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1. Úvod 

 

Dějiny středověkého Novgorodu jsou v porovnání s jinými městy středověké Rusi 

mnohem lépe vylíčeny v pramenech. Zároveň je Novgorod archeologicky nejlépe 

prozkoumaným středověkým městem v Evropě s dobře zachovaným kulturním depositem 

obsahujícím veškerý organický materiál. Zdejší archeologické objevy z posledních let 

umožnily prozkoumat právoplatnost nejrůznějších koncepcí, týkajících se života jiných 

středověkých měst Rusi, sociálních a historických procesů v nich probíhajících, jejich genezí 

a proměn. 

V dosavadním bádání již byla doceněna role výzkumu otázek tykajících se rodiny, 

majetkových poměrů, sociálních procesů, demografie a duchovního života tehdejších lidí, což 

otvírá zásadně nový pohled na tehdejší společnost a umožňuje bližší porozumění tak 

složitému fenoménu, jakým je středověké město. Výzkum sociálních mikrostruktur 

Novgorodu nejen otvírá nové možnosti pro studium tohoto města díky rekonstrukci sociálního 

kontextu, ve kterém se odehrávaly jednotlivé události, ale také poskytuje cenné analogie pro 

středověkou urbanistiku. Je prokázáno, že města na jihu Rusi procházela obdobným 

historickým vývojem, jako Novgorod, měla téměř stejný správní systém, majetkové poměry a 

uspořádání společnosti, dříve to ale kvůli nedostatku pramenů nikdo nemohl říct s jistotou.  

Archeologie nabízí studiu středověkého města „pohled zevnitř“, kterého ostatní 

prameny nejsou schopny. Novgorodské archeologické prameny jsou zastoupené celými 

obytnými, řemeslnými, hospodářskými a sakrálními komplexy, jsou dostupný údaje o 

původní topografii města, podobě sídelních jednotek a jejich provozu, o veřejných prostorech 

a komunikacích. Cílem dané práce je na základě analýzy těchto údajů nahlédnout do 

sociálních procesů, ze kterých se skládal život středověkého města. 
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2. Metoda práce 

 

Obrovský rozsah dosavadních výzkumů i neúplný stav jejich zpracování neumožňuje 

v rámci magisterské práce aspirovat na celkovou detailní rekonstrukci města, vytváří však 

ideální podmínky pro tvorbu příkladových studií, koncipovaných na základě obecnějších 

otázek, jež vycházejí ze studia současné literatury. Jednotlivé fenomény by měly být 

sledovány jednak v diachronní perspektivě, jednak v různých sociálních prostředích. Práce by 

se měla zaměřit na následující oblasti života středověkého Novgorodu: 

1) rámcová charakteristika vývoje města a výpovědního potenciálu jednotlivých 

archeologických situací 

2) odraz sociálního a profesního profilu a formy reprezentace v architektuře, hmotné 

kultuře a pohřebních památkách  

3) rodina a dětství ve středověkém Novgorodě (výpověď písemných pramenů, životní 

prostor rodiny v různých sociálních prostředích, svět dětí v archeologických 

pramenech) 

4) etnická identita obyvatel Novgorodu v archeologických pramenech   

 

Práce pokrývá období od vzniku Novgorodu (začíná obdobím datovaným spodní 

kulturní vrstvou, která svědčí o prvním středověkém osídlení dané lokality) až do poloviny 

15. století. Důvodem stanovení horní meze tímto obdobím je nejen obrovská kulturní změna 

způsobená podmaněním Moskvou, ale také limitovanost archeologickými prameny, které 

přibližně ve stejné době mizí (až na fragmentárně dochované zlomky keramiky). 
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3. Charakteristika pramenů 

 

3.1 Archeologické prameny 

 

Limity archeologického poznání měst spočívají v tom, že žádné město není možné 

prozkoumat celé, poznatky přinášené záchrannými výzkumy mají podobu náhodných vzorků 

z různých častí města. Zároveň musíme počítat s tím, že některé jeho části vinou moderní 

zástavby nebudou prozkoumány nikdy. Dané pravidlo platí i pro Novgorod, situace se ovšem 

výrazně zlepšila díky badání, které se rozvinulo v posledních sedmdesáti letech. Ve městě 

dosud proběhlo 50 záchranných výzkumů, z nichž dva jsou velmi rozsáhlé: prozkoumaná 

plocha Nerevského výkopu z let 1951-1962 zaujímá území 8840 m², Troický výkop, 

zkoumaný nepřetržitě od roku 1973, je zatím rozsáhlý o něco méně. 

V Novgorodu je dobře zachován veškerý organický materiál včetně dřeva, jež v jiných 

městech zcela zmizelo. Kromě dřeva je zachováno lýko, což poskytuje archeologii výjimečné 

možnosti. Zcela unikátním byl v roce 1958 objev nápisů psaných na březových kůrách. Tento 

objev poskytl možnost přiřadit celé městské sídelní komplexy k historickým osobnostem a 

událostem a získat jejich sociální charakteristiky
1
.  

Unikátní zachovalost středověkých navrstvení v Novgorodu je podmíněna několika 

faktory. Kvůli pevnosti hlinitých půd, na nichž Novgorod vznikal, není zcela možné jinak 

přirozené odvodnění srážek, které proto stékaly horizontálně kulturním navrstvením a 

naplňovaly je vlhkostí. Nadbytečná vlhkost vrstev zabraňovala jejich aeraci a tím i činnosti 

bakterií způsobujících procesy tlení. Kulturní vrstvy byly po celé tloušťce nasyceny vodou, 

zbudování odvodňovací sítě v 17. stol. ale způsobilo vysychání horních vrstev a tím i rozpad 

organických pozůstatků až do vrstvy druhé poloviny 15. století. Starší vrstvy jsou dodnes 

nasyceny vlhkostí a dokonale uchovávají pozůstatky středověkého města (Janin V. L. – 

Kolčin B. A. 1978, s. 5–56). 

Hloubka kulturní vrstvy dosahuje v některých místech 7 až 8 metrů (Chorošev A. S. 

2000, str. 12 – 25, viz také přílohu 1). Výhodou archeologických pramenů Novgorodu je také 

                                                           
1
  Podrobněji o objevu viz Janin V. L. 2007, str. 19 – 30. Nálezy novgorodských nápisů na březové kůře byly 

jinak publikovány v monografii A. A. Zaliznaka 1995: Drevnenovgorodskij dialekt. Moskva. Monografie 

obsahuje zpracování do té doby nalezených nápisů č. 1 – 752, pozdější nálezy byli publikovány ve druhém 

vydání A. A. Zaliznaka A. A. 2004: Drevnenovgoroskij dialekt. Vtoroje izdanije, pererabotannoje s učetom 

materiala nachodok 1995 – 2003 gg. Moskva. Nově přibývající nálezy nápisů jsou postupně publikovány v 

časopisu Voprosy jazykoznanija, zatím za r. 1994, 1996 – 2000, 2003, a 2004. 
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stratigrafická čistota: již zmíněná nadměrná vlhkost místních půd bránila měšťanům 

zahlubovat stavby, proto není starší depozit téměř porušen mladším navrstvením a 

archeologické situace jsou jasně čitelné. 

Výpovědní potenciál archeologických pramenů se ještě zvětšil od 60. let 20. století 

s prosazením nových přírodovědných metod, hlavně dendrochronologického datování. 

V důsledku růstu kulturní vrstvy ve městě existovala praxe zvedat úroveň uličního terénu 

položením nové dlažby. Tak bylo během šesti století na sebe postupně uloženo 28 vrstev 

dlažby, jejichž existence dovolila rozčlenit středověkou kulturní vrstvu na množství 

chronologických úrovní. Za uplynulá léta výzkumů byly na základě velkého množství 

dřevěných vzorků, odebraných z uličních dlažeb a budov, vytvořeny dendrochronologické 

stupnice, jež dovolily vypracovat absolutní data. S jejich pomocí lze určit dobu uložení toho 

či jiného artefaktu s přesností na desetiletí, občas dokonce na roky (Janin V. L. – Kolčin B. A. 

1978, str. 5 – 56; Kolčin B. A. 1963, str. 5 – 103).  

 

3.2 Popis lokality 

 

Novgorod leží na horním toku řeky Volchov v Přiilmeňské nížině, ve vzdálenosti 6 km 

od Ilmeňského jezera a 553 km severozápadně od Moskvy. Je jedním z nejstarších ruských 

měst, městem, do něhož byl podle legendy pozván první varjažský kníže Rurik. 

Ve středověku byl významným městským centrem s rozvinutým obchodem, ekonomikou, 

průmyslem a sociálně-politickým systémem.  

Nejstarší zmínka o Novgorodu pochází z pozdní Nikonovské kroniky ze 14. století, jež 

tvoří součást Pověsti dávných let, v souvislosti se smrtí novgorodského starosty Hostomysla 

roku 859 (Janin V. L. 2007, s. 9-12). V cizích pramenech se město vyskytuje od roku 949, je 

několikrát připomínáno ve spisu byzantského vládce Konstantina VII. Porfyrogenneta De 

administrando imperio. Kromě toho figuruje Novgorod i ve skandinávských ságách, kde 

vystupuje jako město Holmgard.  

Dendrochronologicky nejstarší vrstvy osídlení lokality byly zatím datovány rokem 

953
2
 (Kolčin B. A. 1963; Kolčin B. A. – Černych 1977). 

 

                                                           
2
 Tímto rokem datovaný vzorek pochází z uliční dlažby z Nerevského výkopu, největšího v Novgorodu. Uvažuje 

se ale o tom, že toto místo bylo osídleno o něco dříve, již v 30. nebo 40. letech 10. století, poněvadž pod touto 

dlažbou byla zjištěna další tenčí kulturní vrstva. 
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3.3 Archeologické výzkumy v Novgorodu: dějiny bádání a dosavadní stav 

 

V 19. století, v období počínajícího zájmu o archeologii a středověk, se žádný 

archeologický výzkum v Novgorodu neuskutečnil, i když se o tom s ohledem na historickou 

hodnotu města hodně mluvilo. O potenciálním přínosu archeologického výzkumu v daném 

regionu se v roce 1807 poprvé zmínil novgorodský biskup a budoucí kyjevský metropolita 

Jevgenij Alexejevič Bolchovitinov. Jako člověk s obrovským citem pro historii už tehdy jako 

první uvažoval o existenci usedlostí coby základních hospodářských jednotek ve středověkém 

Novgorodu a měl přibližné povědomí o síle kulturní vrstvy ve městě, která podle něho 

dosahovala 6 metrů. Na základě této jeho zmínky se dnes uvažuje, že v nějakém místě 

pravděpodobně provedl sondáž. 

V polovině 19. století existoval velký projekt archeologického výzkumu v Novgorodu, 

který se ovšem neprosadil, protože se proti němu ohradil mladý hrabě A. S. Uvarov ve svém 

dopisu tehdejšímu ministru vnitra a jako alternativu nabídl začít pod jeho vedením rozsáhlé 

vykopávky v Suzdali. Uvarovův projekt se uskutečnil, pro Novgorod to ale žádná škoda 

nebyla: vykopávky v Suzdali měly mimořádně ničivý charakter a nevědeckými závěry 

Uvarova byli překvapeni dokonce i jeho současníci.  

Existuje svědectví, že v 60. letech 19. stol. proběhly vykopávky pod vedením 

vlastivědce N. G. Bogoslovského, ale žádné záznamy z provedených prací se nezachovaly.  

V roce 1910 vedl vykopávky v areálu novgorodského kremlu malíř a příslušník hnutí 

new-age Nikolaj Rerich, který se také zajímal o archeologii. Z jeho výzkumu neexistuje žádný 

záznam ani dokumentace, přestože o události široce informoval dobový tisk. Postupně zmizel 

také rozsáhlý movitý materiál získaný během výzkumu. 

V roce 1911 se v Novgorodu konal 15. celostátní archeologický sjezd, jehož 

organizátorkou byla hraběnka Uvarová. Víme, že v souvislosti s touto událostí žádný 

archeologický výzkum neproběhl. 

V roce 1929 se o Novgorod z důvodu jeho historického významu začala zajímat 

Akademie dějin hmotné kultury. Jako archeolog do města nastoupil A. V. Arcichovskij, jenž 

se zasloužil o založení novgorodské archeologie. Toho roku byla v některých místech 

provedena sondáž: jednalo se o první publikovaný výzkum, pečlivě provedený a 

dokumentovaný v souladu s tehdejšími požadavky. O tři roky později se stal cílem odkryv na 
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novgorodském kopci Slavna, který byl tehdy považován za původní středověkou osadu, jež 

dala počátek Novgorodu. Výzkum tuto teorii nepotvrdil, starší vrstvy nebyly na Slavně vůbec 

zjištěny, šlo nicméně o první systematický výzkum v dějinách novgorodské archeologie, který 

přinesl cenné poznatky o charakteru navrstvení stavebních pozůstatků. Arcichovským byl 

tehdy také zaveden pojem „patro“ pro označování jednotlivých stavebných úrovní, který se 

udržel dodnes. Ve stejném roce narazily stavební práce poblíž Volchova na vrstvy středověké 

uliční dlažby a byl podniknut záchranný výzkum, který zjistil kulturní vrstvu silnou 6 metrů. 

V roce 1941 zahájilo Novgorodské historické muzeum vykopávky v Nerevské části 

města, poblíž místa předešlého záchranného výzkumu. Práce přerušila 2. světová válka v 

době, kdy výkop zasáhl vrstvy 12. století. Během války byly veškeré získané materiály 

ztraceny, nezachovala se ani terénní dokumentace, ani nálezové zprávy, ani movitý materiál. 

Tyto ztráty byly pro středověkou archeologii otřesné, neboť výzkum podle slov svědků 

přinesl mimořádné poznatky. Z movitých nálezů například vynikal nos lodě s vyřezávanou 

figurou draka. 

Válka tehdy zničila téměř celý Novgorod, po jejím konci se město muselo doslova 

znovu vybudovat. Rozsáhlá stavební činnost vyžadovala urychlené provedení četných 

záchranných archeologických výzkumů, mohlo začít zlaté období novgorodské archeologie. 

V roce 1951 byl při vykopávkách nalezen první nápis na březové kůře, hned příští den se 

našly další dva a za celou sezónu pak celkem 10 nápisů. Existenci takových nápisů 

archeologové tušili již dříve a zkoumali možnou přítomnost písmen na dochované březové 

kůře. Objev nápisů poskytl dosud neznámý unikátní pramen k dějinám středověku, který 

ocenili i historikové a lingvisté. Pokud bylo dříve úkolem historiků a archeologů zjištění 

přítomnosti předletopisných vrstev, teď se bádání zaměřilo na výzkum všedního života 

středověkého člověka v období rozkvětu novgorodské kultury. 

 V té době bylo při novgorodských archeologických výzkumech využíváno relativní 

chronologie, založené na movitých nálezech a jejich porovnávání s nálezy z vesnických 

mohyl z okolí Novgorodu, jejichž pohřební výbava tvořila chronologické komplexy. Díky 

neporušenosti stratigrafických úrovní umožnila i taková nepřesná metoda dosáhnout určité 

přesnosti (Arcichovskij A. V. 1956, str. 85 - 142). Později (v letech 1959 - 1961) se v časopise 

„Sovětskaja archeologija“ rozvinula diskuse mezi B. A. Rybakovem a A. V. Arcichovským, 

ve které byla nejprve nabídnuta různá schémata chronologického členění kulturního depozitu 

a posléze byl poprvé vysloven návrh zapojit do archeologie přírodovědné metody, hlavně 

dendrochronologické datování (Arcichovskij A. V. 1959, 1961; Rybakov B. A. 1959, 1961). 

Poprvé bylo navrhnuto vytvoření dendrochronologické stupnice tehdy dokončeného 
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Nerevského výkopu (Rybakov B. A. 1959, str. 83). Unikátní možnosti Novgorodu jako 

polygonu pro sběr a výzkum archeologicky dochovaného dřeva byly doceněny a již v roce 

1959 vznikla na Archeologickém ústavu Akademie věd SSSR laboratoř dendrochronologie 

pod vedením B. A. Kolčina. Během prací byla vypracována dendrochronologická stupnice, 

postupně zdokonalená natolik, že získala absolutní propojenost, a archeologické nálezy tím 

získaly možnost absolutního datování (Kolčin B. A. 1963, str. 113 - 119). Bylo umožněno 

přesné datování nejen jednotlivých předmětů, ale celých staveb a stavebních horizontů. Byla 

zformována absolutní dendrochronologická stupnice celého Novgorodu, zahrnující období od 

roku 884 do roku 1462. Unikátní možnost této metody přesně datovat archeologické 

komplexy poskytla stimul pro podobný výzkum jiných památek východní Evropy. V roce 

1977 vyšlo společné dílo B. A. Kolčina a N. B. Černych Dendrochronologije vostočnoj 

Jevropy. 

 Již v roce 1969 byl kulturní depozit Novgorodu zahrnut do státem chráněných 

památek, později (v roce 1992) byl zapsán na seznam celosvětového kulturního dědictví 

UNESCO.  

Hlavní událostí posledních let se staly systematické podvodní archeologické výzkumy 

na řece Volchov, od roku 2005 se prováděly vykopávky pod mostem a v současnosti se 

zaměřily na výzkum zbytků středověkých plavidel. 

