská sa hojne objavujú aj na nových, Avarmi
dovtedy neosídlených územiach – na území dnešného Slovenska, v Sedmohradsku, vo
Viedenskej kotline. Akiste tiež nikto nepredpokladá, že etnogenéza Moravanov prebehla v
roku 822, nakoľko dovtedy v prameňoch explicitne nefigurujú. Je však treba podotknúť, že
spoľahlivo identifikovať etnické spoločenstvá na základe písomných prameňov je pomerne
problematické. Autori dochovaných textov sú často nanajvýš nekonzekventní pri aplikácii
15 POHL 1988a, 323-327; ZERVAN 2000, 37; IVANIČ 2011, 43; GEARY 2014, 174-175.
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etnoným a s obľubou archaizujú. Avari sú tak nezriedka uvádzaní ako Huni, Skýti, Vandali a
pod. Maďarské kmene sú zas zamieňané s Hunmi, Avarmi, Türkmi, Onugormi.
V porovnaní s písomnými prameňmi, je korpus archeologických artefaktov z avarskej
doby monumentálny. Napriek tomu sú naše poznatky o politických a spoločenských pomerov
v kaganáte mimoriadne skromné. Dokonca aj v súčasnosti stále najkomplexnejšia monografia
o Avaroch z pera Waltera Pohla pri pokuse rekonštruovať avarskú spoločnosť stavia takmer
výlučne na historických analógiách. Interdisciplinárne analýzy avarských nekropol vyčlenili
jednotlivé (predpokladané) spoločenské kategórie, no zdá sa, že tieto nie sú vždy v dobrej
korelácii s výpoveďou písomných prameňov.16 Je nesporné, že písomné pramene sú vo svojej
výpovedi krajne subjektívne. Na druhej strane spektra by sa tak zdanlivo mohli nachádzať
archeologické pramene, ktoré budia dojem inherentnej objektívnosti. Avšak kým písomné
pramene v sebe zlučujú všetky biologické „nedostatky“ a obmedzenia ľudského faktora,
archeologické v skutočnosti obsahujú rovnako spletitý rébus. Sú totiž „písané“ jazykom,
ktorému rozumieme nanajvýš útržkovito. Poznáme napríklad širokú celú paletu artefaktov a
motívov zdobenia populárnych naprieč avarskou dobou, no o ich skutočnom spoločenskom či
symbolickom význame môžeme nanajvýš postulovať teórie. Maďarský psychológ Péter
Popper v jednej zo svojich kníh humorne poznamenal: „Predstavme si, že o mnoho tisíc rokov
nás vykope taká kultúra, ktorá nič nevie o nás, o našom spôsobe života, viere, umení. Odkryjú
niektorú z peštianských verejných pánskych toaliet a náramne sa počudujú pri pohľade na
kresby na stenách… prípadne sa dopracujú k záveru, že v tých dávnych dobách medzi
Dunajom a Tisou kvitol kult plodnosti. Respektíve čo by si pomyslel ten, kto nič netušiac o
existencii kresťanstva, príde do kontaktu s nahým mužským telom priklincovaným na kríž?
Buďme teda opatrní a skeptickí pri interpretácii stôp po kultúrach, ktoré nepoznáme.“ 17
Naproti tomu aforizmus Chrisa Wickhama z 80. rokov, ktorý sa aj dnes zavše objaví na
prednáškach Patricka Gearyho, považujem za pomerne nevýstižný. Wickham vo svojej knihe
o rannostredovekej Itálii píše, že v prípade jedincov, u ktorých sa v hrobe našla napríklad
spona longobarského typu, nemožno automaticky predpokladať longobardskú identitu. Podľa
neho sa jedná o rovnakú generalizáciu, ako keď niekto v prípade priemernej bradfordskej
16 POHL 1988a, 163-188, 292-312; CSIKY 2015, 389.
17 POPPER, Péter – Lelkek és göröngyök. Budapest, 2005, 113-114.
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rodiny predpokladá japonskú národnosť len preto, lebo daná rodina používa automobil
japonskej výroby. Rovnako tak archeologivké artefakty raného stredoveku nemôžu byť
bezpečným ukazovateľom etnicity.18 Nazdávam sa, že Wickhamova analógia je úplne mimo
rámec kontextu ranného stredoveku. V prípade kúpy japonského vozidla sa dnes môžeme
oprávnene domnievať, že k tomuto kroku viedli jedinca temer určite pohnútky ekonomického,
či praktického rázu, kým v prípade „langobardskej“ spony môžeme o symbolickom význame,
či naopak bezvýznamnosti tohto artefaktu nanajvýš špekulovať.
V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na mimoriadne dôležitý metodologický aspekt,
ktorý v poslednom období rezonuje predovšetkým v západoeurópskom bádaní. Archeologické
skúmanie ranného stredoveku v strednej Európe je v dôsledku špecifických historických a
politických faktorov tradične orientované na otázky etnickej interpretácie hmotnej kultúry. 19 V
západnej Európe sa však v súčasnosti takýto

prístup považuje za zastaralý. Azda

najvýraznejším proponentom tohto „paradigmatického obratu“ je Sebastian Brather. 20 Brather
zastáva názor, že archeológia nemôže poskytnúť jasnú odpoveď v otázke etnicity nositeľov
konkrétnej materiálnej kultúry.21 Jeho závery boli a sú zo strany stredo- a východoeurópskych
archeológov často opomínané alebo kritizované. Kriticky sa k nim postavili aj niektorí
západoeurópsky bádatelia.22
Aj keď ľudská myseľ nie je schopná ani len objektívneho poznania pritomnosti 23,
nazdávam sa, že tento diškurz v bádaní je nepochybne krokom vpred v tom zmysle, že sa
pokúša čo najvernejšie priblížiť dobovej realite. Napríklad niektorý slovenskí bádatelia v
súčasnosti s obľubou tvrdia, že nemožno nekriticky priradiť konkrétny hrobový celok z
18 WICKHAM 1981, 68. („And, indeed, a man or woman with a Lombard-style brooch is no more necessarily
a Lombard than a family in Bradford with a Toyota is Japanese; artefacts are no secure guide to ethnicity.“)
19 GEARY 2014, 47-48.
20 BRATHER 2000; BRATHER 2004. V maďarskom bádaní na úskalia etnickej interpretácie materiálnej
kultúry obsiahlejšie poukázal Csanád Bálint BÁLINT 2005; BÁLINT 2006, 277-347.
21 Pre účely tejto práce aplikujem výklad pojmu ethnos v čo najobšírnejšej a zároveň zjednodušenej forme. V
tomto kontexte je etnikum užšie či širšie spoločenstvo, ktoré vykazuje známky jednotnej motivácie, či
akéhosi sociopolitického programu. Okrem toho zdieľa dobre ohreničiteľné znaky na poli hmotnej kultúry,
náboženských predstáv, hospodárského systému a podobne. V tejto interpretácii sa teda nejedná nutne o
spoločenstvá, ktoré spája biologické príbuzenstvo alebo spoločný jazyk. CSÁJI 2010, 27-30.
22 Pozri napr. BIERBRAUER 2004, 45-84; CURTA 2013
23 STANFORD, Kyle, "Underdetermination of Scientific Theory", The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Spring 2016 Edition) http://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/scientific-underdetermination.
Dátum prístupu: Máj 2016

11

ranného stredoveku k avarskému alebo maďarskému etniku len preto, že obsahuje artefakty,
ktoré poukazujú na spomínané kultúrne okruhy.24
Obávam sa však, že v tomto prípade poháňa slovenských bádateľov aj niečo iné, ako túžba
nestranného poznania minulosti v zmysle Tacitovho princípu sine ira et studio. Ak sa totiž
rozhodneme pre plošné uplatnenie pravidla, že žiaden artefakt čí pohrebný obyčaj nemôže byť
indikátorom etnicity, v tom prípade musíme tento princíp aplikovať konzekventne. V praxi to
znamená, že žiarové hroby s keramikou pražského typu na pohrebiskách z avarskej doby
nemôžu automaticky signalizovať prítomnosť Slovanov.25 Horribile dictu, ani archeologické
lokality kategorizované ako veľkomoravské tak nemožno prisúdiť výlučne Slovanom.
Osobne sa domnievam, že obe paradigmy v interpretácii archeologického fondu v sebe
obnášajú epistemologické výhody a tiež mnohé úskalia. V budúcnosti by bolo vhodné
dopracovať sa k určitej fúzii myšlienok týchto dvoch názorových táborov. Poťažmo v prípade
Avarov v 8. storočí by charakteristická liata industria opaskov s veľmi širokým, no pomerne
dobre ohraničiteľným repertoárom motívov, mohla byť s istými obmedzeniami (napr. celkový
kontext nálezu) indikátorom „avarskosti“.26 Chronologicky posledný typ opasku bol zdobený
šupinovitými, ľaliovými či palmetovými motívmi. 27 Po dezintegrácii kaganátu je však hmotná
kultúra neskorého kaganátu na pravom brehu Dunaja v značnej miere postupne „prevrstvená“
karolínskym okruhom. Vznikol tak špecifický rámec artefaktov a pohrebných obyčajov, ktoré
sú prítomné iba v priestore niekdajšej Pannonie (tzv. pohrebiská fázy Zalakomár-Kehida-Vörs
a Sopronkőhida-Pitten-Pottenbrunn).28 S pravdepodobným zánikom výrobných dielní
pozvoľna zmizli aj opaskové garnitúry nielen v Zadunajsku, ale v celej Karpatskej kotline. Na
pomedzí Dunaja a Tisy a v Potisí sa však západne typy artefaktov objavujú veľmi zriedka.
Zmeny v materiálnej kultúre sa tu oproti predošlému obdobiu prejavujú spočiatku iba v
keramickom fonde. Príznačný je vysoký pomer jednoduchých nádob vyrábaných bez použitia
hrnčiarskeho kruhu, ktoré sa na západ od Dunaja takmer nevyskytujú. 29 Kostrové hroby vo
východných častiach Karpatskej kotliny, obsahujúce skelety koní, skromné kovové artefakty
24
25
26
27
28
29

napr. ZÁBOJNÍK 2009, 12.
ŠEDIVÝ – ŠTEFANOVIČOVÁ 2012, 300-307.
DAIM 2003, 501-504.
SZŐKE 2014a, 30.
SZŐKE 2014a, 31, 35.
SZŐKE 2014a, 26-27.
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(zbrane, hroty šípov, jednoduché šperky) a pohrebné obetiny možno považovať za
pokračovanie archeologického horizontu poslednej fázy existencie kaganátu.
V prípade maďarských gentes by ako „etnický ukazovateľ“ mohol poslúžiť špecifický
spôsob ukladania ostatkov koní do hrobovej jamy spolu zo zosnulým, pri ktorom sa použijú
iba niektoré časti zvieraťa – prevažne lebka a končatiny (maď. részleges lovas temetkezés).
Kovanie opaskovej tašky (maď. tarsolylemez, nem. Taschenplatte). Zbrane – predovšetkým
šable – s typickým palmetovým motívom, a niektoré druhy šípových hrotov. 30 Ďalej niektoré
ozdobné časti ženského odevu (maď. hajfonatokorong, nem. Haarflechtenschmuck). Taktiež
niekoľko typov keramických nádob, napr. kotlík s oblým dnom (gömbolyű aljú
cserépbogrács).31
Prirodzene, akýkoľvek ucelený, vábivo jednoduchý model je v praxi aplikovateľný
prinajmenšom obtiažne. Z neskorej avarskej doby poznáme niekoľko hrobov, v prípade
ktorých sme svedkami fúzie rôznych pohrebných obyčajov, ktoré sú v oddelenej forme zavše
interpretované ako etnošpecifické. Napríklad jazdecký hrob v Kehide obsahujúci štandardne
kostru koňa uloženú vo výklenku a zbrane, pričom ale pochovaného jedinca spopolnili.32
Približne zo začiatku 10. storočia poznáme hrobové celky, v ktorých sa našli zbrane jasne
korešpondujúce s príchodom Maďarov, no neboli tu uložené ostatky koňa. Jedná sa o prípad,
kedy si daná komunita z ekonomických dôvodov nemohla dovoliť obetovať cenné zviera?
Alebo je v pozadí treba vidieť etnické, či náboženské hľadisko, prípadne oboje? 33 V literatúre
sa dokonca objavili aj názory, ktoré spochybňujú samotný koncept, že materiálnu kultúru
obyvateľstva Karpatskej kotliny v 9. storočí je možné odlíšiť od tej v 10. storočí.34
Z topografického hľadiska sa mi nepodarilo súvisle pokryť celé skúmané územie, ktoré
som si v konštrukte práce vytýčil. V niektorých prípadoch sa na mape Karpatskej kotliny
vytvárajú súvislé regióny v vysokou koncentráciou nálezísk z konca 8. a z 9. storočia. Na
iných územiach naopak nálezy viažúce sa k tomuto časovému horizontu prakticky chýbajú.
Dôvodom môže byť samozrejme aj nízka archeologická prebádanosť daných oblastí. Preto v
30 GÁLL 2010, 284-285, 290; Najmä rombické hroty s tŕňom a hroty rázsochovité. Šimon Ungerman
konštatuje, že tieto typy hrotov sa nepochybne objavili v strednej Európe s Maďarmi, ale ako také nemôžu
byť etnickým ukazovateľom. Napriek tomu však môžu byť pomerne spoľahlivým chronologickým
indikátorom. UNGERMAN 2011, 140.
31 VADAY – TAKÁCS 2011
32 SZŐKE 1996, 80.
33 GÁLL 2010, 290; RÉVÉSZ 2008, 238.
34 HEROLD 2004, 63.
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budúcnosti môže byť náš obraz o udalostiach 8-10. storočia ešte mnohokrát prehodnotený.
Táto práca čerpá takmer výlučne z publikovaných prameňov a ich rozborov. Kvalitatívna a
kvantitatívna úroveň tohto materiálu je nanajvýš rozmanitá, no prípadné chyby, ktorých som
sa v mojich záveroch dopustil, prináležia mne.
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2 - Geografické vymedzenie skúmanej oblasti
Územie zovreté masívnym pásmom pohoria Karpát je teritoriálne najväčším
kotlinovým systémom Európy, dosahujúci približnú rozlohu 330 000 - 340 000 km². 35
Topografické ohraničenie Karpatskej kotliny pre potreby tejto práce, je vytýčené nasledovne:
Na západe vysočinatým predhorím Álp, odkiaľ pokračujúc smerom na sever a východ
sa tiahne mohutný oblúk Karpát, ktorý pomyselne začína u Devínskej brány pri Bratislave, a
pokračuje v dĺžke približne 1500 km až k hraniciam dnešného Srbska a Rumunska, pri tzv.
Železnej bráne. Z juhu kotlina susedí s Balkánskym regiónom. Dnešné územie Maďarska a
Slovenska je v plnej miere integrované v tomto geografickom priestore, kým väčšie, či menšie
oblasti Karpatskej kotliny zasahujú na územie dnešného Rakúska, Česka, Chorvátska,
Rumunska, Srbska a Slovinska.36
Čiastočne izolovanou oblasťou je Transylvánska kotlina (Sedmohradsko), koru
ohraničujúcu menšie okrajove kotliny. Sedmohradsko je zo západnej strany otvorene v dvoch
oblastiach; v povodí riek Maros (Mureș) a Szamos (Someș). Toto územie územie ma hustú
riečnu sieť, a v období staroveku a stredoveku sa tu nachádzali významné náleziska soli a
vzácnych kovov.37 Predovšetkým pre spoločenstvá, ktorých hospodárstvo bolo orientované na
veľkochov dobytka, mohla byť strategická kontrola soľných baní v tomto regióne kľúčová. Je
príhodné podotknúť, že v rámci celého geografického priestoru Karpatskej kotliny, sa hojné
zásobiská kvalitnej kamennej soli vyskytovali iba na území Sedmohradska.
Vo vnútrozemí kotliny je dominantným prvkom riečna sieť Dunaja a priľahlé systémy
hornatých oblastí a pahorkatín. Na hlavnú tepnu Dunaja sa od juhozápadu napájajú rieky
Dráva a Sáva, majúce svoj prameň vo východných Alpách. Najvýznamnejším prítokom
Dunaja je Tisa, ktorá pramení v severovýchodných Karpatoch. Z juhu je najsignifikantnejšia
rieka Morava, s prameňom na území Balkánu. Všetky spomenuté prítoky ústia do Dunaja na
území dnešného Srbska.
35 DÖVÉNYI 2012, 247.
36 BOWLUS 1995, 2.
37 DÖVÉNYI 2012, 123-124.
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Rieky vyúsťujúce z vyššie položených oblastí do nížin zaplavovali v pravidelných
ročných cykloch rozľahlé územia. Preto odhadom približne 15% územia Karpatskej kotliny
bolo niekoľko mesiacov v roku prekrytých súvislou vodnou plochou. K dramatickej zmene
tohto prirodzeného stavu došlo až v priebehu 19. storočia, kedy prebehli mohutné regulačné
práce na hlavných vodných tokoch.38
Pre potreby tejto práce som hrubších obrysoch vyčlenil 3 „virtuálne“ makroregióny:
Na pomyslenej mape postupujúc od západu smerom na východ je prvou skúmanou oblasťou
(1) Zadunajsko (maď. Dunántúl), ktoré tvorilo niekdajšiu rímsku provinciou Pannoniu.
Prevažne kopcovitému terénu Transdanubie dominuje jazero Balaton, ktoré tento západný
región Karpatskej rozdeľuje na severnú a južnú čast. K oblasti Zadunajska som pričlenil aj
územie Malej dunajskej nížiny (Kisalföld) a tiež územia dnešného Slovenska severne od toku
Dunaja až po mohutný južný ohyb rieky pri Váci. (2) Druhým regiónom je územie
rozprestierajúce sa medzi Dunajom a Transilvánskou kotlinou, teda primárne oblasť Veľkej
dunajskej nížiny (Alföld), ku ktorej náleží aj oblasť Vojvodiny na území dnešného Srbska. K
tomuto územiu som pričlenil časť Slovenska, predovšetkým údolie riek Hornádu a Ipľa, kde je
pomocou typochronologických metód datovania preukázateľné avarské osídlenie minimálne
do konca 8. storočia. (3) Poslednou oblasťou je Transylvánska kotlina, ktorá z geografického
hľadiska predstavuje samostatný, čiastočne uzavretý región. Do tejto oblasti som zahrnul
historicky, ale aj geograficky prislúchajúce regióny Partia a Banátu, a to aj napriek tomu, že sa
jedná o „umelé“ prilepenie podmienené historickou skutočnosťou, nakoľko charakter území
Partia aj Bánátu je prirodzeným pokračovaním Dunajskej nížíny.39
Myšlienka takéhoto členenia má svoj základ predovšetkým v archeologickom
hľadisku. Napriek tomu, že miera prebádanosti týchto regiónov nie je rovnomerná, je
nesporné, že súbory hmotnej kultúry získané doterajším výskumom vykazujú pomerne dobre
ohraničiteľné regionálne špecifiká pre obdobie 8-10 storočia. Teritoriálne diskrepancie, aj keď
odlišnej povahy, možno prirodzene badať aj v množine písomných prameňov. Prípadov, kedy
k danej udalosti zachytenej v prameňoch vieme s určitosťou priradiť konkrétne geografické
miesto, je poskromne. Nakoľko však územie západne od línie Dunaja bolo v poslednej tretine
38 FODOR 2014, 5-6; SUDÁR – PETKES 2016, 14-17.
39 GÁLL – KOSZTUR 2016, 58.
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8. storočia aktívne v hľadáčiku expanznej politiky Franskej ríše, je prirodzené, že väčšina
dochovaných prameňov tohto obdobia sa viaže práve k oblasti niekdajšej rímskej Pannonie.
Naproti tomu východne od Dunaja sme odkázaní takmer výlučne na poznatky archeológie.
Mojim cieľom bolo pokúsiť sa v prípade všetkých troch vytýčených oblastí jednotlivo
odpovedať na ústrednú otázku mojej práce – s akým obyvateľstvom mohli prísť do kontaktu
maďarské kmene pri príchode do Karpatskej kotliny v 9. storočí?
Povaha a rozsah kombinovanej pramennej bázy však zďaleka neumožnila súvisle
pokryť celé územie Karpatskej kotliny. Medzi takéto biele miesta na mape patrí väčšina
hornatých oblasti kotliny (severné Slovensko, časti Sedmohradska), na ktorých takmer s
určitosťou nemožno predpokladať prítomnosť súvislého, stáleho osídlenia. Rovnako tak
severovýchodný cíp Karpatskej kotliny, ktorý sa dnes nachádza na území Ukrajiny
(Zakarpatská oblasť), je dnes z archeologického hľadiska jedným z najmenej prebádaných
regiónov kotliny, a ako taký nemôže byť do tejto práce celistvo zahrnutý.40
V odbornej literatúre sa naďalej pomerne často stretávame s tvrdením, že Karpatská
kotlinu – predovšetkým jej nížinné oblasti – možno v období ranného stredoveku považovať
za organický, najzápadnejší výbežok rozľahlej eurázijskej stepi, tiahnúcej sa od Mandžuska až
do centra Európy. Tento priestor preto svojim zemepisným charakterom plne vyhovoval
„kočovným“ spoločenstvám, ktoré tu mohli pokračovať v ich tradičnom spôsobe života. 41
Archeologické nálezy v oblúku Karpát nasvedčujú, že tento priestor bol pravdepodobne
prinajmenšom od obdobia staroveku synkretickou zónou, v ktorej kolidovali a splývali veľké
kultúrne sféry východu a západu. Podľa súčasného, široko prijímaného konsenzu, sa v
centrálnej Ázii prvý krát stretávame s nástupom spoločenstiev vykazujúcich všetky známky
klasického pastorálného nomádského etnika niekedy začiatkom prvého milénia pred
Kristom.42 O niekoľko storočí neskôr – najmä vďaka Herodotovi – už poznáme aj etnonym
takéhoto spoločenstva. Herodotos nám podáva správu o tom, ako Skýti započali svoju púť z
vnútra Ázie smerom na západ, kde sa etablovali ako významný mocenský hráč na hraniciach
hellenského a perzského sveta. Je preto nanajvýš fascinujúce, že podľa dobre etablovaných
názorov v archeologickom bádaní, sa v Karpatskej kotline stretávame s prítomnosťou tzv.
40 ZÁBOJNÍK 2009, mapa na strane 9.
41 BOWLUS 1995, 4; POHL 2003, 585; CSIKY 2015, 1.
42 BECKWITH 2009, 58-59.
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protoskýtskeho a neskôr skýtskeho elementu už v 8. storočí pred Kristom. 43 Ako vieme, v
nížine Dunaja sa pred príchodom Maďarov usadili ďalšie etniká, prevažne považované za
nomádske – okrem spomínaných Skýtov, to boli Sarmati, Huni a Avari. Populačný prílev do
Karpatskej kotliny zo smeru nezmernej diaľnice eurázijskej stepi však neskončil dokonca ani
po definitívnom etablovaní Uhorského kráľovstva do štruktúr latinskej Európy. V
nasledujúcich storočiach sa tu vo významnom počte usídlili spoločenstvá Pečenehov,
Kumánov a Jasov.
V tejto súvislosti preto vyvstáva otázka, nakoľko je opodstatnená predstava, že tieto
etniká v Karpatskej kotline našli prostredie, v ktorom mohli naďalej praktizovať svoj ustálený
spôsob života tak, akoby sa nachádzali na širokých pláňach pontickej stepi, či pod úbočím
Altajských hôr? V novšej literatúre z pera západných bádateľov sa zavše objavujú tvrdenia, že
niektoré oblasti Karpatskej kotliny, ktoré dnes zdanlivo pripomínajú svojím charakterom
stepný región, sú v skutočnosti výsledkom masívneho odlesňovania, ktoré započalo v období
ranného novoveku.44
V skutočnosti však takéto tvrdenie nie je možné oprieť o žiadne údaje získané striktne
prírodovednými metódami. V súčasnosti disponujeme údajmi predovšetkým z hornatých
oblastí Karpatskej kotliny, kde sa pomocou analýzy mikro- a makro-fosílií získaných z
rašelinísk a horských jazier podarilo v značnej miere rekonštruovať chronológiu tamojšej
vegetácie. Rašelinotvorné mokrade a izolovaná jazerá totiž často obsahujú sedimenty vhodné
na takýto typ analýzy.45 Informácie o niekdajšej vegetácii v nížinných oblastiach karpatského
oblúka však nie sú natoľko hojné. Predpokladá sa, že oblasť dnešných rozľahlých trávnatých
plôch Veľkej dunajskej nížiny pokrývala lesostep, predstavujúca vegetačný medzistupeň
medzi oblasťami trávnatej stepi a hustými lesmi.46
Táto predstava je však príliš málo cizelovaná na to, aby vhodne odrážala súčasné
predstavy o dobovej realite ranného stredoveku v tomto regióne Európy. Pred rozsiahlymi
regulačnými prácami na vodných tokoch, ktoré započali v 19. storočí, bola hydrologická
situácia v Karpatskej kotline markantne odlišná od tej, ako ju poznáme dnes. Riečna línia
43
44
45
46

KEMENCZEI 2001, 10.
DAIM 2003, 485.
SUDÁR – PETKES 2016, 10-17.
Tamtiež
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Dunaja a Tisy bola totiž lemovaná masívnym záplavovým pásmom. Predovšetkým pre
„kľukatý“ tok Tisy bolo príznačné, že inundačné územie v niektorých úsekoch dosahovalo
šírky až 60-70 km.47 Práve v povodí týchto riek sa však sústreďuje najväčšia časť územia, o
ktorom sa všeobecne súdi, že bolo pre nomádov najviac vyhovujúce.
Ďalším významným rozdielom je odlišnosť podnebia. Opustiac oblúk Karpát a
postupujúc smerom na východ, hlbšie do klasického stepného regiónu Eurázie, je patrné, že
väčšina ročných zrážok padne vo forme snehu, ktorý sa počas krátkych jarných mesiacov
rýchlo roztaví.48
Maďarský archeológ István Fodor nesúhlasí s názorom, že centrálne oblasti Karpatskej kotliny
by boli v inkriminovanom období vhodné na to, aby tunajšie spoločenstvá pokračovali v
typickom spôsobe nomádského spôsobu života.49 Na základe písomných prameňov a
etnografických analógií vieme, že pastevci s príchodom jarných mesiacov opustili svoje stále
zimné osídlia, a hnali stáda na vyššie položené, chladnejšie územia s bohatými pastvinami.
Dialo sa tak väčšinou v smere proti prúdu riek. S uplynutím letných mesiacov ženú stáda späť
na územie zimných sídel, kde pastviny ostali počas predošlých mesiacov prakticky
nedotknuté. V okolí tejto oblasti prebiehala aj poľnohospodárska činnosť. Obilniny zasiate v
skorých jarných mesiacoch zožali koncom leta.
O takomto východoeurópskom type kočovania pozdĺž Dnepra, Donu, Volgy a Uralu
disponujeme pomerne podrobnými správami z polovice 13. storočia. Okrem iných Giovanni
da Pian del Carpine a Wilhelm Rubruk informovali o tom, ako počas svojho epického
putovania preťali pozdĺž rozľahlý pás stepí, aby napokon dorazili na dvor mongolského
chána.50
47 DÖVÉNYI 2012, 197.
48 DÖVÉNYI 2012, 154-155; 170-172.
49 FODOR 2014, passim; Na tomto považujem za potrebné vyzdvihnúť, že v kontinentálnej Európe - ale v istej
miere aj v celom západnom kultúrnom okruhu – majú adjektíva „nomádsky“ a „kočovný“ pomerne
pejoratívny význam. Nezriedka vyvolávajú predstavu, že nomadizovanie je takpovediac bezcielným
putovaním naprieč zdanlivo nekonečným priestorom trávnaných pustín. Nomádi tak svoje rapsodické
hospodárstvo okrem početných stád dobytka zakladajú predovšetkým na nesystematickom výmennom
obchode a násilnom zdaňovaní „poctivých“, usadených agrárnych spoločenstiev. pozri Czeglédy 1988; Cáji
2010; Beckwith 2009. V skutočnosti však kočovanie neprebiehalo náhodne, ale malo pevne organizovanú
štruktúru a harmonogram. Zjednodušene možno nomadizovanie stepných národov charakterizovať ako
sezonálné premiestňovanie medzi letnými a zimnými sídlami, ktoré však boli vytýčené pokiaľ možno na
stálo.
50 FODOR 2014, 6; JACKSON, 1990
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Takáto „rýdza“ forma nomadizmu bola však v prstenci Karpát nerealizovateľná. Putovanie
medzi letnými a zimnými sídlami má zmysel iba v prípade, ak je medzi týmito dvoma
územiami signifikantný podnebný rozdiel. Ibaže teplotné a zrážkové rozdiely sa na území
Karpatskej kotliny líšia iba minimálne. 51 Na základe dokladov archeológie je zrejmé, že
nomádi situovali svoje stále sídla v povodí riek, na vyvýšených územiach, ktoré boli bezpečné
aj v období sezónnych záplav. Ako s príchodom horúcich letných mesiacov vodná pokrývka
pozvoľna ustupovala, na donedávna zaplavenom území sa v časovom horizonte týždňov – či
dokonca dní – vytvorili bohaté pastviny. Tie zabezpečili kľúčovú obživu pre stáda takmer až
do príchodu zimných mesiacov. Nomadizovanie

v Karpatskej kotline teda neprebiehalo

pozdĺž, ale naopak, kolmo na korytá riek. V dôsledku toho nebolo potrebné zakladať
samostatné zimné a letné osídlia – vo väčšine prípadov si akiste vystačili s jedným. Výnimky
mohli predstavovať azda len tie regióny, kde nížinné územia prechádzali do pahorkatín a
horských oblastí. Sarmatské kmene, Avari a neskôr aj Maďari museli teda po príchode do
Karpatskej kotliny čeliť rovnakým výzvam, ktoré vyžadovali väčšiu či menšiu mieru
transformácie ich hospodárstva. Preto nie je prekvapujúce, že vo všetkých prípadoch je možné
dokázať prechod na usadlý (alebo prinajmenšom usadlejší) spôsob hospodárstva v priebehu
niekoľkých dekád.

51 FODOR 2014, 7.
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3 - Prehľad prameňov písomnej povahy
Až do prvých dekách 7. storočia nás o Avaroch pomerne výdatne informujú byzantské
pramene. Po dramatickom zlyhaní pred bránami Konštantinopolu sa však Avaria ocitla na
pokraji záujmu vtedajšieho „civilizovaného“ sveta.52 Počas panovania cisára Herakleia (610641) sa pozornosť byzantského dvora čoraz viac koncentruje na pálčivú hrozbu z iného
zemepisného smeru s odlišným ideovým pozadím, a tou je expanzia islamu. Takmer úplná
absencia prameňov, ktoré by nás aspoň sprostredkovane mohli informovať o dianí v Avarii v
druhej a tretej tretine 7. storočia, tak možno nie je spôsobená výhradne nezáujmom
byzantských autorov. Na pozadí formujúcej sa islamskej hrozby sa na balkánskom polostrove
usadzujú spoločenstvá Slovanov, ktorým v predošlom polstoročí vydláždili cestu avarské
výboje. Okrem toho, v bezprostrednom susedstve Byzancie sa o niekoľko dekád objaví nový,
hrozivý súper v podobe dunajského Bulharska. To sa v závere 7. storočia vklinilo do
geografického priestoru medzi Avariou a Byzanciou. Aj tieto udalosti nepochybne prispeli k
spomínanému dramatickému poklesu písomných prameňov. Nedostatok prameňov však môže
mať aj kultúrno-politickú príčinu. Byzantológovia upozornili na skutočnosť, že z časového
úseku od druhej polovice 7. storočia do polovice 9. storočia máme k dispozícii výrazne nižší
objem dochovaných textov v porovnaní s predošlými etapami byzantských dejín.53
Geometrický nárast počtu prameňov týkajúcich sa Karpatskej kotliny (v zásade však
iba jej západných a južných častí) zaznamenávame až na konci 8. storočia. Tentokrát to však
už nie je byzantská vzdelanosť, ktorá reflektovala na udalosti na území kaganátu. Avaria sa
totiž v tomto období stala terčom expanzívnej politiky Frankov. Avarsko-franské vojny
uzatvorili 8. storočie a otvorili nové, ktoré bude poznamenané dramatickým a spletitým
zápasom o moc na strednom Dunaji. Niektoré časti Karpatskej kotliny sa v tejto epoche stali
temer permanentnou kolíznou zónou, v ktorej na seba narazili záujmy Avarov, Bulharov,
slovanských spoločenstiev (predovšetkým Moravanov), Východofranskej ríše a napokon
Maďarov. Dochované primárne pramene predostierajú obraz nepokojného a neistého storočia,
za ktorým dal definitívnu bodku až vojenský stret medzi východofranskými silami a
maďarským kmeňovým zväzom v roku 907. Stepný „štát“ Maďarov tak napokon upevnil
52 ZERVAN 2000, 21.
53 BRUBAKER – HALDON – OUSTERHOUT 2001, 165, 167.
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svoju hegemóniu v Karpatskej kotline a vydal sa na cestu pozvoľnej, pre súčasníkov azda
sotva badateľnej transformácie, ktorej výsledkom bolo začlenenie maďarského štátu do
štruktúr stredovekej latinskej Európy.
Bádanie ranného stredoveku je celkovo zaťažené temer až bolestivo hmatateľnou
jednostrannosťou dobových prameňov. Nie je tomu inak ani v prípade Karpatskej kotliny v
skúmanom období. I keď archeologické nálezy svedčia o tom, že Avari, Bulhari, Moravania aj
Maďari disponovali vlastným systémom písma54, je málo pravdepodobné, že v tomto období
komplexným spôsobom zaznamenali politické a spoločenské dianie v rámci vlastných
pospolitostí. Dochované epigrafické pamiatky sú natoľko útržkovité, a poskytujú tak málo
vodítok,

že dodnes nedisponujeme ich uspokojivou interpretáciou.55 Pri pokuse o

rekonštrukciu udalostí v časovej rovine medzi koncom 8. a začiatkom 10. storočia nám môžu
byť nápomocné v zásade iba latinsky a grécky písané texty. Poznatky získané analýzou
písomných prameňov je následne možné s náležitou obozretnosťou komparovať s poznatkami
archeológie a iných vedných disciplín.
Dejiny Karpatskej kotliny v období ranného stredoveku sú súčasťou historickej
naratívy vyše pol tucta súčasných štátov. Celkovo je stredná-stredovýchodná Európa
geopolitickým priestorom, v ktorom sú dejiny jednotlivých štátnych celkov navzájom tak
komplikovane prepletené, že prakticky nie je možné izolovať jedno vlákno národných dejín
bez toho, aby sme nepohybovali celou spletitou pavučinou navzájom sa prelínajúcich, viac či
menej domnelých predstáv o etnogenéze toho ktorého „moderného“ národa. Túto skutočnosť
odzrkadľujú aj národné edície rannostredovekých prameňov.
V súčasnosti je pre poznanie dejín ranného stredoveku v strednej Európe stále
nepostrádateľnou rukoväťou historika edícia Monumenta Germaniae Historica (MGH),
kontinuálne publikovaná, doplňovaná a vylepšovaná už od prvej polovice 19. storočia. Zahŕňa
takmer všetky známe pramene daného obdobia a je z veľkej časti dostupná aj v digitálnej
podobe. Najnovšia trojzväzková

zbierka, prezentujúca celé karolínske obdobie, bola

publikovaná v rozmedzí rokov 1968 – 1982 v rámci obsiahlej - Ausgewählte Quellen zur
54 FODOR 2014, 3; RÓNA-TAS 1999, 126-133; SOPHOULIS 2012, 42 – 47; SZŐKE 2014a, 88-89; SZŐKE
2014b, 35.
55 KOVÁCS – VESZPRÉMY 1997
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deutschen Geschichte des Mittelalters. V tomto prípade je pôvodné znenie prameňov doplnené
už aj o nemecký preklad.
V českom prostredí je hlavným pilierom bádania obdobia včasného stredoveku 5
zväzková edícia Magnae Moraviae Fontes Historici (MMFH), uverejnená v rokoch 19661977, ktorej hlavným editorom bol Lubomír Havlík. Slovenskou – podstatne skromnejšou –
obdobou edície MMFH sú Pramene k dejinám Veľkej Moravy, editované Petrom Ratkošom
(prvé vydanie 1964). Novším variantom je viaczväzková séria Pramene k dejinám Slovenska a
Slovákov, publikovaná od konca 90. rokov, avšak táto má skôr populárno náučný charakter.
V Maďarsku bolo prvá obsiahla zbierka písomných prameňov viažúca sa k dejinám
Maďarov pred založením kresťanského štátu publikovaná v roku 1900 (A magyar honfoglalás
kútfői). Zväzok editovaný Gyulom Paulerom a Sándorom Szilágyim obsahoval aj vtedy
známy archelogický fond. Predovšetkým pre študentov a širokú verejnosť zostavil v roku 1958
György Györffy kompilát, ktorý okrem etablovaných textov obsahoval aj niekoľko dovtedy
menej známych prameňov zo strednej Ázie (A magyarok elődeiről és a honfoglalásról). Novú,
v zásade kompletnú paletu písomných pamiatok z ranných dejín Maďarov, ktorú editoval
Gyula Kristó, vydali v Szegede roku 1995 (A honfoglalás korának írott forrásai, HKÍF). O
niekoľko rokov neskôr, zásluhou filológa Samu Szádeczky-Kardossa, bola publikovaná
zbierka prameňov obsahujúca temer všetky známe texty k dejinám Avarov v maďarskom
preklade (Az avar történelem forrásai 557-től 806-ig, ATF). Mapuje obdobie medzi rokmi 557
– 806 a preklady textov sú tu doplnené aj o podrobný kritický komentár (táto zbierka
paradoxne neobsahuje posledné známe zmienky západnej proveniencie o Avaroch). Slabinou
posledných troch menovaných prác je, že v nich nájdeme iba maďarský preklad pôvodných
textov.
Najnovšie filologička a byzantologička Teréz Olajos, dlhoročná spolupracovníčka
Szádeczky-Kardossa, predostrela v útlej knižnej zbierke tie grécke pramene k dejinám Avarov,
ktoré poukazujú na kontinuálne zmienky o Avaroch v 9. storočí (A IX. századi avar történelem
görög nyelvű forrásai). Olajos poskytla filologickú analýzu nielen tradične dobre známych
textov, akým je napríklad lexikon Suda, ale poukázala aj na mnohé ďalšie, bádateľmi často
prehliadané materiály. Medzie ne patrí Notitia Episcopatuum, Additio patriarchicorum
thronorum, Notitia Patriarchatuum, Chronica Petrusa Alexandrinusa a.i. Podľa Teréz Olajos
všetky tieto písomné pamiatky sú dokladom toho, že byzantská vzdelanosť v 9. storočí popri
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Slovanoch, Kazaroch a Bulharoch mala povedomie aj o Avaroch žijúcich v zemepisnom
susedstve ich ríše.
V kontraste s písomnými prameňmi archeologické pramene predstavujú nebývalo
dynamickú množinu, rozvoj ktorej môže v dohľadnej dobe viac či menej výrazne pozmeniť
naše doterajšie poznatky o období ranného stredoveku v Karpatskej kotline. Z obdobia
avarského kaganátu, ktoré trvalo približne 3 storočia, dnes poznáme vyše 60 000 hrobov, a tiež
pomerne skromný počet archeologicky preskúmaných sídliskových lokalít. Distribúcia tohto
materiálu však nie je z chronologického hľadiska rovnomerná, nakoľko väčšina hrobov (vyše
80%) bola datovaná do pozdnej avarskej doby (8. storočie). 56 Teda do obdobia, z ktorého
máme k dispozícii najmenej písomných prameňov.
Naproti tomu z časového úseku ohraničeného príchodom maďarských kmeňov a
vládou Sv. Štefana poznáme podstatne menej hrobových celkov a sídlisk. V súčasnosti sa
počet hrobov pohybuje okolo čísla 26 000, no aj v tomto prípade sotva 1000 hrobov
vykazovalo znaky „typické“ pre danú etapu – kosti koní, zbrane, šperky východnej
proveniencie a pod.57 Súdobými otázkami a možnými perspektívami včasnostredovekej
archeológie v Karpatskej kotline sa budem podrobnejšie zaoberať v kapitolách
pojednávajúcich o prehľade bádania.
Jeden z najcennejších prameňov k dejinám pozdnej existencie kaganátu Avarov sú
Annales regni Francorum (ARF), ktoré mapujú obdobie medzi rokmi 741 a 829. V literatúre
sa možno stretnúť aj názorom, že Annales regni Francorum boli „oficiálnym“ letopisom
karolinského dvora.58 Z tohto pohľadu sú ARF umne zostaveným textom, ktorý podrobne
mapuje triumfálne úspechy a taktne zľahčuje, či dokonca vynecháva z pohľadu karolíncov
menej priaznivé udalosti.59 Tie však možno pomerne spoľahlivo rekonštruovať z revidovanej a
čiastočne rozšírenej verzie letopisov (tzv. Annales qui dicuntur Einhardi), ktoré končia rokom
801. Koherentnosť „revidovanej“ verzie letopisov napovedá, že by sa mohlo jednať o dielo
jediného autora. Obdobie vzniku revidovanej verzie análov možno klásť do posledných rokov
56
57
58
59

DAIM 2003, 508.
RÉVÉSZ 2014, 35-36.
SOPHOULIS 2012, 43.
Tamtiež
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panovania Karola Veľkého a začiatku panovania Ľudovíta Pobožného.60 Z ARF čerpali aj
niektoré ďalšie dochované franské pramene z tohto obdobia, ako napr. Annales Mettenses
priores, Chronicon Moissiacense a Annales Maximiani.61
Z biografií mapujúcich život Karola Veľkého je treba spomenúť známy Einhardov spis
Vita Karoli Magni, Notkerovu Gesta Karoli Magni a Annales de Gestis Caroli Magni saského
poeta (Poeta Saxo). Ťaženie Pippina Italského proti Avarom je tendenčne opísané v De Pippini
regis Victoria Avarica.
Kľúčovým prameňom nielen k dejinám Avarov a Maďarov v strednej Európe sú
nepochybne Fuldské letopisy (Annales Fuldenses), ktoré možno v istom zmysle považovať za
pokračovanie ríšskych análov (ARF), keďže mapujú udalosti až do roku 901. Chronologicky
však nenadväzujú bezprostredne na ARF, nakoľko prvý záznam sa viaže už k roku 714.
Napriek zažitému názvu, podstatná časť Fuldských letopisov nevznikla v hessenskej Fulde, ale
v Bavorsku.62 Za akýsi západofranský náprotivok Fuldských análov možno považovať
Bertinské letopisy (Annales Bertiniani), ktoré sú ukončené rokom 882. 63 Autorom tretej,
záverečnej časti letopisov je remešský arcibiskup Hinkmar (†882). Annales Bertiniani sú
prvým franským prameňom, ktorý informuje o prítomnosti Maďarov v strednej Európe. 64 V
porovnaní s vyššie uvedenými v omnoho menšej koncentrácii, no cenné zmienky obsahujú aj
Annales Iuvavenses Maximi, Annales Laureshamenses a Annales Xantenses.
Z poverenia salzburského arcibiskupa Adalwina (859-873) vznikol spis o Obrátení
Bavorov a Korutáncov (Conversio bagoariorum et carantanorum; CBC), ktorý má z hľadiska
poznania udalostí 9. storočia taktiež eminentný význam.65 Z ideologického hľadiska slúžil spis
ako apológia nároku salzburského arcibiskupstva na cirkevnú správu dolnej Pannonie
(Pannonia Inferior).66 Text predostiera misijnú

činnosť soľnohradského arcibiskupstva a

obsahuje mnoho kľúčových informácií k situácii v Zadunajsku, bezprostredne pred príchodom
maďarských gentes. Najvčasnejšie dochované prepisy textu Conversia pochádzajú z 12.
storočia.67
60
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SOPHOULIS 2012, 43-44.
ZERVAN 2000, 21-22.
RÓNA-TAS 1999, 57.
MMFH I. 70.
SZABADOS 2014, 231.
Autorstvo sa zavše prisudzuje samotnému Adalwinovi, pozri NÓTÁRI 2000, 93-94.
Tamtiež
RÓNA-TAS 1999, 56.
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Jedným z mála latinsky píšucich autorov, ktorý zjavne čerpal aj z byzantských zdrojov,
je prümský a neskôr trevírsky opát Regino († 915). V Trevíre dokončil kroniku, ktorej
posledný záznam sa viaže k roku 906. Z pohľadu bádania je cenná najmä druhá časť kroniky,
ktorá mapuje udalosti po smrti Karola Veľkého. Popri čerpaní z byzantských a latinských
zdrojoch, Regino evidentne vychádzal aj z ústnych zdelení súčasníkov.68 Mimoriadne dôležitá
je pomerne obsiahla zmienka o Maďaroch, figurujúca pod rokom 889. Dochované prepisy
kroniky sú datované do 10. storočia.69 Reginova kronika bola v prácach stredovekých učencov
často citovaným dielom.70
Tzv. lexikón Suda je dielom niekoľkých anonymných autorov 10. storočia. 71 Obsahuje
približne 30 000 hesiel, z ktorých dve obsahujú indície k dejinám Avarov a Bulharov po
politickej dezintegrácii kaganátu. Tieto v nedávnej minulosti podrobila dôkladnej filologickej
analýze Teréz Olajos.72
András Róna-Tas upozorňuje na to, že v súčasnosti z množiny prameňov, ktoré sa
dotýkajú ranných dejín Maďarov, niektoré stále nedisponujú kritickou analýzou, ktorá by vo
všetkých ohľadoch učinila zadosť „moderným” štandardom. To sa však zaiste netýka spisu O
spravovaní ríše, ktorý je previazaný s osobou cisára Konštantína Porfyrogeneta, aj keď v
poslednom období sa ozvali kritické hlasy, volajúce po dôkladnej filologickej revízii tohto
dôležitého prameňa k dejinám ranného stredoveku. 73 Jedná sa prakticky o jediný, v zásade
dobový text, ktorý ponúka relatívne podrobné informácie o príchode Maďarov do Karpatskej
kotliny a o udalostiach, ktoré mu predchádzali.74 Napriek tomu, že spis bol dokončený niekedy
v polovici 10. storočia, najvčasnejší dochovaný prepis diela pochádza až z 11. storočia. 75
Predpokladá sa, že toto Konštantínovo dielo pôvodne nedisponovalo oficiálnym titulom.76
Tradične zakorenený názov De Administrando Imperio (DAI) sa viaže až k jeho prvej knižnej
publikácii začiatkom 17. storočia. State týkajúce sa Maďarov pravdepodobne pochádzajú z
68
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niekoľkých zdrojov. Z prameňov vieme, že približne v čase vzniku DAI sa v Konštantinopole
zdržiavali dvaja maďarský vojenský predáci – Termacsu a Bulcsu. Podstatná časť informácií,
ktorá sa v DAI týka Maďarov, nepochybne pochádza z ústnej výpovedi spomínaných
predákov.77 Z hľadiska tejto práce má mimoriadny význam zmienka o Avaroch v Dalmácii,
ktorí údajne v 10. storočí žijú medzi Chorvátmi.
Podrobnejšie sa o príchode Maďarov do Karpatskej kotliny dozvedáme už iba z Gesty
Hungarorum anonymného autora.78 Tá však vznikla až niekedy na prelome na 12/13. storočia
(najvčasnejší prepis tohto diela pochádza z polovice 13. storočia). Z dôvodu jej neskorého
vzniku a kvôli literárnej povahe Gesty Hungarorum je potrebné informácie v nej obsiahnuté
interpretovať s náležitou opatrnosťou.79
Na značnú nevôľu historikov sa nedochovala ani predpokladaná najstaršia gesta, ktorá
vznikla v rannom období existencie stredovekého Uhorska. Etablovala sa však myšlienka, že z
tejto „protogesty“ (ősgesta) čerpali v nasledujúcich obdobiach aj iné kroniky. Názory na vznik
a autorstvo protogesty sa však v maďarskom bádaní líšia. V súčasnosti panuje konsenzus iba v
hrubých obrysoch, podľa ktorého vznikla v časovom horizonte medzi vládou kráľov Ondreja
I. 1046 – 1060) a Kolomana (1095 – 1116).80
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RÓNA-TAS 1999, 53-54.
SUDÁR-PETKES 2016, 100.
GYÖRFFY 1988; GYÖRFFY 1993, 209; SUDÁR-PETKES 2016, 100.
KRISTÓ 1994; SZABADOS 2011, 194.
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4 - Avari ako subjekt historického a archeologického bádania

Problematika skúmania dejín Avarov postaví každého bádateľa pred komplexnú úlohu,
v ktorej je často neľahké nájsť správny pomer zlúčenia poznatkov jednotlivých vedných
disciplín. Z dôvodu rozsiahlosti tematiky je každý pokus o prehľadnú prezentáciu bádania
problematiky do značnej miery idiosynkratický, a ako taký odráža okrem iného osobné
záujmy, jazykovú základňu, kultúrne pozadie, povahu dosiahnutého vzdelania a zavše aj - či
už vedome alebo neúmyselne -, aj politické presvedčenie prezentujúcého.
Avarom, či lepšie povedané avarským mocenským elitám je v odbornej literatúre
zriedka explicitne prisudzované nevšedné prvenstvo - avarský kaganát bol prvým
koherentným „štátom“ v stredovekej Európe, ktorého predobrazom nebol rímsky model.81
Príchod Avarov do Európy v 6. storočí mal za následok aj niekoľko technologických inovácií,
ktoré sa neskôr rozšírili v celej stredovekej Európe. Naďalej sa zdá, že to boli práve Avari, kto
sprostredkoval jazdecké strmene západnému svetu. 82 V druhej polovici 20. storočia rezonovala
verejnosťou populárna teória amerického historika Lynna Whitea, podľa ktorého kovové
strmene a nové techniky zapriahnutia ťažných zvierat, ktoré sa rannostredovekej Európe
objavili, boli základným stavebným kameňom nových techník vedenia vojny (nástup ťažkej
jazdy ako rozhodujúcého elementu na bojisku) a priniesli tiež nové techniky aplikovateľné pri
orbe pôdy.83 Avarská doba v strednej Európe za sebou zanechala množstvo artefaktov, ktoré
svojou unikátnosťou a počtom nie je možné porovnať so žiadnou inou archeologickou
kultúrou ranného stredoveku v tomto priestore.84 Farebnosť foriem hmotnej kultúry avarského
obdobia však ostro kontrastuje s ústredným problémom poznávania dejín avarského kaganátu
– relatívnym nedostatkom písomných prameňov či už naratívnej alebo normatívnej povahy.

