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Raný český stát 10. století
Colloquia mediaevalia Pragensia 21, Praha 2020

Červeňské hrady – stav a perspektivy výzkumu.  
Příspěvek k problematice formování východní hranice 

piastovské monarchie1

Marcin Wołoszyn

tématem tohoto příspěvku jsou dvě hradištní aglomerace v okolí obcí Czermno 
a Gródek, které spojujeme s tzv. červeňskými hrady (lokalizace těchto a jiných vý-
znamnějších lokalit východního Polska – obr. 1). 

1. Červeňské hrady a nejstarší východní hranice Polska ve světle písemných pramenů

Pojem červeňské hrady (červen’skyja gorody, červen’skyja grady) se objevuje v Povesti 
vremennych let v souvislosti s tažením Boleslava Chrabrého v roce 1018 a Jaroslava 
Moudrého v roce 1031. V roce 1018 „Boleslav ... uprchl z kyjeva a vzal s sebou poklad, 
Jaroslavovy bojary a jeho sestru a anastase z Desátkového chrámu pověřil dohledem 
nad těmi poklady, neboť ten u něho lstí získal důvěru. Vedl s sebou mnoho lidí, obsa-
dil červeňské hrady a přišel do své země“2. V roce 1031 „Jaroslav a Mstislav sebrali 
vojsko mnohé, táhli na lechy, a vzali opět červeňské hrady, i poplenili zemi ladskou, 
a přivedli lechy mnohé, a rozdělili je“.3 k roku 981 Pověst vremennych let konstatuje: 

1 Práce byla financována v rámci projektů Ministerstva školství a vědy „národní program humani-
stického rozvoje“ v letech 2013–2021 (Projekty: Zlate jablko polske archeologie. Hradiště v Čermně 
a Grodku (Červeňske hrady) – první část projekt č. 12H 12 0064 81, část dvě projekt č. 0344/nPRH7/
H11/86/2018; vedouci projektu M. Wołoszyn)). strategickým partnerem v realizaci projektu je Geistes-
wissen schaftliches Zentrum Geschichte und kultur ostmitteleuropas an der Universität leipzig. 
od 2019: leibniz-Institut für Geschichte und kultur des östlichen europa (GWZo). GWZo spolufi-
nancovalo výzkum červeňských hradů v rámci projektu Elbmarken, Polen und Böhmen vom 10. bis 
ins 12. Jahrhundert – Fernbeziehungen durch Handel und dynastische Heiraten (koordinátoři projektu: 
Prof. dr Ch. lübke, Prof. dr M. Hardt). Za překlad článku do češtiny děkuji Janě slovioczek -Gryc, 
Markovi Půlpánovi, agnieszce Reszczyńské a Jitce komendové. 
2 Povest’ vremennych let, Dmitrij s. lichačev et al. (ed.), Moskva – leningrad 1950, t. I, a. 6526 (1018), 
s. 97 (překlad do češtiny – J. komendová).
3 Povest’ …, a. 6539 (1031), s. 101 (překlad do češtiny – J. komendová).
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obr. 1. nejdůležitější raně středověká centra východního Polska kolem roku 1000  
v evropském kontextu; kresba I. Jordan. 

a — středověká polsko-ruská hranice (podle W. maKarSKi, Pogranicze polsko-ruskie  
do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne, lublin 1996, mapa 5); b — současná  východní 
hranice Polska; c — kyjevská Rus kolem roku 1000 (podle Dimitri oBolenSKy, The Byzantine 

 Commonwealth. Eastern Europe, 500–1453, suffolk 1970); d — Byzanc  
kolem roku 1025 (podle John haldon, The Palgrave Atlas of Byzantine History, Basingstoke 

2010, mapa 8:1).
1 — Drohiczyn (ruský název: Dorohičin), okres siemiatycze, vojvodství podlaskie; 2 — Chełm 

(Cholm), okres Chełm, vojvodství lubelskie; 3 — Gródek (Volyń), okres Hrubieszów, 
vojvodství lubelskie; 4 — sąsiadka (sutiejsk), okres Zamość, vojvodství lubelskie; 5 — Czermno 

(červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelskie; 6 — Przemyśl (Peremyšl’), okres 
Przemyśl, vojvodství podkarpackie; 7 — trepcza, okres sanok, vojvodství podkarpackie.
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„Vladimír táhl na Poláky a zabral jejich hrady: Přemyšl, červeň a jiná města, která jsou 
do dnešního dne pod ruskou vládou.“4

otázce povahy červeňských hradů a obzvláště jejich lokalizace je věnována obrov-
ská literatura. Jak konstatuje a. Poppe „Pro samotný termín červeňské hrady v geo-
graficko-politické nomenklatuře jak východního, tak i západního slovanského světa 
neexistuje správný ekvivalent. lze předpokládat, že původní znění záznamů k letům 
1018 a 1031 v letopisech předcházejících Pověst vremennych let bylo shodné se zprá-
vou k roku 981: „červěň a jiné hrady“. Chyba mohla vzniknout tak, že pro letopisce 
počátku 12. století šlo o srozumitelné označení, které bylo synonymem pro v té době 
existující červeňskou zemí. nejvíc oprávněný se ukázal být názor, který ztotožňoval 
červeňské hrady s červeňskou zemí známou z haličsko-volyňského letopisu…“5 loka-
lizaci hradu červeń usnadňuje zmínka o hradu Přemyšl’ v záznamu k roku 981, který 
je třeba identifikovat s dnešním Przemyślem. červeń by se proto měl nacházet v rela-
tivně nevelké vzdálenosti.6 Ztotožnit ho s opevněními na území Czermna nad Hucz-
wou navrhl téměř před 200 lety Z. Dołęga-Chodakowski (a. Czarnocki [1784–1825]).7 
Pro tuto lokalizaci svědčí mnoho indicií, především popis polsko-ruských střetů v roce 
1268, jak ukázal s. M. kuczyński.8 

V tomto příspěvku předpokládáme, že oblast červeňských hradů se nachází v okolí 
dnešní obce Czermno, v povodí středního Bugu, především na jeho levobřeží. Důle-
žitou roli mohlo hrát také hradisko Gródek, které bylo v raném středověku nazýváno 
Volyń, což potvrzuje již Jan Długosz.9 tato identifikace je však hypotetická. Za lék 
na nepřesnost písemných pramenů mluvících o červeňských hradech historikové čas-
to považovali archeologické výzkumy.10 Bohužel ale, stav poznání hradišť v Czermně 
a Gródku je natolik špatný, že na archeologickou verifikaci uvedené hypotézy musíme 
přinejmenším počkat. 

Pověst vremennych let je jediným pramenem, který nás informuje o formování vý-
chodní hranice piastovské monarchie, v němž se navíc setkáváme s pojmem červeň-

4 Povest’…, a. 6489 (981), s. 58 (překlad do češtiny – J. komendová).
5 andrzej PoPPe, Grody Czerwieńskie, in: Słownik Starożytności Słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kul-
tury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk 
1964, t. II, s. 168.
6 na téma Přemyšlu viz naposledy e. SoSnoWSKa (red.), Przemyśl…,.
7 Zorian dołęGa-chodaKoWSKi, O Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem oraz inne pisma i listy, 
J. Maślanka (ed.), Warszawa 1967, s. 208–209.
8 Ipat’evskaja letopis’ (= Polnoe sobranie Russkich’ letopisej 2), s. Peterburg’ 1908, col. 865; viz 
Henryk łoWmiańSKi, Problematyka historyczna Grodów Czerwieńskich w związku z planem zespołowych 
badań polsko-radzieckich, kwartalnik Historyczny, 60, 1953, s. 58–85, zde s. 61–62 i p. 17; Gotthold 
rhode, Die Ostgrenze Polens. Politische Entwicklung, kulturelle Bedeutung und geistige Auswirkung, köln 
– Graz 1955, t. I, Im Mittelalter bis zum Jahre 1401, s. 49; stefan M. KuczyńSKi, Studia z dziejów Europy 
Wschodniej X–XVII w., Warszawa 1965, s. 86–87; elżbieta KoWalczyK, Systemy obronne wałów podłuż-
nych we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich, Wrocław 1987, s. 201, pozn. 33.
9 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Jan dąBroWSKi et al. (ed.), 
Warszawa 1961, t. I, księga I, s. 127; andrzej PoPPe, Gród Wołyń. Z zagadnień osadnictwa wczesnośred-
niowiecznego na pograniczu polsko-ruskim, studia Wczesnośredniowieczne, 4, 1958, s. 227–300.
10 a. PoPPe, Gród Wołyń..., mj. s. 228, 229; Gerard laBuda, Głos w dyskusji, in: Początki sąsiedztwa. 
Po granicze etniczne polsko – rusko – słowackie w średniowieczu, edd. M. Parczewski, Rzeszów 1996, 
s. 27–28, zde s. 28.
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ské hrady, který není znám latinským ani jiným pramenům týkajícím se dějin Polska 
a Rusi na přelomu 10. a 11. století. když Ibrāhīm ibn Ja΄kūb popisuje země Měška I., 
informuje jedině o tom, že jejich východním sousedem je Rus,11 podobně hovoří také 
dokument Dagome Iudex.12 

11 Relacja Ibrāhīma ibn Ja΄kūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-Bekrīego, tadeusz 
KoWalSKi et al.(ed.) (= Monumenta Poloniae Historica. nova series 1), kraków 1946, s. 50.
12 Brygida KürBiSóWna, Dagome iudex – studium krytyczne, in: Początki Państwa Polskiego. Księga 
Tysiąclecia, edd. kazimierz tymieniecki, Poznań 1962, t. I, Organizacja polityczna, s. 363–424, zde 
s. 395.

obr. 2. nejdůležitější raně středověké lokality v Polsku zkoumavé v rámci výzkumů  
tisíciletí; podle andrzej BuKo, The Archaeology of Early Medieval Europe.  
Discoveries-Hypotheses-Interpretations (east Central and eastern europe  

in the Middle ages, 450-1450 1), leiden-Boston 2008, obr. 82;  
kresba I. Jordan (pomístní názvy obcí ponechány v originální  

polské verzi).
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Jak Ibrāhīm ibn Ja΄kūb,13 tak i kosmas14 potvrzují příslušnost krakova ke státu čes-
kých Přemyslovců v době vlády Měška I. († 992). V této souvislosti je mimořádně zají-
mavá otázka severovýchodní periferie pražského biskupství: podle listiny Jindřicha IV. 
z 29. dubna 1086 potvrzující hranice pražského biskupství mělo sahat až po Zbruč 
a styr (srov. obr. 3).15 Je však třeba zdůraznit, že otázka věrohodnosti této listiny je 
předmětem diskusí.16

Velmi skoupé údaje existují o kmenech, které by měly obývat sledované území. Pra-
men vzniklý v polovině 9. století, nazývaný Geograf bavorský zde vyjmenovává mj. 
kmen Uislanen/ Vuislane,17 který ztotožňujeme s Vislany (známými také z jiných pra-

