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Abstract: Knives and Shears in the Southwestern Slovakia in the Roman Period. This article deals with the finds
of knives and shears, which were found mostly in southwestern Slovakia during the Roman period, but analogies from
today’s Moravia, eastern Slovakia, Bohemia and Poland are present as well. The aim of the article is to present occurrence
of these artifacts and describe its properties (the state of preservation, morphology, material or decoration) based on
sufficient number of the material. Part of the article also deals with dating and characteristic of artifacts. Tables and graphs
illustrate occurrence of the finds from the perspective of various archaeological issues. Knives and shears are universal
tools, but in some cases could be an indicator for better description of the barbaric society.
Key words: knives, shears, southwestern Slovakia, Roman period, 1. – 4. century A.D.
Abstrakt: Článok sa zaoberá nálezmi nožov a nožníc doby rímskej a zameriava sa najmä na nálezy pochádzajúce z územia juhozápadného Slovenska. Opiera sa tiež o niektoré analógie z územia dnešnej Moravy, východného Slovenska, Čiech
a Poľska. Cieľom článku je, na základe dostatočného množstva materiálu, zhodnotiť výskyt a opísať jednotlivé vlastnosti
ako je stav zachovania, morfológia, materiál a výzdoba. Ďalej sa venuje datovaniu a celkovej charakteristike nálezov. Tabuľky a grafy ilustrujú výskyt nálezov z pohľadu rôznych archeologických otázok. V oboch prípadoch ide o univerzálny nástroj, ktorý však môže byť ukazovateľom pre lepšiu deskripciu barbarskej spoločnosti.
Kľúčové slová: nože, nožnice, juhozápadné Slovensko, doba rímska, 1. – 4. storočie n. l.

1. Úvod
Tento článok sa venuje problematike nožov a nožníc, ktoré sa vyskytujú na území juhozápadného Slovenska
v dobe rímskej. Ide predovšetkým o kvádske lokality s analógiami na Morave, v markomanských Čechách a na
przeworských lokalitách v Poľsku. Niekoľko analógií pochádza tiež z oblasti východného Slovenska, kde sa spájajú
keltsko-dácke elementy s przeworskými (Kolník 1971, 499–539).
V našom prostredí nebola doteraz tejto problematike venovaná dostatočná pozornosť. Autori jednotlivých výskumov pridali k nálezom nožov a nožníc väčšinou iba jednoduchý popis, prípadne niekoľko analógií. Tento článok
si preto kladie za cieľ nielen vyhodnotiť materiál pochádzajúci z priestoru juhozápadného Slovenska, ale bude venovať pozornosť aj súvislostiam medzi nálezmi a ich kontextom. Pokúsi sa odpovedať na to, prečo boli do hrobov
vkladané v takých množstvách a aký význam mohli mať pre vtedajšieho človeka za života a po smrti. Zhodnotené
budú nielen jednotlivé artefakty a rozdiely medzi rôznymi typmi, ale aj ich nálezové okolnosti a stav zachovania.
Štúdia sa tiež pokúsi zodpovedať na niektoré terminologické nezrovnalosti a poukáže na rozdiely medzi naším územím a inými oblasťami barbarika, ktoré sú viditeľné najmä pri začleňovaní artefaktov do existujúcich typológií vytvorených pre susedné oblasti. Niektoré novšie nálezy neboli bohužiaľ dosiaľ publikované a iným artefaktom nebola v publikáciách venovaná dostatočná pozornosť. Z týchto dôvodov museli byť z vyhodnocovania záverov vynechané.
Od najstarších období praveku sa používali nože vyrobené z rôznych druhov hornín a minerálov. Kovové artefakty sa začali objavovať vo väčšom množstve až v dobe bronzovej (Říhovský 1972, 1–10). S nálezmi nožníc sa stretávame
až v súvislosti s Keltami. Zatiaľ čo na nožoch možno pozorovať v priebehu času určitú tvarovú variabilitu, tvar nožníc sa
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zásadne nezmenil až do neskorého stredoveku či dokonca novoveku (Kolník 1961, 255).
Nože i nožnice pochádzajúce z doby
rímskej sa vyskytujú predovšetkým ako súčasť hrobového inventára Germánov, no
nájsť sa môžu aj v sídliskových objektoch, či
ako nálezy bez kontextu. Ide väčšinou o jednoduché exempláre, ktoré nemajú veľkú výpovednú hodnotu z hľadiska chronológie.
Oba druhy predmetov boli vyrábané zo železa, bronzu a zriedkavo i striebra. Materiál
však nemal vplyv na ich tvar. Tieto nástroje
sa objavujú počas celej doby rímskej, čo
vzhľadom na ich funkčné vlastnosti nie je
prekvapivé. V oboch prípadoch ide o predmety osobnej potreby a je pravdepodobné,
že boli používané všetkými jedincami bez
rozdielu pohlavia či sociálnej skupiny
(Lamiová-Schmiedlová – Mačala 1991, 135–137).

Mapa 1. Archeologické lokality s nálezmi nožov a nožníc na juhozápadnom Slovensku.
Map 1. Archaeological sites with finds of knives and shears in the
southwestern Slovakia.

2. Terminológia
V terminológii nožníc a nožov nie sú
v literatúre viditeľné veľké rozdiely. Pomenovanie jednotlivých častí býva v článkoch spravidla identické. Nôž sa skladá
z rukoväte a čepele. Rukoväť má niekedy
rôzne profilovanú hlavicu. V množstve
prípadov sa z rukoväte zachovala iba kovová časť, ktorá sa nazýva tŕň a na nej bola
Obr. 1. Jednotlivé časti noža (podľa Droberjar 2002, 218). [bez mierky]
pôvodne násada z organického materiálu,
Fig. 1. Individual sections of knife (according to Droberjar 2002, 218).
ktorú fixovali kovové nity. Prechod medzi
[without scale]
rukoväťou a čepeľou má názov odsadenie
a niekedy je na tomto mieste prítomná aj
priečka (alebo inak povedané objímka rukoväte). Na čepeli možno tiež pozorovať niekoľko častí. Spodná (ostrá)
časť noža má názov ostrie, zatiaľ čo vrchná (tupá) časť sa nazýva chrbtom čepele. Ostrie a chrbát sa na konci čepele spájajú do hrotu. Nožnice sa taktiež rozdeľujú na dve hlavné časti a to držadlo a čepele. Miesto, kde je držadlo
prehnuté sa nazýva oblúk a časti, ktoré spájajú držadlo s čepeľami majú názov ramená držadla. Čepele nožníc sú
opisované rovnako ako čepeľ noža. Terminológia bola prebratá najmä z prác T. Kolníka (1980) či E. Droberjara (1999).

