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VODNÉ NÁLEZY VČASNOSTREDOVEKÝCH HROTOV OŠTEPOV
A KOPIJÍ Z KARPATSKEJ KOTLINY
Martin Husár1
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Abstract: Watery Findings of Early Medieval Spearheads from the Carpathian Basin. Early medieval watery ﬁndings of thrusting pole
arms are particularly dated between the 8th century and the 11th century. Their great concentrations are in the western and southwestern
part of the Carpathian Basin. Metal parts of these weapons were discovered within the borders of present-day Slovenia, Croatia, Hungary, and Slovakia. It is possible to ﬁnd them in wetlands, rivers, brooks, close to fords and on the border area between land and
waters. There are particularly four assumed causes of their deposition that will be presented in this article. First it is considered the
option that spearheads were lost in the waters by chance, during kind of military action, or they were previously related to an unknown
(for us) settlement or cemetery. Another option gives us the subsequent explanation. Namely that these ﬁnds could have been cult or
religious depositions too. Most of them comprises the Western or Frankish types of the discussed heads of thrusting pole arms.
Key words: rivers, brooks, wetlands, fords, spears, Carpathian Basin, Early Middle Ages

Abstrakt: Včasnostredoveké vodné nálezy žrďovo-bodných zbraní sú datované najmä do obdobia 8. až 11. storočia. Ich najväčšia koncentrácia je v západnej a juhozápadnej časti Karpatskej kotliny. Kovové časti týchto zbraní boli objavené na území súčasného Slovinska,
Chorvátska, Maďarska a Slovenska. Obyčajne môžu byť nachádzané v močiaroch, riekach, potokoch, prameňoch, vedľa brodov či na
hranici medzi vodstvami a pevninou. Predpokladajú sa predovšetkým štyri príčiny ich deponovania, ktoré prezentujeme v príspevku.
Po prvé mohli byť stratené vo vode náhodou, počas nejakej vojenskej akcie, alebo mali toho času vzťah k pre nás neznámemu sídlisku
alebo pohrebisku. Ďalšiu možnosť nám ponúka vysvetlenie, že tieto nálezy mohli byť kultovými alebo náboženskými depotmi. Väčšina
z nich bola súčasťou západných alebo franských typov hrotov oštepov a kopijí.
Kľúčové slová: rieky, potoky, močiare, oštepy, kopije, Karpatská kotlina, včasný stredovek

1. Úvod
Vodné nálezy1 môžu byť obyčajne nachádzané v riekach, potokoch, prameňoch, jazerách, močiaroch, mokrinách, rašeliniskách, studniach, vedľa brodov či na hranici medzi vodstvami a pevninou. Podľa môjho výskumu prezentovanom v predkladanom článku2 je jasné, že včasnostredoveké hroty kopijí a oštepov (inými slovami žrďovo-bodných zbraní) z Karpatskej
kotliny boli tiež ukladané do vyššie spomenutých miest. Ucelený výskum tohto fenoménu týkajúceho sa daných militárií
v uvedenom priestore i období však podľa mojich znalostí doteraz absentuje. Do priestorového rámca výskumu som
zaradil okrem samotnej Karpatskej kotliny i časť územia dnešného Slovinska, ktorá leží východne a severovýchodne od
Álp, ako aj východne od Trnovského lesa a Javorníkov. Výskum je časovo ohraničený poslednou tretinou 6. storočia a priebehom 10.–11. storočia.

1

V angličtine, napríklad, boli uvedené nálezy označené aj nasledovnými termínmi: „watery depositions“ (napr. Raﬃeld 2014, 639), „underwater ﬁnds“ (napr.
Gaspari 2003, 42), alebo „aquatic ﬁnds“ (napr. Demo 2010, 84). V nemčine boli použité predovšetkým tieto termíny: „Wasserfunden“ (napr. Szentpéteri
1993, Tabelle 5-15; 1994, Tabelle 1) alebo „Gewässerfunde“ (napr. Scholtz 2007, 245; Anders – Gringmuth-Dallmer 2015, 13).
2

Tento článok vznikol v rámci grantu VEGA č. 1/0468/15.
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2. Nálezy vo vzťahu k prírodnému prostrediu
Skupina vodných nálezov je v posudzovanom súbore reprezentovaná 47 hrotmi kopijí/oštepov zo 17 nálezísk. V skutočnosti som oboznámený iba s 26 exemplármi (tab. 1) z tohto celkového množstva, pretože iba 7 hrotov z 28 uložených
v depote z Esztergom-Királyi város bolo doteraz publikovaných (Torma ed. 1979, 43, tab. 1–7).
Všetky analyzované hroty sa koncentrujú v západnej a západnej časti Karpatskej kotliny (obr. 1). Dva z nich boli objavené
v juhozápadnej časti Slovenska, 33 z nich pochádza zo západného Maďarska, ďalších päť zo severozápadnej časti Chorvátska
a nakoniec 7 exemplárov bolo nájdených v Slovinsku. Najpočetnejšou kategóriou nálezov, ku ktorej hroty žrďovo-bodných
zbraní nájdených v súvislosti s vodnými plochami patria, sú ojedinelé nálezy. Okrem tejto kategórie treba ako vodné
nálezy chápať tiež tri nasledovné depoty. Predpokladám, že depot z Fonyód-Ilonaberek je depotom poľnohospodárskych
nástrojov3 a depot z Moravského Svätého Jána obsahoval okrem poľnohospodárskych nástrojov i iné remeselné nástroje
a dekoratívne predmety.4 Nakoniec depot z Esztergom-Királyi város sa výhradne skladá z 28 hrotov kopijí/oštepov. Taktiež
evidujem jeden tzv. obetný nález z Káposztásmegyer-Váci országút.
Väčšina vodných nálezov bola objavená v tečúcich vodách alebo v ich blízkosti. Štyri náleziská sú spojené s riekou Dunaj.
Ako som spomenul vyššie, výnimočne veľké množstvo hrotov žrďovo-bodných zbraní (28 ks) patrí k depotu z Esztergom-Királyi város.5 Uvedený súbor nálezov bol nájdený počas stavby budovy na dnešnej Lőrinc utca, cca 30 m východne
od dunajského ramena nazývaného Kis-Duna (Malý Dunaj) v maďarčine (Torma ed. 1979, 128, 130; Szentpéteri (ed.)
2002, 133), ktoré je dnes už regulovaným tokom. Ďalej treba spomenúť, že dva hroty boli vytiahnuté z pravého brehu
riečneho koryta Dunaja, a to z lokality Budapest-Dunameder (Kovács 1970a, 85; 1970b, 323–339). Neďaleko odtiaľto,
ale na ľavom brehu Dunaja a bližšie k potoku Szilas (okolo 46–50 metrov od potoka), sa našiel hrot kopije/oštepu v tzv.
obetnom náleze z Káposztásmegyer, Váci országút, datovanom do včasného obdobia Avarského kaganátu (pozri Nagy
1998a, 53; 1998b, Taf. 46 B: 1; 148: 4; Szentpéteri (ed.) 2002, 77). Vedľa tohto hrotu boli vo vyššie spomenutom nálezovom celku identiﬁkované i dva strmene a jedno zubadlo.
V súčasnom štrkovisku Jegeniš, vedľa rieky Dráva, boli nájdené dva hroty žrďovo-bodných zbraní. V blízkosti tohto miesta
mohol ležať tiež brod. Podľa Tajany Sekelj Ivančan (2007, 425) by tu mohlo byť pohrebisko, z ktorého tieto nálezy (a iné
ako ľudské a konské kosti) pochádzajú, no nie je to vonkoncom isté. Ďalšie dva nálezy sa týkajú rieky Sáva. Ide o lokality
Zasip pri Bledu (Slovinsko) a Dugo Selo (Chorvátsko). Nález z prvej spomínanej lokality (nejasný vodný nález) bol nájdený na okraji kopca so stopami osídlenia, na najkratšej ceste k prechodu cez rieku Sáva (Meterc 1985, 289), a druhý bol
pravdepodobne vyzdvihnutý z riečiska alebo okolia rieky Sáva (Demo 2010, 84). V inej relatívne veľkej rieke Karpatskej
kotliny, v rieke Váh, ktorá tečie aj v blízkosti dnešného slovenského mesta Piešťany, bol objavený ďalší hrot kopije/oštepu
(Ruttkay 1974, katalóg VI; 1975, 167). Iný hrot sa našiel na mieste starého brodu cez rieku Kupa, blízko lokality Lasinjska
Kiselica v Chorvátsku (Bekić 2004, 179). Exemplár z rieky Mrežnica, neďaleko Duga Resa, patrí do rovnakej oblasti
Chorvátska ako hrot žrďovo-bodnej zbrane z Lasinskej Kiselice (Bošković 2002, 156, 168, obrázok na strane 168; Sekelj
Ivančan 2004, 112).
Väčšie množstvo hrotov kopijí/oštepov pochádza z rieky Ljubljanica v Slovinsku.6 Konkrétne sa tu našlo 6 hrotov zo štyroch nálezísk pozdĺž rieky, menovite z lokality Livada, Rakova Jelša, Vnanje Gorice a z náleziska blízko sútoku Ljubljanice
s Borovniščicou (Potočnik 1987, 172, sl. 9; Bavec 1991, 33, 61–62, sl. 1: 10J; Svoljšak et al. 1997, 259, 262, T. 12:7;
16: 3, 18: 3; Bitenc – Kniﬁc (eds.) 2001, 102, sl. 332–333). Rieka Ljubljanica bola regulovaná už počas doby rímskej,
no močiar a rašeliniská tu zostali až do 18. storočia (Bitenc – Kniﬁc 1997, 29).
Odhliadnuc od vodného nálezu hrotu žrďovo-bodnej zbrane z potoka Marcal, neďaleko Marcaltő (Kovács 1970a, 87, 4.
kép: 3; 1980, 100, Taf. 62: 3), druhý hrot, popri iných poľnohospodárskych nástrojoch z rovnakého depotu zo západnej
časti Panónie, bol získaný z rašeliniska v polohe Fonyód-Ilonaberek, vedľa jazera Balaton (datovaný do 9. storočia; Müller
3