13 Relacja Ibrāhīma ibn Ja΄kūba..., s. 49.
14 Kosmasa Kronika Czechów, Maria WoJciechoWSKa (ed.), Warszawa 1968, I.34 s. 168.
15 Codex Diplomaticus et Epistolaris Regni Bohemiae I, Gustav friedrich (ed.), Praga 1904–1907, č. 86, 
s. 94.
16 V diskusi o této listině je analyzován rovněž Metodějův život, kde se objevuje informace o pohan-
ském knězi, nejpravděpodobněji Vislanů, který „... hanobil křesťany a činil (jim) příkoří ...“, srov. 
Žitije Mefodija, Magnae Moraviae Fontes Historici II, Daša BartoňKová, lubomír havlíK, Jaroslav 
ludvíKovSKý, Zdeněk maSaříK, Radoslav večerKa (ed.), Brno 1967, Textus biographici, hagiographici, 
liturgici, s. 134–163, zde XI, s. 154–156. Diskusi na téma rozsahu české expanze v 10. století vyčerpáva-
jícím způsobem osvětlila Marzena matla-KozłoWSKa, Pierwsi Przemyślidzi i ich państwo (od X do połowy 
XI wieku). Ekspansja terytorialna i jej polityczne uwarunkowania, Poznań 2008, s. 170–219. 
17 Opis grodów i terytoryów z północnej strony Dunaju, czyli t.z. Geograf Bawarski, stanisław zaKrzeWSKi 
(ed.), archiwum naukowe, Wydawnictwo towarzystwa dla popierania nauki polskiej, I.9.1., lwów 
1917, s. 4.

obr. 3. Jižní část středovýchodní evropy podle tzv. pražského dokumentu (listina 
 Jindřicha IV. z 29. dubna 1086 potvrzující hranice pražského biskupství);  

podle Gerard laBuda, Polska, Czechy, Ruś i kraj Lędzian w drugiej połowie X wieku, 
 in: G. labuda, Studia nad początkami państwa polskiego (= Uniwersytet im. adama 

 Mickiewicza, seria Historia 140), Poznań 1988, t. II, s. 167–211, ryc. 3; kresba I. Jordan.
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menů), jejichž sídla lokalizujeme v povodí horní Visly, a kmen Busani,18 jehož sídla by 
se měla nacházet někde nad horním Bugem. kmen Busani se objevuje také v Pověsti 
dávných let, kde se však v souvislosti s řekou Bug hovoří až o třech kmenech.19 Geograf 
bavorský zmiňuje také kmen lędzian (Lendizi), kterému připisuje až 98 civitates (hra-
dů, hradských okrsků), avšak nelokalizuje jejich sídla. Jestliže přijmeme, že je můžeme 
ztotožnit s kmenem Lendzaninoi/Lendzeninoi, zmiňovaným konstantinem Porfyroge-
netem,20 je pravděpodobné, že sídlili východně od kmene Vislanů, patrně také v povodí 
Bugu. Je známo, že ve východoslovanských jazycích (ale také v litevštině a maďarštině) 
pojem lach (a jemu podobné) se vztahuje k Polákům a Polsku. nejpravděpodobněji 
byl odvozen od etnonymu lędziané, podobně jako němec (Allemagne) se vztahuje 
k názvu germánského kmene alemanů, kteří sídlili v jihozápadním německu v sou-
sedství Galie.21 V souvislosti s tím je třeba vrátit se k Pověsti vremennych let: k roku 981 
se tu sděluje, že „ … táhl Vladimír k lechům a vzal města jich, Přemyšl, červeň i jiná 
města, která po tento den jsou pod Rusy“.22 

V současné době se dost všeobecně přijímá názor G. labudy,23 že lechy zmiňované 
autorem Pověsti k roku 981 nelze chápat jako synonym Poláků, ale jako název týkající 
se kmene nebo několika kmenů lenzanů, jejichž sídla se rozprostírala mezi horním 
Bugem, styrem a Dněstrem, podél karpat až po řeky san a Wisłok. Ve druhé polovině 
10. století se území obývané lenzany ocitlo ve sféře českých a ruských vlivů. Vladimíro-
vu výpravu lze proto interpretovat jako snahu o navrácení ruské hegemonie nad těmito 
oblastmi nebo jejich částmi. 

Zdá se tedy, že hranice Polska (piastovské monarchie) probíhala v druhé polovině 
10. století západně od řeky Bug (srov. obr. 1). teprve po upevnění mezinárodní pozice 
Polska v době vlády Boleslava Chrabrého a po oslabení Rusi po smrti Vladimíra Veli-
kého v roce 1015, došlo k expanzi roku 1018, která zapříčinila připojení červeňských 
hradů k piastovskému dominiu, jak o tom hovoří Pověst vremennych let k roku 1018 (srov. 
obr. 4).24 V té době plnil Bug roli hraniční řeky. Polsko-ruské boje roku 1018 se ode-
hrávají právě u této řeky, jak v podání Galla anonyma, tak i v Pověsti vremennych let.25 

18 Opis grodów i terytoryów..., s. 4.
19 „… Bužané, neboť sídlili u Bugu, pak se [začali nazývat] Volyňané ...“; „Dulebové žili u Bugu, kde 
jsou dnes Volyňané ....“; Povest’…, s. 14 (překlad do češtiny J. komendová).
20 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio, Gyula moravcSiK, Romilly J. H. JenKinS 
(ed.), (= Corpus Fontium Historiae Byzantine 1), Washington 1967, IX, s. 57– 58, XXXVII, s. 169.
21 Michał ParczeWSKi, Problem Lędzian a kształtowanie się polsko-ruskiej rubieży etnicznej, in: U Źródeł 
Europy Środkowo-Wschodniej: Pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych, edd. 
Maciej Dębiec, Marcin Wołoszyn (= Collectio archaeologica Ressoviensis 5), Rzeszów 2007, 161–176, 
zvláště s. 163–165, obr. 1.
22 Viz pozn. 32. 
23 Gerard laBuda, Polska, Czechy, Ruś i kraj Lędzian w drugiej połowie X wieku, in: Gerard labuda, 
Studia nad początkami państwa polskiego (= Uniwersytet im. adama Mickiewicza, seria Historia 140), 
Poznań 1988, t. II, s. 167 – 211, zvláště s. 209–211.
24 srovnej dále pozn. 30. k analýze událostí viz andrzej Poppe, Spuścizna po Włodzimierzu Wielkim. 
Walka o tron kijowski 1015–1019, kwartalnik Historyczny, 102/3–4, 1994, s. 3–22.
25 Dětmarova kronika nás neinformuje o názvu řeky, u níž se vedly boje; srov. Kronika Thietmara, 
Marian Z. Jedlicki (ed.) (= Biblioteka tekstów Historycznych 3), Poznań 1953, VIII. 31., s. 618–621. to 
je dosti překvapující, vezmeme-li v úvahu, že kronikář Dětmar, který zemřel koncem r. 1018, popisuje 
jemu současné události, přičemž se opírá o informace německých účastníků výpravy! 
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Gall anonym několikrát zmiňuje úspěchy polského vojska u Bugu.26 Je samozřejmé, 
že tento text má panegyrickou povahu,27 proto při popisu porážky vlastních vojsk je dů-
ležitější citovat ruský pramen: „Přitáhl Boleslav se svatoplukem na Jaroslava s lechy. 
Jaroslav pak sebrav Rusy, i Varahy, i slovany, vytáhl proti Boleslavovi a svatoplukovi, 

26 anonym tzv. Gall, Kronika polska, Roman GrodecKi, Marian Plezia (ed.) (= Biblioteka narodowa, 
seria I. 59), Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk – Łódź 1989, I.7., s. 25–26, I.10., s. 28–30.
27 Marek cetWińSKi, ‚Rex insulsius’ i ‚parasitis exercitus’ czyli pycha Rusina ukarana (Gall, I,10; Kadłubek, 
II, 12), in: Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo. Księga poświęcona pamięci 
Profesora Wojciecha Peltza, edd. Jarosław Dudek – Daria Janiszewska – Urszula Świderska – Włodarczyk, 
Zielona Góra 2005, s. 323–334; Paweł ŻmudzKi, Władca i wojownicy. O wodzach, drużynie i wojnach w naj-
dawniejszej historiografii Polski i Rusi, Wrocław 2009, s. 10–12, 27–31, 35–40, 85–87, 333–336.

obr. 4. červeňské hrady a další raně středověká centra východního Polska v kontextu 
měnících se polských hranic; podle Atlas historii Polski. Mapy – kalendaria – statystyki,  

B. Jankowiak-konik (red.), Warszawa 2011, s. 10; kresba J. oŻóG.
a – území Polska (Piastovská monarchie) kolem roku 1025; 1-7 – srov. obr. 1. 
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i přitáhl k Volyni, a stáli po obé straně řeky Bugu. a měl Jaroslav u sebe svého pěstouna 
i vojvodu, jménem Budy, a ten začal tupiti Boleslava, řka: ‚aj, toť probodnem třískou 
tlusté břicho tvé!‘ neb Boleslav byl veliký a těžký, takže ani na koni nemohl seděti, ale 
byl rozumný. I řekl Boleslav k družině své: ‚není-li vám té potupy žal, tehdy sám zahy-
nu.‘ I vsedl na koně, a vbředl do řeky, a za ním vojsko jeho; Jaroslav pak ani zříditi se 
nemohl, i porazil Boleslav Jaroslava“.28 

krize v piastovské monarchii ve 30. letech 11. století vedla v roce 1031 ke ztrátě 
červeňských hradů.29 kyjevské výpravy Boleslava Štědrého (1058–1079), uskutečně-

28 srovnej dále pozn. 30.
29 srovnej dále pozn. 31; srov. Gerard laBuda, Mieszko II. Król polski w czasach przełomu, 1025–1034, 
Poznań 1994, s. 94–95.

obr. 5. červeňské hrady a další raně středověká centra východního Polska v kontextu 
měnících se polských hranic; podle Atlas historii Polski…., s. 11; kresba J. oŻóG.
a – území Polska (Piastovská monarchie) kolem roku 1138; 1-7 – srov. obr. 1. 
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né v letech 1069 a 1077 mohly směřovat k opětnému připojení červeňských hradů 
k Polsku, chybí však historické prameny, které by tento fakt potvrzovaly.30 Bezpochyby 
ve 12.–14. století bylo území nad Bugem (a dále na východ) oblastí zájmů Piastovců, 
zvláště jejich malopolské (a mazovské) větve,31 od sklonku 12. století se v tomto prosto-
ru objevili také představitelé maďarských arpádovců.32 Rus přitom nebyla pouze pasiv-

30 o vlastních výpravách srov. zvláště tadeusz GrudzińSKi, Bolesław Śmiały ~ Szczodry i biskup 
Stanisław. Dzieje konfliktu, Warszawa 1986, s. 51–58.
31 srov. stefan M. KuczyńSKi, Stosunki polsko-ruskie do schyłku wieku XII, slavia orientalis, 7,2, 1958, 
s. 223–255; Bronisław WłodarSKi, Polska i Ruś 1194–1340, Warszawa 1966.
32 srov. Márta font, Politische Beziehungen zwischen Ungarn und der Kiever Rus’ im 12. Jahrhundert, 
Ungarn-Jahrbuch, 18, 1990, s. 1–18; Márta font, Powstanie sojuszu halicko-węgierskiego w latach dwud-
ziestych XII wieku, studia Historyczne, 36, 1993, s. 281–286.