81 POHL 2003, 571-572
82 Strmene boli používané vo Východnej Ázii už v 4. storočí, no prvé strmene v Európe sú zdokumentované až
v avarských hroboch zo 6. storočia. V západnej Európe sa objavili až v nasledujúcom storočí. CSIKY 2015,
392; CURTA 2008
83 WHITE 1966, 1-38; Florin Curta však konštatuje, že Whiteova téza vychádza z chybných axiómov, nakoľko
strmene sa v Európe predčili nástup feudalizmu o viac ako jedno storočie. CURTA 2008, 302-310
84 BÁLINT 2011a, 4-6
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Enigmatickosť Avarov prehlbujú aj otázky okolo ich nejasnej a spletitej etnogenézy85 a
tiež skutočnosť, že nevieme aký jazyk, prípadne jazyky Avari primárne používali. 86 V
súčastnosti poznáme iba niekoľko útržkovitých nápisov z avarskej doby. Napríklad runový
nápis (rovásfelirat) na kostenom predmete nájdenom neďaleko obce Szarvas, na juhovýchode
Maďarska.87 Ďalej sú to nápisy na honosných zlatých nádobách zo slávneho pokladu
objavenom pri Nagyszentmiklós (dnes Sânnicolau Mare v Rumunsku), ktoré sú vystavené v
Kunsthistorisches Museum vo Viedni.88 Týchto niekoľko skromných písomných pamiatok
nasvedčuje, že Avari – alebo prinajmenšom ich časť – hovorila turkickým jazykom. 89 Pri
poznávaní dejín Avarov sme preto odkázaní na sprostredkované výpovede zástupcov tých
kultúr, ktoré s nimi prišli do kontaktu.
Jedným z prvých pokusov o „moderný“ prehľad dejín Avarov, je práca slovenského
historika Alexandra Avenaria – Die Awaren in Europa – publikovaná v prvej polovici
sedemdesiatych rokov.90 Nedostatok tohto diela tkvie v tom, že autor vo svojich záveroch
často opomína poznatky archeológie, a ich pramenný potenciál aplikoval iba na podporu
konceptov, založených na analýze písomného materiálu. Zaujímavým a pestrým prídavkom
(nielen) k dejinám Avarov, je práca autorskej dvojice Arnulf Kollautz - Hisayuki Miyakawa.
Avarská problematika tu nie je skúmaná izolovane, ale je naopak zasadená do širšieho
konceptu euroázijského stepného koridoru.91
Spomedzi maďarsky píšucich bádateľov má kľúčový význam dielo, ktoré zanechal filológ a
historik Samu Szádeczky-Kardoss. Okrem publikácie kompletnej základne písomných
prameňov k dejinám Avarov v Európe je Szádeczky-Kardoss autorom mnohých dôležitých

85 K otázke etnogenézy Avarov pozri: KOLLAUTZ – MIYAKAWA 1970; POHL 1988a, 52-57; SZÁDECZKY
– KARDOSS 2008
86 Otázka jazyka Avarov je naďalej predmetom diskusií. V súčasnosti prevažuje názor, že reč Avarov bola
turkického pôvodu (RÓNA-TAS 1992; LIGETI 1986; POHL 1988a, 223-225). Je však otázne, či jazyk
vládnucej vrstvy Avarov bol všeobecne rozšírený a používaný aj v širších spoločenských vrstách avarského
kaganátu.
87 VÉKONY 1985; RÓNA-TAS 1985, 98
88 BÁLINT 2010
89 BÁLINT 2011, 17-20; naproti tomu Florin Curta uvádza, že linguou franca bola pre Avarov nejaká formá
slovanského jazyka, prinajmenšom v neskorších fázach existencie kaganátu. CURTA 2004, 345 Tomuto však
protirečí fakt, že tých nemnoho písomných pamiatok, ktoré sa dochovali na artefaktoch z avarskej doby,
pochádza pravdepodobne z poslednej fázy existencie kaganátu. Týmto však nechcem spochybniť myšlienku,
že avarskú spoločnosť tvorili aj slovanské spoločenstvá.
90 AVENARIUS 1974.
91 KOLLAUTZ – MIYAKAWA 1970.
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príspevkov k otázkam etnogenézy Avarov a ich prítomnosti v Karpatskej kotline v 9. storočí.92
Jeho téza o migrácii a usadení volžských Bulharov pod vedením Kubera, syna chána Kuvrata,
v Karpatskej kotline v 7. storočí významne ovplyvnila maďarskú historiografiu druhej
polovice minulého storočia.93
K okruhu dlhoročných spolupracovníkov Szádeczky-Kardossa patrí skupina byzantológov
pôsobiacich na univerzite v maďarskom Szegede. Medzi nimi zaujíma popredné miesto Teréz
Olajos, ktorá sa medzi iným venovala analýze okruhu latinsky, a predovšetkým grécky
písaných prameňov, súvisiacich so záverečnou fázou prítomnosti Avarov v Strednej Európe a
na Balkáne. Olajos zastáva názor, že vo svetle dochovaných písomných prameňov je
prítomnosť prežívajúcich avarských spoločenstiev v 9. storočí v Karpatskej kotline naďalej
preukázateľná.94
Za jednoznačne prelomovú prácu k dejinám Avarov je pokladaná monografia Waltera Pohla –
Die Awaren. Pohlova monografia prehľadne, v chronologickej postupnosti predostiera dejiny
Avarov, a na rozdiel od svojich predchodcov,

aplikuje archeologické poznatky v hojnej

miere.95
Spomedzi maďarských historikov sa téme osudu Avarov po avarsko-franských vojnách
naposledy stručne venoval

György Szabados. Sústredil sa predovšetkým na analýzu

písomných prameňov a pokúsil sa odpoveď aj na otázky možnej „akulturácie“ Avarov v
područí Frankov, Moravanov a Bulharov.96 Krátkym, no dôležitým príspevkom k dejinám
Karpatskej kotliny v 9. storočí je štúdia Attilu Katonu-Kissa o predpokladanom modely
integrácie niekdajších území Avarie bulharským Chanátom.97
Z vyššie uvedeného stručného prehľadu je patrné, že spektrum naratívnej historiografie
zameranej na rýdzo avarskú problematiku istotne nie je široké. Preto sa popri tradičnej analýze
častokrát

strohých

nepostrádateľnými
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jazykovedy,
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archeológie. Najdôležitejším prameňom pre poznanie materiálnej kultúry avarskej doby sú
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Pre súhrné vydanie písomných prameňov pozri SZÁDECZKY-KARDOSS 1998
SZÁDECZKY-KARDOSS 1968, 84–87
OLAJOS 2001a
POHL 1988a (revidované vydanie bolo publikované v roku 2002)
SZABADOS 2012; SZABADOS 2016
KATONA-KISS 2010
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nesporne pohrebiská a sídliskové lokality. 98 Počnúc 19. storočím archeológovia odkryli viac
ako 2000 nekropol z doby avarského kaganátu.99 Podľa aktuálnych odhadov je dnes
evidovaných niekoľko sto sídliskových lokalít a približne 60 000 hrobových celkov z tohto
obdobia.100 Toto impozantne vysoké číslo je mimo iné dôsledkom mimoriadne intenzívneho
archeologického výskumu posledných dekád.101 Chronologická distribúcia lokalít z avarskej
doby však nie je rovnomerná – vyše polovica hrobov v evidencii je datovaná do pozdnej fázy
existencie kaganátu, teda zjednodušene povedané, obdobia 8. storočia a začiatku 9. storočia.
Množinu archeologického fondu získanú systematickým výskumom dopĺňa úctyhodný objem
„roztrúseného“ materiálu, ktorého pôvodnú lokalizáciu dnes už poväčšinou nie je možné
spoľahlivo určiť. Nakoľko vyššie uvedené čísla sami o sebe neprezradia mnohé, pre
porovnanie uvediem, že počet dnes známych hrobov z obdobia kráľovstva Gepidov v
Karpatskej kotline je približne 5000.102 Miesta posledného odpočinku Langobardov v
Karpatskej kotline nedosahujú ani 4 miestnu cifru. I keď v tomto prípade vieme, že hlavná
časť Langobardskej populácie strávila pred odchodom do Itálie v tomto priestore menej, ako
dve generácie. Veľkomoravské pohrebiská pojímajú podstatne menej, než 10 000 hrobov.
Rovnako aj vikingské lokality na severe Európy sú svojim objemom omnoho menej početné,
nehovoriac o skromných počtoch hrobov z obdobia založenia Rusi.103
Monumentálnosť archeologického materiálu a nezriedka vysoká umelecká hodnota
predmetov avarského obdobia je častokrát fascinujúca aj pre v téme inak nezainteresované
obecenstvo. Romantický nimbus elitne vycvičených stepných jazdcov, odetých v okázalej
zbroji, ktorí sa na hraniciach kolidujúceho antického sveta vynorili odniekiaľ z hlbín tajomnej
Ázie, bol zdrojom fascinácie od chvíle, keď sa prvé, prevažne náhodne objavené artefakty
exotického charakteru začali objavovať v súkromných zbierkach aristokratov.

98 Pre kompletný prehľad nálezísk z avarskej z avarskej doby do roku 1993 pozri pozri kataster ADAM
(Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa I-II) zostavený Józsefom Szentpéterim; Kriticky o
náleziskách datovaných do 9. storočia v katastri ADAM, pozri MÉSZÁROS 2016
99 Ako časový rozsah existencie avarského kaganátu používam v tejto práci koncept, ktorý je v súčasnosti
udávaný najmä v maďarsky písanej literatúre. Rok 568 je tradične považovaný za rok vzniku kaganátu, kým
jeho zánik sa kladie do prvej polovice 9. storočia. CSIKY 2015, 1
100 DAIM 2003, 463; pre stručný prehľad sídliskových lokalít z avarskej doby pozri ODLER 2012
101 Pre podrobný prehľad niektorých kľúčových lokalít pozri sériu Monumenta Avarorum archaeologica
editovanú Évou Garam a Tivadarom Vidom.
102 BÓNA 1999
103 LANGÓ 2005, 190.
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Až v prvej polovici 19. storočia, v období formovania národných tendencií v strednej
Európe, začínajú novovzniknuté muzeálne inštitúcie systematicky zhromažďovať pamiatky
minulosti a sprístupňovať ich nielen verejnosti, ale poskytovať ich aj pre potreby vedy.
Okruh archeologických nálezov avarského kaganátu prvý krát ohraničil maďarský polyhistor
Ferenc Pulszky. Jeho datovanie sa zakladalo predovšetkým na dvoch významných hrobových
celkoch (ktoré boli vo včasnejšej literatúre intepretované ako kniežacie) z Kunágoty (1857) a
Szentendre (1871), v ktorých sa nachádzali byzantské mince. 104 Najbohatšie súčasné známe
nálezy z avarskej doby, ktoré boli zachytené archeologickou metódou, však pochádzajú z
okolia Kunszentmiklósu, juhovýchodne od Budapešti a dostali sa na svetlo sveta o storočie
neskôr. Honosne vybavený hrob avarského predáka bol nájdený v roku 1971 a prakticky
okamžite bol interpretovaný ako konečné miesto odpočinku niektorého z kaganov z prvej fáze
existencie avarského „štátu“ v Karpatskej kotline. Predbežné závery výskumu tohto
hrobového celku publikovala maďarská archeologička Elvira H. Tóth o rok neskôr.
Vychádzajúc z premisy, že nálezy z Kunszentmiklósu svojou honosnosťou a kvalitou
spracovania predčia všetky dovtedajšie hrobové celky, H. Tóth dospela k záveru, že sa zaiste
jedná o kaganský hrob.105 Je hodné zmienky, že závery Elviry H. Tóth boli o dekádu neskôr
použité Joachimom Wernerom, ktorý na základe analógií maďarského bádania identifikoval
známe nálezy z územia Ukrajiny ako hrob Kuvrata, chána „Veľkého Bulharska“ (lokalita Mala
Pereščepina/Мала Перещепина, južne od Poltavy).106 Wernerov záver bol však ukrajinskými
archeológmi neskôr zamietnutý, a interpretácia Kunszentmiklósu ako kaganského hrobu sa
dnes považuje za diskutabilnú.107
V rozsahovo monumentálnom diele Józsefa Hampela sme svedkami jedného z prvých
pokusov o podrobné chronologické zatriedenie archeologického fondu z obdobia včasného
stredoveku.108 Po preskúmaní vtedy dostupného archeologického materiálu Hampel usúdil, že
nálezy, ktoré dnes interpretujeme ako pochádzajúce z pozdne avarskej doby, prislúchajú
Hunom. Podľa dnes platného názoru totiž niekedy v poslednej tretine 7. storočia, prípadne
nedlho predtým, došlo k výraznej zmene v povahe archeologického materiálu v prevažnej
104 PULSZKY 1874, 1-12; LANGÓ 2007, 78-83.
105 H. TÓTH 1972, 167.
106 WERNER 1984
107 CSIKY 2015, 25. poznámka 137.
108 HAMPEL 1905.
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časti Karpatskej kotliny. Lisované a tepané kovania zbraní, konského postroja, opaskov a
pod., typické pre rannú avarskú dobu ustupujú do úzadia, a sme svedkami adaptácie pomerne
unifikovanej hmotnej kultúry. Okrem nástupu liatych opaskových kovaní sú patrné nové typy
ženského šperku, keramiky a pohrebných obyčajov.109 Práve túto množinu nálezov zaradil
Hampel nesprávne do omnoho skoršieho časového obdobia. Dôvodom pre takéto radenie
mohol byť fakt, že liatinová industria je z estetického a technického hľadiska v niektorých
prípadoch jednoduchšie vyhotovená v porovnaní s predošlým obdobím. Hampelov omyl však
onedlho korigovali ďalší bádatelia, ktorím sa podarilo ďalej zjemniť chronologickú
postupnosť avarských nálezov – Géza Nagy110, András Alföldi111 a z nemecky píšucich autorov
predovšetkým prehistorik Paul Reinecke112, ktorého meno sa spája s vypracovaním uceleného
periodizačného modelu doby bronzovej.
Problematika liatinovej opaskovej industrie bola neskoršími generáciami archeológov
hojne diskutovaná. Niektorí bádatelia vysvetľovali túto nápadnú zmenu v hmotnej kultúre ako
napodobovanie byzantských motívov zo strany Avarov. 113 Iní naopak zastávali názor, že nové
artefakty majú svoj pôvod v eurázijskej stepi a do Karpatskej kotliny sa dostali práve s
príchodom nového spoločenstva. Historik a archeológ Gyula László predpokladal, že toto
etnikum predtým obývalo oblasť povodia Kamy, na ľavom brehu Volgy. Dva dominantné
motívy na artefaktoch z tohto obdobia – motív gryfa a rastlinné ornamenty – mali podľa neho
rozličný kultúrny pôvod. Kým motív gryfa mohol pochádzať z Centrálnej Ázie, rastlinné
ornamenty ukazovali na oblasť južného Uralu. 114 V súčasnosti je populárny akýsi hybridný
názor, ktorý nástup liatinovej industrie identifikuje s „módnou vlnou“ v rámci avarskej
populácie, no nevylučuje ani východný vplyv prostredníctvom príchodu menších skupín
stepných spoločenstiev do Karpatskej kotliny.115
Nándor Fettich, uznávaný odborník v oblasti umenia nomádskych kultúr, prvý krát
umiestnil toho času dostupný archeologický repertoár pripisovaný Avarom, do širšieho
kontextu európskych dejín 6-9. storočia. Fettich zatriedil takmer všetky vtedy známe artefakty
109 CSIKY 2015, 302-303 poznámka 11.
110 NAGY 1895; NAGY 1913
111 ALFÖLDI 1932; ALFÖLDI 1934
112 REINECKE 1899
113 EISNER 1952, 404; DEKAN 1972; BÁLINT 2004
114 LÁSZLÓ 1955, 2004
115 DAIM 2003, 497-527
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podľa spôsobu vyhotovenia a typológie výzdoby. Pri rozsiahlej analýze materiálu Fettich
nachádzal kultúrne analógie, ktoré svedčili nielen o evidentnom kontakte Avarov s franským
územím a oblasťou Stredomoria, ale viedli tiež na východ, hlboko do stepného regiónu
Ázie.116 V podobnom duchu sa nesú aj príspevky Istvána Erdélyiho k avarskej otázke. Od
druhej polovice rokov sedemdesiatych sa Erdélyi venuje vzťahu nálezov z avarskej doby k
rozsiahlemu archeologickemu fondu z územia dnešného Ruska.117
Koncom tridsiatych rokov 20. storočia Dezső Csallány významne prispel k otázkam
presnejšej periodizácie avarskej doby v strednej Európe, a podrobne sa zaoberal aj štúdiom
keramiky nomádov v Karpatskej kotline.118 Csallány, ako jeden z prvých bádateľov poukázal
na úzky vzťah avarských nálezov s okruhom byzantskej kultúry.119 Venoval sa však aj otázke
možnej kontinuity avarského osídlenia v 9. a 10. storočí.120
Po roku 1945, v súvislosti s pribúdajúcim počtom rozsiahlych archeologických prác,
problematika dejín Avarov v strednej Európe nutne upútala pozornosť vedeckej obce aj mimo
hraníc Maďarska, a to predovšetkým v tých štátoch, na územie ktorých zasahovalo
predpokladané teritórium niekdajšieho avarského kaganátu. V Československu Darina
Bialeková121, Zlata Čilinská122, Anton Točík123 a Jan Eisner124 spracovali bohatý počet nálezov z
avarskej doby pochádzajúcich z územia Slovenska a čiastočne aj Moravy. Spomedzi nemecky
(a rumunsky) píšúcích autorov treba spomenúť Kurta Horedta. Horedt pochádzal z rodiny
sedmohradskýh Sasov a venoval sa predovšetkým skúmaniu dejín územia Transylvánie v
období ranného stredoveku.125
Za prelomové na poli skúmania rannostredovekej archeológie Karpatskej kotliny možno
označiť bohaté životné dielo už spomenutého historika a archeológa Gyulu Lászlóa, aj keď
dnes už je v niektorých kľúčových elementoch považované za prekonané. 126 László
116 FETTICH 1930
117 ERDÉLYI 1982, okruh hmotnej kultúry Saltovo-Majak a tzv. štýl Martinovka.
118 CSALLÁNY 1939
119 CSALLÁNY 1946
120 CSALLÁNY 1956
121 BIALEKOVÁ 1967; BIALEKOVÁ 1989
122 ČILINSKÁ 1966; ČILINSKÁ 1992; ČILINSKÁ 1995
123 TOČÍK 1968
124 EISNER 1952
125 HOREDT 1986
126 LÁSZLÓ 1946; LÁSZLÓ 1974
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reprezentoval v bádaní pozitivistický prístup k prameňom hmotnej kultúry. Predpokladal, že
pomocou etnografických a sociologických metód založených prevažne na blízkych, či menej
blízkych analógiách, je možné komplexným spôsobom rekonštruovať štruktúru spoločenstiev
ranného stredoveku.127 K jeho menu sa viaže vypracovanie alternatívnej teórie o dvoch vlnách
maďarských kmeňov, z ktorých prvá prišla do Strednej Európy niekedy v poslednej tretine 7.
storočia ako súčasť kmeňovej koalície Onogurov pod vedením Kubera. László sa domnieval,
že tento element, ktorého súčasťou mali byť aj skupiny „proto-madarských“ družín
hovoriacich ugrofinským jazykom, pretrval v niektorých oblastiach Karpatskej kotliny až do
príchodu tzv. „druhej vlny“ Maďarov na konci 9. storočia, pod vedením Arpáda. Hypotézu
mala tiež podporiť existencia pohrebísk s relatívne jednotnou materiálnou kultúrou z prelomu
7-8. storočia, ktorých neprerušená kontinuita je archeologicky zachytiteľná aj v druhej
polovici 9. storočia. Svoje argumenty sa snažil podporiť aj naratívnymi prameňmi. Medzi
inými László ako klasický príklad uvádzal zmienku v tzv. Nestorovom letopise o „bielych
Uhroch“, ktorí sa v Európe usadili niekoľko storočí pred príchodom „čiernych Uhrov“. 128
Tento koncept, v maďarčine hovorovo známy ako kettős honfoglalás, je v Maďarsku dodnes
populárny aj keď bol akademickou obcou opakovane ostro kritizovaný ako nepodložený.129
V maďarskej historiografii 20. storočia však boli celkovo populárne modely
vysvetľujúce nápadné zmeny v materiálnej kultúre daného obdobia ranného stredoveku
migráciou obyvateľstva z východných stepí. O významnom príleve Onogurov do Karpatskej
kotliny v 7. storočí písal už Géza Nagy130 koncom 19. storočia, no z tejto tézy vytvoril
koherentný systém až István Bóna. Bóna patril medzi najvplyvnejšie postavy maďarskej
historickej vedy druhej polovice 20. storočia. Pri výklade hmotnej kultúry Avarov Bóna
presadzoval historický prístup. V otázke etnogenézy Avarov Bóna adoptoval tézu z pera
brilantného maďarského orientalistu a jazykovedca Károlya Czeglédyho. Czeglédy vychádzal
zo známej zmienky byzantského historika Theofylaktosa Simokattésa, podľa ktorého menom
Avarov bolo pôvodne „Var (Uar)“ a „Chunni“.131 Dnes je Simokattésová zmienka považovaná
prinajmenšom za spornú, no Czeglédy z nej vyvodil záver, že Avari pozostávali z dvoch etník
127 LÁSZLÓ 1944
128 LÁSZLÓ 1978.; MMFH I. 192-193
129 FODOR 2006, 94, BOLLÓK 2011, 28-29
130 NAGY 1895
131 Simokattésovou zmienkou sa podrobne zaoberal DOBROVITS 2006
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– element Uar identifikoval ako Ruanruanov (Žuanžuanov) zo Strednej Ázie známych z
čínskych prameňov, kým Chunni predstavovali Heftalitov (bielych Hunov), pôvodne z oblasti
Baktrie, severozápadne od Hindúkušu.132 V otázke zmien v hmotnej kultúre kaganátu, ktoré
datujeme do poslednej tretiny 7. storočia István Bóna prijal vyššie spomenutý koncept
Szádeczky-Kardossa o príleve obyvateľstva z Veľkého Bulharska do Karpatskej kotliny.
Výsledky dovtedajšieho bádania zhrnul v príslušných kapitolách osemzväzkových dejín
Maďarska, publikovaných od roku 1976, a v trojzväzkových dejinách Sedmohradska.133
Predstavu, že v strednej fáze existencie kaganátu sa v Karpatskej kotline usadili
početné spoločenstvá Onogurov vehementne kritizovala ďalšia významná osobnosť maďarskej
archeológie, Csanád Bálint ktorý poukázal na niektoré nedostatky v argumentoch Istvána
Bónu.134 Csanád Bálint, ktorý časť svojich akademických štúdií absolvoval vo Francúzsku,
taktiež upriamil pozornosť na výrazný byzantský kultúrny vplyv v rámci avarskej kultúry,
ktorý sa prejavil najme v rannom a strednom období existencie kaganátu. 135 Interpretáciu
avarskej kultúry ako okrajovej kultúry Byzancie proklamuje vo svojich prácach aj rakúsky
archeológ Falko Daim.136
V súčasnosti platnú periodizáciu – ktorá však prešla niekoľkými dôležitými obmenami
– vypracovala Ilona Kovrig.137 Začiatkom 60. rokov minulého storočia, bolo v okolí obce
Alattyány, v centrálnej oblasti Maďarska, odkryté významné, viacgeneračné avarské
pohrebisko, v ktorom archeológovia objavili vyše 700 hrobov. Ilona Kovrig v snahe zostaviť
podrobnú časovú os existencie nekropoly vychádzala z hrobov datovaných platidlami a tiež z
analógií regiónov v susedstve Avarov, ktoré už disponovali vypracovanou vnútornou
chronológiou. Časový horizont medzi najstaršími a najmladšími hrobmi rozdelila Kovrig na tri
hlavné úseky, ktoré sa stali základom dodnes aktuálneho členenia avarskej doby na skorú
(rannú), strednú (prechodnú) a neskorú.138 Nástup strednej fázy avarskej doby (podľa nej so
začiatkom okolo roku 670) spojila Kovrig s predpokladanou prestavbou mocenských a
132 CZEGLÉDY 1988; POHL 1988a, 34-35
133 BÓNA 1984; BÓNA 1986a
134 BÁLINT 2004 35-65; BÁLINT 2008, 29-61
135 BÁLINT 1989
136 DAIM 2003, 463-570
137 Pre aktuálne, obšírne zrhnutie chronológie avarskej doby pozri TAKÁCS 2009
138 KOVRIG 1963, 226-231

36

politických štruktúr v rámci kaganátu. Charakteristické artefakty s motívom gryfa a úponky sa
však plnej etablovali v avarskej spoločnosti až v priebehu prvej polovice 8. storočia. Pre túto
fázu je príznačná aj pomerne vysoká miera unifikácie pohrebných zvyklostí. Typickým sa
stáva orientácia hrobových jám v smere SZ-JV. V záverečnej fáze je napokon pozorovateľný
významný úbytok opaskových kovaní a celkové „ochudobnenie“ hrobových celkov. Dodajme
však, že spoľahlivé časové vymedzenie kolobehu jednotlivých typov artefaktov je často veľmi
obtiažne, nakoľko iba malý počet hrobových celkov avarskej doby obsahoval mince, ktoré by
daný nález s primeranou presnosťou datovali. Situáciu ďalej komplikuje skutočnosť, že
prakticky všetky nálezy mincí pochádzajú z hrobov skorej a strednej fázy existencie kaganátu,
kým v záverečnej fáze – ktorá predstavuje časový úsek približne 150 rokov – takéto nálezy
takmer absentujú. Relatívna chronológia avarskej doby je dnes komplexne vypracovaná, no jej
umiestnenie na absolútnej časovej osi je naďalej nanajvýš problematické.139
Myšlienku chronologického riešenia vypracovanú Ilonou Kovrig ďalej rozvinula
archeologička Éva Garam. V roku 1995 publikovala závery výskumu avarskej nekropoly v
Tiszafürede, kde konzekventne aplikovala metódy horizontálnej stratigrafie. Navrhovala
zachovať trojité členenie, no neskorú fázu archeologického horizontu avarskej doby ohraničila
až druhou štvrtinou 9. storočia.140
Naproti tomu rakúsky archeológ Falko Daim vyslovil názor, že vytyčovanie absolútnej
chronológie má zmysel iba vtedy, ak sú metódy relatívnej chronológie podporené aplikáciou
prírodovedných metód. Napriek tomu Daim výrazne prispel k lepšiemu pochopeniu evolúcie
niektorých kľúčových artefaktov zo záverečnej etapy existencie kaganátu. Presvedčivo
ilustroval, že kým v prvej perióde neskorej avarskej doby dominujú opaskové kovania s
motívmi gryfa a úponky, v druhej perióde už prevládajú motívy dravých zvierat pri love
koristi. Časovo najmladšie by napokon mali byť opaskové kovania zdobené rastlinnými
ornamentami, medzi ktoré patrí napríklad typický motív ľalie.141
Kombináciu relatívnych a absolútnych metód datovania (seriácie artefaktov a
radiokarbonového datovania) použil aj Peter Stadler. Pozdne avarskú dobu rozdelil na 3
časové úseky (SPA I-III), pričom posledná fáza podľa neho trvala približne 50-80 rokov (760–
139 CSIKY 2015, 299; Pre koreláciu známych historických udalostí s jednotlivými riešeniami periodizácie
avarskej doby pozri tamtiež tabuľku na strane 55.
140 GARAM 1995, 390 – 423; v otázke problematiky chronológie pozri aj GARAM 1979, 85-93
141 DAIM 2003, 501-503
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810/830).142 Seriačnú analýzu opaskových kovaní z avarských pohrebísk na území Slovenska
vyskonal aj Jozef Zábojník. Nesúhlasí však s konvenčným datovaním artefaktov z neskorej
avarskej doby do obdobia po roku 803.143
V otázke chronológie je napokon potrebný spomenúť okruh bádania, ktorý je s
avarskou

dobou

organicky

previazaný,

konkrétne

problematika

najvčasnejšieho

veľkomoravského horizontu na území Slovenska.144 Pri četbe prác niektorých, najmä
slovenských historikov je často nápadné úsilie zamiesť pod koberec otázku konca avarského
kaganátu a prípadnej kontinuity avarskej „identity“.145 Základnú premisu, že avarská
spoločnosť dezintegrovala prakticky vzápätí po skončení avarsko-franských vojen, až
donedávna nikto z českých ani slovenských bádateľov nerevidoval. V poslednom období sa
však predovšetkým z českej, ale aj slovenskej strany ozvali mimoriadne kritické hlasy,
volajúce po kompletnej revízii tejto „implicitne“ ideovo motivovanej koncepcie. 146 Podstatu
tejto kritiky výstižne načrtajú slová Šimona Ungermana: „Osobně považuji BlatnickoMikulčický horizont za dobově podmíněný koncept, kdy poválečná generace archeologů
hledala nějaký specifický kulturní projev, který by charakterizoval středoevropské Slovany,
kteří se v době válek Karla Velikého s Avary začínali emancipovat z područí kaganátu. Z toho
ovšem vyplývala „nutnost“ tyto předměty datovat co nejdříve, kolem roku 800 a do doby
vzniku Velké Moravy, přesněji řečeno do období, kdy se tento mocensko-politický útvar začíná
objevovat v písemných pramenech.“147
Dôležitú úlohu v bádaní zohrávajú aj podrobné analýzy jednotlivých typov artefaktov.
Z nepreberzného množstva takýchto štúdií (okrem vyššie uvedených) je potrebné spomenúť
práce Évy Garam a Gábora Kissa, ktorí sa venovali rozličným druhom opaskových kovaní. 148
142 STADLER 1996, 456–461; STADLER 2008, 59
143 ZÁBOJNÍK 2009, 19; Nazdávam sa, že v tomto prípade sa jedná o trend slovenskej archeológie „stlačiť“
avarský horizont čo najtesnejšie k ominóznému koncu avarsko-franských vojen.
144 Tento horizont figuruje v česko-slovenskej literatúre pod názvom Blatnicko-Mikulčický horizont.
BIALEKOVÁ 1980
145 STEINHÜBEL 2011, 16; rovnako aj v monografii o dejinách Bratislavy, ŠEDIVÝ– ŠTEFANOVIČOVÁ
(eds.) 2012, 309
146 TŘESTÍK 2001, 70; Pre podrobnú kritiku Blatnicko-Mikulčického horizontu pozri UNGERMAN 2011;
ROBAK 2017
147 UNGERMAN 2011, 144
148 GARAM 2001; KISS G. 1998, 461-495; KISS G. 2000
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Artefaktmi zdobenými špecifickým súborom rastlinných motívov a ženským šperkom
neskorého obdobia sa zaoberal Béla Miklós Szőke. 149 V roku 2014 Szőke publikoval
podrobného sprievodcu k stálej výstave Maďarského národného múzea, ktorá mapuje
karolínske obdobie v Karpatskej kotline a výrazne sa dotýka aj otázok o možnej kontinuite
avarských spoločenstiev v 9. storočí.
Tyčové, bodné a sečné zbrane avarskej doby najnovšie obšírne spracoval Gergely
Csiky.150 Csikyho cieľom bolo nielen vytvorenie prehľadného katalógu avarských zbraní, ale
aj objasnenie ich kultúrného kontextu vo svetle poznatkov, ktorými disponujeme o materiálnej
kultúre včasnostredovekého stredomoria, merovejských a karolinských území a tiež s oblasťou
eurázijskej stepi.
Otázkou prítomnosti kresťanských komunít v Avarii na území niekdajšej rímskej
Pannonie, ktoré za sebou zanechali špecifický okruh hmotnej kultúry, sa systematicky zaoberá
maďarský archeológ Róbert Müller. Tento zaujímavý fenomén v archeológii Karpatskej
kotliny sa podľa prvého zdokumentovaného náleziska nazýva Keszthelyskou kultúrou
(Keszthely-kultúra). Diskusia o pôvode týchto komunít je naďalej otvorená, no nálezový fond
Keszthelyskej kultúry jasne napovedá, že tieto spoločenstvá boli Avarmi nielen tolerované, ale
aj integrované. Až do 7. storočia totiž nedochádza k ochudobneniu hrobových príloh a v
priebehu 8. až 9. storočia sú na tunajších pohrebiskách pochovávaní jedinci podľa pohanských
(kostry koní, zbrane, keramika a pod.) aj kresťanských zvyklostí (spony s kresťanskou
symbolikou, lokálne vyrábané šperky ovplyvnené byzantským štýlom).151 Nemecký archeológ
Volker Bierbrauer pokladá Keszthelyskú kultúra za znak kontinuálne prítomného rímskeho
provinčného obyvateľstva.152
Naostatok stoja za zmienku práce, ktorých predmetom je výskum germánskeho
elementu v avarskom kaganáte po gepidsko-langobardskej vojne a migrácii Alboinových
Langobardov do Itálie sa. Pamiatkami po Gepidoch sa okrem iných zaoberali aj Walter Pohl153,
Atilla Kiss154 a najnovšie Attila P. Kiss.155
149 SZŐKE 2001, 103-140; SZŐKE 1992, 842-968 (ženský šperk)
150 CSIKY 2015
151 MÜLLER 2008
152 BIERBRAUER 2005
153 POHL 1980
154 KISS 1992
155 P. KISS, 2015
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Záverom možno skonštatovať, že zavše diametrálne rozdielné výsledky jednotlivých
archeológov, často pri uplatnení identických metód, názorne ilustrujú fakt, že aj zdanlivo
mimoriadne exaktná vedecká metóda dostane svoj konečný „tvar“ v závislosti na prekoncepcii
toho ktorého bádateľa. Podľa môjho názoru sú metódy absolútneho datovania nepochybne
mimoriadnym prínosom pre bádanie a v prípade ich čoraz rozsiahlejšieho a efektívnejšieho
uplatnenia je na mieste očakávať prelom na poli výskumu ranného stredoveku (nielen) v
strednej Európe. No ich aplikácia je v súčasnosti stále natoľko nákladná, že nemôžeme ani
zďaleka hovoriť o ich plošnom uplatnení. Takto získané informácie sú vzhľadom k rozsahu
celkového nálezového fondu nemnohé a pri ich interpretácii je preto potrebná opatrnosť, aj
keď s oprávneným nádychom optimizmu. Kľúčovým prvkom v súčasnom výskume je tiež
zostavenie prehľadných softvérových databáz, v ktorých sa koncentruje čoraz väčší počet
nálezov. To otvára nové obzory pre interdisciplinárnu analýzu materiálu v celoeurópskom
kontexte. Priekopníkmi v oblasti aplikácie kvantitatívnych softwarových metód sú Peter
Stadler a Falko Daim, na slovensku Jozef Zábojník.156

156 Pre informácie o fonde avarskej doby v databáze Montelius pozri STADLER 2005
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5 - Prehľad bádania 9-10. storočia v Karpatskej kotline

Hungari … contemplatique regionem cordibus malum, quod post in propatulo aparuit, machinabantu.
Liudprandi, Antapodosis I, 13.

