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TĚLESNÝ VZHLED STARÝCH SLOVANŮ NA PODKLADĚ 
ANTHROPOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ 

Vojtěch Fetter 

Bohatý kostrový materiál, nashromážděný během posledního půl století značně zpřesnil naše 
představy o tělesných vlastnostech starých Slovanů. K zpracování otázky o tělesném vzhledu 
Slovanů použil jsem hlavně nejnovější polské, sovětské, maďarské a jugoslávské literatury, dále naši 
starší české literatury a nových anthropologických výzkumů na osteologickém materiálu ze 
slavníkovské Libice, které jsem vedl na pracovišti anthropologie Karlovy university. 

HISTORICKÝ PŘEHLED VÝVOJE PROBLÉMU 

Nejstarší zprávy o tělesném vzhledu starých Slovanů podávají středověcí dějepisci, cestovatelé a 
obchodníci. Jde o velmi cenná sdělení, nezbytná pro stanovení anthropologické typologie starých 
Slovanů, neboť se týkají často tělesných vlastností, pro které kostrový materiál neposkytuje žádné 
objektivní doklady. Jsou to zejména zprávy o barvě vlasů, očí, pleti a konečně i o úpravě účesu a 
vousů. Pro posouzení tělesného vzhledu starých Slovanů jsou základem zprávy, které podává 
Prokopios, řecký dějepisec ze 6. stol. po začátku naší éry. Jako očitý svědek některých válečných 
výprav za císaře Justiniána získal z vlastního názoru četné vědomosti o Slovanech, s nimiž 
Byzantinci přišli po prvé do styku na dolním Dunaji. Pozdějšími doklady jsou nejstarší malby a 
fresky z prvních dob křesťanství u Slovanů. Konec středověku a začátek novověku neměl zájem o 
tělesný vzhled starých Slovanů. 

V 19. stol. s rozvojem anthropologie, v době národního uvědomění a konečně i v době vzniku 
záměrně skreslovaných rasových theorií řeší seopět otázka tělesného vzhledu nejen našich předků, 
ale i předků všech nynějších evropských národů. Po objevení lebečního indexu, který z poměru šířky 
a délky mozkovny stanoví kategorie s dlouhou, střední a krátkou hlavou, vznikla domněnka, že byla 
nalezena hranice mezi dlouhohlavými Germány a Slovany s krátkým tvarem mozkovny. Objevitel 
cefálního indexu, švédský anthropolog Anders Retzius, přesvědčil o této theorii též našeho slavného 
Jana E. Purkyně a Eduarda Grégra. Později, když psychoanthropologie mylně spojovala s tělesnými 
vlastnostmi duševní a povahové vlastnosti, byla Slovanům připsána Herderem mírná, „holubičí“ 
povaha. 

Všechny tyto nepříliš vědecky doložené theorie podrobil důsledné kritice náš věhlasný 
prehistorik a anthropolog Lubor Niederle, který získal velké zkušenosti v obou oborech vlastní 
pilnou prací a studiem u nejpřednějších zahraničních badatelů. Je zajímavé, že v oboru 
anthropologie Niederle měl stejného učitele jako náš světový anthropolog Aleš Hrdlička, a to 
francouzského anthropologa na École d'Anthropologie, L. Manouvriera. Geniální francouzský 
anthropolog ukázal oběma, že anthropologie je vědou, která staví své poznatky na zkušenostech 
vědecky získaných z velkých souborů jedinců, a že jen takto zjištěné poznatky lze pokládat za 
věrohodné. 

Lubor Niederle s neobyčejnou pečlivostí a vědeckou přesností prozkoumal velký literární, 
kostrový a archeologický materiál a správně poukázal, že vzhled starých Slovanů byl zcela jiný, než 
si jej představovali badatelé ovlivněni romantismem 19. stol. Můžeme říci, že doposud všichni 
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máme zakořeněnou nesprávnou představu o vzhledu starých Slovanů z nádherných obrazů J. 
Mánesa, Mikoláše Alše a ze soch Myslbekových. Romantický ohlas Rukopisů projevuje se v těchto 
uměleckých výtvorech, které v mnoha reprodukcích pronikly do nej širších lidových vrstev. L. 
Niederle ukázal, že zejmena úprava vlasů a celkový vzhled starých Slovanů byl jiný. Díla našich 
předních umělců podávají podobu Praslovanů jako lidí silného, rozložitého těla, s obličejem střední 
šířky, s význačným mírně konvexním nosem, s dlouhými kníry a s vlasy tmavě hnědé barvy, 
rozdělenými uprostřed hlavy a spletenými v copy, které spadají až na hruď. L. Niederle dokázal, že 
tato představa není správná. Na Dětvě se dlouho uchovala tato úprava účesu, ale jinde se s ní 
neshledáváme. Na Slovensku byla převzata od Maďarů, případně od Avarů, u nichž bylo zvykem 
splétat vlasy v copy i u mužů. Naopak nejstarší malby zejména na začátku křesťanské doby u 
Slovanu ukazují, že muži měli dlouhé vlasy, které případně rozčesávali na temeni a jejich proud 
vedli za ušní boltec dozadu, kde na krku vlasy zastřihávali. Úprava účesu není tak důležitá pro 
vyjádření anthropologického typu jako spíše barva vlasů. M. Aleš a jeho následovníci zobrazovali 
Slovany s tmavými vlasy a s tvarem obličeje, který připomíná jižní Slovany, jak je známe z maleb 
Čermákových. Tmavý vlas a tmavé oko spolu s mírně konvexním nosem, vysokou postavou, 
krátkou a kulatou hlavou, s plochým týlem jsou typickým znakem dinarského anthropologického 
typu. Tyto představy, jak vysvítá z prací Niederlových, nejsou správné. Hlavní omyly vznikly tím, 
že pokusy o vystižení podoby starých Slovanů se neopíraly o výsledky vědeckých 
anthropologických výzkumů na podkladě materiálu, který nacházíme v staroslovanských hrobech, 
ani nebraly v úvahu zprávy středověkých historiků a vyobrazení v nejstarších knižních památkách. 