SK
nôž
čepeľ
ostrie
chrbát
hrot
odsadenie

DE
das Messer
die Klinge
die Schneide
der Rücken
die Spitze
der Absatz

EN
knife
blade
edge
back
point
heel
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rukoväť
hlavica
násada
nit

SK
nožnice
čepeľ
ostrie
chrbát
hrot
odsadenie
držadlo
rameno
oblúk
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der Griff
handle
die Kugel
cap
der Schaft
shaft
der Niet
rivet
Tab. 1. Jednotlivé časti noža v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
Tab. 1. Individual sections of knife in Slovak, German and English.
DE
EN
die Schere
shears
die Klinge
blade
die Schneide
edge
der Rücken
back
die Spitze
point
der Absatz
heel
der Bügel
handle
der Halm
stem
der Bogen
arched spring
Tab. 2. Jednotlivé časti nožníc v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.
Tab. 2. Individual sections of shears in Slovak, German and English.

3. História bádania

Obr. 2. Jednotlivé časti nožníc
(podľa Droberjar 2002, 291). [bez mierky]
Fig. 2. Individual sections of shears
(according to Droberjar 2002, 291). [without scale]

Nožom doby rímskej sa ako prví začali venovať nemeckí bádatelia. V roku 1930 zaradil niektoré typy do svojej chronológie H. Preidel, ktorý
sa venoval germánskej kultúre v Čechách. Neskôr, v roku 1957 vytvoril A. von Müller typológiu
nožov, ktorú používali pomerne dlhý čas aj archeológovia v Čechách a na Slovensku. Nože pochádzajúce z doby rímskej rozdelili na základe tvaru
čepele do troch skupín Á. Salamon a Gy. Török
v roku 1960. Z územia Čiech niektoré vzácnejšie
exempláre vyčlenila v roku 1965 K. Motyková-Šneidrová. V roku 1978 sa k niektorým typom exemplárov vyjadril tiež nemecký archeológ A. Leube.
Avšak typológie, ktoré sú v Čechách, na Morave,
na Slovensku a v Poľsku platné dodnes vznikli
v 90. rokoch minulého storočia. Ide predovšetkým o typológiu E. Droberjara z roku 1999. Droberjarova typológia nožov doby rímskej bola použitá aj pre potreby tejto štúdie. Pre nože, ktoré
pochádzajú z prostredia przeworskej kultúry vypracovala typológiu na základe nálezov z pohrebiska Kamieńczyk T. Dąbrowska v roku 1997.
Prvý, kto sa začal venovať nožniciam doby
rímskej bol v roku 1924 A. Bezzenberger, ktorý vytvoril prvú typológiu týchto predmetov. Bádateľ
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vyčlenil dva typy nožníc (A/B), ktoré sa
od seba líšili tvarom držadla (Droberjar
2002, 219). Toto delenie sa zachovalo
takmer vo všetkých nasledujúcich typológiách. V roku 1957 však pôvodné členenie
prepracoval a rozšíril A. von Müller. Nemecký bádateľ H. Preidel sa k niektorým
typom vyjadril v roku 1930. A. Leube vo
svojej dizertačnej práci v roku 1962 analyzoval okrem iného aj nožnice (Droberjar
1999, 119). Najdôležitejšia štúdia, ktorá sa
venuje nožniciam doby rímskej od autorky
A. Knaack vznikla v roku 1978 a publikovaná bola v periodiku Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift. V článku sa nachádzala nielen kompletná typológia
nožníc doby rímskej, ale tiež analýza ich
nálezových okolností. Spracované tu boli
náleziská z Nemecka a Čiech. Najnovšiu
typológiu nožníc vytvoril spolu s typológiou nožov E. Droberjar v roku 1999. Tá je
však, na rozdiel od predchádzajúcej, vytvorená len na základe nálezov z jednej
lokality.

4. Typológia

Obr. 3. Typy nožov vyčlenené na základe nálezov z Dobřichova-Pičhory
(Droberjar 1999, 113). [bez mierky]
Fig. 3. Types of knives based on finds from Dobřichov-Pičhora (Droberjar 1999, 113). [without scale]

Typológiu železných i bronzových nožov doby rímskej, ktorú vypracoval v roku
1999 E. Droberjar na základe nálezov z lokality Dobřichov-Pičhora, je možné aplikovať aj na nálezy z územia Slovenska. Do
typológie však zapadajú iba čiastočne. Autor vyčlenil 15 typov nožov, ktoré sa od
seba líšia tvarom ostria a rukoväte, ale najmä tvarom odsadenia čepele od rukoväte.
Niektoré typy vyčlenil tiež na základe rôznych výzdobných prvkov. Typológiu vytvoril autor z inventára skladajúceho sa
z 93 nožov, pričom materiál nemal vplyv
na zaradenie noža ku konkrétnemu typu.
Nože rozdelil na tri hlavné skupiny podľa
tvaru a v rámci týchto skupín vyčlenil jed- Obr. 4. Nôž typu 3b so šikmým odsadením chrbta. Kostolná pri Dunaji,
hrob č. 14 (Kolník 1980, Taf. LXXXIV, 247). [1:2]
notlivé typy.
Fig.
4.
Knife
of 3b type with slant heel on the back. Kostolná pri DuV prvej skupine sa nachádzajú rovné
naji, grave No. 14 (Kolník 1980, Taf. LXXXIV, 247). [1:2]
a takmer rovné exempláre a patria do nej
typy 1 – 4a. Na území Slovenska sa však
vyskytol typ noža, ktorý má chrbát čepele odsadený, no ostrie plynulo prechádza do rukoväte. V Droberjarovej typológii sa však nenachádza žiadny typ, ku ktorému by sa dali takéto nože priradiť. Túto typológiu je možné pre
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Obr. 5. Delenie nožníc podľa tvaru držadla
Knaack 1978, 18). [bez mierky]
Fig. 5. Classification of shears according to shape of handle
(Knaack 1978, 18). [without scale]

Obr. 6. Delenie nožníc na základe tvaru odsadenia
(Knaack 1978, 19). [bez mierky]
Fig. 6. Classification of shears according to shape of heel
(Knaack 1978, 19). [without scale]
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územie Slovenska doplniť tak, že typ 3
bude zahŕňať dva podtypy 3a a 3b. Typ 3a
je totožný s Droberjarovým typom 3 a typ
3b je rovný exemplár s odsadeným chrbtom. Druhú skupinu tvoria oblúkovité
nože a prislúchajú jej typy 5 – 14. Na rozdiel od nálezov z pohrebiska Dobřichov-Pičhora sa však u nás ukončenie rukoväte guľovitou hlavicou vyskytuje
sporadicky. Nože zo slovenských nálezísk,
ktoré by sa dali zaradiť k typom 5, 10 a 11
majú síce rovnaký tvar, no len zriedkavo
rovnaké ukončenie rukoväte. Nože s perforáciou na čepeli sa taktiež na Slovensku
takmer nevyskytujú. Niektoré Droberjarove typy je teda možné pre slovenské nálezy
úplne vyradiť. Poslednú skupinu reprezentujú takzvané polmesiacovité britvy
typu 15, ktorým v článku nie je venovaná
pozornosť, keďže sa nejedná o nože (Droberjar 1999, 112, Abb. 26).
Najpodrobnejšiu štúdiu týkajúcu sa
nožníc publikovala A. Knaack v roku 1978
a v nej vytvorila aj typológiu týchto predmetov. Analyzovala v nej 562 nožníc z nemeckých a českých lokalít. Nožnice rozdelila na dve hlavné skupiny podľa tvaru
držadla. Následne vyčlenila v rámci týchto
skupín ďalšie varianty založené na odsadení ostria čepelí nožov od ramien. Nožnice
doby rímskej majú držadlo buď polkruhového, alebo kruhového tvaru, ktoré je
mierne odsadené od ramien (Knaack 1978,
18–19). Kruhové držalo nožníc niektorí
autori nazývajú aj držadlom v tvare písmena U (Kolník 1980, 25). Keďže v rámci celého barbarika neoplývajú tvary jednotlivých nožníc prílišnou rozmanitosťou, je
možné túto typológiu použiť aj pre nožnice, ktoré pochádzajú z územia Slovenska.