obr. 6. červeňské hrady a další raně středověká centra východního Polska v kontextu 
měnících se polských hranic; podle Atlas historii Polski…., s. 14; kresba J. oŻóG.
a – území Polska (Piastovská monarchie) kolem roku 1370; 1-7 – srov. obr. 1. 
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ním „předmětem zájmu“ polských či maďarských panovníků. Ruská knížata, obzvláště 
Daniel († 1264), byla aktivními hráči v tomto regionu.33 Východní hranice piastovské-
ho státu přitom ve druhé polovině 11. až ve 14. stol. nejspíše vedla západně od řeky 
Bug: území červeňských hradů se proto nacházelo za hranicemi Polska (srov. obr. 5).34

tatarský (mongolský) vpád v polovině 13. století přináší zásadní změny v dosavad-
ním uspořádání sil ve středovýchodní evropě: v polovině 13. století z oslabení Rusi pro-
fituje litva, v polovině 14. století pak Polsko. Modernizace Polska v době vlády kazimí-
ra Velikého a následně polsko-litevská unie činí z jagellonské monarchie nejdůležitější 
politickou složku v této části evropy. od poloviny 14. století oblast červeňských hradů 
– a také území ležící dále na východ – jsou součástí zemí koruny polské (srov. obr. 6).35 

33 srov. Witalij naGirnyJ, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199) – 
1264 (= Práce komisji Wschodnioeuropejskiej PaU 12), kraków 2011.
34 Pravděpodobný průběh polsko-ruské hranice je možno rekonstruovat až pro 14. století: vyznačovala 
jej současná východní hranice krakovska, sandoměřska a Mazovska a území sanocké, přemyšlské, chel-
mské a Podlesí. Władysław SemKoWicz, Geograficzne postawy Polski Chrobrego, kwartalnik Historyczny 
39, 1925, s. 258–314, zde s. 302; Włodzimierz maKarSKi, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. 
Studium językowo-etniczne, lublin 1996, s. 133, mapa 5; srov. též Jan natanSon-leSKi, Rozwój terytorial-
ny Polski do roku 1572. Od czasów najdawniejszych do okresu przebudowy państwa w latach 1569–1572, 
Warszawa 1964, mapa po s. 40, 64 i 88.
35 na téma přičlenění Rusi do koruny posledním Piastovcem na polském trůnu srov. klasické studium 
Henryka PaSzKieWicza, Polityka ruska Kazimierza Wielkiego, Warszawa 1925 (přetisk kraków 2002); 
viz též Jerzy WyrozumSKi, Kazimierz Wielki, Wrocław 1982, s. 72–102.

 ◄ obr. 7. Raně středověký sídelní komplex v obci Czermno (červeń), okres tomaszów 
 lubelski, vojvodství lubelské; foto s. orłowski; kresba J. oŻóG.
a – fotografie hradiště; B – plán naleziště; podle M. Florek, Badania archeologiczne… ryc. 2.
a – osídlené oblasti; b – hráze a mosty (mola); c – valy; d – kostrová pohřebiště; e – mokřady 
a bažiny; f – koryto řeky siniuchy před melioracemi v 60. tých letech; a-D – místa odebrání 
dendrochronologických vzorků (1997). 
soupis nalezišť (výběr): 1 — Czermno, lok. 1 (grodzisko; Zamczysko); 2 — Czermno, lok. 2 
(Podgrodzie bliższe; Wały; Zameczek; Mały Zameczek); 3 — Czermno, lok. 3 (Podgrodzie 
dalsze; Podzamcze); 4 — Czermno, lok. 4; 5 — Czermno, lok. 5; 6 — Czermno, lok. 6;  
7 — Czermno, lok. 27; 8 — Czermno, lok. 28; 9 — Czermno, lok. 29; 10 — Czermno, lok. 32; 
11 — Czermno, lok. 34; 12 — Czermno, lok. 35; 13 — Czermno, lok. 38; 14 — Czermno, 
lok. 62; 15 — Czermno, lok. 63; 16 — Czermno, lok. 64; 17 — Czermno, lok. 65;  
18 — Czermno, lok.66; 19 — Czermno, lok. 51; 20 — Czermno, lok. 53; 21 — Czermno, 
lok. 67; 22 — Czermno, lok. 68; 23 — Czermno, lok. 69; 24 — tyszowce, okres tomaszów 
lubelski, vojvodství lubelskie, lok. 29; 25 — tyszowce, lok. 42; 26 — tyszowce, lok. 46;  
27 — Wronowice, okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelskie, lok. 1. 
(Barevná verze obrázku je v obrazové příloze na konci knihy.)
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Červeňské hrady (Czermno a Gródek) ve světle archeologických výzkumů  
(do roku 2008)

Hlavní složkou sídelního komplexu v Czermně (srov. obr. 7) je hradiště, tzv. Zamc-
zysko (Czermno, stan. 1). Plocha celého komplexu se odhaduje na 70–150 ha, avšak 
tento odhad vyžaduje verifikaci. Hradiště s rozměry asi 190 × 120 m, se zachovanými 
valy výšky až 6 m, je situováno na suchém pahorku ve vidlici řečišť Huczwy a siniuchy. 
současný průběh trasy koryta řeky siniuchy je výsledkem meliorací provedených ve 
20. století. Původně tato říčka protékala západně od hradiska, což jednoznačně potvr-
zují nejstarší dochovaná vyobrazení zhotovená na sklonku 18. století (mapa Miega).36 
na západní straně hradiště se nachází Podgrodzie bliższe oddělené podmáčenou depresí 
a situované na samostatném pahorku (Czermno, stan. 2), v místní tradici označova-
né jako Wały, Zameczek nebo Mały Zameczek. severozápadně leží Podgrodzie dalsze 
(Czermno, stan. 3), nazývané Podzamcze, které zaujímá nejvyšší pahorek v rámci ce-
lého údolí. kromě sídliště zde bylo lokalizováno kostrové pohřebiště. Západním a se-
verozápadním směrem od hradiště a obou předhradí se nacházejí další lokality, rovněž 
lokalizované na výraznějších nebo méně výrazných vyvýšeninách. na pravém břehu 
řeky Huczwa, na tzv. Ostrówě, se nachází rozlehlé sídliště a kostrové pohřebiště, známé 
jako Wronowice, poloha 1 nebo Wronowice-Doliwo, poloha 1.  Z jižní strany komplex 
obepíná téměř dvoukilometrový zemní val (Czermno, poloha 66), který je dochován 
v torzovitém stavu.37

Hradiště v Gródku nad Bugem (o rozměrech 112 × 97 m) je součástí rozlehlého, 
raně středověkého sídelního komplexu situovaného téměř bezprostředně při ústí řeky 
Huczwy do Bugu (srov. obr. 8). Celý sídelní komplex pravděpodobně zaujímá plochu 
asi 15 ha; kromě hradiště zahrnuje také několik osad v podhradí, jednu velkou mohylu 
(Husynne), a pravděpodobně několik dalších mohyl, které se nedochovaly.38

36 andrzej JaneczeK, Grodzisko w Czeremnie (Czerwieniu) na mapie Galicji z lat 1779–1783 (tzw. mapa 
Miega), in: Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy, edd. Jolanta Ba giń ska-
-Marcin Piotrowski – Marcin Wołoszyn, tomaszów lubelski – leipzig – lublin – Rzeszów 2012, 
s. 105–115, mapa na s. 15.
37 srov. Marek floreK, Badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego w Czerm-
nie nad Huczwą (do 2008 roku), in: Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wy stawy, 
edd. Jolanta Bagińska – Marcin Piotrowski – Marcin Wołoszyn, tomaszów lubelski – leipzig – lublin 
– Rzeszów 2012, s. 117–149, zde s. 117–118, obr. 2.
38 srov. Jerzy Kuśnierz, Średniowieczne cmentarzysko szkieletowe na majdanie grodziska w Gródku (stan. 
1A), pow. hrubieszowski, woj. lubelskie, w świetle zachowanej dokumentacji badań archeologicznych Komisji 
Grodów Czerwieńskich (1952–1955), in: In campis, silvis... et urbe. Średniowieczny obrządek pogrzebowy na 

obr. 8. Raně středověký sídelní komplex v obci Gródek (Volyń), okres Hrubieszów, 
 vojvodství lubelskie; foto s. orłoWSKi; kresba I. Jordan.

a – fotografie hradiště; B – schematický plán naleziště, podle J. kuśnierz,  
Średniowieczne cmentarzysko…, ryc. 1.

a – hradiště (spolu s pohřebištěm na majdanu); b – mohyla Księżycowa Mogiła;  
c – mokřady a bažiny; 1-5 – čísla archeologických lokalit  

(1 – mohyla Księżycowa Mogiła; 1a – hradiště; 1C – lokalita Bocian).
(Barevná verze obrázku je v obrazové příloze na konci knihy.)
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Výsledky prací l. čykalenka v Czermně (léto 1940) byly publikovány teprve v 90. le-
tech 20. století.39 Jedině tým k. Jażdżewského, který vedl výzkum (ačkoliv na nepříliš 
rozsáhlé ploše) na hradišti v Czermně v roce 1952 publikoval na stránkách časopisu 
Archeologia Polski úplný obraz výsledků jejich bádání.40 

pograniczu polsko-ruskim, edd. sylwia Cygan – Marcin Glinianowicz – Piotr n. kotowicz (= Collectio 
archaeologica Ressoviensis 14), Rzeszów-sanok 2011, s. 247–266.
39 lev čikalenko, Spravozdannja z roskopok v okolicjach starodabno´go Června vlitku 1940 roku, Za-
pis ki naukovogo tovaristva imeni Ševčenka, 235, 1998, s. 623–635; srov. též Wołodymir Petehyrycz, 
Michajło fyłyPczuK, Pierwszy badacz latopisowego Czerwienia – w 110 rocznicę urodzin, archeologia 
Polski Środkowowschodniej, 3, 1998, s. 313–314.
40 andrzej aBramoWicz, Ceramika z Czermna nad Huczwą, archeologia Polski, 4, 1959, s. 149–185; 
konrad JaŻdŻeWSKi, Ogólne wiadomości o Czermnie – Czerwieniu, tamtéž, s. 67–91; andrzej nadolSKi, 
Prace wykopaliskowe w Czermnie nad Huczwą, pow. Tomaszów Lubelski, w 1952 r., tamtéž, s. 93–103; 
andrzej zBierSKi, Wczesnośredniowieczne materiały archeologiczne z Czermna nad Huczwą (Zabytki 
ruchome z wyjątkiem ceramiki), tamtéž, s. 105–148. 

obr. 9. Gródek (Volyń), okres 
Hrubieszów, vojvodství lubelskie. 
náhodné nálezy uložené v muzeu 

st. staszica w Hrubieszówu (vybrané 
příklady); kresba R. JanicKi, 

e. oSiPoWa, J. oŻóG, U. Potyrała.
1-2 – enkolpia (náprsní kříže);  

3-6 – plomby drohičínského typu.
(Barevná verze obrázku je v obrazové 

příloze na konci knihy.)
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Po zlomu, ke kterému dochází ve výzkumných akcích 50. let 20. století, nebyl v ob-
dobí Polské lidové republiky formulován žádný větší výzkumný záměr směřovaný na 
výzkum polsko-ruského pomezí. samozřejmě je třeba v této souvislosti zmínit práci 
a. nowakowského,41 který však mohl ve velmi omezené míře využít výsledky výzkumů 
v Gródku nebo sąsiadce. Výsledky archeologických výzkumů v Gródku (1952–1955) 
se dočkaly monografického zpracování pouze pokud jde o neolitické nálezy.42 Raně 
středověké a středověké pohřebiště objevené na hradisku bylo donedávna známo pouze 
z krátkých zpráv. Zásluhou J. kuśnierze se dostalo do vědeckého povědomí.43 Během 
výzkumu v roce 1983 byl v Gródku objeven velmi zajímavý hrob bojovníka vybaveného 
jak mečem, tak i toulcem na šípy. nález byl záhy publikován.44