Maďarská literatúra označuje termínom honfoglalás kor obdobie príchodu maďarských
kmeňov do Karpatskej kotliny na konci 9. storočia, a následné vojenské podmanenie prakticky
celého územia ohraničeného oblúkom Karpát, ktoré bolo zavŕšené niekedy v období po
rozhodujúcej porážke východofranských síl (907).157 Termín honfoglalás nemá v čestine ani
slovenčine náležitú analógiu. Za azda najlepšiu paralelu možno označiť nemecký termín
Landnahme. Slovo samotné má korene v literatúre druhej polovice 19. storočia. Jeho autorom
je veľká postava maďarského národného romantizmu – Mór Jókai. Ako prvý zakomponoval
termín honfoglalás do vedeckej literatúry Károly Szabó a následne sa toto označenie rýchlo
udomácnilo.158
Odborná literatúra považuje za začiatok obsadzovania Pannonskej panvy maďarskými
kmeňmi prevažne rok 895.159 V skutočnosti však nie je otázka príchodu prvých Maďarov
dodnes uspokojivo vyriešená a termín 895 má skôr symbolický význam. Herwig Wolfram
značne zjednodušene, no v zásade správne poukázal na takmer anekdotický charakter
„výpočtu“, ktorý viedol k fixácii roku 895 v modernej historiografii. V období národného
157 Naďalej môžeme predpokladať, že maďarské kmene obsadili priestor Karpatskej kotliny prinajmenšom v
dvoch hlavných etapách (BÓNA 2000, 33-35). Hranica Dunaja však v tomto prípade pre Maďarov zdá sa
nepredstavovala výraznejšiu prekážku, tak, ako to bolo vo franskom období či ešte za čias existencie
antických štruktúr. Nová vojenská sila obsadila a dostala pod kontrolu oba brehy Dunaja, a v priebehu 10.
storočia sa územie kontrolované Maďarmi na západe tiahlo k rieke Enns. Na severe je možné predpokladať
strážne posádky a stanovištia diaľkového obchodu v priestore dnešného juhovýchodného Poľska. Sféra
vplyvu sa zrejme tiahla niekde v oblasti údolia rieky San (KOPERSKI 1996). Na východe tvorila prirodzenú
prekážku línia južných a východných Karpát (LANGÓ 2006, 91; BÓNA 2001) kým na juhu bolo územie
kontrolovaná Maďarmi ohraničené líniou Dunaja a Sávy (LANGÓ 2006, 91; BÓNA 2001, 71). Presnú sféru
vplyvu Maďarského kmeňové zväzu na prelome 9-10. storočia nie je možné vytýčiť, ostatne prebiehajúce
vojenské operácie na okrajoch Karpatskej kotliny mohli tieto hranice posúvať. Je tiež potrebné zdôrazniť
fakt, že významový obsah termínu hranica nie je možné interpretovať v zmysle dnešnej politickej hranice. Na
základe distribúcie hmotnej kultúry 10. storočia, ktorá sa prisudzuje Maďarom, nemožno určiť hranicu ich
územia. „Putovanie“ materiálnej kultúry totiž mohlo byť spôsobené aj „módnymi trendmi“ či akulturáciou
okolitých spoločenstiev (JONES 1997, 119-126).
158 VÉKONY 2002, 198.
159 RÓNA-TAS 1999, 332-334; ŠEDIVÝ– ŠTEFANOVIČOVÁ 2012, 314.
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romantizmu 19. storočia bolo potrebná stanoviť pevný dátum, ktorý by umožnil ukotviť
začiatok maďarskej hegemónie v ich novej vlasti v strede Európy. Prirodzene, historická veda
od počiatku zápolila s problémom nedostatku náležite relevantných prameňov k obdobiu
ranného stredoveku. Ako kľúčová bola napokon prijatá zmienka cisára Konštantina
Porfyrogeneta, ktorý opísal, ako pred 50-55 rokmi Pečenehovia zahnaní alianciou Úzov a
Chazarov na západ, vyhnali „Türkov“ (tj. Maďarov) z ich sídel. 160 Keďže vznik
Konštantínovho spisu O spravovaní ríše sa kladie približne do roku 950, z tohto dátumu sa
jednudocho odrátalo 55 rokov, a etabloval sa tak výsledok 895. 161 Aj tento prípad dobre
ilustruje, aké riziká obnáša proces, v ktorom sa historik pokúša prilepiť obraz dejinných
udalostí na absolútnu časovú os. V súčasnosti radiokarbonové datovania niektorých hrobov z
okolia Szegedu nasvedčujú, že časť vojenského potenciálu maďarských kmeňov sa zdržiavala
v Karpatskej kotline už v období, kedy sa Maďari prvý krát objavujú v súdobých písomných
prameňoch, teda niekedy začiatkom druhej polovice 9. storočia.162 Preto by sme sa nemali
dívať na maďarský zábor Karpatskej kotliny ako dramaticky rýchly proces, ktorý sa odohral v
horizonte niekoľkých rokov. Reálnejšie je predpokladať pozvoľný proces infiltrácie, ktorý bol
zahájený začiatkom druhej polovice 9. storočia a viac-menej formálne zavŕšený udalosťami
roku 907, keď Maďari pri Dunaji zastavili a porazili vojsko Ľudovíta IV. (893-911), upevniac
tak svoje pozície v prstenci Karpát.
Medzi bádateľmi naďalej nepanuje zhoda v posúdení udalostí, ktoré bezprostredne
predchádzali udalostiam roku 895. Niektorí historici interpretujú príchod hlavnej skupiny
Maďarov ako únik smerom na západ potom, čo Pečenehovia zdevastovali ich sídla v Etelköz.
Iní sa domnievajú, že sa naopak jednalo o plánovanú vojenskú akciu a hrozba zo strany
Pečenehov bola nanajvýš jedným z faktorov, ktoré urýchlili prekročenie Karpát. 163 Sídla
Maďarov v Etelköze zrejme skutočne utrpeli citeľnú stratu, no dnes známe archeologické
pramene jasne nasvedčujú, že väčšia časť populácie nepochybne prekročila karpatské
priesmyky (prípadne sa do Karpatskej kotliny dostala južnou, dolnodunajskou cestou). Na
pohrebiskách zo začiatku 10. storočia sú totiž v prirodzenom pomere zastúpené všetky vekové
zložky niekdajšieho obyvateľstva oboch pohlaví, a disponujú prevažne rovnakými
160 De Administrando Imperio 37, 167.
161 WOLFRAM 2001, 130-131.
162 TÜRK 2016, 13.
163 KRISTÓ 1980, 199-204; SZABADOS 2011

42

antropologickými znakmi a jednotnou hmotnou kultúrou, čo by v prípade závažných strát na
životoch a stádach po vojnách s Pečenehmi a Bulharmi okolo roku 895 zaiste nebolo možné. 164
Nezabudnime tiež na fakt, že už v roku 899 maďarské vojsko najaté Arnulfom Korutánskym
operovalo v údolí Pádu a pokúsilo sa (neúspešne) preniknúť aj do Benátok. Vojsko Berengara
I.(† 924), ktoré podľa prameňov čítalo vyše 10 000 mužov, v snahe zastaviť vyčíňanie
Maďarov, bolo na brehoch rieky Brenty úplne zlikvidované.165 Aj keď v prameňoch figurujúce
čísla o sile Berengarovho vojska sú pravdepodobne prehnané, maďarský kontingent akiste
nemohol byť málopočetný.166 Počnúc rokom 889, nasledujúcich vyše 5 dekád ťažko
zastaviteľné maďarské družiny temer neprestajne terorizovali Európu od Bosporu po Iberský
polostrov. Neutíchajúce výpravy Maďarov naznačujú, že sa nemohlo jednať o spoločenstvo,
ktorého demograficky a ekonomický potenciál utrpel v poslednej dekáde 9. storočia výrazné
straty. Ako vieme z byzantských vojenských manuálov, kľúčovým elementom v bojovej
stratégie stepných nomádov boli početné stáda koní, ktoré ich doprevádzali na ich výpravách.
Okrem zjavnej funkcie koní ako záložných bojových, slúžili aj ako zdroj obživy, a vytvárali
napohľad dojem omnoho početnejšieho vojska.167 V prípade, že by maďarské kmene okolo
roku 895 boli utŕžili od Pečenehov devastujúce straty na životoch a stádach, podľa vojenského
historka Kálmána Nagya časový úsek 4-5 rokov by nebol býval postačujúci na regeneráciu a
výcvik nových, vojensky nasaditeľných stád.168 Je nemysliteľné, že sotva pár rokov po takejto
kataklizme maďarské bojové družiny s vidinou tučného zisku beztarostne odcválajú do Itálie,
nechajúc svoje nové sídla opäť nechránené, napospas osudu.
Archeológia, ktorá sa ako samostatná vedná disciplína pozvoľna formovala v priebehu
19. storočia, hrala od počiatku kľúčovú úlohu vo výskume inkriminovaného obdobia. V roku
1834 publikoval Miklós Jankovich článok o nezvyčajných nálezoch, ktoré boli nájdene v
náhodne odkrytom hrobe v Benepuszte, neďaleko Kecskemétu. 169 Súčasťou zachránených
predmetov boli kovania konského postroja a strieborné mince razené Berengarom I., ktoré
nález umožnili datovať. Jankovich na základe toho správne usúdil, že hrob akiste patril
164 RÉVÉSZ 2014(a), 42-75.
165 FODOR 2015, 50.
166 Je povšimnutiahodné, že Fuldské letopisy aj v súvislosti s udalosťami v Itálii menujú Maďarov ako Avari,
qui dicuntur Ungari (Annales Fuldenses a. 900, 134).
167 Leonis VI., Tactica 18/50., 456-457.
168 NAGY 1998, 134–135.
169 JANKOVICH 1834
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bojovníkovi z generácie Arpádových Maďarov. Pamiatky po obyvateľoch Karpatskej kotliny
9-10. storočia začali v nasledujúcich dekádach hromadne pribúdať. Dnes evidujeme približne
26 000 hrobových celkov z tohto obdobia, no iba približne 1000(!) hrobov z tejto množiny
obsahovalo relikty koní, zbrane, špermy a iné artefakty typicky „maďarskej“ proveniencie. Je
teda evidentné, že napriek intenzívnemu archeologickému bádaniu druhej polovice 20.
storočia poznáme naďalej iba fragmentárnu vzorku niekdajšej populácie.170
Obdobie tzv. dlhého 19. storočia je naprieč Európou úzko späté s ideou národnej
identity v kontexte, ktorý v istom zmysle prežíva do dnešných dní. Súčasný pozorovateľ môže
subjektívne vnímať toto obdobie cez akýsi závoj mystiky a romantizmu, kedy sa primárny
záujem bádateľov koncentroval predovšetkým na poznanie „heroickej“ stránky politických
dejín. Táto skutočnosť bola azda najviac vyostrená v priestore strednej a východnej Európy. V
danom kontexte sa nezdajú prehnané slová Ferenca Glatza, ktorý tvrdí, že v tomto spletitom
geopolitickom koridore sú moderné historiografie už od svojho vzniku nútené stáť v službách
jednotlivých národných a etnických celkov.171
Historické práce, ktoré sa zrodili v tzv. reformnom období (reformkor) v Uhorsku v
prvej polovici 19. storočia – a to nielen z pera etnických Maďarov – boli zväčša predchnuté
ideou natia Hungarica. Čoraz častejšie sa preto ozývali hlasy, ktoré poukázali na potrebu
systematicky zozbierať a vedecky vyhodnotiť pramene, ktoré sa viažu k ranným dejinám
Maďarov v Karpatskej kotline.
Prvá veľká generácia moderných maďarských historikov – do ktorej patrili Henrik
Marczali a Gyula Pauler – zaoberajúcich sa problematikou stredovekých dejín, prevažne
stranila teórii, ktorú razil chýrny jazykovedec a turkológ Ármin Vámbéry. Vámbéry na základe
vtedajších antropologických a filologických poznatkov zastával názor, že bojovné maďarské
gentes zaiste patrili k mocnému turánskému kultúrnému okruhu stepných národov a nie k
„nevýznamnému, zaostalému spoločenstvu lovcov a zberačov“ ugrofínskej jazykovej vetvy.172
K tejto spoločensky mimoriadne populárnej a svojho času ostro sledovanej otázke, sa vyjadrili
aj mnohé známe osobnosti maďarských intelektuálnych kruhov, medzi nimi aj popredný
170 RÉVÉSZ 2014, 36.
171 GLATZ 2001, 97.
172 VÁMBÉRY 1882, VÁMBÉRY 1895, 74-75; LANGÓ 2006, 94.
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literáti ako János Arany a Mór Jókai. 173 Archeológ Péter Langó však v poslednom období
správne upozornil na fakt, že napriek značnej popularite vo vtedajšej maďarskej vedeckej
obci, a aj mimo nej, sa turanizmus nikdy nestal oficiálnou dogmou akademických kruhov. 174
Tento koncept slúžil skôr ako istá protiváha panslavistických prúdov v rámci RakúskoUhorskej monarchie, ktorý v tom čase dosahoval svojho najväčšieho rozmachu.175
Ferenc Pulszky, známy polyhistor a významná osobnosť kultúrneho a politického
života predvojnového obdobia, bol taktiež neochvejným zástancom Vámbéryho turánskeho
konceptu. Dokazujú to Pulszkého vedecké publikácie z čias, kedy zastával post riaditeľa
Národného Múzea.176 V nich podal obraz o Maďaroch ako o etniku chrabrých dobyvateľov
Karpatskej kotliny, teda v zásade tak, ako to ukážkovo spracoval Munkácsy na jeho
monumentálnom plátne Honfoglalás. Na ňom môžeme vidieť majestátneho Árpáda
obklopeného harcovníkmi, v sedle bieleho tátoša s nonšalantným výrazom v tvári, kým plachý
– zjavne „autochtónny“ - obyvatelia Karpatskej kotliny krotko prinášajú symbolické dary.
Celkovo sa do historických prác tohto obdobia markantne premietal koncept živý v maďarskej
historiografii až do konca 2. svetovej vojny. Teda idea Maďarov, ako potomkov bojovných
gentes opradených legendami, pozostávajúcich prakticky výlučne z bojaschopných mužov,
ktorí v 9-10. storočí – podobne ako Vikingovia – hrozili mocou svojich zbraní celej vtedajšej
Európe.
Myšlienkový a ideologický obsah prác ladených v tomto duchu však treba chápať v
zrkadle celej vtedajšej európskej historiografie, v ktorej môžeme nájsť hojné dôkazy snáh o
glorifikáciu národnej minulosti.177 Ostatne, nezabúdajme ani na to, že skutočné vedecké
základy historiografie v tej podobe, v akej ju interpretujeme v súčasnosti, boli položené v 19.
storočí práve v súvislosti s „rozkvetom“ nacionalizmu a národnostnej emancipácie. 178
Neznamená to však nevyhnutne, že Pulszky a jeho súčasníci písali svoje práce v okovách
šovinizmu. Maďarská vedecká obec si bola dobre vedomá neudržateľnosti myšlienky, že
moderný maďarský národ je potomkov hŕstky Árpádových bojovníkov (a ich slovanských
173 VÉKONY 2002, 32-33.
174 LANGÓ 2006, 96.
175 TAKÁCS 2006, 78-79.
176 PULSZKY 1897
177 GEARY 2014, 25-54.
178 Tamtiež
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žien). Okrem iného to výstižne ilustruje anekdota z pera Imreho Henszlmanna, doyena
maďarskej kunsthistórie. V publikácii vydanej na počesť vedeckej a kultúrnej činnosti Ferenca
Pulszkého sa dočítame, ako na jednom z akademických zasadnutí archeologickej komisie
literárny kritik a tajomník Maďarskej Akadémie Vied, Ferenc Toldy s humorným nadhľadom
odsúdil prehnane horlivé patriotické výlevy z radov vlastných kolegov: „Nachadzame sa tu
deviati, tak, ako pri založení [komisie]: ja, Tholdy quondam Schedel,

[ďalej] Arányi,

quondam Lossteiner, Erdy, quondam Luczenbacher, Henszlmann, Mátray, quondam Rothkrepf,
Romer, Stummer, Wenczel; nepochybne všetko čistý Maďari Arpádovej krvi; no a náš
predseda, Ágoston Kubinyi, je slovenského pôvodu: máme sa teda vskutku čím hrdiť!“179
Pri príležitosti miléniových osláv v roku 1896, pri ktorých si verejnosť pompézne
pripomenula príchod Maďarov do Karpatskej kotliny, bola vydaná prvá ucelená syntéza
predstavujúca vtedy známe archeologické artefakty viažuce sa k materiálnej kultúre
maďarských kmeňov.180 Z dnešného pohľadu je na tejto publikácii pozoruhodné predovšetkým
to, že autor József Hampel prezentoval okruh hmotnej kultúry 10. storočia v Karpatskej
kotline mimoriadne vecne a distingovane. V jeho prehľadnej práci chýba premrštený pátos a
často prehnaný vlastenecký zápal, ktorý neraz nachádzame v textoch Hampelových
súčasníkov.181 Hampel sa v neskoršom období pokúsil konzekventne definovať jednotlivé
kultúrne okruhy v rámci archeologického horizontu 9-10. storočia. V jeho výrazne
schematickom ponímaní patrili chudobné hroby a pohrebiská „autochtónnym“ Slovanom, kým
bohaté jazdecké hroby a celkovo hroby s rozmanitým inventárom priradil Maďarom.182
V mysliach širokej verejnosti, ale aj bádateľov začiatku 20. storočia bol nesporne
zafixovaný koncept o militantnej aristokratickosti Arpádových družiníkov. Preto za hmotnú
pozostalosť Maďarov 9-10. storočia boli považované iba tie ukážkové hrobové celky, v
ktorých okrem telesných ostatkov zosnulého pri jeho nohách figurovali aj ostatky koňa a
zbrane, ideálne v doprovode predmetov vyrobených zo zlata, alebo pozláteného striebra.
Rovnako vysoké „kritériá“ sa kládli aj na predpokladaných rodinných príslušníkov týchto
179 LANGÓ 2006, 94: (Kilenczen vagyunk, eredetileg és illetőleg jelenleg is: Én, Tholdy quondam Schedel,
Arányi, quondam Lossteiner, Érdy, quondam Luczenbacher, Henszlmann, Mátray, quondam Rothkrepf,
Romer, Stummer, Wenczel; valamennyi tiszta Árpádvérű magyar; elnökünk, Kubinyi Ágoston pedig tót
eredetű: van tehát mit chauvinkednünk!)
180 HAMPEL 1896
181 Porovnaj napríklad VASZARY 1895; MARCZALI 1895
182 HAMPEL 1907
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bojovníkov, ktorí zaiste nemohli byť uložení na odpočinok bez náležitej okázalosti. Všetky
ostatné hrobové celky datovateľné do 9-10. storočia, ktoré tento koncept nespĺňali, boli v
konečnom dôsledku považované za subjekty podriadené tejto elite. A v tomto podrobenom
substráte videlo maďarské bádanie – či už mlčky alebo explicitne – doklady slovanského
obyvateľstva. V tejto súvislosti archeológ István Fodor humorne a mimoriadne výstižne
poznamenal – maďarská akademická obec si týmto konceptom teatrálne strelila gól do vlastnej
siete v kontexte neskorších udalostí. V turbulentných rokov po skončení Veľkej vojny, v
ktorých sa maďarská spoločnosť prizerala na odňatie dvoch tretín svojho historického územia,
boli vedecké koncepcie maďarského bádania predstaviteľmi nemaďarských národov v
Uhorsku využité ako účinné argumenty proti morálnej legitimite politickej moci Maďarov v
Karpatskej kotline.

Bolo by bývalo iracionálne nesiahnuť po zdanlivých dôkazoch

predostretých samotnými Maďarmi, ktoré nasvedčovali, že na území nástupníckych štátov sa
nenachádzajú takmer žiadne bohaté jazdecké hroby – ergo inkriminované územia mohli
počnúc 10. storočím patriť „Uhrom“ nanajvýš nominálne.183 Napriek tomu museli uplynúť 4
dekády, aby maďarský historici a archeológovia prehodnotili svoje zažité postoje.
Bádanie ranného stredoveku však nebolo kľúčovým iba z hľadiska maďarských
intelektuálnych kruhov. Slovanská a rumunská inteligencia žijúca na území dualistickej
monarchie, ale aj mimo nej, vnímala dobové smerovanie maďarskej politiky ako
fundamentálnu prekážku vlastnej národnej emancipácie.184 Koncept národných dejín ranného
stredoveku bol teda dvojsečnou zbraňou, ktorá vo všetkých táboroch slúžila na posilnenie – v
niektorých prípadoch vybudovanie – vlastnej národnej identity. Spoločným programovým
bodom nemaďarskej inteligencie bolo prezentovať vznik stredovekého Uhorského štátu ako
násilný akt, ktorý mal mimoriadne negatívny dopad na osud všetkých spoločenstiev mimo
rámec Natia Hungarica.185
Prenikanie austroslavizmu a panslavistických ideí do stredoeurópskej historiografie je
možné zachytiť od prvej polovice 19. storočia v dielach Jána Kollára, Šafárika, a Palackého.
Takmer paralelne s ideou panslavizmu sa objavil koncept dácko-rímskej kontinutiy 186 a
183 FODOR 2014, 78.
184 ROMCSIS 1998, 88-98.
185 LANGÓ 2006, 92.
186 pre kritiku pozri GÁLL 2016; SCHRAMM 1997; V maďarskom jazykovom prostredí sa často nesprávne
aplikuje termín dácko-rumunská (dáko-román) kontinuita. Podľa prívržencov tejto tézy, ktorá je časťou
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illírsko-chorvátskej kontinuity187 ktoré predstavovali ideologickú protizbraň maďarského
turanizmu. Spomenuté príklady sú dobrou ukážkou toho, že pre národné sebauvedomenie mali
tieto koncepty morálny obsah, ktorého podstatou bolo preukázať autochtónnosť vlastného
etnika na území Karpatskej kotliny, a skrz ňu aj politické právo na sebaurčenie. Nejednalo sa
však o unikátny jav. V dobovej Európe bol tento princíp všadeprítomný. Spomeňme aspoň
francúzsko-nemeckú polemiku o Alsasko-Lotrinsko188, či emancipačné snahy Írov, Baskov a
Kataláncov, kde preukázanie vlastnej autochtónnosti bolo chápané ako závažný argument na
strane oprávnenosti národnostných požiadaviek.189
Nakoľko hmotná kultúra rannostredovekých Slovanov v strednej Európe pred vznikom
Veľkej Moravy v nemá z archeologického hľadiska také výrazne špecifiká ako je to v prípade
Germánov, Avarov či Maďarov, okruh archeologických artefaktov viažúcich sa k Slovanom
bol dlho nejednoznačný.190 Podľa Šafárika mali kľúčovú úlohu v identifikácii včasných
Slovanov zohrať písomné pramene ranného stredoveku.191 Na tých územiach, kde pramene
lokalizovali Slovanov, či tam, kde toponymá svedčili o ich niekdajšej prítomnosti, sa pokúsili
jasne vymedziť súbor archeologických nálezov, ktoré by poslúžili ako hmatateľný dôkaz
existencie slovanského osídlenia na inkriminovanom území.192 Prvé pokusy vypracovať
ucelené typologické systémy, podľa ktorých bude neskôr možná spoľahlivá kategorizácia
archeologických artefaktov, sa viažu práve k tomuto obdobiu. V európskom kontexte bol azda
najvplyvnejším proponentom teórie, že markantné znaky konkrétnej materiálnej kultúry je
možné priradiť k jednotlivým etnickým spoločenstvám, nemecký filológ a archeológ Gustaf
Kossinna. Ak je jazyk najlepším zrkadlom obyčajov a hodnôt konkrétneho etnika, bolo podľa
Kossinnu možné zákonite možné očakávať, že tieto entity nechajú svoj jasný otlačok aj v
hmotnej kultúre detekovateľnej archeologickou metódou.193 Vychádzajúc z tohto presvedčenia,
rumunského bádania stále akceptovaná, dácke obyvateľstvo pretrvalo na území Sedmohradska v hojnom
počte aj po vojenských výpravách cisára Trajana do Dácie, a ako také neskôr zohralo kľúčovú úlohu v
etnogenéze Rumunov.
187 LANGÓ 2005, 228-232
188 SCHNAPP 1996, 56
189 GEARY 2014, 18.
190 Pre momentálne stále aktuálnu kritiku týkajúcu sa prisudzovania etnického pozadia predmetom materiálnej
kultúry pozri. BRATHER 2000, BRATHER 2004; v maďarskom bádaní BÁLINT 2006. V kontexte západnej
Európy CORRADINI–MEENS–PÖSSEL–SHAW 2006
191 BRATHER 2001(b), 719-720.
192 K problematike okruhu materiálnej kultúry Slovanov v rannom stredoveku boli v tomto období relevantné aj
práce Friedricha Lischa. BRATHER 2001(b), 728.
193 KOSSINNA 1911, KOSSINNA 1928; GEARY 2014, 47.
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Kossinna a jeho nasledovníci, sa pokúsili verne rekonštruovať proces „gravitovania“
jednotlivých jazykových spoločenstiev (dôraz bol prirodzene kladený na Germánov) z ich
pravlasti k hraniciam a do jadra Rímskej ríše. 194 Podľa vtedajšej koncepcie (ktorej
reminiscencie je zavše možné nájsť aj v súčasných prácach historikov a archeológov) boli
jednotlivé špecifické artefakty nespornými indikátormi etnicity.195 Túto ideu prevzala aj
vtedajšia maďarská historiografia, v ktorej štandardne prevládal názor, že tzv. nomádske
spoločenstvá nedisponovali vlastnou produkciou keramiky, a preto nálezy hlinených nádob v
hroboch a na sídliskách z 9-10. storočia v Karpatskej kotline musia nutne pochádzať od
mocensky podrobeného etnika.196
Popredným predstaviteľom a šíriteľom panslavistických ideí bol Lubor Niederle, u
ktorého prebudila záujem o hlbšie poznanie slovanských dejín jeho prvá návšteva cárskeho
Ruska na konci 90. rokov 19. storočia. Neskoršie práce Niederleho položili základný pilier
formujúcej sa slovanskej archeológie. Jeho dielo však malo z hľadiska dejín Karpatskej
kotliny aj ideologický kontext. Stavajúc na báze vtedy dostupných historických, archeologický
a etnografických poznatkov sa Niederle pokúsil dokázať, že v čase príchodu maďarských
kmeňov do stredného Podunajska bolo v tomto priestore vo väčšine Slovanstvo, ktoré
disponovalo jednotnou, ucelenou materiálnou kultúrou, a ktorá bola nesporne dokladom
vysokej miery spolupatričnosti Slovanov v rannom stredoveku.197 Ako univerzitný profesor a
neskôr riaditeľ Archeologického ústavu ovplyvnil niekoľko nasledujúcich generácií
archeológov a historikov.
Slovanské jazykové spoločenstvá a Rumuni žijúci na území Uhorska sa pokúšali
vyčleniť svojú národnú minulosť z historiografického prúdu, ktorý predstavovala
predovšetkým maďarská historiografia. Prvoradým cieľom bolo predloženie archeologických
a historických dôkazov vlastnej autochtónnosti. V dnešnom západnom civilizačnom okruhu, v
ktorom oficiálne vládne idea princípu „politickej korektnosti“ môže byť zavše obtiažne
pochopiť skutočnosť, že až do Francúzskej revolúcie nebola myšlienka zabratia územia za
194 GEARY 2014, 48.
195 Ako príklad možno uviesť tézu Lubora Niederleho, podľa ktorej záušnica s esovitým zakončením, či
vlnovkou zdobená keramika sú eminentnými pamiatkami Slovanského okruhu. NIEDERLE 1890, 105;
CURTA 2001, 9
196 PULSZKY 1878, 224; HAMPEL 1907, 51.
197 CURTA 2001, 368; LANGÓ 2006, 98.
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účelom získania vlasti a následného vytvorenia štátu na princípe sily považovaná za morálne
odsúdeniahodnú.198 Nemaďarské intelektuálne kruhy v Uhorsku vo svojich snahách o
autonómiu sa snažili podkopať práve tento princíp a prezentovať archeologické artefakty 9-10.
storočia ako dôkazy historickej krivdy, ktorej sa dopustili kočovný Maďari na „pôvodných“
obyvateľoch Karpatskej kotliny.199 Snažili sa čo najviac rozvinúť a spopularizovať ideu, že
maďarské kmene, ktoré vtrhli v 9. storočí do tohto priestoru znamenali koniec nádejám na
pokojné spolužitie a prosperitu západných Slovanov.
Napriek tomu, že sa jednalo v prevažnej miere a teoretické konštrukcie, ktoré sa
neopierali o striktnú analýzu archeologického materiálu a písomných prameňov, tieto
myšlienky neskôr slúžili ako nespochybniteľný dôkaz oprávnenosti emancipačných snáh
národností v monarchii. Po prvej svetovej vojne, keď sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozpadla
na mozaiku nástupníckych štátov, zohrala idea autochtónnosti dôležitú úlohu v procese
reorganizácie geopolitického priestoru strednej Európy. Myšlienkovo znepriatelené tábory sa
predbiehali v dokazovaní oprávnenosti svojich požiadaviek práve na princípe práva na
historické sebaurčenie. Maďarská spoločnosť prirodzene vnímala oklieštenie územia
historického Uhorska ako národnú tragédiu. Paradoxne sa však práve v tomto čase bádanie
ranného stredoveku presunulo na okraj zájmu inteligencie, keď prvá veľká generácia
medievistov nenašla pokračovateľa. So zánikom spoločného štátu aj rakúske bádanie stratilo
záujem o výskum problematiky 9-10. storočia na území historického Uhorska.
Kým slovanská a rumunská veda veľmi dôsledne usilovala o to, aby jej názory boli
dobre známe v povojnovej spoločnosti víťazných mocností, závery maďarskej historiografie
boli de facto neznáme a prístupné nanajvýš pre nemecky čítajúce publikum. Naproti tomu
práce Lubora Niderleho boli publikované vo francúzštine. 200 Podobne to bolo v aj prípade

198 Źe súčasťou národa je de iure iba šlachta, ktorá svoju legitimitu viazala k „sláve predkov“, nebola ideova
konštrukcia zrodená v priestore strednej Európy. Vo francúzskom prostredí šlachta odvodzovala svoje právo
k moci skrz vojenské podmanenie obyvateľov Gallie germánskymi Frankmi v 5. storočí. Ako dramaticky sa
niekedy takéto paradigmy menia dokazuje aj slávny manifest abbé Sieyèsa (1748-1836) ktorý síce priznal
šlachte jej franský pôvod, no práve preto v jeho očiach šlachta predstavovala morálne pokleský element,
ktorý si násilne podmanil produktívne a mierumilovné autochtónne galské obyvateľstvo. Skutočnými
predkami francúzkeho ľudu sú teda Gallovia ktorí nosili jarmo franskej nadvlády vyše jedného milénia
(GEARY 2014, 32).
199 HAMBERGER 2004, 81.
200 NIEDERLE 1923, NIEDERLE 1926
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rumunskej vedy.201 V územne posilnenom povojnovom Rumunsku čoraz väčšmi dominovala
koncepcia dácko-rímskej kontinuity a veľkej popularite sa tešila aj myšlienka okruhu tzv.
Geto-Dáckej kultúry, vypracovaná Vasilom Părvanom na prelome 19. a 20. storočia.202
V období po prvej svetovej vojne, sa Maďarská spoločnosť pokúšala zotaviť z
ekonomickej a psychickej traumy ktorú utŕžila. Neskrývanou prioritou zahraničnej politiky sa
stala snaha o revíziu hraníc. Tá bola podmienená obavou o ďalšie možné posuny hraníc na
úkor novovzniknutého Maďarska. Prirodzenou reakciou na silnejúce revizionistické nálady v
Maďarsku bola ešte intenzívnejšia snaha Československej, Juhoslovanskej a Rumunskej
akademickej obce demonštrovať kontinuitu slovanského a proto-rumunského osídlenia na
územiach získaných v rokoch 1918-1920.203 Preto je nesporne prekvapujúce, že predstavitelia
maďarskej historickej vedy sa zapájali do revizionistického snaženia iba veľmi vlažne.
Nesnažili sa vypracovať nové interpretácie prameňov, ktoré by potenciálne podkopali tvrdenia
vedome, či nevedome namierené proti politickej a územnej integrite niekdajšieho Uhorska.204
Niektorí maďarskí historici a archeológovia zastávajú názor, že táto pasivita mala dvojaký
pôvod. Jednak bola naďalej prevalentnou téza vypracovaná Józsefom Hampelom, ktorý
„chudobné“ radové pohrebiska datované do 9-11. storočia považoval za slovanské. 205 Druhým
dôvod mal metodologický rozmer. Dôraz bol totiž kladený prevažne na exaktnú rekonštrukciu
podoby

jednotlivých

archeologických

artefaktov

a

tiež

analýzou

ornamentiky

v

kunsthistorickom kontexte, najmä na možné väzby s kultúrou eurázijského stepného regiónu.
Etnošpecifické hľadisko bolo zväčša odsunuté na vedľajšiu koľaj. V popredí historického
bádania ostala predovšetkým tradičná kritika písomných prameňov a toponomastika. Tento
trend je dobre badateľný na významných prácach syntetického charakteru v období medzi
dvoma svetovými vojnami206 Na tézy slovanských a rumunských akademikov preto z
maďarskej strany neprišla prakticky žiadna významnejšia odozva. V druhej polovici 20. rokov
András Alföldi ako prvý upriamil pozornosť na tento negatívny stav bádania. Alföldi, ktorý v
50. rokoch 20. storočia pôsobil na univerzite v Princetone a bol v západných akademických
kruhoch široko uznávaný, ostro kritizoval maďarskú vedu za jej nedbalý postoj k tejto otázke.
201 LANGÓ 2006, 99.
202 BOIA 2003, 115.
203 BÓNA 2001, 72.
204 LANGÓ 2006, 100.
205 BÁLINT 1991, 160-163.
206 Napríklad KNIEZSA 1938
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Podľa Alföldiho Čechoslováci a Rumuni disponovali dobrým prehľadom o dianí v
maďarských akademických kruhoch. Naproti tomu prevládajúcu situáciu v Maďarsku zhrnul
takto: „...odhliadnuc od nepočetných výnimiek, [My] sme celkom neznalí jednak literatúry, ale
aj celkovo serióznych smerov v ich aktuálnom bádaní. Nedisponujeme knižným fondom, ktorý
by takéto práce zadovážil a pravidelne [pre nás] zbieral. Okrem negatívneho dopadu na
akademickom poli takto strácame príležitosť, aby sme pred Európskym publikom vyvrátili tie
fikcie, z ktorých si tieto národy utkali historické právo [na územie Uhorska]... “207
I napriek takýmto kritickým hlasom bola v povojnových rokoch publikovaná iba jediná
štúdia, ktorá sa zaoberala podrobnou analýzou archeologických artefaktov pripisovaných
Slovanom na území Karpatskej kotliny. Ani tá však nepochádzala z pera maďarského autora.
V nej nemecký archeológ Bolko von Richthofen poukázal na zjavné diskrepancie v
nálezových horizontoch pohrebísk pripisovaných Slovanom.208 Richthofenova práca
obsahovala niekoľko jadrných argumentov, no jeho závery ignorovali nielen zahraničný
bádatelia, ale dokonca nenašla odozvu ani v maďarskom prostredí. Dôvodom dištancovania sa
bola neskrývaná xenofóbia Richthofena namierená proti Slovanstvu.
Pozitívny posun v tejto situácii prirodzene nenastal ani v období druhej svetovej vojny.
V povojnových rokoch sa dominantná časť strednej Európy dostala do silnej záujmovej sféry
sovietskeho Ruska. Maďarsko sa kvôli svojej úlohe v druhej svetovej vojne dostalo pod
mimoriadny sovietsky tlak na politickom aj kultúrnom poli. Tradičná negatívna konotácia
sovietskej archeológie, ktorou častovala veľké nomádske stepné kultúry ako spiatočnícke a
škodné, sa nutne preniesla aj do oficiálneho prúdu reorganizovanej Maďarskej akadémie vied.
V stalinistickej interpretácii boli stepní nomádi prirodzenými nepriateľmi agrárne založených
a mierumilovných východných Slovanov. Preto tradičnú ideu heroických Árpádových
Maďarov ako protagonistov vojenskej aristokratickej tradície mala vystriedať idea Slovanov,
ako nositeľov pozitívnych spoločenských atribútov v Karpatskej kotline, ale aj mimo nej.
Práve oni sa údajne mali najvýznamnejšie podieľať na vzniku tých nemnohých štruktúr, ktoré
v rámci stredovekého Uhorského štátu možno hodnotiť pozitívne. 209 Jedným z dôsledkov tohto
kultúrneho tlaku bolo definitívne zavrhnutie turanistického konceptu a zdôrazňovanie
207 ALFÖLDI 1926, 355.
208 LANGÓ 2006, 101.
209 MOLNÁR 1954
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ugrofínskeho dedičstva Maďarov, ktoré sa už neobmedzovalo len na jazykovú stránku
problému. Patričný akcent sa prikladal tiež na etnograficky spoločné rysy maďarskej kultúry s
ugrofínskym okruhom. Nepochybne významnú úlohu v tomto procese zohrala skutočnosť, že
ugrofínske príbuzenstvo (ktoré sa cárskemu a sovietskemu Rusku ešte nepodarilo kompletne
zdecimovať) žilo na území Sovietskeho zväzu.210 Nútená orientácia na východ však z
vedeckého hľadiska mala paradoxne aj pozitívny dopad. Maďarský archeológovia sa prvý krát
začali podrobnejšie zoznamovať s nálezovým fondom v priestore, kde historici predpokladali
pravlasť Maďarov, a ich jednotlivé štácie v putovaní na západ.
Začala sa tiež formovať nová generácia bádateľov ranostredovekého obdobia do ktorej
patrili také významné osobnosti ako Gyula Lászlo, Béla Szőke, István Dienes, György
Györffy, Istvan Bóna a ďalší. Silný politický tlak Moskvy sa čiastočne zmiernil v období
predchádzajúcom revolučným udalostiam v Maďarsku v roku 1956. Nové syntézy s tematikou
stredoveku vzbudili záujem aj v širších vrstvách maďarskej spoločnosti, nakoľko v mnohom
priniesli odlišný pohľad v porovnaní s dovtedy platnými názormi. Započala tiež nová fáza
systematického archeologického výskumu, ktorá upriamila pozornosť na dovtedy prakticky
neznámy element sféry ranného stredoveku, a tou je výskum sídlisk. Metodologickú stránku
tohto špecifického odvetvia vypracoval v maďarskom prostredí už v 50. rokov István Méri. 211
Objav a spracovanie mnohých sídlisk z 10. storočia – medzi prvé významné lokality patria
napríklad Csongrád–Felgyő, Sály–Lator, Esztergom-Szentgyörgymező – v mnohom zásadne
zmenil dovtedy platné koncepcie o každodennom živote v 9-10. storočí.212 Napriek tomu
podobne, ako v prípade avarskej doby v Karpatskej kotline, výskum sídlisk z 10. storočia je
stále v relatívne málo rozvinutej fáze.213 Lokalít, ktoré sú spoľahlivo datovateľné do 10.
storočia je nemnoho.214 Kľúčovou podmienkou v prípade ich identifikácie je vypracovanie
jemnejšej periodizácie keramických nálezov z 10-11. storočia.215

210 LANGÓ 2005, 103.
211 MÉRI 1952, MÉRI 1954
212 MESTERHÁZY 2003, 325.
213 TAKÁCS 2014, 139-144.
214 FODOR 2013, 197-222.
215 TÜRK 2014, 20; V súčasnosti sa týmto dôležitým okruhom výskumu zaoberá napríklad Szabina Merva.
(MERVA 2012, MERVA 2017) Aktuálne poznáme iba veľmi málo špecifických keramických nádob, ktoré je
možné považovať za súčasť materiálnej kultúry maďarských kmeňov v 10. storočí. (TAKÁCS 2014, 140.)
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V období po dramatických týždňoch roku 1956 sa napriek krvavým politickým čistkám
a následnej politickej a kultúrnej izolácie Maďarska, sa v akademických kruhoch podarilo
čiastočne uchovať ideologické uvoľnenie panujúce pred revolučnými udalosťami. Našli sa
bádatelia, ktorý verejne odmietli poplatnosť voči

najagresívnejším ideovým prúdom

marxistickej historiografie. Napriek istej tolerancii mocenských štruktúr voči takýmto
jedincom bolo tiež postarané o to, aby výsledky ich práce ostali prakticky neznáme nielen pred
širším západným publikom, ale aj v rámci „spriatelených“ štátov v priestore ohraničenom
železnou oponou.216
Začiatkom 60. rokov publikoval Béla Szőke závery svojho výskumu z tzv. radových
pohrebíck bjelo-brdskej kultúry.217 Dôkladnou analýzou vtedy dostupného archeologického
fondu Szőke dospel k záveru, že tie nemôžu byť dominantne pamiatkou po niekdajšom
slovanskom osídlení v 9-10. storočí, ako sa dovtedy predpokladalo, nakoľko tu pozorované
pohrebné zvyklosti, antropologické špecifiká a skromný inventár hrobov poukazujú na
spojitosť s materiálom z bohatšie vybavených „maďarských“ pohrebísk rovnakého obdobia.
Zákonite tak museli patriť širším, „ľudovým“ vrstvám spoločenstiev, ktoré prišli do Karpatskej
kotliny s kmeňovým zväzom Maďarov. Szőke vo svojej konklúzii vychádzal tiež z poznatkov,
ktoré nedlho predtým uverejnil Alán Kralovánszky. Ako z Kralovánszkého analýzy vysvitlo,
charakteristický artefakt 9-11. storočia – záušnica s esovitým zakončením (S-végű hajkarika) –
vykazovala najväčšiu koncentráciu v oblastiach okolo horného toku Tisy, ktoré boli Maďarmi
v inkriminovanom období husto osídlené. Preto nemôže byt predmetom dennej potreby
charakteristickým len pre Slovanov.218 Aj na základe tohto zistenia Szőke napokon preukázal,
že na tzv. slovanských pohrebiskách v tomto priestore sa hojne nachádzajú predmety
východoeurópskeho kultúrneho okruhu, ktoré sa v Karpatskej kotline objavujú nesporne až s
príchodom Maďarov.219 Anton točík, jedna z kľúčových postáv slovenskej archeológie 20.
storočia, vyslovil presvedčenie, že Szőkeho model je dobre aplikovateľný aj na lokalitách z
216 LÁNGÓ 2006, 103-104.
217 SZŐKE 1962; Pre generáciu bádateľov, do ktorej patrili Gyula László, Nándor Fettich, Géza Fehér, Dezső
Csallány a.i. boli iba hroby s relatívne bohatým nálezovým fondom predstaviteľmi maďarského etnika v 910. storočí. Pomer „chudobných“ a bohato vybavených hrobov interpretovali v zásade v etnickom kontexte.
Z časového a sociologického hľadiska rozdelil Géza Fehér hroby z 10-11.storočia do 4 skupín. Jeho model
počítal s pozvoľnou asimiláciou prišelcov a pôvodného obyvateľstva (podľa Fehéra bolo toto obyvateľstvo
prevažne slovanské). FEHÉR 1957. Fehérova koncepcia bola postupne nahradené modelom Bélu Szőkeho.
218 KRALOVÁNSZKY 1956, KRALOVÁNSZKY1957
219 MESTERHÁZY 2003, 323-324.
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10-11. storočia na území Slovenska.220 Základom modelu, je delenie nekropol z 9-10. storočia
do 3 sociologických kategórií. Vedúca vrstva (vezetőréteg), stredná – primárne vojenská –
vrstva (középréteg), a napokon najpočetnejšie zastúpená ľudová vrstva (köznép). V kontexte
limitovaného objemu informácii, ktorými disponujeme o období ranného stredoveku v
strednej Európe, je na prvý pohľad patrná slabina spomínaných kategórií. Szőke totiž triedil na
základe príliš nešpecifickych a v zásade nedefinovateľných pojmov, ktoré na dôvažok
nemuseli odrážať dobovú realitu. Napríklad vedúcej spoločenskej vrstve prisúdil
predovšetkým pohrebiská s veľmi malým počtom hrobov ci zdanlivo osamotene hroby. Aj keď
poznáme relatívne bohato vybavené osamotene hroby, Szőke do tejto kategórie zaradil aj
trojicu osamotených hrobov z Újszentesu, ktorých de facto jedinou hrobovou výbavou bol nôž
a kruh do vlasov (hajkarika). Takáto hrobová výbava sotva mohla reprezentovať príslušníkov
niekdajšej vojenskej aristokracie.221 Napriek dnes uz zjavným nedostatkom bola táto predloha
v interpretácii archeologického fondu hojne uplatňovaná až do 90. rokov 20. storočia.
Pozitívny prínos Szőkeho myšlienok však ostáva nepopierateľný. Poukázal totiž na dovtedy
pálčivú otázku v bádaní: Prečo poznáme výlučne hroby príslušníkov vyšších spoločenských
vrstiev z obdobia 10. storočia ak tieto nepochybne tvorili menšinu oproti „ľudovým“ vrstvám
maďarského kmeňového zväzu?222
Nové smerovanie bádania ranných dejín Maďarov vytýčil István Fodor, ktorý sa v 70.
rokoch aktívne zúčastnil na mnohých archeologických výskumoch na území niekdajšieho
Sovietskeho zväzu, medzi Uralom a Volgou. Na týchto sa sústredil predovšetkým na nálezy,
ktoré mohli súvisieť s okruhom hmotnej kultúry ugrofínských pospolitostí. Fodor sa počas
svojho výskumného pobytu zoznámil tiež s rannostredovekým a starovekým materiálom
mnohých východoeurópskych muzeálnych inštitúcií a upriamil pozornosť na potrebu hlbšieho
poznania a pochopenia etnogenézy Maďarov223, ktorej korene siahajú hlboko do dejín
spoločenstiev hovoriacich uralskými jazykmi.224
Historici a archeológovia zaoberajúci sa výskumom 9-10. storočia si pomerne skoro
všimli skutočnosť, že pohrebiská koncentrujúce sa v oblasti vrchného toku Tisy predstavujú v
220 TOČÍK 1983
221 Pre kritiku Szőkeho kategórii pozri GÁLL 2008, 480; RÉVESZ 1991, 615-620.
222 K naďalej sporným demografickým otázkam konca 9. storočia pozri TAKÁCS 2006
223 FODOR 1973, FODOR 1977
224 FODOR 2015, 11-37.
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rámci Karpatskej kotliny markantne odlišnú množinu. 225 V porovnaní s ostatnými regiónmi
tohto obdobia totiž obsahujú vysoký počet bohato vybavených jazdeckých hrobov s častým
výskytom zbraní.226 V 50. rokoch minulého storočia prišiel maďarský historik György Györffy
s myšlienkou, že tento nápadný nesúlad môže mať etnické pozadie. Podľa Györffyho boli tieto
pohrebiská pamiatkou po kabarských kmeňoch, ktoré sa pridali k Maďarom potom, čo sa
odtrhli od Kazarov.227 Toto etnické ponímanie sa pokúsil aplikovať v archeologickom výskume
István Dienes. K jeho menu sa viažu tiež dôležité aspekty v oblasti modernizácie
archeologických metód v maďarskom bádaní. I keď jeho práce sú v istom zmysle krokom
späť – Dienes sa profiloval predovšetkým na výskum artefaktov pochádzajúcich z bohatých
jazdeckých hrobov228 – jeho útla monografia z roku 1972 nesúca titul A honfoglaló magyarok;
je stále populárna nielen v radoch širokej verejnosti, ale aj medzi odborníkmi. Dienesové
závery boli v Maďarskom bádaní hojne uplatňované až do začiatku 90. rokov.
S rozširovaním nálezového fondu a katalógu sídliskových štruktúr, ale aj pribúdaním
počtu profesionálnych archeológov a historikov prirodzene dochádzalo k čoraz užšej
špecializácii v rámci výskumu. Jednotliví bádatelia sa začali intenzívne zameriavať na
konkrétne geografické oblasti, prípadne na jasne vymedzený okruh artefaktov. Do tejto
generácie patria také kľúčové mená súčasného maďarského bádania ako Csanád Bálint,
Károly Mesterházy, Attila Kiss, László Kovács, Béla Kürti, András Róna-Tas a.i.
Za míľnik v bádaní dejín 9-10. storočia v Karpatskej kotline možno označiť práce
László Révésza, ktorý v 90. rokoch odkryl pohrebiská v Karosi, na severovýchode
Maďarska.229 Révész vyvrátil dovtedy všeobecne platné ponímanie bohatých nekropol na
hornej Tise, s ktorým prišiel Györffy a Dienes. Jasne poukázal na fakt, že tieto lokality
nemôžu byť pamiatkou po spoločenstvách Kabarov, ani iných pospolitostí organizovaných na
princípe väčšej rodiny (nagycsalád, Grossfamilie), nakoľko prítomnosť žien a detí je tu
minimálna. Pochovávali tu teda také skupiny obyvateľstva, ktoré sa odlišovali od širokých
225 JÓSA 1914
226 Na rozdiel od niektorých mimoriadne bohatých hrobových celkov známych napríklad u Avarov
(Kunszentmiklós, Bócsa, Szentendre), stále nevedno, ako maďarské kmene pochovávali svojich vodcov.
Jediným sporným prípadom je nález zo Zemplína, ktorý Nándor Fettich označil za kniežací (fejedelmi sír).
Kvalita a kvantita zlatých a strieborných predmetov, ktoré spoločne s ozbrojeným jazdcom pochovali, však
nie je príliš vysoká. BUDINSKÝ-KRIČKA – TOČÍK 1973
227 GYÖRFFY 1958
228 DIENES 1966, DIENES 1973
229 RÉVÉSZ 1990
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ľudových vrstiev sociálne a nie etnicky. Révész preto zaviedol pojem „kňiežací sprievod“
(fejedelmi kíséret). Podľa neho totiž na pohrebiskách na hornej Tise odpočívajú členovia
ozbrojenej kniežacej družiny.230
Archeologicky prebádané lokality, ktoré súvisia príchodom maďarského kmeňového
zväzu do Karpatskej kotliny, sa prirodzene nenachádzajú iba na území dnešného Maďarska. V
maďarskej odbornej literatúre sú v ostatných dekádach podľa môjho názoru často až
nekriticky kladne hodnotené príspevky slovenskej archeológie k výskumu 9-10. storočia. 231
Práce Márie Rejholcovej232, Gabriela Fuseka233, Milana Hanuliaka234, Gábora Nevizánszkeho235
a Antona Točíka236 sú v maďarskom prostredí dobre známe. Predmetom akademických sporov
však ostalo hodnotenie úlohy a významu Veľkej Moravy a jej následného zániku, ktorý bol
kladený do súvislosti s príchodom maďarskými kmeňmi.237 Mnohé z týchto debát mali
nesporne politický podtón. V súčasnej dobe v slovenskej literatúre stále panuje čiastočne
skreslená predstava o aktuálne platných záveroch maďarského bádania. Podľa Eduarda
Krekoviča je dnes časť maďarských bádateľov údajne zástancami hunsko-avarskej kontinuity
v náväznosti na maďarské gentes.238 Pritom Krekovičom udávané koncepcie z pera Gyula
Lászlóa a Jánosa Harmattu nikdy nezískali akademický štatút. Naopak, podľa názoru autora
tejto práce boli až prehnane horlivo perzekvované.239
Z rumunskej časti Karpatskej kotliny majú mimoriadny význam práce Erwina Gálla.
Gállová dizertačná práca bola v rozšírenej forme publikovaná v rámci série Magyarország
honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei (Grave-goods of Hungary from the Age of the
Hungarian Landtaking and the Early Arpadians).240 Obsahuje súhrny fond artefaktov z vyše
160 dnes známych nálezísk z územia Sedmohradska a historických regiónov Banátu a Partia,
ale aj nálezy, ku ktorým nebolo možné s určitosťou priradiť konkrétnu lokalitu.
230 RÉVÉSZ 1996, 198.
231 Pozri napríklad: MESTERHÁZY 2003, 325; LANGÓ 2005, 241.
232 REJHOLCOVÁ 1995
233 FUSEK 2012
234 HANULIAK 1992, HANULIAK 1997
235 NEVIZÁNSZKY 2012
236 TOČÍK 1992
237 SZABADOS 2012
238 KREKOVIČ 2004, 51-52.
239 Pre ostrú kritiku tohto konceptu pozri BÁLINT 1997, 35.
240 GÁLL 2013
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Na
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maďarskom

bádaní,
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z

nedostatočného

poznania

archeologického materiálu z územia Ukrajiny a Ruska, v poslednom období poukázalo
niekoľko bádateľov z územia niekdajšieho Sovietskeho zväzu. 241 Nepreberné množstvo
artefaktov, ktoré môžu mať z hľadiska skúmania etnogenézy maďarských kmeňov ranného
stredoveku mimoriadny význam, je uložené v ukrajinských a ruských inštitúciách v menej, než
optimálnych podmienkach. Aj preto v roku 2011, z iniciatívy ukrajinských archeológov,
vzniklo medzinárodné bádateľské fórum zamerané na výskum rannostredovekých maďarských
lokalít na území východnej Európy, ktoré združuje odborníkov z Moldavska, Maďarska,
Ruska a Ukrajiny.242