Depot zahŕňa okrem jedného hrotu osti jednu symetrickú radlicu a dve hlavice motýk (Müller 1978, 10–11, 4. kép).

4

Obsahom depotu boli popri hrote kopije alebo oštepu aj nasledovné premety: jeden železný kotol s opraveným dnom a stenami, fragmenty iného železného
kotla (napr. uško), dve hlavice sekier, dva strmene, tri zubadlá, tri hlavice motýk, dve kovové okutia pre rýle alebo lopaty, jedna symetrická radlica, tri vinohradnícke nože, jeden lyžicovitý vrták, dve hlavice kladív, jeden hákovitý kľúč, jedna reťaz, jeden esovitý hák, tri kruhy rôznych priemerov, jeden súbor bronzových opaskových kovaní (9 ks), jedno okrúhle bronzové zrkadlo zdobené na svojej vonkajšej časti plastickými krížmi, atď. (Eisner 1941, 171; Bartošková
1986, 35, obr. 12).
5
6

Na tomto mieste ďakujem Lászlóvi Schillingovi za dodatočné informácie o uvedenom nálezisku a nálezoch.

Táto rieka, kde sa našlo vyše 8 tisíc rôznych artefaktov z obdobia medzi mladšou dobou kamennou a neskorým stredovekom, môže byť chápaná ako miesto
s posvätnou kontinuitou (Gaspari 2003, 46, 51).
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Obr. 1. Vodné nálezy včasnostredovekých hrotov oštepov a kopijí z Karpatskej kotliny.
Náleziská – 1, 2. Budapest-Dunameder; 3. Duga Resa; 4. Dugo Selo; 5. Esztergom-Királyi város; 6. Fonyód-Ilonaberek; 7.
Jegeniš; 8. Káposztásmegyer, Váci országút; 9. Lasinjska Kiselica; 10. Livada; 11. Ljubljanica v mieste sútoku s riekou Borovniščica; 12. Marcaltő; 13. Moravský Svätý Ján; 14. Piešťany; 15. Rakova Jelša; 16. Vnanje Gorice; 17. Zasip pri Bledu.
Fig. 1. Watery Findings of Early Medieval Spearheads from the Carpathian Basin.
Sites – 1, 2. Budapest-Dunameder; 3. Duga Resa; 4. Dugo Selo; 5. Esztergom-Királyi város; 6. Fonyód-Ilonaberek; 7. Jegeniš; 8. Káposztásmegyer, Váci országút; 9. Lasinjska Kiselica; 10. Livada; 11. The Ljubljanica at the tributary
Borovniščica; 12. Marcaltő; 13. Moravský Svätý Ján; 14. Piešťany; 15. Rakova Jelša; 16. Vnanje Gorice; 17. Zasip pri
Bledu.

1978, 5–11, 3. kép: 1). Na základe historických máp z 18. a 19. storočia sa zdá, že územie okolo dnešného Fonyódu bolo
pôvodne značne obklopené vodnými plochami. Zo západu a severu to bolo jazero Balaton a z východu a juhu mokriny
(Zlinszky – Timár 2013, 4597, 4599, Fig. 5). Prirodzené pôvodné rozšírenie južného pobrežia Balatonu ukazuje, že vodná
plocha jazera siahala južnejšie než dnes. Súčasné najbližšie okolie Fonyódu bolo vtedy obkolesené vodnými plochami
a vytváralo z neho akýsi ostrov (Mészáros – Serlegi 2011, 201–202). I stopy osídlenia pôvodného južného pobrežia Balatonu medzi 11. a 16. storočím túto skutočnosť len podporujú (Mészáros – Serlegi 2011, 202, Fig. 2).
Posledný hrot kopije/oštepu pochádza z depotu v Moravskom Svätom Jáne (datovaný do obdobia okolo roku 800; Zábojník 2009, 103), konkrétne z polohy Malá Piesočná, ktorá je v bezprostrednom susedstve pôvodného riečneho koryta
rieky Moravy. Údolná niva Moravy začala byť intenzívne osídlená práve v období, keď bol depot z Moravského Svätého
Jána uložený v jej blízkosti (Opravil 1983, 63–64). Bolo to ovplyvnené, okrem iného, aj prerušením procesu sedimentácie
údolnej nivy Moravy vo včasnoslovanskom a veľkomoravskom období (Hladík 2014, 36). Hrot z Moravského Svätého
Jána bol nájdený spolu s ďalšími predmetmi v železnom kotle v hĺbke 40 až 50 cm a pokrytý fragmentmi ďalšieho železného kotla (Eisner 1941, 171; Bartošková 1986, 34, obr. 12: 42).
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Lasinjska Kiselica

ojedinelý
nález
10 Livada
ojedinelý
nález
11 The Ljubljanica at the ojedinelý
Tributary
nález
Borovniščica
ojedinelý
12 Marcaltő
nález

9

8

Č. Nálezisko
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Tab. 1. Zoznam nálezísk týkajúcich sa
vodných nálezov včasnostredovekých
hrotov oštepov a kopijí z Karpatskej
kotliny