5. Výskyt jednotlivých typov
Najbežnejším typom noža doby rímskej na Slovensku je Droberjarov typ 1. Ide o rovný nôž s obojstranne odsadenou rukoväťou. Nože tohto typu môžu mať čepele odsadené obojstranne pravouhlo, tupouhlo a šikmo. Takéto
nože dominujú na všetkých veľkých germánskych pohrebiskách ako Abrahám (viac ako 53 %), Kostolná pri Dunaji
(takmer 49%), Sládkovičovo (cca 45%) (Kolník 1980, 17–161), ale aj Bešeňov (Kolník 1961, 254), či Očkov pri Piešťanoch (Kolník 1956, 235–263). Sídliskové nálezy, napríklad z lokality Branč, prevahu typu 1 potvrdzujú (Kolník –
Varsik – Vladár 2007, 76–142). Sídlisko v Bratislave-Trnávke tvorí jedinú výnimku. Prevláda tam typ 3a, ktorý je
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druhým najčastejšie sa vyskytujúcim typom (Varsik 2011, 121). Vyznačuje sa rovnou čepeľou a pravouhlým, tupouhlým či šikmým odsadením ostria, pričom chrbát noža plynulo prechádza do rukoväte (Droberjar 1999, 114).
Vzhľadom na výskyt tvaru, ktorý nie je možné zaradiť do danej typológie, bol vytvorený nový typ – 3b. Nože tohto
typu sú charakteristické rovnou čepeľou a odsadeným chrbtom, zatiaľ čo ostrie plynule prechádza do rukoväte. Takéto
nože pochádzajú napríklad z pohrebiska v Abraháme, Kostolnej pri Dunaji a zo Sládkovičova (Kolník 1980, 17, 60, 100,
135–146). Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim typom je typ 2, ktorý má rovnú čepeľ plynulo prechádzajúcu do rukoväte
(Droberjar 1999, 114). Ostatné exempláre s rovnou čepeľou, sa objavujú na území Slovenska iba sporadicky.
Oblúkovité nože sa vyskytujú v oveľa menšej miere. Často sú vyrobené z bronzu a zdobené. Typologické určenie
oblúkovitých nožov je oveľa zložitejšie, pretože je pre ne typická veľká variabilita tvarov. Pri množstve z nich je tak
možné určiť typ len rámcovo alebo vôbec nie (Droberjar 2002, 217). Typ 5 sa objavil napríklad v Abraháme, Sládkovičove (Kolník 1980, 130–147) alebo v žiarovom hrobe v Zohore (Kraskovská 1957, 813). K tomuto typu možno
priradiť aj nôž z lokality Láb, ktorého rukoväť je ukončená guľovitou hlavicou (Tejral 1970, 134). Nôž typu 6 s esovito formovanou rukoväťou bol nájdený v hrobe č. 201 na pohrebisku v Abraháme a v hrobe č. 78 v Sládkovičove
(Kolník 1980, 71, 146–157).
Počet
Percentá%
exemplárov
Rovný s obojstranným odsadením
168
49,1%
Rovný bez odsadenia
11
3,2%
Rovný s odsadeným ostrím
41
12%
Rovný s odsadeným chrbtom
10
2,9%
Rovný s odsadeným ostrím a guľovitou hlavicou
2
0,6%
Oblúkovitý s profilovanou hlavicou
10
2,9%
Oblúkovitý s esovitou rukoväťou
3
0,9%
Oblúkovitý s očkom na konci rukoväte
1
0,3%
96
28,1%
342
Tab. 3. Výskyt jednotlivých typov nožov na juhozápadnom Slovensku v dobe rímskej.
Tab. 3. Occurence of knife types throughout the Roman Period in the southwestern Slovakia.

Typ noža
1
2
3a
3b
4
5
6
8
Neurčiteľné
Spolu

Charakteristika

Z hľadiska výskytu nožníc dominuje Knaackovej typ Ia. Dané nožnice majú polkruhové držadlo a pravouhlo
odsadené čepele. Druhým najčastejším typom je typ Ib s tupouhlým odsadením čepelí. Nožnice typu Ic s oblúkovitým odsadením ostria čepelí sa na Slovensku vyskytli len niekoľkokrát. Nezdobené kusy boli nájdené napríklad
v urnových hroboch na lokalitách Bernolákovo a Bešeňov (Turčan 2009, 216; Kolník 1961, 228). Variant d je zo skupiny I najmenej sa vyskytujúcim variantom. Jediný exemplár nájdený na Slovensku pochádza zo žiarového hrobu č.
93 v Abraháme (Kolník 1980, 43).
Nožnice s kruhovým držadlom a iné typy odsadenia sú menej častým javom. Dva exempláre typu IIa pochádzajú
z lokality Abrahám a na pohrebisku v Kostolnej pri Dunaji boli nájdené nožnice s kruhovým držadlom a mierne
oblúkovitým chrbtom čepelí (Kolník 1980, 36, 82, 113). Zdá sa teda, že na Slovensku v dobe rímskej prevažovali jednoduché tvary a dôraz sa kládol najmä na funkčnosť predmetu. Výnimku tvoria niektoré luxusnejšie artefakty.
V dvoch prípadoch sa však na Slovensku vyskytlo odsadenie, ktoré je len teoreticky možné charakterizovať ako typ
Ie. Ide o nožnice s polkruhovým držadlom a schodovitým odsadením ostria čepelí. Prvý z dvoch exemplárov sa
našiel na pohrebisku v Sládkovičove v žiarovom hrobe č. 15 a druhý v Kostolnej pri Dunaji v žiarovom hrobe č. 1.
Druhý nález mal držadlo odsadené od ramien (Kolník 1980, 95, 134).
Typ nožníc

Charakteristika

I
Ia

Polkruhové držadlo
Polkruhové držadlo a pravouhlé odsadenie

Počet exemplárov
7
35

Percentá
%
5,7%
28,7%
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Ia/IIa
Ib
Ib/IIb
Ic
Id
IIa
Neurčiteľné
Spolu
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Pravouhlé odsadenie
Polkruhové držadlo a tupouhlé odsadenie
Tupouhlé odsadenie
Polkruhové držadlo a oblúkovité odsadenie
Polkruhové držadlo a sedlovité odsadenie
Kruhové držadlo a pravouhlé odsadenie

23
18,9%
24
19,7%
10
8,2%
6
4,9%
1
0,8%
4
3,3%
12
9,8%
122
Tab. 4. Výskyt jednotlivých typov nožníc na juhozápadnom Slovensku v dobe rímskej.
Tab. 4. Occurence of shear types throughout the Roman Period in the southwestern Slovakia.