 

3.4. Ostatní prameny 

 

V této práci jsou jako další zásadní pramen použity již zmíněné nápisy na březových 

kůrách. Kromě úředních záznamů tvoří větší část nápisů dopisy týkající se všedních 

záležitostí, kde se odrážejí události sociálního a rodinného charakteru, a proto dokonale 

ilustrují sociální poměry té doby. Tento pramen je obzvlášť cenný z důvodu jeho 

aplikovatelnosti na všechny sociální kategorie, protože gramotnost byla v obchodním městě 

prokazatelně rozšířeným jevem a dopisy pocházejí ve stejném poměru z vyšších i nižších 

sociálních vrstev (Janin V. L. 2007, str. 10 - 15).  

Novgorod byl zároveň jedním z center ruského letopisectví. Nejstarší úsek 

novgorodských dějin počínaje 12. stoletím líčí Novgorodská první kronika. Nejstarší 

dochované spisy pocházejí z 15. století, ovšem stylistika textu je mnohem starší a je zřejmé, 

že současníky byly zaznamenány již události spojené s přijetím křesťanství na Rusi (Gimon T. 

V. – Gippius A. A. 1999, str. 18 – 47). 
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Součástí Novgorodské kroniky je Ruská pravda, komplex nejstarších zákonů 

profánního charakteru, pocházející z doby Jaroslava Moudrého (978 - 1054). Text obsahuje 

trestní, dědické a obchodní normativy a soudní pravomoci. V tomto dokumentu jsou uvedeny 

jednotlivé sociální skupiny se stavem jejich svobody, naznačena práva a povinnosti. Je však 

již prokázáno, že vztahy mezi obyvateli středověkého města nebyly určovány městským 

právem natolik, jako spíše přísnými tradičními zvyky, takzvanými usus ville, jež se různily od 

místa k místu (Ottoakar N. P.). Ruskou pravdu můžeme brát jako kodifikovanou podobu 

těchto místních zvyků, odrážející ideální stav věcí, který nemusel mít vždycky uplatnění 

v realitě. Dané práci tento pramen poskytuje nepřímé svědectví o postavení jednotlivých 

sociálních skupin. 

Cenné svědectví o životě středověkého města přinášejí záznamy evropských 

cestovatelů, poskytují pohled na společnost venčí, zachycují jevy, kterých si domorodec 

běžně nevšímal, a posuzují je z netradičního hlediska. Novgorod ležící na křižovatce 

obchodních cest se nacházel pod obzvlášť pozorným pohledem cizinců. Nejstarším 

dochovaným popisem Novgorodu je cestopis flanderského rytíře, diplomata a cestovatele 

Guilleberta de Lannoye, jenž navštívil Novgorod v roce 1413 a ve svých poznámkách, později 

pojmenovaných Cesty a poselství, zaznamenal důležité detaily ze života jeho obyvatel 

(Kovalenko G. M. 2005, str. 7 – 28). 
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4. Rámcová charakteristika vývoje města 

 

4. 1. Počátky města 

 

Dnes již máme zcela jiný pohled na založení a vývoj Novgorodu. Díky početným 

archeologickým výzkumům, prováděných v posledních desetiletích ve městě a okolí, víme, že 

teritorium mezi pramenem Volchova a severozápadním pobřežím Ilmeňského jezera se stalo 

někdy na konci 1. tisícletí n. L. Centrem vývoje regionu. Vývojem jeho sídelní struktury se 

v posledních letech zabýval E. N. Nosov; podle jeho výsledků sídelní strukturu tvořily 

početné slovanské osady, situované na kopcích mezi Ilmeňským jezerem a Volchovem a 

podél řeky Verjažky, s centrální svatyní v místě zvaném Peryň (Nosov E. N. 1984, str. 3 – 38). 

Obyvatelstvo žilo podle všeho osamoceně v rámci svých rodů, což se také odráží v letopisné 

legendě o pozvání cizí knížecí dynastie, v níž se vypráví o tom, že Slované žili „každý svým 

rodem“ (Janin V. L. 1997, str. 6 – 12). 

Již v 9. století vzniklo v krajině hradiště v dominantní poloze 2 kilometry od 

pozdějšího Novgorodu. Toto hradiště, v tradici známé jako Rurikovo hradiště, je od roku 

1103 v ruských kronikách často zmiňováno jako rezidence novgorodských knížat i centrum 

politického života Novgorodu.  

 Hradiště mělo podobný vývoj jako severněji situované hradiště u Ladogy, vzniklé 

v polovině 8. století na horním toku Volchova. Ladožské hradiště bylo podle mnoha badatelů 

výrazně zaměřeno na vnější ekonomické kontakty a hrálo rozhodující úlohu ve východním 

obchodě. Přesto se ladožské hradiště nestalo centrem Poilmení. Zajímavé také je, že 

v legendárním příběhu o pozvání skandinávské vládnoucí dynastie z Pověsti dávných let 

figuruje jako Rurikovo původní sídlo Ladoga, již o dva roky později ale hradiště opustil kvůli 

Poilmení (Nosov E. N. 1984, str. 3 – 38; 1997, str. 272 – 285). Dědictví Staré Ladogy se 

archeologicky projevuje v rané novgorodské stavební tradici (Faradževa N. N. 1997, str. 401 - 

409).  

V prudkém vývoji Přiilmeňské sídelní komory, jejímž centrem bylo Hradiště, hrál 

nemalou úlohu pro danou oblast vcelku vzácný výskyt úrodných půd a situovanost na 

křižovatce v té době důležitých obchodních cest – baltsko-volžské a „cesty od Varjagů 

k Řekům“, jež silně stimulovaly sociálně-ekonomický vývoj v teritoriích, kterými vedly. 

Určující je také klíčová topografická poloha Hradiště, které bylo okolním terénem přirozeně 
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chráněno a zároveň mělo přístup do celého Ilmeňského jezera. Zdá se, že za udržení Hradiště 

jako centra částečně může osídlení jeho zázemí zemědělským obyvatelstvem, od něhož se 

rozbíhaly veškeré administrativní cesty regionu. V nejbližším okolí se již prokazatelně 

koncentrovaly vyšší sociální vrstvy, kterým bylo umožněno podílet se na redistribuci 

prostředků, pocházejících z celého formujícího se novgorodského území. Na kopcích 

vzdálených 2 kilometry od Hradiště, v místě, kde byl později vybudován Novgorodský kreml 

a tři nejstarší městské čtvrti – Nerevský, Ljudin i Slavenský konec, už v polovině 10. století 

existovalo několik velkých osad, u nichž lze od počátků sledovat rysy vysokého sociálního 

postavení jejich obyvatel (Nosov E. N. 1984, str. 3 – 38; 1997, str. 272 – 285; Janin 1997, str. 

7 – 12). 

V roce 980, v době vlády knížete Vladimíra, byla do Peryňské rokle poblíž Hradiště 

umístěna socha Peruna, což může svědčit o úsilí knížete posílit význam svého sídla. Nehledě 

na tuto skutečnost se již v roce 989 na místě nové osady na levém břehu Volchova staví 

katedrála sv. Sofie, tehdy ještě ve dřevěné podobě. Vedle tohoto veřejného městského chrámu 

se rozkládala usedlost s palácem prvního novgorodského biskupa Joakima Korsuňana a 

prvním novgorodským farním chrámem sv. Joakima a Anny. Tak zde bylo zformováno 

centrum církevní správy severní Rusi. Osady podhradních elit se pozvolna zformovaly 

v novou sídelní strukturu a na přelomu 10. a 11. století se jim podařilo převzít větší část 

ekonomických a administrativních funkcí dřívějšího centra (Nosov E. N. 1997, str. 272 – 

285). 

Již v polovině 10. století lze sledovat proměnu novgorodské předměstské sídelní 

aglomerace v městskou s rysy městského uspořádání, jako je dláždění ulic, stabilizace hranic 

usedlostí a jejich ohrazení, dlažební úprava vnitřního prostoru dvorů a zřízení zahrad, 

dokonce se v této době druh ohrazení v podobě plotů proměňuje na kůlovou hradbu (Janin V. 

L. 1997, str. 6 – 12; Sorokin A. N. 1998, str. 248 – 278). K blahobytu města přispíval také 

odvodňovací systém, užívaný nejpozději od počátku 11. století (Arcichovskij A. V. 1949, str. 

159 – 161). 

Počátek 11. století byl obdobím politické aliance mezi knížetem a městskou 

komunitou, kdy byla rezidence knížete přenesena z Hradiště do centra jedné z nových osad, 

k tržišti na břehu Volchova. Tato skutečnost je fixována v archeologickém materiálu, jenž 

vykazuje podstatný pokles intenzity osídlení v Hradišti. Je také prokázáno, že vznik knížecí 

rezidence na tržišti je sekundární vůči osadě. Posledním krokem v tomto procesu bylo 

založení Nového hradu z iniciativy knížete v roce 1044 na místě biskupského dvora. 

Součastně byly založeny kamenné základy katedrály sv. Sofie. 
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Pozdější růst moci novgorodského bojarstva v poslední třetině 11. století vedl ke 

vzniku úřadu posadnictví a městské samosprávy. Bojaři knížete přinutili přestěhovat se zpět 

na Hradiště a palác na tržišti zůstal jeho rezidencí už jen formálně.  

Existence „dvojic“ osad se vztahem podobným, jaký mělo Hradiště a Novgorod, byla 

velmi častým jevem na Rusi i v Pobaltí (jedna z osad byla starší a zaměřovala se na vnější 

obchodní kontakty a řemeslnou činnost, zatímco druhá se opírala o vnitřní ekonomii a byla 

administrativním a církevním centrem okolních selských teritorií). Podobné dvojice tvořily 

například Gnezdovo a Smolensk, Šectovici a Černigov, Sarské hradiště a Rostov, Timerovo a 

Jaroslavl, Hradek na Lovati a Veliké Luky, možná snad také Hradiště na řece Dorogoště a 

Novyj Torg a další. Podobné příklady známe i ze Skandinávie: Birka a Sigtuna, Hedeby a 

Slesvig, Paviken a Visby, Šerengsal a Tønsberg. Ve všech daných příkladech zrození nových 

měst a zánik dřívějších center probíhaly na přelomu 10. a 11. století a v první polovině 11. 

století, což odráží obecný rytmus sociálních, politických a ekonomických změn probíhajících 

v celé středověké společnosti, jež tehdy překročila vliv antických tradicí (Nosov E. N. 1984, 

str. 3 – 38; Nosov E. N. 1997, str. 272 – 285). 

 

4.2. Sociální proměny provázející počátky Novgorodu 

 

Existence tří původně od sebe izolovaných osad je potvrzena také různou sílou 

kulturní vrstvy v jednotlivých částech historického města. Lze v něm sledovat tři různé oblasti 

obzvlášť intenzivního uložení 6 až 8 metrů, které jsou od sebe odděleny zónami s kulturní 

vrstvou silnou jen 2 až 4 metry, mimoto bylo materiál nejstarších uložení z 10. století zjištěn 

pouze v těchto třech oblastech (Chorošev A. S. 2000, str. 11 – 24). Zrození těchto 

předměstských osad podle V. L. Janina spadá do pozdější doby rozmluvy knížete Olega 

s původními obyvateli, kdy kníže porušuje podmínky smlouvy, opouští novgorodské území 

s tehdy ještě malým Igorem a zmocňuje se měst na jihu, nejprve Smolenska a poté Kyjeva. 

Následkem toho vzniká na severozápadě politické vakuum, jež bylo brzy vyplněno místní 

rodovou elitou, která do toho okamžiku evidentně zachovávala tradiční zvyky samosprávy a 

jejíž potomci se stali novgorodským bojary (Janin V. L. 1997, str. 6 – 12). 

Dalším dokladem existence tohoto archaického systému je skutečnost, že měl kníže 

zakázáno vlastnit na území Novgorodu a okolí jakékoli pozemky. Starší názor, že tento zákaz 

byl následkem povstání proti knížeti v roce 1136, se nepotvrdil, analýza všech pramenů 

naopak nasvědčuje, že zákaz platil od samého počátku knížecího působení ve městě (Janin V. 
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L. 1997, str. 6 – 12). Zákaz se rozšiřoval i na kněžnu a knížecí družinu. Jedinou výjimku 

představovaly louky pro obživu koní a místa určená pro rezidence. 

Jako další doklad badatelé uvádějí odlišnost novgorodského systému vybírání daní od 

jihoruského, kde knížecí družiníci objížděli příslušná města a daně předávali knížeti, který 

s nimi nakládal dle vlastního uvážení. V Novgorodu tento systém existoval až později a pouze 

na domenných územích, k Novgorodu připojených až později. Uvnitř města byl ale 

organizován systém tzv. pogostů, zvláštních administrativních oblastí, sběr daní byl 

provozován samotnými obyvateli Novgorodu, přesněji elitou novgorodské komunity, 

předchůdci bojarů, a později samotnými bojary. Právě tento způsob správy byl základem 

neustálého ekonomického posilování bojarstva, jež později dokázalo vytvořit svůj posadnický 

systém na úkor knížecí vlády a v roce 1136 tzv. večevý systém, zásadní pro další vývoj 

Novgorodu.  

Místní archaické formy správy, předcházející knížecí moci a vycházející ze starší 

struktury rodokmenové správy, se tedy projevily ve společnosti jako životaschopnější a 

udržely se. Ve středověku unikátní úřad posadnictví a večevý systém vznikly na místních 

archaických sociálních základech, díky kterým se zde v rámci širšího dobového vývoje 

východní Evropy zformovaly specifické rysy. Vývoj na březích Volchova vedl k vytvoření 

bojarské feudální republiky, kdežto na jihu Rusi se zformovala knížectví (Janin V. L. 1997, 

str. 6 – 12; Nosov E. N. 1984, str. 3 – 38; Nosov E. N. 1997, str. 272 – 285). Tento stav se 

udržel dlouho, do podmanění Novgorodu moskevským knížectvím v 15. století. Ještě půl 

století před tím se v Novgorodu začalo s ražbou první mince, na které byla zobrazena 

patronka města svatá Sofie s nápisem „Velikého Novgorodu“, kdežto na mincích různých 

knížectví byla vždy uváděna jména knížat (Arcichovskij A. V. 1948, str. 58 – 75).  
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5. Sociální a profesní profil obyvatel města 

 

5.1 Novgorodská usedlost ve světle archeologických pramenů 

 

Základní sídelní jednotkou v Novgorodu byla usedlost. Byl to oplocený dvůr, veliký 

200 až 1800 m
2
, na němž stály obytné domy, hospodářské budovy a nacházely se zde výrobní 

areály. Usedlosti byly situovány podél ulic těsně vedle sebe a byly od sebe odděleny 

nevysokou kůlovou hradbou. Byly přístupné bránou z ulice, vchod a nádvoří byly velmi často 

vydlážděné (Khoroshev, A. S. – Sorokin, A. N. – Petrov, M. I. 2001, str. 23 – 30; Sorokin, A. 

N. 1998, str. 248 – 278). Stavby byly většinou ze dřeva, srubové konstrikce, jednodílné nebo 

dvoudílné s patrem a přízemím (Kolčin, B. A. 1964 str. 3 – 20; Zasurcev, P. I. 1963, str. 5 – 

165). Ze staveb v terénu se většinou dochovávají dva až tři spodní věnce, vzácněji čtyři nebo 

pět. Méně často byly obytné domy stavěny z kamene, vyskytují se pouze na vybraných 

bojarských usedlostech. Zatím jsou známy nálezy pouze tří kamenných domů (Chorošev A. S. 

1997, str. 411 – 424; Kolčin, B. A. 1956, str. 59 – 65). 

 Přízemí domu bylo většinou neobývané, podle všeho se tam nacházelo skladiště. 

Někdy byly v přízemí dílny. Obydlí jsou standardizovaná, svou konstrukcí a velikostí 

nenapovídají nic o sociálním postavení svých obyvatel, výraznější proměny jsou zachytitelné 

pouze v čase (Faradževa, N. N. 1988, str. 156 – 159; Faradževa, N. N. 1997, str. 401 – 409). 

Podle dobových vyobrazení a grafik ze 17. století byly všechny domy patrové nebo 

vícepatrové, to je částečně potvrzeno archeologickými výzkumy. Hospodářské zázemí tvořily 

chlévy, konírny, sýpky, komory, sklepy, dílny a lázně (Zasurcev, P. I. 1963, str. 5 – 165). 

 Dodnes bylo v různé míře prozkoumáno 40 usedlostí, některé kompletně, u jiných jen 

nepatrné části celkové rozlohy. Nedá se říct, do jaké míry tento vzorek zachycuje rozmanitost 

sídelních situací. 

 

 

5.2. Sociální charakteristika usedlosti 

 

Většina z prozkoumaných usedlostí odkazuje na vyšší sociální kontext a spojení jejich 

obyvatel s obchodem a správou města, ne vždycky ale může archeologie přesně identifikovat 

jejich sociální příslušnost. Nálezy nápisů na březové kůře ve spojení s archeologickými 
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prameny poskytují v tomto ohledu zcela jiné možnosti. Na základě jejich analýzy se V. L. 