V priestore medzi Uralom a Karpatmi sa čoraz lepšie vykresľuje

množina nálezísk, ktoré vykazujú spojitosť nielen s materiálom z Karpatskej kotliny ale aj s
volžsko-uralským regiónom.243 Medzi kľučové lokality v súčasnosti patrí lokalita Slobozia na
brehoch Dnestru a skupina lokalít patriaca do tzv. horizontu Subottsi (Суботці, maď.
Szubotyici-horizont). Boli tu zaznamenané pohrebné obyčaje dobre známe z Karpatskej
kotliny – časti konského skeletu uloženého pri nohách zosnulého, posmrtné masky, pozlátené
strieborné opaskové kovania s charakteristickými motívmi zdobenia, pozlatené čaše a pod.244
Zdá sa, že tieto lokality sú pamiatkami po sídlach Maďarov v Etelköze, ktoré spomína cisár
Konštantín Porfyrogenet. Je zaujímavé, že tamojšie artefakty sú v nápadnej korelácii s opisom
Maďarov známych z moslimských prameňov.245 Napriek tomu, že archeologická kultúra
Kušnarenkovo-Karajakupovo (6-10. storočie) v oblasti južného Uralu bola pre maďarských
archeológov aj v minulosti dobre známa, až v posledných rokoch sa do pozornosti
maďarských bádateľov dostali také artefakty, ktoré vykazujú nesporné paralely s materiálom z
Karpatskej kotliny, pričom obe skupiny nálezov – z Karpatskej kotliny aj z oblasti Uralu – sa
zdajú byť súveké.246.
K územiu dnešného Ruska sa viaže aj jedno z najväčších prekvapení v bádaní
etnogenézy maďarských gentes. Tím maďarských výskumníkov spolupracoval na odkrytí a
spracovaní materiálu pohrebiska, ktoré bolo objavené v susedstve jazera Uyelgi neďaleko
Čeljabinsku, blízko hraníc dnešného Baškirska. Nachádza sa teda v úpätí južného Uralu,
241 AFANASJEV 2001, KOMAR 2011
242 TÜRK 2014, 21.
243 Tamtiež.
244 TÜRK 2010, 5.
245 ZIMONYI 2015, 354-358.
246 TÜRK 2014, 20.
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prakticky na okraji oblasti, do ktorej historici už nejaký čas lokalizujú možnú pravlasť
Maďarov (tzv. Magna Hungaria).247 Jeden z archeologických horizontov nekropole obsahuje
nálezy, ktoré sú z typologického hľadiska prakticky zhodné s materiálom známym z 9-10.
storočia v Karpatskej kotline. Nakoľko sa zdá, že tieto predmety sa dostali do zeme na konci
9. storočia (teda v rovnakom čase ako nálezy na strednom Dunaji), nie je vylúčené, že s
prípadným pribúdaním takýchto nálezov bude v budúcnosti nutné prehodnotiť stále platnú
tézu Csanáda Bálinta, podľa ktorej hmotná kultúra Maďarov sa vyformavala až po ich
príchode do strednej Európy.248 Dnes však ešte nemožno vylúčiť možnosť, že sa jedná o
skupinu, ktorá sa do stepí vrátila potom, čo nejaký čas pobudla v Karpatskej kotline.
Problematická naďalej ostáva lokalizácia maďarských sídel v Levedii. V oblasti DonDonec, kde historici predpokladali prítomnosť Maďarov pred migráciou do Etelközu, sa zatiaľ
nepodarilo nájsť stopy po osídlení spoločenstvom, ktoré by sa sem prisťahovalo v 6-8. storočí
z uralskej oblasti.249 Predpokladá sa preto, že sídla Maďarov v Levedii a Etelköze spomínane v
prameňoch v skutočnosti netreba oddeľovať geograficky, ale skôr chronologicky a obe územia
sa prinajmenšom čiastočne prekrývajú.250 Rovnako sa nepotvrdila úzka previazanosť horizontu
Kušnarenkovo-Karajakupovo a Subottsi s kultúrou Saltovo-Majak, ktorá bola predtým
paušálne interpretovaná ako materiálna kultúra Chazarského kaganátu. 251 Archeologickými
metódami preto dnes nie je možné preukázať, že tá časť maďarských kmeňov, ktoré sa neskôr
usadili v Karpatskej kotline, obývalo predtým územie s početnou Chazarskou populáciou.
Otáznik visí aj nad archeologickým vymedzením prvej generácie maďarských kmeňov,
ktorá sa usadila v Karpatskej kotline – teda zjednodušene povedané tej časti spoločenstva,
ktorá sa narodila na východ od Karpát, no pochovaná bola už na novom území. V skutočnosti
sa však pre takéto vymedzenie ťažko hľadá exaktná obsahová náplň. Nepoznáme totiž
247 TÜRK 2012, 2; Písomné pramene ranného stredoveku jasne poukazujú na skutočnosť, že najneskôr v 9.
storočí sa z maďarského kmeňového zväzu vymanili spoločenstvá Maďarov, ktoré sa nezúčastnili migrácie
západným smerom. Kontakt s týmito skupina sa pravdepodobne pomerne rýchlo pretrhol. V povedomí však
evidentne ostala pevne zakotvená pamäť o tomto niekdajšom súžití, ako to ostatne dokazuje strastiplná púť
maďarských dominikánov v 30. rokoch 13. storočia, ktorých úlohou bolo nájsť východných Maďarov, čo sa
napokon podarilo iba jednému z nich. K otázkam volžských, baškírskych a kaukazských Maďarov pozri
RÓNA-TAS 1999, 288-307; 429-436.
248 BÁLINT 1994, 45.
249 TÜRK 2014, 21;
250 TÜRK 2014, 23.
251 TÜRK 2010, PLETNEVA 2003

59

dynamiku vývinu hmotnej kultúry 9-10. storočia v Karpatskej kotline. Domnievam sa, že v
súčasnosti je prakticky nemožné s presnosťou určiť, ako dlho sa jednotlivé predmety
každodennej potreby, šperky, zbrane používali, nakoľko podliehali „módnym trendom“. 252
Napriek tomu sa v posledných dekádach niekoľko bádateľov pokúsilo ohraničiť najvčasnejší
horizont materiálnej kultúry Maďarov v Karpatskej kotline. Mechtild Schulze-Dörrlamm bola
prvou bádateľkou, ktorá sa v 80. rokoch pokúsila zhrnúť archeologické pramene viažúceho sa
k obdobiu príchodu Maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny a integrovať ich do širšieho
rámca západoeurópskeho bádania. Ako vedecká pracovníčka pôsobiaca v slobodnom
západnom svete mohla svoje závery v otázke nálezového materiálu 9-10. storočia postaviť tak,
že pritom nebola oklieštená zažitými konceptmi spoza železnej opony. V počiatočnom bode
svojej práce sa pokúsila eliminovať vplyv už zažitých teórií a sústrediť sa výlučne na analýzu
archeologického materiálu. Cieľom bolo vytvoriť ucelený obraz relatívnej chronológie
jednotlivých artefaktov typických pre obdobie 9-10. storočia a dopracovať sa k definovaniu
okruhu najranejších predmetov, ktoré sa mohli v strednej Europe objaviť iba v súvislosti s
príchodom maďarských kmeňov. Archeologický materiál z Karpatskej kotliny komparovala s
dostupnými fondmi artefaktov zo širšieho východoeurópskeho stepného regiónu. Po podrobnej
typologickej analýze dostupného materiálu sa takto získané poznatky pokúsila zasadiť do
kontextu písomných prameňov. Jej konklúzia nebola v úplnej diskrepancii so závermi
maďarských historikov. No Schulze-Dörrlamm dospela k záveru, že so stálou prítomnosťou
maďarských kmeňov v Karpatskej kotline je treba počítať už počiatkom druhej polovice 9.
storočia, teda nie až od konca storočia, ako to štandardne uvádzalo maďarské bádanie. 253 V
nemeckom jazykovom prostredí boli jej publikácie prijaté pozitívne.254 Naproti tomu niektorí
slovenskí archeológovia nešetrili kritikou, a snažili sa poukázať na metodologické chyby
nemeckej archeologičky.255 Napodiv z maďarskej strany na tieto tézy reflektovalo iba málo
odborníkov.256 Pritom je nesporné, že tento pokus o obsiahlu typochronologickú serializáciu
archeologických prameňov Karpatskej kotliny a ich zasadenie do širšieho okruhu hmotnej
kultúry ranostredovekej Európy bol veľmi významným krokom vpred.257
252 GÁLL 2013, 804-805.
253 SCHULZE-DÖRRLAMM 1988, 439-446.
254 WOLFRAM 2001, 130-132.
255 VAVRUŠ 2002, 891-900.
256 LANGÓ 2005, 290.
257 Tamtiež
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Druhým bádateľom, ktorý sa zapodieval problematikou prvej generácie Maďarov, bol
Károly Mesterházy.258 Mesterházyho model a jeho metodologické postupy však neboli v
domácom prostredí prijaté príliš kladne.259 Sporný je tiež retrospektívny prístup, na ktorom sú
spomínané štúdie postavené – tj. evolúciu jednotlivých artefaktov vystopovať od časovo
najmladšieho materiálu postupjúc smerom späť na pomyslenej časovej osi. Nakoľko nite tohto
vývinu vedú predovšetkým východným smerom, na územie niekdajšieho Sovietskeho zväzu,
bádatelia veľmi často narážajú na vyššie spomínaný problém nedostatočného poznania
ruských a ukrajinských fondov. Obe práce však boli napriek tomu významným prínosom z
hľadiska dovtedy zriedkavo uplatňovanej hĺbkovej typologickej analýzy a komparácie
artefaktov.260
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že riešenie otázky prvej generácie maďarských
kmeňov na strednom Dunaju môžu poľahky vyriešiť prírodovedné metódy. Až donedávna
mnohí

bádatelia

spochybňovali

celkovú

osožnosť

radiokarbonového

datovania

v

rannostredovekej archeológii.261 V posledných rokoch však dostupnosť a dôveryhodnosť
techník datovania založených na prírodovedných metódach narastá.262 Aj „konzervatívnejšie“
metódy datovania sú dnes omnoho sofistikovanejšie, ako pred 2-3 dekádami, a ako také
zohrávajú naďalej kľúčovú úlohu v bádaní.263 Značný potenciál môže mať tiež už relatívne
dobre etablovaná termoluminiscencia v prípade keramických produktov a nedeštruktívna, tzv.
PIXE analýza (Proton Induced X-ray Emission), ktorá dokáže objasniť pôvod materiálu
využitého pri výrobe kovových artefaktov.264
V záujme efektívneho interdisciplinárneho bádania začiatkom roka 2012 pri Maďarskej
Akadémii Vied vznikla špecializované sekcia pre výskum ranných dejín Maďarov (Magyar
Őstörténeti Témacsoport), združujúca odoborníkov z radov prírodných aj spoločenských
vied.265 V rámci nej je popri dobre známych menách (Pál Fodor, István Fodor, Teréz Olajos,
József Szentpéteri, László Veszprémy, István Zimonyi a.i.) činná aj mladšia generácia
258 MESTERHÁZY 1990, MESTERHÁZY 1994
259 Pre súhrnnú kritiku pozri RÉVÉSZ 1996, 130-131.
260 Pre typologické analýzy jednotlivých artefaktov pozri LANGÓ 2005, 279-280. s podrobnou bibliografiou.
261 HEROLD 2004, 112-116; RÉVÉSZ 1998, 527
262 GEARY 2013, TÜRK 2014, VIDA – ALT – KNIPPER et al. 2017
263 O možnostiach datovaniach pomocou tzv. mincového zrkadla (Münzspiegel) pozri MARTIN 2008 a
SOMOGYI 2017
264 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707234 (Dátum prístupu: Apríl 2018)
265 http://arpad.btk.mta.hu/ (Dátum prístupu: Apríl 2018)
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historikov, archeológov, orientalistov a filológov – Gábor Gyóni, Péter Langó, Attila Türk,
György Szabados, Klára Sándor, Balázs Sudar a.i.
Dôležitú úlohu v rannostredovekej archeológii zohráva aj antropológia. Za zmienku
stoja naďalej často diskutované tézy archeologičky a antropologičky Kingy Éry. Jej práce
poskytli zaujímavý pohľad na demografické pomery ranného stredoveku v Karpatskej
kotline.266 Podľa Éry obyvateľstvo 10. storočia je možné rozdeliť do 5 antropologický skupín
(A-E). Cluster A, B, E vykazuje dobre pozorovateľnú vzájomnú previazanosť, kým vzťah
skupiny D nebolo možné bližšie určiť z dôvodu malého počtu preskúmaných vzoriek. Vysokú
mieru odlišnosti však preukázala skupina C, ktorá pokrýva archeo-antropologický materiál zo
Zadunajska a severozápadného okraja Dunajskej nížiny. V tomto prípade bolo údajne možné
preukázať náväznosť na spoločenstvá pozdne laténskej doby, ktoré žili na pontickej stepi. 267 V
neskoršom období Éry publikovala podrobnú štúdiu o prekvapivých diskrepanciách telesnej
výšky medzi populáciou 9-10. a 11. storočia. Na základe týchto meraní vyslovila
presvedčenie, že prevažná časť populácie za vlády prvých Arpádovcov nebola potomkami
obyvateľstva Karpatskej kotliny 10. storočia.268 Mnohí bádatelia však spochybnili tieto závery,
nakoľko objem údajov, na ktorých Éry postavila svoju konklúziu, nie je dostatočne
reprezentatívny. (Dovedna bolo preskúmaných 353 telesných ostatkov zo 71 archeologický
lokalít. Do tohto čísla prirodzene nemohol byť zaradený vyše tucet roziahlych
archeologických lokalít kompletne odkrytých v druhej polovici 90. rokov).269 V súčasnosti je
azda najaktívnejšou postavou archeo-antropológie a archeo-genetiky v Maďarsku Balázs
Gusztáv Mende.270
Pri rekonštrukcii možnej etnogenézy rannostredovekých spoločenstiev má nesporný
význam aj výskum mitchondriálnej DNA. Aktuálne však prebiehajú už aj výskumy paternálnej
línie (Chromozóm Y). Bolo by nesporne veľkým krokom napred, ak by sa podarilo preukázať
pokrvné príbuzenstvo medzi vzorkami z územia dnešnej Ukrajiny a Karpatskej kotliny.
Naskytla by sa tak možnosť identifikovať prvú generáciu Maďarov, ktorí sa narodili východne

266 ÉRY 1982, ÉRY 1994, ÉRY 1996
267 ÉRY 1994, 221; LANGÓ 2005, 262.
268 ÉRY 1996, 103.
269 LANGÓ 2005, 263.
270 MENDE 2004, MENDE 2005
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od Karpát, no pochovaní boli už v Karpatskej kotline.271 Vysokú mieru mobility, či naopak
statickosti jednotlivých historických komunít dnes už možno skúmať pomocou analýzy
pomeru stabilných izotopov stroncia v zuboch a kostiach jednotlivcov.272

271 TÜRK 2014, 20.
272 VIDA 2010; http://arub.avcr.cz/prirodovedne-analyzy-v-archeologii/ (Dátum prístupu: Apríl 2018)
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6 - Na východnej hranici karolínskej Európy - Pannonia a Podunajská
nížina v 9. storočí
'Ami Rollant, prozdoem, juvente bele,

Cum jo serai a Eis, em ma chapele,
Vendrunt Ii hume, demanderunt noveles.
Ie's lur dirrai merveilluses e pesmes :
"Morz est mis niés, ki tant me fist cunquere."
Encuntre mei revelerunt Ii Seisne
E Hungre e Bugre e tante gent averse,
Romain, Puillain e tuit cil de Pal erne
E cil d' Affrike e cil de Califeme ;
Puis entrerunt mes peines e suffraites.
Ki guïerat mes oz a tel poêste
Quant cil est morz ki tuz jurz nos cadelet?
Chanson de Roland, CCIX
ed. Ian Short. Paris: Livre de Poche (Lettres gothiques) 1990

Obdobie medzi debaklom pred bránami Konštantinopola v roku 626 a poslednými
dvoma dekádami 8. storočia, je „nejtemnejším“ úsekom v existencii Avarie z hľadiska počtu
dochovaných prameňov. Predpokladá sa, že mocenská prestíž kagana v rámci avarskej
spoločnosti bola týmto definitívne naštrbená. Vznik Kuvratovho Veľkého Bulharska a tzv.
Samovej ríše, ktoré sa vymanili spod avarskej nadvlády, evidentne svedčí o tom, že avarská
hegemónia začiatkom 7. storočia nebola ohraničená oblúkom Karpát.273 K tomuto obdobiu sa
viažu aj udalosti opísané v tzv. Fredegarovej kronike, ktorá opisuje vnútropolitickú vojnu
medzi Avarmi a v Pannonii žijúcimi Bulharmi. Z nej napokon vyšli víťazne Avari. 9000
bulharských mužov spoločne s rodinami hľadalo útočisko u Frankov. Potom, čo našli
prechodné útočisko u Bavorov, však boli údajne na príkaz Dagoberta I. (†639)
zmasakrovaní.274 Až po tejto politickej kríze sa územie kontrolované avarskými elitami
zmrštilo na Karpatskú kotlinu. Po Kuvratovej smrti a chazarských útokoch, si časť
onogurských Bulharov pod vedením ďalšieho člena dulovskej dynastie – Asparucha –
vydobyla nové územie na dolnom Dunaji, čím došlo k zmene mocenských pomerov na
východnom Balkáne, teda v tesnom susedstve Avarie. V istom zmysle sa z hľadiska byzantskej
politiky Bulhari stali dedičmi Avarov. Po Asparuchom vedených výbojoch, ktoré boli
273 SOPHOULIS 2012, 119.
274 SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 212.
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ukončené krehkým mierom, tribút dovtedy odvádzaný Avarom, začal obohacovať pokladnicu
bulharského chanátu. Zdá sa, že Bulhari doslova izolovali Avarov od možnosti politickej
interakcie s Byzanciou. Avari sa tak stratili z dohľadu gréckej vzdelanosti, a keďže nepodnikli
žiadne významné vojenské akcie ani smerom na západ, je absencia prameňov ktoré spomínajú
Avarov v tomto období pochopiteľná.275
Takmer úplný hiát písomných prameňov znamená, že udalosti v Karpatskej kotline až
do predvečera avarsko-franských vojen môžeme skúmať iba skrz optiku archeológie. Tá však
namiesto všeobecného úpadku prekvapivo vypovedá o dramatickom náraste archeologického
materiálu a markantných transformáciách v hmotnej kultúre kaganátu. 276 Azda najvýraznejšou
zmenou je, že artefakty z tohto obdobia vykazujú nápadnú jednotnosť z hľadiska postupov
výroby, techník zdobenia a aplikovaných motívov. Metódy zdobenia opaskových kovaní a
konských postrojov tepaním a lisovaním sú potlačené do úzadia technikou odlievania do
kadlubov. Nástup nových elementov v nálezovom fonde – napr. tzv. žltej keramiky a ľahkých
jazdeckých šablí – uvádzajú poniektorý bádatelia do súvisu s príchodom onogurských
Bulharov pod vedením jedného z Kuvratových synov (Kubera?), ktorí sa usadili v Avarii.
Odvolávajú sa pritom na zmienky u konštantinopolského patriarchu Nikefora I. (†828) a
Theofana Homologeta (†818), ktoré opisujú okolnosti rozpadu Veľkého Bulharska. 277 Iný sa
domnievajú, že sme svedkami výsledku organického vývoja, ktorý má svoje korene v
Karpatskej kotline.278
Hmotná kultúra kaganátu sa v tomto období objavuje súvisle na temer celom území
Karpatskej kotliny. Avarské sídliská a pohrebiská sa objavili aj v oblastiach, ktoré Avari
dovtedy pravdepodobne neobývali. Na západe sa nové hranice kaganátu zrejme tiahli v línii od
povodia Enže (Enns), cez pahorkatiny na území dnešnej Zalianskej župy (Zala megye), po
Prekmurie (Muravidék).279 Zvýšená koncentrácia nálezísk z pozdnej avarskej doby je patrná aj
v Malej dunajskej kotline na území dnešného Slovenska, v povodí riek Ipľa a Hornádu a tiež v
Sedmohradsku.

275 KATONA-KISS 2010, 169.
276 DAIM 2003, 508; ŠEDIVÝ– ŠTEFANOVIČOVÁ 2012, 302.
277 SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 218-219.
278 POHL 1988, 282-287, 444-447; DAIM 2003, 497; BÁLINT 2008, 29-61.
279 SZŐKE 1996, 602-603.

65

To, že avarská doména sa približne od druhej polovice 7. storočia obmedzila na
priestor vo venci Karpát, malo nesporne dopad aj na hospodárske fungovanie kaganátu. Keďže
Karpatská kotlina svojim zemepisným charakterom nie je vhodným priestorom pre klasické
nomádske hospodárstvo známe zo stepí Eurázie, avarská spoločnosť sa pravdepodobne stala
podstatne viac usadlejšou. Jasne to dosvedčujú aj dnes známe sídliskové lokality zo strednej a
neskorej avarskej doby. Kým v oblasti Zadunajska sú typické pomerne husto zastavané osady
s nepravidelným pôdorysom, na východ od Dunaja sú vzdialenosti medzi jednotlivými
obytnými objektami výrazne väčšie. Obyvateľstvo žilo prevažne v polozahĺbených zemniciach
s jednoduchou strešnou konštrukciou.280 Jazdecké hroby obsahujúce časti konského postroja a
zbrane evokujúce tradíciu bojovných stepných nomádov sú naďalej častým javom, no v
hroboch nájdené kosti hospodárskych zvierat – medzi ktorými nechýba ani bravčový dobytok
a hydina – napovedajú, že u spoločensttiev Avarie v druhej polovici 7. storočia a v 8. storočí
prevažoval usadlý spôsobom života.281
Odhliadnuc od menšej „explózie“ vo franských prameňoch v posledných dvoch
dekádach 8. storočia, z celého „storočia gryfov“ disponujeme iba niekoľkými vágnymi
útržkami a chronologicky ťažko interpretovateľnými informáciami. 282 Avari sa opäť objavia na
javisku dejín až počas vlády Karola Veľkého. V nasledujúcej stati sa preto podrobne zmienim
o výpravách frankov na územie kaganátu.283
Dnes je v časti modernej historiografie naďalej prítomný názor, podľa ktorého bolo
výsledkom franských ťažení viac menej kompletné zdecimovanie vojenského potenciálu
Avarov. Zvyšky bojaschopných Avarov, ktorí hľadali útočisko východne od Dunaja, boli
napokon definitívne rozprášené Bulharmi pod vedením chána Kruma (†814). Následkom
eliminácie mocenských elít kaganátu sa avarská identita stala neudržateľnou, a v priebehu

280 SZŐKE 2002, 311.
281 Tamtiež 310.
282 Napríklad Paulus Diaconus v samom závere Historie Langobardum (VI. 58) uvádza, že kráľ Liutprand
(†818) opatroval mier s Frankmi a Avarmi. SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 265. Vo falze pasovského
biskupa Piligrima sa spomína spustošenie Lorchu (Lauriacum) Hunmi niekedy na prelome 7-8. storočia.
Tamtiež
283 Pravdepodobne z dôvodu dobre ohraničiteľnej, kompaktnej množiny prameňov sú avarsko-franské vojny v
historiografii pomerne obľúbenou témou. Z moderných syntéz zasluhujú zmienku práce Pétera Váczyho
(VÁCZY 1974), Waltera Pohla (POHL 1988b), Vratislava Zervana (ZERVAN 2000) a Bélu M. Szőkeho
(SZŐKE 2006).
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jednej generácie vymizla.284 Analýza dostupných prameňov však podľa môjho názoru svedčí o
tom, že k franskému útoku došlo v období, keď Avaria beztak zápolila so závažnou
vnútropolitickou krízou. Franská dobyvačnosť preto nesporne urýchlila rozklad avarských
mocenských štruktúr, no nebola ich prvotnou príčinou. Napriek pochopiteľne tendenčnej
povahe naratívnych prameňov, zdá sa byť patrné, že výsledok avarsko-franského zápolenia bol
v istom zmysle rozpačitý. Je zbytočné pochybovať o absolútnej prevahe Frankov, no
nedisponujeme ani jednou dobovou zmienkou, ktorá by naznačovala, že medzi Frankmi a
Avarmi došlo k rozhodujúcemu stretu, pri ktorom by zbrane kresťanov rozosievali smrť na
bojisku, zanechajúc najlepších kaganových mužov ležať bezduchých v prachu bojiska. Pri
četbe súvekých franských prameňov sa nás takmer zmocní pocit, že kresťanské oddieli
opakovane vkročili na avarské územie, „označkovali“ teritórium, ktoré týmto považovali za
privlastnené, a následne, obťažkaní bohatou korisťou, odtiahli. Túto schému militantných
výletov im pokazila nanajvýš nepríjemná epidémia, ktorá významne zdecimovala Karolom
vedené vojsko, a napokon ho prinútila k návratu na západ. Neskoršie udalosti však
napovedajú, že Frankovia v konečnom dôsledku dokázali pevne kontrolovať iba západné
oblasti niekdajšej rímskej Pannonie. Svojich „klientov“ na mocenské posty na tomto území
začali dosadzovať až niekoľko dekád po ukončení vojenských výprav.
V zárodku avarsko-franských vojen zohralo kľúčovú rolu mocenské pnutie, ktoré v
druhej polovici 8. storočia vládlo medzi franským panovníckym dvorom a bavorským
vojvodom (dux) z rodu Agilolfingov, Tassilom III. (748-788). Po niekoľkých dekádach ticha,
kedy o Avaroch nemáme prakticky žiadne dochované písomné zmienky, počet prameňov
začne stúpať práve v období, keď sa pozornosť Karola Veľkého obrátila na Bavorsko a jeho
vzpurného vojvodu.285
V roku 782 sa pred Karola Velkého dostavili poslovia Avarov, ktorý však tentokrát v
prameňoch prvý raz nie sú iba len vyslancami kagana ale prichádzajú ako „missi a Cagano et
Iugurro“.286 Je pritom pozoruhodné, že mocenská funkcia jugurra v prameňoch k dejinám
Avarov dovtedy úplne absentuje. Následne je dokladovateľná až v 9. storočí Karachánovskom

284 POHL 1988, 322-328; POHL 2003, 574; ZÁBOJNÍK 2009, 19.
285 POHL 1988a, 312-314; SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 274.
286 Annales Laurissenses a. 782, 162; podobne ARF a. 782, 60.
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chanáte v strednej Ázii ako druhá najdôležitejšia mocenská funkcia nasledujúca po chánovi. 287
Podla historikov to jednoznačne svedčí o oslabení prestíže kagana.288
Je hodné pozornosti, že v tomto posolstve nás prameň neinformuje o žiadnom spore
medzi vyslancami Avarov a franskou stranou, no podľa Annales sancti Emmerami maiores o
rok neskôr „Huni ad Enisam venerunt, sed ibi nocuerunt nihil“.289 Takáto ostentatívna
demonštrácia sily naznačuje, že pri diplomatickej výmene roku 782 sa azda riešil spor o
nárazníkové územia kaganátu, na ktoré si kládli nárok obe strany.
Pre Tassila III., a jemu naklonené bavorské elity, mohol Avarský kaganát,
rozprestierajúci sa východne od územia Bavorov predstavovať zrejme jediného prirodzeného
mocenského spojenca potenciálne schopného čeliť hrozbe zo západu. Bavorský dux sa v tomto
období akiste oprávnene obával „anexie“ svojo územia franskou mašinériou. Preto vojenská
kooperácia medzi Tassilom III. a Avarmi, o ktorej sa dozvedáme z tendenčne ladených
franských prameňov, bola v konečnom dôsledku racionálnym pokusom o odvrátenie tohto
nebezpečenstva. Rovnako však nemožno vylúčiť ani možnosť, že Tassilovo spolčovanie s
Avarmi bola v skutočnosti iba fabrikácia zo strany franských autorov, ktorá poslúžila ako
vhodná zámienka pre odstránenie bavorského duxa.290 Konflikt medzi Karolom Veľkým a
Tassilom mal nepochybne aj užší, osobný rozmer, keďže Tassilova manželka Liutberga bola
dcérou langobardského kráľa Desideria (†786), ktorého v roku 774 pozbavil trónu práve
franský panovník. Staršia z Desiderových dcér, Desiderata, bola naopak prvou manželkou
samotného Karola.291
Kráľovské letopisy Frankov k roku 788 nás informujú o tom, že prvé avarské útoky na
západ boli podniknuté paralelne z dvoch smerov.292 Na juhu avarská výprava zrejme plánovala
preniknúť do severnej Itálie, no jej postup bol zastavený na území Furlánska zjednotenými,
fransko-langobardskými silami. Približne v tom istom čase odrazili Bavori posilnení
franskými oddielmi na vlastnom území útok zlovoľných „Hunov“. Nie je vylúčené, že avarské

287 POHL 1988a, 297.
288 SZŐKE 2006, 499.
289 Annales sancti Emmerammi Ratisponensis maiores a. 783, 92.
290 WOLFRAM 2016
291 POHL 1988a, 314-315; SZÁDECKY-KARDOSS, 1988, 274.
292 ARF a. 788, 80, 82; Annales Laurissenses a. 788, 172, 175.
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vedenie zodpovedné za túto ofenzívnu aktivitu, z nejakého dôvodu ešte nedisponovalo
jednoznačnými správami o neutralizácii Tassila, ktorý na jeseň roku 787 zložil vazalský sľub
do rúk Karola. Napriek tomu, že ríšsky snem v Ingelheime požadoval de facto fyzickú
likvidáciu posledného Agilolfinga, samotný kráľ údajne odmietol vyriecť ortieľ smrti a Tassilo
bol napokon namiesto pozbavenia života uväznený v kláštore.293
Po dvoch – pre Avarov absolútne neúspešných – vojenských výpadoch, sa tretie
skríženie zbraní konalo už z iniciatívy kresťanov. Vojsko pod vedením Grahamannusa a
Audaccrusa (missi domni regis Caroli Grahamannus et Audaccrus) prekrocilo rieku Enns, a
uštedrilo Avarom porážku na ich vlastnom území na bližšie nešpecifikovanom mieste, niekde
pozdĺž toku rieky Ybbs, pravdepodobne neďaleko jej ústia do Dunaja. 294 Avari však následne
ešte dokázali preskupiť svoje sily a opäť sa zrazili s kresťanským vojskom, tentokrát o niečo
viac na západ, v hraničnej zóne s Bavorským územím. Aj tento stret sa skončil pre Avarov
akiste neslávne, keď podľa zmienky vo franských análoch mnoho z nich našlo smrť vo vodách
Dunaja pri pokuse o útek z bojiska. (tamtiež) Pramene nám predostierajú scénu drvivej
porážky pohanských „Hunov“, no údaje si v istom zmysle protirečia, pretože po opakovaných
víťazstvách bavorských a franských oddielov sa napokon zjavne nepodarilo posunúť hranicu
územia kontrolovaného Avarmi smerom na východ. O 3 roky neskôr nás totiž letopisy
informujú o tom, že Enns je naďalej hraničnou riekou (limes certus) medzi Avarmi a
Frankiou.295
Z korešpondencie Karolovho radcu Alcuina (c. 735 – 804) sa dozvedáme, že v roku
789 došlo k ďalším nájazdom Avarov do severnej Itálie a Bavorska, no rovnako nemožno
vylúčiť, že sa v tomto prípade jedná o udalosti, ktoré figurujú v ríšskych letopisoch pod rokom
788.296 Niekedy počas roka 790 prijal Karol Veľký diplomatické posolstvo Avarov vo Wormse,
aby rokovali o otázke spoločných hraníc. Vyjednávania však uviazli na plytčine, a tak
vojenské potyčky väčšieho či menšieho rázu v pohraničnom území akiste neutíchli. 297 Podla
ríšskych análov bol práve tento pohraničný spor zárodkom neskorších udalostí.298
293 Annales Laureshamenses a. 788, 33; SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 275.
294 ARF a. 788, 80.
295 ARF a. 791, 89.
296 Alcuin ep. 6, 31.
297 BOWLUS 1995, 47.
298 ARF a. 790, 87.
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Je otázne, akými správami disponovalo franské politické vedenie, pokiaľ išlo o
aktuálnu politickú situáciu v kaganáte. Nevedno, či Frankovia mali jasnú predstavu o
zostávajúcom vojenskom potenciále Avarov, a či bolo informované o vnútornom rozkole,
ktorý medzi Avarmi v tom čase takmer určite panoval. Nemožno preto jednoznačne
rozhodnúť, či franská expanzia smerom na východ bola súčasťou vopred premyslenej
vojenskej stratégie, ktorej cieľom bolo vyťažiť z nestabilnej vnútornej situácie v Avarii.
Nemáme predstavu ani o tom, čí boli vo franskom povedomí stále živé udalosti z druhej
polovice 6. storočia, kedy prvé generácie Avarov, čerstvo usídlené v Karpatskej kotline,
znamenali pre Merovejcov mimoriadne závažnú hrozbu. Niet však pochýb o tom, že po
uplynutí dvoch storočí, bol charakter a potenciál ríše Karolovcov celkom iný, než tomu bolo
za panovania Sigiberta I. (c. 535 – c. 575), a rovnako ani avarský kaganát z konca 8. storočia
nemožno stotožniť s niekdajšou hrozbou Bajanových Avarov.
Napriek tomu sa zdá, že Frankovia nič neponechali náhode a pripravili masívné a
dobre organizované ťaženie, ktoré si evidentne kládlo za cieľ definitívne zlomiť Avarov. V lete
roku 791 sa Karol zdržiaval v Rezne, aby tam pripravil plány na chystanú inváziu do „ríše
Hunov“. Panovník zvolal svoje vojsko z rôznych kútov franského domínia východne od
Rýna.299 Na dvor v Regensburgu sa z Akvitánska dokonca dostavil aj panovníkov syn Ľudovít
(neskorší Ľudovít I. Pobožný). Mladík napokon sprevádzal svojho otca počas celého trvania
výpravy. Maďarská, no aj iná literatúra zavše dosť nešťastne uvádza, že Karol sa v tom čase
pripravoval na najdôležitejšiu a najväčšiu ofenzívu svojho vládnutia.300 No pramene takéto
tvrdenie nepodopierajú. Akiste vhodnejšie je veriť časovo bližsím, i keď nesporne zaujatým
slovám cisárovho životopisca Einharda, ktorý píše: Maximum omnium, quae ab illo gesta
sunt, bellorum praeter Saxonicum huic bello successit, illud videlicet, quod contra Avares sive
Hunos susceptum est.301 V kontexte následujúcich udalostí je jasné, prečo sa pacifikácia
Avarského kaganátu ukázala menej problematickou, než ako to bolo v prípade odbojných
Sasov.
Na základe dostupných údajov vieme, že Karol rozdelil vojenskú silu ktorou
disponoval na severný a južný tábor. Severná skupina pozostávala z ripuárskych Frankov a
299 ARF a. 791, 88.
300 napr. ODLER 2012, 58; SZŐKE 2014, 31.
301 Vita Karoli Magni, 15.
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Frízov, ktorých dopĺňali kontingenty Sasov a Durýnčanov. Velenie bolo zverené do rúk
Karlovho príbuzného Theodericha a kancelára Meginfrieda.302 Časť týchto síl sa presunula
pozdĺž severného brehu Dunaja až do oblasti Lorchu. O tom, akú trasu zvolila zvyšná časť
tejto skupiny, nás žial dochované pramene neinformujú. Z franských letopisov však môžeme
vyčítať, že pri spiatočnej ceste Frankovia pod vedením Theodericha a Meginfried tiahli
naprieč územím dnešných Čiech, teda po trase, ktorou prišli. ...per Beehaimos via, qua
venerant, reverti praecepit.303 Charles Bowlus sa domnieva, že úlohou tohto náročného
obchvatu bolo zabrániť Avarom, ktorí kontrolovali priestor severného brehu Dunaja, napadnúť
hlavný stĺp Frankov, na čele ktorého bol samotný panovník.304
Karol teda viedol svojich mužov, v radoch ktorých sa okrem Frankov nachádzali aj
Bavori a Alemani, po južnom brehu Dunaja od Rezna až k Ennsu. Hlavná časť proviantu a
pravdepodobne aj časť mužstva bola prepravovaná na plavidlách. Je namieste domnievať sa,
že Karol sa pokúsil obchvatom vyhnúť tým úsekom plánovanej trasy, kde údolie Dunaja
vytvára tesné úžiny. Prechod takýmto terénom by mal za následok prílišné natiahnutie
kontingentov, ktoré by prakticky znemožňovalo vytvorenie efektívnej obrannej línie v prípade
napadnutia nepriateľom.305
Okrem dvoch hlavných úderných skupín, pochodujúcich na oboch brehoch Dunaja,
Karol vyslal proti Avarom menej početné, no nepochybne vysoko mobilné vojsko z oblasti
Istrie. Na čele týchto mužov stál Karlov syn, Pipin Italský (†810), vo velení mu však asistovali
istrijský a furlánsky duces.306 Ako racionálny sa javí predpoklad, že Pipinovou úlohou bolo
čiastočne rozdrobiť obranný potenciál Avarov.307 No avarské výzvedné skupiny mali zrejme
jasno v tom, z ktorého geografického smeru sa blíži skutočná hrozba. Svedčí o tom aj
skutočnosť, že Pipinovým mužom sa podarilo preniknúť takmer bez odporu hlboko do
južných oblastí na západe kaganátu, niekde v priestore medzi Drávou a Sávou. Následne sa