L. Niederle ve svém díle Život starých Slovanů a v Slovanských starožitnostech se důkladně 
zabývá tělesným vzhledem starých Slovanů. Správně poukazuje na to, že není možno po této stránce 
srovnávat Staroslovany s nynějšími Slovany. Podle něho na tělesné stavbě nynějších Slovanů 
pozorujeme změny, které byly způsobeny během tisíce let pomíšením, migrací a někde též isolací. 
Niederle přichází k názoru, že původní Slované byli lidé vyššího vzrůstu, světlých vlasů a světlých 
očí, s růžovou pletí, s dlouhou mozkovnou, se středně širokým obličejem a úzkým nosem. Podle jeho 
popisu staří Slované většinou se vyznačovali somatickými znaky, které jsou charakteristické pro 
severský typ. Tato theorie, kterou Niederle systematicky propracoval, opírá se o zjištění, že v 
staroslovanských hrobech nejen u nás, nýbrž i jinde se vyskytují převážně dolichocefální lebky, a že 
v hrobech vedle hnědých a temně rusých vlasů byly nalezeny světlé vlasy. Také starší spisovatelé líčí 
Slovany až na výjimku, o níž bude později pojednáno, jako lid světlé komplexe s rusými vlasy. 
Niederle připouštěl, že snad nejde o čistý, plavý typ Skandinávců, nýbrž o typ s temně rusými vlasy, 
s různou barvou očí, se světlou pletí, který rozhodně není brunetním typem alpinským. Barva vlasů 
nebyla u starých Slovanů tak jednotná. V hrobech u Dubé byly nalezeny hnědé, u Vysokého Újezda 
světlé vlasy, Matiegka ve zbuzanských hrobech nalezl vlasy rezavé a Schránil v Dobroměřicích u 
Loun kaštanové. Při tom ovšem je nutné si uvědomit, že barva vlasů se mění během dlouhého 
uložení v zemi. Stará arabská svědectví ze 7.—10. stol. charakterisují Slovany soustavně jako 
rusovlasé. Jediný Ibráhim íbn Jákub, židovský obchodník z 10. stol., poznamenává, že je zajímavé, 
že obyvatelé Čech jsou hnědí. Tato barevná komplexe je vykládána jako výjimka, neboť na př. 
Prokopios píše, že všichni Slované jsou rusí. Problém původní pigmentace Slovanů je složitější a 
nemůže být rozřešen jednoduchým a snadným způsobem, protože historické zprávy i nálezy vlasů v 
slovanských hrobech nemohou být podkladem pro jednoznačné řešení. Somatický charakter 
nynějších Slovanů je velmi složitý a vykazuje převahu hnědého, brachycefálního typu, jehož původ 
není snadné vysvětlit. 

L. Niederle tuto otázku vykládá takto: „Pokud se týče jednotlivých somatických charakterů, 
vyznačovali se Slované jako Germáni, Gallové a jiní Seveřané světlou barvou pleti, očí i vlasů, 
odchylnou od tmavé jihoevropské normy. A nebyli-li staří Slované do té míry světlí jako evropští 
Germáni, přece vcelku o jejich příslušnosti k světlé rase nemůžeme pochybovat.“ 

Podle J. Matiegky ve středních Čechách a zvláště na Podřipsku sídlily v předhistorických dobách 
různé neslovanské kmeny, které náležely k temnému typu. Když se zde rozšířili Slované, kteří měli 
původně světlý typ, smísili se s těmito starousedlíky a přejali částečně jejich znaky. 

Podle I. Schwidetzké „zvláštní zájem vzbuzuje otázka, kdy a jak Slované, kteří byli kdysi jistě 
nordikové, mezi sebe přijali nenordické součásti“. Schwidetzká uvádí, že staří Slované vznikli ze 
dvou složek, z nordické a východoeuropoidní. Neklade velký důraz na lebeční index, o kterém 
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naopak tvrdí, že je nejméně způsobilý k rozeznávání obou plemenných podílů. Poměr obou 
hlavních podílů není všude stejný. Tak se odrážel pruh zvláštního hromadění nordických znaků v 
celém severu od Sály až do severního Běloruska. Naproti tomu se zdá, že východoeuropoidi byli 
zvlášť četní, hlavně v bažinatém kraji Polesí a v přilehlých částech stepní zóny, dále však též na 
nejsevernějším severovýchodu. Jižní Západoslované a všichni Jihoslované jeví však přibližně stejné 
podíly obou plemen. 

Dnes bychom nemohli říci, že jsou Slované charakterisováni světlýma očima a světlým vlasem a 
jestliže je staré zprávy líčí opačně, je zřejmo, že Slované musili vypadat jinak a že teprve během 
historické doby míšením s jinými skupinami střední a východní Evropy, které byly tmavé, ztratili 
svou světlou komplexi, která patrně souvisela jako u sousedních Germánů a Litevců se společným 
původem v severním prostředí. 

Z německých anthropologů E. Fischer, který však dal na sebe působit nacistickými doktrínami, 
se domnívá, že Slované vlivem nejvýchodnější polohy v Evropě přicházeli do styku s Mongoly, 
mísili se s nimi a byli mongolisováni. Fischer i při své předpojatosti a zaujatosti nemůže zapřít 
značný podíl severského typu u starých Slovanů. Je toho názoru, že původní typ starých Slovanů se 
vyznačoval vysokou postavou, světlou pletí, rusými vlasy a modrou barvou očí. Teprve pozdější 
smíšení zvláště jižní slovanské větve vedlo k ztemnění barvy pleti, očí a vlasů a zkrácení hlavy, jak 
je známe z historické minulosti a přítomnosti. V nej vzdálenějším severovýchodu slovanského 
území a na jihu území západoslovanského se vyskytovali malí krátkolebci, s nízkými obličeji, kteří 
zřejmě náležejí do okruhu alpinoidů. U jižních Západoslovanů (na př. v Čechách), ale ještě zřejměji 
u západních Jihoslovanů (slovanské obyvatelstvo na západě Balkánského poloostrova) se vyskytují 
mimo to vysocí brachycefálové s vysokým obličejem, tedy dinaroidi. U jihovýchodních kmenů 
slovanských nutno prý konečně podle absolutně malých rozměrů ve spojení s vyslovenou 
dlouholebostí uznat zřejmě mediterranní podíly, jaké poznáváme u východních balkánských 
Slovanů, u Bulharů. Omezení těchto vedlejších typů na okrajové území ukazuje, že vznikly teprve 
po rozšíření Slovanů do příslušných kmenových skupin a že představují plemenné zbytky 
předchozího obyvatelstva. Podle Fischera pro Praslovany před dobou stěhování nutno uznat jako 
charakteristické jen smíšení nordicko-východoeuropidní. 