Janinu v 60. letech podařilo spolehlivě prokázat, že všechny usedlosti byly osobním majetkem 

a sídlem bojarů, dokonce se podařilo spojit jednotlivé usedlosti s bojarskými rody (Janin, V. 

L. 1965, str. 104 – 123; Janin, V. L. 1972, str. 69 – 85). 

Analýza obsahu nápisů na březových kůrách pocházejících z jednotlivých usedlostí 

prokázala také, že bojarské rody měly ve svém vlastnictví nikoli jednu, ale celý komplex 

usedlostí, soustředěných vždy v jediné městské čtvrti. Bylo totiž běžné, že celou městskou 

čtvrť ovládala jedna rodina (Janin, V. L. 1965, str. 104 - 123). Tyto usedlosti byly 

uchovávány v rodinném majetku na základě dědičnosti, která fungovala po pět staletí, po 

celou dobu nezávislé existence Novgorodu, o čemž svědčí stabilní hranice všech 

prozkoumaných usedlostí v období jejich existence od 10. do 15. století. Pokud docházelo 

k přeplánování nebo porcování teritoria, tak vždycky uvnitř těchto hranic (Aleškovskij, M. Ch. 

– Janin, V. L. 1971, str. 32 – 61; Janin, V. L. 1965, str. 104 – 123; Janin, V. L. 1972, str. 69 – 

85).  

K majetku bojarské rodiny Mišiničů-Oncifirovičů se podařilo přiřadit usedlosti 

otevřené v 60. letech Nerevským výkopem, založeným 300 m severně od kremlu. Byly 

prozkoumány úseky tří středověkých ulic, podél kterých byly situovány usedlosti. Prokázat 

jejich souvislost s Onciforiviči umožnily historické dokumenty, koncentrace nápisů na 

březových kůrách na daných usedlostech a údaje o církevním stavitelství jednotlivých 

příslušníků rodiny. Jedna z usedlostí otevřených na Nerevském výkopu, usedlost D, byla 

prokazatelně ve 14. a 15. století jedním z hlavních sídel rodiny Mišiničů a vystřídalo se zde 

několik jejích generací. Nejslavnějšími osobnostmi, s kterými je usedlost spojena, jsou 

z písemných pramenů známý posadnik Oncifor Lukinič, pak jeho syn Jurij Oncifirovič a děti 

Jurije. Na usedlosti stály dvě kamenné budovy, ve středověkém Novgorodu jinak vzácné 

(Janin, V. L. 1965, str. 104 – 123; Janin, V. L. 2007, str. 75 – 124; Kolčin, B. A. 1964, str. 3 – 

20). 

Je prokázáno, že usedlosti druhého největšího Troického výkopu jsou spojeny s jiným 

bojarským klanem, do kterého patřil bojarin Miroška Nezdinič, přinejmenším tři jeho 

předkové v různých letech zastupovali posadnický úřad a sídlili také v této městské čtvrti 

(Janin, V. L. 2007, str. 211 – 315). Prozkoumané usedlosti stály na teritoriu nejstarších 

předměstských osad a patřily do dvou městských čtvrtí, Nerevského konce a Ljudina konce. 

Na základě těchto poznatků je prokázáno, že ve městě existoval systém bojarské 

patronimie, zajišťované několika bojarskými rodinami. Usuzuje se, že v raných dobách byly 

vládnoucích rodiny tři, podle počtu předměstských osad, od kterých odvozovaly svůj původ. 
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Také je známo „300 zlatých pásů“, které vládly Novgorodu (Janin, V. L. 1972, str. 69 – 85). 

Přítomnost početných obytných a služebných budov v rámci jednotlivých usedlostí 

nasvědčuje tomu, že její teritorium bylo obýváno nejen samotnými majiteli, ale také početnou 

čeledí, která zajišťovala hospodářský provoz a nacházela se s bojarskými rody v klientském 

nebo závislém vztahu.  

Vzniká otázka, zda ve městě mohlo existovat obyvatelstvo s bojarstvím nijak 

nepropojené. Nejstarší dochovaný zákoník Ruská pravda z počátku 11. století v prvním 

článku dělí obyvatelstvo města na dvě různé skupiny s odlišnými právy. První skupina 

zahrnuje městskou komunitu lidí, nezávislých na knížeti, užívajících hlavně práva krevní msty 

v řešení svých hádek. Druhou skupinou jsou lidé nespadající do této komunity a platící knížeti 

daně, kteří právo na krevní mstu neměli. Jinými slovy, veškeré obyvatelstvo Novgorodu se 

v právním ohledu dělí na bojary a „ne-bojary“. 

V písemných pramenech také vystupuje tzv. sotenné obyvatelstvo, spojované 

s knížecími družiníky, které mělo platit daně knížeti a hypoteticky obývalo v Novgorodě 

pozemky nespadající pod bojarskou patronimii. Největší výkopy, Nerevský a Troický, 

situované na místech původních předměstských osad, neposkytly ale žádné údaje o možné 

existenci takovéhoto obyvatelstva. V 60. letech bylo Ilinským výkopem na Tržní straně 

otevřeno sedm usedlostí se standardní zástavbou, o velikosti 420 – 465 m², tady podstatně 

menší, než usedlosti z Nerevského a Troického výkopu (Chorošev A. S. 1997, str. 411 – 424). 

Usedlosti nejstaršího osídlení Iljinské čtvrti z poloviny 11. století měly stabilní 

zástavbu, tvořenou obytným domem a několika hospodářskými stavbami, jež se v průběhu 

staletí nacházely stále na stejném místě a měnil se pouze jejich typ, velikost a konstrukce. 

Usedlosti byly velké 30 × 15 m. V oblasti Nerevského výkopu vznikaly usedlosti spontánně 

na základě starších dvorů a jejich plánování, jejich velikosti je různá, zde naopak vidíme 

pravidelnou zástavbu, zřízenou na počátku osídlení teritoria (viz. Příloha 2). Pro toto 

obyvatelstvo byly vymezeny přesně reglementované pozemky, je vyloučen jejich spontánní 

vznik (Černych N. B. – Kolčin B. A. 1978, str. 64 – 107). Existují názory předpokládající 

existenci dvou systémů pozemkové údržby – rodové u bojarů a sotenné u měšťanů (Janin, V. 

L. 1972, str. 69 – 85). Celá situace doložená Iljinským výkopem existenci těchto dvou 

systémů potvrzuje. Jsou zde zřejmé odlišnosti ve velikosti dvorů a počtu staveb u 

neprivilegovaného obyvatelstva.  

Tuto teorii potvrzuje nález nápisu číslo 424 na usedlosti A datovaný počátkem 12. 

století, ve kterém jde o prodej daného pozemku. „List od Jurije otci a matce. Prodejte dvorec 

a přijďte sem, do Smolenska nebo do Kyjeva: je tu levný chléb. Jestli nepůjdete, pošlete mi 
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lístek, zda jste zdrávi“. V dopisu se uvažuje o možnosti rodiny danou usedlost prodat, proto 

lze s jistotou říct, že se nacházela v jejím osobním vlastnictví. Rodina zřejmě nebyla 

z bojarských kruhů, jinak by se v dopise neuvažovalo o přesídlení z ekonomických důvodů. 

Na usedlosti se nachází jediná stavba, dům veliký 8,5×10 m. 

 Plánování usedlostí v Iljinské ulici se mění ve 20. letech 14. století. V té době se 

usedlosti A i B spojují do jedné a usedlost je přeplánována. V polovině 14. století byla 

stabilita ostatních usedlostí narušena a tři z nich byly spojeny v jednu o velikosti 1200 m². Po 

požáru v roce 1419 zde byl postaven velký kamenný dům z lasturovitého vápence, který již 

prokazatelně patřil rodině bojarina Felixe (viz. Příloha 3). Majetkem bojarské rodiny usedlost 

zůstala až do konce novgorodské nezávislosti (Janin, V. L. 2007, str. 167 – 176; Černych N. 

B. – Kolčin B. A. 1978, str. 64 – 107; Chorošev A. S. 1997, str. 411 – 424). 

 

5.3. Sociální a profesní složení obyvatel bojarské usedlosti 

 

Přítomnost početných hospodářských budov a obytných domů na usedlostech, 

spadajících pod bojarskou patronimii, nasvědčuje tomu, že jejich teritorium bylo obýváno 

nejen rodinnými příslušníky, ale také početnou čeledí, která zajišťovala provoz hospodářství. 

Podobně měly výrobní okrsky tvořit součást ekonomického zázemí usedlostí, které vlastnila 

elita. Jejich prozkoumání by mohlo pomoct utvořit představu o způsobu organizace výroby na 

usedlostech a také o životním prostředí a sociálním postavení dané složky obyvatel. Proto 

bych chtěla uvést v práci jednotlivé situace z výzkumů, které zachytily výrobní okrsky na 

bojarských usedlostech, s cílem jejich následující analýzy. 

Výzkum většinou zachycuje jen malý úsek konkrétních usedlostí, proto si můžeme 

udělat jen částečnou představu o jejich podobě. Zástavba je tvořena převážně standardními 

obytnými a hospodářskými budovami, které neodrážejí sociální postavení svých obyvatel. 

Jako sociální indikátory domů městského patriciátu mohou vystupovat movité nálezy, 

především nálezy pečetidel, protože právo mít vlastní pečeť měli pouze bojaři, dále předměty 

z drahých kovů, luxusní a umělecké předměty, hudební nástroje, importy a také koncentrace 

nápisů na březové kůře, které občas pomáhají navázat historické souvislosti. Ovšem rozbor 

movitých artefaktů není možné vždycky aplikovat, protože jejich výskyt souvisí především se 

způsobem zániku stavby, z jejíhož kontextu pochází materiál. Nejvíce předmětů pochází 

s požárových horizontů, které se opakují každých 25 – 75 let, některé budovy ale podlehly 

natolik silnému plameni, že se movitý materiál nedochoval žádný. Lze také předpokládat 
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situace přirozeného zániku stavebních komplexů, kdy veškerý majetek byl před zbouráním 

vyklizen, pozůstatky těchto komplexů pak mohou vykazovat velmi chudou hmotnou úroveň. 

Proto je daný rozbor vhodné omezit na případné pozitivní údaje o vyšším hmotném 

statusu obyvatel. O profesní činnosti na usedlosti svědčí nálezy dílen. Častými jsou nálezy 

profesního nářadí, například stavebního nebo na zpracování dřeva, tyto nálezy jsou ale 

v mnoha případech nespojitelné s výrobním provozem, odráží spíše částečnou hospodářskou 

soběstačnost sídelních jednotek, typickou pro raný středověk, kdy základní stavební úpravy 

nebo výrobu předmětů pro domácnost zajišťovali sami obyvatelé dvoru. Na této úrovni byla 

určitě organizována také produkce textilu, doložená nálezy pomůcek na zpracování příze nebo 

součásti tkalcovského stavu, nacházených téměř na každé usedlosti. 

 

Nerevský výkop 

Nerevským výkopem byly otevřeny velké úseky tří ulic – letopisných Veliké, Cholopské a 

Kozmodemjanské. Bylo zachyceno celkem 8 usedlostí (A – E), situovaných podél těchto ulic. 

Jejich evoluci lze sledovat počínaje 10. stoletím, od roku 953, podle dendrochronologicky 

datovaného vzorku pocházejícího z nejnižší vrstvy uliční dlažby. Centrální Veliká ulice v té 

době existuje ještě bez zástavby. Až po jejím převrstvení v roce 972 podél ní vznikají 

jednotlivé obytné budovy, od sebe již oddělené kůlovou hradbou na jednotlivé usedlosti. 

V rámci Nerevského výkopu ani jednou nedošlo k porušení původních hranic usedlostí. 

 Během své existence od 10. do 15. století teritorium několikrát podlehlo požárům. 

Z toho důvodu se stavební komplexy v rámci ohrazení usedlostí přestavovaly (z těchto 

horizontů také pochází početný movitý materiál) a proto téměř nejde sledovat sociální ráz 

obytných domů na základě hmotných nálezů, poněvadž by tyto poznatky byly značně 

zkreslené způsobem zániku jednotlivých staveb. Kroniky vyprávějí celkem o 16 požárech na 

tomto úseku, což archeologický výzkum také potvrdil. 

 Všechny usedlosti po dobu své existence vykazují vysokou materiální úroveň obyvatel 

(nálezy pečetí, luxusních předmětů, importů a také nálezy nápisů na březových kůrách). 

V oblasti byla zjištěna hustá zástavba. Větší část komplexu tvořily obytné domy, jinak šlo o 

hospodářské stavby různého účelu – sýpky, stáje, chlévy, komory, lázně a dílny. Sledovat 

hospodářské stavby jako odraz ekonomického provozu usedlosti a majetnosti jejích obyvatel 

není možné z důvodu jen částečné prozkoumanosti usedlostí. Dílny můžou poskytnout údaje o 

profesním profilu obyvatel usedlostí. Byla zjištěna velká koncentrace zlatnických dílen a 

početné doklady práce s kůží (především výroba obuvi), je možné dosledovat dobu trvání 

dílen, a kontext, ve kterém existovaly. 
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 Nejstarším dokladem řemeslné výroby v rámci výkopu je 7 cm silná vrstva popela 

smíšeného se srstí, která je typickým zbytkem po primárním zpracovávání kůže. Doklad 

pochází z poloviny 11. století z usedlosti E (Е – 23 – М 23). Na konci 11. století se na stejném 

místě nacházela ševcovská dílna, jejíž provoz dokládá velká koncentrace zbytků kůží a vlny. 

Tato dílna byla zřejmě součástí obytného domu (Е – 21 – 21 П). Dílna nebyla po požáru 

v roce 1112 již na daném místě obnovena. 

 O tři století později, v rozmezí let 1280 – 1311, se na stejné usedlosti znovu nachází 

doklady práce ševce. Dílna podle všeho fungovala také v rámci obytného domu, protože 

nálezy, spojené s jejím provozem (několik tisíc fragmentů kůží, střihy bot, dva nože na 

zpracování kůže, šídlo, měděná jehla, soubor dřevěných kopyt) se vyskytovaly spolu 

s běžnými předměty z domácnosti (Е – 10 – 10 Н). Výzkumem byl zachycen pouze okraj 

usedlosti, z toho důvodu není možné dosledovat její sociální kontext. 

Na jiné usedlosti byla zjištěna zlatnická dílna z konce 11. století (Г – 20 – 20 Ш). 

Dílna se nacházela ve velkém obytném domě, nálezy spojené s provozem dílny se vyskytují 

společně s předměty z každodenního života. Kromě materiálu, zastoupeného více než 200 

kusy odřezků měděných plechů a bronzového drátu, se zde také našlo typické nářadí: 

zlatnické kladívko a kovadlina. Usedlost zanikla po požáru na začátku 12. století. 

Další doklad řemeslné výroby z dané usedlosti pochází z druhé poloviny 14. století. 

Jde o dílnu na výrobu obuvi, která byla situována v separované budově s pecí uprostřed, velké 

5×5 m, kolem se našlo okolo 100 kusů odřezků kůže, několik kusů neopracovaných kožešin a 

několik střihů bot (Г – 7 – 7 Ч). Dílna byla zničena požárem v roce 1394, po obnovení 

usedlosti několik let poté začala znovu fungovat v nové budově, situované 10 m severněji od 

původního místa, jak dokládá nález 4×3,4 m velké budovy s koncentrací odřezků kůží vevnitř 

(Г – 6 – 6 Ч). Dílna zanikla po požáru v roce 1414, poté na dané usedlosti žádné doklady 

výrobního provozu již nejsou. 

 V usedlosti A, situované u křižovatky (А – 14 – 14 Б) na počátku 13. století fungovala 

zlatnická dílna, doložená nálezy mědi a typického nářadí. Usedlost byla velice 

reprezentativní, dvůr byl vydlážděn, těsně u křižovatky stál obytný dům, v němž se našly 

luxusní předměty, poblíž stála sýpka, v níž bylo nalezeno kolem 50 kg zuhelnatělého obilí. 

Celý komplex existoval přibližně 20 let a zanikl z důvodu požáru, po němž byl včetně dílny 

zase obnoven na stejném místě. Novou dílnu dokládají nalezené kousky jantaru, mědi, olova, 

měděný drátek, měděný řetízek, měděná miska od váhy, tyglík a brousky. V budově poblíž se 

našly zbytky velké pece, pravděpodobně výrobní. Celý komplex zanikl ve 40. letech 13. 

století během požáru, v horních vrstvách dílny bylo zjištěno více než 100 kg zuhelnatělého 
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obilí, které bylo zřejmě před požárem skladováno na půdě a po zhroucení konstrukce překrylo 

zničenou stavbu. 

Další dílna s doklady ševcovské výroby byla nalezena na jiné z usedlostí (Д – 8 – 8С) 

a existovala někdy v období mezi lety 1342 – 1368 (požárové horizonty). Dílna byla 

situována v budově velké 3×3,3 m s pecí v rohu. S jejím provozem souvisí velká koncentrace 

zbytků kůží a nálezy typických pracovních nástrojů: šídla, nožů na kůži a brousků. Dílna 

zanikla při požáru, ale obytný dům ze stejné usedlosti existoval až do konce 14. století, 

pochází z něj nález pečeti arcibiskupa a luxusních předmětů. 