Tab. 1. List of Sites Concerning Watery Findings of Early Medieval Spearheads from the Carpathian Basin
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3. Tvary a ich pôvod
Pôvod 17 alebo 18 hrotov žrďovo-bodných zbraní, to znamená pôvod väčšiny pojednávaných hrotov, pravdepodobne spočíva
vo franskom prostredí doby merovejskej a karolínskej. 12 exemplárov z nich sú hroty s plochými a širokými poprípade ostrými
krídelkami. Jediný exemplár, ktorý je vybavený ostrými krídelkami, pochádza z lokality Lasinjska Kiselica (obr. 2: 1) a predstavuje
prechodný tvar medzi hrotmi s krídelkami a záchytnými výčnelkami. Uvedená prechodná forma môže byť vo franskom prostredí
datovaná od konca 7. do prvej polovice 8. storočia (Steuer 1995, 252; Szameit 2005, 153–154; Westphal 2002, 256; Husár
2014b, 32). Preberané hroty s plochými a širokými krídelkami sa dajú identiﬁkovať s typom II, III a V Westphalovej typologicko-chronologicko-technologickej schémy karolínskych hrotov žrďovo-bodných zbraní s krídelkami z dnešného Nemecka.
Typ II (datovaný do druhej polovice 8. storočia až prvej polovice 9. storočia; Westphal 2002, 256–259; Eichert – Mehofer –
Baier 2011, 145) je reprezentovaný hrotom z Dugo Selo, Esztergom-Királyi város, Ljubljanice pri jej prítoku Borovniščica,
potom hrotom z Marcaltő a nakoniec hrotmi z Jegenišu a Rakovej Jelše (obr. 2: 2; Husár 2014b, 35). Hroty typu III pochádzajú
z lokality Budapest-Dunameder (Kovács 1970a, 85, 3. kép: 2), Duga Resa a Vnanje Gorice (obr. 2: 3). Ich paralely z územia
dnešného Nemecka sú datované od konca 8. storočia do druhej polovice 9. storočia (Westphal 2002, 256–259; Eichert – Mehofer – Baier 2011, 145; Husár 2014b, 35). Iba exemplár zo Zasipu pri Bledu (obr. 2: 4) patrí k Westpalovmu typu V, ktorý
bolo možné v Nemecku datovať iba približne do neskorej doby karolínskej a doby otonskej (Szameit 2005, 154).
Štyri ďalšie hroty z mojej databázy môžu byť nazvané hrotmi s plochými listami a hranenou tuľajkou. Tri z nich, menovite
z Esztergom-Királyi város, Livady (obr. 3: 1) a Rakovej Jelše, majú oktogonálny prierez ich tuľajok, kým exemplár z Budapest-Dunameder má iba hexagonálny prierez svojej tuľajky. Podľa dát z merovejských pohrebísk na ľavom brehu Rýna
(Müssemeier et al. 2003, 50, Abb. 11–12) tuľajky franských hrotov kopijí/oštepov s oktogonálnymi prierezom by mali
byť mladšie (od 70.–80. rokov 7. storočia do prvej polovice 8. storočia) od tých s tetra- a hexagonálnym prierezom (od
40.–50. rokov 7. storočia do 710). Erik Szameit (1987, 169) poznamenal, že rytie na tuľajkách a ich hranatosť boli typickými črtami franských dielní vyrábajúcich zbrane v 8. a 9. storočí. Hrot žrďovo-bodnej zbrane z Livady má naviac typickú dekoráciu v tvare lomeného oblúka, ktorú je možné vidieť i na hrotoch s krídelkami Westphalovho typu II, III, IV
a V. Tieto typy môžu byť zhruba datované od druhej polovice 8. storočia do 10. storočia (Westphal 2002, 257-260;
Szameit 2005, 154). Tuľajka jedného z hrotov z lokality Budapest-Dunameder (Fodor et al. 1996, 365, 366, Fig. 1–2) je
opatrená s výnimočnou dekoráciou tvorenou pozlátenými a nielovými úponkami severského pôvodu. Uvedené dve dekoračné techniky boli používané hlavne v Škandinávii a Pobaltí počas doby vikingskej (Кирпичников 1966, Табл. VI:
1–2; Chudziak 2006, 647–655, Fig. 2–3; Thunmark-Nylén 2006, 306–307). Výzdobu pomocou úponiek, a zvlášť nielových úponiek, môžeme spájať v Škandinávii hlavne s tzv. štýlom Ringerike objavujúcim sa v tomto priestore počas prvej
a začiatku druhej polovice 11. storočia (Wilson 1971, 127; Kovács 1970b, 324; Chudziak 2006, 653).
Medzi vyššie spomenutými hrotmi evidujem i 6 exemplárov zdobených prekladaným nepravým damaskom, konkrétne
pochádzajú z lokality Budapest-Dunameder, Esztergom-Királyi város a Rakova Jelša (obr. 2: 2), ďalej z Dugo Selo a dva
hroty z Jegenišu. Prekladaný nepravý damask nevytvára z hrotov kopijí/oštepov vylepšené pevné a elastické zbrane, ale len
zdobené exempláre. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čepele s prekladaným nepravým damaskom sa vytratili z Európy
v 10.–11. storočí (Ypey 1982, 387).
Aj keď hroty žrďovo-bodných zbraní s plochým trojuholníkovým alebo kosoštvorcovým listom majú v oblasti Karpatskej
kotliny nejednoznačný pôvod (Husár 2014b, 61–63, 87), hrot z Moravského Svätého Jána (obr. 3: 2) môže byť predsa
spájaný s franským prostredím. Pod svojím listom má cikcakovité ryté línie a okolo tuľajky 10 prstencov. Cikcakovité
ryté línie sú známe tiež z franských hrotov doby merovejskej, ktoré boli väčšinou ukončené kosoštvorcovým listom (napr.
Paulsen 1967, Abb. 57: 1–4, 6, 8–9; Ament 1977, Abb. 3: 8).
Ďalšou formou žrďovo-bodnej zbrane nájdenej v súvislosti s vodnou plochou, je (pôvodne) päťramenný hrot osti s tuľajkou
z depotu vo Fonyód-Ilonaberek (obr. 3: 3). Daný exemplár nie je totožný so včasnostredovekými hrotmi ostí germánskeho
pôvodu z Karpatskej kotliny, pretože tieto mali iba dve či tri ramená a boli upevňované na násadu buď pomocou kovových
výstupkov alebo pomocou tuľajky. Počas trvania avarského kaganátu ich môžeme datovať do jeho včasného stupňa trvajúceho od poslednej tretiny 6. do prvej polovice 7. storočia (Husár 2014b, 70–71). Dvoj- a trojramenné osti máme doložené aj z veľkomoravského hradiska v Mikulčiciach (Mazuch 2003, 361, Abb. 8: 2, 1). Najbližšie analógie k hrotu osti
z Fonyód-Ilonaberek by sme mohli hľadať už v dobe laténskej, ako to uviedol Róbert Müller už v 70. rokoch 20. storočia.
On však podľa ostatných predmetov datoval celý depot z uvedenej lokality do 9. storočia (Müller 1978, 11).
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Obr. 2. Vybrané vodné nálezy včasnostredovekých hrotov oštepov a kopijí z Karpatskej kotliny. 1. Lasinjska Kiselica (podľa Bekić 2004,
sl. 1); 2. Rakova Jelša (podľa Svoljšak et al. 1997, 262, T. 16: 3); 3. Vnanje Gorice (podľa Potočnik 1987, 172, sl. 9); 4. Zasip pri Bledu
(podľa Meterc 1985, Sl. 118).
Fig. 2. Selected Watery Findings of Early Medieval Spearheads from the Carpathian Basin. 1. Lasinjska Kiselica (after Bekić 2004, sl. 1);
2. Rakova Jelša (after Svoljšak et al. 1997, 262, T. 16: 3); 3. Vnanje Gorice (after Potočnik 1987, 172, sl. 9); 4. Zasip pri Bledu (after Meterc 1985, Sl. 118).
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Jednoduchý bodec s hexagonálnym listom (obr. 3: 4) a hrot s dvojitou perforáciou listu tvaru topoľového listu (obr. 3: 5)
z depotu z lokality Esztergom-Királyi város (Torma (ed.) 1979, 43. tábla: 4, 2) zastupujú exempláre východoeurópskeho,
sibírskeho alebo centrálne-ázijského pôvodu (Husár 2014b, 21–22, 58–59, 113). Najskôr spomínaný tvar hrotu
kopije/oštepu bol dokázateľne používaný vo všetkých troch uvedených oblastiach na východ od Karpatskej kotliny (napr.
Плетнева 1967, 160, Рис. 43: 3; Худяков 1980, 59–60, Таблица 4–5; 1986, 157, 161, Рис. 67: 8; 88: 3; 1997, 18,
23, 48, 55, 65, 132, Рис. 7:1, 11, 30, 34; 40: 1–2, 83; Михеев 1985, Рис. 9: 18–19; 10: 12–13; 11: 2–3; Плетнева et
al. 1981, 144, 148, 167, 178, 258, 260, Рис. 33: 53; 36: 2; 52: 30, 110; 62: 160–161; 82: 53, 55; 83: 3). Podľa môjho
názoru je možné hľadať pôvod hrotov s plochým perforovaným listom tvaru topoľového listu z Karpatskej kotliny v priestore juhovýchodnej Európy medzi 9. až 11. storočím (Йотов 2004, 80, 82, Табло XLIII: 529, Каталог 529) a vo východnej Európe medzi 7. až 10. storočím (Михеев 1985, 60, Рис. 9: 18; 10: 12; 11: 2).
Ďalší bodec pochádza z tzv. obetného nálezu z Káposztásmegyer, Váci országút (obr. 3: 6). Má hexagonálny tvar listu
a výzdobu v podobe rytej mriežky na hornom i dolnom konci jeho tuľajky. Spomínaný bodec by mohol mať pôvod na
území Východorímskej ríše do polovice 7. storočia. Tiež treba poznamenať, že takýto tvar hrotu sa už neobjavil v Karpatskej
kotline po konci včasného stupňa obdobia avarského kaganátu (von Freeden 1991, 620; Husár 2014b, 22–24).
O riečnom náleze hrotu kopije/oštepu z Piešťan a o ďalších troch exemplároch z depotu v Esztergom-Királyi város (obr.
3: 7; Torma (ed.) 1979, 43. tábla: 1, 3, 5) sa dá iba uviesť, že ploché hroty s listom tvaru topoľového listu patria na území
včasnostredovekej Karpatskej kotliny k hrotom s nejednoznačným pôvodom, ktoré sa tu používali pred a taktiež po včasnom stredoveku (Husár 2014b, 52–56, 87).