Je ovšem jisté, jak sám Niederle uvádí, že v hrobech zejména západních Slovanů byly nalezeny 
temné vlasy, což je nezvratným důkazem toho, že severský typ, tak jak se nám jeví dnes, nebyl 
pravděpodobně výhradním typem starých Slovanů. Z posledních prací ze současné doby, a to z práce 
lužickosrbského anthropologa W. Kočky, jihoslovanského F. Ivanička, maďarského J. Nemeskériho a 
jiných vidíme, že v populaci starých Slovanů jsou zastoupeny různé anthropologické typy. 

Velké zásluhy v anthropologii Slovanů si získala moderní anthropologická polská škola Jana 
Czekanowského, která se přičinila o to, aby správný názor o plemenném složení Slovanů pronikl do 
vědy o člověku. Spisy J. Czekanowského, Zarys antropologii Polski, věnovaný Wielkiemu Sławiście 
Lúborowi Niederlemu z r. 1930 a Wstep do historji Slowjan z r. 1927 právě tak jako práce řady 
pracovníků jeho školy podaly důležitý přínos k řešení slovanské otázky. 

Na základě archeologických a anthropologických výzkumů bylo bezpečně zjištěno, že pravlast 
Slovanů ležela severně od Karpat. Z této oblasti rozšiřovali se Slované ve všech směrech na sever, na 
jih, na východ a na západ. Je nesporné, že území, která obsadili, byla obývána dřívější populací, s níž 
se později smísili. Na Balkánském poloostrově se při tom nejvíce uplatnila tmavá jihoevropská 
dinarská a mediterranní složka. Někteří anthropologové, na př. velmi dobrý znalec plemenných 
poměrů na Balkáně, Eugen Pittard, profesor anthropologie na universitě v Ženevě, uvádí, že 
Jihoslované mají v sobě pouze velmi malou část skutečných slovanských prvků. Tělesným 
podkladem jihoslovanského lidu jsou prvky předslovanské, které byly převrstveny slabou vrstvou 
Slovanů pronikajících na Balkánský poloostrov. Tito Slované smíšením s původním balkánským 
obyvatelstvem zcela ztratili své někdejší význačné plemenné znaky. Podobně vssálo do sebe 
slovanské obyvatelstvo Bulharska cizí příměsi. Bádání bulharských anthropologů Drončilova a 
Vateva ukázala, že velká většina dnešního bulharského lidu má lebeční index 85, t. j. brachycefální, 
velmi vzácný u starých Slovanů. Mezi bulharským obyvatelstvem se vyskytují znaky, které jsou 
charakteristické pro staromongolské rasy. Jsou pravděpodobně pozůstatkem znaků, které si nomádští 
Bulhaři donesli ze svých někdejších sídel nad Azovským mořem do své nynější vlasti. U západních 
Slovanů v našich zemích a v Bavorsku se uplatnila tmavá složka dřívějšího keltského obyvatelstva. 
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ZMĚNY TĚLESNÝCH ZNAKŮ V PRŮBĚHU, HISTORICKÉHO VÝVOJE 

Brachycefalisace, změna tělesné výšky, změny v pigmentaci 

V nových oblastech, do kterých se Slované rozšířili ze své původní vlasti, prodělali četné změny 
svého původního anthropologického typu. Některé změny jsou však všeobecné a setkáváme se s 
nimi v průběhu historického vývoje téměř u všech příslušníků bílého plemene, zejména v Evropě. 
Nejtypičtější změnou, kterou pozorujeme v průběhu jednoho tisíce let, je tak zvaná brachycefalisace, 
t. j. změna tvaru mozkovny z tvaru dlouhého ve tvar krátký. Již Matiegka poukázal na tuto změnu u 
našeho obyvatelstva. Zjistil, že za Boleslava II. (967—999) činil lebeční index našich předků 
průměrně 75,6. U lebek z doby Břetislava I. až do doby Vladislava I. (1037—1125) nalézáme index 
76,25, na Levém Hradci 76,46. Průměrný index se tedy postupně za dobu 100 let zvýšil o 0,5 
jednotek. Na lebkách z 16. stol. ze hřbitova u Týnského kostela v Praze bylo nalezeno již jen 5% 
dolichocefálů, 25% mesocefálů a 70% brachycefálů. Podle Matiegky v 18. stol. se brachycefalisace 
dokončila. 

S podobným zjevem setkává se i Z. Frankenberger při výzkumu 106 lebek z 11. stol., vykopaných 
v Děvíně u Bratislavy. Z 99 vybraných lebek bylo zjištěno 13 dolichocefálních, 43 mesocefálních, 
28 brachy-, 13 hyperbrachy- a dvě ultrabrachycefální. Průměrný index délkošířkový u těchto lebek 
je 79,9, tedy horní hranice mesocefalie. Je vyšší než u Čechů z 11. stol., kde byl zjištěn index 76,0. 
Průměrný index děvínských lebek je též vyšší než index lebek nalezených na Slovensku a 
pocházejících z 8.—9. stol., jehož hodnota je 73,9. Tento index je podobně jako uvedený index lebek 
z Děvína (79,9) značně nižší než u dnešních obyvatel Bratislavy, kteří podle Frankenbergera mají 
cefální index 82,1. 

Podobné poměry byly zjištěny na osteologickém materiálu ze slavníkovské Libice z 10. stol., 
který byl poskytnut anthropologickým oddělením Archeologického ústavu ČSAV 
anthropologickému pracovišti Karlovy university k zpracování. Sám jsem se přesvědčil, že hodnoty 
indexu, vypočítané z tohoto materiálu K. Hajnišem, svědčí o převaze dolichocefalie. Dolichocefálů 
bylo zjištěno 42,1 %, mesocefálů 36,8% a brachycefálů pouze 21 %. Toto zjištění je opětovně 
dokladem pro velké rozšíření dolichocefalie u starých Slovanů. 

Podle vlastních zkušeností z výzkumu populace na celém území republiky, který jsem konal se 
svými spolupracovníky od roku 1947 do roku 1952, jsem se přesvědčil, že se dnes u nás 
dolichocefalie u slovanského obyvatelstva vůbec nevyskytuje. V přítomné době dlouhý tvar 
mozkovny u našeho obyvatelstva je naprostou vzácností, pokud nejde o úzký a dlouhý tvar 
mozkovny, vzniklý z předčasného srůstu šípového švu. Tu jde ovšem o pathologickou deformitu 
lebky. Dnes je bezpečně prokázáno, že za posledních tisíc let se u nás podstatně změnil tvar 
mozkovny z dlouhého typu na krátký typ. Proběhla-li tato změna za poměrně krátkou dobu 
vzhledem k dlouhým obdobím, která známe z anthropogenese, lze zcela určitě předpokládat ještě 
jiné somatické změny. 