Na začátku 15. století se v obytném domě jedné z usedlostí (В – 5 – 6 Р) nacházela 

zlatnická dílna doložená nálezy surovin a typických pomůcek (slitinového drátku, zlatnické 

pinzety, velké pece, strusky, plátku olova a brousku) v kontextu s nálezy předmětů 

každodenního užití. Po zániku ve 40. letech 15. století na jejím místě začíná fungovat dílna na 

vyřezávání kostěných předmětů (В – 4 – 4 Р) doložená nálezy polotovarů, více než 150 kusů 

zbytků po zpracování kostí, několika kusy vyřezávaných plátování a typickými nástroji na 

řezání kostí. Dílna se nacházela v přízemí obytného domu, obklopena hospodářskými 

stavbami. Po požáru v roce 1429 nebyla dílna již obnovena a na jejím místě byl postaven 

obytný dům. 

 

Tichvinský výkop 

Tichvinský výkop otevřel středověkou Rozvaží ulici, která se měla křížit s Velikou, jejíž úsek 

byl prozkoumán na Nerevském výkopu. Byly prozkoumány dvě usedlosti, jejichž východy 

směrovaly na dvě různé ulice, výzkum zachytil jejich vnitřní části. Nejstarší vrstva se datuje 

polovinou 12. století, usedlosti charakterizují 4 stavební období. Intenzivní zástavba je 

zjištěna na usedlosti A, jedna z budov je bezpochyby obytná, v jejích hranicích byla nalezena 

velká koncentrace předmětů spojených s každodenním životem. Druhá z budov je 

interpretována jako kuchyň kvůli přítomnosti velké pece, používané na přípravu jídla. Poblíž 

se nacházela budova se sklepem. Na usedlosti B se patrně rozkládala zahrada. V jednotlivých 

stavebních horizontech je zachycena pohyblivost hranic usedlostí, později se obě usedlosti 

spojují v jednu. Tento areál byl patrně také spojen s bojarskou rodinou Mišiničů, pouhých 55 

m na východ od výkopu byla prozkoumána usedlost, jež byla ve 14. a 15. století hlavním 

sídlem této rodiny, a západně od výkopu se nacházel chrám postavený Mišiniči v 15. století. 

Na jedné z usedlostí (A) byl mimoto nalezen nápis na březové kůře, adresovaný bojarinu 

Juriji Onciforoviči, jehož bratr založil daný chrám (Janin 1978, str. 117 – 133). 
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Troický výkop 

Troický výkop částečně otevřel teritoria tří usedlostí (А, Б, В). Na základě nalezených nápisů 

na březových kůrách bylo stanoveno, že již od 11. století byly dané usedlosti spojeny 

s bojarským rodem Nezdiničů. Bylo doloženo, že na jedné z těchto usedlostí od poloviny 12. 

století sídlil klérus, pravděpodobně z chrámu sv. Basileje Parijského, nacházejícího se poblíž. 

Do tohoto období spadají dva stavební horizonty, od 50. let 12. století do požáru v roce 1194, 

a od obnovení zástavby do nového požáru v roce 1209. Kromě hospodářských staveb zde stál 

vícepatrový obytný komplex tvořený dvěma budovami se sloupy. Nacházela se zde také dílna 

zaměřená na kovotepectví a lisování, byl zde nalezen soubor 29 měděných rolniček, 24 

polovin rolniček, 100 fragmentů měděných listů a pracovní nástroje. Po požáru v roce 1194 

usedlost změnila svoje plánování a nacházíme zde již dva obytné komplexy, jeden z nich 

obsahuje malířskou dílnu. Její provoz je doložen rozsáhlým souborem nálezů barev, 

pigmentů, chemických roztoků na ředění barev, plátků z drahých kovů a malých keramických 

nádobek, souboru destiček, na které se malovalo. Příslušnost majitelů ke klerikální vrstvě 

dokládá koncentrace předmětů církevního kultu a soubor magických amuletů. O majetnosti 

těchto obyvatel svědčí nálezy přepychových předmětů z drahých kovů. Zástavba byla 

obnovena již v roce 1213 a nálezy svědčí o změně majitelů usedlosti. 

 

Výkop na ulici Bujané 

První uliční dlažba na této ulici se datuje 20. léty 12. století, předchází jí ale 5 stavebních 

horizontů. Po celé období trvání usedlostí zde nacházíme intenzivní zástavbu. Na usedlosti 

z horizontu 1228 – 1246 je nalezen soubor devíti nápisů spojených s obchodem (číslo 436 – 

444). V dopisech jde o různé druhy zboží: dobytek, kůže a ševcovské výrobky, barevné kovy. 

Z nálezů vynikají zcela zachované měděné váhy (Chorošev A. S. 1978, str. 174 – 196). 

 

Michajlovský výkop 

Byla prozkoumána jedna usedlost. Po celou dobu její existence lze sledovat vysoký sociální 

statut jejích obyvatel, doložený výskytem luxusních předmětů, masivního zlatého šperku, 

zbraní a také nápisů na březové kůře, které se zabývají správou pozemkového majetku. 

Nacházel se zde obytný komplex několik budov ze 14. století, které měly jeden společný 

vstup. Uvažuje se, že ho mohli obývat nájemníci nebo závislé osoby, žijící na usedlosti. Ze 

stejného horizontu pochází pečetě a soubor nápisů na březových kůrách, spojený 

se soudnictvím. Usedlost se rozkládala na Bujané ulici, směřující k mostu, jež se nedaleko 

usedlosti křížila s Michajlovskou ulicí, na které byly situovány obchodní týny cizinců. 
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Výzkum na Slavně 

Výzkum zachytil výrobní okrsek usedlosti situované na okraji města. Komplex existoval na 

konci 13. a počátku 14. století, budovy zanikly při stavbě opevnění v roce 1335. Jeden 

řemeslný komplex je zastoupen nálezem budovy 6,5×6,5 m s pozůstatky ševcovské výroby 

(polotovary bot, opasků, zbytky kůží). Protože jde o jeden z prvních výzkumů, 

dendrochronologické datování zatím rozpracované nebylo a celý komplex byl datován 

stratigraficky do 12. století. V dílně bylo nalezeno zařízení pro zpracování ovčí kůže, jež 

obsahovalo zbytky vápna a vlny. Je také prokázáno, že kromě zpracování kůží se tady 

zároveň provozovaly ševcovské práce. Nálezy jiných předmětů v budově jako mlýnské 

kameny, nářadí, nádoby, hřebeny a jiné předměty osobní hygieny, měděný šperk, skleněné 

náramky a korálky dovolují utvořit závěr, že dílna byla situována v přízemí obytného domu. 

Jižněji od dílny byly zjištěny konírny, celá situace byla porušena zdí zbudovanou v roce 1335. 

Severně od obydlí se nacházelo prázdné teritorium, na němž byly nalezeny pozůstatky pěti 

lisů na výrobu oleje. S ohledem na jejich množství jde evidentně o velký rozmach výroby, 

určené k prodeji. Východně byla nalezena budova s doklady výroby polévaných chrastítek. 

Lisy a dílna s nálezy hraček existovaly podle všeho součastně, ševcovská dílna byla v provozu 

přibližně od předešlého století (Arcichovskij A. V. 1949, str. 119 – 151). 

 

Výkop na ulici Kirova 

Výkop otevřel týlové části tří usedlostí s 11 stavebními horizonty (A, B, C), kompletně byla 

prozkoumána jen jedna (Kolčin, B. A. – Rybina, E. A. 1982, str. 178 – 238). Nejstarším 

dendrodatem je rok 1150. Původní zástavba měla hospodářský charakter. O sociálním a 

profesním profilu obyvatel usedlosti nemůžeme nic říct. V třetím stavebním horizontu, jehož 

počátek spadá k roku 1215, byly otevřeny dvě obytné budovy, z nichž jedna byla silně 

poničena požárem, v druhé bylo kromě nálezů předmětů spojených s každodenním provozem 

domácnosti nalezeno kostěné pečetidlo s vyobrazením svatých Borise a Gleba. Tento nález 

poukazuje na to, že majitel usedlosti patřil k nejbohatším a nejvlivnějším kruhům, protože 

právo mít osobní pečeť měli jen někteří bojaři. Dále tady byl nalezen polotovar olověné 

pečeti, stolní hry, zbytky hudebních nástrojů. Celý komplex shořel při požáru v roce 1275. 

Usedlost i v dalších stavebních horizontech vykazovala vysokou hmotnou úroveň (nálezy 

pečetí, uměleckých předmětů, importy). 
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S řemeslnou výrobou se na usedlostech setkáváme počínaje polovinou 11. století. 

Doloženy jsou zlatnické a ševcovské dílny a v ojedinělém případě také dílna na vyřezávání 

předmětů z kostí. Z výše uvedených příkladů vyplývá, že existence dílen netrvala dlouho, i 

když je prokázáno obnovování jejich provozu po zničení požárem. S výjimkou usedlosti E na 

Nerevském výkopu, kde neustále nacházíme doklady zpracování kůží, existují dílny 20 až 

maximálně 60 let. Tato doba odpovídá délce života jedné generace, proto v tomto případě 

nelze mluvit o dědičnosti řemesla v rámci rodiny. Je možné, že se dědičnost v řemeslné 

výrobě neujala z důvodu široké horizontální mobility, typické pro ekonomicky prosperující 

středověké město. Potomkům řemeslníků se totiž mohly naskytnout lepší profesní vyhlídky a 

nepokračovali v činnosti svých rodičů (Jastrebickaja, A. L. 1995, str. 80 – 138). Nemůžeme 

přesně určit, v jakých podmínkách pracovali bojarští řemeslníci, ale zdá se, že měli svůj 

výdělek a úspory. Novgorodský arcibiskup Ilya se ve 12. století obrací na své podřízené slovy 

„Vždyť sami víte, pokud nějaký člověk řemeslo umí, ale nedělá ho, copak může 

zbohatnout?“, tedy přímo spojuje řemeslnou činnost s finančními vyhlídkami (Tichomirov M. 

N. 1959, str. 69 – 95).  

Vzniká otázka, pro jak široké okolí byly výrobky z bojarských dílen určeny. Zdá se, že 

zpočátku, v 11. a 12. století, nemohlo jít o výrobky určené pro trh, je to patrné z jejich 

nepočetnosti. V případě zlatnických dílen můžeme s jistotou uvažovat, že vyráběly šperky pro 

úzký kruh příslušníků bojarských rodin. Drahých kovů byl v Novgorodě vždycky nedostatek, 

vlastní ložiska barevných kovů město nemělo, tento materiál byl v podobě surovin nebo 

výrobků dovážen z Gotlandu nebo Lübeku, a od 14. století byla hlavním dodavatelem Hanza, 

tím byla podmíněna zvýšená poptávka po tomto zboží a jeho vysoká cena (Rybina J. A. 1978, 

str. 10 – 58; Sedova M. V. 1981, str. 3 – 8). Vzácný výskyt drahých kovů v pozůstatcích 

zlatnických dílen je přirozený, protože jeho zbytky byly po požáru nejspíš vysbírány. Častěji 

se vyskytuje měď (Г – 20 – 20 Ш), ze které byly zhotovovány levnější šperky, v Novgorodu 

velmi rozšířené.  

Šperk z drahého kovu byl v raném středověku symbolem moci a spojení s elitou. Proto 

je možné předpokládat, že klenotnické výrobky v Novgorodu byly určeny pro příslušníky 

rodiny majitelů usedlosti, jež mohli nadbytek distribuovat mezi své příznivce, což bylo 

běžnou praxí v raném středověku (Le Jan, Régine 2000, str. 281 – 309). Velmi pozoruhodný 

příklad podobné objednávky podává nápis na březové kůře číslo 644, nalezený na Troickém 

výkopu ve vrstvách z 20. let 12. století:  

Od Něžky Zavidovi. Proč neposíláš to, co jsem ti dala vykovat? Vždyť jsem to dala 

tobě a ne Něžatovi. Pokud jsem něco dlužná, pošli sluhu. Dal jsi mi pláténko, pokud mi kvůli 



28 

 

tomu nedáváš (to, co jsem ti dala vykovat), dej mi o tom vědět. A já vám nejsem sestra, pokud 

tak jednáte a nic pro mě neděláte! Tak tedy ukuj (kov, co jsi dostal) do tří náušnic, jsou ho 

v těch dvou prstenech čtyři zolotniky . 

Sestra připomíná svému bratru objednávku výroby zlatých náušnic z kusu kovu, který 

mu poslala již kdysi předtím. Zajímavý je sarkastický tón dopisu, odkazující na blízké rodinné 

vztahy dotyčných osob. V dopisu je také uvedeno množství poslaného zlata, jsou to 4 

zolotniky, což se rovnalo přibližně 17 gramům. Zmíněný Něžata byl pravděpodobně posadnik 

Něžata, jež zastupoval tento úřad v letech 1144 – 1146 a později v letech 1160 – 1161. Je také 

evidentní, že jde o zakázku, kterou měli vykonat poddaní řemeslníci (Janin, V. L. 2007, str. 

227 – 232; Zalizňak, A. A. 2004, str. 267 – 268). V Novgorodu bylo klenotnictví řemeslem 

odkázaným na dálkový dovoz surovin, včetně stříbra a mědi, kvůli již zmíněnému nedostatku 

surovin. Provoz dílen v takových podmínkách mohl být uskutečňován pouze centrálně a 

v těsném spojení s obchodnickou složkou, kterou v tomto případě reprezentovalo 

novgorodské bojarstvo. 

Nálezy z ševcovských dílen poukazují na masový charakter výroby, nalezené zbytky 

kůží v konkrétních dílnách se občas počítají na tisíce kusů (Е – 23 – М 23; Г – 6 – 6 Ч; Д – 8 

– 8С), nicméně kvantitu výroby lze vysvětlit specifikem výrobků. Především to byla obuv, 

zboží, jež se rychle opotřebovalo, a proto po něm byla vždycky zvýšená poptávka. Kromě 

toho ševcovské dílny vyráběly ve velkém množství brašny a pouzdra. O elitním rázu 

některých výrobků svědčí nálezy dřevěných kopyt, podle kterých se šily vysoké boty, luxusní 

součást kroje nejbohatších vrstev a příslušníků knížecích rodin (Izumova, S. A. 1959, str. 192 

– 222). 

Dílny z bojarských usedlostí patrně zásobovaly svými výrobky příslušníky bojarské 

rodiny a lidi v jejich okolí. Během 13. století se situace mění, řemeslné výrobky získávají 

masový charakter, stávají se početnější a nápadně se snižuje jejich kvalita (Rybina, E. A. 

2001a, str. 197 – 224). Zároveň se prosazují technologie, zaměřené na zvětšení objemu 

výroby, dřevěné předměty se začínají soustružit na stroji přesně v této době (Kolčin, B. A. 

1968, str. 8 – 15).  

Pozemkové vlastnictví v Novgorodu nevzniká dříve než na přelomu 11. a 12. století 

(Janin, V. L. 1997, str. 6 – 12). Výrobní okrsky se na uvedených usedlostech podle provedené 

analýzy začínají vyskytovat v pokročilém 11. století, což může být dokladem monopolizace 

řemeslné výroby městskými elitami, která souvisí s upevněním jejich moci a emancipováním 

se od knížecí vlády v té době. Na rozdíl od hanzovních, jihoevropských a západoevropských 
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měst, v Novgorodu se nikdy neutvořily řemeslné gildy, což mohlo být následkem tohoto 

vývoje (Janin V. L. 1997, str. 6 – 12).  

Jinak je 11. století v Novgorodu dobou velkých proměn, právě tehdy osada, do níž 

proudí obrovský zisk z rozsáhlých bojary podmaněných pozemků, získává městský ráz a 

přejímá vedoucí úlohu knížecího hradiště. Součástí tohoto procesu mohlo být také zesílení 

ekonomického zázemí bojarských rodin díky umístění výrobních okrsků na jejich usedlostech. 

 

 

5.5 Demografie bojarské usedlosti 

 

V počátcích osídlení v 10. a 11. století nemají usedlosti zdaleka tak hustou zástavbu, 

jak můžeme sledovat později. Změna hustoty a charakteru zástavby v 13. století patrně odráží 

přítok obyvatel do města. Na usedlostech té doby vznikají palácové komplexy (Faradževa, N. 

N. 1988, str. 156 – 159). Usedlosti nejstarší zástavby 10. a 11. století byly tvořeny většinou 

jen obytným domem (Zasurcev, P. I. 1963, str. 5 – 165). Město původně nebylo příliš 

zalidněno, až pozdější vývoj přitahoval z okolí obyvatele, kteří se mohli uplatnit ve službách, 

město jim nabízelo patrně lepší vyhlídky. Následkem přítoku nových obyvatel byla hustší 

zástavba prostoru usedlosti, rozvoj řemesel, jež potřebovaly nové specializované prostory, a 

větší sociální rozvrstvení, které se projevilo v budování palácových komplexů vedle 

obyčejných domů pro služebnictvo. 