Výzkumné práce v Czermně byly znovu zahájeny teprve v 70. letech 20. století. Vý-
zkum vedený J. Gurbou zahrnoval kromě hradiska (mj. byl zkoumán také val) také 
související sídliště. Důležitým zjištěním bylo objevení sítě cest a mostů, které spojo-
valy jednotlivé součásti sídelního komplexu (srov. obr. 7: B, sig. b). Výsledky těchto 
výzkumných prací zůstávají bohužel prakticky neznámé. k dispozici jsou pouze údaje 
o vybraných předmětech,45 vydáno bylo také několik prací obecné povahy.46 na začát-
ku 80. let 20. století vzniklo na lublinské universitě několik magisterských prací, které 
zpracovávaly výsledky výzkumů J. Gurby. nelze nesouhlasit s a. Rozwałkou, který 
tvrdí, že publikace těchto prací by se stala jednou „... z nejcennějších monografií v dě-
jinách polské medievalistiky“.47 

V roce 1997 odebrali J. Gurba a a. Urbański na hradisku v Czermně vzorky dřev, 
které později zkoumal M. krąpiec. analyzovány byly vzorky odebrané z konstrukce 

41 andrzej noWaKoWSKi, Górne Pobuże w wiekach VIII–XI. Zagadnienia kultury (= acta archaeologica 
lodziensia 21), Łódź 1972.
42 Witold GumińSKi, Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych (= Polskie Badania ar cheo-
logiczne 28), Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk – Łódź 1989; zpracovány byly rovněž materiály 
z doby římské, viz andrzej KoKoWSKi, Gródek nad Bugiem. Cmentarzysko grupy masłomęckiej, lublin 
1993, t. I–III.
43 srov. výše pozn. 66.
44 sławomir JaStrzęBSKi, Jerzy macieJczuK, Grób wczesnośredniowieczny z Gródka nad Bugiem, stan. 
1 C, woj. zamojskie, in: Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, edd. 
Gerard labuda – stanisław tabaczyński, Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk – Łódź 1998, t. II, 
s. 56–61; Wanda KozaK-zychman, Wczesnośredniowieczny grób z Gródka nad Bugiem, woj. Zamojskie. 
Analiza antropologiczna, in: Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej, edd. 
Gerard labuda – stanisław tabaczyński, Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk – Łódź 1998, t. II, 
s. 62–63; srov. též Marcin WołoSzyn, Między Wschodem i Zachodem: pochówek wojownika ze stanowiska 
1 C w Gródku, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie, acta militaria mediaevalia 1, 2005, s. 87–105; Jerzy 
Kuśnierz, Z badań nad militarnym znaczeniem Gródka nad Bugiem (Wołynia) we wczesnym średniowiec-
zu, acta militaria mediaevalia 2, 2006, s. 79–102, zde zvláště s. 91–95.
45 srov. např. Jan GurBa, Kamienna ikonka z wyobrażeniem Chrystusa z Czermna-Czerwienia, annales 
Universitatis Mariae Curie-skłodowska lublin, 35–36:2, sectio F, 1980, 25–29; Jan GurBa, Dwa zabytki 
brązowe z Czermna – Czerwienia, in: Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi 
Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin, edd. Marian Głosek, Łódź 1997, s. 65–70. 
46 Jan GurBa, Wczesnośredniowieczny Czerwień i Grody Czerwieńskie na pograniczu polsko-ruskim, in: 
Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, edd. Henryk Maruszczak, Zdzisław 
Michalczyk, lublin 2005, s. 53–60.
47 andrzej rozWałKa, Wkład Katedry Archeologii UMCS w badania okresu średniowiecza, nowożytności 
i czasów najnowszych na obszarze Polski środkowowschodniej, archeologia Polski Środkowowschodniej, 
1, 1996, s. 267–270.
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mostů i valu (obr. 7, body a–D). Data získaná z prvků mostů nasvědčovala tomu, že 
mosty byly využívány ještě v polovině 13. století a jsou bez problémů přijatelná. Jinak je 
tomu v případě fortifikace – nejstarší data získaná z valu hradiska připouštějí „... mož-
nost, že datované vzorky pocházejí ze stromů poražených na sklonku první poloviny 
11. století nebo později“.48 tento fakt může znamenat, že hradisko v Czermně vybudo-
vané po roce 1000, nelze ztotožnit s hradem červeň známým z Pověsti dávných let! to 
by mělo samozřejmě dalekosáhlé historické důsledky. e. kowalczyková ale zdůraznila, 
že problémem zůstává věrohodnost těchto dat, především pro nemetodické odebírání 
vzorků.49 I nadále v řadě historických prací zůstává datace vybudování Czermna spo-
jena s poslední čtvrtinou 11. století a zachovává se v nich možnost lokalizace červeň-
ských hradů do prostoru východně od řeky Bug.50 

Během výzkumu v roce 1997 byla získána tato data: v případě vzorku č. 1 do doby 
po roce 1000 a po roce 1030, vzorku č. 2 po roce 1027 a po roce 1050.51 a. Urbański 
však zdůraznil, že „jelikož v místech odebrání vzorků nebyla zkoumána statigrafická 
situace, nemáme jistotu, zda části konstrukce datované do první poloviny 11. století 
pocházejí z nejstarší fortifikace hradiska [...]“.52 Je ale nutné zdůraznit, že základním 
zdrojem informací na téma tohoto valu je krátký čtyřstránkový článek bez ilustrací.53 

Za těchto okolností nemohou být54 publikovaná dendrodata rozhodujícím důkazem 
v diskusích na téma chronologie komplexu v Czermně (podobně J. Poleski).55 Den-
drodata z opevnění Czermna, ač nepříliš věrohodná, vstoupila do vědeckého diskursu, 
přičemž je jasné, že nemohou být považována za argument proti datování Czermna do 
10. století, ale za důvod pro co nejrychlejší a nejkomplexnější výzkum fortifikací nad 
Huczwou. Dalším faktem, který svědčí o této nutnosti, je skutečnost, že zde probíhá 
nezákonné rabování archeologických nálezů. 

48 Michał Kara, Marek KrąPiec, Możliwość datowania metodą dendrochronologiczną oraz stan ba-
dań dendrochronologicznych wczesnośredniowiecznych grodzisk z terenu Wielkopolski, Dolnego Śląska 
i Małopolski, Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, edd. 
Henryk samsonowicz, kraków 2000, s. 303–327, zde s. 308; zvláště viz Jan GurBa, andrzej urBańSKi, 
Nowe materiały do datowania drewnianych konstrukcji zespołu grodowego ‘Czerwień’ w Czermnie nad 
Huczwą, archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, 3,1998, s. 159–165.
49 e. KoWalczyK, Momenty geograficzne..., zde s. 60–62.
50 Jan tySzKieWicz, The Oldest Eastern Border of the Piast State – an attempted summary, Quaestiones 
Medii aevi novae, 9, 2004, s. 183–204, zde s. 195; srov. též M. matla-KozłoWSKa, Pierwsi Przemyślidzi 
i ich państwo..., s. 170–219.
51 andrzej urBańSKi, Nowe datowanie grodziska w Czermnie nad Huczwą, in: Osadnictwo i architektura 
ziem polskich w dobie Zjazdu Gnieźnieńskiego, edd. andrzej BuKo, Zygmunt Świechowski, Warszawa 
2000, s. 239–243 (viz tab. 1 a obr. 1, kde je naznačeno místo odebrání vzorků).
52 a. urBańSKi, Nowe datowanie grodziska..., s. 242.
53 lidia i Jacek KoJoWie, Wyniki badań wału grodziska wczesnośredniowiecznego w Czermnie-Czerwieniu, 
archeologiczne listy, 6, 1983, s. 1–4.
54 oprávněnost úvah definovaných již v polovině 80. let 20. století nevyvrací e. KoWalczyK, Systemy 
obronne wałów podłużnych..., s. 191–210.
55 Jacek PoleSKi, Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca, kraków 2004, s. 386–387; Jacek 
PoleSKi, Małopolska w VI–X wieku. Studium archeologiczne, kraków 2013, s. 189, pozn. 128.
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Červeňské hrady (Czermno a Gródek) ve světle archeologických výzkumů  
v letech 2010–2012

Dlouhá přestávka ve výzkumech červeňských hradů neznamená, že Czermno nebo 
Gródek upadly do zapomnění. od 80. let 20. století narůstá rabování obou lokalit 
detektoráři. s přístupem ke stále lepším detektorům je toto drancování neustále syste-
matičtější a profesionálnější. 

část nálezů z Gródku, zachráněných mj. díky W. Panasiewiczovi a a. kokowské-
mu byla částečně publikována.56 V roce 2008 celý soubor, čítající více než 500 kusů, 

56 Viz mj. ewa i andrzej KoKoWScy, Trzy znaleziska wczesnośredniowieczne z Gródka nad Bugiem, woj. 
Zamość, archeologia Polski, 37, 1993, s. 209–214; titíž, Miniaturowe relikwiarze-enkolpiony z Gródka 
nad Bugiem, archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, 2, 1997, s. 287–289; titíž, Dalsze wczesnośre-
dniowieczne relikwiarze-enkolpiony i metalowe krzyżyki z Gródka nad Bugiem, archeologia Polski 

obr. 10. Gródek (Volyń), okres Hrubieszów, vojvodství lubelskie. náhodné  
nálezy uložené v muzeu st. staszica v Hrubieszówu (vybrané příklady);  

kresba e. oSiPoWa, J. oŻóG, U. Potyrała.
1-4 – zvonečkové závěsky; 5-13 – opaskové přezky (v tom i tzv. lyrové).