Anthropologickými výzkumy v nejnovější době, které jsme vykonali v celostátním rozsahu, bylo 
zjištěno, že se zvětšila v poměrně dosti krátké době tělesná výška. Při srovnání tělesné výšky měřené 
na kostrách staroslovanských in situ, tedy ne na výšce vypočítané z délky dlouhých kostí v tabulkách, 
bylo zjištěno, že průměrná výška obyvatelstva dnes je vyšší. 

Není vyloučeno, že v průběhu historického vývoje došlo též k změnám pigmentace. Podíl 
světlovlasých lidí v současném obyvatelstvu našich zemí a zejména v Čechách je poměrně malý u 
dospělých. Jen u dětí předškolního věku a raného školního věku byl zjištěn větší podíl světlovlasých, 
kterého postupně stále ubývá ve prospěch hnědovlasých. Je dosud nezodpověděnou otázkou, zda 
během posledního tisíciletí nastaly nějaké změny ve zbarvení vlasů a očí. Materiál z hrobů poskytuje 
pro tuto otázku zatím jen ojedinělé doklady. 
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ANTHROPOLOGICKÉ TYPY A JEJICH POUŽITÍ V OTÁZCE TĚLESNÉHO VZHLEDU 
STARÝCH SLOVANŮ 

V dnešní populaci Evropy byly zjištěny určité anthropologické typy, které reálně existují. Prvý je 
nejlépe popsal a roztřídil Francouz J. Deniker. Každý anthropologický typ je vyznačen tvarovými a 
barvovými znaky. Z tvarových znaků je to zejména výška těla, tvar hlavy, tvar obličeje, nosu a 
tělesné proporce, z barvových znaků je to barva vlasů, očí a kůže. Musíme však uvážit, že jde o typy 
současné populace, která, jak jsme ukázali, prodělala poměrně značné změny během posledního 
tisíciletí. Vzhledem k tomu, že osteologický materiál z doby staroslovanské svědčí u nás i jinde o 
převaze dlouhohlavého, nejvýše středohlavého lidu se středním až úzkým obličejem, středním nosem 
a s vyšší postavou, lze soudit, že jde o lid severského typu. Také v kostrovém materiálu ze 
slavníkovské Libice bylo nalezeno velké množství tohoto typu. 

U dnešního severského typu se pojí k uvedeným morfologickým znakům světlý vlas a světlé oko. 
V rozporu s tím je nález tmavých vlasů v staroslovanských hrobech u nás a zmínka Ibráhima ibn 
Jákuba o převaze tmavého typu u starých Čechů. Doposud není vyřešena a také nebyla vědecky 
řešena změna pigmentace během historického vývoje, protože máme jen velmi málo faktického 
materiálu. Nevíme, zda u předhistorických a raně historických populací byl týž komplex tvarových a 
barvových znaků jako u populací v přítomné době. Není jisté, zda se severskými tvarovými znaky, 
které bezpečně zjišťujeme na kostrovém materiálu, se pojily tytéž barvové znaky, které nacházíme u 
dnešní severské populace. Je otázka, zda jedinec, jemuž náležela kostra se všemi morfologickými 
znaky severského plemene, měl skutečně světlé vlasy, světlé oči a málo pigmentovanou kůži. Pro 
barvové znaky nemáme téměř žádný dokladový materiál. Veškeré popisy ze středověku musíme 
pokládat za nedostačující, protože nikterak nevyjadřují výsledky opřené o systematické pozorování 
velkého souboru jedinců. 

Jedině kostrový materiál dobře zachovaný, dobře konservovaný, pilně po dlouhá léta sbíraný, nebo 
nalezený ve velkém množství dovoluje učinit spolehlivé závěry o somatickém charakteru lidu, 
kterému kostry náležely. Na kostrách v natažené poloze můžeme hned na nalezišti změřit délku 
kostry in situ. Toto měření dává mnohem bezpečnější předpoklady pro zjištění výšky těla než její 
vypočítávání z délky dlouhých kostí pomocí Manouvrierových tabulek, nebo jiných pomůcek, které 
platí pro současnou populaci a nemohou spolehlivě platit pro raně historický materiál. 

Uvážíme-li, že v průběhu tisíce let se zvětšila tělesná výška, musíme předpokládat i změny 
vzájemných poměrů jednotlivých částí těla, tedy změny proporcí. Změnil se zajisté poměr délky 
dlouhých kostí k celkové výšce těla, který je základem pro vypracování tabulek používaných k 
stanovení tělesné výšky z délky dlouhých kostí. Detailní průzkum osteologických pozůstatků správně 
sestavených případně i správně slepených z úlomků umožňuje stanovit tvar obličeje, tvar nosu, tvar 
mozkovny a všechny morfologické znaky anthropologického typu. Ovšem z osteologického 
materiálu nemůžeme činit žádné závěry o pigmentaci vlasů, očí a kůže lidu, jehož kostrové 
pozůstatky zkoumáme. 

Jakmile začneme korelovat s morfologickými znaky kostry barvové znaky, dopouštíme se chyb, 
které mohou vést k vážným omylům. Němečtí archeologové a anthropologové přijali thesi o staré 
čisté germánské rase s dolichocefální nebo mesocefální hlavou, s vysokým vzrůstem, s růžovou 
barvou pleti, s plavými vlasy a světlýma očima. Odlišnou je rasa s menší a kratší hlavou, tmavých očí 
a vlasů, jejímiž hlavními představiteli prý měli být Slované a starší obyvatelé Francie, Keltové. Ve 
Francii P. Broca, E. Hamy, A. Hovelacque, P. Topinard, R. Collignon a jiní přijali tuto theorii o dvou 
rasách, které osídlily Evropu. Tyto theorie později byly zabarveny rasisticky a zejména sem byla 
zavedena chybná koncepce o árijské příslušnosti dolichocefální plavé rasy. 