Podle názoru moderního bádání probíhal přiliv nových obyvatel do města pod vlivem 

demografického aspektu. Rodiny příchozího obyvatelstva byly na rozdíl od klanů městského 

patriciátu přirozeně menší, neměly vysokou obnovovatelnost novými příslušníky a nebyly 

stabilní. V podmínkách pro středověk typické vysoké úmrtnosti z důvodu epidemií a válek 

byla ne-aristokratická rodina odsouzena k vymizení (Jastrebickaja, A. L. 1995, str. 84 – 95). 

Tento jev pravděpodobně zamezoval vzniku nové aristokracie, protože bylo znemožněno 

nastřádat významnější rodinné úspory a udržet dlouhodobě majetek v rodině. 

Noví obyvatelé do města putovali neustále, proto část jeho populace vždycky tvořil 

cizí příchozí element. Víme, že podobné procesy probíhaly v hanzovních městech, kde bylo 

obyvatelstvo neustále doplňováno lidmi z venkova a tímto způsobem se obnovovalo. Výzkum 

ukázal, že úměrně s rozrůstáním měst se zvětšoval i rádius migračního potoka (Jastrebickaja, 

A. L. 1995, str. 84 – 95). 
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V Novgorodu patrně existovalo také nesvobodné obyvatelstvo. O existenci otroků na 

Rusi svědčí zmínky arabských cestovatelů, v kronikách také nacházíme zmínky o loupežných 

útocích rodinných příslušníků novgorodských knížat na osady a města v Povolží 

s následujícím prodejem zajatého obyvatelstva do otroctví (Aleksejev J. G. 1991, str. 54 – 95). 

Nápis na březové kůře číslo 109 z počátku 12. století mluví o koupi otrokyně: „Dopis od 

Žiznomira Mikulovi. Koupil jsi otrokyni ve Pskovu, chytila mne za to kněžna. Pak se za mě 

postavili družiníci. Proto pošli tomu muži dopis, jestli tu otrokyni má. Já chci ale koupit koně 

a posadit knížecího muže, jít se soudit. Pokud jsi ještě nevzal ty peníze, nic od něho neber“
3
. 

Co se týče postavení nejnižších sociálních vrstev, zatím se na základě výzkumu nedá 

říct, zda v Novgorodu existovala podstatně chudá složka obyvatelstva. Je ale známo, že 

v Novgorodu, kde se mnoho předmětů denní spotřeby vyrábělo z lýka, chybí nálezy lýkových 

střevíců, které byly nejlevnějším typem obuvi (na rozdíl od kožených) a proto v jiných 

městech fungují jako indikátor chudiny (Arcichovskij A. V. 1949, str. 159 – 161). Ne-elitní 

obytné domů na usedlostech také nevykazují známky sociální diferenciace. Nálezy 

pocházející z nich poukazují na docela vysokou hmotnou úroveň, i když tu schází luxusní 

předměty. Příkladem takového sociálního zázemí může být ve 40. letech prozkoumaný tzv. 

„dům ševce“, který byl situován ve výrobním okrsku jedné z usedlostí. V jeho přízemí, jak 

tomu bylo v mnoha novgorodských domech, se nacházela dílna se zbytky po výrobě a 

s nářadím, byly také nalezeny předměty spojené s provozem domácnosti, početné skleněné a 

měděné ženské šperky, předměty denní potřeby a osobní hygieny (Arcichovskij, A. V. 1949, 

str. 119 – 151). Materiály o charakteru bojarské usedlosti poskytují pořád stejný vzorec.  Na 

usedlostech najdeme stejnou sadu staveb: panský dům, hospodářské stavby a domy pro čeleď, 

řemeslníky a jiné kategorie závislých lidí. Dílny byly v mnoha případech situovány v přízemí 

obytného domu, v němž žili řemeslníci se svými rodinami, poukazují na to nálezy spojené 

s vedením domácnosti a nepřítomnost luxusních předmětů.  

Moderní bádání vystupuje proti nadsazování úrovně sociální diferenciace městského 

obyvatelstva. Zásadní je tady skutečnost, že v podmínkách prudce se vyvíjejícího 

hospodářství města, kde byl každý jednotlivec schopen nahromadit alespoň minimální úspory, 

musel být počet chudých obyvatel nepatrný. Ve městech Hanzy tato situace přetrvávala ještě 

v první polovině 15. století, tendenci k zchudnutí nižších vrstev nacházíme až později 

(Jastrebickaja, A. L. 1995, str. 84 – 95). 

 

                                                           
3
 Překlad autorky. 



31 

 

6. Rodina ve středověkém Novgorodě a její životní prostor 

v různých sociálních prostředích 

 

6. 1. Bojarská patronimie 

 

Archeologickými výzkumy bylo prokázáno, že rodiny městského patriciátu po staletí 

žily na stejných teritoriích. Během výzkumu v Nerevském konci byly ve spodních vrstvách 

objeveny dvě od sebe vzdálené sídelní kumulace, mezi nimiž se nacházely polnosti. Osady se 

postupně rozrůstaly a spojily se v jednu, tvoříce tak poté jednu ulici (Zasurcev, P. I. 1963, str. 

5 – 165). Každá z novgorodských čtvrtí měla pravděpodobně ve svém základu podobnou 

kumulaci dvorů, fungující na základě rodových vztahů. Na tento jejich charakter poukazuje 

jednotné vlastnictví většiny usedlostí Nerevského konce rodinou Mišiničů v pozdější době, 

vlastnictví usedlostí Troického konce rodinou Miroškiničů, a od počátku osídlení trvající 

stabilita hranic usedlostí, což svědčí o stálosti jejich majitelů (Aleškovskij, M. Ch. – Janin, V. 

L. 1971, str. 32 – 61).  

Jak již bylo zmíněno, osídlení ve městě nebylo kompaktní a navazovalo na tři starší 

osady, které se vyvinuly v městské čtvrti, z písemných pramenů známé jako Nerevský, Ljudin 

a Slavenský konec. Později v písemných pramenech vystupuje již pět městských čtvrtí, jejichž 

topografii můžeme sledovat v kronikářských zmínkách v souvislosti se škodami po požárech. 

Od 12. století víme o existenci Plotnického konce, který vznikl patrně v souvislosti 

s postupným zalidňováním města. Ve 13. století nově osídlený areál mezi Ljudiným a 

Nerevským koncem, nazývaný Zagorodje, dostává statut Zagorodského konce. Město bylo 

jinak také rozděleno řekou na pravobřežní Sofijskou stranu s hradem a katedrálou sv. Sofie a 

levobřežní Tržní stranu s trhem, obchodními týny a knížecím dvorem (Aleškovskij, M. Ch. – 

Janin, V. L. 1971, str. 32 – 61; Chorošev, A. S. 2000, str. 12 – 25; Nosov, E. N. 1997, str. 272 

– 285). Kroniky se neustále zmiňují o soupeření těchto dvou stran, doprovázeném sociálními 

nepokoji a vzpourami. Protože víme, že městské čtvrti byly místem dislokací bojarských 

klanů, stává se evidentním, že sociální nepokoje byly následkem soupeření bojarských rodin 

(jež byly podporovány „svými“ lidmi) o hodnost nejvyšších městských úřadů posadnika a 

tisického. Obě hodnosti byly každý rok obnovovány. Kronikář popisuje tento jev jako 

konflikty mezi obyvateli městských čtvrtí (Aleškovskij, M. Ch. 1974, str. 100 – 111). 

V dochovaných listinách ze 14. a 15. století se pro tyto rodinné útvary užívá název 

„plemja“, nebo se také používal pojem „ohniště“, odkazující na dobu žďáření, kdy byl podle 
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etnografických dokladů kus lesa vykácen, spálen, rozorán a zaset skupinou příbuzných pod 

vedením jednoho ze svých příslušníků, kterému se říkalo „ohnišťan“. V Novgorodské první 

kronice jsou ohnišťané ve 12. a 13. století zmíněni několikrát ve stejném smyslu jako bojaři. 

Ještě v 15. století jsou v novgorodských listinách zmiňováni ve spojení s pojmem žár, 

označující hranice pozemkového majetku (Aleškovskij, M. Ch. 1974, str. 100 – 111). Řada 

takových ohnišť a usedlostí, spojených příbuzenskými vztahy, byla většinou situována na 

stejné ulici. Větší část obyvatel města obývala tyto usedlosti patřící bojarským rodinám a 

ekonomicky a politicky s nimi byla spojena. 

Moc městského patriciátu vycházela z tradice rodinného práva. Patricijní klan měl 

společné hospodářství, které se opíralo o společný majetek a výrobní zdroje, byl také 

spotřebitelem produktů svého hospodářství. Řemeslné dílny z jeho zázemí nejspíš zásobovaly 

svými výrobky rodinu a osoby z jejího nejbližšího okolí, jak nasvědčuje nápis na březové kůře 

číslo 109, ve kterém jde o objednané náušnice. V rámci rodiny se také uskutečňovala správa 

jejími členy ovládaných území, podobně jako dálkový obchod. 

 

„Uličané“ a „černý lid“ 

Rodiny městského patriciátu byly prokazatelně spojeny s konkrétními teritorii, kromě toho 

existují důkazy, že tamější nearistokratické obyvatelstvo bylo soustředěno do svérázných 

komunit, svázaných s konkrétními bojarskými rody, které s ním byly solidární v sociálních 

a politických otázkách, a bylo také ze strany těchto rodů podporováno. Na úrovni města, kde 

takových komunit bylo několik, fungovaly městské čtvrti jako administrativní jednotky. 

Například když sledujeme sumy vybraných daní anebo počet vojáků, kteří byli městem před 

válečným tažením mobilizováni, vždycky to byly čísla dělitelné počtem městských čtvrtí, 

v raných dobách třemi, později pěti (Aleškovskij, M. Ch. – Janin, V. L. 1971, str. 32 – 61). 

Během sociálních nepokojů z let 1175, 1290 a 1475 kronikáři líčí vzbouřené obyvatelstvo 

jako představitele zájmů jednotlivých čtvrtí. Písemné prameny také mluví o existenci koalic 

obyvatel podle městských čtvrtí a ulic, které tvořily základní stupeň právní organizace města a 

možná také první stupeň vojenské organizace. V letopisu tyto koalice vyskytují pod názvem 

„uličané“ a „černý lid“. Místní mezi sebou vybírali „uliční starosty“, existoval také uliční 

soud a víme, že prováděli vlastní stavební aktivity včetně výstavby chrámů. Povinností 

uličanů bylo také udržovat ulice v čistotě a provádět jejich opravy. Podíleli se na řešení 

správních otázek, dokonce se připouští přítomnost elementů samosprávy (Burov, V. A. 1988, 

str. 33 – 37; Chaljavin, N. V. 2005, str. 3 – 23; Chorošev, A. S. 1997, str. 411 – 424).  



33 

 

S fenoménem uličanské správy mohl být spojen prostor, otevřený archeologickým 

výzkumem na křižovatce jižně od ulic Veliké a Cholopské, který patrně sloužil k veřejným 

účelům a správě. Mezi lety 1268 a 1281 jsou zde umísťovány veřejné budovy. Jedna z budov 

byla situována přímo u křižovatky a mezi všemi známými stavbami vynikala svou 

architektonickou podobou – archeologicky je doloženo, že v první polovině 15. století byla 

okna budovy z barevného skla, v bezprostředním okolí bylo nalezeno 16 fragmentů zeleného 

a žlutého skla. Skleněná okna se přitom v Novgorodu nacházela pouze u knížecího domu a 

chrámů, okna obytných domů byla vyráběna ze slídy, nálezy okenního skla nejsou vůbec 

časté. Z tohoto teritoria pochází také soubor nápisů na březových kůrách, jejichž texty 

obsahují záznamy ze soudních řízení a stížnosti. Uvažuje se o tom, že byly adresovány 

uličanským starostům, v jejichž kompetenci bylo vyšetření daných stížností a rozřešení 

konfliktů mezi obyvateli příslušné městské čtvrti. Soudy se pravděpodobně konaly v budově 

nalezené poblíž křižovatky. V písemných pramenech figurují budovy s touto funkcí jako 

„hranice“ a „občina“. Uvažuje se také o tom, že 65 m² velký prostor na křižovatce Veliké a 

Cholopské ulice mohl sloužit k lidovým shromážděním (Burov V. A. 1988, str. 33 – 37). 

Je možné, že hradební věže byly také společným majetkem obyvatel v rámci 

jednotlivých městských čtvrtí, protože byly vždycky umísťovány v tom místě hradby, kde 

končila ulice (Burov V. A. 1988, str. 33 – 37). 

O podstatě uličanské organizace podává cenné svědectví Novgorodská první kronika, 

jež v roce 1439 zaznamenala konflikt kvůli plotu mezi obyvateli Michajlovské ulice a 

Gotským týnem, sídlem hanzovních obchodníků, který se na této ulici nacházel. V tomto 

příběhu vystupuje posadnik, tisický a uličanská organizace, která spravovala Michajlovskou 

ulici. Příběh se zachoval i v jiném pramenu, dopisech hanzovních obchodníků magistrátu 

livonských měst (které fakticky spravovaly hanzovní obchodní týny), kde si obchodníci 

stěžují, že mají neustále potíže s uličany Michajlovské ulice. Právní záminka pro tuto hádku 

zřejmě vycházela ze smlouvy z roku 1269 mezi Novgorodem a Livonskem, ve které bylo 

řečeno, že pokud budou chtít obnovit hradby kolem týnu, musí postavit hradbu přesně na 

místě staré a nesmějí překročit tuto mez. Tento bod smlouvy nebyl již v následujících letech 

obnovován, přesto je vidět, že uličané o něm měli povědomí. Na Gotském týnu bylo potřeba 

vyměnit sloupy, na kterých byla upevněna brána. Nové sloupy byly o něco silnější, proto byl 

odstraněn kus uliční dlažby za hranicemi týnu. Na tento přestupek se rychle přišlo, u 

nedalekého chrámu sv. Michaela se začali shromažďovat nespokojení obyvatelé ulic se svými 

starosty, byl také pozván posadnik a tisický. Poslali pro správce Gotského týnu. Když dorazil, 

začali ho obviňovat, že ukradl jejich pozemek, a chtěli, aby šel k soudu. Za trest ho chtěli 
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oběsit na opravované bráně. Správce týnu začal zase obviňovat uličany z toho, že dříve 

porušili hradbu týnu svou stavební činností, proto týnová hradba není na svém místě a stojí 

šikmo na úkor teritoria týnu. Spor skončil tak, že pokutovali tesaře opravujícího bránu a bylo 

mu zakázáno práci dokončit. Posadnik Ivan Lukinič prohlásil, že všechno oznámí biskupovi. 

V okamžiku psaní tohoto dopisu zůstávaly práce na opravě brány nedokončené, protože tesaři 

se od té doby zakázky báli. Mimoto Ivan Lukinič správci pokaždé, když ho potkával, říkal, že 

musí přenést bránové sloupy dovnitř týnu. V dopisu je také zmiňován tisický Ananja 

Semenovič, přítomný u konfliktu, o němž obchodníci píšou, že za jeho úřadování nebyl 

pokutován ani jeden cizinec, protože Semenovič jejich stranu během všech soudů velmi 

pečlivě bránil. 

Tento příběh je velmi cenný, protože podává vzácné svědectví o činnosti uličanské 

organizace Novgorodu 15. století. Podobné konflikty nebyly ojedinělé, byly fixovány 

hanzovními prameny již v dřívější době. Z příběhu se dozvídáme, že uličanská komunita měla 

přinejmenším dva starosty, a že tito starostové nebyli z bojarských kruhů. Je vidět, že protest 

uličanů měl principielní charakter, protože se nejednalo o velký zásah do jejich území, zřejmě 

šlo o dodržení místního usus ville, tradičního práva. Evidentní je laxní pozice úředníků, kteří 

přesto museli vyhovět „černému lidu“ a pokračovat v řízení. Práva uličanů byla ale v případě 

konfliktů s hanzovními obchodníky omezená, protože právní statut obchodníků byl regulován 

smlouvami uzavřenými s nejvyšším úřadem bojarské rady – večem. Bojarství, které 

profitovalo z dálkového obchodu, mělo prioritní zájem na zachování dobrých vztahů 

s Gotským týnem, přesto se posadnik a tisický neodvažovali vystupovat proti uličanské tradici 

a jednali velmi nejistě - během řízení se omezovali jen na ujištění, že vše oznámí biskupovi. 

Uličanská organizace měla právo trestat osoby ze své vlastní komunity, což se odrazilo 

v přísném trestu po tesaře (Kleinberk, I. E. – Sevasťanova, A. A. 198, str. 44 – 137).  

V hanzovní dokumentaci se často setkáváme s žádostmi německých obchodníků 

livonským magistrátům poslat tesaře kvůli stavebním pracím na teritoriu týnu. Působí 

překvapivě, že nemohli zaměstnat někoho z místních řemeslníků. Patrně kvůli neustálým 

potížím s černým lidem opravdu nebylo možné sehnat nikoho z místních, protože se 

pravděpodobně báli pracovat pro cizince (Kleinberk, I. E. – Sevasťanova, A. A. 198, str. 44 – 

137). Gotský týn byl částečně prozkoumán v letech 1968 – 1970. Bylo zjištěno, že stavby 

opravdu nesou známky práce cizích stavitelů. V Novgorodě byl hlavním problémem vlhký 

terén a pro stavitelství nevhodné podloží, budovy byly nestabilní, což se týnští stavitelé snažili 

po západním vzoru vyřešit systémem vnějších opor. Výzkumem byly na týnu opravdu 

zjištěny stopy po rozsáhlém systému vnějších opor, ke kterému v novgorodském stavitelství 
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neexistují analogie. Průměr klád používaných v budovách Gotského týnu je pro Novgorod 

nebývalých 50 cm (2 - 3 krát větší než u ostatních novgorodských staveb), neboť se stavitelé 

týnu patrně tento problém snažili vyřešit stavěním ze silnějších kmenů (Rybina E. A. 1986, 

str. 197 – 203). 