4. Archeológia a primárne písomné pramene
Existuje niekoľko podstatných dôvodov prečo boli žrďovo-bodné zbrane ukladané priamo do vodných plôch alebo do
ich blízkosti. Po dôkladnom zvážení všetkých skutočností beriem do úvahy nasledovné príčiny. Šlo o prípad uloženia
z kultových alebo náboženských dôvodov, náhodnú stratu či stratu počas bojovej akcie, alebo nález patril k nejakému
sídlisku či pohrebisku/cintorínu (Scholtz 2007, 250; Anders – Gringmuth-Dallmer 2015, 14). Taktiež mohli byť preberané
zbrane odplavované na neurčiteľnú vzdialenosť od miesta ich pôvodného uloženia. Nakoniec, úmyselné zbavovanie sa
kopijí/oštepov považujem za najmenej pravdepodobnú príčinu prítomnosti pozostatkov uvedených zbraní na miestach
súvisiacich s vodnými plochami.
Podľa môjho názoru mohli byť preberané vodné nálezy, zvlášť tie výnimočnej kvality, výzdoby a pôvodu alebo tie z uvedených depotov, obeťami rôznym bohom alebo nadprirodzeným entitám, potom obeťami za bezpečný prechod do (pre
nás) nešpeciﬁkovaných miest, či obeťami za uskutočnené dohody, atď. Niektoré kopije/oštepy mali v histórii symbolický
význam a preto ich ukladanie do miest súvisiacich s vodou by mohlo byť spojené aj s ich kultovým pozadím.
V známom Tacitovom diele Germania (koniec 1. storočia n. l.) je zaznamenané uvádzanie mladého germánskeho muža
do komunity z jeho rodiny, ktoré bolo vykonávané na zhromaždení jeho náčelníkom, otcom alebo mužskými príbuznými.
Oni mu pri ňom odovzdávali kopiju/oštep (germánsky framea) a štít.7 Nórska mytológia nám hovorí o žrďovo-bodnej
zbrani Gungnir, ktorá bola atribútom boha Odina (Daly 2010, 43; Michalak 2015, 297). Tvrdilo sa, že muž, ktorý bol
poznačený kopijou/oštepom, mohol ísť priamo k Odinovi i do domova bohov (v starej nórštine Goðheimr). Taktiež tu
bol zvyk hádzania oštepu na nepriateľských bojovníkov počas bitky, čoho dôsledkom malo byť ich odovzdanie Odinovi
(Schjødt 2011, 285). Odin so svojou kopijou/oštepom mohol byť neskôr vo včasnostredovekom germánskom svete nahrádzaný aj Ježišom Kristom s rovnakým atribútom. Príkladom toho je i jedna strana vytesávaného náhrobného kameňa
z Niederdollendorfu v Porýní, ktorý je datovaný do druhej polovice 7. storočia. Je tu znázornený muž so svätožiarou nad
jeho hlavou, ktorý drží kopiju/oštep vo svojej pravej ruke. Je to evidentne germánska verzia ozbrojeného a mocného
Krista (Giesler 2006, 106, obrázok na strane 107). Motív kultových „tanečníkov“ s rohmi v podobe dvoch tvorov podobajúcich sa na hada a vtáka, ktorí boli (okrem iných zbraní) vybavení aj kopijami/oštepmi, sa väčšinou objavoval na kovaniach, prackách, ochrannom výstroji, atď., v Škandinávii a Anglicku, a to v dobe merovejskej od konca 6. storočia
(Hilgner 2015, 408–411, Abb. 9–13). Avšak tanečníci s kopijami/oštepmi boli nájdení aj v iných častiach kontinentálnej
Európy v rovnakom čase, konkrétne na území súčasného severného Ruska, potom v pôvodnej Alamanii a dokonca ﬁgu7