(Barevná verze obrázku je v obrazové příloze na konci knihy.)
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získalo Muzeum im. st. staszica v Hrubieszowě a jeho dokumentace je již téměř hoto-
vá. Mezi nálezy jsou jak devocionálie, tak i části oděvu nebo tzv. drohičínské plomby 
(srov. obr. 9–10). Vzhledem k míře ohrožení lokality se a. kokowski a M. Piotrowski 
rozhodli provést na ní terénní prospekci se studenty, s použitím detektorů kovů. Prů-
zkum proběhl v letech 2010–2011 a velký význam mělo zapojení obyvatel a vedení obce 
tyszowce, stejně jako zaměstnanců Muzea v tomaszowě lubelském. Dalším důvodem 
pro zahájení výzkumů v Czermně v roce 2010 byla potřeba objasnění nejasných stop na 
vrcholu tzv. Północnego Podgrodzia (poloha 2), které na leteckém snímku zaznamenal 
M. Poznański.57

V letech 2010–2011 bylo třikrát provedeno přesné zaměření nálezů z plochy a drnové 
vrstvy v Czermně. V rámci Podgrodzia Bliższego (poloha 2) a části pohřebiště na poloze 
č. 3 činila rozloha zkoumané plochy okolo 10 ha a zahrnovala hradisko a pás od 25 do 

Środkowo -Wschodniej, 3, 1998, s. 300–302; titíž, Nahajki z rękojeścią w kształcie ptasich głów z Gródka 
nad Bugiem, in: Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, edd. Marek Dulinicz, lublin – 
War sza wa 2003, s. 355–364; Wacław PanaSieWicz, Marcin WołoSzyn, Staroruskie miniaturowe toporki 
z Gródka, pow. Hrubieszów, archeologia Polski, 47, 2002, s. 245–286.
57 Marek PoznańSKi, Aerial Surveys of the Eartwork Castle in Czermno. Preliminary Interpretations and 
Reconstructions of the Early Medieval Elements of the Settlement Complex, analecta archaeologica 
Ressoviensia, 5, 2011, s. 439–456, 446, obr. 9.

obr. 11. Czermno (červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelské.  
Poklady č. I i II – stav z října 2011; rekonstrukce a konzervace  

e. noSeK; foto k. WaSilczyK. 
(Barevná verze obrázku je v obrazové příloze na konci knihy.)
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50 m okolo něj. Během prospekce byly sbírány všechny kovové, skleněné, kamenné 
a kostěné předměty.58 tyto práce, které měly být formou ochrany lokality před rabová-
ním, přinesly prvotřídní výsledky. Celkem bylo evidováno téměř 2 500 nálezů. největší 
skupinu mezi nimi tvořily plomby drohičínského typu (404 kusů). nalezeno bylo také 
20 olověných pečetí, 20 enkolpií nebo jejich částí, 21 kovových křížků, 23 seker, 104 
šipek, 4 šipky do kuše, 1 kopí, 5 tzv. hrotovitých hřiven, 2 fragmenty přívěšků ve tvaru 
miniaturních sekerek a několik stovek dalších ozdob a částí oděvu. Mezi předměty 
vyrobenými z jiných materiálů bylo v letech 2010–2011 zaznamenáno 6 fragmentů 
skleněných náramků, keramický hrací kamínek, část hřebene a také přesleny vyrobené 
z ovručského lupku. k nejdůležitějším objevům patří dva poklady byzantských šperků 
nalezené na akropoli ve vzdálenosti 20 cm od sebe. (srov. obr. 11–12). Zběžné prozkou-
mání obou pokladů z Czermna vedlo k závěru, že souvisejí s tzv. IV. skupinou pokladů 
podle G. F. korzuchiny. Doba jejich ukrytí se obvykle spojuje s tatarským ohrože-
ním v polovině 13. století. Uzavřené celky jsou ale samozřejmě datovány nejmladšími 
z předmětů, v tomto případě náramky se zeslabenými konci. ty umožňují jako dobu 
uložení obou pokladů stanovit úsek od poloviny 13. století až do 1. poloviny 14. stole-
tí. ačkoliv by tedy bylo lákavé spojovat moment ukrytí obou pokladů s mongolským 

58 Provedeny byly rovněž drobné exkavační práce.

obr. 12. Rekonstrukce pokladu č. 1; 
zpracovala M. lato. 
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obr. 13. Czermno (červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelské.  
Vybrané pečeti po konzervaci (e. noSeK); foto M. WołoSzyn.

1 — pečeť s nápisem +ДЬНѣСЛОВО (avers) a vyobrazení Jana křtitele (revers).  
kníže Jaroslav, Volyń (1100–1118); 2–3 — pečeti vyobrazující proroka Davida.  

kníže David Igorevič (†1112); 4–5 — pečeti vyobrazující sv. Bazilea Velkého (z Cezarei) 
a archanděla Michaela nebo Gabriela. kníže Rurik Roščislavič (†1215).

(Barevná verze obrázku je v obrazové příloze na konci knihy.)
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vpádem v roce 1240/1241, musíme za současného stavu poznání tuto možnost velmi 
relativizovat.59 

Bylo již řečeno, že mezi nálezy z Czermna tvoří důležitou skupinu pečeti a plomby. 
Během výzkumných prací v letech 2010–2011 zde bylo objeveno 20 olověných peče-
tí (srov. obr. 13) a dalších 10 bylo získáno od „hledačů pokladů“. Jsou datovány do 
11.–13. století a pečetila jimi západoruská knížata. Z území piastovského Polska jsou 
známy pouze jednotlivé exempláře takových pečetí spojovaných s byzantsko-ruským 
okruhem.60 Piastovci používali olověné pečeti sporadicky a jejich zatím poslední ná-
lezy pocházejí z území Velkopolska a Mazovska.61 V byzantsko-ruské zóně (na rozdíl 
od latinské středovýchodní evropy) byly olověné pečeti zhotovovány masově. Jen ve 
sbírkách Harvardské univerzity je shromážděno 17 tisíc byzantských pečetí, obecně se 
pak počet byzantských pečetí (uložených ve světových kolekcích) odhaduje na 60 tisíc 
exemplářů.62 Byzantské pečeti tedy hromadně proudily na území kyjevské Rusi,63 běž-
ně je užívala světská i duchovní vládnoucí elita Rusi.64 Zvláště zajímavou kategorií nále-
zů jsou plomby drohičínského typu (srov. obr. 14). Funkce těchto nepříliš rozměrných 
předmětů o průměru okolo 1 cm, sestávajících ze dvou k sobě stisknutých kousků olo-
va, původně nejspíše svírajících provlečenou šňůrku, je dosud nejasná. Jak jejich avers, 
tak revers byly podobně jako pečeti zdobeny knížecími znaky, schématickými obrazy 
světců či zvířat. nejpravděpodobněji šlo o kupecké plomby. Interpretaci těchto nálezů 
značně ztěžuje fakt, že donedávna až 80 % všech známých exemplářů pocházelo z Dro-
hiczyna. Ve druhé polovině 19. – počátku 20. století bylo z koryta řeky Bug získáno asi 
12 tisíc těchto plomb.65 Bohužel ve většině případů chybějí bližší nálezové okolnosti 
(místo a kontext). Velice důležité poznatky přináší analýza dokumentace z přelomu 
19. a 20. století přechovávaná v Petrohradu. Vyplývá z ní, že plomby byly nacházeny 
nikoliv při úpatí Zámecké Hory, na níž ve středověku existovalo hradiště, ale dále po 

59 Marcin PiotroWSKi, Marcin WołoSzyn, Czermno/Cherven – archaeological investigation of an Early 
Rus’ medieval town in Eastern Poland in 2010–2011. A preliminary report, in: Rome, Constantinople and 
Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, edd. Maciej salamon – Marcin Wo-
ło szyn – aleksandr Musin – Perica Špehar – Matthias Hardt – Mirosław P. kruk – aleksandra su li-
kow ska -Gąska (= U ŹRóDeŁ eURoPY ŚRoDkoWo-WsCHoDnIeJ/FRÜHZeIt ost MIt tel-
eURoPa 1,2), kraków – leipzig – Rzeszów – Warszawa 2012, t. II, s. 359–389.
60 náleží poukázat na pečeť z krušvice, jež byla identifikována a. Poppe (andrzej PoPPe, Pieczęć ruska 
z Kruszwicy, slavia antiqua, 26, 1979, s. 121–126) a na předmět z kališe rozpoznaný jako staroruská 
pečeť M. Wołoszynem (Marcin WołoSzyn, Zabytki pochodzenia wschodniego we wczesnośredniowiecznej 
Polsce – wędrówka ludzi, rzeczy, czy idei? in: Wędrówka rzeczy i idei w średniowieczu, edd. sławomir 
Moździoch, Wrocław 2004 [=spotkania Bytomskie 5]), s. 225–242).
61 stanisław suchodolski, Nowa bulla Bolesława Krzywoustego i problem ołowianych pieczęci w Polsce 
wczesnośredniowiecznej, Przegląd Historyczny, 100, 2009, s. 207–236.
62 John neSBitt, Sigillography, in: The Oxford Handbook of Byzantine Studies, edd. elizabeth Jeffreys – 
John Haldon – Robert Cormack, oxford 2008, s. 150–156.
63 Victoria BulGaKova, Byzantinische Bleisiegel in Osteuropa: die Funde auf dem Territorium Altrußlands 
(= Mainzer Veröffentlichungen zur Byzantinistik 6), Wiesbaden 2004.
64 Valentin l. Janin, Aktovye pečati drevnej Rusi X – XV vv., Moskva 1970, t. I, Pečati X – načala XIII v., 
t. II, Novgorodskie pečati XIII – XV vv.; Valentin l. Janin, Petr G. GaJduKov, Aktovye pečati drevnej Rusi 
X–XV vv., Moskva 1998, t. III, Pečati, zaaregistrirovannye v 1970–1996 gg.
65 tadeusz leWicKi, Znaczenie handlowe Drohiczyna nad Bugiem we wczesnym średniowieczu i zagad-
kowe plomby ołowiane znalezione w tej miejscowości, kwartalnik Historii kultury Materialnej, 4, 1956, 
s. 289–297; krystyna muSianoWicz, Wczesnośredniowieczny ośrodek handlowy w Drohiczynie, pow. Sie-
mia ty cze, Wiadomości archeologiczne, 24, 1957, s. 285–299.
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obr. 14. Czermno (červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelské.  
Vybrané plomby drohičínského typu (1–3) po restaurování (e. noSeK);  

foto M. WołoSzyn.
(Barevná verze obrázku je v obrazové příloze na konci knihy.)
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proudu řeky.66 když V. B. Perchavko zkoumal nálezy drohičínských plomb, spojil jemu 
známé exempláře se 40 nálezovými lokalitami. kromě několika jednotlivých nálezů 
z území Volžského Bulharska a litvy leží všechny ostatní lokality na území kyjevské 
Rusi, téměř výhradně v její severní části.67 stále častější používání detektorů kovů při-
spělo k nárůstu počtu nalezených plomb, a lze očekávat, že se začnou objevovat také na 
územích, kde zatím nebyly evidovány. V této souvislosti nabývají četné a pečlivě doku-
mentované nálezy z Czermna výjimečného významu. naprostá většina plomb byla to-
tiž objevena nikoliv na samotném hradišti, ale v rámci předhradí lokovaných v bažina-
tém údolí řeky Huczwy. Jejich největší koncentrace zaznamenáváme – podobně jako 
v případě Drohiczyna a Beloozerska68 – mimo hlavní hradiště důležitých obchodních 
center lokalizovaných na západních (Drohiczyn) a severovýchodních periferiích Rusi. 

nové studie o pečetích z byzantsko-ruského prostoru spojují část známých nálezů 
nikoliv s oběhem dokumentů, ale s fungováním přístavů, kde nesloužily jako součást 
dopisů či dokumentů, ale k označování zboží.69 Vycházíme-li ze skutečnosti, že Czerm-
no nad Huczwou leželo na obchodní spojnici kyjev – krakov – Praha – Řezno, je třeba 
považovat nálezy plomb a pečetí za jeden z nejdůležitějších výsledků výzkumu v letech 
2010–2011. 

na podzim roku 2012 polské Ministerstvo pro vědu a vysokoškolské vzdělání (Minis-
terstwo nauki i szkolnictwa Wyższego) schválilo grant věnovaný červeňským hradům 
(viz. pozn. 1). Jeho úkoly řeší mezinárodní tým: kromě padesáti vědců z Polska na něm 
spolupracují archeologové a historici z Ruska (Institut Historii kultury Materialnej 
Ran, st. Petersburg), srbska (Institut archeolog, Beograd), Ukrajiny (Uniwersytet 
lwowski, lwow) a německa (leibniz-Institut für Geschichte und kultur des östlichen 
europa, leipzig). německá strana spolufinancuje výzkumy červeňských hradů z pro-
středků Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hlavním úkolem je zpracování 
a publikace všech získaných pramenů z Czermna a Gródka do roku 2008.70 V roce 