Organizace správy ulic a konců souvisí s „černým lidem“, sociální vrstvou, která žila a 

pracovala na bojarských usedlostech. Jak již bylo uvedeno, bojarská rodina se měla starat o 

blahobyt lidí žijících pod jejím patronátem, stavět pro ně obydlí, lázně, zastupovat jejich 

zájmy u soudů a během shromáždění bojarské rady. Z bojarských prostředků byly stavěny 

kurie a chrámy, které se stávaly symboly obyvatel těchto ulic. Vztahy mezi bojarskou a ne-

bojarskou vrstvou fungovaly na základě solidarity. Bojaři se při řešení svých záležitostí mohli 

vždycky obrátit na své lidi a tito lidé se stejně tak mohli obrátit na své bojary. Z kronik známé 

sociální nepokoje a boje mezi novgorodskými konci nebyly ničím jiným než střetem zájmů 

jednotlivých bojarských rodin, podporovaných lidmi ze svých usedlostí. V kronice například 

existuje zmínka o tom, že během povstání v roce 1418 celá Kuzmodemjanovská ulice 

podporovala stranu bojarina Danily Ivanoviče (Aleškovskij, M. Ch. 1974, str. 100 – 111). 

 Analogie takového systému nacházíme v italských městech. Janov počátku 12. století 

byl seskupením několika aristokratických rodin, z nichž každá odvozovala svůj původ od 

společného předka, nosila společné jméno a sídlila v jediné městské čtvrti. Rodinné městské 

čtvrti budovaly kurie pro veřejná shromáždění, opevněné věže, budovy, lázně, obchodní 

dvory a dílny, které pak pronajímaly obchodníkům nebo užívaly ve společném vlastnictví. 

Budovaly také chrámy, vedle kterých stavěly své rodinné nekropole. Jednotlivec, který neměl 

vztah k rodině, ale bydlel v dané městské čtvrti, byl vtáhnut do její moci prostřednictvím 

klientských a sousedských vztahů. Kurie byla ve společném majetku. Existoval také hlavní 

dům, kde bydlela hlava rodiny a jeho dědic, domácnost byla organizována přesně podle 

patronimijního principu. Podobné klanové vztahy prostupující celé městské čtvrti nebyly 

příznačné jen pro Janov, podobné rodiny fungovaly rovněž v obchodních městech Bari a 

Barletta v Italské Apulii 12. a 13. století (Abramson, M. L. 1985).  

Typickým je určitý podíl nemovitostí a podniků ve společném vlastnictví, společné 

výdaje na budování ochranných věží a chrámů a také monopolizace nejvyšších úřadů městské 

a církevní správy. Hlavním důvodem existence těchto komunit bylo uchování ekonomických 

a politických privilegií, jimž se původně těšila tato rodina. Ze sociálního hlediska měla 

rodinná solidarita hrát také velkou roli v oblasti dálkového obchodu, v městských 

konkurenčních bojích a politickém soupeřením. Rodinná solidarita zde vystupuje jako hlavní 

nástroj moci městské nobility. V podmínkách sociální nestability a vysoké úmrtnosti 



36 

 

zajišťovaly široké rodinné vazby dědičnost, bezpečnost půjček (lichvářství bylo v Novgorodu 

jevem velmi rozšířeným (Maľkova, T. N. 2012, str. 31 – 35)) a dělbu práce. Sňatková strategie 

byla důležitým nástrojem zvýšení sociální prestiže (Jastrebickaja, A. L. 1995, str. 80 – 114). 

 

Formální projevy ctihodnosti 

Jedním z rysů bojarského klanového způsobu života byla patrilinearita, projevující se v tom, 

že několik generací rodiny odvíjelo svůj původ od jediného mužského předka, nějaké 

významné osobnosti, která pocházela z patronimijního domu, a šlo o skutečné genealogické 

linie. S osobností významného mužského předka byla zpravidla ztotožněna nějaká křesťanská 

svatyně, většinou klášter anebo kostel, o kterou se předek měl finančně starat a kde byl také 

pohřben on a jeho později potomci.  

Na patrilinearitu poukazuje v Novgorodu existující tradice zasvěcovat nově zbudované 

chrámy světcům-jmenovcům jejich donátorů. Bojarin a posadnik Michail Stepanovič staví 

v roce 1174 chrám Archanděla Michaela, jeho synové Tverdislav i Fedor Michajloviči také 

později založili chrám sv. Michaela, bojarin Antonij v roce 1211 nechává zasvětit chrám sv. 

Antonínovi, posadnik Semen Borisovič v roce 1224 nechává zasvětit chrám sv. Semionovi, 

mnich Vasilij světí v roce 1262 chrám sv. Basilovi, posadnik Jurij Ivanovič staví v roce 1350 

chrám sv. Jana Zlatoústého, Varlaam v roce 1410 chrám sv. Barlaama, posadnik Michail 

Jurjevič v roce 1419 chrám sv. Michaela na Kolmove, Efimij v roce 1444 chrám sv. Eufémie. 

Stejné jméno také dostávala ulice, na níž byl chrám hlavy patronimie postaven (Aleškovskij, 

M. Ch. 1974, str. 100 – 111). Chrám sv. Kosmy a Damijána na Cholopské ulici, jež byl 

doslova centrem Nerevské čtvrti, byl těsně spojen s rodem Mišiničů – Onciforovičů. V roce 

1331 byl zdejší farář Řehoř Kalika navrhován do funkce arcibiskupa a za podpory 

Onciforovičů zvítězil. S rodem Miroškiničů byl spojen chrám Čtyřiceti mučedníků na Janově 

ulici (Šilov, L. A. 2012, str. 62 – 70). 

Fenoménu bojarského chrámového stavitelství svědčila velmi silná autorita církve 

v Novgorodu, související s mírou zbožnosti a se silně eschatologickou náladou jeho obyvatel, 

která je patrná z dochovaných uměleckých a literárních památek (Preobraženskij A. S. 2012, 

str. 150 – 262). Novgorodský arcibiskup se těšil největší autoritě a měl poslední slovo 

při řešení konfliktů a v pro město závazných otázkách. Byl zároveň největším vlastníkem 

pozemků, druhým největším vlastníkem byla katedrála sv. Sofie (Chorošev A. S. 1980, str. 30 

– 35). Kromě toho měla zbožnost v Novgorodu svou tradici, církev se slušelo brát nekriticky, 

proto se knížata a bojaři neostýchali darovat církevním institucím velký majetek, ze kterého 
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patrně mohli těžit, s čímž měli v pozdějších dobách moskevští panovníci určité problémy. 

Letopis uvádí, že během městských nepokojů v roce 1418 nespokojení vyloupili klášter sv. 

Mikuláše z toho důvodu, že „byl bojarskou obilnicí“ (Šilov, L. A. 2012, str. 62 – 70). Chrámy 

byly v Novgorodě jedněmi z nemnohých kamenných staveb a sloužily jako skladiště zboží, 

což bylo v té době běžným jevem. Bylo tam možné ukládat komunitní a bojarské prostředky. 

Pravděpodobně nejdůležitější pro patronimijní vztahy byla ale funkce církevních staveb jako 

centra komunitního života.  

Etnografické analogie utvořily představu o možnosti existence komunit při patrinimijních a 

jiných chrámech, tzv. „pokáné rodiny“, v Novgorodu. Chrámy, které bojaři stavěli poblíž 

svých sídel, sloužily jako bohoslužební prostory pro lidi žijící poblíž, jež se nacházeli 

v klientském poměru s dotyčnou bojarskou rodinou, zároveň ale také poskytovaly zázemí, 

díky němuž tito lidé utvářeli komunity, a klientské vazby se tak upevňovaly (Šilov, L. A. 

2012, str. 62 – 70). V Prologu, knize z roku 1400, napsané na objednávku pro chrám sv. 

Kosmy a Damijána, stojící na Kozmodemjanské ulici, která spadala pod moc bojarů Mišiničů 

– Onciforovičů, dochované v Sinodální knihovně, je v úvodu zmíněno, že tato kniha byla 

napsána na rozkaz „bohumilých bojarů Jurije Onciforoviče, Dmitrije Mikitiniče, Vasilije 

Kuzminiče, Ivana Daniloviče a ostatních bojarů a celé ulice Kozmodemjanské“ (Janin, V. L. 

1965, str. 104 – 123). Chrámy zde fungovaly jako sjednocující prvek naskrz sociální 

stratifikací, proto si městská nobilita musela zakládat na budování svatyní poblíž svých 

teritorií. Stavební aktivita novgorodských bojarů má opravdu výraznou teritoriální vazbu. 

Církevní stavitelství bylo prostředkem jak posílit vazby s komunitou obyčejných lidí, která se 

formovala kolem bojarského rodu, žila spolu s bojary a pracovala pro ně. Tím bylo zaručeno, 

že tato skupina obyvatel pak bude podporovat politické a mocenské zájmy patriciátu. Chrám 

v daném případě funguje nejen jako sakrální objekt, ale i jako element sociálních vztahů. 

Zakládání chrámů bojary bylo vlastně vytvářením náboženské infrastruktury doprovázené 

konstruováním určité komunity. Založení chrámu na ulici, kde sídlila bojarská rodina, 

znamenalo upevnění její lokální moci (Šilov, L. A. 2012, str. 62 – 70).  

Chrámovému stavitelství pro družiníky a příslušníky jejich rodin se věnoval také 

novgorodský kníže. V raných dobách toto tzv. sotenné obyvatelstvo nemělo práva na vlastní 

teritorium, patrně z toho důvodu museli stavět chrámy pro svou komunitu na městském trhu. 

Roku 1113 zde kníže zakládá pro své poddané chrám sv. Mikuláše, v roce 1127 vedle něho 

chrám sv. Jana Křtitele, v jejich bezprostřední blízkosti pak chrám Zesnutí Matky Boží, sv. 

Jiří a sv. Paraskevy. Podle zmínky z novgorodské kroniky na trhu v roce 1305 shořelo 12 

chrámů (Aleškovskij, M. Ch. 1974, str. 100 – 111). 
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Nakolik efektivní mocenský nástroj to byl, poukazuje pozdější snaha moskevských 

panovníků omezit po podmanění Novgorodu veškerou donátorskou činnost. V 16. století Ivan 

IV usiloval o zachování panovnického privilegia na stavění nadhrobních chrámů, aby zabránil 

tomuto jevu. Při budování memoriálního chrámu Vorotynskou kněžnou nad hrobem svého 

manžela byla císařem odsuzována její pýcha a poukazovalo se na to, že podobné použití 

panovnických forem projevů zbožnosti není prospěšné pro spásu duše, ale naopak zhoubné, 

poněvadž spása duše může vycházet jen z pokory (Sukina L. B. 2011, str. 68 – 220). 

 Církevní stavitelství zažilo v Novgorodě velký rozmach a vyznačovalo se vůči víře 

iracionálními rysy. Moskevský arcibiskup, povolaný Moskvou potom, co Novgorod ztratil 

nezávislost, si stěžuje, že uchazeči o kněžský stav, kteří k němu přicházejí, postrádají 

nejzákladnější vědomosti. Uvažuje se o tom, že klerikální složka často nebyla profesionální a 

utvořila se z řadových příslušníků farní komunity (Šilov, L. A. 2012, str. 62 – 70). Nějakou 

dobu byl zřejmě také nadbytek církevních staveb. V době Ivana Hrozného byl vydán zákaz 

budování nových chrámů, pokud se staré nacházely ve zchátralém stavu a neopravovaly se. 

To znamená, že nadměrný počet církevních staveb byl do jisté míry problémem již v 15. 

století. Na začátku své vlády mladý Ivan IV velmi usiloval jak o omezení trendu hromadění 

církevního majetku, tak i o zmírnění snah zbožných lidí, ať už motivovaných pravověrnými 

důvody či nikoli, nesmyslně utrácet za stavění nových, často opravdu zbytečných chrámů, bez 

možnosti zajistit pro ně kleriky (Sukina L. B. 2011, str. 68 – 220).  

Bojarská rodina občas vystupovala jako patron kláštera, vedla na jeho teritoriu 

stavební aktivity, udělovala dary a občas do něj investovala obrovské prostředky. Na životě 

Arkažského kláštera, založeného v roce 1153, se od počátku hodně podílela rodina bojarina 

Michalka, který ve stěnách tohoto kláštera přijal schimu – nejvyšší formu pravoslavného 

mnišství. Ve stejném roce (1206) jeho syn Tverdislav Michalkovič postavil nad klášterní 

bránou chrám. Později v roce 1395 jeden z jejich potomků, novgorodský úředník Isaak 

Onciforovič, postavil v prostoru tohoto kláštera kamennou katedrálu, zasvěcenou archandělu 

Michaelovi, která byla v roce 1407 jeho potomky přestavěna a renovována. Víme, že kromě 

již zmíněného Michalka z této bojarské rodiny do Arkažského kláštera vstoupil i jeho syn 

Tverdislav (Chorošev A. S. 1966, str. 77 – 82; Orlov S. N. – Krasnorečjev L. E. 1967, str. 69 

– 76). Arkažský klášter pro rodinu Michalkovičů představoval pevnou duchovní tradici, která 

trvala napříč generace minimálně tři staletí. Ve 12. století území o rozloze přibližně 100 km², 

ležící na sever od Ilmeňského jezera, tvořilo monolitní celek pozemků patřících čtyřem 

klášterům, jimž byla půda věnována (Ankudinov I. J. 2007, str. 110 – 138). Alexa Michajlovič 

v roce 1192 založil Chutynský klášter a stal se jeho převorem, věnoval klášteru veškerý svůj 
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majetek. Později se stal známým svatým, Varlaamem Chutynským, a jeho klášter byl 

největším a nejbohatším v Novgorodu.  

Pozdější členové rodiny Onciforofičů reprezentují jiný přístup. Klášter Kolmov byl 

rodovým klášterem této rodiny, i zde byli pohřbeni její slavní příslušníci, včetně jeho 

zakladatele Jurije Oncifiroviče. Rodina do tohoto kláštera mnoho investovala, vystavěla na 

jeho teritoriu tři chrámy, ovšem její členové pokračovali v udržování dominantní úlohy 

v politice a nikdo z nich po vzoru svých předků do kláštera neodešel. Tyto dva příklady 

ilustrují dva různé typy donátorských vztahů. 

 Kláštery byly chráněny mravní autoritou, početnými majetkovými privilegii a 

nevyčerpatelnou církevní tradicí. Bojarské rodiny prostřednictvím nich kumulovaly majetek a 

moc. Nedotknutelnost klášterů narušil teprve Ivan Hrozný po podmanění Novgorodu v 15. 

století, před tím to bylo neslýchané. Pro tradiční středověkou víru byla totiž příznačná 

nevšímavost vůči racionalitě a rozumným důvodům. Možná proto byl novgorodskou 

společností v pozdějším 17. století velice negativně vnímán císař Petr I se svými 

pragmatickými postoji vůči víře a církvi, byl považován za odpadlíka a první léta jeho vlády 

téměř za začátek eschatologických „posledních dnů“ (Sukina L. B. 2011, str. 50 – 58). 

V Novgorodě rozšířený jev donátorství, pokud se na něj díváme jako na prostředek 

uchopení a posílení moci, mohl mít dva cíle. Jednak šlo o sjednocení klientské komunity, 

žijící v blízkosti bojarské rodiny a reprezentující její zájmy. A pak bylo donátorství 

prostředkem nastolení vlastní autority uvnitř patronimijní rodiny, cesta, jak ze sebe udělat 

významnou osobnost, podporovanou ostatními rodinnými příslušníky z toho důvodu, že 

v rámci bojarské rodiny se předpokládala dědičnost prestižních úředních funkcí.   

S tím byla zřejmě také spojena snaha o tzv. oficiální nominaci, což podle Pierra 

Bourdieueho byla snaha nobility reprezentovat před společností svou osobnost 

v symbolických formách v malířství a architektuře. Vedoucí místo zaujaly svaté obrazy, jež 

byly objednávány v malířských dílnách vládnoucími osobami a příslušníky vlivných rodin, 

kteří také vedli „ctihodný“ život a podíleli se na budování a finančním zaopatření klášterů a 

chrámů. V Novgorodě měl tento jev jinou tradici, odlišnou od jiných oblastí. Tradice 

donátorských vyobrazení se na Rus dostala z Byzance, kde byla tato zobrazení prokazatelně 

využívána k posílení moci rodů a jednotlivců, poněvadž donátoři jsou často vyobrazováni 

s císařskými atributy a v panovnickém kroji. Na rozdíl od Byzance byl donátor na Rusi 

zobrazován výhradně v modlitebním postoji. Lokálně byla tato ikonografie pojatá střízlivěji: 

objednavatelé neprojevili zájem o oficiální reprezentativní ikonografii byzantských 

panovníků, zdůrazňující honosnost oblečení, atributy a tituly. Z rukopisů dokonce donátorské 
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portréty v 15. století mizí úplně a na jejich místě často vystupují kompozice-imitace, ve 

kterých bylo zobrazení objednavatele nahrazováno jeho jménem, obrazem jeho svatého 

patrona nebo jiné postavy v situaci, s kterou se objednavatel mohl ztotožňovat 

(Preobraženskij A. S. 2011). 