„...sed arma sumere non ante cuiquam moris, quam civitas suﬀecturum probaverit. tum in ipso concilio vel principum aliquis vel pater vel propinqui scuto
frameaque iuvenem ornant…“ (Cornelii Taciti de Germania 13; Cornelii 1914, 282; 1999, 44).
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rovali aj jednej bronzovej forme na odlievanie z Keszthely-Fenékpuszta v súčasnom Maďarsku (Müller 2008, 236–237,
Abb. 2: 2; Hilgner 2015, 409). Naviac Dieter Quast identiﬁkoval na rôznych artefaktoch z germánskej oblasti medzi cca
rokom 600 až začiatkom 8. storočia nasledovné motívy bojovníkov: jazdec hádžuci oštep, jazdec s kopijou a bojovník
s črtami vlka (Quast 2002, 269, Abb. 2, 3). Typická bojová jednotka slovanských kmeňov v 6.–10. storočí pozostávala
z ľahkoodených oštepárov (Husár 2014a, 85–87; 2015, 12) obyčajne vyzbrojených dvomi (Mauricii Strategicon XI, 4;
Mauricii 1984, 121; 1994, 370; Leonis imperatoris tactica 18, 100; Leonis 2010, 472–475) alebo dokonca tromi oštepmi
(Ján z Efezu, Cirkevná história VI, 25; Ján z Efezu 1860, 433; 1994, 278–279, 283). V neposlednom rade bola
kopija/oštep spájaná so slovanským chtonickým božstvom Velesom, ktorý bol tiež patrónom padlých bojovníkov (Kurasiński 2005, 177).
Prinajmenšom niektorí z vedúcich osobností germánskych kmeňov a kráľovstiev vlastnili určitý druh panovníckych kopijí.
To je i prípad longobardských a franských kráľov. Pavol Diakon (cca 720–799) nám prináša termín hasta regia (napr.
Pauli Historia Langobardorum I, 15; Pauli 1878, 61; Pauli 2003, 26), ako aj contus regius (napr. Pauli Historia Langobardorum V, 10; Pauli 1878, 190; Pauli 2003, 222), ktoré sa týkali longobardských kráľov 4. až 7. storočia (Wolf 2005,
24, 25). Gregor z Tours (cca 538/539–593) nás informuje vo svojej Historia Francorum, že franský kráľ Gunthchramn
odovzdal svoje kráľovstvo Childebertovi vydaním svojej kopije/oštepu uvedenému nástupcovi roku 585 (Wolf 2005, 25).8
Pravdepodobne najdôležitejšou kopijou európskeho stredoveku bola lancea sacra. Touto kopijou pôvodne rímsky vojak
Longinus prebodol Ježiša Krista na kríži. Táto kopija, Kristov kríž a dva klince z neho boli podľa tradície objavené Sv.
Helenou (cca 248/249–328/329) v Jeruzaleme pár rokov pred jej skonaním. „Longinova kopija“ bola potom držaná v Jeruzaleme do konca 6. storočia, buď v Chráme Božieho hrobu alebo v Kostole sv. Šimona (Wolf 2005, 25–26). Postupom
času sa pravdepodobné originály alebo i kópie preberanej zbrane stali panovníckymi kopijami alebo jedným z atribútov
moci európskych vládcov. Dôležitými nositeľmi lancea sacra boli východorímski a byzantskí cisári, staršia dynastia Welfov
v Burgundsku, králi a cisári Svätej ríše rímskej, Arpádovci v Uhorsku, Přemyslovci v Českom kráľovstve a Piastovci v Poľsku
(Dulinicz 2004, 61–84; Kurasiński 2005, 173–182; Wolf 2005, 23–51; Husár 2014b, 37). Pokiaľ viem, všetky vyššie
spomenuté dynastie, okrem východorímskych a byzantských cisárov, vlastnili kopije s krídelkami.
Aj keď rieky boli prirodzenými hranicami oddeľujúcimi jeden kmeň alebo krajinu od druhého/druhej, či niektoré z nich
boli splavné alebo miestami bojových stretov, nemôže to uspokojivo vysvetliť všetky vodné nálezy. K tým prípadom z histórie, kde bola kopija alebo oštep dôležitá pri vymedzovaní hraníc, patrí i vymedzovanie longobardských hraníc v Itálii.
Longobardský kráľ Authari (584–590) vraj na začiatku svojej vlády vymedzil svoje územie na juhu Itálie, konkrétne v poslednom meste Itálie pred morom oddeľujúcim ju od Sicílie. Niekde pri tomto meste sa na koni priblížil k istému stĺpu
v mori a dotkol sa ho špičkou svojej kopije/oštepu, pričom vyhlásil, že územie Longobardov bude končiť tu (Wolf 2005,
24; Citter 2007, 35).9 Pokiaľ ide o vodné nálezy z koryta rieky Temža datované medzi 5./7. až 10./11. storočie boli tu
nájdené len dva meče, jeden sax a jedna štítová puklica oproti 64 hrotom žrďovo-bodných zbraní (Clark 2013, 10–11).
Dominancia hrotov kopijí/oštepov v uvedenom prípade ukazuje, že tu šlo skôr o kultovú alebo náboženskú aktivitu než
o náhodné straty alebo straty počas bojových operácií. Ďalej sa môžeme dozvedieť i o takých vodných nálezoch akým je
i meč objavený aj so svojou pošvou (Raﬃeld 2014, 639), či o rôznych nástrojoch a šperkoch (Lund 2010) zo včasnostredovekých nálezísk zo Škandinávie a Anglicka, ktoré by bolo len ťažké interpretovať ako stratené predmety počas konﬂiktov.10 Navyše kategória náhodných strát by mala byť nepravdepodobnou v nesplavných riekach (Raﬃeld 2014, 639).
Ukladanie depotov v súvislosti s vodnými plochami bolo v Európe po roku 1500 pred n. l. sprevádzané zvyšovaním dôležitosti zbraní v nich. Taktiež sa zvyšoval počet ojedinelých nálezov zbraní (Bradley 1996, 306). Hroty kopijí/oštepov
dokonca počas doby bronzovej prevažovali vo vodných nálezoch v centrálnej a západnej Európe (Wegner 1995, 269).
Výskyt hrotov žrďovo-bodných zbraní vo vodných nálezoch, popri iných druhoch zbraní, môžeme dokonca v Európe
8
„Post haec rex Gunthchramnus, data in manu regis Childeberthi hasta, ait: Hoc est indicium, quod tibi omne regnum meum tradedi.“ (Gregorii Turonensis
Historiarum VII, 33; Gregorii sine anno).
9

„Circa haec tempora putatur esse factum, quod de Authari rege refertur. Fama est enim, tune eundem regem per Spoletium Beneventum pervenisse eandemque
regionem cepisse et usque etiam Regiam, extremam Italiae civitatem vicinam Sicilia, perambulasse; et quia ibidem intra maris undas columna quaedam esse
posita dicitur, usque ad eam equo sedens accessisse eamque de hastae suae cuspide tetegisse, dicens: Usque hic erunt Langobardorum ﬁnes.“ (Pauli Historia
Langobardorum III, 32; Pauli 1878, 138; Pauli 2003, 145).
10