6. Materiál, veľkosť a výzdoba
Väčšina nožov i nožníc doby rímskej je vyrobená zo železa. Bronz sa objavuje menej, no často býva zdobený.
Strieborné exempláre sa na Slovensku našli iba v Krakovanoch-Strážach (Ondrouch 1957, 104, 149). Na rovných formách nožov sa v barbariku objavuje medzi čepeľou a tŕňom tzv. objímka (priečka), ktorá mala za úlohu fixovať organickú rukoväť. Táto objímka môže byť z rovnakého, ale aj odlišného kovu ako nôž. Najčastejšie sa objavuje
kombinácia železa a bronzu (Kolník 1961, 242).
Dĺžka nožov sa pohybuje v rozpätí medzi 5 až 30 cm, no dominuje dĺžka medzi 10 až 15 cm. Dĺžka nožníc je
najčastejšie 12 až 25 cm. Miniatúrne nože, ktoré nie sú dlhé ani 5 cm, sa na Slovensku v dobe rímskej vyskytujú sporadicky. Dva miniatúrne oblúkovité nožíky sa našli v bohatom hrobe č. 61 v Kostolnej pri Dunaji (Kolník 1980, 119)
a dva ďalšie pochádzajú z rozrušených hrobov na pohrebisku z mladšej doby rímskej v Očkove pri Piešťanoch (Kolník 1956, 264). Miniatúrne nožnice sa na Slovensku, na rozdiel od iných oblastí barbarika, takmer neobjavujú. Jeden
takýto bronzový nález pochádza z hrobu č. 6 v Abraháme (Kolník 1980, 24). Strieborné miniatúrne nožnice sa našli
v už vyššie spomínaných Krakovanoch-Strážach (Ondrouch 1957, 114).
Výzdoba sa vyskytuje v menšej miere na oboch druhoch nálezov a použité prvky od seba veľmi neodlišujú. Je
aplikovaná na čepeliach nožov, rukovätiach nožov a držadlách nožníc. Zdobené exempláre pochádzajú väčšinou
z bohatých hrobov. Najčastejšie je na noži prítomná rozmanitá profilácia hlavice rukoväte, ktorá sa vyskytuje predovšetkým na oblúkovitých nožoch, no niekedy je aplikovaná aj na rovných formách. Hlavica môže mať podobu jednoduchej guľôčky, guľôčky s gombíkom, môže byť metopovito členená alebo mať zoomorfné prvky (Kolník 1980,
37, 136; Tejral 1970, 134). Na čepeli nožov tvoria výzdobu poväčšine ryhy, vrúbky alebo vrypy, no objavuje sa aj
puncovaná, alebo tepaná výzdoba. Väčšinou ide o rôzne cik-cakovité, šikmé alebo priame línie, lomenice, kľukatky,
pásy širokých rýh a koncentrické krúžky (Droberjar – Špaček 2003, 326–330). Na čepeliach nožníc bývajú taktiež prítomné rôzne cik-cakovité línie, línie puncovaných bodiek, viacnásobné ryhovanie, motívy krúžkov a vrúbkovaná
výzdoba. Toto zdobenie je lokalizované buď pozdĺž chrbta čepelí, alebo na prechode medzi čepeľami a ramenami
držadla, alebo na samotnom držadle (Elschek 2014, 115; Kolník 1980, 100, 140, 153; Kraskovská 1959, 107).

7. Stav zachovania
Mnoho nožov i nožníc nie je možné typologicky zaradiť kvôli zlému stavu zachovania (Kolník 1961, 254). Niektoré artefakty nájdené v hroboch boli z rituálnych dôvodov ohýbané a lámané ešte pred uložením do zeme, zatiaľ
čo iné boli poškodené žiarom a deformované pri samotnom akte pohrebu. V niektorých prípadoch je toto poškodenie mierne a nebráni bližšej identifikácii nálezu. Mnohé sa však zachovali len vo fragmentoch a jediné, čo je možné
určiť je, že ide o časť noža alebo nožníc. V spomínaných prípadoch bol nález poškodený pôsobením tzv. predepozičných procesov. Na druhej strane veľká časť týchto predmetov je silno skorodovaná následkom dlhého pobytu
v zemi a vtedy ide o tzv. postdepozičné procesy (Bujna 2013, 19). Množstvo nožov sa našlo s odlomeným hrotom
alebo tŕňom a približne 20% z celkového počtu nožov bolo odkrytých len vo fragmentoch, rovnaké poškodenia sa
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objavujú aj u nožníc s tým rozdielom, že tam býva väčšinou poškodené držadlo. Poškodenie oblúka držadla je najčastejšie z toho dôvodu, že v tomto mieste bol kov najtenší a najviac namáhaný. Násada rukoväte nožov vyrobená
z organických materiálov (drevo, kosť, parohovina) sa zachovala iba vo výnimočných prípadoch.
V priemere sa zdá, že sa poškodenie koróziou vyskytuje u nožníc menej často ako u nožov. Tento stav môže byť spôsobený napríklad tým, že nože boli spaľované na hranici spolu s mŕtvym, zatiaľ čo nožnice boli vkladané do hrobu až po
spálení. Príčinou môže byť tiež použitie rôzneho materiálu, čo spôsobilo, že korózia prebiehala rozdielnym tempom. Dôvodom však môže byť aj fakt, že sa našlo oveľa väčšie množstvo nožov ako nožníc a preto ich je aj viac poškodených. Stav
zachovania bronzových artefaktov je zväčša dobrý, zatiaľ čo železné predmety bývajú často značne poškodené. Mieru
poškodenia nálezov ovplyvňujú okrem vyššie spomenutého aj pôdne podmienky a okolnosti, za akých bol artefakt deponovaný. Mimoriadne priaznivá situácia pre zachovanie nálezov sa objavila napríklad v kniežacej hrobke z Popradu-Matejoviec datovanej do konca doby rímskej až obdobia sťahovania národov, kde sa na kovových artefaktoch (vrátane nožníc)
zachovali aj organické materiály ako drevo či textil. Táto situácia nie je v barbariku ojedinelá (Štolcová – Lau 2013, 215).