V severní Rusi byla tato tradice pojata ještě přísněji. Z Novgorodu pochází pouze 

jeden případ zobrazení příslušníků donátorovy rodiny, je to ikona „Modlící se Novgoroďané“, 

objednaný v roce 1467 bojarinem Antipou Kuzminým. V její horní polovině je zobrazen 

trůnící Kristus a po stěnách Bohorodička, Jan Křtitel, archandělé Michael a Gabriel a 

apoštolové Petr a Pavel. V dolní polovině je modlící se bojarská rodina – šest dospělých 

mužů, jedna žena a dvě malé děti. Podle interpretace V. L. Janina tu jde o vyobrazení 

zemřelých příslušníků rodiny, čímž je vůbec vysvětlitelné jejich vyobrazení u Božího trůnu 

(Janin, V. L. 2007, str. 174 – 176). 

 Stejně jako v církevním stavitelství nechával donátor zasvětit chrám svatému, jehož 

jméno nosil, v malířství se také omezoval na vyobrazení svého svatého patrona. Bojarin Petr 

Michalkovič u příležitosti svatby své dcery se synem knížete Jurije Dolgorukého věnoval do 

sakristie katedrály sv. Sofie stříbrný kráter, na němž byli vyobrazeni jeho vlastní svatí patroni, 

patroni jeho manželky Marie a dcery Anastasie. Pravděpodobně u příležitosti stejné události 

byla pořízena slavná ikona Panny Marie „Znamení“, kterou v roce 1170 vynesli na městské 

hradby Novgorodu obléhaného armádou suzdalského knížete Andreje Bogolubského. Svatý 

obraz byl zraněn šípem, plakal a zahnal armádu na útěk, čímž se stal na několik staletí 

největší relikvií Novgorodu. Na zadní straně ikony byli vyobrazeni sv. Petr a sv. Anastázie, 

svatí patroni Petra Michalkoviče a jeho dcery (Janin, V. L. 2001, str. 19 – 22). 

 Možnosti oficiální nominace byly mezi novgorodským patriciátem limitovány a 

omezovány na formální projevy ctihodnosti, které spočívaly v budování chrámů svých 

svatých patronů a jejich případné vyobrazení. Bojarský klan byl velký a úcta, kterou získal 

jeden z jeho příslušníků, se přenášela i na ostatní. Pravděpodobně proto se zde neprosadila 

honosná donátorská vyobrazení známá z jihu, která byla pro Novgorod příliš 

individualistická. V bojarském prostředí šlo o získání dobrého jména, s kterým by se pak 

mohla spojovat okolní rodina a její potomci. 

 

Krevní msta 

Mezi novgorodskými bojary lze sledovat typicky klanové rysy, spojené s dodržováním 

tradičního archaického práva (Kosven M. O. 1963, str. 97 – 170; Lamažaa, Č. K. 2008, str. 
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121 – 131), především právo krevní msty, fungování kolektivní odpovědnosti a funkce 

starosty, která je patrná v administrativním uspořádání města, založeném na autoritách.  

Právo krevní msty, které nacházíme v zákonících, fungovalo i ve městském prostředí. 

V Ruské pravdě, navržené počátkem 11. století knížetem Jaroslavem Moudrým, je vyhrazeno 

pro svobodné obyvatele města, i když již tehdy bylo jako alternativa nabízeno zaplacení 

pokuty rodině oběti. V zákoníku vydaném o několik desetiletí později Jaroslavovými syny 

krevní msta již nefiguruje a zbývá pouze možnost zaplatit pokutu. I když postupně 

prosazované křesťanství krevní mstu odmítalo, sborník zákonů z Jaroslavovy doby ponechává 

toto právo Rusínům, Slovenům
4
 a některým úředníkům, tzn. ponechávává ho přímo pro 

Novgorod (Janin V. L. 2013, str. 20 – 21). 

Ve velké příbuzenské skupině, zapojené do složité diplomatické hry o politickou moc, 

si měšťan nechával hodně záležet na mravních hodnotách a svém chování, protože úcta, které 

se těšil, se přenášela na celou skupinu, jak lze vidět na donátorských snahách městského 

patriciátu. Neúcta, do které se stejně tak mohl dostat, by ale také zahrnovala celou skupinu. Je 

proto možné, že i když se právo krevní msty již nevyskytovalo v zákonících, nacházelo přesto 

uplatnění na základě trvajících rodových tradic. 

 

 Funkce v bojarské rodině 

Výzkum novgorodských usedlostí poskytuje obraz bojarské rodiny jako uzavřené ekonomické 

mikrostruktury. V rámci rodiny se od počátku uskutečňovala výroba základných prostředků 

denní existence, později byla na rodinných usedlostech organizována výroba, která 

zajišťovala potřeby rodiny a jejích klientů, podobně tomu bylo s obchodem a správou města a 

okolí. 

V podmínkách rodiny fungující na klanovém principu s klientsko–příbuzenským 

systémem člověk již od narození dostával určitá práva a kontrolu nad vymezenou skupinou 

lidí. Místo v příbuzenském systému, soustředěném kolem hlavy rodiny, a tím i hlavy 

patronimie, bylo daností. Většina úřadů fungujících v Novgorodě byla dědičná, jiné funkce a 

hodnosti, spojené se správou pozemků, soudnictvím a obchodem, byly také vykonávány 

příslušníky rodiny. Na jejich profesní činnost poukazují nálezy komplexů nápisů na 

březových kůrách, pocházejících z jednotlivých usedlostí. Rozdělení těchto pracovních funkcí 

mezi jednotlivé rodinné příslušníky představovalo výhodu z důvodu kontrolování všech 

finančních a mocenských zdrojů a jejich udržení uvnitř rodiny. Následkem této praxe patrně 
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 Původní novgorodské gentes 
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byla nízká sociální mobilita, na rozdíl od nebojarských rodin. Tradiční zákony, které byly 

dodržovány, předpokládaly osobní odpovědnost před celou komunitou a následování autority 

starších. V souvislosti s tím říká sv. Lukáš v 11. století v Novgorodu, že člověk „má 

naslouchat starcům a rodičům“ (Aleškovskij, M. Ch. 1974, str. 100 – 111). Čím blíž byl člověk 

patronimijnímu jádru rodiny, tím menší měl sociální mobilitu, tím větší měl naopak tradiční 

vazby, tím více byly jeho zájmy podřízeny rodinné skupině a volba partnera podřízena 

zájmům celého rodu. 

Jako příklad takového příslušníka bojarského klanu můžeme uvést osud Oliseje 

Grečina, známého středověkého malíře, jehož usedlost byla otevřena v 60. letech na Troickém 

výkopu. Existuje svědectví, že právě Olisej Grečin na objednávku vyzdobil freskami chrám 

na Iljinské ulici. Usedlosti, jež tady byly objeveny, patřili klanu bojarů Miroškiničů, 

příbuzných a potomků posadnika Mirošky Nezdiniče, kteří spravovali městsku čtvrť známou 

jako Ljudin konec. Popularita bojarina Mirošky Nezdiniče mu dovolila nejen trvale (do jeho 

smrti v roce 1204) zastávat posadnický úřad, ale i vyzdvihnout na tuto pozici syna Dmitra 

Miroškiniče, a později i vnuka Semjona Borisoviče. Kromě usedlosti Oliseje Grečina byly 

prozkoumány ještě čtyři majetné usedlosti, které spadaly pod stejný systém patronimie 

Miroškiničů. Mezi movitým materiálem, pocházejícím z daných usedlostí, najdeme více než 

100 dokumentů na březových kůrách, cylindrické mety, jež byly používány výběrčími daní, 

pečetidla a zlatnické výrobky, což potvrzuje bojarský status jejich obyvatel (Chorošev A. S. 

1988, str. 160 – 163; Janin, V. L. 2007, str. 211 – 252). 

Grečin byl knězem nejvyšší hodnosti, víme dokonce, že v roce 1193, když byl ve 

funkci kněze v chrámu Bazileje Parijského na Jaryševově ulici Ljudina konce, kandidoval na 

biskupa. Tehdy ale neměl štěstí a arcibiskupem byl zvolen Martirij Rušanin (Chorošev A. S. 

1988, str. 160 – 163). 

Je prokázáno, že Grečinovým otcem byl již zmíněný bojarin Petr Michalkovič, který 

uzavřel sňatek své dcery, sestry Oliseje, s knížetem Jurijem Dolgorukým. Petr Michalkovič 

byl knížecím zástupcem městského soudu, a protože úřady v Novgorodu byly často dědičné, 

později na tomto místě potkáváme také Grečina. Dochoval se dopis od Mirošky Nezdiniče 

adresovaný Grečinovi během soudního řízení: „Od Miroslava k Olisejovi Grečinovi. Teď 

přijde Polovčán Gavko. Zeptej si ho, kde je ubytován. Pokud viděl, jak jsem zadržel Ivana, 

postav ho před svědky, podle toho, co odpoví“
5
 (nápis číslo 502). S Grečinovým úřadem je 

také spojen další nápis (číslo 603): „Od Smoliga ke Grečinovi a Miroslavovi. Oba víte, že 
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jsem řízení nevyhrál. Je vaše. Moje žena již zaplatila pokutu 20 hřiven, které patří knížeti 

Davidovi“
6
.  Oba nápisy pochází z usedlosti E Troického výkopu, situované na křižovatce 

Černiciné ulice, nedaleko od Grečinovy usedlosti, kde se ve 12. století prokazatelně scházel 

městský soud (Janin, V. L. 2001, str. 12 – 18). 

Na usedlosti Oliseje Grečina stály dva obytné komplexy, v jednom z nich byla 

malířská dílna. Její provoz je doložen rozsáhlým souborem nálezů barev, pigmentů, 

chemických prvků na ředění barev, plátků z drahých kovů a malých keramických nádobek, 

souboru destiček na malování obrazů. Také tu byly nalezeny předměty církevního kultu a 

soubor magických amuletů, což dokládá příslušnost majitelů ke klerikům. O majetnosti 

sociálního prostředí usedlosti svědčí nálezy přepychových předmětů z drahého kovu, 

například masivního zlatého prstenu s drahokamem. Na osobnost Grečina také odkazuje 

komplex nápisů na březových kůrách, obsahujících jeho jméno. Usedlost existovala do roku 

1207, kdy byla zničena požárem. Pozdější nálezy a přeplánování usedlosti svědčí o změně 

majitele (Chorošev, A. S. – Janin, V. L. – Kolčin, B. A. 1981). 

Rivalem Miroškiničů byl klan pruských bojarů Michalkovičů. V průběhu vývoje 

politických událostí Michalkoviči dokázali využít ve svůj prospěch snahu Dmitrije 

Miroškiniče učinit posadnictví dědičným úřadem a klesající popularitu Miroškiničů, 

související s jakýmisi finančními machinacemi této rodiny. Michalkovičům se proti nim 

patrně povedlo podnítit lidové povstání, pogrom jejich rodové usedlosti v roce 1207 je 

archeologicky potvrzen. Ve vrstvách datovaných lety 1207 – 1209 je zjištěna silná požárová 

vrstva. V plamenech byla celá Černiciná ulice, požár byl natolik intenzivní, že kompletně 

vyhořel chodník. Ve spálených vrstvách byla nalezena kostra ženy. S novou zástavbou čtvrti 

se začalo až o dva roky později. Právě tento požár ukončil provoz dílny Oliseje Grečina. 

Miroškovi potomci později sídlili na jiné straně řeky, odkud se nadále snažili soupeřit 

s Michalkoviči, což skončilo surovým vypořádáním se se Semjonem Borisovičem v roce 

1230, po kterém klan Miroškiničů zanikl (Chorošev A. S. 1988, str. 160 – 163). 

Grečin se později stal igumenem kláštera sv. Jiří. Letopis zachycuje roku 1226 jeho 

jmenování, když smrtelně nemocný igumen Savvatij říká „Ustanovte igumenem Grečina, 

popa z chrámu Konstantina a Heleny.“ „I přivedli muže dobrého a velmi bohabojného, 

Grečina, postřihli ho toho dne, 2. března, na den svatého Theodota, a ustanovili jej igumenem 

8. března, na den svatého Theofylakta.“ V roce 1229 Olisej Grečin znovu kandidoval na 

arcibiskupský stolec a znovu neuspěl. Poté v klášteře přijal jméno Sáva a vykonával své 
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řemeslo, maloval svaté obrazy. Zmínka z roku 1231 je spojena s jeho smrtí: „Z Chutynu, 

z kláštera svatého Spasitele přivedl kníže Jaroslav, arcibiskup Spiridon a celý Novgorod 

igumena Arsnije, muže mírného a pokorného, a dali mu post igumena u sv. Jiří a Sávu této 

hodnosti zbavili a zavřeli ho v cele. Sáva onemocněl, ležel šest týdnů a 15. března zemřel, 

v sobotu před polednem, a byl pohřben igumenem Arsenijem a všemi bratry.“ (Janin, V. L. 

2007, str. 211 – 252). 

 

Správa obchodu městským patriciátem 

V starším bádání je Novgorod prezentován jako město výrazného řemeslného a obchodního 

profilu, s obchodníky jako dominantní složkou obyvatelstva, jež se také podílela na vzniku 

města. Podle současných názorů bylo ale zrození dálkových obchodních kontaktů 

doprovázeno jinými jevy. Na raných formách existence města nejprve musela vzniknout 

distribuce zboží vlastní výroby v nejbližším okolí a naplnit místní trh, dálkový obchod se až 

poté stává zdrojem prosperity města. To znamená, že zrození obchodního města je završením 

dlouhého procesu vývoje osady jako centra domácí výměny (Nicholas, D. M. 1969, str. 55 – 

114). Složka obyvatel, jež se podílela na obchodě, měla vzniknout na půdě již existujících 

mocenských poměrů. V Novgorodě, kde městská správa od začátku patřila bojarským 

klanům, prokazatelně profitujícím také na obchodě, sestávala obchodní složka obyvatel 

zřejmě také především nebo zcela z příslušníků bojarských rodin. 

Tato obchodní složka byla ve městě nejvíce aktivní a zároveň otevřena novým 

tendencím. V rámci svého zaměstnání obchodníci hodně cestovali, podíleli se na kolonizaci a 

stávali se tak zdrojem předávání informací o životě lidí z různých oblastí a regionů, měli 

nárok na určitou hmotnou úroveň (podle slov Pierra Bourdieuho byli nositeli určitého habitu) 

a byli doslova nositelem vzorové světské kultury. Podle mnohých badatelů hraje přítomnost 

obchodní složky obyvatel ve městě vedoucí roli v šíření vzdělanosti a rozšíření schopnosti 

počítat, číst a psát mezi nižší sociální vrstvy. 

Početné důkazy rozšíření gramotnosti naskrz všemi sociálními složkami obyvatel 

Novgorodu přinášejí nápisy psané na březových kůrách. Z letopisu z roku 1030 pochází 

zmínka o tom, že kníže Jaroslav Moudrý po příchodu do Novgorodu vzal „tři sta dětí starostů 

a popů, aby se vzdělaly v knihách“. V legendách o některých novgorodských svatých, 

sepsaných ještě ve středověku, se hovoří o tom, že se učili ve školách, jako o zcela běžné 

záležitosti. Některé dochované novgorodské nápisy přímo představují školní cvičení, abecedy, 

slabiková cvičení, občas obsahující chyby (Janin V. L. 2007, str. 48 – 49). Slavný nález 
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souboru nápisů, obsahující taková cvičení, pocházející z ruky Onfima, obsahuje dokonce 

dětské obrázky. Tento soubor nápisů byl nalezen v Novgorodu na usedlosti I ve vrstvách z let 

1240 – 1260. Je prokázáno, že byl psán dítětem ve věku 6 až maximálně 10 let a obsahuje 

psací cvičení (Arcichovskij 1957, str. 215 – 223). To je dalším důkazem, že si ve středověké 

městské společnosti musel jednotlivec hodně zakládat na získání vzdělání a na své 

informovanosti. Tento soubor byl sice nalezen v kontextu vyššího sociálního profilu, nicméně 

studium dalších nápisů, jejichž počet dnes tvoří 1055 exemplářů, poukázal na skutečnost, že 

gramotní byli i lidé z nižších sociálních vrstev, přičemž v jejich případě výjimku netvořily ani 

ženy (Janin V. L. 2007, str. 17 – 153; Satkliff B. 2006, str. 42 – 49).  