Protože rasa brachycefální s tmavou barvou vlasů a očí se přibližovala ve svých tělesných 
vlastnostech Finům, Mongolům a Turáncům, bylo tvrzeno, že Praslované s tmavýma očima a s 
tmavými vlasy přišli ze střední Asie, a ze zejména ve střední Evropě obsadili horské kraje a smísili se 
se severními dolichocefálními a plavými sousedy a se staršími hnědými dolichocefalnimi národy ve 
Středozemí. Avšak tato theorie o turánském puvodu Slovanů se všemi svými důsledky se zakládala 
na chybné hypothese. Hlavní její slabinou bylo, že byl porovnáván osteologický materiál z časově 
velmi vzdálených období a že byly s morfologickými znaky kostry korelovaný desknptivní znaky 
(barva vlasů, pleti a očí), pro něž kostrový materiál neposkytuje žádné doklady. E. M. Čepurkovský 
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ve své vědecké práci nazvané Anthropologické typy ruského národa uvádí: „Na 27 000 vojáků 
nebylo nalezeno žádných vztahů mezi pigmentací a indexem hlavy.“ (Anthropologie I, 1923, č. 2, str. 
127.) 

Vzhledem k tomu, že s naprostou jistotou nevíme, zda k morfologickým znakům severským se 
před tisíci lety pojila světlá pigmentace a k morfologickym znakům dinarským a mediterranním 
pigmentace tmavá, lze typová roztrídění provést jen s největší opatrností. F. G. Parsons ve svém „A 
new type of Englishman“ r. 1927 poukazuje na změny pigmentace za poměrně krátkou dobu 
posledních šedesáti let. 

Z kostrového materiálu lze morfologicky deskriptivní metodou bezpečně určit typ severský, 
dinarský a mediterranní, nehledě k typu mongolskému a negerskemu. Tvarové charakteristiky 
uvedených tří bělošských typů uvádím v následující tabulce: 

  

Typ 
Tělesný znak 

severský dinarský mediterranní 

výška těla velká velká malá 

tvar mozkovny dolichocefální brachycefální dolichocefální 

výška lebky nízká vysoká vysoká 

obličej šířka úzký střední úzký 

obličej výška vysoký vysoký střední 

nos — šířka úzký úzký úzký 

nos — délka střední dlouhý střední 

profil nosu rovný konvexní rovný 

tvar týlu  zaoblen plochý vystupující 

 

Tyto typy lze z kostrového materiálu bezpečně rozlišit, vyskytuií-li se všechny uvedené znaky. 
Nutno však přihlížet k širokým variačním hranicím jednotlivých znaků i celého anthropologického 
typu. V populaci vysloveně dolichocefální můžeme nalézti tvarové variace přes mesocefalii k 
nejspodnější hranici brachycefalie. Podobně u skupiny význačně brachycefální může cefální index v 
mezích variability tvaru mozkovny přecházet přes mesocefalii k nejvyšším hranicím dolichocefalie, 
aniž jde o příměs jiných anthropologických typů. Také úzký obličej může mít širokou variační 
hranici přecházející do tvaru obličeje střední šířky. V populaci, která má většinou úzký nos, mohou se 
vyskytnout variace s velmi úzkým nebo středním nosem až k hranici širokého nosu. Na početném 
souboru kostrového materiálu můžeme pozorovat plynulý přechod od populací malého vzrůstu k 
populacím vysokého vzrůstu, od dolichocefálů k brachycefálům, od leptoprosopů k chameprosopům 
a pod. Tak zvané plemenné typy jsou jen určitými variacemi jedné velké plemenné skupiny a na př. u 
bělošské populace může se objevit jako extrém variability i negroidní nebo mongoloidní typ. Již 
Matiegka v kraniologické sbírce Anthropologického ústavu určil z ohromného kostrového materiálu 
mělnické kostnice sérii lebek s vyslovenými černošskými znaky a jinou sérií z téhož materiálu s 
mongolskými znakv. Tyto lebky nejsou naprosto žádným dokladem existence černochů a Mongolů 
na Mělnicku, nýbrž ukazují jen velkou variabilitu morfologických znaků. 

Z uvedeného je patrno, že dalekosáhlé závěry o rasových typech a o podílu jednotlivých 
rasových typů u domněle smíšených jedinců lze činit jen s největší reservou. Důmyslná metoda 
vynikajícího polského anthropologa J. Czekanowského dovoluje v kraniologii na základě 
nejmenších rozdílů různých indexů lebky provést přesnou tvarovou distribuci kraniologického 
materiálu. Ovšem toto roztřídění může být pouze tvarové, nikoliv plemenné, neboť plemena kromě 
tvarových znaků vyznačují i barvové znaky. Máme-li k disposici pouze kraniologický materiál, 
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můžeme činit bezpečné závěry o rasovém složení lidu, kterému tyto lebky náležely, jen v určitých 
typických případech. Příklad uvedu na dvou anthropologických typech, které se na první pohled od 
sebe liší, ale mají téměř shodné tvarové znaky ve stavbě kostry. Jde o typ alpinský (HL) a baltický 
(AL). Podle nové polské nomenklatury alpinský typ je typ armenoidálně laponoidní HL a baltický 
typ je typ subnordický, doslovně nordicko-laponoidní AL. V polské anthropologii se nyní 
rozeznává jen pět základních typů u bělochů a to typ A — nordoidní, E — mediterranoidní, H — 
armenoidní, L — laponoidní, P — paleoeuropidní. 

Z tab. je patrno, že mezi alpinským a baltickým typem jsou pouze rozdíly barvové a nikoli 
tvarové. Na kostrovém materiálu nelze bezpečně rozpoznat alpinský a baltický typ. Tyto typy dobře 
rozpoznáme jen na živé populaci. 

Osteologický materiál dává možnost deskriptivními metodami provést typovou analysu jen v 
hrubých rysech. Přesnější a hlavně objektivní analysy umožňují nejlépe matematickostatistické 
metody J. Czekanowského a A. Wanka. Dosud však je velkou závadou, že u různých autorů se 
shledáváme s různou metodou i nomenklaturou pro podrobnější typové třídění, takže výsledky není 
možno potom vzájemně porovnávat. 