8. Nálezové okolnosti
Oba druhy predmetov pochádzajú predovšetkým z hrobov. Na sídliskách sa nachádzajú v oveľa menšom počte
a väčšinou sú horšie zachované. Nože pochádzajúce z pohrebísk tvoria skoro 85% všetkých nožov nájdených na
Slovensku v dobe rímskej. V rámci jednotlivých pohrebísk sa nože objavujú v hroboch priemerne v 10% – 30%
prípadov. Tento počet však na jednotlivých pohrebiskách kolíše. Často sa vyskytnú aj v neurčiteľných hroboch rozrušených orbou. Najväčší podiel nožov v hroboch bol zistený na pohrebisku Kostolná pri Dunaji, kde sa nože našli takmer v polovici hrobových celkov (Kolník 1980, 17–161). Nožnice nájdené na pohrebiskách tvoria viac ako 97%
všetkých nálezov, zatiaľ čo sídliskové nálezy sú veľmi zriedkavé (menej ako 3%).
V rámci przeworskej kultúry sú krátke rovné nože typické pre mužské hroby, zatiaľ čo oblúkovité nože pochádzajú
väčšinou zo ženských hrobov (Dąbrowska 1997, 96; Liana 1970, 449). Na juhozápadnom Slovensku sa však táto situácia
nepotvrdila. Mierna prevaha nožníc v mužských hroboch môže podporovať tvrdenie
mnohých autorov o tom, že nožnice sú typické skôr pre pohreby mužov (Loskotová
2010, 62; Kolník 1961, 255). Knaacková dospela pri svojej analýze k rovnakému výsledku, pretože na nemeckých a českých
lokalitách bol počet nožníc v mužských
hroboch takmer päťnásobný k počtu ženských hrobov (Knaack 1978, 26). Iní archeológovia sa však prikláňajú k názoru, že
Graf 1. Hroby s nožmi rozdelené na základe pohlavia.
nožnice nie sú milodarom typickým len pre
Graph 1. Classification of graves with knives based on gender.
jedno pohlavie (Turčan 2009, 216). V rámci
juhozápadného Slovenska nože v hroboch
určitého pohlavia neprevažujú, hoci do
úvahy treba brať aj to, že pri množstve hrobov nie je možné pohlavie určiť. Používané
boli zrejme mužmi i ženami takmer v rovnakej miere. Nože i nožnice boli odkryté
v hroboch s jedincami rôznych vekových
kategórií v prípade, že bolo možné vek určiť. Prevažne išlo o dospelých jedincov.
Takmer 11% hrobov s nožmi možno
Graf 2. Hroby s nožnicami rozdelené na základe pohlavia
za základe prítomnosti charakteristickej
Graph 2. Classification of graves with shears based on gender.
výzbroje a výstroje označiť ako bojovníc-
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ke. V týchto hroboch sa najčastejšie vyskytujú dlhé železné nože, ktoré mohli
byť využívané aj ako zbraň (Droberjar
2002, 217). Pre bojovnícke hroby je typická aj prítomnosť nožníc, pre ktorú však
neexistuje jednoznačné vysvetlenie. Nožnice mohli bojovníci používať na upravovanie vlasov a brady, no mohlo ísť rovnako aj o symbolický milodar. Bojovnícke
hroby s nožnicami tvoria približne 18%
Graf 3. Hroby s nožmi rozdelené na základe sociálneho statusu.
z celkového počtu hrobov. Pre hroby boGraph 3. Classification of graves with knives based on social status.
jovníkov sú nožnice typickým prídavkom
nielen na Slovensku, ale tiež v Čechách,
v Nemecku (Knaack 1978, 30–32) a tak isto
aj v prostredí przeworskej kultúry
(Dąbrowska 1997, 96).
Ako priemerne bohaté hroby (hroby
strednej vrstvy obyvateľstva), je možné
označiť cca 36% – 38% hrobov z celkového počtu hrobov s nožmi a nožnicami.
V tejto kategórii sa okrem noža/nožníc vyskytujú aj iné predmety dennej potreby, súčasti odevu, šperky, zbrane, rôzne kovania
Graf 4. Hroby s nožnicami rozdelené na základe sociálneho statusu.
a
keramika. Približne 14% – 29% tvoria
Graph 4. Classification of graves with shears based on social status.
chudobné hroby, ktoré obsahujú buď iba
nôž/nožnice a urnu, alebo ešte jeden menej vzácny predmet. Treťou najčastejšie sa vyskytujúcou kategóriou (18% –
26%) sú bohaté hroby, ktoré obsahujú okrem noža/nožníc šperky, súčasti odevu, bronzové nádoby, kovania skriniek,
zbrane a iné predmety. V takýchto hroboch sa našli luxusnejšie a zdobené nože a nožnice, zatiaľ čo v chudobných hroboch išlo väčšinou o jednoduché železné kusy. Najmenej exemplárov sa našlo v tzv. kniežacích hroboch (Černý 2011, 82).
Najčastejším prídavkom, ktorý sa vkladal do hrobu spolu s nožmi a nožnicami je spona. Tento predmet sa
vyskytol vo viac ako polovici hrobov s nožmi a často ich bolo v hrobe uložených aj niekoľko. Druhým najčastejším milodarom v hroboch s nožmi, ktorý sa objavil takmer v 40% prípadov sú práve nožnice. Takisto v hroboch
s nožnicami sa v najväčšom počte objavujú práve nože. Takáto kombinácia sa vyskytla v takmer 70% prípadov. Vo
viac ako 11% hrobov sa našiel viac ako len jeden nôž, pričom väčšinou sa v jednom hrobe nachádzajú dva rozdielne typy. V niekoľkých hroboch sa našli aj dva kusy nožníc. Stalo sa tak napríklad v hrobe č. 80 v Abraháme,
v hrobe č. 40 v Kostolnej pri Dunaji (Kolník 1980, 39, 113) a taktiež v kniežacom hrobe č. 1 v Krakovanoch-Strážach (Ondrouch 1957, 104, 114). Bronzové nádoby a riad sú ďalším častým milodarom. Väčšinou sa však nájdu iba
vo fragmentoch alebo poškodené. Ďalšie artefakty, ktoré je možné identifikovať v hroboch spolu s nožmi a nožnicami, sú pracky rôzneho tvaru a materiálu a kovové súčasti opasku. Približne 20% hrobov obsahuje tiež hrot
kopije a menej sa vyskytujú aj ostatné súčasti výzbroje a výstroje bojovníka, ako hrot oštepu, puklica a kovanie
štítu, meč a kovové súčasti pošvy či ostrohy. Vo viac ako 10% sa objavili ešte ihlice a rôzne druhy šperkov ako
závesky, náramky či súčasti náhrdelníkov. Posledné predmety, ktoré sú v hroboch relatívne početne zastúpené
a môžu mať istý význam pre datovanie sú britvy a hrebene.