S rozšířením gramotnosti souvisí i nálezy železných, bronzových a kostěných pisátek, 

jimiž byly nápisy do březové kůry vyrývány. Jenom na Nerevském výkopu, který otevřel 

několik usedlostí situovaných podél Veliké ulice, bylo nalezeno 70 pisátek. Zdi 

novgorodských středověkých chrámů jsou pokryty obrázky a nápisy zvanými graffiti, jež byly 

během mší vrypovány do stěn těmito pisátky. Z toho se dá usoudit, že pisátko nebylo jen 

předmětem, který se běžně nacházel doma, ale bylo osobním nástrojem, který měl každý 

všude s sebou. Dalším často nacházeným předmětem, který souvisí s výukou psaní, jsou cery 

– destičky s vrstvou vosku, do kterých se vyrývaly písmena (Rybina, E. A. 2001a, str. 197 – 

224). Existují také doklady toho, že stavebníci označovali věnce budov číslovkami, které 

tehdy měly podobu písmen (Kolčin, B. A. 1956, str. 44 – 137). 

Díky obchodníkům dosud klasické vzdělání, které bylo doménou kleriků, vlastně mění 

svůj ráz a stává se praktickou záležitostí. Vyvinul se styl pracovní korespondence. Obchodníci 

se také učili cizím jazykům, nápis číslo 403 z let 1360 – 1380 zachycuje fragment rusko-

karelského slovníku. Tento slovník má spíš podobu poznámek, jsou v něm uvedeny dost 

specifické pojmy, proto se předpokládá, že člověk, který ho psal, karelsky už uměl.  

Mnoho nápisů na březových kúrách obsahuje úřední záznamy. Je prokázáno, že tyto 

texty ve svém celku obsahují kompletně vyvinutou účetnickou terminologii. Týkají se daní, 

půjček, hodnoty zboží v peněžní a naturální formě. Tyto opisy se objevují brzy, již v 11. 

století. Zdá se, že jednotlivé osobnosti si dokonce pořizovaly kreditní účty, představované 

seznamy obsahující jméno, částku a bydliště. Nápisy na kůrách svědčí také o finančních 

deliktech, jako nesplácení dluhu nebo útěk dlužníka. Vymáhání dluhu se uskutečňovalo 

prostřednictvím soudu. Množství a obsah účetnických záznamů, metoda jejich vedení a 

užívání vyvinuté odborné terminologie celkově svědčí o plné vyvinutosti finančního prostředí 

(Maľkova T. N. 2012, str. 31 – 35).  
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V této době vznikají literární žánry, které se už nezaměřují na životy svatých, hlavními 

postavami jsou naopak obchodníci a měšťané. Ve městě se postupně začíná formovat světská 

kultura a patrně i inteligence. 

  

Formy uspořádání rodiny v novgorodské společnosti 

Představa existence tzv. nukleární rodiny (tvořené jen manželským párem a dětmi) ve 

středověku byla zpochybněna, naopak se uvažuje o tom, že ve středověku existovaly všechny 

typy rodiny, v závislosti na sociálním prostředí, navíc forma a struktura domácnosti podléhala 

neustálým proměnám, podmíněným mnoha faktory (Jastrebickaja, A. L. 1995, str. 75 – 114). 

Forma nukleární rodiny nebo malé rodiny s nepočetným příbuzenstvem byla patrně spojena s 

klientským obyvatelstvem na bojarských usedlostech, mezi nímž bylo hodně přestěhovalců. 

Z důvodu častých epidemií a válek se v Novgorodě dá předpokládat významný výskyt 

necelých rodin: vdovec či vdova s dětmi nebo muž starající se o sirotky po svém bratru. 

Město lákalo vdovy ze selského okolí, jež doufaly, že zde najdou útočiště a práci. Tyto trendy 

předpokládají existenci osob bez příbuzenských vazeb v rámci jedné domácnosti.  

„Velký dům“ byl záležitostí jen vyššího sociálního prostředí, novgorodského 

patriciátu. Podobně jako jinde v té době, v Novgorodě pevností a složitostí příbuzenských 

vztahů nejvíce vynikaly hospodářsky a politicky aktivní sociální vrstvy jako bojarství, 

nobilita, obchodníci, jež byly zapojeny do složité diplomatické hry o politickou a 

ekonomickou moc. Tyto vrstvy měly složitý systém domácího hospodářství, rodinné skupiny 

byly velké a pevné. Jejich klienti měli příbuzenský systém užší, vedení domácností jednodušší 

a méně stabilní. S nearistokratickými rodinami byla naopak spojena větší mobilita a menší 

připoutanost k místu bydliště. 

Patricijní rodina se stává v průběhu svého vývoje stále více patrilineární, lze to 

pozorovat na snaze některých bojarů učinit úřady dědičnými. Bojarské klany obývaly jednu 

část města, ztotožňovaly se s jediným mužským předkem a také s křesťanskými svatyněmi, 

jež byly založeny jejich rodinou, hlavně oním významným předkem.  

Zůstává otázka, do jaké míry byl systém bojarské patronimie uzavřený vůči nové 

nobilitě přicházející zvenku. Podle kroniky ve městě sídlili také knížecí družiníci a poddaní, 

jejichž usedlosti byly pravděpodobně otevřeny na Iljinském výkopu, nevíme ale, jak početný 

tento element byl. Historici občas naznačují existenci nových bojarských rodů, u nichž 

nenacházíme ani starobylý původ, ani vlivné rodinné příslušníky. Tento jev je obzvlášť patrný 

v 13. století. Usuzuje se, že v té době rodová moc procházela jistým oslabením. V souvislosti 
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s tímto jevem lze sledovat vznik Plotnické čtvrti s novým bojarstvím (Dubrovin G. E. 2010, 

str. 48 – 54). 

 

Postavení ženy 

Skutečnost, že moc rodiny se opírala o mužskou větev, není zpochybnitelná. Proto není nic 

překvapivého na tom, že se ženské postavy v písemných pramenech téměř nevyskytují, přesto 

není pohyb o tom, že byla žena aktivním činitelem ve společnosti. Uvažuje se o tom, že právě 

ve středověkém městě, v podmínkách života klanové rodiny žijící na velkém hospodářství, 

žena vystupuje jako správkyně velké rodiny, která měla poslední slovo v rozhodování nad 

důležitými otázkami (Jastrebickaja, A. L. 1995, str. 89 – 114). K tomuto poznatku přispívají 

nálezy nápisů na březové kůře, psané ženskou rukou, z různých sociálních prostředí. Samotný 

fakt gramotnosti žen svědčí o jejich aktivní roli ve společnosti. Autorky nápisů řeší otázky 

spojené s lichvářstvím a soudnictvím (Janin, V. L. 2001, str. 54 – 110; Satkliff, B. 2006, str. 

42 – 49). Marfa Boreckaja, vdova po posadniku Isaaku Boreckém a matka posadnika Dmitrije 

Boreckého, byla neformální líderkou bojarské opozice vůči Moskvě v posledních letech 

nezávislé existence Novgorodu. Je také známo, že ji podporovaly další dvě ženy, Anastasije, 

žena bojarina Iana Grigorjeviče, a Efimie, žena posadnika Andreja Gorškova, jež opíraly svou 

moc o velmi podstatné finanční prostředky, které cestou úroků úspěšně zvyšovaly, a jednaly 

s Litevským knížectvím o připojení Novgorodu jako území s jistou autonomií.  

Ženy z patriciátu se podílely na sňatkové politice své rodiny a jejich zájmy byly těsně 

spojeny s rodinnými. Ženy z klientského prostředí měly zřejmě větší prostor pro osobní život. 

 S postavením ženy z bojarského klanu lze spojit nálezy zlatých a stříbrných šperků. 

Takové nálezy nejsou časté, pochází z požárových horizontů, majitelky o ně přišly během 

požáru. Víme, že součástí bohatého kroje ženy byly stříbrné přívěsky a náušnice, které byly 

patrně v analogii s byzantským krojem našívány na čelenku anebo na pokrývku hlavy a 

tvořily ozdobný reliéfní pruh (Ryndina, N. V. 1963, str. 110 – 121; Sedova, M. V. 1981, str. 

58 – 79). Víme, že byly velmi drahé, protože v celé severozápadní Rusi se nevyskytovaly 

ložiska barevných kovů. V již zmíněném nápisu na březové kůře číslo 644 je uvedeno 

množství zlata, ze kterého měly být vyrobeny tři náušnice, jde o 17 gramů. Vzhledem 

k obrovské ceně zlata v té době to byla velmi drahá záležitost. Kroj s kompletním zlatým 

šperkem představoval obrovský majetek. 
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7. Závěr 

 

Rané etapy osídlení Novgorodu byly již několikrát archeologickými výzkumy 

zachyceny. Všechny svědčí o existenci od sebe vzdálených osad, obklopených polnostmi, 

které se postupně sjednocovaly v sídelní celky, nacházející se patrně ve správě lidí spojených 

mezi sebou příbuzenskými vztahy. Osady se rozrůstaly a proměňovaly v město a jejich správa 

byla nadále v rukou jednotlivých rodů. Jsou patrné archaické rysy správy a sociálních vztahů 

obyvatelstva těchto osad, které přetrvaly po celou dobu existence nezávislého Novgorodu. 

Město, které vzniklo v pozdějším 11. století na těchto archaických základech, se vyvíjelo svou 

unikátní cestou a dalo vzniknout fenoménu bojarské republiky, vlády klanů, které svou moc 

opíraly o majetek a příbuzenské vztahy. V průběhu svého vzniku se město ocitlo rozděleno 

mezi několika aristokratickými rodinami. Rysem těchto rodin bylo klanové uspořádání na 

patronimijním principu. Příslušníci těchto rodin měli společného slavného předka a sídlili 

v jediné městské čtvrti, v pramenech označovaných jako konce, budovali chrámy a kláštery, 

kde měli své nekropole. Postupně začínají dominovat také v městské správě a zastupovat 

vedoucí úřady, stávají se největšími vlastníky pozemků, profitují z lichvářství a obchodu. 

Patrně existovala hlavní usedlost, ve které bydlela hlava rodiny a jeho dědic. 

Domácnost byla organizována přesně podle patronimijního principu. Rysem klanového 

archaického práva bylo sídlení na jednom teritoriu, společné vedení hospodářství a 

profitování z městských zdrojů, společný majetek, společná spotřeba produktů hospodářství a 

solidarita mezi rodinnými příslušníky. Na archaické uspořádání společnosti poukazují jevy 

jako přetrvávající praxe krevní msty, správa na základě volby starosty nebo osobní 

odpovědnost jednotlivce za celou rodinu. 

Bojarské klany byly velké, díky čemuž měly možnost své příslušníky podle svých 

možností a postavení v rodině zaměstnávat pro nejrůznější činnosti (obchod, správa pozemků, 

vybírání daní) a tím kontrolovat veškeré městské zdroje. Právě o svou velikost bojarská 

rodina opírala svou moc. Skládala se z početných menších rodin a hospodářství, soustřeďovali 

se kolem ní její klienti. V tomto systému vynikala úloha ženy, která se měla starat o 

záležitosti uvnitř rodiny. Sňatková strategie byla ve zdejších mocenských poměrech 

prostředkem k získání sociální prestiže. Užší příbuzenský systém rodin prostých lidí činil 

fungování domácnosti naopak jednodušším, tito lidé byli méně přivázáni k místu bydliště a 

svobodnější ve svých sociálních volbách. 
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Na teritoriu usedlosti žili nejen její majitelé, ale i čeleď, která jim sloužila. Tento 

element tvořil pravděpodobně největší podíl v populaci Novgorodu. Jsou doklady přítomnosti 

také knížecích poddaných ve městě, ovšem tyto doklady spadají k nejstarším dobám, 11. – 12. 

století. Ve 14. století osídlení překrývají bojarské usedlosti ve své klasické podobě. 

Usedlost tvořila kompletní hospodářské a řemeslné zázemí. Doklady výroby se 

začínají objevovat počátkem 11. století a přibližně ve stejné době také kodifikované doklady 

osobního majetku. Na usedlosti bývaly umístěny nejen dílny, ale také obytné domy sloužících 

a řemeslníků, kteří se k majiteli usedlosti nacházeli v klientském poměru. Suroviny byly také 

zajišťovány bojarskou vrstvou. Výrobky byly pravděpodobně původně určeny pouze k 

zajištění potřeb rodiny a jejího okolí, alespoň v raných dobách, kdy městské osídlení ještě 

nebylo příliš husté, a obyvatelé si mohli vystačit s tímto systémem distribuce. 

Bojarský klan se staral o lidi, kteří zajišťovali jeho hospodářské zázemí, ze svých 

prostředků pro ně budoval obytné domy a lázně, ale také veřejné budovy, kurie pro veřejná 

shromáždění, opevněné věže, obchodní dvory a dílny, které si pronajímali nebo měli ve 

společném vlastnictví. Bojarské církevní stavitelství zde vystupuje jako prostředek 

k prosazení rodové moci. Ze středověku známé projevy formální ctihodnosti vypadají v 

případě Novgorodu jako snaha ustálit patronimijní vztahy v rámci rodiny a svého klientského 

okolí. Bojarský klan patrně také prosazoval zájmy svého klientského okolí u úřadů. Lidé 

naopak podporovali „své“ bojary v boji proti jejich rivalům. Je vidět, že tyto vertikální vazby 

naskrz sociálními vrstvami byly velice pevné, na rozdíl od křehkých horizontálních 

politických svazků, které bojarské rody uzavíraly mezi sebou a knížecím prostředím. 

Lidé obývající usedlosti byli organizováni kolem bojarských klanů nejen klientským 

poměrem, ale také sídelní dislokací, fungoval mezi nimi vlastní správní systém, volili své 

starosty. Kromě toho byla komunita vázána na jednotlivé farnosti, které pro ni zřizovali 

příslušníci bojarských rodin. To všechno vytvářelo v lidech jednotnou identitu, spojenou s 

místem bydliště a bojarským rodem, ztotožňovali se s lidmi ze svého okolí nehledě na jejich 

sociální příslušnost a majetkový stav. 

Ve středověkém městě nebylo místa pro obecní demokracii, navzdory dnes velmi 

populárnímu názoru (Burov, V. A. 1988, str. 33 – 37; Melčakova, M. I. 2000, str. 199 – 206). 

Aktivní úloha nebojarských vrstev je ale nepopiratelná, i když je vyloučena existence 

samosprávných jednotek mezi prostým lidem. Nebyla žádná místní samospráva, bojaři ale při 

vládnutí prosazovali zájmy „svých“ lidí. Je obecně známo, že v Novgorodu nebyl sociální 

prostor pro vznik řemeslných gild, po přikladu hanzovních a italských obchodních měst. 
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Mezi proměnami, kterými město procházelo v průběhu svého vývoje, je zřejmá 

kodifikace pozemkového vlastnictví někdy na konci 11. století, po které následovala snaha o 

rozšíření výrobního a hospodářského zázemí bojarských klanů. To patrně do města 

přitahovalo nové obyvatelstvo, které se pak podílelo na jeho růstu a vytvářelo novou skupinu 

spotřebitelů. Důkazy největšího přítoku nových obyvatel jsou fixovány začátkem 13. století 

na zvětšujícím se počtu staveb usedlostí a vzniku nových městských čtvrtí. Dosud existující 

systém distribuce zboží mezi bojarskými rodinami a jejich klienty nebyl schopný zajistit 

potřeby rostoucího obyvatelstva a začaly se prosazovat nové technologie, zaměřené na 

zvýšení počtu výrobků, což bylo doprovázeno nápadným poklesem jejich kvality (právě v té 

době se objevují doklady strojového soustružení dřevěných výrobků). Tyto technologické 

proměny výroby svědčí o vzniku distribuce zboží prostřednictvím trhu. 
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Abstrakt 

 

Novgorod je nejlépe prozkoumaným středověkým městem v Evropě. Archeologické 

výzkumy prokázaly, že největší moc ve městě měly jednotlivé bojarské rodiny a celé město 

bylo mezi ně rozděleno. Rodiny měly klanové uspořádání, které fungovalo na principu 

patronimie. Žily na velkých usedlostech, kde se také soustřeďovalo jejich hospodářství a 

výrobní okrsky. Tyto usedlosti společně s nimi obývali lidé nebojarského původu, kteří 

pracovali v jejich zázemí a byli s bojarskými rodinami v klientském poměru. Daná práce 

zkoumá, jaké sociální vazby existovaly mezi obyvateli města, jakým způsobem si mezi sebou 

rozdělovali moc, jejich majetkové poměry, různé formy rodiny ve městě a vyhlídky 

příslušníků jednotlivých sociálních vrstev. 

 

 

Klíčová slova: 

Novgorod – středověk – středověké město – sociální archeologie 
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Conclusion 

 

 Novgorod is one of the most archeologically excavated medieval cities in the world. 

Archaeological research has shown that the highest power was concentrated in the hands of 

few boyars families, which was controlled all city. This families had the clan organisation 

which was based on the patronimic princip. They lived in the large properties where was 

concentrated their household and production areas. In these properties also lived inhabitants 

of non-boyar originality, who was worked there and was in client relationships with boyar 

families. This paper is about social bindings between citizens, their power assignment and 

equity ratios, also kinds of families which existed in the city and which social prospects had 

members of social strates. 

 

 

Key words: 

Novgorod – middle ages – medieval city – social archaeology 
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