Luka Bekić (2004, 179) and Tajana Sekelj Ivančan (2004, 126–127) si mysleli, že hrot žrďovo-bodnej zbrane z rieky Kupa pri Lasinjskej Kiselici, ako aj
exempláre zo štrkoviska Jegeniš (vedľa rieky Dráva), boli stratené počas franských ťažení proti Avarom či neskôr počas vojenskej kampane proti kniežaťu Ljudevítovi (koniec 8. a začiatok 9. storočia). O tri roky neskôr Tajana Sekelj Ivančan (2007, 422) pripustila i to, že hroty z Jegenišu by mohli byť obetami.
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pozorovať do neskorého stredoveku (Wegner 1995, 269; Clark 2013, 10–11; Raﬃeld 2014, 647–648). Platí to mimo
dobu halštatskú, kedy sa predmety zo železa z vodných nálezov vytratili (Wegner 1995, 269; Bradley 1996, 306).
Napriek tomu, že Karpatská kotlina a najmä jej západná časť, sa opäť (po konci rímskej prítomnosti) dostala pod vzrastajúci
vplyv kresťanskej cirkvi v období po fransko-avarských vojnách, vyššie preberané ukladanie vodných nálezov bolo uskutočňované v tomto priestore aj v období včasného stredoveku. Možno kresťanstvo a kresťanskí panovníci nemali až tak
podstatný vplyv na pôvodných alebo ešte nedávnych vyznávačov pôvodných náboženstiev, ktoré tu vykonávali svoje
kultové alebo náboženské praktiky. Menilo sa to veľmi pomaly. Uctievanie prameňov a studničiek bolo kritizované už na
kresťanských synodách v Arles (443–452), Tours (567) a Tolede (681; Fazioli 2015, 79). Dôležitý dokument, ktorý podáva
svedectvo o naďalej pretrvávajúcich obetách týkajúcich sa vody vo Franskej ríši ešte aj v 8. storočí, sa nazýva Indicululus
superstitionum et paganiarium. Uvedený dokument sa týkal uznesení Synody v Lestinnes (Šprynarová 2010, 6) z roku
743 alebo bol zostavený až pre metropolitu Mainzu v 90. rokoch 8. storočia (Cusack 2011, 39). Článok 11 tohto dokumentu nám poskytuje informácie o vykonávaní obetí pre pramene/studničky.11 Taktiež sa tu nachádza i kratšie dodatočné
vysvetlenie týchto praktík a dôsledky, ktoré by niekto mohol za ne očakávať. Pre mnou riešené problémy je dôležitá nasledujúca pasáž: Keď bude niekto uctievať prameň alebo potôčik, stratí svoju vieru a platnosť krstu.12 Dva ďalšie príklady
z primárnych literárnych prameňov 8. storočia sú priamo spojené s Hesanmi a Sasmi. Kaplán Willibald napísal v jeho
Vita Bonifatii auctore Willibaldo (cca 768) že medzi Hesanmi polovice 8. storočia boli i takí, ktorí skryto alebo iní otvorene, uctievali stromy a pramene.13 Potom v článku 21 Capitulatio de partibus Saxoniae (cca 785) Karola Veľkého sa tiež
uvádza, že keď sa niekto modlí alebo vykonáva obetu prameňom, stromom alebo hájom na spôsob ľudu, má zaplatiť ﬁnančnú pokutu alebo prejsť do služieb cirkvi, kým nebude spomínaná pokuta zaplatená.14
Moravský Nomokanonъ, ktorý bol v druhej polovici 9. storočia vytvorený v slovanskom jazyku Metodom, obsahuje článok XXXIX, ktorý okrem iného spomína opatrenia proti obetiam pre modly alebo proti úmyselným či nútením pohanským obetiam bez ďalšej špeciﬁkácie (Nomokanonъ XXXIX; Nomokanonъ 2013, 228, 270–272). No predpisy Synody
v Szabolcsi (20. mája 1092), ktorú viedol uhorský a chorvátsky kráľ Ladislav I. (1077–1095), sa v článku XXII (De ritu
gentilium) dotýkajú obetovania vedľa studničiek alebo obetovania prameňom. Hriešnici museli potom takéto prehrešky
odčiniť vydaním vola (Berend 2013, 262).15 Kronikár Kosmas (cca 1045–1125) nám podáva informácie o uctievaní vôd
Čechmi už od ich mýtických čias. Konkrétne jedna z Krokových dcér, Tethka, učila Čechov uctievať súčasti prírody
a modly. Ďalej Kosmas predstavil zoznam praktík, ktoré Česi vykonávali až do jeho dní. Medzi nimi bolo i uctievanie
(tečúcich) vôd a ohňa.16 Opatovický homiliár z 11. až 12. storočia (Kalhous 2006, 360), potvrdzuje spomínané uctievanie
viažuce sa k obdobiu Kosmasovho života. Autor homiliára uvádza, že pohania ctia rieky aj naďalej počas jeho života.17
V tejto súvislosti treba uviesť, že na základe tvrdenia Prokopia z Cézarey (cca 500–562) Sklavíni a Anti vo všeobecnosti
uctievali rieky, nymfy a iných duchov. Obetovali im a tiež veštili z týchto obetí. Uvedená správa je obsiahnutá v Prokopiovej
siedmej knihe jeho Dejín vojen alebo inak tretej knihe Gótskej vojny, ktorej napísanie je možné stanoviť na rok 550 (Kalli
2004, 2).18
Okrem spomenutých vodných nálezov hrotov kopijí/oštepov zo súčasného Slovinska sa našli aj iné tematické archeologické
a historické pramene zo včasného stredoveku, ktoré môžu byť spájané s korutánskym a karniolským sídelným priestorom.
Pre preberanú tému je dôležitým najmä nález hrotu kopije s plochými a širokými krídelkami od jazera Längsee. Je zdobený
prekladaným nepravým damaskom a aj na základe svojej príslušnosti k Westphalovmu typu II je možné ho zaradiť do
11

De fontibus sacriﬁciorum (Indicululus superstitionum et paganiarium 11; Indiculus 1894, 254).

12

„Si quis neptunalia in mare obseruat, aut ubi fons aut riuus de capite exurget, quicumque ibi orauerit, sciat se ﬁdem et baptismum perdedisse.” (Indicululus
superstitionum et paganiarium 11, Hom. § 3; Indiculus 1894, 254).

13

„... alii etiam lignis et fontibus clanculo, alii autem aperte sacriﬁcabant…“ (Vita Bonifatii auctore Willibaldo 6; Vita Bonifatii 1905, 31; 1916, 63).

14

„Si quis ad fontes aut arbores vel lucos votum fecerit aut aliquit more gentilium obtulerit et ad honorem daemonum commederet, si nobilis fuerit solidos
sexaginta, si ingenuus triginta, si litus quindecim. Si vero non habuerint unde praesentaliter persolvant, ad ecclesiae servitium donentur usque dum ipsi solidi
solvantur.“ (Capitulatio de partibus Saxoniae 21; Capitulatio 1883, 69; 1987, 207).
15

„Quicumque ritu gentilium iuxta puteos sacriﬁcaverint, vel ad arbores et fontes et lapides oblationes obtulerint, reatum suum bove luant.“ (Constitutiones
synodi in civitate Zabolch, 20 Maii 1092, XXII; Constitutiones 1999, 53, 56).

16

„...sicut actenus multi villani velut pagani, hic latices seu ignes colit, iste…“ (Cosmae pragensis chronica Boemorum I, IV; Cosmae 1923, 10).

17

„…alii solem alii lunam et sidera colebant, alii ﬂumina et ignes, alii montes et arbores, sicut et adhuc pagani multi faciunt…“ (Homiliarium 1863, 4).