66 Viz aleksandr muSin, Na szlakach przeszłości: plomby typu drohiczyńskiego i średniowieczne granice, in: 
Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy, edd. Jolanta Bagińska – Marcin Piot-
row ski – Marcin Wołoszyn, tomaszów lubelski – leipzig – lublin – Rzeszów 2012, s. 257–279; srov. 
též evgenij n. noSov, aleksandr e. muSin, Imperatorskaja Archeologičeskaja Komissija (1859–1917),  
sankt-Peterburg 2009.
67 Valerij B. PerchavKo, Rasprostranenie plomb drogičinskogo tipa, Drevnejšie gosudarstva vostočnoj 
evropy. 1994 god. novoe v numizmatike, 1995, s. 211–247.
68 sergej D. zacharov, Svincovye plomby Beloozera, in: Rus’ v IX–XI vekach, edd. nikolaj a. Makarov et 
al., Moskva 2005, s. 20–60.
69 Jak tvrdí V. Bulgakova: “In a wider perspective the results of the underwater excavations at sudak 
challenge previous interpretations of the phenomenon of maritime (Constantinople, sudak, Cherson), 
fluvial or on-land (Drogičin, novgorod, Preslav) accumulations of seals in the middle ages. a strong 
case can be made that sigillographic complexes are mostly related to the handling of commercial cargo 
and do not, as has been generally assumed until now, originate from the remains of archives.“ – srov. 
http://www.doaks.org/research/byzantine/doaks_eid_2067.html; srov. též Victoria BulGaKova, ‚Der Sie-
gel fund von Seraskerat’ in Konstantinopel. Ein Historiographischer Mythos?, in: Epeironde. Proceedings of 
the 10th International Symposium of Byzantine Sigillography (Ioannina,1.–3. October 2009), edd. Christos 
stavrakos, Barbara Papadopoulou, Wiesbaden 2010, s. 47–65.
70 až dosud: salamon Maciej, Wołoszyn Marcin, Musin aleksandr, Perica Špehar, Matthias Hardt, 
kruk Mirosław Piotr, sulikowska-Gąska aleksandra (ed.), Rome, Constantinople and Newly-Converted 
Europe: Archaeological and Historical Evidence (U źródeł europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit ost-
mittel europa 1,1), svazek I, kraków/leipzig/Rzeszów/Warszawa 2012.  
 Bagińska Jolanta, Piotrowski Marcin, Wołoszyn Marcin (ed.): Czerwień – gród między Wschodem 
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2013 byl zahájen archeologický výzkum orientovaný na výzkum opěvnění hradiště 
v Czermně. Paralelně probíhá rekonstrukční výzkum přírodního prostředí Czermna 
i Gródka. Postup projektu je možné sledovat na webu (https://grodyczerwienskie.pl/), 
resp. facebooku (facebook.com/Grody.Czerwienskie).

Červeňské hrady (Czermno a Gródek) ve světle archeologických výzkumů – shrnutí

Jak v Czermně tak i v Gródku bylo během výzkumu vyzvednuto obrovské kvantum 
kovových předmětů. Jejich množství, různorodost (a také krása) rozhodně převyšuje 
počet podobných nálezů známých např. z krakova, Vratislavi, Hnězdna nebo Gdaňska. 
Bohatstvím nálezů se hradiště v Czermně a Gródku blíží centrálním hradům kyjevské 
Rusi, jakým byl stoliční hrad nad Dněprem či třeba novgorod. Převažující většina ná-
lezů má „ruský kulturní ráz“ což znamená, že analogie pro některé z nich můžeme na-
lézat v prostředí Byzance, avšak podobné předměty nacházíme také na územích dnešní 
Ukrajiny, Běloruska či Ruska. Znamená to tedy, že území ležící nad středním Bugem, 
byly v raném středověku prostě ruské? Vyčerpávající odpověď na takovou otázku sa-
mozřejmě překračuje rámec této studie,71 navíc snahy o etnickou identifikaci hmotných 
památek jsou dnes všeobecně a právem kritizovány. Přinejmenším však lze konstatovat, 
že oblast polsko-ruského pohraničí se může stát mimořádným prostorem pro inter-

a Zachodem. Katalog wystawy = Červeń – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog = Cerven 
– un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra = Червень – град між Сходом і Заходом. 
Каталог виставки, tomaszów lubelski/leipzig/lublin/Rzeszów 2012. 
 Chudzińska Barbara, Wojenka Michał, Wołoszyn Marcin (ed.): Od Bachórza do Światowida ze 
Zbrucza. Tworzenie się słowiańskiej Europy w ujęciu źródłoznawczym. Księga jubileuszowa Profesora 
Michała Parczewskiego, kraków – Rzeszów 2016. 
 Florek Marek, Wołoszyn Marcin (ed.): The early medieval settlement complex at Czermno in the 
light of results from past research (up to 2010). Material evidence = Wczesnośredniowieczny zespół osad-
niczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Podstawy źródłowe, kraków/leipzig/
Rzeszów/Warszawa 2016, sv. I–II. Wołoszyn Marcin (ed.): From Cherveń Towns to Curzon Line. The 
lands on the Middle Bug during the Middle Ages and the historiographic perspective on the formation of 
Poland’s eastern border, 18th–21st cc. = Od Grodów Czerwieńskich do linii Curzona. Dzieje środkowego 
Pobuża w wiekach średnich oraz postrzeganie formowania się wschodniej granicy Polski w historiografii 
XVIII–XXI w., U Źródeł europy Środkowo-Wschodniej / Frühzeit ostmitteleuropas 3, 1-2 kraków/
leipzig/Rzeszów/Warszawa 2017, sv. I–II. Wołoszyn Marcin (ed.): The medieval settlement complex 
at Gródek upon the Bug River in the light of results from past research (1952–1955). Material eviden-
ce = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle wyników badań dawnych 
(1952–1955). Podstawy źródłowe, U źródeł europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit ostmitteleuropas 
4, kraków/leipzig/Rzeszów/Warszawa 2018. 
 Wołoszyn Marcin (ed.): The medieval settlement complex at Gródek upon the Bug River in the light 
of stray finds collected by Father Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów. Catalogue, typological and 
chronological analysis = Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Gródku nad Bugiem w świetle znalezisk 
luźnych w zbiorach Muzeum im. księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Katalog, analiza typologicz-
no-chronologiczna, U źródeł europy Środkowo-Wschodniej = Frühzeit ostmitteleuropas 5, kraków/
leipzig/Rzeszów/Warszawa (v tisku). 
71 Vyžadovalo by to také zohlednění výsledků jazykovědných studií, na téma polsko-ruského pohraničí 
srov. dva (protichůdné) názory: W. maKarSKi, Pogranicze…,; Jerzy nalePa, Pogranicze polsko-ruskie do 
połowy wieku XIV a archaiczne hydronimy i toponimy: weryfikacja ‚weryfikacji‘, slavia antiqua, 41, 2000, 
s. 27–48.
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disciplinární výzkum, mimo jiné pro ověření využitelnosti archeologie při zkoumání 
různorodosti (etnické, náboženské atd.) středověké evropy. 

Za současného stavu výzkumů je možné konstatovat následující. V severní části 
slovanského světa ve starší a střední době hradištní (do 10. století) je téměř nemož-
né sledovat významnější rozdíly v hmotné kultuře a také v pohřebním ritu, které by 
opodstatňovaly používání pojmů východní a západní slovanský svět.72 Zároveň se ale 
v tomto období začínají formovat určité odlišnosti těchto světů. Zásadní význam ve vý-
voji obou skupin slovanů má přijetí křesťanství, což souvisí s tím, že Hnězdno a kyjev 
jsou christianizovány ze dvou různých center, z Říma a z konstantinopole (srov. níže). 

Je známo, že jedním ze znaků charakteristických pro dobu hradištní je budování hra-
dišť. Podle nejnovějších zjištění spadá rozmach budování opevněných sídel v Polsku do 
období 9. století ačkoliv v Malopolsku vznikají nejstarší hradiska již v 8. století.73 Již 
před 40 lety však někteří badatelé upozorňovali na určité odlišnosti v územním vývoji. 
např. na území Malopolska se mnohem častěji než na severu Polska setkáváme s vel-
kými hradišti, jejichž plocha dosahuje někdy více než deset hektarů. tento rys spojuje 
země nad horní Vislou s teritoriem čech, Moravy a slovenska.74 studie J. Poleského 
a M. Wojenky, v tomto ohledu potvrzují teze e. Dąbrowské.75 J. Poleski poukazuje na 
skupinu znaků, které umožňují pro 8.–10. století formulovat koncepci „... svého druhu 
kulturní provincie, která zahrnuje území čech, Moravy, slovenska, Malopolska, části 
slezska a (v určitých ohledech) jihovýchodní část oblastí obývaných Polabskými slova-
ny.“ společnými znaky tohoto regionu jsou podle něj žárový pohřební ritus (s pohřby 
nejspíše na mohyle) praktikovaný až do doby přijetí křesťanství, budování malých, ale 
také velmi rozlehlých hradišť, užívání nemincovních platidel v podobě tzv. misek slez-
ského typu, železných sekerovitých a asi spíše hrotitých hřiven a tezaurace železných 
předmětů, tj. zmiňovaných hřiven a misek, a také zbraní, součástí koňských postrojů, 
nebo částí koňské výstroje, zemědělského nebo tesařského nářadí.76 na tomto území 
(častěji než na severu) se setkáváme také s předměty avarské či velkomoravské prove-
nience.77 J. Poleski (dle mého názoru správně) začleňuje do této „kulturní provincie“ 