9. Datovanie
Pre nože i nožnice je typická nízka chronologická hodnota a pomerne jednotný tvar počas dlhého časového
obdobia (Lamiová-Schmiedlová 1969, 482). Datovanie mnohých exemplárov je tak možné iba na základe sprievodných nálezov. Dôležitá je najmä prítomnosť súčastí odevu a bronzových nádob. Väčšina nožov i nožníc
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pochádza zo staršej doby rímskej alebo z prechodu medzi staršou a mladšou dobou rímskou. Nožnice sa
v mladšom období vyskytujú už iba sporadicky a zdobené kusy sa radia takmer výlučne do Kolníkovho stupňa
B1. Aj bronzové zdobené nože sú typické skôr pre staršie obdobie. Tento stav je spôsobený najmä tým, že
v mladšej dobe rímskej sa do hrobov vkladalo menšie množstvo milodarov, ktoré mali skôr funkciu symbolov
(Kolník 1971, 509).
V Čechách je pre datovanie nožov dôležitá prítomnosť tzv. krvnej ryhy na čepeli, ktorá sa začala vyskytovať až
od polovice 1. storočia (Kytlicová 1970, 301, 342). Situácia na Slovensku je v tomto prípade rovnaká. V Abraháme sa
našli nože s krvnou ryhou v dvoch hroboch a boli datované do fázy B2a a B2b (Kolník 1980, 62–64). V prostredí
przeworskej kultúry platí, že nože, ktoré majú čepeľ obojstranne odsadenú od rukoväte, možno datovať do doby
rímskej. Nožom z doby laténskej prechádza na tomto území ostrie aj chrbát čepele plynule do rukoväte (Łuczkiewicz
2008, 274). Na Slovensku sa však nože bez odsadenia čepele vyskytujú počas celej staršej doby rímskej spolu s nožmi
s pravouhlým odsadením. Táto odlišnosť môže byť spôsobená napríklad rozličnou technikou výroby (Kolník 1961,
254). V prostredí dnešného Nemecka sa miniatúrne exempláre objavujú až v neskorej dobe rímskej (Knaack 1978,
23). Na území Slovenska však boli miniatúrne nožnice nájdené v hrobe č.1 v Krakovanoch-Strážach, ktorý je datovaný do stupňa C2 (Ondrouch 1957, 104, 114, 171). Fragment údajne miniatúrnych bronzových nožníc pochádza tiež
z hrobu č. 6 z pohrebiska staršej doby rímskej v Abraháme (Kolník 1980, 24).

10. Výnimočné nálezy
Najvýnimočnejším nálezom noža na Slovensku je strieborný exemplár z Krakovian-Stráží datovaný na začiatok 4. storočia. Nôž mal chrbát mierne zaoblený a pri tŕni bol potiahnutý zlatou fóliou, ktorá bola zakončená 5
zubmi (Ondrouch 1957, 115–149). K mimoriadnym nálezom patrí tiež zlomok bimetalickej rúčky noža, pravdepodobne provinciálneho pôvodu, zo sepulkrálneho objektu v Zohore z konca 2. až začiatku 3. storočia. Rukoväť je
vyrobená z hrubej železnej pásoviny a ukončená masívnou bronzovou hlavicou oválneho prierezu (Elschek – Rajtár – Varsik 2011, 142–146). Analogický bimetalický nôž provinciálneho pôvodu s hlavicou v tvare kríža pochádza
z lokality Olomouc-Slavonín datovanej
do 2. polovice 2. storočia (Kalábek 2006,
433 – 437). K zriedkavým nálezom patrí
nôž z hrobu č. 72 v Abraháme, ktorý má
rukoväť ukončenú profilovaným zoomorfným motívom v podobe kačky (Kolník 1980, 37). Analogické nože z pohrebiska Dobřichov-Pičhora majú rukoväte
ukončené zoomorfnými motívmi v tvare
Obr. 7. Krakovany-Stráže, hrob č. 2: Strieborný nôž s obojstranným
hadej a labuťkovitej hlavičky. Všetky tieodsadením A – 775 (Krupa – Klčo 2015, 121). [bez mierky]
to exempláre sú chronologicky zaradené
Fig. 7. Krakovany-Stráže, grave No. 2: Silver knife with double sided
do staršej doby rímskej (Droberjar 1999,
heel A – 775 (Krupa – Klčo 2015, 121). [without scale]
116). V hrobe č. 196 v Abraháme sa našiel rovný železný nôž, ktorý mal na jednej strane čepele krvnú ryhu, bol zdobený cik-cakovitým vzorom a údajne
sa na ňom nachádzajú stopy po damaškovaní (Kolník 1980, 37, 69).
Za mimoriadne možno pokladať aj nálezy zachovaných organických násad rukovätí nožov. Otvory pre nity sa na
rukovätiach objavujú pomerne často a dokladajú tak niekdajšiu prítomnosť organickej násady. Zvyšky kosteného
obloženia sa našli v hroboch č. 72 a 75 v Bešeňove. V prvom hrobe bola časť kostenej násady, zdobená pásmi
šikmých a lomených rýh, zachovaná medzi dvoma nitmi, ktorými bola pôvodne pripevnená k tŕňu. Aj v druhom
hrobe sa našiel zvyšok kosteného obloženia prichytený železným nitom, ktorý bol zdobený štyrmi pásmi šikmých rýh
a troma koncentrickými krúžkami (Kolník 1961, 233–234). Zo sídliska v Branči pochádza železný nôž s obložením
rukoväte vyrobeným z vyhladenej parohoviny (Kolník – Varsik – Vladár 2007, 142).
Najunikátnejším nálezom nožníc na Slovensku je artefakt vyrobený zo striebra z Krakovian-Stráží. Ide
o miniatúrne, 10,7 cm dlhé, nezdobené nožnice. V tom istom hrobe boli nájdené aj bronzové nožnice zdobené
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Obr. 8. Krakovany-Stráže, hrob č. 1: Strieborné miniatúrne nožnice
A – 442 (Krupa – Klčo 2015, 109). [bez mierky]
Fig. 8. Krakovany-Stráže, grave No. 1: Silver miniature shears A – 442
(Krupa – Klčo 2015, 109). [without scale]
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na držadle dvoma pármi trojitých rýh.
Hrob je datovaný do konca 3. až začiatku 4.
storočia (Ondrouch 1957, 86–114). Za výnimočné možno označiť tiež fragmentárne
zachované bronzové nožnice z hrobu č. 34
zo Sládkovičova, ktoré mali pôvodne výzdobu v tvare cik-cakovitých línii po stranách chrbtov čepelí a držadlo bolo v strede
rozšírené a zdobené jemným rytým ornamentom. Kombinácia výzdoby čepelí s výzdobou držadla je na Slovensku ojedinelá.
Pravdepodobne ženský hrob je datovaný
do Kolníkovej fázy B1a (Kolník 1980, 140).