„σέβουσι μέντοι καὶ ποταμούς τε καὶ νύμφας καὶ ἄλλα ἄττα δαιμόνια, καὶ θύουσι καὶ αὐτοῑς ἅπασι, τάς τε μαντείας ἐν ταύταις δὴ ταῑς θυσίαις
ποιοῡνται“ (De bello Gothico III, XIV, 24; Prokopios 1962, 270–271).
18
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Obr. 3. Vybrané vodné nálezy včasnostredovekých hrotov oštepov a kopijí z Karpatskej kotliny. 1. Livada (podľa Bitenc – Kniﬁc eds. 2001, 102, sl. 332); 2. Moravský Svätý Ján (kresba M. Husár); 3. Fonyód-Ilonaberek (podľa Müller 1978, 3. kép: 1); 4.
Esztergom-Királyi város (podľa Torma (ed.) 1979, 43. tábla: 4); 5. Esztergom-Királyi város (podľa Torma (ed.) 1979, 43. tábla:
2); 6. Káposztásmegyer, Váci országút (podľa Nagy 1998b, Taf. 148: 4); 7. Esztergom-Királyi város (podľa Torma (ed.) 1979,
43. tábla: 3). Č. 1–3, 6 sú v mierke; č. 4, 5, 7 nie sú v mierke.
Fig. 3. Selected Watery Findings of Early Medieval Spearheads from the Carpathian Basin. 1. Livada (after Bitenc – Kniﬁc eds.
2001, 102, sl. 332); 2. Moravský Svätý Ján (drawing by M. Husár); 3. Fonyód-Ilonaberek (after Müller 1978, 3. kép: 1); 4.
Esztergom-Királyi város (after Torma (ed.) 1979, 43. tábla: 4); 5. Esztergom-Királyi város (after Torma (ed.) 1979, 43. tábla:
2); 6. Káposztásmegyer, Váci országút (after Nagy 1998b, Taf. 148: 4); 7. Esztergom-Királyi város (after Torma (ed.) 1979, 43.
tábla: 3). No. 1–3, 6 are according to the scale; no. 4, 5, 7 are not drawn to scale.
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druhej polovice 8. storočia (Eichert – Mehofer – Baier 2011, 147, 150–151, Anmerkungen 44–45). S korutánskou a karniolskou oblasťou sa spája i svätyňa so sochami bohov blízko jazera Millstätter, ktorá bola zničená sv. Domiciánom Korutánskym okolo roku 800. Je dosť pravdepodobné, že nejaký druh svätyne mohol existovať aj na ostrove Bled (Blejski
otok) na rovnomennom jazere. Podľa archeologických výskumov bolo na tomto ostrove identiﬁkované tiež pohrebisko,
na ktorom sa začalo pochovávať v polovici 9. storočia, a blízka drevená kolová budova, ktorá tu mohla stáť ešte pred založením spomínaného pohrebiska a prvého včasnostredovekého tehlového kostola na ostrove Bled zasväteného Panne
Márii. Tehlový kostol stál nad drevenou kolovou budovou (Pleterski 1996, 172–173, sl. 8–9). V spojitosti s tým je potrebné uviesť, že druhý svet bol v predstavách pôvodných obyvateľov severozápadnej Európy umiestňovaný často za vodou,
napríklad za riekou či ostrovom. Tieto miesta tu boli používané aj pre pohrebiská doby železnej a vikingskej (Heide 2011,
59–60). O niekoľko storočí neskôr, v roku 1331, organizoval františkánsky inkvizítor Franciscus de Clugia krížovú výpravu
s pomocou duchovenstva proti kresťanstvo nevyznávajúcim Slovanom, ktorí žili v horách okolo Cavoreta (dnešný Kobarid
v západnom Slovinsku) a ktorí patrili do Akvilejskej diecézy. Uctievali nejaký strom a prameň pri jeho koreňoch. Križiaci
potom strom vyklčovali a prameň následne zahádzali kameňmi (Juvančič 1984, 49).19
Ben Raﬃeld (2014, 640) tvrdil, že ukladanie zbraní blízko bodov prechodu na druhú stranu, ako mostov či brodov, by
mohlo byť spojené s rituálmi týkajúcimi sa pohybov ozbrojených skupín cez územie, o ktoré sa bojovalo. Ukladanie zbraní
mohlo pravdepodobne zabezpečiť bezpečný návrat, ovplyvniť výsledok konﬂiktu, chrániť hranicu, vznášať územné požiadavky, atď. De Administrando Imperio (50. roky 10. storočia) nám prináša správu o tom, ako Varjagovia dosahovali
Ostrov sv. Gregora potom ako prekonali dneperský brod zvaný Κραρίου. Táto skupina Varjagov smerujúca do Konštantínopola potom na mieste vykonávala rôzne obete k ucteniu si tunajšieho veľkého duba. Okrem iného okolo tohto miesta
rituálov zapichávali i šípy (Androshchuk 2002, 12).20 Niektoré obete, ktoré boli spojené s vodnými plochami, mohli byť
taktiež vykonané počas franského ťaženia roku 820 proti rebelujúcemu Ljudevitovi, vojvodovi dolnej Panónie pod franskou
nadvládou.21 Franské jednotky boli zložené z troch armád zozbieraných v Sasku, Alamanii, Bavorsku, Itálii a vo východnej
časti Franskej ríše. Armáda, ktorá prišla z Korutánska, a armáda, ktorá prišla z Bavorska a hornej Panónie, prekročili rieku
Drávu počas tejto kampane určite. Okrem toho väčšie množstvo účastníkov druhej vyššie uvedenej armády bolo počas
ich prekračovania rieky Drávy zasiahnuté hnačkou kvôli nezdravému miestu i vode.22
Väčšina včasnostredovekých vodných nálezov hrotov kopijí/oštepov v Karpatskej kotline je spojená s 8.–11. storočím.
Zhoduje sa to časovo tiež s opätovným oživením ukladania predmetov do vodných plôch alebo ich blízkosti na území
Britských ostrovov a Škandinávie (Lund 2010; Raﬃeld 2014, 636). Julie Lund (2010) uviedla, že väčšina vodných nálezov
z 8.–11. storočia v Británii a Škandinávii sú ojedinelými nálezmi alebo malými depotmi. Jedna báseň z poetickej Eddy,
Grímnismál,23 sa dokonca týka vodného toku s názvom Geirvimul, čo znamená niekto mihotajúci sa s kopijami/oštepmi
(Lund 2010).

19
„Veram quia nonnulli Prelati, Clerici, et Religiosi in tanto opere pietatis ad extirpandos errores predictos nobis adstiterunt; et consilio, et personali subsidio
laborando, et itinerando, non sine periculo personali, usque ad locum de Gavoreto, ejusdem Dyocesis, ubi inter montes Sclavi innumerabiles arborem quondam
et fontem, qui erat ad radices arboris, venerabant pro Deo, illam impendendo creature reverentiam, que ex ﬁdei debito Creatori debetur: quam arborem
fecimus cum auxilio predictorum ﬁdelium, penitus extirpari, et fontem lapidibus obturari.“ (Crociata predicata in Cividale per distruggere l’ idolatria in Caporeto, 1331, 16 Agosto, Udine; Crociata 1845, 547–548).