 

Tělesný znak Typ alpinský HL Typ baltický AL 

výška těla malá až střední malá až střední 

lebeční index brachycefální brachycefální 

výška lebky střední střední 

tvar obličeje široký široký 

tvar nosu střední až široký střední až široký 

tvar týlu zaoblen zaoblen 

barva vlasů hnědá světlá 

barva očí hnědá světlá 

barva pleti snědá světlá 

 

SROVNÁNÍ ŮDAJŮ RŮZNÝCH AUTORŮ O TĚLESNÉ STAVRĚ STARÝCH SLOVANŮ 

   Z výzkumů jednotlivých badatelů vyplývá, že Slované v 10. stol nebyli již jednotní ve své tělesné 
stavbě. Wojciech Kočka v publikaci citované v literatuře (1953) vypočetl pro staroslovanské 
naleziště z Leubing v Durynsku typovou analysu uvedenou v tabulce A (vlevo), pro slovanská 
naleziště z 10.—12. stol. u nás v tab. B (vpravo). 

 

Skupina % Skupina % 

I. mediterránně armenoidní 15,09 I. armenoidní 10,26 

II. mediterranní míšenci 28,30 II. mediterranní   7,60 

III. nordická—subnordická 28,30 III. sublaponoidní 10,26 

IV. armenoidní 24,53 
IV. dinarsko-
severozápadní 

33,33 

V. laponoidní 3,77 V. nordická 15,38 

  VI. laponoidní 23,08 
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Nemeskéri a Lipták v typové analyse ze staroslovanského pohřebiště u Kérpuzsty při jižním 

břehu Blatenského jezera kromě anthropologických typů uvádějí u jednotlivých kostrových 
nálezů procento přimíšení různých typů: ,,Ainsi, la formule m6 — a4 désignera par exemple, un 
sujet porteur pour 60% des caractères classiques de la race méditerranéenne, et pour 40% des 
traits caractérisant la race alpine. “  

Zastoupení anthropologických typů u slovanského lidu z Kérpuzsty podle Nemeskériho a 
Liptáka je uvedeno v následující tabulce: 

Muži Ženy Celkem 
Plemenné typy 

počet % počet % počet % 

mediterranní 23 28,1 23   35,4 46 31,3 

cromagnoid B - východo- 
baltický 16 19,5 12   18,5 28 19,0 

cromagnoid A 18 22,0 10   15,4 28 19,0 

dinarský 12 14,6 5   7,7 17 11,6 

alpinský 6 7,3 6   9,2 12 8,2 

nordický (atlantomediter.) 6 7,3 6   9,2 12 8,2 

ostatní a neurčené 1 1,2 3   4,6 4 2,7 

celkem 82  65  147  

F. Ivaniček ve staroslovanském pohřebišti v Ptuji z vykopávek z roku 1946 u 299 lidských 
koster zjistil, že převažují komponenty nordické rasy, jak vidíme na tabulce na následující straně. 

Z uvedeného je patrno, že Kóčka nalézá u nejzápadnějších Slovanů (Leubing) největší podíl 
nordicko-subnordických míšenců, 28,30% a právě tolik mediterranních 28,30%. V slovanských 
nalezištích z 10. stol. až 12. u nás zjišťuje typ dinarsko-severozápadní 33,33% a laponoidní 
23,08%. Naopak z materiálu z Levého Hradce, t. j. přibližně ze stejné doby, roztřídil polský 
anthropolog Klimek 28 lebek tak, že 6 jich pokládal za nordoidní, 6 za mediterranní a 
severozápadní, 9 za subnordické, 5 za armenoidní a 2 za laponoidní. J. Czekanowski vypočítal z 
toho zastoupení základních prvků takto: 46% nordiků, 19% iberoinsulárních, 24% laponoidních a 
10% armenoidních. Oba autoři došli u materiálu ethnicky stejného a téměř stejně časově 
datovaného k velmi různým výsledkům. Podle Kóčky nejvíce je zastoupen dinarsko-
severozápadní typ 33,33 %, podle Czekanowského nordický typ 46%, který je u Kóčky zastoupen 
pouze 15,38%. Frankenberger zjistil na kostrách na staroslovanském pohřebišti z Děvína u 
Bratislavy z 11. století, že jádrem tamního lidu byla nordická rasa. Nemeskéri v Kérpusztě 
přibližně ze stejné doby nalézá 31% mediterranoidů a pouze 8% nordiků, Ivaniček v Ptuji nalézá 
opět největší podíl nordického typu 27,2%. 

V poslední práci, kterou jsem obdržel z Jugoslávie a která pojednává o staroslovanském 
pohřebišti z Dobrače, okres Kragujevac, uvádí Zlata Dolinar-Osoletova, že v typologickém 
ohledu chybí zde dinaroidní, baltoidní a alpinoidní elementy, naproti tomu paleoeuropidi, 
mediterranoidi a nordoidi jsou přítomni; nestanoví však jejich vzájemný poměr. 
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Muži Zeny Celkem 
Typ 

počet % počet    % počet % 

nordický 27  30,3 20  23,8 47  27,2 

nord.-cromagnoidní 5  5,6 1  1,2 6  3,5 

nord.-baltoidní 3  3,4 6  7,1 9  5,2 

nord.-alpinoidní 1  1,1 2  2,4 3  1,7 

cromagnoidní 9  10,1 5  6,0 14  8,1 

crom.-baltoidní 1  1,1 1  1,2 2  1,2 

crom.-alpinoidní 7  7,9 5  6,0 12  6,9 

alpinoidní 13  14,6 20  23,8 33  19,1 

baltoidní 15  16,9 19  22,6 34  19,6 

dinaroidní 6  6,8 3  3,5 9  5,2 

mediterranoidní 1  1,1 2  2,4 3  1,7 

ostatní 1  1,1 0  0 1  0,6 
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Obr. 1. Lebka ženy ze siavriíkovské Libice z 10. století, na které byla provedena plastická 
rekonstrukce metodou Gerasimovou. 
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Obr. 2. Lebka muže ze slavníkovské Libice z 10. století, na které byla provedena plastická 

rekonstrukce metodou Gerasimovou. 
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Obr. 4. Plastická rekonstrukce mladého muže ze slavníkovské Libice z 10. století. Metoda 
Gerasimova.Umělecké provedení J. Ježek, vědecké vedení práce V. Fetter, K. Hajniš. 
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KRITICKÉ STANOVISKO PROF. V. SUKA K ANTHROPOLOGIC KÝM 
TYPOLOGIÍM 