72 Michał ParczeWSKi, Początki kształtowania się polsko-ruskiej rubieży etnicznej w Karpatach. U źródeł 
rozpadu Słowiańszczyzny na odłam wschodni i zachodni, kraków 1991, s. 34–35; Helena zoll-adamiKoWa, 
Wczesnośredniowieczny obrządek pogrzebowy a zróżnicowanie etniczne na pograniczu polsko-ruskim, in: 
Początki sąsiedztwa. Pogranicze etniczne polsko-rusko-słowackie w średniowieczu, edd. Michał Parczewski, 
Rzeszów 1996, s. 81–90.
73 J. PoleSKi, Wczesnośredniowieczne grody…, s. 94–108; J. PoleSKi, Małopolska…, mj. s. 165.
74 elżbieta dąBroWSKa, Wielkie grody dorzecza górnej Wisły. Ze studiów nad rozwojem organizacji teryto-
rialno-plemiennej w VII–X wieku, Wrocław – Warszawa – kraków – Gdańsk 1973; elżbieta dąBroWSKa, 
Etapy kształtowania się osadnictwa grodowego i formowania organizacji grodowych u Słowian zachodnich 
we wczesnym średniowieczu, archeologia Polski, 23, 1987, s. 425–444. 
75 srov. mj. J. PoleSKi, Wczesnośredniowieczne grody…, s. 94–108; J. PoleSKi, Małopolska…, mj. s. 58–71, 
198–199, ryc. 44; Michał WoJenKa, Wielkość i rozplanowanie wczesnośredniowiecznych grodzisk sło-
wiań skich okresu plemiennego z ziem polskich, in: Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich, edd. Jan 
Garncarski, krosno 2006, s. 271–302; Michał WoJenKa, Differenzierung der Stammesburgen. Ein Bei-
trag zur Disskusion über Regionalisierung der polnischen Gebiet im Frühmittelalter, in: Sötét Idők Falvai. 
2006-ban Debrecenben megrendezett konferencia 1. kötete. 8–11. századi telepölések a Kárpát-medencében, 
Debrecen 2011, s. 391–419.
76 J. PoleSKi, Małopolska…, s. 210, srov. též 198–207, obr. 89 (mapa).
77 J. PoleSKi, Małopolska…, s. 210, srov. též 198–207, obr. 103–104 (mapy).
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také oblast červeňských hradů. V této souvislosti je třeba zdůraznit fakt J. Poleskému 
rovněž známý, že se mezi nálezy z Gródka, uloženými v Muzeu im. st. staszica v Hru-
bieszowě, nachází několik předmětů, které lze považovat za pozdněavarské.78 Mezi 
nálezy objevenými v Czermnie v letech 2010–2011 nacházíme také mj. tzv. hrotitou 
hřivnu,79 kterou by bylo možné spojovat s velkomoravským milieu. Můžeme přitom 
poukázat také na soubor nářadí objeveného v jednom z objektů na raně středověkém 
sídlišti v Hrubieszowě-Podgórze, poloha 5.80 Zdá se, že by mohlo jít o depot železných 
předmětů. soubor nálezů z Brańska na Podlesí za takovýto depot považujeme bez po-
chybností.81 J. Poleski výstižně zdůrazňuje, že naléhavou potřebou je analýza nálezů 
z hradišť západní Ukrajiny, už jen proto, že východně od dnešní hranice Polska měli 
bydlet také lenzané. Bohužel stav výzkumu této kategorie nálezů nedovoluje provede-
ní kvalitních srovnávacích analýz,82 s jistotou můžeme jenom konstatovat, že i zde jsou 
velké fortifikační útvary.83

V současné době nedisponujeme takovými archeologické argumenty, na základě kte-
rých by bylo možné považovat Malopolsko 9.–10. století za součást velkomoravského 
či přemyslovského státu.84 Jevy, které J. Poleski eviduje v materiální i duchovní kultuře, 
však svědčí o určitých paralelách mezi územím jižního Polska, čech a Moravy. Zdá se, 
že oblast červeňských hradů je třeba do této kulturní „provincie“ zařadit.

Mezi předměty objevenými v Czermně a Gródku představují relativně skromnou 
skupinu nálezy datované do 9. – 10. století a zvlášt markatně v ní chybějí devocionálie. 
Je ale třeba upozornit na fakt, že archeologický obraz Rusi 8.–11. století je z velké 
části stavěn na objevech učiněných podél cesty vedoucí „od Varjagů k Řekům“, tedy 
podél řek lovat’ – Volchov – Dněpr.85 skandinávské osídlení se soustředilo právě podél 

78 Marcin WołoSzyn, Archeologiczne zabytki ruchome pochodzenia bizantyńskiego i ruskiego z okresu od 
połowy X do połowy XIII w. z obszaru Polski południowej, kraków 2003, t. I–VII, zde t. II, s. 709 (nepubl. 
rkp. disert. rozmluvy); J. PoleSKi, Małopolska…, , přílohy na CD disku, s. 16, bod 8. 
79 Jolanta BaGińSKa – Marcin PiotroWSKi, Marcin WołoSzyn (red.), Czerwień — gród między Wschodem 
a Zachodem. Katalog wystawy, tomaszów lubelski – leipzig – lublin – Rzeszów 2012, katalog předmě-
tů, část II, č. II.7.3; srov. J. PoleSKi, Małopolska…, s. 205, pozn. 205.
80 ewa BanaSieWicz, Jacek Buszewicz, Wiesław koman, Wacław Panasiewicz, Badania ratownicze 
w Hru bie szowie Pogórzu na stan. 5, sprawozdania z badań terenowych w woj. zamojskim w 1992 roku, 
7, 1993, s. 45; Patrycja PiotroWSKa, Marcin PiotroWSKi, Średniowieczne depozyty. U progu wczesnego śre-
dniowiecza (V–VII wiek), in: Skarby Lubelszczyzny, edd. ewa Banasiewicz-szykuła, Grzegorz Mączka, 
lublin 2010, s. 73–111.
81 Urszula stankiewicz, Elementy narzędzi ornych z badań wykopaliskowych zespołu grodowego w Brań-
sku, woj. podlaskie, in: Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu, edd. Marek Dulinicz, lublin 
– Warszawa 2003, s. 321–325. 
 Podobný poklad známe též z oblasti severní Rusi z obce Cholopij Gorodok nedaleko novgorodu, 
srov. evgenij n. nosov, Ein Herrschaftsgebiet etsteht. Die Vorgeschichte der nördlichen Rus’ und Novgorods, 
in: Novgorod. Das mittelalterliche Zentrum und sein Umland im Norden Russlands, edd. Michael Müller-
-Wille, Valentin l. Janin, evgenij n. nosov, elena a. Rybina (= studien zur siedlungsgeschichte und 
archäologie der ostseegebiete 1), neumünster 2001, s. 13–74, zde s. 39, obr. 19–20. 
82 srov. Radosław liWoch, Stan badań nad grodziskami wczesnośredniowiecznymi i z początku późne-
go średniowiecza na zachodniej Ukrainie (obwody: iwano-frankowski, lwowski, tarnopolski), Materiały 
i sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka archeologicznego, 24, 2003, s. 213–297.
83 J. PoleSKi, Małopolska…, s. 200, pozn. 136.
84 J. PoleSKi, Małopolska…, s. 179–188.
85 nikolaj a. maKarov (red.), Rus’ v IX–X vekach: archeologičeskaja panorama, Moskva – Vologda 2012.
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této osy (a také nad horní okou a Volhou).86 na stejných územích se setkáváme také 
s nejstaršími doklady christianizace Rusi. souvisí to s významnou rolí, kterou sehráli 
Varjagové při šíření křesťanství ve východní evropě.87 Řeky Pripjať, Dněstr nebo Bug 
nebyly tak komunikačně důležité jako třeba Dněpr nebo Volha. to rozhodlo o tom, že 
se území dnešního západního Běloruska a Ukrajiny ocitlo v 8.–11. století na periferii 
zájmu skandinávců. Jejich zdejší nepřítomnost v 8.–11. století vysvětluje malý počet 
nálezů (mezi nimi devocionálií) také v oblasti červeňských hradů 10. až 11. století. 

studium historie osídlení nás informuje ještě o jedné důležité skutečnosti – že for-
mování hranice mezi Rusí a Polskem neprobíhalo v neosídlených prostorách, ale že její 
stabilizace se uskutečňovala v závislosti na vývoji existujících teritoriálních komunit 
(kmenů)88. V tomto pojetí otázka „polskosti“ nebo „ruskosti“ oblasti červeňských hra-
dů v 9.–10. století nemá prostě smysl. teprve v 10./11.–13. století pozorujeme proces 
formování specifických rysů, charakterizujících materiální kulturu Rusi nebo Polska. 
M. Parczewski správně zdůrazňuje, že celý východní svět charakterizuje určitá specifič-
nost89. Bezesporu je to výsledek vlivu skandinávské, kočovnické a především byzantské 
kultury. křestem Polska i Rusi se území severních slovanů otevřelo vlivům vyspělejších 
oblastí. Po roce 966 se lechitské kmeny postupně seznamovaly s latinskou kulturou 
prostřednictvím čech a Moravy. Vlivy mediteránní kultury pronikaly do ruských zemí 
bezprostředně z území jejich středověkého, křesťanského souputníka – Byzantské říše. 
Právě v tom je třeba hledat příčiny nebývalého civilizačního rozkvětu kyjevské Rusi, 
která v mnoha technologických směrech (sklářství, zpracování barevných kovů, kom-
plikované výzdobné techniky, např. emailerství) převyšovala úroveň monarchie Piastov-
ců. tato skutečnost vyžaduje další výzkum. a. Musin a M. Wołoszyn pro pojmenování 
těchto procesů majících postihnout hlavní směry civilizačních změn v tzv. mladší ev-
ropě 10.–12. století navrhli pojmy romanizace a rhomaizace. Mají vyjadřovat skuteč-
nost přejímání dědictví Imperia Romana (romanizace) v latinské části mladší evropy 
a Basileia tón Rhómaión (Βασιλεία τῶν Ῥωμαίων) v její pravoslavné části.90 V takovém 
pojetí samozřejmě rozdíly v hmotné kultuře Polska a Rusi nesouvisejí jenom s otázkou 
„polskosti“ nebo „ruskosti“ toho či jiného hradiště. Polsko-ruské pohraničí ve stře do-
věku v zásadě představuje hranice latinské a byzantské evropy. Již zmiňované kultur-
ní rozdíly mezi piastovským a rurikovským světem, vyplývající pravděpodobně právě 
z byzantských vlivů na Rus, mají zásadní význam při formulování kulturní podoby 
polsko-ruského pohraničí: „ruskost“ těchto území se projevuje mnohem výrazněji než 

86 Władysław duczKo, Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej 
Europie Wschodniej, Warszawa 2007.
87 srov. aleksandr muSin, The Christianisation of Eastern Europe in the Archaeological Perspective, in: 
Christianisierung Europas. Entstehung, Entwicklung und Konsolidierung im archäologischen Befund. 
Internationale Tagung im Dezember 2010 in Bergisch-Gladbach, edd. orsolya heinrich-tamáSKa, niklot 
krohn, sebastian Ristow, Regensburg 2012, s. 497–518.
88 M. ParczeWSKi, Początki kształtowania się…, s. 46.
89 M. ParczeWSKi, Początki kształtowania się…, s. 51.
90 aleksandr muSin, Marcin WołoSzyn, Newly-Converted Europe – Digging In. An archaeological after-
word, in: Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, edd. 
Ma ciej salamon – Marcin Wołoszyn – aleksandr Musin – Perica Špehar – Matthias Hardt, Mirosław 
P. kruk – aleksandra sulikowska-Gąska (= U ŹRóDeŁ eURoPY ŚRoDkoWo-WsCHoDnIeJ / 
FRÜHZeIt ostMItteleURoPas 1,2), kraków–leipzig – Rzeszów – Warszawa 2012, t. II, s. 683–
711.
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příslušnost k západoslovanskému („polskému“) kulturnímu okruhu. složitost této 
otázky lze ilustrovat také poukazem na dochovaný pramenný základ. např. z celého 
piastovského území známe méně kovových (bronzových) pásových garnitur než jenom 
ze samotného novgorodu! to je příčinou skutečnosti, že mnohem snadněji můžeme 
definovat soudobý oděv ruský než polský. Celkově lze konstatovat, že „ruskost“ zemí 
nad Bugem v 11.–13./14. století potvrzuje typologická analýza  kovových nálezů jako 
takových, ale i skleněných náramků. V souvislosti s tím se jeví jako velmi aktuální vý-
zkumný úkol rozbor keramického materiálu z této oblasti.91 

Pozoruhodné je, že ani Czermno ani Gródek neprošly ve 14.–15. století procesem 
urbanizace. Roli středověkých lokálních center převzaly v případě Czermna tyszowce 
a v případě Gródku Hrubieszów.92 Dnes jsou Czermno a Gródek malé vesnice, ale díky 
archeologickému výzkumu je jasné, že v raném středověku zde byly nejenom strážné 
hrady. Počet devocionálií, pečetí či plomb drohičínského typu dokládá, že obě lokali-
ty fungovaly jako civilizační centra polsko-ruského pohraničí a jako velice významné 
sídelní a obchodní aglomerace. Díky tomu, že disponujeme zmínkou o červeňských 
hradech (a o samotném Czermnu) v Pověsti dávných let, je otázka datování fortifikací 
Czermna (ale i Gródku) do 10. století principiálního významu. Přesto je však třeba 
znovu připomenout, že nálezů datovaných do 9.–11. století je jenom malé množství. 
Proto odpověď na otázku datování nejstarších fortifikací na sledovaném území mohou 
přinést teprve archeologické výzkumy a dendrochronologické analýzy. 