302 BOWLUS 1995, 48.
303 ARF a. 791, 89.
304 BOWLUS 1995, 49; Szőke naproti tomu uvádza, že Karol rozdelil svoju armádu do skupín až potom, čo
dorazila k Lorchu, v tesnom susedstve kaganátu. SZŐKE 2006, 502.
305 BOWLUS 1995, 49.
306 POHL 1988a, 316.
307 SZŐKE 2006, 501.
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tejto družine pošťastilo vyplieniť bližšie nelokalizovanú avarskú tvrdzu, čím sa údajne dostali
k bohatej koristi a vyše stovke zajatých Avarov.308
Začiatkom septembra Karlova armáda s líniou rieky Enns dosiahla hranice kaganátu.
Územie rozprestierajúce sa medzi líniou rieky a priestorom dnešnej Viedne a Devínskej brány,
malo takmer určite funkciu nárazníkového obranného pásma (gyepű) a bolo riedko osídlené.
Tu sa Frankovia utáborili v blízkosti rieky a pred zahájením ďalšieho postupo panovník
vyčlenil 3 dni na rozjímanie a pôst. Po symbolickej očiste kresťanské vojsko zdá sa zotrvalo
vo svojom tábore nečinne nejaký čas. Dôvody, ktoré k tejto pasivite viedli, sú dnes nejasné. 309
Vojsko sa napokon dalo opäť do pohybu 20. septembra a postupovalo zjavne hladko, kým v
oblasti Viedenského lesa, na mieste zvanom [monte] Cumeoberg nenarazilo na Avarmi
vybudované opevnenie.310 Podľa svedectva franských letopisov kresťania obsadili avarské
valy bez toho, aby museli premáhať odpor obrancov. Avari, ktorých sa zmocnil teror pri
pohľade na početnosť Karolovho vojska, vraj v panike ustúpili. (Avari enim cum vidissent
utrasque ripas exercitum continentes et navigia per medium fluvium venientes, a Domino eis
terror pervenit: deliquerunt eorum loca munita, quae supra nominata sunt, firmitatesque
eorum vel machinationes dimiserunt fuga lapsi. [..])311 Severné krídlo Frankov medzičasom
narazilo na podobnú avarskú tvrdzu niekde pri rieke Kamp.312 V časti predtým tradične
prisudzovanej Einhardovi, je však zrejme totožný sled udalostí intepretovaný o niečo
dramatickejšie (Pulsis igitur Hunorum praesidiis ac destructis munitionibus, quarum una
super Cambum fluvium, altera iuxta Comagenos civitatem in monte Cumeoberg vallo
firmissimo erat exstructa ferro et igni cuncta vastantur.) 313 Vypudenie Hunov v tomto prípade
azda mohlo znamenať, že došlo k skríženiu zbraní.
Stojí za zmienku, že Šimon z Kézy (v druhej polovici 13. storočia) vo svojej Geste
Hungarorum opisuje masívny vojenský stret medzi „Hunmi a Rimanmi“, ku ktorému došlo v
priestore medzi Cezaumarom (dnes Zeiselmauer) a Tullnom, a v ktorom boli Rimania
porazení. Napriek tomu, že podľa Kézaiho Huni napokon zvíťazili, v ľútom boji s kresťanmi
308 Annales Laureshamenses a.791, 34.
309 POHL 1988a, 315; SZŐKE 2006, 501.
310 Bližší charakter tohto opevnenia nie je známy, poukazuje však na fakt, že avarská spoločnosť v tomto období
už nefungovala na nomádskom princípe. POHL 1988a, 316.
311 ARF a. 791, 88.
312 SZŐKE 2006, 503.
313 ARF (Annales qui dicuntur Einhardi) a. 791, 89.
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aj tak stratili 40 000 mužov, včetne mnohých vodcov vojska. Astronomické čísla uvedené
autorom gesty sú nepochybne mimo rámec reality, no napriek tomu je zrejmé, že Simon z
Kézy pri stručnom opise tohto grandiózneho skríženia zbraní vychádzal čiastočne z pramennej
bázy. Svedčí o tom aj to, že v texte sú spomenutí dvaja velitelia Rimanov - Detricus
(Theoderich) a Macrinus (Meginfried) – teda velitelia severného stĺpu franského vojska. 314
Autor sa tak pri vyobrazení tejto epickej, fiktívnej scény, nechal nepochybne inšpirovať aj
vyššie uvedenými udalosťami.
Po tomto, nie príliš dlhom intermezzu, franské vojsko opustilo oblasť Viedenského lesa
a postupovalo pravdepodobne v patričnej vzdialenosti od Dunaja, kým nedosiahlo ústie rieky
Ráby do Dunaja, akiste niekde v oblasti niekdajšej rímskej pevnosti Arrabona (dnes v katastri
Győru). Po kratšom odpočinku v tomto bode sa Karlovo vojsko prekvapivo obrátilo na
juhozápad (bez toho, aby došlo k jedinému vážnejšiemu vojenskému stretu väčšieho
rozsahu!), a opustilo územie kaganátu postupujúc pravdepodobne po niekdajšej rímskej ceste
smerom na Savariu (dnes Szombathely). (per Sabariam reverti statuit)315 Ako vieme, Savaria
je tradične považovaná za rodisko Sv. Martina z Tours, postava ktorého zohrávala dôležitú
úlohu v symbolike merovejských a karolinských kráľov. Bolo by preto neskonale zaujímavé
vedieť, či vytýčenie trasy pochodu bolo iniciované Karolom samotným.
Severné krídlo sa vrátilo vyššie spomínanou cestou cez územie Čiech. Podľa loršských
análov, franské vojsko plienilo krajinu nepriateľa celkovo po dobu približne 52 dní. 316 Napriek
tomu, že v prameňoch sa v súvislosti s touto zvláštnou výpravou nespomína žiadna významná
bitka ani akýkoľvek prípadný kontakt s obyvateľmi Avarie, vojsko sa malo vrátiť do Bavorska
s bohatou korisťou a nespočtom zajatcov, medzi ktorými sa nachádzali aj ženy a deti. 317 Ak je
svedectvo loršských letopisov pravde blízke – ríšske letopisy napríklad mlčia o tom, že by
Frankovia získali vysoký počet zajatcov – charakter tejto výpravy nebol práve rytierskym
pokusom oslobodiť v pohanských temnotách tápajúci ľud Avarov spod jarma kaganovej
moci.318 Ostatne Frankov primäla k návratu pravdepodobne nákaza, v dôsledku ktorej došlo k
314 SZŐKE 2006, 503.
315 ARF (Annales qui dicuntur Einhardi) a. 791, 89.
316 Annales Laureshamenses a.791, 34; SZŐKE 2006, 504-505.
317 Annales Laureshamenses a. 791, 34.
318 Správy o plienení a bohatej koristi nechali svoj odtlačok aj v iných prameňoch. Pozri napr. Annales
Alamannici k roku 792. SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 280.
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hromadnému úhynu koní.319 Nedá sa vylúčiť, že forma tejto nákazy sa začala šíriť aj v radoch
vojska, pretože loršské letopisy v súvislosti s výpravou spomínajú smrť biskupov Engilrama a
Sindberta (Et in ipso itinere obiit … Enghilramnus, Mediomatrice ecclesie archiepiscopus, sed
et Sindbertus episcopus ibi defunctus est…).320
Podla môjho názoru je viac než pravdepodobné, že franské vedenie malo nanajvýš
vágnu predstavu o zemepisných pomeroch na avarskom území. Niektorý bádatelia zastávajú
názor, že franské vojsko malo k dispozícii akúsi „antickú mapu“, alebo sa jednoducho
pokúšalo zotrvať na línii rímskych ciest. 321 Ak prijmeme svedectvo ríšskych letopisov, z
ktorého vyplýva, že nedošlo ani k jednej významnejšej zrážke s Avarmi, môže byť vysvetlenie
tohto javu dvojaké. Vnútorný rozkol v rámci avarských elít bol v tomto čase tak hlboký, že
Avari prakticky nedisponovali vojenským potenciálom potrebným na obranu ich územia, ktorý
by bolo bývalo možné efektívne zoskupiť proti Frankom. Ako druhá teória sa ponúka
možnosť, že Avari dobre vedeli o franskej slabosti, ktorou bola neznalosť terénu a vyčkávacou
taktikou lákali Karlovo vojsko ďalej do vnútrozemia (okrem iného odrezané od zásobovacej
dunajskej flotily), kde ho možno plánovali postupne decimovať v sérii rýchlych výpadov a
napokon eventuálne prinútiť k stretu v oblasti, ktorá pre avarský spôsob boja vyhovovala
najviac. Nákaza, ktorá pustošila kone kresťanov mohla byť taktiež čiastočne dielom Avarov,
ktorí azda nejakým spôsobom otrávili dostupné vodné zdroje na území, cez ktoré zjednotené
kresťanské vojsko prechádzalo. Dôkazy na podporu takýchto lákavých špekulácií by sme v
prameňoch samozrejme, hľadali márne. Ak sa tvrdenie loršských análov o výdatnej koristi a
zajatcoch zakladá na pravde, je akiste pozoruhodný fakt, že miestna populácia zotrvala vo
svojich osídlach a zásoby, ktoré mohli Frankovia dobre využiť vo svoj prospech, zdá sa taktiež
neboli zničené. Či sa jednalo o príznak celkovej dezintegrácie avarskej spoločnosti, ktorá sa
len nečinne prizerala na dielo skazy, alebo naopak o cielenú zdržovaciu taktiku, ktorou chcelo
avarské vedenie spomaliť postup Frankov aj na úkor hmotných strát, dnes už nemožno
rozhodnúť.
Za pozitívny výsledok na strane kresťanského vojska možno považovať to, že
Frankovia narušili obrannú líniu Avarov zničením nám bližšie neznámeho počtu avarských
319 ARF (Annales qui dicuntur Einhardi) a. 791, 89.
320 Annales Laureshamenses a. 791, 34-35.
321 POHL 1988, 19; ZERVAN 2000, 28.
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tvrdzí a zátarasov, a umožnili tak menším, mobilnejším vojenským jednotkám prenikať hlbšie
na územie kaganátu. V žiadnom prípade však zatiaľ nemožno hovoriť o definitívnej
strategickej porážke Avarov ani o definitívnom podrobení časti ich územia západne od
Dunaja.322 Rozpačitý výsledok ťaženia je badateľný aj v tom, že Karol strávil celý nasledujúci
rok, a tiež väčšiu časť roka 793 v Bavorsku. A to napriek tomu, že v problematickom Sasku a
rovnako aj vo Frízsku opäť došlo k rebélii proti franskej vrchnosti. Kráľ sa musel vysporiadať
so sprisahaním okolo svojho syna Pipina Hrbatého a politicky problematickou sa stala aj
osoba Grimoalda III. (†806) v Benevente. 323 Dokonca sa zdá, že Sasi očakávali protiúder
Avarov a vyzývali ich prostredníctvom poslov k spoločnému boju. 324 Dojem „grand strategy“
ešte väčšmi umocní zmienka v Annales Laureshamenses pod rokom 793, podľa ktorej
Saracini qui in Spaniis erant, boli informovaní o tom, že Avari zvádzajú ľúty boj s Karolom a
preto v „Gotii“ napadli frankov.325
Karol Veľký musel podrobeniu Avarov prikladať veľkú dôležitosť, pretože napriek víru
politicky pálčivých udalostí sa panovník okrem iného dokázateľne zaoberal potenciálnymi
ženijnými problémami ďalšieho ťaženia na územie kaganátu. Podľa ARF nariadil
skonštruovať skladné a rýchlo inštalovateľné pontónové mosty.326 V skutku ambicióznym
projektom bol pokus o výstavbu systému riečnych kanálov, ktoré by prepojili Dunaj s
Mohanom - a teda aj s Rýnom - a tým umožnili efektívnu a rýchlu prepravu zásob a vojska z
centier franskej moci smerom na východ. Projekt fossa carolina bol odsúdený na neúspech, no
známky inžinierskych prác sú po vyše 1200 rokoch miestami stále patrné.327
V období medzi rokmi 792 a 794 nemáme zmienky o žiadnych vojenských operáciach
proti Avarom, čo ale neznamená, že situácia na hraniciach musela byť nutne pokojná. Zdá sa,
že v tom čase v Avarii opäť zúrila „občianska vojna“, pretože v roku 795, keď sa franský
panovník kvôli „nespratným“ Sasom zdržiaval na brehoch Labe, vyhľadali ho poslovia
avarského predáka tuduna, „qui in gente et regno Avarorum magnam potestatem habetat“.328
322 BOWLUS 1995, 52-53; Annales Moselanni k udalostiam k roku 790 vyslovene poznamenáva, že provinciu
Hunov sa nepodarilo celkom podrobiť (… non tamen ex integro subactam…) Annales Mosellani a. 790, 498.
323 BOWLUS 1995, 51.
324 Annales Laureshamenses a. 792, 35.
325 Annales Laureshamenses a. 793, 35.
326 ARF a. 792, 92.
327 SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 283.
328 ARF a. 795, 96.
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Tudun prostredníctvom svojich poslov vyjadril vôľu poddať sa franskému panovníkovi a
prijať krst. V nasledujúcom roku ríšske letopisy spomínajú veľký strategický úspech, keď
furlánsky dux Erich (Heiricus dux Foroiulensis) vyslal svojich mužov do krajiny Avarov, na
čelo ktorých postavil Slovana Wonomyra. Wonomyr bol zrejme veľmi dobre znalý avarských
pomerov, či dokonca osobou etablovanou vo vysokých avarských kruhoch, pretože Erichovi
muži pod jeho vedením prenikli až k chýrnemu (h)ringu Avarov, ktorý vyplienili a zmocnili sa
tak honosného pokladu, ktorý poslali panovníkovi do Aachenu (...thesaurum priscorum regum
multa seculorum prolixitate collectum domno regi Carolo ad Aquis palatium misit...).329 Časť
predmetov pochádzajúca z tejto koristi bola Karolom odoslaná do Ríma. Správy o
rozprávkovom charaktere avarského pokladu sa objavili dokonca aj v dobových kronikách na
Britských ostrovoch. Poklad údajne naplnil 15 ťažných vozov, pričom záprah každého tvorili 2
páry volov. Hodnovernosť tejto informácie je prirodzene sporná. 330 Dôvodom, prečo
kresťanské vojsko sprevádzané Wonomyrom zdanlivo poľahky získalo nesmierny poklad, bol
evidentne úplný chaos, ktorý v Avarii panoval. Vo víre vnútorného rozkolu prišli o život aj
dvaja – akiste najvyšší – predstavitelia politickej hierarchie – kagan a jugurrus. 331 Béla Szőke
uvádza, že oboch pravdepodobne zavraždila vlastná telesná stráž, no pramene uvádzajú iba to,
že smrť na nich siahla z vlastných radov.332
V nasledujúcom roku Pipin Italský dostal poverenie z rúk svojho otca, aby sa postavil
na čelo vojska, ktoré smerovalo do Pannonie. Blízko brehov Dunaja (zrejme niekde v okolí
dnešného Pécsu) usporiadal Pipin synodu s predsedníctvom akvilejského patriarchu, ktorá sa
zaoberala otázkami možnosti hromadného krstu Avarov.333 Synoda sa tiež zapodievala
problémom možného opätovného krstu tej časti populácie Avarie, ktorá prijala vieru v
predošlom období – na území kaganátu teda zdá sa žili aj komunity kresťanov, z ktorých časť
už v tomto období mohla prináležať k avarskému „etniku“.334 Podľa Conversio Bagoariorum et
Carantanorum sa na tomto cirkevnom sneme rozhodlo tiež o tom, ako bude rozdelené dobyté
329 ARF a. 796, 98; Szádeczky-Kardoss uvádza, že k vyplieneniu kagánského sídla došlo ešte v roku 795.
(SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 284.)
330 Pre správy o poklade Avarov v Annales Nordhumbrani a Chronicon Melrosense pozri SZÁDECKYKARDOSS 1998, 286-287.
331 ARF a. 796, 98; podobne Annales Laurissenses a. 796, 182. (Chagan seu Iugurro intestina clade addictis et a
suis occisis)
332 SZŐKE 2014, 31.
333 SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 289-296.
334 Tamtiež
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územie integrované pod správou soľnohradského a akvilejského biskupstva. 335 Pipin okrem
toho niekedy v čase konania synody, alebo nedlho po nej, prijal posolstvo novozvoleného
kagana Avarov.336 O priebehu rokovaní s avarskými delegátmi nemáme žiadne správy, no v
prípade, ak Pipina žiadali o prímerie a pomoc pri etablovaní nového kagana, tak nesporne
obišli naprázdno. Italský kráľ nehodlal opustiť územie kaganátu a na čele svojho vojska
prekročil Dunaj. Následne vyplienil beztak zhumpľovaný (h)ring a

tentokrát aj zrejme

svedomito zrovnal so zemou. Zmocnil sa tak zbytku kaganského pokladu, ktorý tu vraj ostal
po predošlom drancovaní (partem thesauri, quae remanserat).337 Niektoré, ešte stále
bojaschopné družiny Avarov hľadali útočisko na východe, zrejme na územiach východne od
Tisy, ktorú Frankovia počas svojich výbojov takmer určite neprekročili (Pippinus autem Hunis
trans Tizam flvium fugatis).338
Pipinova výprava roku 796 je poslednou veľkolepou vojenskou akciou, ktorá nechala
výrazný odtlačok v dobových prameňoch. Ak prijmeme hodnovernosť pramenného materiálu
ktorým disponujeme, akiste prekvapí miestami až šokujúca ľahkosť, s akou konfederátne
vojská Frankov opakovane prenikali na územie Avarov, kde narazili iba na mimoriadne
vlažný, miestami dokonca absentujúci odpor, aby sa napokon zmocnili sídla kagana,
nepochybne prestížneho symbolu moci „zradných Hunov“. Po 8 rokoch trvania (rátajúc od
udalostí roku 788) tejto zvláštnej vojny, ktorá si na franskej strane vyžiadala istotne nemalé
organizačné úsilie, sa Avari akoby za každú cenu vyhýbali priamemu ozbrojenému stretu.
Výnimku predstavujú iba udalosti roku 788. Bolo by preto namieste predpokladať, že s
Pipinovou výpravou sa s konečnou platnosťou podarilo eliminovať posledné ohniská možného
avarského odporu, prinajmenšom na pravom brehu Dunaja.
Nestalo sa tak. Uz rok po Pippinovom tazeni dux Erich sa dostal do vojenského stretu
so skupinou “Wandalov”, ktorých porazil (Ericus victoriam in Wandalos … Ericus cum
quibusdam Francis et Langobardis in Wandalis prelium commisit).339 Podľa presvedčivej

335 Conversio cap. 8, 10.
336 ARF a. 796, 98., 100.
337 ARF a. 796, 100; Annales Laureshamenses a. 796, 37; Podľa niektorých autorov zvolanie synody
predchádzalo zničeniu hringu, kým iní súdia, že sa tak stalo až po tejto triumfálnej udalosti. Pozri POHL
1988a, 306-308; BOWLUS 1995, 56; SZÁDECZKY-KARDOSS 1998, 289.
338 ARF (Annales qui dicuntur Einhardi) a. 796, 99.
339 Annales Alamannici a. 797, 48;
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argumentácie Szádeczky-Kardossa predstavujú Vandali Avarov a nie Slovanov (Vendov). 340
Identická stať uvádza, že Pipin toho roku uštedril vojenskú porážku Slovanom.341
Karol Veľký sa v tomto období zdržoval kvôli tamojším nepokojným pomerom v
Sasku, kde prijal avarské posolstvo pri rieke Vezere (Weser), ktoré sa panovníkovi prinieslo
bohaté dary.342 V nasledujúcom roku ale Annales Alamannici uvádzajú záhadnú zmienku,
podľa ktorej „Vandali a Sasi luhali“ (Wandali mentiti sunt, et quosdam de Saxonis).343 V
ríšskych letopisoch sa však dozvieme iba to, čo táto zrada znamenala v prípade Sasov. V
Polabí totiž povraždili vyslancov Frankov, a život ponechali len poniektorým, aby mohli
následne požadovať patričné výkupné. Rovnako nekomfortný osud nachystali Sasi aj
Gottschalokovi, ktorého Karol poveril doručením posolstva do Dánska. Gottschalka Sasi
zavraždili a jeho telo rozštvrtili.344 Je temer isté, že v Avarii to opäť vrelo. Dokazujú to správy
o markgrófa Ericha z Friuli a bavorského prefekta Gerolda, ktorý bol švagrom Karola
Veľkého. Gerold padol v boji s Hunmi, kým Erich bol zabitý v okolí dnešnej Rijeky (podrobné
okolnosti Erichovej smrti sú nejasné. Nevieme, či do tejto udalosti boli priamo zapletení aj
Avari).345 Dokonca aj z roku 802 máme správu o tom, že markgróf Chadaloc a spolu s ním
Goterhammus a mnohí ďalší padli v boji pri castellum Guntionis (Cadaloc et Goterhammus
seu ceteri multi interfecti fuerunt ad castellum Guntionis).346 Napriek tomu, že letopis
explicitne neuvádza, s kým presne Chadalocovi muži bojovali, v historiografii dnes zdá sa
panuje zhoda v tom, že ta udalosti boli zodpovední Avari. Rovnako je otázna aj lokalizácia
oblasti, v ktorej k stretu došlo. Teória, podľa ktorej je Guntio zhodné s dnešným Kőszegom v
Maďarsku (nem. Güns), je dnes už prijímaná skepticky.347
Odveta za smrť Chadaloca na seba nenechala dlho čakať. Novovymenovaný prefekt
Bavorska Audulf a markgróf Werner podnikli trestnú výpravu do Pannonie. O tomto podniku
340 SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 296; Porovnaj s etnonymom Wanandar, ktorý aplikoval ibn Aḥmad Jayhānī
na označenie onogurských Bulharov! HKÍF 29.
341 MMFH I., 32. v komentári k udalostiam roku 797 sa dočítame, že Vandali vskutku predstavujú Avarov, no
zmienka údajne pojednáva o dobre známej výprave z roku 796. Tomuto tvrdeniu odporuje spomínané
víťazstvo Pipina „super Sclavos“, ktoré sa pri udalostiach k roku 796 podľa mojich znalostí nespomína v
žiadnom dochovanom prameni.
342 ARF a. 797, 102.
343 Annales Alamannici a. 798, 48.
344 SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 297.
345 Vita Karoli Magni 13., 25; BOWLUS 1995, 57.
346 Annales sancti Emmerammi maiores a. 802, 93.
347 POHL 1988, 321; SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 302.
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však nedisponujeme ani len fragmentárnymi poznatkami. V roku 803 sa ale do Rezna dostavil
Zodan (princeps Pannoniorum), v početnom doprovode Slovanov a „Hunov“ (Huni et Sclavi),
aby sa podriadili vôli franského panovníka, ktorého pápež nedávno korunoval v Ríme.348
Počnúc rokom 803 nemáme v prameňoch žiadne zmienky, ktoré by naznačovali vojenskú
aktivitu Avarov namierenú proti Frankom. Béla Miklós Szőke píše, že práve rok 803 bol
rokom definitívneho podmanenia Pannonie Frankmi.349 Odvoláva sa pritom na letopisy
lobesské, v ktorých sa píše: Eo anno Pannonia cum finitimis regnis sub ditione imperatoris
redacta est.350
Zdá sa, že ani vnútropoliticky omnoho silnejší kaganát nemal šancu na trvalejší odpor,
či nebodaj vojenské viťazstvo proti dynamicky expandujúcej karolínskej ríší. V tomto období
sa Frankom podarilo s konečnou platnosťou zlomiť odpor saských a durínskych kmeňov a
dochádza aj k mocenským preskupeniam Slovanov žijúcich na východnom okraji ríše. Preto z
politického a kultúrneho hľadiska je práve obdobie začiatku 9. storočia medzníkom v dejinách
okrajových území na severe a východe, ktoré sa stávajú viac či menej pevnými súčasťami
impéria Frankov.351
Na troskách kaganátu sa čoraz vehementnejšie aktivizovali tie skupiny – predovšetkým
Slovania – ktoré boli dovtedy v avarskom područí. Dokazujú to aj záznamy ríšskych letopisov
k roku 805. Vtedy sa k cisárovi dostavil avarský kapkan (capcanus, princeps Hunorum), ktorý
predostrel, že jeho ľud sa nachádza v krízovej situácii a kvôli útokom Slovanov nemôžu ďalej
zotrvať vo svojich sídlach.352 Žiadal preto panovníka, aby Avarom poskytol nové územie
medzi Savariou a Carnuntom (inter Sabariam et Carnuntum).353 Jednalo sa nesporne o územie
nominálne pod franskou kontrolou, od ktorých zrejme Avari dúfali, že sa im dostane ochrany.
Keďže kapkan bol kresťanom (!) (capcanus christianus nomine Theodorus), Karol vyhovel
jeho prosbe a obťažkaného darmi ho poslal späť k jeho ľudu. Theodor však nedlho po návrate

348 Annales Mettenses priores a. 803, 90; Podľa Szádeczky-Kardossa je Zodan v skutočnosti nesprávny prepis
slova tudun, ktoré autor letopisu považoval za osobné meno. (SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 302.)
349 SZOKE 1996, 78.
350 Annales Lobienses a. 803, 230.
351 SZŐKE 2014b, 31.
352 ARF a. 805, 119-120; Že funkcia kapkana nebola zhodna s poziciou kagana, na to upozorňuje aj Walter Pohl.
(POHL 1988a, 302-304, 465-466.)
353 Tamtiež
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k svojim skonal.354 Následne k panovníkovi poslal jedného zo svojich predákov aj kagan, ktorý
žiadal Karola, aby ho utvrdil v jeho poste, ktorý kaganovi medzi Avarmi podľa starých
obyčajov právom prináležal (et misit caganus unum de optimatibus suis, petens sibi honorem
antiquum, quem caganus apud Hunos habere solebat).355 Istotne sa jedná o rovnakého kagana,
ktorého menujú Annales sancti Emmerammi (Abraham cagonus), a ktorý prijal krst pri rieke
Fischa.356 Avari sídliaci v Karpatskej kotline, alebo prinajmenšom ich časť, teda naďalej
disponovala nejakou formou centralizovanej vlády. Nie je však jasné, v ktorom regióne sa táto
enkláva nachádzala. Aktom krstu sa kagan de facto stal vazalom franského panovníka. 357 Béla
Miklós Szőke tvrdí, že Karol nechcel výrazne zasahovať do mocenských zoskupení na území
niekdajšieho kaganátu a uspokojil sa zrejme s formálnym prijatím jeho nadvlády. 358 Stojí za
zmienku, že v roku spomínaných udalostí cisár vyslal vojsko do krajiny Slovanov, ktorí sa
nazývajú Beheimi.359
Walter Pohl vo svojej monografii o Avaroch píše, že v kapituláriu z Diedenhofenu,
Karol Veľký nariadil, aby na územiach Avarov a Slovanov nik nepredával zbrane. 360 To
nepochybne poukazuje na napätú situáciu v spomínanej oblasti. O vývoji politických udalostí
v nasledujúcich rokoch nemáme žiadne zmienky. Až k roku 811 ríšske letopisy informujú o
tom, že na základe uznesenia snemu v Aachene cisár vyslal vojsko do Pannonie, aby sa
postaralo o ukončenie sporu medzi Hunmi a Slovanmi (controversias Hunorum et Sclavorum
finiendas).361 Do Aachenu sa následne dostavila delegácia, v ktorej bol prítomný canizauci
princeps Avarum, tudun a iní predáci. Spolu s nimi – zrejme ako ich oponenti – sa objavili aj
duces Sclavorum z dunajských oblastí.362 Výsledkom rokovaní bolo, že tie správne územné
jednotky na pravom brehu Dunaja, ktoré sa prameňoch spomínajú ako Avaria, Pannonia a
Sclavinia, sa stali najvýchodnejšími územiami karolínskej ríše. Teritórium medzi Drávou a
354 Tamtiež; Nazdávam sa, že nie je celkom isté, či k tomuto „presídleniu“ napokon skutočne došlo, a ak áno,
aká časť avarskej populácie sa na vymedzené teritórium prisťahovala.
355 Tamtiež
356 Annales sancti Emmerammi Ratisponensis maiores a. 805, 93.
357 SZŐKE 2014b, 32.
358 Tamtiež
359 ARF a. 805, 120.
360 POHL 1988a, 323.
361 ARF a. 811, 134-135.
362 V MMFH I., 44. je canizauci intrepretovaný ako skomolenina slov chan Izauci (chán Izak), no Walter Pohl a
prevažná časť maďarskej literatúry chápe výraz canizauci ako samostatnú mocenskú funkciu. (POHL 1988a,
304-305; SZŐKE 2014a, 24.)
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Sávou s centrom v Siscii sa tak vyčleňuje ako Pannonia inferior, ktorej správa prináležala
furlánskemu duxovi. Misijná činnosť na tomto území bola v kompetencii akvilejského
patriarchu. Pannonia superior medzi Drávou a Dunajom bola zverená východnému
bavorskému prefektovi Geroldovi, kým cirkevné záležitosti pripadli Salzburgu.363
Je patrné, že s konsolidáciou mocenských pomerov v Pannoni klesá počet prameňov,
ktoré je možné uviesť do súvislosti s Avarmi. Jasne to ilustruje aj fakt, že po aachenských
„jednaniach“ uplynie viac, ako jedna dekáda, kým sa Avari opäť objavia vo franských
letopisoch. Keď Ľudovít Pobožný (†840) zvolal na jeseň roku 822 ríšský snem do Frankfurtu,
prijal tu okrem iných aj zástupcov „všetkých východných Slovanov“ (omnium orientalium
Sclavorum) a tiež „Avarov sídliacich v Pannonii“ (in Pannonia residentium Abarum).364 V
československom kontexte je dobre známe, že tento zápis je prvou explicitnou správou
menujúcou Moravanov365, no zároveň sa často považuje aj za poslednú hodnovernú zmienku o
Avaroch.366 Je nepochybne hodné zvláštnej pozornosti, že prameň špecificky lokalizuje iba
Avarov (in Pannonia residentium). Nie je preto vylúčené, že do Frankfurtu sa dostavili
zástupcovia iba tých Avarov, ktorí sídlili západne od Dunaja, teda bezprostredne na území prípadne v susedstve - franskej administratívy. Posledná písomná zmienka o Avaroch však
zaiste nemôže znamenať ich definitívne zmiznutie z Karpatskej kotliny. Je treba si tiež
opätovne pripomenúť, že Avari absentujú v prameňoch takmer celé 8. storočie, a rezolútne sa
vynárajú až v súvislosti s franským „Drang nach Osten“.367
Neobvyklé posolstvo sa k cisárovi dostavilo v roku 824. Vyslanci „kráľa Bulharov“
(rex Bulgarorum) zrejme prišli jednať v otázke spoločných hraníc. 368 Bulharom akiste ležalo v
žalúdku, že

Obodriti, qui vulgo Praedenecenti vocantur, sa vymanili spod vrchnosti

bulharského chána a stiahli sa na územia, na ktoré si Frankovia kládli nárok. 369 Tiahle
363 SZŐKE 2014a, 24.
364 ARF a. 822, 159.
365 Podla Dušana Třeštíka pred rokom 822 možno Moravanov teoreticky „tušiť“ jedine v zmienke ARF k
udalostiam roku 805. TŘEŠTÍK 2001, 69-70. Nápadná je tiež súvzťažnosť kolapsu kaganátu s objavením
moravských mocenských elít. Preto Třeštíkov názor, že Moravania sa stávajú v dejinách „viditeľnými“ tak,
že avarské obyčaje vymenia za „franské“, môže mať veľmi blízko k dobovej realite. TŘEŠTÍK 2001, 138.
366 POHL 1988a, 323-328; POHL 2003, 587. Pohl považuje všetky zmienky o Avaroch z obdobia po roku 822 za
reminiscencie. Pripúšťa, že pochopiteľne nedošlo k okamžitému vymretiu Avarskej populácie, ale avarská
identita ako taká nebola udržateľná po rozpade avarských mocenských štruktúr.
367 SZÁDECKY-KARDOSS 1998, 259-260.
368 ARF a. 824, 164.
369 SZŐKE 2014a, 42
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diplomatické rokovania trvali takmer 3 roky, a zdá sa nepriniesli žiaden výrazný pozitívny
posun v bulharsko-franských vzťahoch. V roku 827 bulharská „flotila“ prenikla po Dráve na
franské územie a údajne sa dostala až po Korutánsko. Vojenská prítomnosť Bulharov je v
južných regiónoch dokladovateľná aj v roku 829.370 Franská moc na tieto udalosti reagovala
územno-správnou reformou. Došlo k rozdeleniu

furlánskej marky na 4 „grófstvá“ a

personálnej výmene neosvedčených gentilných

predákov, ktorých

nahradili osoby

bezprostredne dosadené Frankmi. Územný rozsah týchto grófstiev však na základe prameňov
nie je možné vymedziť. Nezodpovedaná zrejme ostane aj otázka, ako presne sa zmenilo
územnosprávne usporiadanie Pannonie. Béla Miklós Szőke na základe pramennej analýzy
dospel k záveru, že po roku 828 karolínska administratíva posunula južnú hranicu Pannonie
inferior o značnú mieru severným smerom, a hraničnou riekou sa stala Dráva (dovtedy
predstavovala južnú hranicu Sáva, so správnym centrom v Siscii). K rozsahovo zmenšenej
dolnej Pannonii preto pripojili aj časť južného Zadunajska, azda približne po líniu južného
Bakonyu. Pannonia superior tak zahrňovala región medzi Dunajom a Rábou, spolu s
Viedenskou kotlinou.371 Zdá sa však, že najneskôr od začiatku druhej polovice 9. storočia sa na
území karolínskej Pannonie objavujú teritoriálne grófstvá. Dovedna boli 4, no nie je jasné, v
akej časovej postupnosti vznikali a či zavše nedochádzalo k ich teritoriálnemu
„prekrývaniu“.372 Obsiahlejšie zmienky v prameňoch máme k dispozícii iba o pannonskom
grófstve, ktoré spravoval Pribina.
Nakoľko rozsah tejto práce neumožňuje hlbkovú sondu do spletitej problematiky
administratívnej reorganizácie Pannonie, Pribinovho grófstva na brehoch Balatonu a
mocenských prieťahov medzi ríšou a členmi Mojmírovskej dynastie, v zostávajúcej časti
kapitoly sa im preto budem venovať iba nanajvýš okrajovo v súvislosti s vytýčenými
ústrednými otázkami.
Po poslednej správe o Avaroch vo franských letopisoch uplynú 4 dekády, než nás
Bertinské anály informujú o novej, dovtedy neznámej hrozbe, s ktorou musí zápoliť regnum
Ľudovíta Nemca (†876). Pri udalostiach k roku 862 sa dozvedáme, že v ríši vyčíňa dovtedy

370 ARF a. 827, 173-174; Annales Fuldenses a. 829, 25-26; pozri tiež SOPHOULIS 2012, 123.
371 SZŐKE 2014b, 32.
372 SZŐKE 2014a, 47.
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neznámy ľud Maďarov.373 Jedná sa o prvú známu zmienku o prítomnosti maďarských kmeňov
v strednej Európe. Je zaujímavé, že pramene tohto obdobia z východných oblastí ríše
ponechávajú tento dovtedy nepoznaný „škodný element“ bez povšimnutia. Nemožno však
vylúčiť, že nejasná formulácia obsiahnutá v Annales Xantenses k rovnakému roku taktiež
svedčí o vojenskej aktivite Maďarov, keď spomína vpád bližšie nešpecifikovaných pohanov.374
Z rovnakého obdobia pochádzajú aj dva zriedka spomínaná – a pomerne enigmatické – zápisy
v Annales Alamannici a Annales Altahenses Maiores. Podľa prvého spomenutého letopisu v
roku 863 Gens Hunnorum christianitatis nomen aggressa est.375 Druhý k roku 865 uvádza
Gens Hunnorum fiunt christiani.376 Vzhľadom na uvedené obdobie by sa táto zmienka azda
mohla týkať konverzie Bulharov.377 Niektorí bádatelia sa však domnievajú, že prijatie viery u
Avarov, okrajovo spomínané vo franských letopisoch a Alcuinovej korešpondencii, sa de facto
týkalo iba tých Avarov, ktorí žili na území pod franskou správou. Preto nemožno vylúčiť, že
„gens Hunnorum“ v tomto prípade predstavuje Avarov žijúcich na centrálnych územiach
Karpatskej kotliny.378
O nasledujúcej výprave Maďarov na Dunaji sa dozvedáme až po uplynutí dvoch dekád,
no formulácia v Soľnohradských letopisoch napovedá, že maďarské gentes si v radoch
latinskej vzdelanosti medzičasom vybudovali patričnú (dodajme, že akiste nelichotivú)
povesť. Udalosti k roku 881 nám totiž podávajú úsečnú správu o vojenskom strete s Maďarmi
pri Viedni a s Kabarmi „ad Culmite“.379 Skutočnosť, že autor zápisu v letopisoch poľahky
rozlišuje medzi maďarskou a kabarskou zložkou s veľkou pravdepodobnosťou naznačuje, že
maďarský kmeňový zväz bol v poslednej tretine 9. storočia už etablovaným mocenským
hráčom na strednom Dunaji.380 Ak by sa jednalo v poradí o druhé významné ťaženie Maďarov
do strednej Európy, je nepredstaviteľné, že by súčasníci dokázali z kmeňového zväzu vyčleniť
kabarský element. Tí totiž pre neskúsené oko z hľadiska zjavu a spôsobu boja zaiste
373 Annales Bertiniani a. 862, 60. (...populis inexperti, qui Ungri vocantur, regnum eiusdem populantur.)
374 Annales Xantenses a. 862, 20. (Iam enim dissensio regum nostrorum et desolatio pagananorum per regna
nostra fastidiosum est enarrare.)
375 Annales Alamannici a. 863. 50. T. Olajos argumentuje, že sloveso aggredior je v tomto kontexte vhodné
interpretovať nie ako útok, ale v zmysle približovania, vychádzania v ústrety etc. (OLAJOS 2012, 174.)
376 Annales Althenses Maiores a. 865, 6.
377 Tento názor zastáva T. Olajos (OLAJOS 2012, 175-176.)
378 SZABADOS 2018, 239.
379 Annales Iuvavenses maximi a. 881, 742. (Primum bellum cum Ungaris ad Weniam. Secundum bellum cum
Cowaris ad Culmite.)
380 Porovnaj so závermi Mechthild Schulze-Dörrlamm. SCHULZE-DÖRRLAMM 1988, 439-446.
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nevykazovali nápadné odlišnosti. Domnievam sa preto, že počnúc rokom 862 je treba rátať s
permanentnou vojenskou aktivitou Maďarov v Karpatskej kotline. Úzkoprsá výpoveď
primárnych prameňov prirodzene neumožňuje rozhodnúť, nakoľko početné mohli byť tieto
„družiny“, no akiste sa nejednalo o celkom marginálnu vojenskú silu. V tom prípade by totiž
nemohli opakovane, a viac menej úspešne, operovať na znepriatelenom území. Rovnako
považujem za nepredstaviteľné, že kontingenty Maďarov sa po každom nasadení vrátili do
hlavných sídel, ktoré sa v tomto období temer určite nachádzali v povodí Dnepra, prípadne
medzi Dnestrom a Dneprom.Je tiež potrebné zdôrazniť, že v dochovaných prameňoch
nenachádzame žiadne indície, ktoré by nasvedčovali, že „principales persone qui Hetumoger
dicuntur”381 plánovali postupné strategické presídlenie do Karpatskej kotliny. Zdá sa, že k
tomuto kroku ich donútili až neskoršie politické a vojenské udalosti. Je však zrejmé, že v
prstenci Karpát v tom čase existovali koherentné mocenské štruktúry iba na území
Zadunajska, v povodí rieky Mureș, a pravdepodobne v niektorých častiach dnešného
Západného Slovenska. Maďari tak mohli nerušene využívať územie východne od Dunaja ako
„operačnú základňu“.
Každopadné práve v tomto období prebiehajú na východe ríše mocenské roztržky
medzi otcom a synom – Ľudovítom Nemcom a Karlomanom. Karlomanovi sa údajne podarilo
posilniť svoje postavenie v Pannonii a Korutánsku, pričom dôležité personálne pozície boli
nanovo obsadené jemu naklonenými osobami.382 Pravdepodobne obeťou tohto politického
boja sa stal aj Pribina, pričom medzi Karlomanom a vládcom Moravanov Rastislavom, bol
uzatvorený spojenecký pakt.383 V tomto kontexte sa zdá, že Maďari plnia úlohu žoldnierov v
službách Karlomana (prípadne Rastislava).
V súčasnej historiografii panuje pomerne jednotný konsenzus v otázke vzniku spisu o
Obrátení Bavorov a Korutáncov na vieru. Soľnohradský autor dokončil text pravdepodobne
niekedy v rozmedzí rokov 870-871.384 Napriek tendenčnosti je Conversio stále považované za
cenný dobový prameň k dejinám 9. storočia. V tretej hlave spisu sa dozvedáme, ako Huni
(Avari) vyhnali z Pannonie „Rimanov, Gótov a Gepidov“, a tá ostala v ich držbe, dokiaľ ich
Frankovia, Bavori a Korutánci spojeným úsilím v nepretržitých vojnách nepremohli. Posledná
381 Gesta Hungarorum XI., 30.
382 SZŐKE 2014B, 37.
383 Conversio c. 13, 319.
384 NÓTÁRI 2000, 93-94.
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veta však nehovorí o vyhnaní všetkých Hunov z Pannonie, ale informuje nás o tom, že: Eos
[Hunos] autem, qui obediebant fidei et baptismum sunt consecuti, tributarios fecerunt regum,
et terram, quam possident residui, adhuc pro tributo retinent regis usque in hodiernum diem. 385
Napriek záverom W. Pohla sa domnievam, že neexistuje pádny dôvod klasifikovať túto
zmienku ako reminescenciu z pera autora spisu.386
Podľa svedectva prameňov bolo obdobie začínajúce rokmi 880 a siahajúce po
kompletné