11. Využitie v každodennom živote
V dobe rímskej boli nože multifunkčným predmetom s veľkým významom. Klasické exempláre, ktoré sa objavujú počas celej doby rímskej sa používali na bežné činnosti. Okrem praktickej funkcie je možné predpokladať aj určitý náboženský význam spojený s rituálnym deformovaním pred pohrebom. Symbolický význam je možné prisúdiť
aj exemplárom, ktoré nenesú žiadne stopy po používaní. Miniatúrne kusy mohli slúžiť ako amulet, či náhrada za
skutočné nástroje (Droberjar – Peška 2002, 454).
Určité tvary nožov mali podľa niektorých autorov špecifické funkcie. Dlhé rovné nože, ktoré sa často vyskytujú
v bojovníckych hroboch, boli pravdepodobne používané ako zbraň (Kolník 1961, 242). Tento predpoklad podporuje
aj fakt, že niektoré z nálezov dlhých nožov boli v hrobe kolmo zarazené do zeme, ako to býva v prípade hrotov kopijí a oštepov (Kytlicová 1970, 342). Oblúkovité nože boli s veľkou pravdepodobnosťou súčasťou toaletnej súpravy
a niektoré z nich boli zrejme používané aj ako britvy (Droberjar 1999, 114). To platí najmä pre nože, ktoré majú rukoväť ukončenú uchom so závesným krúžkom, pomocou ktorého mohli byť pripevnené na opasok spolu s inými toaletnými potrebami. Takýto nôž sa našiel napríklad v hrobe č. 50 v Sládkovičove (Kolník 1980, 146) alebo v hrobe č. 3
vo Velaticích (Jílek – Kuča – Sojková 2011, 256).
Nože s plnou liatou rukoväťou mohli byť podľa T. Kolníka napodobeninou rímskych lekárskych skalpelov (Kolník 2004, 196–197). Takýto celokovový nôž s lancetovitou rukoväťou pochádza z hrobu č. 87 v Abraháme a analógiu
má napríklad v hrobe č. 2 vo Velaticích (Jílek – Kuča – Sojková 2011, 256; Kolník 1980, 41). Nôž lancetovitého tvaru
ukončený závesných krúžkom sa našiel aj v žiarovom hrobe v Mušove (Tejral 1971, 54). Iní autori však tento názor
vyvracajú tvrdením, že Rimania používali bimetalické skalpely a v mladšej dobe rímskej jednodielne skalpely s rukoväťou kruhového prierezu, ktoré sa však jednodielnym exemplárom z barbarika nepodobajú (Jílek – Kuča – Sojková
2011, 256). Ďalším argumentom proti spomenutej teórii je aj to, že v barbariku sa našlo príliš veľké množstvo takýchto nožov na to, aby mohlo ísť zakaždým o skalpely. Je pravdepodobné, že aj tieto nože mali skôr toaletnú funkciu
(Droberjar 2006, 642).
Nožnice mali v porovnaní s nožmi menšie množstvo funkcií a menej variabilný vzhľad. Preto nie je možné určiť
špeciálne artefakty, ktoré mohli byť používané za iným účelom než obyčajné exempláre. V staršej literatúre sú nožnice z doby rímskej označované ako tzv. ovčiarske nožnice. Tento názov signalizuje jednu z najdôležitejších funkcií
(Kolník 1961, 255). Okrem strihania ovčej vlny sa používali na strihanie vlasov, textilu, tráv alebo buriny. Ich deformácia počas pohrebu ukazuje aj na rituálny význam, čo môže súvisieť s tým, že vlasy boli odjakživa symbolom sily
a života. Náboženský význam mohli mať aj miniatúrne nožnice. Podľa niektorých autorov sa tieto nožnice mohli
používať na strihanie nechtov. Pravdepodobnejšie však je, že mali len symbolickú funkciu (Budinský-Krička – Lamiová-Schmiedlová 1990, 272; Knaack 1978, 41).
Dôkazom úžitkovosti predmetu sú okrem stôp opotrebovania na čepeliach aj reparácie. Nožnice majú v niektorých prípadoch ohyb držadla spevnený kovovou doštičkou pripevnenou dvoma nitmi. Takéto opravy sa vykonávali
vtedy, ak sa držadlo zlomilo následkom intenzívneho používania (Knaack 1978, 39). Nálezy opravovaných nožníc
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pochádzajú napríklad z Abrahámu, Kvakoviec, Stehelčevsi či Rebešovic (Lamiová-Schmiedlová – Mačala 1991, 136;
Motyková-Šneidrová 1981, 358; Tejral 1971, 54). Zaujímavý prípad nastal v hrobe č. 201 v Abraháme, kde boli k sebe
pripevnené rôzne široké čepele pochádzajúce pôvodne z dvoch rozdielnych nožníc a vytvorili tak jeden exemplár
(Kolník 1980, 71).