K anthropologické typologii zaujal kritické stanovisko již v roce 1936 prof. V. Suk v XVIII.roč. „Naší 
vědy“, č. 8—9: „Mluví se... o nordické rase. Charakteristika této t. zv. rasy podle neukázněných 
theorií, především německých Rassenfanatiků, je dostatečně známa. Není třeba zde podrobnosti 
opakovat. Je jisté, že k její charakteristice patří především také pigmentace: světlé oči, světlý vlas a 
světlá kůže. Při svém studiu viděl jsem nejen ve všech zemích naší republiky, ale ve všech zemích 
evropských, jež jsem navštívil, dokonale ,nordický typ morfologicky, také vlasy světlé, ale oči tmavé, 
nebo dokonale dinarský typ, ale místo tmavých očí vidíme krásně modré oči. Podle dnešních theorií 
značí to určité smíšení, tedy na př. dokonale nordický typ a hnědé oči není čistý typ nordický. Co je 
to? Přiznejme, že tu aspoň „Rassenfanatikové“ prostě hádají. Je-li takový typ někde v oblasti střední 
Evropy, řekne se, že je to nordický typ „mit alpinem Einschlag“, je-li však stejný typ v oblasti 
Středomoří, řekne se opětně „mit mediterranem Einschlag“, je-li na Balkáně „mit dinarischem 
Einschlag“. Je to slovíčkářství bez vědeckého podkladu. Zrovna tak u dinarských typů s modrýma 
očima není podkladu říkat, že to jsou dinarci „mit nordischem Einschlag“ anebo „mit baltischem 
Einschlag“. Je ovšem faktum, že takové typy, které nelze nikam zařadit, nechceme-li právě jen 
theoretisovat, jsou všude dosti hojné, a nepochybujeme, že takové typy byly již v minulých dobách 
historických taktéž dosti časté. V kostrovém materiálu není dokladů pro pigmentaci. 

Tedy otázka zní: lze všechny ty nordiky označovat skutečně za „čisté nordiky“ či ne? Soudím, že 
ne. Největší vadou těchto určování je jednostrannost, kterou se vždy béřeme, zabýváme-li se jen 
určováním na podkladě znaků rasových soustav, založených na různých kombinacích znaků a 
vypočítaných čistě matematicky...“ (citováno po dohodě s autorem). 

Podobný názor o jednostrannosti matematických metod panoval u mnoha anthropologů do doby, 
než byly vytvořeny nové polské taxonomické metody. Dřívější metody byly většinou pouze 
segregační, neboť seskupovaly materiál podle tvarové podobnosti, ale při jeho taxonomické 
klasifikaci se neopíraly o normy indexů, propočítané na velmi početném lebečném materiálu z 
určitého časového úseku. 

NOVÉ POLSKÉ TAXONOMICKÉ METODY 

V nejnovější době byly v Polsku, v zemi tradičních objektivních metod J. Czekanowského, dále 
propracovány nové matematicko-statistické metody A. Wankem, které umožňují snadnou a přesnou 
analysu kraniologického materiálu. Tyto metody spočívají ve vzájemném porovnávání pěti 
lebečních indexů s normativními indexy propočítanými na početném materiálu metodou 
stochastických korelací znaků na podkladě chi-kvadrátu (podrobnosti matematického výpočtu viz v 
citované literatuře A. Wanka). W. Kóčka vypočítal tímto způsobem normy indexů pro kraniologický 
materiál od neolitu až do 13. stol. 

Kraniologický materiál z tohoto časového úseku lze novými metodami analysovat do pěti 
základních typů, které jsou: A — nordoidní, E — mediterranoidní, H — armenoidní, L — 
laponoidní, P — paleoeuropidní. Sám jsem přímo pod vedením A. Wanka v říjnu 1955 v Základu 
antropologii PAN (Polské akademie věd) ve Wroclawi vypočítal procentuální zastoupení 
anthropologických typů na pokusné sérii staroslovanských lebek z Radomi (11.—12. stol.) s tímto 
výsledkem: Typ A — 27,3 %, E — 37,5 %, H — 13,9%, L — 11,5%, P — 9,8%. Ověřením 
vypočítaných výsledků deskriptivní metodou jsem se přesvědčil o správnosti Wankovy metody a o 
nových možnostech této metody pro objektivní analysu kraniologického materiálu. 

J. Czekanowski sám o této metodě prohlásil v Przegladu antropologicznem T. 19, 1953, Poznaň, 
na str. 147: „Metoda Wankego, to przelom v antropologii.“ Vypracování nových anthropologických 
metod se stává skutečně převratné ve vědě, protože nyní bez součinnosti anthropologie nebude 
možno řešit důležité otázky v archeologii a ethnografii, které se týkají ethnogenese. Při tom ovšem je 
nezbytné, aby všichni anthropologové jednotně používali těchto metod při analyse kostrového 
materiálu z minulých dob i při analyse současných populací. Všeobecným rozšířením těchto metod v 
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anthropologii stanou se též naše představy o tělesném vzhledu starých Slovanů v různých krajích 
přesnější. K vystižení podoby starých Slovanů lze ovšem též použít nové plastické metody 
Gerasimovy. 

VYSTIŽENI PODOBY STARÝCH SLOVANŮ PLASTICKOU METODOU 
GERASIMOVOU 

V přítomné době byla zavedena do anthropologie metoda Gerasimova, která nám umožňuje 
plasticky rekonstruovat tvar hlavy a obličeje na kostrovém podkladě. Někteří badatelé pokládají 
plastické rekonstrukce za nevěrohodné. Tento názor nezdá se být správný, protože plastické 
rekonstrukce, které hlavně vystihují tvarové znaky, stojí dnes plně na konkrétní vědecké základně. Při 
dokonalých anatomických znalostech a náležité pozornosti vznikají celkem nepatrné chyby. 
Plastickou rekonstrukcí přirozeně nedosáhneme naprostou výrazovou shodu s podobou obličeje 
jedince, jemuž náležela lebka. Fysiognomie každého člověka závisí na nepatrných detailech a často 
zcela jednoduchými prostředky, odchůdným vyznačením vrásek, změnou tvaru obočí, vlasové 
hranice, tvaru účesu a pod. může být podoba naprosto změněna. Při správné plastické rekonstrukci 
zůstávaji základní tvarové charakteristiky, důležité pro určitý typ, zachovány. Celkový tvar 
mozkovny, není-li rušen nějakou zvláštní formou účesu, podává , plastická rekonstrukce naprosto 
věrně. Počínaje od nosního kořene a horního okraje očnic až po šíjové svalové úpony na týlní kosti, 
muze se badatel při nanášení plastické hmoty na lebeční podklad dopustit jen bezpodstatných chyb. 
Největším svalem v této oblasti je spánkový sval, o jehož vyvinu nás informuje vytvoření skráňových 
čar. Tento sval u člověka nijak podstatně neovlivňuje celkový tvar mozkovny. 