podmanenie

Karpatskej

kotliny

Maďarmi,

azda

najpohnutejším

a

najdramatickejším časovým horizontom na strednom Dunaji v 9. storočí. Posledné dve dekády
9. storočia boli spočiatku poznamenané snahou ambicióznych Willihelminov (potomkov
Willihelma a Engilschalka, „správcov“ Moravy) uchopiť čo najväčší podiel vplyvu v
geografickom priestore strednej Európy. Ich pokolenie však napokon vo vyčerpávajúcich
mocenských bojoch takmer zanikne a stratí všetok svoj dovtedajší vplyv. Do zápasu sa zapojili
prakticky všetci významný politický hráči stredovýchodnej Európy a Balkánu, no hlavnú
úlohu zohrali východofranské elity, Moravania, Bulharská ríša a napokon Maďari. Po
niekoľkých krvavých výpravách Svätopluka do Pannonie, namierených proti Wilhelminom,
však v roku 884 na čas zavládne mier. Východofranský kráľ Karol III. Tlstý (v tej dobe už aj
rímsky cisár) sa v tomto roku stretol pri Tullne so Svätoplukom, a ten prisahal vernosť
cisárovi, čím v skutočnosti došlo k uzatvoreniu spoločnej aliancie.387 V tom čase už východnú
prefektúru nominálne spravoval Arnulf Korutánsky – ako jediný (nemanželský) syn
Karlomana, zosnulého v roku 880. Arnulf v nasledujúcom roku – rovnako ako pred ním
samotný cisár – uzatvorí so Svätoplukom mier a v roku 890 dokonca vodcovi Moravanov
postúpil „kniežatstvo Čechov“. Onedolho sa však dozvedáme, že Svätopluk „poprel kráľovi
vernosť a všetky dané sľuby“.388 V rámci retribúcie vojsko Frankov, Bavorov a Alamannov –
ku ktorým sa neskôr pridali aj Maďari – pustoší zem Moravanov. Zdá sa však, že výsledok
385 Conversio c. 3, 298.
386 POHL 1988, 323-325. Striktný skepticizmus viedenského historika je v tomto prípade ťažko pochopiteľný,
keďže na podporu svojej tézy o zmiznutí Avarov neváha uviesť známe klišé z Povesti vremennych let (PVL),
ktoré hovorí o božom treste pre spupných Obrov (Avarov), v dôsledku ktorého v zemi Dulebov neostal v
radoch živých ani jeden z nich. PVL 12, 55-56. Odhliadnuc od skutočnosti, že vznik ruského letopisu možno
datovať najvčasnejšie do 12. storočia, samotný Pohl upozorňuje na to, že lokalizácia sídel Dulebov je v
danom kontexte sporná. Pretože v Povesti vremennych let po prísloví o zmiznutí Obrov nasleduje informácia
o príchode Pečenehov, nazdávam sa, že inkriminované príslovie (ak vôbec zasluhuje hodnovernosť) sa
vzťahuje k Avarom žijúcim východne od Karpát.
387 Annales Fuldenses a. 884, 110-114.
388 Annales Fuldenses a.892, 121.
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tejto akcie neoslabil výrazným spôsobom pozície Moravanov. Arfnulfom vyslaná delegácia ku
„kráľovi“ Bulharov Vladimirovi, totiž kvôli „nástrahám Svätopluka“ musela zvoliť riečnu
cestu (Odra – Kulpa – Sáva), nakoľko suchozemská cesta bola naďalej kontrolovaná
Moravanmi.389 Dozvedáme sa, že Arnulf žiadal vládcu Bulharov, aby zamedzil Moravanom
nakupovať soľ od Bulharov. Jedná sa zároveň o jedinú (aj keď nepriamu) dobovú zmienku v
prameňoch, na základe ktorej možno usudzovať, že v tom čase Bulhari kontrolovali južný a
centrálny región Sedmohradska s bohatými náleziskami soli.390 Turbulentné udalosti, viažúce
sa k Willihelmom majú napokon za následok ďalšiu výpravu proti Moravanom, na čelo ktorej
sa postavil samotný Arnulf. Vzpurný Moravania však kráľovi zdá sa spôsobili nemalé
komplikácie, no napokon sa mu podarilo nájsť bezpečné útočisko v Bavorsku. 391 V
nasledujúcom roku však nastal zlom v politickej situácii, keďže s prameňov sa dozvedáme, že
Svätopluk skonal.392
Pravdepodobne využijúc vratké politické pomery vo východnej marke a na Morave,
Avari, qui dicuntur Ungari vtrhli na pravý breh Dunaja a podľa svedectva fuldských análov
predviedli profesionálnu estrádu vraždenia a drancovania, ktorá mala za následok dôkladné
spustošenie celej Pannonie.393 V nasledujúcich dvoch rokoch vojensky mimoriadne aktívny
Maďari, ako spojenci Byzancie zviedli niekoľko krvavých bojov s Bulharmi a Pečenehmi.
Medzičasom sa aktivovala aj tá časť maďarských kmeňov, ktorá sa nezúčastnila vojenských
operácií proti Bulharom, a ktorá v tom čase ešte sídlila západne od Dnepra v Etelköze. Podľa
svedectva prameňov následkom pustošivého útoku Pečenehov na ich sídla, tí, ktorí prežili,
unikajúc pred zbraňami Pečenehov, prekročili Karpaty.394 Vo svetle výpovede prameňov sa
teda prikláňam k názoru, že tradične udávané roky 895-896 obsadenia nížiny stredného
Dunaja Maďarmi je treba interpretovať skôr ako zavŕšenie procesu migrácie maďarských
gentes a nie jeho začiatok.
389 Tamtiež 121-122.
390 SZALONTAI 2000; KATONA-KISS 2010
391 Annales Fuldenses a. 893, 122.
392 Annales Fuldendes a.894, 125; porovnaj Reginonis Chronichon a.894, 143.
393 Tamtiež. (...totam Pannoniam usque ad internetionem deleverunt.) Je pozoruhodné, že predošlé zmienky o
Maďaroch vo fuldských letopisoch nepoužívajú spojenie Avari, qui dicuntur Ungari. Následne táto väzba
pretrvá až do roku 900, prípadne sú Maďari označovaní iba ako Avari (napr. Annales Fuldenses a.896, 130.)!
V poslednom zápise letopisov k roku 901 sa opäť objavujú iba Ungari.
394 Reginonis Chronicon a.889, 131-132. V rámci latinských prameňov je o útoku Pečenehov (...populis, qui
Pecinaci vocantur) zdá sa informovaný iba Regino. Porovnaj s dielom O spravovaní ríše, editovaným
Konštantinom Porfyrogenetom. DAI 38, 173; tiež HKÍF 194-195.
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Prekvapivo, posledná informácia týkajúca sa možnej kontinuity avarského osídlenia
hodná uváženia je ešte o niekoľko dekád pozdnejšia, než správa o útoku Pečenehov na
maďarské sídla a ich útek smerom na západ. Netýka sa sa však bezprostredne Karpatskej
kotliny. V diele tradične známom pod titulom O spravovaní ríše, na vzniku ktorého sa s
najväčšou pravdepodobnosťou podieľal aj cisár Konštantín VII. (†959), sa v 30. kapitole
dočítame o príchode Chorvátov do Dalmácie. Tu však zistili, že v dalmátskej zemi sídlia
Avari. Medzi Chorvátmi a Avarmi vypukla vojna, ktorá trvala niekoľko rokov. Chorváti si
napokon v bojoch podmanili Avarov, a od toho času táto zem patrí im. No v ich zemi vraj ešte
stále sídlia Avari, ktorých avarský pôvod je dobre patrný.395 V tejto súvislosti niekoľko
bádateľov poukázalo na to, že na území medzi Zadarom a dnešnou Sremskou Mitrovicou
(Sirmium) je evidovaných asi tucet toponým, ktorých pôvod môže súvisieť s Avarmi – Obre,
Obri, Obrovo, Obrovac, Obrov, na území Korutánska Haimburg (Vovbre). 396 Prvé písomné
zmienky uvedených lokalít sú však prevažne novšieho dáta. Nemožno preto s určitosťou
dokázať náväznosť na avarské obdobie. Je však mimoriadne zaujímavé, že disponujeme
zmienkou o Avaroch, ktorá pochádza z 10. storočia a na dôvažok z oblasti, ktorú Avari nikdy
hustejšie neosídlili.
V záverečnej stati kapitoly predostriem krátky súhrn súčasných poznatkov
archeologického bádania 8-9. storočia v západných častiach Karpatskej kotliny. Predstavím
tiež (nemnohé) kontinuálne využívané archeologické lokality z pozdne avarskej doby na
území Zadunajska a západného Slovenska, na ktorých možno dokázať prítomnosť artefaktov,
ktoré sa na základe aktuálneho bádateľského konsenzu objavujú v Karpatskej kotline až na
konci 9., respektíve začiatku 10. storočia.
Približne prvé 3 dekády 9. storočia je zaiste vhodnejšie označiť ako dozvuky avarskej
doby, než ako počiatok karolínskeho obdobia v Pannonii. Aktuálne sa nedá určiť ani približne
presná hranica medzi doznievaním keramického horizontu 8. storočia nástupom keramiky,
ktorá je spájaná s územím Veľkej Moravy na Slovensku. Rovnako nejasné sú aj počiatky
veľkomoravských pohrebísk po rozpade kaganátu. Podstatná časť populácie naďalej používala
pohrebiská svojich predkov, ktoré z hľadiska vnútorného usporiadania lokalít a prevládajúcich
395 DAI 30, 142-143. V záujme objektivity je nutné dodať, že Avari sídliaci v Dalmáci mohli byť aj Slovania,
ktorí boli v 7-8. storočí integrovaní do štruktúr kaganátu, a v nejakej forme si uchovali „avarské“ povedomie.
(POHL 1988, 266.)
396 KOVAČEVIČ 1977, 91-93; OLAJOS 2001a, 117.
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pohrebných obyčajov možno považovať za organické pokračovanie nekropol z konca 8.
storočia. V menšej miere, no naďalej možno detekovať výskyt jazdeckých hrobov. V
niektorých oblastiach Zadunajska bolo časté aj žiarové pochovávanie. 397 Objavili sa však aj
nové, v tomto priestore dovtedy neznáme zvyklosti. Medzi ne môžeme zaradiť podmoľové
hrobové jamy a hroby s mohylovým násypom. Azda najcharakteristickejšie artefakty avarskej
doby – opaskové kovania – sa z pohrebísk postupne vytrácajú. Objavujú sa však nové
predmety – poniektoré s jasnou analógiou vo franskom prostredí – napríklad železné ostrohy,
nové typy zbraní, šperkov a pod.398 Najdlhšie je možné preukázať kontinuitu módy z
predošlých dekád v ženských hroboch, ktoré aj v polovici 9. storočia často obsahujú šperky
príznačné pre prostredie pozdnej avarskej doby. Niektorí maďarskí bádatelia volajú po revízii
chronológie ženského šperku, v česko-slovenskej literatúre označovaného ako tzv.
„veligradský“. Podľa nich sa spomínaný typ objavil ešte pred nástupom najvčasnejšieho
veľkomoravského horizontu, a nemožno ho preto v žiadnom prípade považovať za exkluzívne
„veľkomoravský“, prípadne datovať paušálne najskôr od začiatku 9. storočia.399 V novšej
českej literatúre je však tento problém dobre známy a Šimon Ungerman v otázke datovania a
pôvodu veligradského šperku dospel k prakticky zhodnej konklúzii.400
Na dôkladne prebádaných pohrebiskách v juhozápadných oblastiach dnešného
Maďarska a v Burgenlande je typickým javom kontinuita pohanských zvyklostí pri ukladaní
predmetov do hrobov. V hrobových celkoch sú časté kostry koní, rituálne prílohy jedál a
nápojov, výklenky na uloženie jazdcovho koňa, a sme tiež svedkami nárastu počtu
birituálnych hrobov (hroby nesúce znaky kostrového aj žiarového pochovávania), v literatúre
označované ako fáza Zalakomár – Kehida – Vörs.401 Jazdecký hrob odkrytý v Kehide (lokalita
Fövenyes) je príkladom toho, aké formy mohla nadobudnúť transformácia/syntéza pohrebných
zvyklostí v tomto období.402 Telesné ostatky zosnulého totiž v tomto prípade najprv. spopolnili
a následne zabalili do tkaniny, ktorú uložili do pripravenej rakve spoločne s niekoľkými
prílohami – bojovým nožom (langsax) a tulcom na šípy, v ktorom sa nachádzali hroty šípov
397 SZŐKE 2014b, 33.
398 SZŐKE 2014b, 34.
399 Takto argumentuje napr. Béla Miklós Szőke (SZŐKE 2014b, 34.)
400 UNGERMAN 2005
401 SZŐKE 2014a, 27-28.
402 Na Morave sme práve v tomto období svedkami opačného procesu, teda markantného prechodu zo
žiarového pochovávania mrtvých na pochovávanie kostrové. (DOSTÁL 1966; ŠTEFAN 2007, 814.)
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avarského typu. Vo výklenku hrobovej jamy, ktorý bol oddelený doskovou stenou, uložili
ostatky koňa s časťami postroja a strmeňmi, taktiež avarského typu. 403 V dovtedy riedko
osídlenej Viedenske kotline sa začiatkom 9. storočia objavuje špecifický okruh nálezov a
pohrebných zvyklostí, ktorý azda možno spojiť s vyššie uvedenou žiadosťou avarského
kapkana z roku 805, ktorý kvôli neprestajnému molestovaniu zo strany Slovanov žiadal pre
svoj ľud územie inter Sabariam et Carnuntum. Hmotná kultúra tunajšieho regiónu vykazuje
miešanie pozdne avarských a franských znakov. Charakteristickým rysom je ukladanie
okyptených hovädzích lebiek k nohám zosnulých – zvyk, ktorý v predošlom období na území
kaganátu nebol zaznamený.404 Ornamenty ľalie a palmového listu sú typické pre poslednú
fázu liatinových opaskových kovaní a kovaní konského postroja záveru avarskej doby. 405
Jednotlivé regionálne výrobné dielne – ktoré zabezpečovali produkciu typických prvkov
avarskej materiálnej kultúry – po dezintegrácii kaganátu údajne zanikli v relatívne úzkom
časovom horizonte.406 Estetické vyhotovenia opaskových dielov čoraz častejšie nahradzujú
železné spony nenáročnej výroby. Rovnaký jav je patrný aj v prípade konských postrojov,
ktoré sa s ústupom jazdeckých hrobov dostávajú do pohrebnej výbavy omnoho
zriedkavejšie.407
Od počiatku polovice 9. storočia je na území Pannonie patrný pomerne dynamický
posun k regionalizácii v dovtedy relatívne unifikovanom archeologickom horizonte.
Dôležitým faktorom sa stáva miera, do akej sa dané územie integrovalo pod franskú správu.
Šírenie kresťanskej viery a posilnenie franskej administratívy doložené v písomných
prameňoch sa v Zadunajsku zrejme výrazne prejavilo počnúc treťou až štvrtou dekádou 9.
storočia. Formujú sa mocenské centrá v Mosaburgu a v niekdajšej rímskej Savarii (na území
území dnešného Szombathelyu), i keď presný význam druhého menovaného centra v rannom
stredoveku je stále sporný. Podľa môjho názoru je naďalej nejasné, aký presný legálny obsah
majú v tomto období v prameňoch zavše aplikované pojmy ako civitas a curtis. Béla M. Szőke
403 SZŐKE 1996, 80; obdobný prípad bol zaznamenaný aj v Bernolákove (maď. Cseklész). Pozri ŠTEFAN
2007, 813.
404 SZŐKE 2014b, 33-34.
405 SZŐKE 1996, 85.
406 Opaskové spony a nákončia neskorého avarského obdobia boli podľa Bélu M. Szőkeho v obehu
prinajmenšom do polovice 9. storočia, napriek tomu, že výrobné dielne už pravdepodobne neexistovali.
(SZŐKE 2004, 184.)
407 SZŐKE 1996, 84-85.
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postuluje, že sa jedná o „grófské centrá“ (grófi székhelyek) a „opevnené sídla šlachty“ (nemesi
udvarházak).408
Obyvateľstvo dnes známych pohrebísk (napr. Esztergályhorváti-Alsóbarándpuszta,
Zalaszabar, Garabonc-Ófalu I-II, Zalavár-Kövecses, Zalavár-Rezes, Keszthely-Fenékpuszta,
Sárvár-Végh malom) v prevažnej miere naďalej pochováva ďaleko od novovzniknutých
kamenných kostolov, v tzv. posvätných hájoch (Heiliger Hein, szent liget).409 Napriek tomu je
pomerne dobre patrná zmena v orientácii hrobových jám z dovtedajšej relatívnej rôznorodosti
na temer konzekventný smer Z-V. Vnútorná štruktúra hrobov sa stáva omnoho jednoduchšou a
unifikovanou – počet výklenkových a komorových hrobov s ostatkami koní je mizivý. Klesá
hĺbka jám a uplatňovanie masívnych drevených rakví je menej časté. Rovnako sa stráca rituál
symbolického ukladania jedál a nápojov k zosnulým. Naopak bežným sa stáva kamenné
obloženie hrobových jám (Steinsetzung, kőpakolás).410
Na území Karpatskej kotliny poznáme jediný príklad existencie bohatého karolínskeho
centra, ktoré reprezentuje prakticky všetky odtiene karolínskej kultúry, počnúc architektúrou,
až po predmety každodennej potreby. Takýmto centrom bol Pribinov Mosaburg, cirkevné a
svetské centrum dolnej Pannonie. V Mosaburgu a v jeho bezprostrednom okolí úzka
privilegovaná vrstva ukladla svojich mŕtvych do areálu nových kostolov. Len na dvoch
miestach sme svedkami pochovávania vo vysokom počte – v okolí tzv. pútnického chrámu
zasväteného Sv. Hadriánovi a v okolí kostola na lokalite Borjúállás. 411 To môže dokazovať, že
aj širšie vrstvy tunajšieho obyvateľstva prijali kresťanskú vieru. V týchto sporo vyhotovených
hroboch už chýbajú akékoľvek znaky nasvedčujúce prežívaniu pohanských zvyklostí.
Zriedkavou výnimkou sú hroby, ktoré Béla M. Szőke považuje za pamiatku po príslušníkov
miestnej „franskej aristokracie“ (či lepšie povedané, aristokracie, ktorá bola predstaviteľom
franskej hegemónie). V prípade nemnohých bohatšie vybavených ženských hrobov bolo
možné pozorovať drobné reminiscencie pozdne avarskej doby. U tunajších komunít boli
obľúbené rôzne ozdoby hlavy, ktoré sú často nachádzané v niekoľkých pároch. Pre centrálne
územia Karolínskej ríše je naopak zvyk ukladania náušníc do hrobov pomerne zriedkavý.
408 SZŐKE 2014a, 98.
409 Tamtiež
410 SZŐKE 1992b
411 SZŐKE 2014a, 98.
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Najčastejším typom náušníc v okolí Mosaburgu sú tzv. hrozníčkové (szőlőfürtös függő) ale
vyskytujú sa aj bubienkové a košíčkové typy, či rôzne kombinované spôsoby zdobenia.412
Materiálom náušníc je vo väčšine prípadov striebro, s eventuálnym pozlátením. Nápadné
zriedkavé sú náhrdelníky a vyskytujú sa prevažne v detských hroboch. Naproti tomu na
pohrebiskách nižších spoločenských vrstiev sú ženské šperky vyrobené z bronzu či medi;
náušnice a iné predmety vyrobené zo striebra sú nemnohé. Hojný je výskyt šperkov z
predkötlašskej fázy – korálikov a záveskov.413 Mužské hroby obsahujú v priemere oveľa menej
špecifických typov artefaktov, ako ich ženské náprotivky.
Aké početné úskalia v sebe obnáša pokus o chronologicky a „etnicky“ exaktnú
interpretáciu archeologického materiálu z prelomu 8-9. storočia dobre ilustruje príklad lokality
v tzv. bratislavskej bráne, v katastri Devínskej Novej Vsi. Tunajšia nekropola je bezpochyby
jedným z najdôležitejších dnes známych pohrebísk ranného stredoveku na území Slovenska.
Okolie bratislavskej brány predstavuje prirodzený západný nížinný vstup do oblúka Karpát, a
preto malo nesporne dôležitý strategický význam aj v období stredoveku. Tunajšie pohrebisko
obsahuje takmer 900 hrobových celkov. Monografické spracovanie nekropoly bolo
publikované už v roku 1952 Janom Eisnerom. 414 Okrem vysokého počtu jazdeckých hrobov
(85) bolo na lokalite odkrytých aj 17 žiarových hrobov.415 Pomerne zriedkavým úkazom je
(diskutabilná) prítomnosť pohrebných hraníc nad 114 hrobmi. Hrobové jamy sú síce virtuálne
orientované „typicky avarským“ spôsobom SZ-JV, no hlavy zosnulých sú umiestnené pomerne
nevšedne JV smerom, teda akoby „obrátene“. Jan Eisner datoval pohrebisko do obdobia
rokov 625 – 800.416 Pritom na lokalite sa našli aj hroby patriace do tzv. Bjelobrdského
okruhu.417 Podľa Eisnera však tieto hroby neboli organickou súčasťou pohrebiska, a k ich
vyhĺbeniu došlo až 150-200 rokov po jeho zániku, keď pamiatky po niekdajších hroboch boli
na povrchu ešte viditeľné. Údajne preto nedošlo k žiadnemu prekrytiu hrobových objektov. V
Eisnerovej monografii je patrné, že autor pristupoval obozretne k otázke prisúdenia tejto
nekropole konkrétnemu etniku, zdôrazňoval markantnú prítomnosť artefaktov avarskej
proveniencie, no napokon lokalitu predsa prezentoval ako pamiatku po významnej slovanskej
412 Tamtiež, 101; porovnaj UNGERMAN 2005
413 SZŐKE 2014a, 101.
414 EISNER 1952
415 SZATMÁRI 1968, 107.
416 EISNER 1952, 332.
417 BÁLINT 1976
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mocenskej komunite na tomto území.418 Je zaiste nemiestne podrobovať intenzívnej
metodologickej kritike prácu publikovanú začiatkom 50. rokov, no je prekvapivé, že podľa
mojich rznalostí bol materiál pohrebiska súhrne revidovaný iba raz, a to maďarskou
archeologičkou Saroltou Szatmári koncom 60. rokov. Szatmári správne spochybnila tézu, že
najvčasnejšiu fázu predstavujú žiarové - „rýdzo slovanské“ - hroby. Ich umiestnenie totiž z
hľadiska horizontálnej stratigrafie k tomuto záveru neoprávňuje. Okrem toho ani jeden z
kostrových hrobov neprekrýva žiarové objekty, no v prípade hrobu číslo 302 je žiarový hrob v
superpozícii s kostrovým. Žiarové hroby v Devínskej Novej Vsi teda bezpochyby nemožno
paušálne radiť do najvčasnejšieho horizontu pohrebiska. 419 V urne hrobu s číselným
označením 473 sa našiel hrot šípu typický skôr pre 9. storočie. 420 V hrobe čislo 553 bola
nájdená nádoba s hrnčiarskou „známkou“ na vonkajšej strane dna. Tento typ keramiky sa
podľa Szatmári mohol dostať do zeme až v prvých dekádach 9. storočia. 421 Najvčasnejšie
hroby v Devínskej Novej Vsi možno zaradiť do tzv. Bjelobrdského typu, a koncentrovali sa v
SZ cípe nekropoly. Orientované boli približne smerom Z-V a niektorých sa našli esovité
záušnice (s-végű hajkarika).422
Z pohľadu osídlenia Zadunajska v 9. storočí je mimoriadne zaujímavou archeologickou
lokalitou pohrebisko Vörs-Papkert B, na západnom cípe Balatonu, približne 20 km východne
od Mosaburgu.423 Prvé generácie tu začali pochovávať svojich zosnulých na konci avarskej
doby, kým najnovšie hroby sú datovateľné až do obdobia panovania prvých Arpádovcov. 424
Artefakty typické pre neskorú avarskú dobu – teda aj opaskové garnitúry zdobené
charakteristickými motívmi gryfa a úponky – boli nájdené na celom území nekropoly.
Pomerne dobre rozlíšiteľný je horizont karolinského obdobia, ktorý v mužských hroboch
okrem iného predstavujú sekery, kopije, britvy a kresadlá. Tieto artefakty majú spoľahlivé
418 EISNER 1952, 343-345, 348; Porovnaj POHL 1988a, 291.
419 SZATMÁRI 1968, 111.
420 SZATMÁRI 1968, 116.
421 SZATMÁRI 1968, 117.
422 SZATMÁRI 1968, 119-120. V prehľade Martina Odlera z roku 2012, venovanému avarským sídliskám v
strednej Európe je však uvedené, že na území Slovenska nie je možné dokladovať kontinuity inhumácie v 9.
storočím na žiadnom pohrebisku z pozdne avarskej doby, s výnimkou lokality Cífer-Pác I. Dodáva, že aj v
tomto prípade sa jedná pravdepodobne o „nedoladenú“ vnútornú chronológiu. ODLER 2012, 51. pozri aj
ČILINSKÁ 1976
423 Necelý kilometer severozápadným smerom sa nachádzala osada – označovaná ako Vörs-Papkert A – ku
ktorej pohrebisko prináležalo.
424 KÖLTŐ–SZENTPÉTERI–BERNERT–PAP 2014, 381, 383.
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analógie

na

ostatných

lokalitách

v

niekdajšej

franskej

Pannonii.

Za

jeden

z

najcharakteristickejších chronologicky citlivých predmetov možno považovať ostrohy
franského typu nájdené v hrobe číslo 655.425 Ženský šperk tohto obdobia ukazuje spojitosť
nielen s avarskou módou, ale má dokázateľné paralely aj na území Dalmácie a Moravy. 426 Čo
však upútalo pozornosť archeológov, je skutočnosť, že z celkového počtu 716 hrobov približne
35-40 celkov pochádza pravdepodobne zo začiatku 10. storočia, pričom v časovom horizonte
nekropoly zdá sa nedošlo k žiadnemu hiátu. Miestna komunita tu pochovávala svojich
mŕtvych neprerušene až do začiatku 11. storočia. Napovedá tomu aj skutočnosť, že napriek
pomerne hustej sieti hrobových jám je počet prekrývajúcich sa prípadov štatisticky
zanedbateľný. Hroby s orientáciou V-Z, obsahujúce časť konského skeletu (rítus typický pre
maďarské kmene v tomto období) sa koncentrujú v okolí jazdeckých hrobov z neskorej
avarskej doby.427 V jednom z „maďarských“ hrobov sa našla minca Berengara I. († 924)
datovateľná do obdobia rokov 888 – 915, použitá ako amulet v náhrdelníku.

428

Absencia

platidiel razených Arpádovcami poukazuje na to, že nekropola bola zanechaná najneskôr
koncom 10. alebo začiatkom 11. storočia. Na lokalite bolo odobraných vyše 360 vzoriek z
kostí niekdajšej miestnej populácie, ktoré boli následne podrobené serogenetickej analýze. 429
Podľa Józsefa Szentpéteriho výsledky tohto výskumu potvrdili predpoklad archeológov o
nepretržitom používaní nekropoly až do prelomu 10/11. storočia.430 Je zaujímavé, že súdobé
skupiny, ktoré pochovávali svojich zosnulých s pozdne avarskými artefaktmi, a tie, ktoré do
hrobov ukladali predmety západnej proveniencie, si v rámci pohrebiska držali navzájom
nápadný dištanc.431 Prirodzene, nie je možné určiť, nakoľko tento jav odzrkadľuje skutočné
spoločenské pomery v rámci tunajšej komunity. Jedinci z poslednej fázy pohrebiska s
prílohami

„maďarských“

„avarskej“skupiny.432

artefaktov

boli,

až

na

jednu

výnimku,

potomkami

Relatívna chronológia postavená na serogenetickej analýze ani v

425 KÖLTŐ – SZENTPÉTERI 1996, 102.
426 Tamtiež
427 KÖLTŐ – SZENTPÉTERI 1996, 102.
428 KÖLTŐ – SZENTPÉTERI 1996, Tab. 3.
429 Aplikácia serogenetických metód v archeológii pri rekonštrukcii dobových pokrvných zväzkov bola dnes
nahradená „modernou“ analýzou DNA. Napriek tomu závery serogenetického výskumu I. Lengyela, ktorý sa
pokúsil vyčleniť jednotlivé genetické skupiny pohrebiska Vörs-Papkert B, sú v mnohých aspektoch naďalej
relevantné. (KÖLTŐ–SZENTPÉTERI–BERNERT–PAP 2014, 383.)
430 KÖLTŐ – SZENTPÉTERI 1996, 103; KÖLTŐ–SZENTPÉTERI–BERNERT–PAP 2014
431 KÖLTŐ – SZENTPÉTERI 1996, 103; KÖLTŐ–SZENTPÉTERI–BERNERT–PAP 2014, 381.
432 Tamtiež
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jednom prípade nevykazovala diskrepancie s relatívnou chronológiou archeologických
horizontov.
Možno teda skonštatovať, že napriek hojnosti archeologických prameňov zo
západných regiónov Karpatskej kotliny je ich výpovedná hodnota naďalej obmedzená. Svojim
charakterom neumožňujú vypracovanie modelu, ktorý by ozrejmil demografické a
spoločenské zmeny, ktoré v priebehu búrlivého 9. storočia nepochybne nastali. Dôkazov
kontinuity osídlenia z neskorej avarskej doby do druhej polovice storočia je pomenej (VörsPapkert, Cífer-Pác, Sopronkőhida a v istom zmysle a možno aj Devínska Nová Ves), no
nemožno ich ignorovať. Pritom však nesmieme zabúdať, že konvertovať relatívnu chronológiu
archeologického horizontu na absolútnu časovú os je mimoriadne problematické a v
konečnom dôsledku je výsledkom bádateľského konsenzu.
Naproti tomu na poli prameňov písomnej povahy máme z druhej polovice 9. storočia k
dispozícii kompaktnú množinu informácií, ktorá svedčí o existencii komunít s „avarským
povedomým“ na území Zadunajska, ktoré si Frankovia po vojnách s kaganátom podmanili.
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7 - Na pustinách Avarov - Veľká dunajská nížina, údolie Hornádu a Ipľa v 9.
storočí
V porovnaní s územím západne od línie Dunaja je prevažne nížinný región
rozprestierajúci sa východne od tejto prirodzenej hranice mimoriadne skúpy na pramene
písomnej povahy, ktoré by bolo možné s určitosťou do tohto priestoru lokalizovať. Kým v
súvislosti s procesom franských vojenských akcií a územnosprávneho usporiadania
Transdanubie (franský Oriens) máme k dispozícii pomerne rozmanitú paletu materiálu
naratívnej aj normatívnej povahy, územie Alföldu a priľahlých oblastí, bolo zdá sa, na okraji
politických záujmov Frankov, Bulharov aj Byzancie. Ako neskôr uvidíme, výnimku
predstavovali iba niektoré územia na juhovýchode Karpatskej kotliny, na ktorých sa
nachádzali dôležité náleziská soli a zlata.
V maďarskej historiografii je patrná pomerne vysoká miera diverzity v pohľadoch na
možnú kontinuitu avarského osídlenia Veľkej dunajskej nížiny v 9. storočí. István Bóna bol
toho názoru, že prítomnosť početne významných avarských komunít v tomto období v
priestore východne od Dunaja je krajne nepravdepodobná. Podľa Bónu totiž v roku 804
„...udrela pre východných Avarov posledná hodina ich územnej a politickej integrity. Vojsko
chána Kruma porazilo vo veľkom boji avarské vojsko sústredené vo východnej časti ich ríše, a
následne zmasakrovali Avarov do posledného muža. Kagan v doprovode malého množstva
svojich predákov hľadal útočisko na franskom území … kde mali možnosť zachrániť aspoň to
posledné, čo im ostalo – holý život. Sídlo kagana zrejme [opäť?] vyplienili Bulhari, a to tak
dôsledne, že po uplynutí 3 dekád po ňom neostalo ani chýru ani slychu.“ 433 Bóna dokonca
vylúčil pretrvanie avarského osídlenia aj v tých oblastiach Karpatskej kotliny, ktorých sa
vojenské udalosti významnejšie nedotkli, teda centrálnych a severovýchodných území. V
niekdajšej Avarii tak pretrvali iba Bulhari a Slovania.434

433 BÓNA 1984, 372.; Maďarské bádanie najnovšie lokalizuje sídlo kagana Avarov v dobe rozpadu Avarie do
oblasti ústia Tisy do Dunaja, na Titelskej planine. (SUDÁR – PETKES 2016, 23-25.)
434 BÓNA 1986b, 82; otázka etnickej, či lepšie povedané jazykovej interpretácie nálezov súvisiacich s
predpokladanou prítomnosťou Bulharov v prvej polovici 9. storočia stále nie je uspokojivo zodpovedaná. Je
naďale sporné, či v prípade toponým v Karpatskej kotline, ktoré po sebe mohli Bulhari zanechať, je treba
pátrať po možných dobových názvoch slovanského, alebo turkického pôvodu, či dokonca počítať s oboma
možnosťami. Pozri KATONA-KISS 2010, SZABADOS 2012.
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Celkom iného názoru bol maďarský medievista Pál Engel, podľa ktorého husté osídlenie
Alföldu, ktoré je možné v druhej polovici 8. storočia archeologicky doložiť, sa nemohlo bez
stopy vytratiť v rámci jednej generácie, a to ani v dôsledku vojenského tlaku zo strany
Frankov a Prvej bulharskej ríše. Poukázal na prevládajúce neistoty v bádaní, ktoré pramenia z
diskutabilných

vymedzení

archeologických

horizontov.

Kým

počet

archeologicky

prebádaných lokalít datovaných do 8. a 10. storočia je v centrálnej nížine Karpatskej kotliny
vysoký, v 9. storočí je ich naopak mimoriadne málo. Preto niektorý bádatelia interpretovali
toto územie ako temer ľudoprázdne.435
Archeológ László Madaras vo svojom článku z roku 1993 píše, že na území Alföldu je
možné teoreticky pripustiť datovanie do 9. storočia nanajvýš v prípade 50-60 hrobových
celkov. Aj on však pripustil priveľmi ostré diskrepancie v datovaní. Obyvateľstvo 8. storočia,
ktoré po sebe zanechalo v tejto oblasti pohrebiská čítajúce tisícky hrobov, zdanlivo bez stopy
zmizne a naopak osídlenie rannej arpádovskej doby sa tu na prelome 10-11. storočia objavuje
v relatívne vysokej koncentrácii akoby bez predošlej náväznosti.436
Vyvstáva teda otázka, či skromná množina prameňov, ktorú máme k dispozícii, je v
náležitej korelácii s obrazom o dramatickej depopulácii Veľkej dunajskej nížiny v 9. storočí.
Ako to vyplýva z predošlej state pojednávajúcej o oblasti Zadunajska, na prelome 8. a 9.
storočia sa niekdajšie územie rímskej Pannonie stalo franskou markou. 437 Vyplienenie hringu v
roku 796 – predpokladaného kaganského sídla – a rýchla dezintegrácia mocenských štruktúr
kaganátu, primäla časť Avarov, aby hľadali útočisko na ľavom brehu Tisy, ktorú Frankovia
pravdepodobne neprekročili, resp. o tamojšie územia neprejavili výrazný záujem (Pippinus
autem Hunis trans Tizam ﬂuvium fugatis…).438 Einhard v tejto súvislosti uvádza: … post quam
utramque Pannoniam et adpositam in altera Danubii ripa Daciam … ita perdomuit.439

435 ENGEL 1990, 98-106.
436 MADARAS 1993, 26-27.
437 KATONA-KISS 2010, 170.
438 Annales qui dicuntur Einhardi a. 796, 99.
439 Einhard Vita Karoli Magni 15., 18.; Domnievam sa, že Frankovia mali iba veľmi vágnu predstavu o tom, kde
sa tiahla západná hranica niekdajšej Dacie. Ostatne, od evakuácie provincie za čias cisára Aureliána uplynulo
vyše pol milénia. Z pohľadu cisárovho životopisca Dacia začínala pravdepodobne na ľavom brehu Dunaja a
zahŕňala teda aj o územie medziriečia Dunaja a Tisy. Porovnaj OLAJOS 2001a, 37.
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Kolaps Avarie zdá sa pragmaticky využili družiny chána Kruma (cca. 803 - 814), ktoré
podnikli opakované koristnícke výpravy na sever, do Karpatskej kotliny. 440 Dokonca podľa
niektorých bádateľov to boli práve Bulhari, a nie Frankovia, ktorí v roku 803 alebo nedlho
potom, zasadili Avarom definitívny úder, zúročiac anarchické pomery panujúce v Avarii. 441
Následne si podmanili veľkú časť centrálneho územia Karpatskej kotliny, včetne
Sedmohradska.442 Mnohí však s touto tézou nesúhlasia. Béla M. Szőke napríklad uvádza, že
takáto bulharská výprava, ktorá mala pre Avarskú populáciu východne od Dunaja fatálne
následky, sa v skutočnosti nikdy nekonala a tento myšlienkový konštrukt je výsledkom
prehnane špekulatívnej interpretácie textu lexikonu Suda, ktorý podrobnejšie predstavím
nižšie.443
Je pravdepodobné, že približne do roku 803 bol Bulharský chanát odkázaný na istú
formu spojenectva s

Avarmi, nakoľko Karol Veľký udržiaval v tomto období dobré

diplomatické vzťahy s Konštatinopolom. No po palácovom spiknutí v Konštantinopoli a
zvrhnutí Ireny z trónu, nastal v byzantsko-franských vzťahoch rozkol. Nikeforos I. (802-811)
odmietal

uznať legitimitu myšlienky, že Karol je legitímnym pokračovateľom rímskeho

odkazu. Spor mal však nielen ideologický, ale aj teritoriálny rozmer, pričom kameňom úrazu
boli územia v Dalmácii a Benátky.444 Približne v období, kedy došlo kdramatickej výmene na
byzantskom tróne, nastali zmeny aj v Bulharskej ríší. Novým chánom Bulharov stal Krum,
ktorý bol predtým podľa niektorých bádateľov významnou osobnosťou v politických
štruktúrach Avarského kaganátu, a narodil sa azda na území Pannonie. 445 Ak Krum skutočne z
osobnej skúsenosti poznal chaotické politické pomery panujúce v Karpatskej kotline, a bol
informovaný aj o nezhodách medzi Byzanciou a Frankmi, akiste videl vhodnú príležitosť k
expanzii severným smerom na územie kolabujúceho kaganátu.
Každopádne v súvislosti s možnou kontinuitou osídlenia dunajskej nížiny Avarmi je
kľúčová otázka do akej miery boli južné a centrálne oblasti Karpatskej kotliny integrované do
440 SOPHOULIS 2012, 180.
441 OLAJOS 2001a, 43.
442 KATONA-KISS 2010, 170.
443 SZŐKE 2014a, 18-19.
444 OLAJOS 2001a, 43
445 FINE 1983, 94; O tom, že Avari mohli skutočne zohrať významnú úlohu v etnogenéze Bulharov svedčí aj
narážka patriarchu Nikolaosa Mystikosa v epištole adresovanej Symeonovi I. (vládol 893 – 927) v čase, keď
bulharské vojsko obliehalo Konštantinopol. V epištole patriarcha nazýva Bulharov vetvou (ramus) Avarov.
(J.-P. Migne. Patrologiae Graecae CXI.,Epist. X. 81-83.)
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ríše Bulharov. V bádaní je v súčastnosti naďalej patrná trojaká interpretácia tohto problému.
Poniektorí bádatelia sa domnievajú, že Bulhari až do tretej tretiny 9. storočia kontrolovali celý
priestor Karpatskej kotliny s výnimkou franských dŕžav v Pannonii, so severnou hranicou na
línii rieky Ipľa a v povodí hornej Tisy. Toto tvrdenie sa opiera prevažne o zmienky v
písomnych prameňoch, ktoré v rokoch 863 a 883 uvádzajú, že za panovania kniežaťa Borisa
(852 - 889) Bulhari napadli Moravanov.446 István Bóna sa preto domnieval, že takéto vojenské
operácie proti Moravanom boli možné iba v prípade, ak Bulhari disponovali stálými
vojenskými základňami v povodí Tisy.447 Utvrdili ho v tom tiež zmienky v Geste Hungarorum
magistra P. (cca. 1200), v ktorej vystupujú mocní bulharskí veľmoži (duces) Keanus a Salanus,
ako sokovia Arpádových Maďarov.448 Podľa anonymného autora gesty vládli títo veľmoži
územiu medzi Dunajom a Tisou, ktoré na severe siahalo až k Poľsku. 449 Myšlienku takto
rozsiahlej bulharskej hegemónie však podľa môjho názoru spoľahlivo vyvrátili niektorí
maďarskí aj zahraničný bádatelia. V súdobých prameňoch totiž nemáme žiadne zmienky, ktoré
by nás oprávňovali predpokladať takýto teritoriálny rozsah Bulharského štátu. 450 Keanus a
Salanus, vystupujúci v Geste Hungarorum, sú takmer určite fiktívne postavy vytvorené
autorom samotným. Anonymný pisateľ gesty sa (nielen) v ich prípade inšpiroval toponymami
12. storočia, z ktorých následne vytvoril historické postavy, aby chrabrí Árpádoví družinící
mali dostatok priestoru na realizáciu svojich heroických skutkov pri dobývaní novej vlasti.451
Podotýkam, že vo farebnej, epickej naratíve Gesty Hungarorum Maďari pod vedením Árpáda
vo svojej novej vlasti v prstenci Karpát stretnú okrem Bulharov napríklad aj tu žijúcich
Rimanov, Sikulov (ktorým predtým vládol Attila), Chazarov a Grékov. 452 V texte by sme
naopak márne hľadali explicitné zmienky o Avaroch, Moravanoch, Frankoch a autor gesty zdá
sa nebol informovaní ani o existencii niekdajšej prvej ríše Bulharov.
446 BÓNA 1986, 189-190.
447 Táto myšlienka sa udomácnila aj v slovenskom bádaní. V novšej literatúre bulharskú hegenóniu východne od
Dunaja uvádza aj STEINHÜBEL 2011, 16. Ďalším dôkazom bulharskej prítomnosti majú byť aj niektoré
toponymá slovanského pôvodu na území dnešného Maďarska (napríklad Pest, Nógrád, Bihar), ktoré tu mali
zanechať práve Bulhari. Ako však neskôr uvidíme, v prípade týchto toponým nie je možné vylúčiť ani to, že
pochádzajú od Timočanov či dunajských Abodritov (Praedenecenti). Situáciu ďalej komplikuje, že nie je
možné s istotou určiť, kedy presne prebehla kompletná jazyková transformácia bulharských elít a od akého
častu nemôžeme rátať s turkickou etymológiou.
448 HKÍF 292, 294, 313
449 SOPHOULIS 2012, 181 poznámka č. 60
450 SZALONTAI 2000, 283.
451 Pre kritiku Gesty Hungarorum pozri GYÖRFFY 1988; GYÖRFFY 1993, 209.
452 KATONA-KISS 2010, 176.
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Myšlienka, že Bulhari si podmanili veľkú časť Karpatskej kotliny niekedy po roku 803
sa v maďarskej historiografii objavila už v 20. rokoch minulého storočia, bola však od
začiatku postavená na prekvapivo vratkej argumentácii. Filológ János Melich sa totiž
domnieval, že niektoré geografické názvy severovýchodne od ohybu Dunaja – napr. Zemplín,
Nógrád – majú nesporne juhoslovanský pôvod, a preto musia súvisieť s prítomnosťou
bulharského elementu, pretože v tejto forme sa objavujú už v písomníctve prvých
Árpádovcov.453 Archeologický výskum v druhej polovici 20. storočia na hradisku v Zemplíne
však nepreukázal ani len tenký horizont nálezov, ktoré by vykazovali uspokojivú analógiu s
nálezmi z oblasti Balkánu, prípadne s tými v údolí rieky Mureș na území dnešného
Rumunska.454 K rovnakému záveru ukazovali aj vykopávky z Nógrádu, kde takmer úplne
chýbal materiál teoreticky datovateľný do 9. storočia.455 Dokonca možno skonštatovať, že
napriek rozsiahlym archeologickým výskumom na území dnešného Maďarska sa dodnes
nepodarilo lokalizovať pamiatky hmotnej kultúry, ktoré by oprávňovali predpokladať, že sa tu
usadili stále komunity Bulharov vo významnom počte.456 Ba aj v povodí Drávy a Sávy, a na
území Banátu, teda v hraničnom regióne, kde by bolo možné logicky očakávať dobre
definovaný archeologický horizont súvisiaci s bulharskou hegemóniou, sú nálezy takéhoto
druhu dodnes veľmi ojedinelé a interpretácia ich presného kontextu je taktiež sporná. 457 Podľa
iných – azda až príliš opatrných názorov – Bulhari za vlády Kruma a Omurtaga (814-831)
vybudovali niekedy v prvej polovici 9. storočia opevnené postavenia na Dunaji približne v
línii Sirmium – Singidunum, odkiaľ neskôr podnikali nanajvýš sporadické výpady severným
smerom.458
Na základe zmienky vo franských letopisoch vieme, že okolo roku 818 sa spod
bulharskej kontroly vymenili kmene Timočanov a Praedenecentov (dunajských Obodritov).
Timočani sa následne usadili približne na území dnešného Sremu (Szerémség), kým
Praedenecenti hľadali útočisko v povodí rieky Timiș (maď. Temes) a v južných oblastiach
453 MELICH 1925-1929, 85-92.
454 KATONA-KISS 2010, 194.
455 Tamtiež
456 SZALONTAI 2001
457 SUDÁR – PETKES 2016, 63.
458 Tamtiež; V tomto kontexte stojí za povšimnutie maďarský názov Belehradu používaný v stredoveku –
Nándorfehérvár, pričom prívlastok nándor (nandird, nandurd) bol v maďarčine zaužívaným exonymom pre
označenie dunajských Bulharov. (KATONA-KISS 2010, 193.)
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Alföldu medzi Dunajom a Tisou.459 Z toho vyplýva, že v tomto období Bulhari ešte nemoholi
efektívne kontrolovať tieto regióny Karpatskej kotliny. Diplomacia chána Omurtaga
opakovane vyčítala Frankom, že nepriamo tieto kmene podporujú, a žiadala vyriešiť problém
spoločných hraníc.460 Na konci prvej tretiny 9. storočia však Bulhari napokon prebrali kontrolu
nad regiónom Sremu po niekoľkých významnejších roztržkách s Frankmi.461

Je zrejmé, že vytvoreniu celistvej predstavy o udalostiach, ktoré sa odohrali východne
od Dunaja na začiatku 9. storočia, bráni predovšetkým pálčivo nedostatočný objem písomných
prameňov. Z obdobia, ktoré môžeme ohraničiť zmienkou v ríšskych análoch o vyplienení
kaganovho sídla Pipinovým vojskom, a prvými správami o maďarských kmeňoch v tomto
geopolitickom priestore, disponujeme prakticky iba dvoma, viac-menej dobovými písomnými
pamiatkami, ktoré spomínajú Avarov a Krumových Bulharov.
Prvou, a najznámejšou takouto pamiatkou sú krátke state v lexikone Suda. Lexikon samotný
pochádza pravdepodobne z konca 10. alebo začiatku 11. storočia, teda obdobie jeho vzniku nie
je celkom súveké so skúmanými udalosťami.462 Z hľadiska dejín Avarov sú relevantné state
figurujúce pod heslami „Abaris“ (Ἄβαρις) a „Boulgaroi“ (Βούλγαροι), heslá samotné však nie
sú svojim rozsahom príliš veľavravné a je tiež potrebné zdôrazniť, že neobsahujú žiaden
chronologický údaj. Prvé heslo (Abaris) pojednáva o legendárnom mudrcovi, synovi Seuthesa,
„skýtovi“ Abarisovi (Abaris Hyperboreios), ktorý vlastnil Apolónov magický šíp. Do tejto
sekcie sú zahrnuté dve poznámky o Avaroch, ktoré s predošlým textom nevykazujú žiaden
súvis. V kritickej edícii lexikonu Suda Ada Adler uvádza, že autor state zvolil tento postup
nepochybne preto, lebo v prípade Abarisa a etnonymu Avarov sa jedná o homografy a ani
samotný autor/kompilátor textu medzi nimi nevnímal žiaden kauzálny súvis. Dočítame sa tu,
že Bulhari naskrze vyhubili Avarov, a tiež že Avari na úteku napadli a vyhnali Sabirov
(Suvarov) potom, čo ich (Avarov) k úteku primälo hejno gryfov, oboje bez uvedenia
chronologického kontextu.463
459 O problematike podrobne GEORGIEV 2014
460 Annales Regni Francorum a. 824-826; 164, 167-169.
461 KATONA-KISS 2010, 174.
462 OLAJOS 2001b, 13-14.
463 ADLER p. I., A 18 p.4, 5-6; OLAJOS 2001a, 19, ...ὅτι τοὺς Ἀβάρις οἱ Βούλγαροι κατὰ κράτος ἄρδην
ἠφάνισαν.
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Na začiatku druhého relevantného hesla – Boulgaroi – sa ďalej dozvedáme, že Bulhari si
obľúbili spôsob odievania Avarov, a tento trend u nich zotrval v móde až do „dnešných dní“. 464
Že toto tvrdenie sa temer určite zakladá na skutočnosti, a že tu máme čo dočinenia s
udalosťami 9. storočia, podľa Teréz Olajos svedčí aj dochovaná korešpondencia medzi
Bulharmi a rímskym stolcom. Bulhari si totiž okrem iného vyžiadali názor Mikuláša I. (858867) o vhodnosti nosenia nohavíc (femoralia).465 Nižšie v stati sa uvádza, že Bulhari celkom
vyhubili Avarov. Následne sme postavený pred krátku, takmer istotne fiktívnu scénu, v ktorej
ktorej chán Krum (v texte Krem) položí otázku avarským zajatcom (vyvstáva otázka, o akých
zajatcov sa jedná, ak boli predtým do tla vyhubení?), čo podľa nich viedlo k skaze vládcu
Avarov a jeho ľudu? Odpoveď zajatcov vykresľuje úplnú dezintegráciu avarskej spoločnosti prevládol svár, ktorého obeťami sa stali najznamenitejší z nich. Zlovoľní a rozkrádači sa
dostali k moci, a dielo skazy bolo okrem iného podmienené bezbrehou konzumáciou vína. Po
vypočutí zajatcov si chán evidentne zaumienil, že jeho ľud v budúcnosti nesmie pohltiť vír
takéhoto zmaru, a mimo iné nariadil aj zničenie všetkej vinnej révy vo svojej krajine. Napriek
tomu, že text má moralizujúci charakter a je zaťažený antickými reminiscenciami, anonymný
autor (autori?) state zaiste disponoval určitým objemom informácií o osudoch Avarov v 9.
storočí. Obraz celkového vnútorného rozkladu avarskej spoločnosti, vzájomných nezhôd a
bojov medzi avarskou nobilitou, je v dobrej korelácií s tým, o čom v predošlej časti spomenuté
franské pramene hovoria iba nepriamo.