12. Záver
Štúdia potvrdila, že nože i nožnice boli v dobe rímskej praktickými predmetmi, ktoré boli používané každý deň
pri množstve činností a bezpochyby mali svoju funkciu aj v náboženstve. Z týchto dôvodov bolo bežné ich vkladanie
do hrobu ako milodar mŕtvemu. Nachádzané sú v menšej miere aj na germánskych sídliskových lokalitách. Lokality
s najpočetnejším súborom nálezov sú napríklad Abrahám, Kostolná pri Dunaji, Sládkovičovo, Bešeňov, Zemplín
alebo Očkov pri Piešťanoch. Zohor a Krakovany-Stráže sú dôležité z hľadiska výskytu luxusných exemplárov.
Zaujímavým výsledkom je, že nožnice sa zväčša zachovali v lepšom stave ako nože, ktoré boli takmer vždy poškodené
koróziou. Príčinou môže byť odlišný materiál, rôzny spôsob zaobchádzania pred a počas deponovania, ale tiež jednoduchý
fakt, že množstvo nožov je viac ako dvojnásobné a sú teda častejšie poškodené. Túto otázku by mohli v budúcnosti vyriešiť napríklad metalografické analýzy. Mnohé nálezy boli pred deponovaním zámerne deformované a vystavované žiaru, čo
malo zrejme symbolický význam. Pôsobili na ne tiež rôzne postdepozičné procesy, ktoré urýchľovali ich rozpad.
V grafickom zobrazení dát možno pozorovať, že nožnice i nože sa objavujú v hroboch oboch pohlaví a u jedincov všetkých vekových kategórií, hoci ide prevažne o dospelých. Nožnice mierne prevažujú v hroboch mužov a typické sú najmä pre bojovnícke hroby, čo môže mať praktický aj symbolický význam. V hroboch bojovníkov sú často
prítomné aj dlhé, železné nože, ktoré mohli používať ako zbraň (Kolník 1961, 242). Oba druhy predmetov sa objavujú v chudobných i v bohatých hroboch, kde ide väčšinou o bronzové artefakty. Bronzové oblúkovité nože sa interpretujú prevažne ako toaletné potreby (Jílek – Kuča – Sojková 2011, 256). Pomerne často sa vyskytne situácia, kedy
je v hrobe nájdený nôž spolu s nožnicami a v niektorých prípadoch sa objaví aj viacero týchto predmetov.
Na roztriedenie nožov z hľadiska tvaru bola použitá typológia E. Droberjara (1999) a nožnice boli rozčlenené na
základe typológie A. Knaack (1987). Najčastejšie sa objavujú rovné nože s obojstranne odsadeným ostrím vyrobené
zo železa. Nože, ktoré majú oblúkovité ostrie a nezriedka zdobenú hlavicu alebo čepeľ, sú nachádzané najmä v bohatých hroboch. Často sa vyskytuje aj neobvyklý typ, ktorý je v článku označený ako 3b a je charakteristický tým, že
nemá ostrie odsadené od rukoväte. V nálezoch nožníc absolútne prevažuje tvar s polkruhovým držadlom a pravouhlo odsadenými čepeľami. Strieborné exempláre sa na Slovensku našli iba na lokalite Krakovany-Stráže. Výzdoba sa
objavuje len výnimočne a to skôr na bronzových, než na železných kusoch. Výzdobné prvky na čepeliach nožov
i nožníc bývajú rovnaké. Zdobené môžu byť ako čepele, tak aj rukoväte nožov a držadlá nožníc. Nože majú však
výzdobu rozmanitejšiu vďaka profilovanej hlavici rukoväte. Profilácia býva väčšinou jednoduchá, ale objavujú sa tiež
zoomorfné prvky. Výnimočnými sú nálezy organického obloženia rukovätí nožov, celokovové nože s bimetalickou
rukoväťou či miniatúrne exempláre.
Pre oba druhy artefaktov je typická nízka chronologická hodnota, pretože rovnaké tvary sa objavujú počas celej
doby rímskej. Podobné formy dokonca pretrvávajú aj v nasledujúcich obdobiach. Štúdia preukázala, že väčšia časť
nožov i nožníc je na základe hrobového inventára datovaná do staršej doby rímskej. Táto fáza je z hľadiska hrobových inventárov vo všeobecnosti bohatšia ako mladšie obdobie. Bronzové oblúkovité nože s výzdobou sa datujú (až
na výnimky) iba do staršieho obdobia a nožnice sa v mladšej dobe rímskej vyskytujú iba sporadicky. Zdobené nožnice pochádzajú prevažne zo stupňa B1 (podľa Kolníka). Nože a nožnice najčastejšie datujú sprievodné nálezy spôn,
bronzových nádob a súčastí opasku. Rovnako ako nemožno určité typy nožov a nožníc datovať iba do istej fázy doby
rímskej, nemožno ani určitý tvar prisúdiť iba jednému etniku. Tvarové spektrum je totiž veľmi často podobné aj
v ďalších oblastiach barbarika, ktoré boli obývané inými kmeňmi.
Pre prítomnosť nedostatočne publikovaných a nepublikovaných nálezov nemožno tvrdiť, že poznatky zhrnuté
v tejto štúdii tvoria konečný obraz o danej problematike. Avšak kvantifikácia týchto artefaktov v súvislosti s ďalšími
premennými a pozorovaním živej kultúry ukázala nové možnosti interpretácie, ktoré je možné v budúcnosti ďalej
rozvíjať. Pre presnejšiu analýzu týchto druhov artefaktov by bolo potrebné zozbierať všetky nálezy z územia Sloven-
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ska a na ich základe vypracovať typológiu, ktorá by presne zodpovedala situácii na našom území. Následne by sa
mohlo pristúpiť k porovnaniu situácie v našej oblasti so situáciou v susedných krajinách. Vznikol by tak komplexný
obraz o danej problematike na území celého barbarika v dobe rímskej.
Poznámka: Tento článok je upravenou a korigovanou verziou nepublikovanej bakalárskej práce – Szabová, A.:
Nože a nožnice v barbariku. Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2016. Školiteľ: prof. PhDr.
Eduard Krekovič, CSc. Za poskytnuté konzultácie pri štúdiu a spracovaní záverečnej práce ďakujem taktiež Mgr.
Petrovi Bartovi, PhD.
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Résumé
In Roman period, knives and shears were used for various activities everyday and played important role in religion as well.
There was a common at those times to deposit these artifacts in graves as offering to dead. Less are found in settlements.
Tracks of using and reparations proves that they were used often. The biggest amount come from cemeteries Abrahám,
Kostolná, Sládkovičovo, Bešeňov and Očkov. Zohor and Krakovany-Stráže are important because of luxury silver finds.
Shears are mostly better preserved than knives, which are often damaged by corrosion. This situation can be
caused by several reasons: First, it could be using of different production materials. Second reason could be different
manipulation before and throughout deposition. Third and most probable reason is that double number of knives
was found, so the higher number of them is damaged. Some knives and shears have been exposed to fire or deformed before deposition, which could have symbolic meaning. Various post-depositional processes also influenced
these artifacts, quickening their decay.
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Knives and shears occured both in men and women graves and in all age categories, but with dominance of
adults. There is a little higher number of shears in men’s graves, which is associated with warriors. In warriors’ graves
mostly long iron knives occur, which could have been used as weapons (Kolník 1961, 242). In rich graves bronze
artifacts dominate. Bronze arched knives are mainly interpreted as toilet articles (Jílek – Kuča – Sojková 2011, 256).
A situation where knife is found together with shears or more of them are found in grave often appeared.
For classification of knives in the southwestern Slovakia a typology by E. Droberjar (1999) was used and shears
were classified by a typology by A. Knaack (1987). The most occurring type is iron knife with double-sided heel.
Knives with arched blade, and sometimes decorated cap of handle, are mostly found in rich graves. In Slovakia, one
unusual type of knife appeared, which is coded 3b. This type does not have a heel between the edge and handle.
Concerning shears, a form with semi-circular handle and right-angled heel between blade and stem is dominant.
Decoration on these kind of items is rare and can be observed more in bronze artifacts. Both blades and handles of
knives and shears can be decorated. Decorating elements are mostly similar, but decoration of knives is more diverse thanks to profiled handle-cap, which is mostly simple and sometimes zoomorphic elements appear. Finds of organic handle-shafts, bimetallic knives or miniature tools are rare as well.
Both tools have low chronological value, because identical forms occurred throughout whole Roman period and
some of them even longer. According to grave inventory, higher number of finds is dated to the first two centuries
A.D. That time is in general richer than younger period. Mainly shears and bronze arched decorated knives are dated
to this older period. Decorated shears are mainly dated to the grade B1 (according to Kolník). These artifacts are the
most often dated by broaches, bronze vessels and belt components. Unfortunately, some publications have not paid
enough attention to this subject, so those has to be left out of evaluation. A lot of knives and shears found in recent
years were not published yet. For these reasons it is not possible to claim that this paper summed up all knowledge
of this topic. However, achieved results show us new possibilities of interpretation, which we can develop more in
the future.