Doufáme, že výzkum v rámci projektu zaměřeného na červeňské hrady umožní co 
nejkomplexnější vyjasnění průběhu nejstarší hranice mezi piastovským a rurikovským 
územím v oblasti středního Bugu. Rozhodující přitom bude studium vývoje a kontaktů 
latinské a byzantské kulturní periferie. a doufáme také, že v důsledku toho červeňské 
hrady zaujmou významné místo v evropské medievistice. 
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91 V rámci nalezišť polsko-ruského pohraničí představují sofistikované práce o keramice z Chelma 
a stołpia, srov. Michał auch, Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie, 
archeologia Polski, 49, 2004, s. 49–94.
92 k základním informacím o evoluci probíraného regionu v pozdním středověku viz andrzej Ja ne-
czeK, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV do początku XVII w., 
Warszawa 1993.
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summary

Marcin Wołoszyn: Chervyen Castles – state and perspective of research. Contribution on issues 
of formation of eastern border of Piast regnum

the name Chervyen Castles (Chervyen) is known only from three mentions in the tale of 
Bygone Years (Povest vremennych let), a kievan Rus’ source from the early twelfth century: 
as of 981 when Vladimir occupied Przemyśl, Chervyen and other castles; as of 1018 when 
Bolesław Chrobry occupied Chervyen Castles; and as of 1031 when Jaroslav and Mstislav 
marched against the lechs and conquered Chervyen Castles. For two centuries now, these 
strongholds have been linked to fortifications in the cadastral territory of present-day Czermno 
nad Huczwou, namely the castles near Czermno and Gródek. this territory was inhabited by 
lech tribes, presumed predecessors of the Poles; in the mid-tenth century, it was under Bohe-
mian or Russian influence. this was changed by Bolesław Chrobry’s mentioned expansion in 
1018 when the whole territory was added to Poland. the local situation was always uncertain; 
in the late twelfth century, arpadian interests started to assert themselves there, too, while at-
tempts at asserting Russian interests continued. some even consider the possibility that in the 
eleventh to fourteenth centuries, Chervyen Castles were outside the borders of the Piast reg-
num. the main component of the fortified complex in Czermno is the Zamczysko hillfort with 
an area of up to 150 ha. Its outer bailey is situated in the locations Podgrodzie Bliższe, west 
of the main castle, and Podgrodzie Dalsze, northwest of it. the complex is made complete by 
other settlements and cemeteries nearby. the Gródek hillfort is situated near the place where 
the River Huczwa joins the Bug. the settlement complex there has an area of about 15 ha. this 
localization was verified by archaeological excavations in the 1950s. Further research in the 
1970s was focused above all on the road network and remnants of bridges; the hillfort’s ram-
part and the related settlements were investigated. Dendrochronological data acquired from a 
part of the structure testifies that bridges were still functioning in the thirteenth century. there 
is a problem with data acquired from the rampart structure, which was built from trunks felled 
towards the end of the first half of the eleventh century or later, which would mean that the 
castle cannot be connected with dates and events stated in nestor’s manuscript. there is, of 
course, a question whether the acquired data does not come from the wood of later repairs of 
the fortification. 

the need for proper research of Czermno and Gródek has been ever clearer since the 1980s 
due to extensive looting at both sites. Professional research of Gródek yielded a new collection 
of 500 items deposited in the Hrubieszów museum including a set of devotional objects, parts 
of clothing and so-called Drohiczyn seals. locations in the territory of Czermno were inves-
tigated and documented anew in 2010–2011. In Podgrodzie Bliższe location, this brought an-
other set of 2,500 finds – lead seals, encolpia, crosses, axes, darts, pointed grzywnas, clothing 
pendants, etc. Besides metal finds, there were also glass bracelets, whorls, a ceramic playing 
stone, a comb. two depots of Byzantine jewellery, deposited on the acropolis 20 cm from 
each other in the mid-thirteenth to mid-fourteenth centuries, are of fundamental importance. 
In the literature, they are often linked to the period of a Mongol raid. lead seals come from 
the eleventh to thirteen centuries and were used by Russian dukes. so-called Drohiczyn seals 
are apparently merchant seals. Most of the seals were found in the baileys rather than on the 
hillforts, a fact that has been confirmed also at other sites. overall, it can be stated that an ex-
traordinary quantity of metal items has been found at the hillforts in Czermno; this resembles 
the kievan Rus’ milieu and, after all, most of the finds are of “Russian cultural character”. 
Despite that, we cannot say that the central Bug territory was Russian in the early Middle 
ages. Distinguishing the ethnic affiliation of archaeological sources is generally difficult. In 
the northern part of the slav world in the early and middle stronghold period (up to the tenth 
century), it is impossible to distinguish between West slav and east slav world in the burial 
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rite. the differences start to outline only in the late phase of this period, when the Christian-
ization of the two groups of slavs started, due to the difference of Constantinople’s Christian 
influence on kievan Rus’ and Rome’s on Gniezno (Romanization, Rhomaization). the build-
ing of hillforts is a typical phenomenon in this period. We can observe a great boom of their 
construction in Poland in the ninth century, with the earliest castles in lesser Poland coming 
into existence as early as the eighth. large-area castles (over 10 ha) were also more frequent in 
lesser Poland. this phenomenon is observable also in neighbouring territories, which made 
it possible to form the thesis of a certain Bohemian, Moravian, slovakian, lesser Polish, par-
tially silesian and Polabian slav cultural province. apart from cremation burials, hillforts and 
sets of similar items (including non-coin media of exchange – silesian bowls and grzywnas), 
there are also often items of avar and Great Moravian origin. Chervyen Castles belong in this 
province. Based on archaeological finds, it cannot be stated that lesser Poland was part of 
the Great Moravian or Bohemian regnum in the ninth and tenth centuries. We can state, how-
ever, that there are parallels between the material culture of southern Poland, Bohemia and 
Moravia and that, once again, Chervyen Castles belong in this context. there are few ninth 
and tenth-century items among the finds from Czermno and Gródek, and devotional objects 
are especially missing. the image of Russian culture is different, but it is created based on finds 
from sites along the “Way from the Varangians to the Greeks”, where precisely the Varangians 
settled and Christianity proceeded with them. this apparently influenced the form of the local 
culture and caused its difference from the culture of western Belarus and Ukraine including 
Chervyen Castles. the course of the border between the Polish and the Russian worlds needs 
to be sought on the margins of tribal settlement territories rather than in the unoccupied spac-
es between them. at the same time, however, we need to reiterate that this is not possible based 
on differences in the cultures linked to these territories. this is also why it is impossible to say 
whether Chervyen Castles are culturally Russian or Polish. the study of the influences of the 
eastern and the western church is more important in the search for this border; in the future, it 
will perhaps make the boundary between the Rurik and the Piast worlds more precise.
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obr. 2. nejdůležitější raně středověké lokality v Polsku zkoumavé v rámci výzkumů  
tisíciletí; podle andrzej BuKo, The Archaeology of Early Medieval Europe.  
Discoveries-Hypotheses-Interpretations (east Central and eastern europe  

in the Middle ages, 450-1450 1), leiden-Boston 2008, obr. 82;  
kresba I. Jordan (pomístní názvy obcí ponechány  

v originální polské verzi).
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obr. 7. Raně středověký sídelní komplex v obci Czermno (červeń), okres tomaszów 
 lubelski, vojvodství lubelské; foto s. orłowski; kresba J. oŻóG.

a – fotografie hradiště; B – plán naleziště; podle M. Florek, Badania archeologiczne… ryc. 2.
a – osídlené oblasti; b – hráze a mosty (mola); c – valy; d – kostrová pohřebiště; e – mokřady 
a bažiny; f – koryto řeky siniuchy před melioracemi v 60. tých letech; a-D – místa odebrání 

dendrochronologických vzorků (1997). 
soupis nalezišť (výběr): 1 — Czermno, lok. 1 (grodzisko; Zamczysko); 2 — Czermno, lok. 2 

(Podgrodzie bliższe; Wały; Zameczek; Mały Zameczek); 3 — Czermno, lok. 3 (Podgrodzie 
dalsze; Podzamcze); 4 — Czermno, lok. 4; 5 — Czermno, lok. 5; 6 — Czermno, lok. 6;  

7 — Czermno, lok. 27; 8 — Czermno, lok. 28; 9 — Czermno, lok. 29; 10 — Czermno, lok. 32; 
11 — Czermno, lok. 34; 12 — Czermno, lok. 35; 13 — Czermno, lok. 38; 14 — Czermno, 

lok. 62; 15 — Czermno, lok. 63; 16 — Czermno, lok. 64; 17 — Czermno, lok. 65;  
18 — Czermno, lok.66; 19 — Czermno, lok. 51; 20 — Czermno, lok. 53; 21 — Czermno, 

lok. 67; 22 — Czermno, lok. 68; 23 — Czermno, lok. 69; 24 — tyszowce, okres tomaszów 
lubelski, vojvodství lubelskie, lok. 29; 25 — tyszowce, lok. 42; 26 — tyszowce, lok. 46;  

27 — Wronowice, okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelskie, stan. 1. 
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obr. 8. Raně středověký sídelní komplex v obci Gródek (Volyń), okres Hrubieszów, 
 vojvodství lubelskie; foto s. orłoWSKi; kresba I. Jordan.

a – fotografie hradiště; B – schematický plán naleziště, podle J. kuśnierz,  
Średniowieczne cmentarzysko…, ryc. 1.

a – hradiště (spolu s pohřebištěm na majdanu); b – mohyla Księżycowa Mogiła;  
c – mokřady a bažiny; 1-5 – čísla archeologických lokalit  

(1 – mohyla Księżycowa Mogiła; 1a – hradiště; 1C – lokalita Bocian).



Marcin Wołoszyn318

obr. 11. Czermno (červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelské.  
Poklady č. I i II – stav z října 2011; rekonstrukce a konzervace  

e. noSeK; foto k. WaSilczyK. 
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obr. 13. Czermno (červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelské.  
Vybrané pečeti po konzervaci (e. noSeK); foto M. WołoSzyn.

1 — pečeť s nápisem +ДЬНѣСЛОВО (avers) a vyobrazení Jana křtitele (revers).  
kníže Jaroslav, Volyń (1100–1118); 2–3 — pečeti vyobrazující proroka Davida.  

kníže David Igorevič (†1112); 4–5 — pečeti vyobrazující sv. Bazilea Velkého (z Cezarei) 
a archanděla Michaela nebo Gabriela. kníže Rurik Roščislavič (†1215).
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obr. 14. Czermno (červeń), okres tomaszów lubelski, vojvodství lubelské.  
Vybrané plomby drohičínského typu (1–3) po restaurování (e. noSeK);  

foto M. WołoSzyn.
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