466

Práve táto hlboká spoločenská kríza mohla byť

primárnym dôvodom, prečo Avari nedokázali náležite čeliť vojenskému tlaku Frankov a
464 ὅτι οἱ Βούλγαροι ἠρέσθησαν εἰς τὴν στολὴν τῶν Ἀβάρων καὶ μετημφιάσαντο αὐτὴν καὶ ἕως νῦν
περιβέβληνται.(ADLER p. I., B 423 p. 483, 19-20)
465 OLAJOS 2001a, 23.
466 “These same Bulgars utterly annihilated the Avars. Krem asked the Avarian captives "Why do you reckon
your ruler and the whole people perished?" And they answered: "the number of mutual accusations
increased and destroyed the bravest and the most prudent; and then the wrong-doers and the thieves became
associates of the judges; and then [there was] the drunkenness -- for everyone became drunkards once the
wine had become abundant; and then [there was] the bribery, and then the business dealings -- for everyone
became traders and started cheating one another. And from these things came our doom." Having heard this
[Krem] convened all the Bulgars and issued decrees as their lawgiver: if someone accused someone, he
should not be listened until hе was tied up and interrogated; and if he was found to be a false accuser and a
liar he was to be annihilated. It was not permitted to share food with a thief -- or the one daring to do it
would be summarily deprived of his property. And he ordered that the legs of a thief be broken off, and that
all grapevines be rooted out; and that to every supplicant should be given not everything, but a sufficiency
for him, so that he would not be in need again; and anyone not doing this should have his property
summarily confiscated. They [sc. the Bulgars] utterly annihilated all the Avars, as it had been said.”
(ADLER p. I., B 423 p. 483, 19-20) Porovnaj napriklad Annales Regni Francorum a. 795, 796, 97-98.;
Rythmus de Pippini regis victoria Avarica 10-12, 117.
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Bulharov, napriek tomu je však pozoruhodné, že o útoku Karolovcov v lexikone Suda nepadla
ani len nepriama zmienka. Po dôkladnej filologickej analýze textu Teréz Olajos dospela k
záveru, že syntagma ἄρδην ἠφάνισαν nemôže znamenať vyhubenie celého avarského etnika.
Poukázala mimo iné na to, že identický slovný obrat aplikoval v 6. storočí Menandros
Protektor, citujúc slová Justina II. o zničujúcej porážke Kutrigurov a Utigurov. Že v tomto
prípade napriek dramatickej formulácii nešlo o totálnu etnickú likvidáciu potvrdzuje samotný
Menandros, keď v chronologicky neskoršej pasáži uvádza slová avarských diplomatov na
byzantskom dvore, ktorí cisára informovali o tom, že Kutriguri aj Utiguri sú subjektmi kagana
Bajana.467 Ako vieme, v prameňoch (nielen) tohto obdobia nie je takáto miera zveličovania
vonkoncom zriedkavá. Povesť vremennych let napríklad okrem známeho „zmiznutia“
Avarov468 uvádza aj to, že počas panovania Jaroslava (1036 – 1054) Rusi v rozhodujúcej bitke
heroicky pobili Pečenehov. Tí, ktorí prežili ľúty boj, zahynuli pri márnom pokuse o útek z
bojiska, a preto Pečenehov v „dnešných dňoch viac niet“ 469. Napriek tomu vieme, že
Pečenehovia ostali vojensky aktívny470, a neskoré správy prameňoch svedčiace o ich
prítomnosti pochádzajú až z 12. storočia!471
Teréz Olajos taktiež poukázala na krátke, no pomerne dobre známe texty byzantskej
histórie, útržkovito zachované v kódexoch z 11. resp. 13. storočia, ktoré podľa niektorých
bádateľov vznikli v druhej dekáde 9. storočia a boli by preto súveké so skúmanými
udalosťami.472 Fragmenty v literatúre poväčšinou označované ako Scriptor incertus A a B, sú
súčasťou Codex Graecus Vaticanus 2014 membranaceus saeculi XIII (fol. 119-122), ktorý sa
nachádza vo Vatikánskej knižnici.473 Scriptus incertus A/B nás informuje o udalostiach počas
ťaženia Nikefora I. proti Bulharom v roku 811, ktoré malo pre cisárovo vojsko neblahý
467 OLAJOS 2001a, 30.
468 PVL 12, 55-56; Táto dobre známa zmienka okrem toho takmer s určitosťou nehovorí o Avaroch žijúcich v
Karpatskej kotline, ale severovýchodne od nej. SUDÁR 2015, 99.
469 PVL 1026-1037, 137.
470 Kontingenty Pečenehov sa v hojnom počte zúčastnili bitky pri Manzikerte. V roku 1091 spojenecké
byzantsko-kumánske sily porazili silné vojsko Pečenehov pri rieke Marici. Teda vyše 30 rokov potom, ako
Jaroslav údajne všetkých pobil.
471 GOLDEN 2008, 274-275.
472 SOPHOULIS 2010, 23-34. Podľa stále platného konsenzu sa jedná o 2 fragmenty pochádzajúce z
identického diela ktoré zahrňujú opis udalostí medzi rokmi 811 – 814. OLAJOS 2001a, 63.
473 Moderná kritická edícia rukopisu: DUJČEV, I.: La chronique byzantine de l'an 811, Travaux et Mémoires 1
(Paris, 1965) p. 205-254. ) a Codex Graecus Parisinus 1711 membranaceus saec. XI. Corpus scriptorum
historiae byzantinae: Leonis Grammatici Chronographia. Ex recognitione I. Bekkeri. Accedit Eusthatii De
capta Thessalonica liber. Bonnae 1842, 333-362. (OLAJOS 2001a, 44-49, 63)
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koniec. Fragment A tvrdí, že chán Krum zaradili proti Grékom aj žoldnierov z radov Avarov
a Slovanov z okolitých zemí.474 Naproti tomu fragment B uvádza zdanlivo presný opak. Krum
v prípravách proti Nikeforovi pozbieral všetok svoj bojaschopný ľud, v ktorom okrem iného
boli prítomní aj Avari, ako subjekt jeho moci.475 Toto protirečenie vysvetľuje Olajos tým, že
začiatkom 9. storočia žili Avari v troch, politicky odlišných sférach na území niekdajšieho
kaganátu. Západne od Dunaja v područí franskej moci, v južných oblastiach Alföldu a južných
častí Sedmohradskej kotliny, ktoré boli pod správou Bulharov, a napokon v centrálnych a
severných oblastiach Alföldu, na strednom toku Tisy. V ostatnej oblasti údajne prežívali
komunity „slobodných“ Avarov, nakoľko túto oblasť priamo nekontroloval žiaden z okolitých
štátov.476 Napriek tomu, že sa jedná o zaujímavý konštrukt, základy tohto tvrdenia sú vratké,
nakoľko nie je možné určiť, či táto dichotómia bola ukotvená aj v primárnom texte, z ktorého
sa nám zachovali vyššie uvedené zlomky. Ak však odhliadneme od tejto tézy a pripustíme
súvekosť prameňa s udalosťami začiatku 9. storočia, je zjavné, že v ňom figurujú Avari,
ktorých zjavne nik neinformoval o fakte, že boli v neďalekej minulosti vyhubení. Pripomeňme
si v tejto súvislosti aj Einhardove slová, keď píše: Tota in hoc bello Hunorum nobilitas periit,
tota gloria decidit.477 Teda ani retoricky „neukáznený“ cisárov životopisec nevie nič o
vyhubení avarského ľudu, ale spomína iba nobilitu.
Na podporu tézy o stálej prítomnosti Bulharov v centrálnych územiach Karpatskej kotliny sa
často spomína nápis na kameni nájdený v Provadii, neďaleko Varny. Inskripcia nás informuje
o tom, že „dôstojník“ Omurtagovho vojska, zero tarqan Negavon (Onegavon), našiel smrť vo
vodách Tisy počas bližšie nešpecifikovanej vojenskej výpravy.478 Vojenská aktivita Bulharov
na Tise však neoprávňuje k záveru, že Bulhari kontrolovali rozsiahle územia Karpatskej
kotliny. Rovnako vojenské operácie spomínané vo franských letopisoch, počas ktorých
Bulhari prenikli po Dráve hlboko do Pannonie, neznamenali pričlenenie tohto územia k
Bulharskej ríší. Oprávnený sa však zdá predpoklad, že okolie dnešného Belehradu bolo počas
vlády Omurtaga – alebo možno aj jeho predchodcu Kruma – pevne v rukách Bulharov,
474 DUJČEV 1965, 212, 214. Grécky text s maďarským prekladom OLAJOS 2001a, 49 – 50.
475 OLAJOS 2001a, 64-65.
476 Tamtiež 58-60.
477 Einhardi Vita Karoli Magni 13, 16.
478 Κανα συβιγι Ωμου[ρτ]αγ˙ ὡ Νεγαβον[αη]ς ὁ ζερα ταρκανος θρ[επτὸς] ἄνθροπός μου ἐγένετο [κὲ ἀ]πελθὸν
[ἰς] τὸ φουσάτον ἐπνήγην ἰς τὴ[ν] Τήσαν τὸν ποταμόν. ἦτο δὲ γενεᾶς Κουβιαρης; citované podľa SOPHOULIS
2012, 296; pozri tiež SPINEI 2009, 57.
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nakoľko iba kontrola tohto strategického uzlu umožňovala rozsiahlejšiu vojenskú iniciatívu
západným a severným smerom.479
V konečnom dôsledku je namieste domnievať sa, že v 9. storočí kontrolovali dunajskí
Bulhari niektoré južné oblasti Karpatskej kotliny. Lenže charakter a presný rozsah tejto
kontroly je prinajmenšom nejasný. Ani toponomastické bádanie v tomto prípade nemôže
čiastočne kompenzovať nedostatok písomných. Napriek tomu podľa Attilu Katonu-Kissa sa
dnes v bulharsky (a tiež slovensky) písanej literatúre zavše uvádza, že Banát, a podstatná čast
medziriečia Dunaja a Tisy, spolu s južnými oblasťami Sedmohradska, sa dostali pod priamu
kontrolu Bulharov okolo rokov 826/827. Malo sa tak stať po vojenských úspechoch chána
Omurtaga, ktorý dosiahol víťazstvo proti Frankom v okolí Sirmia.480
Nasledujúca zmienka v písomných prameňoch, ktorá je podľa súčasného konsenzu v
bádaní spätá s oblasťou Alföldu, pochádza až z konca 9. storočia (!). Kronika benedektínského
opáta Regina z Prümu (a neskôr Trevíru), je z hľadiska pramennej bázy 9-10. storočia jedným
z najhodnotnejších textov, nakoľko v otázke príchodu maďarských kmeňov do strednej
Európy je jedným z najlepšie informovaných súčasníkom. 481 Okrem iného o tom svedčí aj to,
že ako jediný autor zo západnej Európy disponuje znalosťou o útoku Pečenehov na sídla
Maďarov v Etelköze.482 Regino čerpal svoje informácie aj z byzantských zdrojov a výpovedí
súčasníkov.483 Kronika uvádza, že divoký a krutý ľud Maďarov opustiac svoje sídla v Skýtii,
obsadil svoju novú domovinu takpovediac v dvoch fázach, pričom spočiatku blúdili na
„pustinách Pannonov a Avarov“: „Et primo quidem Pannoniorum et Avarum solitudines
pererrantes venatu ac piscatione484 victum cotidianum quaeritant; deinde Carantanorum,
Marahensium ac Vulgarum finer crebis incursionum infestionibus irrumpunt, perpaucos
gladio, multa milia sagittis interimunt...“485 Pred touto staťou figuruje opis Skýtie, kde sa
taktiež objavuje zmienka o pustinách – solitudines. „Hominibus hanc inhabitantibus inter se
479 SOPHOULIS 2012, 296.
480 KATONA-KISS 2010, 174; V súčasnosti aj článok venovaný chánovi Krumovi na anglickej wikipedii
uvádza, že za jeho vlády sa hranice ríše Bulharov na severe tiahli až k Tatrám (sic).
https://en.wikipedia.org/wiki/Krum dátum prístupu: 29.3.2018; Porovnaj SOPHOULIS 2012, 126.
481 OLAJOS 2001, 164.
482 SZÁDECKY-KARDOSS 1993, 227.
483 HKÍF 194.
484 Samu Szádeczky-Kardoss uvádza pastione. (SZÁDECKY-KARDOSS 1993, 230.)
485 Reginonis abbatis Chronicon a. 889, 132.
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nulli fines; perraro enim agrum exercent, nec domus illis ulla aut tectum vel sedes est,
armenta et pecora semper pascentibus et per incultas solitudines errare solitis.“486
Samu Szádeczky-Kardoss preto usúdil, že výraz solitudo v Reginovom ponímaní
nemôžu označovať neosídlené, dokonale nehostinné územie. Szádeczky-Kardoss pomerne
diskutabilne súdi, že pustiny treba v tomto kontexte interpretovať ako územie, kde sa
nenachádzajú žiadne mestá ani stále osady signifikantnej rozlohy a obyvateľstvo de facto
nomadizuje.487 Správne však poukazuje na fakt, že Reginom použitý výňatok z diela rímskeho
historika Justina, označuje Skýtiu za pustinu, no v zápätí Regino pridáva aj stať prevzatú od
Paula Diacona, kde pustiny nie sú ľudoprázdnym regiónom, ale naopak zápolia s
„preľudnením“: „Habundant vero tanta multitudine populorum, ut eos genitale solum non
sufficiant alere.“488 Vo svojej monografii o Avaroch Walter Pohl vylučuje takúto intepretáciu a
Reginovú zmienku o pustinách Pannonov a Avarov považuje iba za antickú reminescenciu z
pera autora kroniky. Na základe takejto kusej zmienky údajne nemožno predpokladať
prítomnosť „slobodných“ Avarov v tejto oblasti, preživších búrlivé udalosti súvisiace s
rozpadom ich štátneho zriadenia.489
Samu Szádeczky-Kardoss však presvedčivo poukázal na to, že niektoré súveké
pramene označujú obyvateľov historického územia Pannonie práve týmto spôsobom.
Napríklad podľa Fuldských letopisov v roku 884 synovia Wilhelma a Engilšalka – Megingoz a
Papo – viedli vojsko Pannonov proti Moravanom pri Rábe: „...Megingoz et Papo, quibusdam
Pannoniorium secum assumptis contra illos [myslia sa tu Moravania] incaute venerunt...“490 S
Pannonmi sa stretávame aj v roku 803, keď sme informovaní o tom, že Karol Veľký sa
prinavrátil do Aachenu potom, čo sa v Bavorsku zaoberal záležitosťami Avarov a Pannonov „causas Avarorum et Pannoniorum disponens.“491
Reginova zmienka o pustinách Pannonov a Avarov sa teda s najväčšou
pravdepodobnosťou vzťahuje na obyvateľstvo pod franskou správou (pravdepodobne sa tu
jedná najmä o Slovanov) a zbytkovú avarskú populáciu, ktorá bola mimo záujmovej sféry
486 Tamtiež 131.
487 SZÁDECKY-KARDOSS 1993, 231.
488 Reginonis abbatis Chronicon a. 889, 132.
489 POHL 1988a, 324.
490 Annales Fuldenses a. 884,112.
491 Annales Maximiniani a 803, 23.
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Bulharov či Moravanov. Ostáva však predmetom dohadov, ako si Regino predstavoval
ohraničenie regiónu niekdajšej Pannonie. Z údajov kroniky k roku 889 vyplýva, že autor
osídlenie Karpatskej kotliny pred príchodom Maďarov vnímal približne nasledovne: Oblasť
Korutancov sa nachádzala v Zadunajsku, moravské územia na severozápade a bulharské na
dolnom toku Tisy.492 Szádeczky-Kardoss preto predpokladal, že pustiny Avarov predstavovali
územie východne od ohybu Dunaja, alebo v užšie ohraničenom zmysle sa jednalo o región
horného a stredného Potisia.493 V prípade, že by sa pustiny Pannonov nachádzali tiež na
niekdajšom rímskom území, vyvstáva otázka, prečo je Pannonia označená ako solitudo?
Napokon v karolínskej Pannonii predsa zaiste existovali kresťanské chrámy a správne centrá s
rozvinutou materiálnou kultúrou, aj keď nemnohé (napri. Mosaburg, Savaria). Odpoveď na
túto otázku sa azda skrýva v udalostiach k rokom 883-884, keď Svätoplukovo vojsko
opakovane a veľmi dôkladne vyplienilo územie východne od ústia Ráby. 494 „Itaque dux non
diu collectis ex omni parte Sclavorum copiis magno cum exercitu invadit Pannoniam,
inmaniter ac cruenter more lupi mactat, igne et ferro maximam partem devastat, deterit et
comsumit...“495 V nasledujúcom roku je dielo skazy dokonané, keď Svätopluk na čele
Slovanov opäť vtrhne do Pannonie, aby ju ako krvilačný vlk rozvrátil a spustošil: „...si quid
antea remanerent, nunc quasi ore lupi per totum devorasset.“ 496 Územie východne od Ráby
bolo teda zrejme náležite zdevastované. Podľa Fuldských letopisov sa slovanské vojsko
nezachovalo práve galantne, nakoľko prameň nás informuje, že obyvateľstvo bolo včetne žien
a detí povraždené, miestny veľmoži zajatí, niektorí pozbavení života, kým iných postretol
azda ešte menej komfortný osud, keď bolo pozbavení končatín, jazyka či genitálií.
„...Pannonia de Hraba fumine ad orientem tota deleta est. Servi et ancillae cum parvulis suis
consumpti sunt, primoribus quibusdam tentis, quibisdam occisis et, quod turpior erat,
truncatis manu, lingwa, genitalibus remussis.“497
Každopádne Reginova kronika naznačuje, že na pustinách Avarov ešte žili komunity
používajúce etnonym Avarov v čase, keď sa v Karpatskej kotline objavili maďarské družiny.
Ako sme videli v predošlej kapitole, od 60. rokov 9. storočia je vojenský potenciál zväzu
492 Reginonis abbatis Chronicon a. 889, 132.; pozri aj KATONA-KISS 2010, 170.
493 HKÍF 198. poznámka číslo 619; porovnaj tiež OLAJOS 2001, 164-165.
494 SZÁDECKY-KARDOSS 1993, 233.
495 Annales Fuldenses a. 884, 112.
496 Tamtiež
497 Annales Fuldenses a. 884, 113.
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siedmych kmeňov pravidelne využívaný v politickej hre medzi východnou Frankiou a
Moravanmi, rovnako ako neskôr Konštantinopol využije ich služby v boji proti Bulharom.
Niektorí maďarskí historici zastávajú názor, že časť vojenskej sily Maďarov sa v tomto období
už viac-menej nastálo zdržiavala v Karpatskej kotline.498 Podľa najnovších archeologických
prieskumov na území európskej stepi sa sídla Maďarov v tomto období nachádzali na pravom
brehu Dnepra (Etelköz).499 Ak v čase ich vojenských výprav do strednej Európy vyrážali z
Etelközu, znamenalo by to zakaždým mimoriadne riskantný a náročný podnik s vidinou
neistého zisku. László Veszprémy vo svojej krátkej štúdii z roku 2014 uvádza sériu
logistických problémov, ktorým by muselo čeliť vojsko podnikajúce takúto výpravu. 500
Napriek tomu, že stepní nomádi v zbroji boli vzhľadom na dobové podmienky mimoriadne
mobilní, aj pre skupinu približne tisícky bojaschopných mužov bolo akiste pomerne náročné
zabezpečiť transport primeraného množstva munície pre ich obávané luky a dostatočný objem
denných kalórii a tekutín. Rovnako bolo potrebné zabezpečiť obživu pre kone, ktorých počet
niekoľkonásobne presahoval počet bojovníkov. Ako nás informuje byzantský taktický manuál
pripisovaný Levovi VI., kone boli primárnym bojovým a ťažným prostriedkom a okrem
prepravy zásob a zbraní každý

jazdec zrejme disponoval minimálne jedným záložným

bojovým zvieraťom.501 Jednalo sa o nutné opatrenie, nakoľko nomádsky harcovník v sedle
zraneného zvieraťa disponoval prakticky nulovou bojaschopnosťou v kontexte nomádskej
taktiky. V neposlednom rade početné stádo koní budilo dojem omnoho početnejšieho vojska.
Aj keď berieme do úvahy, že nomádi počas svojich výprav konzumovali kobylie mlieko a
konské mäso, extenzívna spotreba konského mäsa zrejme nebola v očiach nomádov
považovaná za ideálne „úspornú“. Nezabúdajme, že vojsko muselo zavše napredovať v ťažko
schodnom teréne (horské priesmyky, prekročenie riek a pod.), kde jediný náznak
„infraštruktúry“ mohli predstavovať nanajvýš zvyšky rímskych ciest502, tieto výpravy
nemožno z organizačného hľadiska v žiadnom prípade považovať za banálnu záležitosť.
Navyše hrozilo, že počas preklenutia veľkých vzdialeností v čase príchodu na územie ich
498 Pozri napr. SZŐKE 2014b, 34.
499 Pre najnovší krátky prehľad teórií o tom, kde sa nachádzal Konštantínom Porfyrogenetom opakovane
uvádzaný Etelköz pozri: SUDÁR-PETKES 2014, 31-34.
500 VESZPRÉMY 2014, 52-53.; Osobne považujem niektoré Veszprémyho výpočty za prinajmenšom
diskutabilné, predovšetkým tvrdenia týkajúce sa kapacity tulcov a váhy šípov. Porovnaj napríklad MAY
2007, 51-52.
501 Leonis VI., Tactica 18/50., 456-457.
502 GÁLL – ROMÁT 2016, 449-453.
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potenciálneho nasadenia dôjde k zmene mocenských pomerov, čo učiní ich prítomnosť krajne
problematickou. Domnievam sa preto, že s prítomnosťou vojenských posádok Maďarov je
treba rátať približne od polovice 9. storočia a ominózny rok 895 zväčša udávaný v literatúre je
skôr završením obsadzovania Karpatskej kotliny a nie jej začiatkom. Napriek tomu som si
vedomý faktu, že v historiografii nájdeme nespočet príkladov, kedy sa najlogickejšie riešenie
určitej otázky ukázalo najmenej historickým. I keď výsledky aplikácie prírodovedných metód
je potrebné implementovať do poznania dejín s náležitou opatrnosťou, v posledných rokoch
dáta získané z vojenských hrobov v okolí Szegedu prisudzovaných Maďarom zdá sa
oprávňujú k predpokladom o takejto „skorej“ prítomnosti Maďarov v tomto geografickom
priestore.503
Naostatok je potrebné krátko zhrnúť tie poznatky archeológie, ktoré dovoľujú
predpokladať

kontinuálny

archeologický

horizont

svedčiaci

o

možnej

prítomnosti

spoločenstiev z avarskej doby na území Alföldu a na severe v povodí riek Hornád a Ipeľ.
V medzirieči Tisy a Dunaja, a východne od tejto oblasti, sa zmeny v materiálnej
kultúre konca 8. a začiatku 9.storočia prejavili v odlišnej miere a odlišným spôsobom. Kým v
Zadunajsku sa rysuje jasný vplyv karolínskej kultúry na tamojšie komunity, na veľkej nížine
sa tieto trendy prejavujú iba ojedinele. V priestore medzi Dunajom a Tisou a ďalej na východ,
sa na konci avarského obdobia objavuje dobre odlíšiteľný horizont keramických výrobkov.
Typický je vysoký podiel nádob vyrobených bez použitia hrnčiarského kruhu, prípadne na
pomalom kruhu, čo je v ostrom kontraste s keramickým fondom západných oblastí, ktoré sú
takmer väčšinou pripravované na hrnčiarskom kruhu. Podrobné vymedzenie ustálených
časových horizontov je ešte predmetom debát. Odlišné druhy výrobných postupov a typov
nádob nasvedčujú tomu, že táto diferenciácia nastala až po politickom rozpade kaganátu, keď
sa línia Dunaja stala nie len administratívnou, ale aj de facto kultúrnou hranicou.504 Béla M.
Szőke tiež uvádza, že východné oblasti Karpatskej kotliny boli v tomto období poznačené
prenikaním nových kultúrnych prvkov z oblasti Čierneho mora. 505 O absolútnom datovaní
tohto typu keramiky sa však stále vedú polemiky, preto jej časový výskyt nemožno ostro
ohraničiť.
503 BOLDOG – PETKES – SUDÁR– TÜRK 2015, 1.
504 SZŐKE 2014a, 27.
505 Tamtiež
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Archeológ Csaba Szalontai podrobil typochronologickej analýze niektoré typy
opaskových kovaní, ktoré boli nájdené na lokalitách na Veľkej dunajskej nížine. Tzv.
hohenbergský typí506 a ľaliovité kovania507 boli podľa Szalontaiho zistené východne od línie
Dunaja minimálne v 52 prípadoch.508 Tieto artefakty majú veľmi dobré analógie v nálezových
fondoch v Zadunajsku a na území dnešného Rakúska. Obdobie fungovania dielní, ktoré tieto
pozdné avarské kovania produkovali, je údajne možné ohraničiť približne rokmi 791-800.
Väčšina týchto kovaní sa preto podľa Szalontaiho dostala do zeme niekedy v tretej alebo
štvrtej dekáde 9. storočia. Nakoľko tieto artefakty boli zaznamenané aj na ľavom brehu
Dunaja, znamená to, že aj tu musíme počítať s prítomnosťou preživších avarských komunít do
prvej polovice 9. storočia.
Kataster ADAM uvádza v oblasti Alföldu 40 nálezísk datovaných do 9. storočia. Pri
revízii týchto lokalít však Boglárka Mészáros vo svojej diplomovej práci dospela k záveru, že
iba 16 nálezísk spĺňa kritéria takéhoto chronologického zaradenia. Len na týchto lokalitách sa
totiž nachádzali artefakty, ktoré sú dnes z typochronologického hľadiska považované za
natoľko citlivé, že ich možno zaradiť do obdobia 9. storočia. 509 Podľa niektorých archeológov
je momentálne možné podchytiť prítomnosť avarskej materiálnej kultúry minimálne do
polovice 9. storočia v 4 centrálnych oblastiach Karpatskej kotliny: V strednom Potisí, v oblasti
ústia rieky Körös do Tisy, v okolí dnešného Szegedu a v časti Vojvodiny (Vajdaság). 510
Napríklad Péter Ricz, ktorý odkryl niekoľko pohrebísk na území dnešného Srbska v Bačke,
tvrdí, že tamojšie avarské nekropoly boli opustené najvčasnejšie až okolo polovice 9.
storočia.511
V kontexte ústrednej otázky tejto práce je jedným z najzaujímavejších rozsahovo
neveľké (49 hrobov) pohrebisko v Szarvasi (župa Békés). Archeológovia totiž datovali
záverečný časový horizont existencie tohto pohrebiska do druhej polovice, prípadne
záverečnej tretiny 9. storočia. Charakteristickým rysom lokality v Szarvasi je úplná absencia
liatych opaskových kovaní.512 Maďarský archeológ Csaba Szalontai preto oprávnene
506 SZALONTAI 1996
507 SZALONTAI 1995
508 SZALONTAI 1997, 18.
509 Podrobný prehľad lokalít: MÉSZÁROS 2016, 21-46, 66-67
510 SZALONTAI 1992, 319-320
511 RICZ 1993, 177
512 SZALONTAI 1992, 326
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predpokladá, že tu svojich mŕtvych pochovávala komunita, ktorej možnosti výmenného
obchodu boli mimoriadne obmedzené, a ktorá nedisponovala remeselnou vrstvou, schopnou
výroby takýchto artefaktov. Rovnako aj v ženských hroboch je výrazná absencia šperkov,
ktoré sú typické pre poslednú fázu avarskej doby.513 Szalontai na základe týchto skutočností
dospel k záveru, že sporá výbava tunajších hrobových celkov je dôsledkom spoločenských a
ekonomických okolností doby, v ktorej bolo pohrebisko používané.514 Je tu však naďalej
pozorovateľné pretrvávanie pohrebných zvyklostí, ktoré bolo príznačné v predošlých
dekádach – napr. identická orientácia hrobových jám a použitie drevených rakví. 515 Szalontai
tiež upriamil pozornosť na dva, v kontexte možného datovania mimoriadne dôležité hrobové
celky (hroby číslo 2 a 16). V nich sa totiž nachádzali artefakty, ktoré sú v literatúre tradične
spájané s príchodom maďarského kmeňového zväzu do Karpatskej kotliny. Do hrobu č. 16
orientovaného približne smerom Z-V boli vedľa kostry muža uložené časti jazdeckých potrieb
– strmene, spona sedlového popruhu, udidlo, a tiež markantne erodované súčasti kovania
jazdcovho opasku.516 Druhý spomínaný hrob predstavuje zaujímavú fúziu pohrebných
obyčajov, ktorá by mohla svedčiť o veľmi neskorom zániku tohto pohrebiska. Hrobová jama je
orientovaná spôsobom SZ-JV, čo samo o sebe nie je určujúce, nakoľko aj v „homogénnych“
maďarských nekropolách sú časté mierne odklony od prevažujúcej orientácie Z-V, a sú
nezriedka podmienené špecifikami terénu. Unikátne je však to, že zosnulý bol uložený do
drevenej rakve, spevnenej železnými skobami, ktorá má preukázateľné analógie v skorších
fázach pohrebiska a je prítomná aj na mnohých iných lokalitách z avarskej doby, je však
mimoriadne zriedkavým javom v prípade Maďarov.517 Bola tu tiež nájdená charakteristická,
pozlátená strieborná rozeta.518 Mohlo sa teda jednať o jedinca, ktorý bol v danej komunite
prišelcom, no bol pochovaný prinajmenšom čiastočne podľa tradičných zvyklostí miestnej
pospolitosti. Lokalita v Szarvasi je teda pravdepodobne svedectvom o prítomnosti takej
„avarskej“ komunity, ktorá tu žila v čase, keď prvky materiálnej kultúry typické pre poslednú

513 Tamtiež 327 (Zaujímavosťou je nález bronzovej náušnice sarmatského, ktorá sa do vlastníctva niekdajšej
majiteľky dostala pravdepodobne formou náhodného nálezu.)
514 K otázke výrazného úbytku artefaktov v hroboch na lokalitách 9. storočia pozri MÉSZÁROS 2016, 68
515 SZALONTAI 1992, 327
516 Tamtiež 312
517 SZALONTAI 1992, 329
518 Tamtiež 311
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fázu existencie kaganátu už takmer vymizli, a vymrela aj posledná generácia, ktorej takéto
artefakty mohli reálne prináležať.
Severovýchodná hranica avarského osídlenia sa podľa súčasných znalostí nachádzala
na území východného Slovenska v povodí Ipľa a v Košickej kotline. Tu sa materiálna kultúra
Avarov objavuje až v strednej, respektíve v záverečnej fáze existencie kaganátu. 519 Súdiac
podľa dnes známych pohrebísk z pozdne avarskej doby, mala Košická kotlina strategicky
významnú polohu. Tunajšie povodie rieky Hornád je oblasťou, v ktorej sa zo zemepisného
hľadiska stretáva výšinná oblasť severných výčnelkov Karpát s nížinným regiónom
centrálnych oblastí dnešného Maďarska, a možno ju považovať za organické pokračovanie
Veľkej dunajskej kotliny. V období ranného stredoveku do tejto oblasti prenikajú Slovania, no
zdá sa, že k rozsiahlemu osídleniu tejto oblasti došlo až v 8. storočí, v rámci integrácie
tunajšieho územia do štruktúr kaganátu.520 Na možnú symbiózu Avarov a Slovanov v tomto
období poukazujú nálezy žiarových hrobov z 8. storočia na birituálnom pohrebisku z avarskej
doby na lokalite Valaliky-Všechsvätých (maď. Kassamindszent).
Najväčším dnes známym pohrebiskom z avarskej doby v Košickej kotline je nekropola
v katastri dnešnej obce Šebastovce (maď. Zsebes), ktorá číta dovedna 370 hrobových
celkov.521 Materiál získaný z tunajšieho výskumu vykazuje mnohé analógie s ostatnými
pohrebiskami v Košickej kotline a rovnako aj náleziskami v juhozápadnom regióne Slovenska
(napríklad Devínska Nová Ves). Táto podobnosť pravdepodobne nie je náhodná, keďže tieto
dve oblasti sú najsevernejšie dnes známe vojenské predmostia kaganátu a je namieste
predpokladať, že úlohou tunajších spoločenstiev bola kontrola okrajových území kaganátu.
Podľa Jozefa Zábojníka najstaršie hroby v Šebastovciach svedčia o tom, že Avari sa tu usídlili
okolo roku 720 a pochovávali tu svojich mŕtvych približne do začiatku 9. storočia. 522 Gergely
Csiky však uvádza, že v Šebastoviach sa našli také typy ženských šperkov, ktorých výskyt nie
je možné zachytiť skôr, ako okolo polovice 9. storočia. 523 Miestna komunita tu zdá sa
pochovávala svojich mŕtvych po dobu vyše jedného storočia. Zaujímavým, aj keď na
519 CSIKY 2002, 3.
520 Tamtiež; porovnaj LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ – MIROŠŠAYOVÁ 1991, 212-221.
521 CSIKY 2006, 111-112.
522 ZÁBOJNÍK 1995
523 CSIKY 2006, 116.
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avarských lokalitách nie úplne ojedinelým javom, boli nálezy konských kostier v ženských
hroboch. Osteologický výskum ukázal, že tunajšie spoločenstvá chovali okrem oviec aj
hovädzí dobytok a hydinu, čo nesporne poukazuje na usadlý spôsob života. Rovnako ako aj na
iných archeologických náleziskách v medziriečí Dunaja a Tisy a tiež na ľavom brehu Tisy,
ktoré sú datované do 9. storočia, aj tu je možné pozorovať markantný jav v prípade skupiny
najmladších hrobov. Patrné je „ochudobnenie“ hrobových inventárov, akiste z dôvodu
chronického nedostatku kvalitného bronzu, resp. dielní, ktoré ho dokázali produkovať. Hroby
z tohto obdobia sa koncentrujú v západnej časti pohrebiska. Absencia bronzových predmetov
– pravdepodobne v dôsledku dezintegrácie Avarie na prelome 8-9. storočia – však zrejme
nebola sprevádzaná rozkladom tradičných spoločenských štruktúr, nakoľko aj v tejto množine
naďalej pretrvávajú prílohy zbraní v hroboch.524
Typochronologické otázniky, charakteristický fenomén avarskej doby, neobišli ani
nekropoly v Košickej kotline. Bádanie napríklad v súčasnosti predpokladá evolučnú
postupnosť opaskových kovaní zdobených rastlinným motívom, ktoré postupne nahradili
zdobenie motívom gryfa.525 Tunajšie nálezy však nasvedčujú súbežnému používaniu oboch
motívov. V hroboch obsahujúcich opaskové kovania s motívom gryfa sa totiž v Šebastovciach
našli kovania jazdeckých potrieb seriačne zaradené do záverečného horizontu avarskej doby.
Aj tento fakt poukazuje na stále prítomné otázniky a neistoty v bádaní. V tomto prípade je teda
buď nesprávne odhadnutá perióda výskytu spomínaných zdobení jazdecký potrieb, alebo
opasky s motívom gryfa sa v populácii vyskytovali aj posledných rokoch existencie kaganátu,
či dokonca nedlho po jeho zániku.526 Diskrepancie podobného rázu boli zaznamenané aj na
nálezisku v Kechneci (maď. Kenyhec). Tunajšia archeologická lokalita síce nebola kompletne
odkrytá, no v preskúmaných hrobových celkoch sa nenašlo ani jedno kovanie so zvieracím
motívom. Napriek tomu na základe seriačného modelu, ktorý vypracoval Jozef Zábojník,
ženské šperky nájdené v Kechneci a Šebastoviach poukazujú na súvekosť oboch lokalít. 527 No
kým na jednej sa nachádzali takmer výlučne opaskové kovania z III. periódy, v druhej
dominovala perióda II.528 Nejedná sa o celkom unikátny jav – aj na dobre známom pohrebisku
524 CSIKY 2006, 116.
525 DAIM 2003, 433-503.
526 CSIKY 2002, 101.
527 ZÁBOJNÍK 1991; ZÁBOJNÍK 1995
528 CSIKY 2002, 102.
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v Alattyáni motív gryfa chýbal – svedčí však o tom, že zdobenie opaskových kovaní nebolo
len

záležitosťou

„módnych“

vĺn,

ale

malo

aj

(dnes

ťažko

rekonštruovateľný)

spoločenský/symnbolický význam a pravdepodobne nie je úplne spoľahlivým ukazovateľom
časovej postupnosti.529
Z Košickej kotliny je napokon hodné zmienky pohrebisko vo Valalikoch-Všechsvätých
(maď. Kassamindszent), kde bolo možné zachytiť pomerne výrazný počet žiarových hrobov.
Napriek tomu, že v tejto okrajovej oblasti kaganátu slovenský archeológovia predpokladajú
prítomnosť typicky zmiešanej, avarsko-slovanskej populácie, výsledok analýzy pohrebných
obyčajov nepredkladá úplne jednoznačný obrau.

Lokalita Valaliky-Všechsvätých je totiž

jediným náleziskom v Košickej kotline, ktoré svedči o symbióze slovanského a avarského
elementu. I keď prirodzene predmety avarskej proveniencie nemusia nutne svedčiť o „rýdzej
etnicite“ tamojšej populácie.530
Zo severovýchodnej časti kaganátu teda dnes dovedna poznáme 4 pohrebiská z 8-9.
storočia. Avari sa v Kotline usadili v prvej polovici 8. storočia a ich komunity tu pretrvali
podľa archeológov minimálne do polovice 9. storočia. Percentuálne vysoký počet hrobov
obsahujúcich zbrane (s výnimkou lokality Kechnec) svedčí o vojensko-strážnom charaktere
tunajších komunít. Gergely Csiky explicitne uvádza, že časť tejto populácie sa s najväčšou
pravdepodobnosťou dožila príchodu maďarských kmeňov do Karpatskej kotliny.531
Za pomyselnou hranicou, tvorenou korytom rieky Hordnád sú vo vyššej koncentrácii
rozšírené lokality s mohylovými žiarovými hrobmi, ktoré boli na území Slovenska prvý krát
popísané v okolí Kráľovského Chlmca (maď. Királyhelmec), v niekdajšej Zemplínskej župe.
Tento kultúrny okruh má svoje lokality aj ďalej na východ na území Ukrajiny a v
severovýchodnom Rumunsku.532 Preto ho zaiste nie je možné považovať za prejav materiálnej
kultúry Veľkej Moravy v čase panovania Svätopluka, ktorá podľa niektorých popredných
slovenských bádateľov zahŕňala celé územie dnešného Slovenska.533

529 KOVRIG 1963, 153, 155.; CSIKY 2002, 120.
530 CSIKY 2002, 126.
531 CSIKY 2002, 135.
532 Tamtiež 137.
533 SPIESZ – ČAPLOVIČ 2006, 18.
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Pravdepodobne slovanský substrát, o prítomnosti ktorého svedčia nálezy keramiky tzv.
pražského typu v Košickej kotline, vykazuje analógie s birituálnymi pohrebiskami na
juhozápadnom Slovensku. Avšak napríklad tzv. zvony na pečenie, typické pre mohylovú
kultúru na území východné Slovenska v Košickej kotline úplne chýbajú. 534 Celkovo je tu
možné skôr badať miešanie západného vplyvu (nálezy typické pre nálety Veľkomoravského
horizontu a karolínskeho okruhu), a typicky východného (napr. kopije s rombusovým
prierezom, jazdecké šable okruhu Saltovo-Majak a pod.). Ostáva teda nezodpovedanou
otázkou, v akej miere sa jedná v prípade Slovanom pripisovaným nálezom o skutočnú
„slavizáciu“ avarských komunít na území Košickej kotliny, alebo ide skôr o vplyv, ktorý je
treba interpretovať v rovine kultúrnej a nie „etnickej“.
Nielen v tomto kontexte považujem za obzvlášť výstižný citát Gergelya Csikyho k
problematike chronológie avarských nekropol z konca existencie Avarie: „Chronologické
vymedzenia sú prirodzene iba relatívneho charakteru. Tak, ako je to patrné v prácach F.
Daima a J. Zábojníka, … akonáhle sa získané údaje pokúsime previesť na absolútnu časovú
os, celý systém sa stane podobným harmonike, ktorú môžeme stláčať či rozťahovať v závislosti
od toho, či je naším cieľom zdôraznenie kontinuity či naopak diskontinuity [avarského
osídlenia]“.535
Na základe dnes dostupných archeologických poznatkov môžeme skonštatovať, že v
prvej polovici 9. storočia sa prerušilo spojenie medzi regiónmi na východnom a západnom
brehu Dunaja, respektíve interakcie sa v porovnaní s predošlými dekádami obmedzili na
minimum. Kým v prípade oblastí niekdajšej Pannonie sú pri vypracovaní komplexných
chronológii artefaktov a pohrebných obyčajov mimoriadne nápomocné importy západnej
proveniencie (bavorské, franské a pod.), na území Alföldu a priľahlých oblastí nie je k
dispozícii podobný zdroj referenčných informácií. Pozoruhodne nízky počet nálezísk
datovaných do 9. storočia nemusí nutne svedčiť o dramatickom vyľudnení centrálnych území
Karpatskej kotliny. Mohlo by sa jednať o diskrepancie pri prekrývaní archeologických a
absolútnych časových horizontov.

534 CSIKY 2002, 138.
535 CSIKY 2002, 101.
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Písomné pramene, ktoré by nás oprávňovali predpokladať výraznú teritoriálnu
expanziu Prvej bulharskej ríše do Karpatskej kotliny a následné osídlenie Bulharmi, de facto
neexistujú. Rovnako tak je nepravdepodobné, že by na tomto území v priebehu 9. storočia
došlo k vyhladeniu populácie niekdajšej Avarie vojenskou cestou, najmä ak berieme do úvahy
skutočnosť, že v dobovom merítku bola Veľká dunajská nížina v 8. storočí pomerne husto
osídlená. Je nanajvýš pravdepodobné, že bulharské výpravy za doby panovania Kruma prispeli
k rozkladu Avarie, ktorá predtým musela čeliť vojenskému tlaku zo strany Frankov v beztak
nepriaznivej vnútropolitickej situácii. Územie, ktoré mohli avarské elity po týchto udalostiach
teoreticky kontrolovať, sa zbehlo na oblasti severného a stredného Potisia a azda častí
Sedmohradskej kotliny. Ani južnejšie sa však nestali integrálnou súčasťou bulharskej ríše,
prinajmenšom nie v prvých dvoch dekádach 9. storočia. Väčšina maďarských bádateľov
zaoberajúcich sa problematikou 9. storočia konštatuje, že pôsobenie Bulharov sa obmedzilo na
obsadenie

niekoľkých

strategicky

dôležitých

oblastí

a

komunikačných

uzlov.