„Καὶ σιαβαίνουσιν εἰς τὸ λεγόμενον πέραμα τοῦ Κραρίου, ἐν ᾧ διαπερῶσιν ἀπὸ Ῥωσίας οἱ Χερσωνῖται καὶ οἱ Πατξινατκῖται ἐπὶ Χερσῶνα, ἔχον
τὸ αὐτὸ πέραμα τὸ μὲν πλάος, ὅσον τοῦ ἱπποδρομίου, τὸ δὲ ὓψος ἀπὸ κάτω ἓως ὅτου προκύπτουσιν ὕφαλοι, ὅσον καὶ φθάζειν σαγίτταν τοῦ τοξεύοντος
ἒνθεν ἐκεῖσε. Ὅθεν καὶ εἰς τὸν τοιοῦτον τόπον κατέρχονται οἱ Πατξινατκῖται καὶ πολεμοῦσι τοὺς Ῥῶσ. Μετὰ δὲ τὸ διελθεῖν τὸν τοιοῦτον τόπον τὴν
νῆσον, τὴν ἐπιλεγομένην ὁ Ἅγιος Γρηγόριος καταλαμβάνουσιν, ἐν ᾗ νήσῳ καὶ τὰς θυσίας αὐτῶν ἐπιτελοῦσιν διὰ τὸ ἐκεῖσε ἵστασθαι παμμεγέθη δρῦν,
καὶ θύουσι πετεινοὺς ζῶντας. Πηγνύουσι δὲ καὶ σαγίττας γυρόθεν, ἄλλοι δὲ καὶ ψωμία καὶ κρέατα, καὶ ἐξ ὧν ἔχει ἕκαστος, ὡς τὸ ἔθος αὐτῶν ἐπικρατεῖ.
Ῥίπτουσι δὲ καὶ σκαρφία περὶ τῶν πετεινῶν, εἴτε σφάξαι αὐτούς, εἴτε καὶ φαγεῖν, εἴτε καὶ ζῶντας ἐάσειν αὐτούς.“ (Constantine Porphyrogenitus De
Administrando Imperio 9; Constantine Porphyrogenitus 1985, 60–61).
20

21

Željko Tomičić (2010, 103) spojil riečny nález hrotu kopije/oštepu z rieky Ljubljanica, blízko súčasnej obce Vnanje Gorice, s pohybmi bojových jednotiek
alebo presunom tovarov a služieb v období fransko-avarských vojen a franského vplyvu v severozápadnom Chorvátsku po roku 800.

22
„…alter et longitudine itineris et Dravo ﬂumine, quod traiciendum erat, impediebatur; medius autem, qui per Carantanos intrabat, quamquam in tribus
locis ei resisteretur, feliciore usus fortuna ter hoste superato, Dravo etiam transmisso celerius ad destinata loca pervenit…Is tamen, qui per Pannoniam superiorem
iter fecerat, in transitu Dravi ﬂuminis ex locorum et aquarum insalubritate soluti ventris incommodo graviter adfectus est, et pars eius non modica hoc morbo
consumpta est.“ (Annales Regni Francorum, Anno 820; Annales 1895, 152–153; 1972, 107).
23

Grímnismál sa objavuje v Codex Regius poetickej Eddy, ktorý je rukopisom z 13. storočia (Daly 2010, 42).
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5. Na záver
Včasnostredoveké vodné nálezy hrotov kopijí/oštepov sú jasne koncentrované v západnej časti Karpatskej kotliny a na jej
juhozápadnej periférii. Moje typologické zhodnotenie ako aj relevantný vedecký výskum týchto nálezov (pozri obr. 1
a tab. 1) poukazujú na to, že ich väčšina môže byť datovaná do 8.–11. storočia a hlavne do prvých dvoch storočí tohto
časového rozmedzia. Väčšina z nich tiež typologicky poukazuje na franské dielne produkujúce počas merovejského, karolínskeho a možno i otonského obdobia, hoci existujú i niektoré exempláre s nejasným pôvodom, ako aj pôvodom na
východ i juhovýchod od Karpatskej kotliny. Môj názor, že hroty žrďovo-bodných zbraní boli uložené v súvislosti s vodnými
plochami väčšinou kvôli kultovým praktikám a praktikám nekresťanských náboženstiev, je vo väčšej miere založený na
analógiách z pôvodnej vikingskej oblasti na severe a severozápade Európy a na včasno- a vrcholnostredovekých primárnych
písomných prameňoch týkajúcich sa pertraktovaného územia. Buď tieto vodné nálezy mohli byť nejako spojené s franskou
prítomnosťou a pohybmi tu, vrátane prítomnosti Frankami nedávno ovládnutých nezávislých etnických skupín nekresťanských veriacich, napríklad Sasov, alebo mohli byť pravdepodobnejšie výsledkami kultových a náboženských praktík
miestnych obyvateľov Karpatskej kotliny.
Nakoniec je potrebné poznamenať, že preberaný fenomén naprieč včasnostredovekou Európou by mohol byť aj znakom
neistých čias v christianizovaných európskych oblastiach spôsobený nekresťanskými veriacimi (napr. Vikingami). Tieto
oblasti mohli stratiť následne svoje väzby na cirkevnú štruktúru. Deponovanie do vody mohlo byť aj reakciou nekresťanských veriacich (napr. ako v prípade Karpatskej kotliny) na útočníkov počas konﬂiktov s nimi. Napriek predostretým
možným riešeniam zostanú vyššie spomenuté vodné nálezy pravdepodobne nevyriešeným a otvoreným problémom.
Poďakovanie
Autor článku ďakuje Lászlóvi Schillingovi a Arkadiuszovi Michalakovi za cenné rady a postrehy, ktoré významne obohatili
predkladaný príspevok.
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Résumé
The author of the article analysed 26 early medieval watery ﬁnds of heads of thrusting pole arms from 17 archaeological
sites (Tab. 1) located in the Carpathian Basin (Fig. 1), namely in Slovakia, Hungary, Croatia, and Slovenia. They were
only deposited in the western and southwestern parts of the studied territory and in these kinds of places: brooks, rivers,
wetlands, beside fords, and on the border area between water and land. The former environmental conditions of the discussed territory and periods were taken into consideration as well because they were quite diﬀerent from the present situation.
The author also carried out an analysis of the ﬁndings’ typology and their probable provenance. 17 or 18 of them are associated with Merovingian and Carolingian Francia, and perhaps with the Ottonian Holy Roman Empire. They are represented by winged spearheads with ﬂat and wide (Fig. 2: 2–4) or sharp wings (Fig. 2: 1), spearheads with a ﬂat blade
and angular socket (Fig. 3: 1), and the spearhead with a ﬂat rhombic blade and zigzag engravings between its blade and
socket (Fig. 3: 2). Among these “western” exemplars there are six pieces (Fig. 2: 2) with blades decorated by pattern-welding. Other two specimens are spikes with a hexagonal blade. The simpler one (Fig. 3: 4) can be associated with Eastern
Europe, Siberia, and Central Asia. The exemplar with the decoration of lattice-like engravings (Fig. 3: 6) might have originated in the territory of the Eastern Roman Empire before the middle of the 7th century. The spearhead with a double
perforation of the poplar leaf-like blade (Fig. 3: 5) probably had the Eastern European, Siberian, and Central Asian provenance. Then the particular La Tène Period harpoon heads can be seen as analogies for the ﬁve-arm harpoon head with a
socket (Fig 3: 3). Finally there are four heads of thrusting pole arms with a poplar leaf-like blade (Fig. 3: 7) of unspeciﬁed
origins.
The last important part of the study drew comparisons between the thematic primary literary sources and the knowledge
of archaeology. Mainly the subsequent primary literary sources served for this purpose: Tacitus’ Germania, Ecclesiastical
History of John of Ephesus, Historia Francorum of Gregory of Tours, De bello Gothico of Prokopios of Caesarea, Maurice’s Strategikon, Historia Langobardorum of Paul the Deacon, Indicululus superstitionum et paganiarium, Vita Bonifatii
of Willibald, Capitulatio de partibus Saxoniae, Annales Regni Francorum, Nomokanonъ of Methodius, Taktika of Leo
VI the Wise, De Administrando Imperio of Constantine VII Porphyrogenitus, Pragensis chronica Boemorum of Cosmas,
Canons of the Synod of Szabolcs, Homiliary of Opatovice, and the poem Grímnismál from Poetic Edda. The author of
this article supposed that studied spearheads were mainly placed in waters from cult or religious motifs. According to archaeology depositions of weapons (including thrusting pole arms) in European waters had been common until the Late
Middle Ages. It can be likely proved by continuing of veneration of places connected with water there even at the end of
the Middle Ages.