Zcela určitě se dopustíme větších chyb v obličejové části hlavy. Na modelaci tváří se účastní 
jednak vývin žvýkacího a mimického svalstva a hlavně tukový polštář, který závisí na stavu výživy. 
Přesto však kostrový podklad i zde se dostává velmi blízko k povrchu obličeje pod kůži na jařmovém 
oblouku, u lícních kostí a v úhlech dolní čelisti. Rozvoj žvýkacího svalstva lze odhadnout podle 
drsnatin na dolní čelisti a na jařmovém oblouku. Věrohodná je rekonstrukce brady a naopak nelze 
přesně rekonstruovat tvar rtů a zejména vývin jejich slizniční části. V kostěné části nosu není možno 
se dopustit velkých omylů, i když je jisté, že apertura pinformis v určitých výjimečných případech 
nesouvisí se šířkou nosních krideiek. Větších chyb se dopustíme při rekonstrukci tvaru nosního hrotu. 
Celkový tvar nosu, u něhož hlavně jde o to, zda jeho hřbet je rovný, konkavm nebo konvexní, 
můžeme na osteologickém podkladě dobře rekonstruovat. Naprosto přesně nelze rekonstruovat tvar 
ušního boltce, protože nám k tomu kostra neposkytuje žádných podkladů. Ušní boltec s výjimkou 
Hottentotu a Křováků nevykazuje tvarové rozdíly ani u velkých plemenných skupin. 

Gerasimov svou metodou provedl řadu zdařilých rekonstrukci význačných jedinců z historie 
ruského národa. Po zkušenostech, které jsem získal při provádění plastických rekonstrukcí 
vývojových stupňů v anthropogenesi, přistoupil jsem k rekonstrukci slovanského typu na podkladě 
kostrového materiálu ze slavníkovské Libice. Rovněž jsem použil svých dlouholetých zkušeností z 
běžné praxe forensní anthropologie, ze svých znaleckých posudků při identifikaci osob na podkladě 
lebky. 

Po prohlédnutí všech lebek byly vybrány dvě lebky typu, který se nejčastěji vyskytuje mezi 
libickou populací. Byla vybrána typická lebka muže a ženy. Vzhledem k velké ceně kostrového 
materiálu z Libice byly pořízeny nejprve sádrové odlitky obou těchto lebek, které potom sloužily k 
vědecké plastické rekonstrukci. Na lebku byly naneseny z plastické hlíny všechny svaly, na temeni 
hlavy byla nanesena vrstva, která svou tloušťkou odpovídá vazivovému pokryvu mozkovny (galea 
aponeurotica). Na tuto vrstvu byl nanesen předpokládaný tukový polštář tváří a přiměřeny tvar 
příušní žlázy. Další vrstva nanesena v mocnosti kůže a podkožního vaziva s přihlédnutím k různé síle 
kůže v jednotlivých částech obličeje. Je známo, že na klenbě lebky a v týlu je kůže nejtlustší a na 
očních víčkách nejtenčí. Tvar obočí, vlasová hranice, množství vlasů a jejich úprava není již tak 
podstatnou věcí pro vyjádření určitého rasového typu. Tak byla získána rekonstrukce podoby Slovana 
z 10. stol. z Libice. Rekonstrukce může být předmětem kritik a četných diskusí. Domnívám se, že při 
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rekonstrukci, jejíž anatomická správnost byla neustále kontrolována měřením vrstvy hlíny pomocí 
tenké sondy, dopustili jsme se nepatrných chyb, které nemohou skreslit celkový anthropologický typ. 

ZÁVĚR 

Četný kostrový materiál, získaný v přítomné době a v období za posledních padesát let ze 
staroslovanských pohřebišť z různých zemí, dovoluje nám učinit tyto závěry o tělesném vzhledu 
starých Slovanů. 

Anthropologický typ starých Slovanů po jejich rozchodu z původní pravlasti severně od Karpat se 
značně změnil smíšením s obyvatelstvem jiného plemenného složení, které obývalo na územích, do 
nichž Slované pronikli. Všeobecně můžeme říci, že tvar mozkovny u Slovanů z 10. stol. byl ještě 
dlouhý, dolichoidní. S tímto znakem shledáváme se i u jižních Staroslovanů na Balkánském 
poloostrově (Ptuj). 

Pokud jde o tělesnou výšku Slovanů z 10. stol., můžeme ji označit jako nadprůměrnou, neboť 
výškový průměr u tehdejších populací byl všeobecně nižší než v přítomné době. Tělesná výška u 
Slovanů z 10. stol. má rozmezí průměru mezi 165 a 170 cm u mužů. U žen je asi o 7% nižší. Silná 
tělesná konstrukce a silný vývin svalstva zejména u mužů je patrný z vysokého reliéfu drsnatin, 
výběžků a hrbolů na kostech, na nichž se upíná svalstvo. Morfologicky ještě v 10. stol. v našich a 
jihoslovanských nalezištích převládají severské typy, vyznačené dlouhou mozkovnou, úzkým 
obličejem, úzkým rovným nosem a velkou tělesnou výškou. Na staroslovanském pohřebišti v 
Kérpusztě u Dlatenského jezera byly nalezeny velmi početné mediterranní typy, podobně jako v 
Polsku u Radomě v 11.—12. stol. 

Lze předpokládat, že u starých Slovanů existovaly již všechny barvové odstíny vlasů a očí, které 
nacházíme u dnešních populací Evropy, ovšem nelze činit žádné závěry o percentuálním zastoupení 
světlých a tmavých typů, jako nelze usuzovat na určité kombinace barvy očí a vlasů s určitým 
morfologickým typem. Je velmi pravděpodobné, jak nám potvrzují zprávy raně středověkých 
dějepisců, že u starých Slovanů převládal světlý typ. K dosažení určitější představy o vzhledu starých 
Slovanů bylo použito plastické metody Gerasimovy. K stanovení anthropologického typu starých 
Slovanů bylo použito nej novějších polských objektivních metod. 
 
Vojtěch Fetter, 1956  
 
výňatek ze sborníku Vznik a počátky Slovanů I 