Najpravdepodobnejšie sa zdá, že osídlenie z konca avarskej doby, vo výrazne zredukovanej
miere, ale pretrvalo v nížinných oblastiach Karpatskej kotliny minimálne do polovice 9.
storočia a bolo integrované do spoločenských štruktúr maďarského kmeňového zväzu.
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8 - Sedmohradsko, Partium a Banát
V prípade Sedmohradska a priľahlých nížinných oblastí disponujeme jedinou dobovou
zmienkou, o ktorej v bádaní panuje konsenzus, že sa viaže práve k tomuto územiu v 9.
storočí.536 Podľa Fuldských letopisov v roku 892 Arnulf vyslal poslov ku kniežaťu Bulharov
Vladimirovi (889-893) (Laodamir), v záujme potvrdenia mierových dohôd. Touto cestou
žiadal Arnulf Vladimira, aby neumožnil Moravanom nakupovať soľ. Missos etiam suos inde
ad Bulgaros et regem eorum Laodomir ad renovandam pristinam pacem cum muneribus
mense Septembrio transmit et, ne coemptio salis inde Maravanis daretur, exposcit. 537
Vzhľadom na to, že v regióne sa najbohatšie zásoby kamennej soli nachádzali v povodí rieky
Mureș (Maros), je oprávnená domnienka, že soľ, ktorú Moravania nakupovali, pochádzala
práve odtiaľ. Jednalo by sa tak o jediný súveký prameň, ktorý nepriamo dokladá prítomnosť
Bulharov v tomto priestore.
Napriek tomu rumunské bádanie pri interpretácii pomerov, ktoré v mohli v
Sedmohradsku vládnúť v 9. storočí, s obľubou siaha k špekulatívnemu výkladu Anonymovej
Gesty Hungarorum. Alexandru Madgearu napríklad nepochybuje o tom, že napriek zamlčaniu
niektorých „kľúčových udalostí a postáv a niekoľkým chronologickým nepresnostiam“, je
Gesta Hungarorum jedným z kľúčových prameňov pre poznanie rannostredovekých dejín
Sedmohradska.538 Interpretuje ho však nanajvýš svojrázne. V geste vystupujúce postavy –
Gelou, Morout/Menumorout a Glad – sú podľa neho rumunské (vlašské) gentilné kniežatá. 539
536 SZALONTAI 2001, 109; KATONA-KISS 2010, 175.
537 Annales Fuldenses a. 892, 121.
538 MADGEARU 2005, 147.
539 MADGEARU 2005, 25-27; 47; V tomto kontexte azda neprekvapí, že podľa slovenských historikov je dux
Morout aj dnes považovaný za Moravana. STEINHÜBEL 2008, 42. Fakt, že dux Morout v žiadnom inom
dochovanom prameni nefiguruje, podľa Jána Steinhübela evidentne nie je dôvodom na opatrnosť pri
interpretácii jeho „pôvodu“. Zaiste tak nestojí za zmienku ani fakt, že v geste samotnej sa dočítame iba
nasledovné: […] dux Morout, cuius nepos dictus est ab hungaris Menumorout, eo quod plures habebat
amicas, et terram illam habitarent gentes cozar qui dicuntur. (Gesta Hungarorum XI., 32.) Že Chazari v
Karpatskej kotline v 9-10. storočí určite nežili (prinajmenšom nie vo významnom počte) a že sa taktiež
nemohlo jednať o Kabarov – chazarských renegátov, ktorí sa pripojili k Maďarom – azda nie je potrebné
pripomínať. Zdá sa však, že legendu o „moravskom“ duxovi nešťastne vytvorilo samotné maďarské bádanie
(Gy. Györffy, D. Pais), keď v mene Morout identifikovalo stredoveký maďarský exonym označujúci
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Kritiku maďarských akademických kruhov, že užitočnosť Anonymovej Gesty pri poznávaní
udalostí 9-10. storočia sa ukázala nanajvýš problematickou, odmieta a považuje ju za de facto
nacionalistický koncept zo strany maďarských historikov. Okrem toho pozoruhodne
konštatuje, že aj keby boli všetky zmienené Anonymove postavy fiktívne tak, ako to uvádza
maďarský historik György Györffy540, iných dôkazov, ktoré dokazujú prítomnosť Rumunov na
území Sedmohradska a v Karpatskej kotline pred príchodom maďarských gentes, je aj tak
dostatok.541 Naneštastie však neuvádza, o aké dôkazy sa presne jedná. Dozvieme sa však, že
kým zmienky o „Rumunoch“ v Geste Hungarorum zasluhujú plnú kredibilitu, v kapitole
pojednávajúcej o spustošení Pannonie vystupujúci Sikulovia (székelyek), ktorí sa niekde na
území Biharu dobrovoľne zaradili do prvých šíkov Arpádovho vojska, pretože ako sami tvrdili
– sú ľudom, ktorým

tu predtým vládol kraľ Attila542 - sú už iba ideovým konceptom

stredovekých maďarských kronikárov, inšpirovaných legendami západného okruhu.543
Péter Langó vo svojej publikácii z roku 2007 uvádza, že v rumunskej historickej vede
došlo v posledných dvoch dekádach k veľmi výraznému posunu smerom k historickému
objektivizmu.544 Archeológ Erwin Gáll však reaguje na toto konštatovanie kriticky a podotýka,
že Langó svoje tvrdenie neprezentuje na žiadnej konkrétnej publikácii.545 Gáll naopak uvádza
práce Zeno-Karl Pintera, ktoré naďalej trvá na historickej akurátnosti niektorých častí Gesty
Hungarorum. Napríklad Menumarout údajne vládol oblasti, ktorá mala v dobovom kontexte
tak vyspelé vojensko-politické štruktúry, že maďarské kmene pri jej dobývaní takmer
pohoreli.546 Rovnako tak kniežatstvo Geloua bolo z hľadiska rozvinutosti porovnateľné s
vyspelými feudálnými štruktúrami v dobovej Európe. Že Anonymov opis nápadne zrkadlí
pomery v Uhorsku v 12. storočí, nie je v práci Pintera spomenuté ani ako interpretačná

Moravanov - marót. Györffy však zároveň dodával aj to, že v prípade Morouta/Menumorouta sa jedná
nepochybne o fiktívnu postavu vytvorenú autorom gesty. GYÖRFFY 1993, 73; HKÍF 295., poznámka č. 968
540 GYÖRFFY 1988; GYÖRFFY 1993
541 MADGEARU 2005, 27.
542 Et inde equitantes iuxta fluuium Couroug castra metati sunt, et omnes Siculi qui primo erant populi Atthyle
regis audita fama Usubuu obuiam pacifici venerunt, et sua sponte filios suos cum diuersis muneribus in
obsides dederunt. Et ante exercitum Usubuu in prima acie contra Menumorout pugnaturi ceperunt. Et statim
filios siculorum duci Arpad transmiserunt, et ipsi precedentibus siclis una contra Menumorout equitare
ceperunt. Gesta Hungaroroum 50., 108
543 MADGEARU 2005, 47; K nejasnostiam v otázke etnogenézy Sikulov pozri BENKŐ 2012
544 LANGÓ 2007, 160.
545 GÁLL 2008, 43.
546 PINTER 1998, 162.
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možnosť.547 Aj Radu Popa interpretoval rannostredoveké pohrebisko v Bihare ako miesto
posledného odpočinku maďarských harcovníkov, padlých v boji proti kniežaťovi
Menumorotovi.548 Podľa Ioana Ţiplica podobný osud postihol aj zosnulých v hroboch
odkrytých na území dnešnej Devy a Orăștie (Szászváros), napriek tomu, že na poslednej
menovanej lokalite sú markantne zastúpené aj ženy a deti a približne 70 tunajších hrobov
zaiste nebolo vyhĺbených v rovnakom čase.549
Som však toho názoru, že aj v rumunskej historiografii sú patrné zmeny v „paradigme“
skúmania ranného stredoveku. Príkladom môžu byť aktuálne práce Călina Cosmu, ktorý píše,
že otázka doznievania archeologického horizontu avarskej doby v Transylvánii je stále
otvorená a zodpovedné riešenie môže priniesť iba intenzívny výskum.550 Cosma už včasnejšie
poukázal na to, že mnoho archeológov a historikov postavilo svoje závery na analýzach
artefaktov, ktoré neboli získané archeologickým výskumom a ich kontext je tak prinajmenšom
sporný.551
V súčastnosti známe archeologické dáta svedčia o tom, že počas existencie Avarie sa
nositelia avarskej hmotnej kultúry usadili predovšetkým v údolí rieky Mureș (Maros) a jej
prítokov (Arieș/Aranyos, Târnava/Küküllő). Najhustejšia koncentrácia nálezov je evidovaná v
oblasti medzi Câmpia Turzii (Aranyosgyéres) a Teiuș (Tövis).552 Podotýkam, že sa jedná o
oblasť s výskytom soľných baní (napr. Torda). Severné oblasti Sedmohradskej kotliny a
výšinné polohy karpatského oblúku na východe boli, zdá sa, osídlený iba marginálne. 553
Neznamená to však, že by tieto regióny Avari nemali pod vojenskou kontrolou. Nálezy zo
zaniknutého pohrebiska v Câmpia Turzii podľa Călina Cosmu naznačujú, že centrum avarskej
moci v Sedmohradskej kotline sa nachádzalo v tejto oblasti. 554 Podľa niektorých bádateľov
bolo 8. storočie poznamenané nárastom slovanskej populácie na území Transylvánie.
Dochádza tiež k markantnej unifikácii v materiálnej kultúre a je zavše prakticky nemožné
547 GÁLL 2003, 43.
548 POPA 1994, 179-180.
549 ŢIPLIC 1999, 150-153; GÁLL 2008, 44.; K otázkam rannostredovekej materiálnej kultúry Rumunov pozri aj
FIEDLER 2008, 216.
550 COSMA 2017, 42-43.
551 COSMA 2002, 320.
552 Podĺa Istvána Bónu sú dôkazom prítomnosti avarskej vojenskej zložky pohrebiská v Brateiu (Baráthely),
Heria Hari, Măgina (Muzsnaháza) BÓNA 1986, 164-177.
553 COSMA 2017, 42.
554 COSMA 2017, 35; SOPHOULIS 2012, 126.
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„etnicky“ rozlíšiť keramiku a artefakty na lokalitách z tohto obdobia. Z hľadiska pohrebného
rítu je dobre patrná koexistencia kostrového a žiarového pochovávania.555
Dôkazom osídlenia južného Sedmohradska Avarmi by mohli byť aj niektoré miestne
hydronymá, no pri aplikácii toponomastických poznatkov je samozrejme vždy potrebná
mimoriadna opatrnosť, nakoľko v zásade nemožno presne určiť, od akého obdobia sú tieto
názvy v obehu. Napríklad maďarský názov rieky Târnavy – Küköllő, je možné vyvodiť z
turkického kökeley – modrý, farby trnky (maď. kökény). Rovnako tak názov rieky Karaš môže
teoreticky pochádzať z jazyka blízkeho čuvaštine.556 V tejto súvilosti Attila Katona-Kiss podľa
môjho názoru správne konštatuje, že nemožno rozhodnúť, či tieto názvy poukazujú na
prítomnosť Avarov alebo Onugorov/Bulharov, pretože v oboch prípadoch môžeme rátať s
turkickou jazykovou zložkou.557 Erwin Gáll však upozorňuje, že v tom istom priestore možno
identifikovať omnoho vyšší počet toponým slovanského pôvodu, ktoré môžu mať nadväznosť
na obdobie 9. storočia.558
Na západných zemepisných hraniciach Sedmohradska, v oblasti Partia, sa nachádzajú
významné lokality z avarskej doby jestvujúce už od 7. storočia, ktoré, súdiac podľa materiálu
získaného výskumom, nestratili na svojom význame ani v nasledujúcom storočí. Našli sa tu
jazdecké hroby s typickou opaskovou garnitúrou, strmeňmi avarského typu a šabľami s rovnou
čepeľou (Săcueni/Sékelyhíd, Dindești/Érdengeleg). V Biharii (Biharvár) sa našlo sídlisko z
avarskej doby s čiastočne zahĺbenými zemnicami, pravdepodobne práve z tohto obdobia. V
južnom okolí Temesváru, v povodí riek Karaš a Nera bolo doteraz detekovaných viac ako 35
sídliskových lokalít.559
Pre oblasti Banátu a Partia je charakteristické, že v pozdne avarskej dobe v prípade
povrchným výskumom zistených archeologických lokalít v nápadnej miere prevažujú sídliská.
555 SOPHOULIS 2012, 126. Aj keď počas existencie gepidského panstva Gepidi pravdepodobne účinne bránili
priesmyky východných Karpát, nemožno vylúčiť, že menšie spoločenstvá Slovanov boli prítomné na území
Sedmohradska už v tomto období. Prokopios spomína Slovanov bojujúcich na strane Gepidov proti
Langobardom. Prokopios VI. kap. 36, 451. Avarská expanzia však zrejme pomerne rýchlo zmenila
demografické pomery na území Transylvánie a začínajú sa tu usadzovať Slovania v omnoho významnejšom
počte. Pre Avarov pravdepodobne nebolo strategicky dôležité uzavrieť karpatské priesmyky, nakoľko aj
územia východne od Karpát boli pod ich kontrolou minimálne do prvých dekád 7. storočia. GÁLL 2008, 3.
556 KISS 1997, 204-205.
557 KATONA-KISS 2010, 201; V prípade, že jazyková transformácia v Prvej bulharskej ríší nebola v 9. storočí
úplná, môžu byť vyššie spomenuté hydronymá bulharského pôvodu.
558 GÁLL 2010, 307.
559 GÁLL – ROMÁT 2016, 456.

119

Avšak rovnako ako v iných častiach Karpatskej kotliny, aj na území Sedmohradska, Partia a
Banátu výskum sídlisk s v porovnaní s pohrebiskami zaostáva. Do dnešných dní sa
systematické archeologické práce väčšieho rozsahu realizovali iba na lokalite v Gornei. 560 Táto
nápadná expanzia sídlisk v záverečnej fáze existencie kaganátu je kuriózna, nakoľko z doby
vrcholu v avarskej moci v Európe (posledná tretina 6. storočia – prvá tretina 7. storočia) ich
poznáme iba veľmi malý počet. Po neúspešnom pokuse pokoriť Konštantinopol a následnej
predpokladanej vnútropolitickej kríze tak namiesto logicky očakávaného poklesu populácie
dochádza k nárastu. Práve preto v tomto období nemožno vylúčiť migráciu nových
spoločenstiev do Karpatskej kotliny.
Určenie presného zániku pozdne avarských sídlisk a pohrebísk v Sedmohradsku, a v
korešpondujúcich oblastiach, komplikuje aj metodologický problém, týkajúci sa keramiky
centrálnych a východných oblastí pozdnej Avarie. Keramické nálezy z neskorej avarskej doby
sú totiž vo väčšine prípadov paušálne radené do rozmedzia približne od prvej tretiny 8.
storočia do prvej tretiny 9. storočia.
Narozdiel od väčšiny ostatných regiónov Karpatskej kotliny sa v Sedmohradsku
podarilo zachytiť horizont hmotnej kultúry 9. storočia veľmi skoro. Už v roku 1867 bol
publikovaný nález dvoch hrobov v Sebeși (Szászsebes), ktorých skromná výbava pozostávala
z páru keramických nádob a dvoch nožov. 561 Archeologický výskum na území Sedmohradska
v druhej polovici 20. storočia preukázal, že v povodí rieky Mureş, na oboch brehoch, približne
v pásme širokom 30-40 km, je patrný výskyt materiálnej kultúry s veľmi dobrými paralelami z
nálezísk Prvej bulharskej ríše – Sebeș (Szásebes), Alba Iulia (Gyulafehérvár), Sânbenedic
(Magyarszentbenedek), Oláhborgó (?).562
Prvý materiálny dôkaz o možnej pritomnosti Bulharov v Sedmohradskej kotline sa
viaže k menu Kurta Horedta, ktorý datoval niekoľko keramických nádob nájdených v
Blandiane (Maroskarna) do obdobia 9. storočia.563 Tunajšie pohrebisko, a k nemu pridružené
560 GÁLL – ROMÁT 2016, 439.
561 GÁLL 2008, 45. V publikácii miestnej strednej školy W. F. Schuster zaradil tieto nálezy mimoriadne
prezrieravo do 9-10. storočia (Schuster W. Fr.: Programm des ev. Untergymnasiums in Mühlbach 1866/67, 316.)
562 KATONA-KISS 2010, 189.
563 HOREDT 1966; Podľa Erwina Gálla bolo pohrebisko v Blandiane rumunským bádaním interpretované ako
dôkaz rumunského osídlenia Transylvánie v 9. storočí. V 60. a 70. rokoch bol v rumunskej archeológii patrný
zvyk označovať pohrebiská a sídliská z obdobia 9-10. storočia ako rumunsko-slovanské. GÁLL 2008, 45-46.
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blízke rannostredoveké sídlisko však nikdy nebolo plne odkryté. 564 Keramika získaná
záchranným výskumom vykazovala analógie z nálezmi z územia Prvej bulharskej ríše (Pliska,
Madara, Preslav) – produkty vyrobené na hrnčiarskom kruhu, žltého/červenohnedého
sfarbenia, amfory, sieťový motív zdobenia nádob.565
Ďalšia významná lokalita z 9. storočia bola nájdená na území dnešného Ciumbrudu
(Csombord). Rovnako ako v Blandiane, aj tunajšie šperky majú obdobu z územia Bulharska.
Zaujímavosťou je, že počnúc 50. rokmi bolo toto pohrebisko zavše interpretované ako
„veľkomoravské“!566 Do tzv. ciumbrudského typu patrí aj pohrebisko v Orăștie (Szászváros).
Charakteristické je tu ukladanie zosnulých do drevených rakví a taktiež absencia zvyklostí,
ktoré by jasne poukazovali na pohanský rítus pochovávania. V Ciumbrude bol tiež
zaznamenaný obyčaj podloženia temena zosnulého kameňom (hroby č. 1. a 6.). Erwin Gáll,
podotýka, že tento zvyk je známy aj na moravských pohrebiskách z 9. storočia 567, ale
prekvapivo bol pozorovaný aj v Blandiane (hrob č. 11) a „maďarskom“ pohrebisku z prvej
tretiny 10. storočia v Cluj-Napoce (hrob č.6).568
Nápadný kontrast absencie pohanských obyčajov v Ciumbrude a v Orăștii a naopak
prítomnosť zvieracích kostí a keramiky v hroboch v Blandiane nastoľuje niekoľko otázok.
Signalizujú nápadné rozdiely v materiálnej kultúre chronologický rozdiel, alebo sa môžeme v
prípade pohrebísk v Ciumbrude a v Orăștii domnievať, že tu svojich mŕtvych pochovávala
komunita, ktorá už prijala kresťanstvo?569 Ak áno, vyvstáva otázka, ako a kedy sa tieto
spoločenstvá dostali na toto územie.
Na základe horizontálnej stratigrafie sa zdá viac než pravdepodobné, že tunajšie
komunity používali pohrebiská v Blandiane a Ciumbrude aj v 10. storočí, teda v čase, keď už
tento priestor určite kontrolovali maďarské gentes.570 Podľa záverov Erwina Gálla, je možné
564 GÁLL 2008, 46.
565 BÁLINT 2004, 130-132.
566 KATONA-KISS 2010, 190; pozri napr. PINTER 1998, 150. Karl Zeno Pintér tvrdí, že predtým, než sa
maďarské kmene objavili na území Sedmohradska, tento priestor v oblasti strategických soľných regiónov
ovládali Moravania, ktorých následne „nahradili“ Bulhari (resp. obyvateľstvo z oblasti dolného Dunaja). No
tejto časovej postupnosti úplne odporuje skutočnosť, že pohrebné obyčaje v Ciumbrude, na základe ktorých
Pintér prisúdil pohrebisko veľkomoravskej populácii, sa objavujú aj na pohrebiskách v povodí riek Someș a
Mureș z prvej polovice 10. storočia, spoločne s jazdeckými hrobmi prisudzovanými Maďarom.
567 HRUBÝ 1955, 7.
568 GÁLL 2008, 380.
569 GÁLL 2008, 48.
570 KATONA-KISS 2010, 190.
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predpokladať relatívne dlhú kontinuitu používania týchto pohrebísk, siahajúcu približne do
prvej tretiny 10. storočia. Je paradoxné, že záverečný nálezový horizont týchto pohrebísk je z
hľadiska súčtu artefaktov najbohatší, nič teda nenasvedčuje tomu, že by Maďari voči týmto
spoločenstvám zaujali nevraživý postoj.571
Predpokladá sa, že správne a vojenské centrum Bulharov, z ktorého kontrolovali južnú
oblasť Sedmohradska, sa nachádzalo v Alba Iulii, v niekdajšej rímskej pevnosti (castrum
Apulum).572 Práve na území Alba Iulie prebehli najrozsiahlejšie archeologické vykopávky v
70. a 80. rokoch.573 Podľa niektorých archeológov sa v blízkosti hradu v Alba Iulii
pochovávalo nepretržite v 9. až 12. storočí, pričom na pohrebisku boli zaznamenané aj typické
jazdecké hroby (obsahujúce lebku a končatiny koňa) s artefaktmi (zbrane, šperky, kovania
konského postroja), ktoré sa viažu k Maďarom.574
Naproti tomu v priľahlých severozápadných a juhozápadných oblastiach dnešného
Rumunska (Partium, Banát), je otázka horizontu 9. storočia stále otvorená a nanajvýš
problematická. Okrem náhrdelníku s romboidnými príveskami, ktorých presnú obdobu
poznáme z hrobu v Zalakomáre575, a tiež nálezu mincí z 9. storočia v Jamu Mare (Nagyzsám),
nepoznáme žiadne ďalšie artefakty ani lokality, ktoré by bolo možné časovo zaradiť do tohto
obdobia. Okrem toho vyššie spomenuté nálezy neboli získané intenzívnym archeologickým
výskumom, ale našli sa v rámci povrchového zberu, preto je ich interpretácia prirodzene
diskutabilná.576 To, že na tomto území takmer úplne chýba horizont 9. storočia (pričom nálezy
datovateľné do 8. a 10. storočia sa tu nachádzajú v pomerne hojnom počte!) je možno
zapríčinený nesprávnou chronológiou avarských pohrebísk, zánik ktorých bádatelia zväčša
schematicky kladú do prvých dvoch dekád 9. storočia, odvolávajúc sa na zánik kaganátu.577
V tomto kontexte je poučný rébus nekropol a sídliskových lokalít v bezprostrednom
okolí opevnenia v Dăbâce (Doboka), severne od Klužu. Dochádza tu totiž k nápadnej
diskrepancii v datovaní v prípade spomínaných dvoch typov lokalít. Oprávnene tu možno rátať
571 GÁLL 2008, 48-49.
572 KATONA-KISS 2010, 201.
573 Erwin Gáll podotýka, že materiál získaný z lokality Staþia de Salvare (maď. mentőállomás) je stále
publikovaný iba útržkovito. GÁLL 2008, 46.
574 BÓNA 2001, 77; SZALONTAI 2000, 274.
575 SZŐKE 1992, 190.
576 GÁLL 2008, 51.
577 Tamtiež
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s takmer kontinuálnym osídlením hradiska od 8. až po 12. storočie, no zatiaľ nebolo
lokalizované pohrebisko, ktoré by bolo možné viazať k 9. storočiu. 578 Podľa Erwina Gálla
problém tkvie v nesprávnom datovaní tunajšieho birituálneho pohrebiska. Väčšina
archeológov totiž interpretovala žiarové hroby ako doklady slovanského osídlenia v područí
Avarov, a preto tento horizont ukončila zánikom kaganátu. Táto oblasť však nebola v 9. storočí
„molestovaná“ Bulharmi, Frankmi ani Moravanmi, a preto podľa Gálla nemáme dôvod
domnievať sa, že komunita Slovanov v Dăbâce v 9. storočí jednoducho zmizla.579 Rovnako tak
je potrebné prízvukovať, že počnúc 10. storočím sa žiarové pochovávanie v Sedmohradskej
kotline a priľahlých geografických regiónoch prakticky neobjavuje.580 Nemožno teda vylúčiť
ani tú možnosť, že spaľovanie mŕtvych sa vytratilo niekedy v priebehu 9. storočia a populácia,
ktorá tento rítus praktikovala (teda pravdepodobne primárne Slovania), sa nestratila, len
postupne prešla na kostrové pochovávanie, a preto nie je „etnicky“ rozlíšiteľná. Nakoľko sa
však jedná o archeologicky menej prebádaný región, tento jav môže byť zapríčinený
nedostatočným výskumom.

Po krátkom prehľade problematiky 9. storočia v Sedmohradsku a v nadväzných
západných oblastiach (Banát, Partium) vyvstáva otázka, kedy si tento región podmanili
maďarské kmene a

či je tento proces v súčastnosti možné podchytiť pomocou

archeologických metód? Až do druhej polovice 20. storočia panoval v maďarskom bádaní
schematický názor, že Sedmohradsko nebolo v ani v 10. storočí pevne v rukách Árpádových
nástupcov, a toto územie sa politicky začlenilo do Uhorského kráľovstva až za vlády Štefana I.
Svätého (1000-1038). Ako sa však postupne rozrastal archeologický fond získaný z tohto
územia, bolo čoraz jasnejšie, že maďarský kmeňový zväz kontroloval túto oblasť už v prvej
polovici 10. storočia.581 Svedčia o tom pohrebiská v okolí dnešného Klužu, ktoré obsahujú
artefakty typovo zhodné s tými, ktoré boli odkryté v predpokladanom politickom centre
Maďarov v hornom Potisí.582
578 GÁLL 2016, 301.
579 Tamtiež
580 GÁLL 2008, 53.
581 Nezabúdajme ani na fakt, že vznik stálych pohrebísk ľubovoľného spoločenstva nie je možné očakávať
okamžite po usadení v danom priestore a objavuje sa až v horizonte približne jednej generácie. GÁLL 2008,
480.
582 GÁLL 2010, 304.
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Podľa názoru E. Gálla, je možné rozdeliť dnes známe archeologické lokality
pochádzajúce pravdepodobne zo začiatku 10. storočia v Sedmohradskej kotline do dvoch
hlavných skupín. Do prvej skupiny patria pohrebiská, ktoré majú spoľahlivé analógie v
stepnom regióne východnej Európy. Druhá naopak ukazuje do oblastí dolného Dunaja, resp.
na územia so slovanskou populáciou.583 „Stepný okruh“ obsahuje typické hrobové celky s
ostatkami koní a artefaktmi, ktoré sa v tomto čase objavujú v celej Karpatskej kotline. 584
Hrobové celky obsahujúce inkriminovaný typ ukladania ostatkov koní su dobre
zdokumentované na 2 lokalitách v Kluži , Alba Iulii, Deve, Orăștie a v Sfântu Gheorghe
(Sepsiszentgyörgy). Hroby vojenskej vrstvy s prílohami zbraní, podobnej tej, ktorú poznáme z
oblasti severného Potisia, boli odkryté na lokalitách v Cluj-Napoce (lokality Pata utca a
Zápolya utca), Gâmbași, Blandiane (lokalita B), Deve, Orăștie, Alba Iulii (lokalita Staþia de
Salvare/Mentőállomás), Cetea (Csáklya), Heria (Hari), Mermezeu-Văleni (Nyirmező) a
Oiejdeja (Vajasd).585 Je patrné, že rozsiahlejšie nekropoly sa nachádzajú Alba Iulii a tiež v
okolí tých osád, ktoré sa v priebehu 11. storočia transformovali do prvých centier komitátnej
správy počas vlády Štefana I., kým pre oblasť Banátu sú typické skôr menšie (azda rodinné?)
pohrebiská. Všetky vymenované lokality však majú nesporné analógie v hornom aj dolnom
Potisí, na území dnešného Slovenska a aj v Zadunajsku. Patrná je pomerne vysoká miera
unifikácie týchto nekropol, pokiaľ ide o hĺbku hrobových jám, orientáciu, súbor príloh a
orientáciu telesných ostatkov zosnulého.
Zdá sa však, že na území Sedmohradska bola v tomto období (koniec 9. počiatok 10.
storočia) prítomná aj taká populácia, ktorej pohrebné zvyklosti sa výrazne odlišovali od
obyčajov prvej generácie Maďarov a sú špecifické len pre tento uzavretý región Karpát. Na
troch lokalitách v Alba Iulii (strada Brănduşei, Császár forrása, Staþia de Salvare) boli
zachytené birituálne hroby (prvky žiarového aj kostrového rítu) a ďalšie elementy, ktoré sú v
centrálnych oblastiach Karpatskej kotliny neznáme. Významný počet hrobov má kamenné
obloženie/navŕšenie (Steinsetzung) (dominuje vápenec) a tiež prevládajúca atypická orientácia
583 GÁLL 2008, 380.
584 Maďarským kmeňom tohto obdobia sa prisudzuje vysoko špecifický typ ukladania ostatkov koní do hrobov,
pri ktorom sa použije prevažne iba lebka, končatiny a koža zvieraťa, ojedinele ďalšie fragmenty skeletu.
Požívateľné časti a vnútornosti boli pravdepodobne odstránené. Tento pohrebný obyčaj je v predošlých
obdobiach v Karpatskej kotline – napríklad u Avarov – prakticky neznámy. BÁLINT 1969
585 GÁLL 2006, 380. Podotýkam, že na území Prvej bulharskej ríše v dolnodunajskom regióne sú prílohy zbraní
v hroboch zriedkavé. Nálezy zbraní sú známe skôr z preskúmaných sídlisk.
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hrobových jám (V-Z, S-J, J-S) svedčí o tom, že sa jednalo o populáciu, ktorej kultúrne pozadie
sa zrejme výrazne odlišovalo od väčšinového prostredia. Odkiaľ mohli pochádzať tieto
spoločenstvá? Častý výskyt z ranného stredoveku s kamenným obložením je patrný v oblasti
dolného toku Dunaja, na území dnešného Bulharska. 586 V nekropolách západne od Varny sú
tiež zastúpené žiarové a kostrové pochovávania a orientácia hrobových jám tiež vykazuje
širokú mieru diverzity. Takáto nápadná rôznorodosť orientácie je patrná aj v prípade pohrebísk
v Sedmohradsku (Ocna Sibiului/Vízakna, Mediaș/Medgyes -Villadomb) datovaných do
pozdne avarskej doby (7-9. storočie), v ktorých sa predpokladá prítomnosť slovanského
elementu.587
Na základe týchto poznatkov sa teda zdá, že v čase, kedy sa v Sedmohradsku objavujú
prvé archeologické doklady o prítomnosti maďarských kmeňov, žila na tomto území
populácia, ktorej kultúrne korene majú zrejme náväznosť na oblasť Balkánu. Alternatívne by
sa mohlo jednať o „autochtónné“ slovanské spoločenstvá, ktoré sa tu usadili ešte počas
avarskej hegemónie a niekedy koncom 9. alebo v prvej polovici 10. storočia postupne
vymenia žiarové pochovávanie za kostrové.588 Prítomnosť jazdeckých hrobov s prílohami
zbraní na birituálných lokalitách v Alba Iulii svedčí o tom, že Maďari túto populáciu postupne
integrovali do vlastných štruktúr a pohrebisko je používané približne do polovice 10.
storočia.589 Podobne aj na území Banátu a Partia sa nachádzajú také pohrebiská datovateľné aj
do 10. storočia (Moftinu Mic/Kismajtény), kde nie je možné vylúčiť prítomnosť pozdne
avarského živlu, ktorý sa dostal pod kontrolu Maďarov rovnako, ako spomínané komunity
586 DIMITROV 1971; DIMITROV 1974; SOPHOULIS 2012, 67.
587 GÁLL 2006, 382-383. V týchto dvoch prípadoch však nebolo evidované ani jedno kamenné obloženie
hrobov
588 Dodávam, že v rámci maďarských gentes mohli byť zastúpené aj ďalšie etniká, okrem turkických kabarov.
Že dichotómiu žiarového/kostrového pochovávania nemôžeme paušálne intepretovať „etnicky“, dokazuje
azda aj známy príbeh o Maďaroch a mníchovi Heribaldovi v Sankt Gallene, zaznamenaný Ekkhardom.
Potom, čo sa dvaja z maďarských koristníkov (pravdepodobne v stave dôkladnej intoxikácie) nešťastne zabili
pri „obhliadke“ opátstva, boli svojimi druhmi spálený na hranici v bráne kostola. HKÍF 248-249. Aj v
muslimských prameňov tzv. Jayhānīho tradície sa opakovane uvádza, že Maďari sú uctievačmi ohňa. Ibn
Aḥmad Jayhānī, 330. Liutprand z Cremony v súvislosti s vojenskou prítomnosťou Maďarov v Itálii udáva
meno Bugat (Bogat?) ako jedného z vodcov maďarského vojska. (Liutprandi Antapodosis II. 61, 64-65.)
Ďalej v prípade osamoteného hrobu maďarského bojovníka odkrytého v Aspres-lès-Corps – akiste člena
niektorej z početných výprav Maďarov na západ – bolo pozorovaných niekoľko, z pohľadu pohrebného rítu
nanajvýš atypických javov. Orientácia hrobovej jamy je nezvyčajná (S-J) a nad hrobom bola navŕšená vrstva
kamenia (Steinsetzung). SCHULZE-DÖRRLAMM 1984
589 GÁLL 2010, 298; Na území Slovenska možno pozorovať podobný jav miešania/integrácie na pohrebisku v
Čakajovciach (Csekej) LÁNGÓ – PATAY-HORVÁTH 2015
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Slovanov a Bulharov.590 Otázku kontinuity, či naopak diskontinuity populácie 8-9. a 10-11.
storočia na týchto lokalitách by mohol definitívne rozhodnúť genetický výskum.591
Miera prebádanosti východných regiónov Karpatskej kotliny je však stále pomerne
nízka a súčasné závery archeológie je preto v tomto prípade vhodné interpretovať skôr ako
pracovné hypotézy. Slovami rumunského archeológa Călina Cosmu: „V stave súčasného
bádania nie je nutné kategoricky odmietnuť existenciu potomkov komunít avarských
bojovníkov z konca 8. storočia v centrálnych oblastiach dnešného Rumunska v prvej polovici
9. storočia, ale táto hypotéza môže byť v budúcnosti potvrdená iba archeologickými
dôkazmi.“592

590 GÁLL 2008, 478.
591 GÁLL 2010, 307.
592 COSMA 2017, 43.
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9 - Záver
„Wohin verschwanden die Awaren?“ - znie názov záverečnej kapitoly monografie Waltera
Pohla, ktorá je aj po troch dekádach naďalej najucelenejším prehľadom k dejinám
eurázijských Avarov. Napriek svedomite opatrným formuláciám sa viedenský historik stavia
zásadne proti možnosti prítomnosti Avarov v Karpatskej kotline nedlho potom, čo Avari stratili
svoje politické postavenie po vyčerpávajúcich vojnách s Frankmi a Bulharmi. O vyše dekádu
neskôr argumentuje Pohl ešte o poznanie viac diplomaticky, keď v štúdii publikovanej v
zborníku Regna and Gentes uvádza, že odhliadnuc od „niekoľkých reminiscencií“, po roku
822 nemáme o Avaroch žiadne dochované správy. „To však neznamená – pokračuje Pohl – že
bola vyhladená niekdajšia populácia, ktorá sa hlásila k Avarom. S rozpadom kaganátu sa však
celkom iste vytratilo avarské povedomie.“593 Paradoxne v rovnakej štúdii sa dozvedáme aj to,
že prítomnosť germánskych Gepidov na území niekdajšej Avarie je stále dokázateľná aj po
uplynutí štvrťtisícročia.594 Pohl nanešťastie neozrejmí, prečo dve zmienky o Gepidoch v
soľnohradskom Conversio Bagoariorum et Carantanorum zasluhujú hodnovernosť, kým v
identickom spise spomínaných Avarov (Hunov) je treba považovať za „reminescenciu“.595
Informácie o Avaroch v 9. storočí v niekoľkých letopisoch západnej proveniencie
(pozri kap.6 tejto práce), v Reginovej kronike a soľnohradskom spise o obrátení Bavorov a
Korutáncov na vieru podľa môjho názoru nemožno jednostranne zavrhnúť ako pusté
archaizovanie autorov. DAI Konštantina Porfyrogeneta hovorí o Avaroch žijúcich v
juhozápadnom susedstve Karpatskej kotliny ešte aj v 10. storočí. Útržkovité, no relatívne
početné zmienky v grécky písaných cirkevných prameňoch, ktoré predostrela Terézia Olajos
vo svojej publikácii z roku 2001 (Scriptor Incertus, Notitia episcopatuum, Additio
patriarchicorum thronorum, Notitia patriarchatuum, etc.) dokazujú, že v 9. storočí v radoch
593 POHL 2003, 587-588; Podľa D. Čaploviča symbióza Avarov a Slovanov na území dnešného Slovenska
pretrvala do prvých dekád 9. storočia (ČAPLOVIČ 1998, 134.)
594 Tamtiež 581.
595 K téme možnej prítomnosti Gepidov v 9. storočí v Pannonii pozri WOLFRAM 1979, 105; P. KISS 2015,
235-241.
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gréckej vzdelanosti bolo povedomie o Avaroch stále živé. Spomínané pramene azda nemôžu
poslúžiť ako konečný argument na strane kontinuity avarského živlu v Karpatskej kotline,
prinajmenšom však umožňujú vytvorenie solídnej pracovnej hypotézy, ktorá s kontinuitou
počíta.
Písomníctvo nám však poskytuje iba voľný náčrt historického rámca. Tento je v
ideálnom prípade vhodné vyplniť poznatkami získanými skúmaním okruhu hmotnej kultúry,
pričom je potrebné mať na pamäti možné nástrahy argumentácie v kruhu. Otázka konca
existencie pohrebísk a sídlisk avarskej doby je naďalej sporná, a ostáva predmetom diskusií.
Kým avarsko-franské zápolenie a výboje bulharského chanátu definitívne podkopali
mocenskú prestíž avarských mocenských elít, či dokonca privodili ich konečný pád, nemáme
dôvod predpokladať, že došlo k plošnej likvidácii populácie Avarie v krátkom časovom
horizonte po spomenutých udalostiach. Niektorí poprední bádatelia sú presvedčení, že
paralelne s rozpadom kaganátu došlo aj k zániku výrobných dielní, ktoré produkovali typické
artefakty príznačné pre obdobie neskorej avarskej doby. To podľa nich poukazuje na veľmi
rapídny rozklad „avarskej identity“.596 Iní upozorňujú na možný široký časový horizont obehu
jednotlivých artefaktov, ktorý sa mohol rozprestierať medzi zánikom produkcie a okamihom,
kedy sa konkrétny predmet dostal do zeme, ako súčasť hrobovej výbavy zosnulého. 597 V
literatúre sa dokonca objavili aj názory, ktoré spochybňujú možnosť spoľahlivého rozlíšenia
materiálnej kultúry obyvateľstva Karpatskej kotliny v 9. storočí od tej, ktorú považujeme za
typickú začiatkom 10. storočia.598
Kataster nálezísk z avarskej doby (ADAM) jasne ilustruje bezprecedentný dramatický
pokles (pád o vyše 80%) počtu nálezísk datovaných do 9. storočia v porovnaní s lokalitami z
8. storočia.599 Jedným z možných vysvetlení tohto javu môže byť nepresná chronológia
zapríčinená tendenciou archeológov umiestniť konkrétne lokality do čo najlepšej súvzťažnosti
s názorom vedúcich bádateľov obdobia sťahovania národov a ranného stredoveku. Na
niektorých pohrebiskách v Karpatskej kotline je však možné dokázať kontinuitu pochovávania
miestnou komunitou od konca avarskej doby až po rannú arpádovskú dobu aj s použitím
596 DAIM 1987, 155; STADLER 2008, 58-61.
597 SZALONTAI 1996, 145-162.
598 HEROLD 2004, 63.
599 SZENTPÉTERI 2006, 458-460, SZENTPÉTERI 2014, 46-47; porovnaj STADLER 2008
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súčasne platného chronologického konsenzu (napr. Vörs-Papkert B, Szarvas-Kákapuszta). 600
Tie by mohli indikovať komunity Avarov, ktoré prežívali minimálne do polovice 9. storočia.
Niektorí archeológovia sú presvedčení, že takéto nekropoly sa nachádzajú aj na geograficky
okrajových územiach Karpatskej kotliny.601 Možnú prítomnosť avarských komunít v 9. storočí
sa však zatiaľ nepodarilo preukázať na území Sedmohradska.
Béla M. Szőke považuje za chybný metodologický postup tých archeológov, ktorí v
snahe časovo prepojiť doznievajúci horizont materiálnej kultúry avarskej doby s prvou
generáciou maďarských kmeňov, posúvajú koniec avarskej doby v oblasti východne od
Dunaja na koniec 9. storočia.602 Podľa neho totiž vychádzajú z chybnej premisy, ktorá počíta
so stálou prítomnosťou Maďarov v tomto priestore až v poslednej dekáde 9. storočia. Analýza
primárnych prameňov (bertinské, soľnohradské a fuldské letopisy, Reginova kronika) a
výsledky čoraz častejšie uplatňovanej metódy radiokarbonového datovania v archeológii
napovedajú, že príslušníci maďarských gentes sa tu objavujú už v druhej tretine storočia, i keď
v tomto čase zrejme ešte nedisponovali stálymi sídlami v nížine Dunaja.603
Dodajme že kontinuita etnika po zániku jemu vlastných politických štruktúr by v
archeológii Karpatskej kotliny ranného stredoveku nebola ničím výnimočným. Okrem
vyššieho spomínaného prípadu Gepidov môžeme uviesť obdobie, ktoré nasledovalo po
gepidsko-longobardských vojnách v druhej polovici 6. storočia. Vieme, že väčšina
Longobardov okolo roku 568 pod vedením Alboina opustila Pannoniu a odtiahla do Itálie. No
pohrebisko v Rusovciach, na periférii dnešnej Bratislavy nasvedčuje, že zďaleka nie všetci
príslušníci Longobardov sa zúčastnili tejto migrácie. Na lokalite sa ešte nejaký čas naďalej
pochovávalo a nezanikla ani osada, ku ktorej nekropola prináležala. Predpokladá sa, že tu
žijúca longobardská komunita prešla do služieb Avarov.604 Peter Stadler uvádza, že na
niektorých nekropolách v Zadunajsku (napr. Kölked – Feketekapu) je v avarskej dobe treba

600 SZALONTAI 1992; MÉSZÁROS 2016
601 RICZ 1993
602 SZŐKE 2014b, 36.
603 BOLDOG – PETKES – SUDÁR– TÜRK 2015, 1; SZABADOS 2018, 238-243.
604 ŠEDIVÝ – ŠTEFANIČOVÁ 2012, 297.
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počítať s prítomnosťou početných germánskych komunít, medzi ktorými mohli byť aj
Svébovia.605
Nezabúdajme ani na to, že informácie dokazujúce prítomnosť bulharskej populácie v
dunajskej nížine a v Sedmohradsku v čase príchodu maďarských gentes sú ešte
fragmentárnejšie, než je to v prípade Avarov. 606 S výnimkou málo spoľahlivej Anonymovej
Gesty Hungarorum – ktorá na dôvažok pochádza z 13. storočia – žiaden z dochovaných
súvekých autorov neinformuje o tom, že by Árpádovi Maďari po prekročení Karpát prišli do
kontaktu s Bulharmi.607 Napriek tomu sa v literatúre obecne počíta s ich prítomnosťou, a
výsledky archeologického výskumu v posledných dekádach tento predpoklad zdá sa pevne
potvrdili, i keď len v okrajových územiach Karpatskej kotliny. 608 Pripomínam, že vyššie
spomenuté spoločenstvá boli podľa výpovede archeológie omnoho menej početné, ako
nositelia avarskej materiálnej kultúry, a ich politické útvary existovali v Karpatskej kotline
podstatne kratšie, než ako tomu bolo v prípade kaganátu Avarov. 609 Preto „zmiznutie“ Avarov
by bolo v tomto kontexte o to zvláštnejšie.
Otvorenou otázkou ostáva teoretická ľudnatosť avarského osídlenia, ktoré zotrvalo v
Karpatskej kotline po politickom rozpade Avarie na začiatku 9. storočia? V tejto súvislosti
však pramene neposkytujú žiaden záchytný bod, na základe ktorého by bolo možne tunajšie
komunity Avarov kvantifikovať. Na okrajových územiach kotliny predstavovali nepochybne
menšinu, voči tamojšej slovanskej a azda aj germánskej populácii. Reginova zmienka o
„pustinách Avarov“ by však mohla znamenať, že cetrálne oblasti v povodí Dunaja a Tisy boli
naďalej obývané predovšetkým Avarmi samotnými. Možno aj preto sú Arpádovi Maďari
vyrážajúci na koristnícke výpravy z centrálnych nížinných oblastí kotliny v pokračovaní
Fuldských análoch miestami označovaní ako „Avari qui dicuntur Ungari“, či dokonca iba ako
„Avari“.610 Znamená to, že v pamäti súčasníkov ešte stále živí Avari – od ktorých boli Maďari
asi len ťažko rozlišiteľný – sa zúčastňovali nájazdov na západ? V posledných zápisoch
605 STADLER 2008, 67.
606 Annales Fuldenses a. 892, 121; k problematike Bulharov v Anonymovej Geste Hungarorum pozri
SZABADOS 2012, 230.
607 HKÍF, 294, 296-299.
608 KATONA-KISS 2010; SZABADOS 2012, 230.
609 LANGÓ 2005, 190; RÉVÉSZ 2014, 36.
610 Annales Fuldenses 125, 126, 129, 130, 134.
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letopisov, teda približne v období, kedy Maďari dostali pod kontrolu územia západne od
Dunaja, používajú konzekventne už iba označenie „Ungari“.611
Prítomnosť relatívne početnej avarskej populácie by sa mohla tiež ukázať kľúčovou z
hľadiska objasnenia otázky, prečo si v čase kryštalizácie stredovekého maďarského štátu
maďarské gentes uchovali svoj jazyk. Ten totiž v priebehu stredoveku nebol iba jazykom
politických elít, ale aj širokých vrstiev obyvateľstva. Ak Maďari v pomere k „autochtónnym“
(rozumej prevažne slovanským) spoločenstvám v Karpatskej kotline predstavovali menšinu, je
veľmi obtiažne vysvetliť, prečo u Maďarov nenastala pomerne dynamická jazyková asimilácia
tak, ako v prípade Gótov, Vandalov, Frankov, Longobardov, Bulharov, škandinávskych
Rhosov, Normanov a pod.612
Súčasná historiografia pojednávajúca o rannostredovekých dejinách východnej a
stredovýchodnej Európy je mimoriadne obsiahla, no závery tejto práce napovedajú, že v
prípade niektorých okruhov je prekvapivo nutný návrat ad fontes. Som presvedčený, že
niektoré zo základných nosníkov našich poznatkov o tomto období sú v skutočnosti množinou
názorových konštruktov akademických autorít, ktoré nie sú v korelácii so základňou
písomných a archeologických prameňov. Tento problém dnes nemožno jednoducho pripísať na
vrub (iba) nacionalizmu. Aktuálne je primárnym dôvodom skôr prozaická vzájomná neznalosť
národných historiografických tradícií zapríčinená jazykovou bariérou. Okrem toho
archeológovia pri vytváraní komplexných typochronologických databáz zavše nedisponujú
rovnako širokou základňou znalosti sekundárnej literatúry a písomných prameňov ako
historici. Historik má naproti tomu tendenciu strácať sa v masívnej lavíne archeologických
horizontov a okruhov hmotnej kultúry, ktoré sa nezriedka ďalej vetvia na množstvo
regionálnych podkategórií. V čase a priestore, ktorý je tak skúpy na pramene písomnej povagy,
ako tento región Európy v rannom stredoveku, vidím riešenie nesporne v donekonečna
omieľanej potrebe konzekventného osvojenia metód interdisciplinárneho bádania.
611 Tamtiež 134, 135.
612 Populácia maďarských gentes je naďalej predmetom polemík, no prevažná väčšina bádateľov sa nazdáva, že
Maďari prichádzajúci z Etelközu v 9. storočí boli po prekročení Karpát v menšine oproti „pôvodnému“
obyvateľstvu. Pre prehľad hlavných teórií pozri TAKÁCS 2006. K otázke jazykovej diferenciácie v rámci
praslovančiny pozri COMRIE – CORBETT 1993, 114. Najnovšie sa už aj v českom bádaní objavuje názor,
že v rámci jazykovo heterogénneho lingvistického prostredia avarského kaganátu mohla byť prítomná aj
ugrofínska jazyková zložka ešte pred príchodom maďarských kmeňov. BEDNAŘÍKOVÁ – HOMOLA –
MĚŘÍNSKÝ 2013, 44. porovnaj VÉKONY 1981.
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V dohľadnej budúcnosti je napríklad možné očakávať súbor nových poznatkov na poli
výskumu sídlisk ranného stredoveku v Karpatskej kotline. Jemnejšia cizelácia techník
datovania keramického materiálu na týchto lokalitách môže priniesť hlbší náhľad do okruhu
otázok týkajúcich sa štruktúry osídlenia Karpatskej kotliny v (nielen) v 8-9. storočí. 613 Je však
potrebné zdôrazniť, že prísúdenie sídliskových lokalít konkrétnym spoločenstvám je ešte
problematickejšie, než je tomu v prípade pohrebísk. Potenciál budúcich analýz materiálu
získaného

výskumom

sídlisk

však

dobre

ilustruje

príklad

odkrytia

zasypanej

včasnostredovekej studne na území obce Kompolt v Maďarsku (Hevešská župa). Materiál
obsahoval v hojnej miere keramiku datovanú do prvej polovice 9. storočia, no našiel sa tu aj
na pomalom hrnčiarskom kruhu zhotovený keramický kotlík s oblým dnom (gömbolyű aljú
cserépbogrács), ktorý bádanie v súčasnosti štandardne datuje do druhej polovice 10.
storočia.614
Mnoho nových metód v bádaní je dostupných už dnes – poznatky genetiky, analýza
izotopov stroncia, „zjemňovanie“ absolutných časových horizontov. Preto je namieste
očakávať, že tieto nové sondy do minulosti zachytia také aspekty každodennej reality, ktoré sú
výlučne bádaním písomných prameňov a archeologických artefaktov nepoznateľné. Čoraz
markantnejšia fúzia prírodovedných metód a tradičnej pramennej kritiky nepochybne
poupraví, či dokonca zásadne prehodnotí naše aktuálne kanonizované poznatky.

613 ZÁBOJNÍK 2009, 22; TAKÁCS 2014
614 VADAY-TAKÁCS 2011
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