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Abstract: Some Remarks to the Interpretation of  Middle Neolithic Human Depictions and to the Function of  
Pottery with Anthropomorphic Applied Motifs Human depictions undoubtedly belong to the most impressive displays 
of  Neolithic art although it needs to be admitted that the attention paid to the issue of  antromomorphic application among 
the specialists is not sufficient and these findings are approached in a very shallow and non–systematic way. The aim of  the 
paper is to contribute to the knowledge of  the spiritual ideas of  Middle Neolithic communities based on the study of  the 
specific type of  findings. One of  the main areas of  research is the issue of  function, meaning and the interpretation of  vessels 
with facial or figural applications and the issues mostly connected with the context of  the found items. With these and similar 
artefacts, we traditionally come across the label „cult finds“. However, with this paper, we would like to prove, that it is missle-
ading to consider every finding with a human shape to be a „cult object“. Within this study we would like to emphasize, that 
the automatic consideration of  all the findings with applied depiction of  a human shape to be ritual object is utmost groun-
dless as well as the monovisual attempt to interpret them in connection to the universal female Goddess.
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Abstrakt: Ľudské zobrazenia patria nepochybne k najpôsobivejším prejavom neolitického umenia. Napriek tomu treba pri-
znať, že pozornosť venovaná problematike nádob s antropomorfnými aplikáciami v odborných kruhoch nie je dostatočná 
a k týmto nálezom je obvykle pristupované dosť povrchne a nesystematicky. Cieľom tejto práce je prispieť k poznaniu duchov-
ných ideí stredoneolitických komunít na základe štúdia tohto konkrétneho typu nálezov. Hlavným výskumným okruhom je 
problematika funkcie, významu a interpretácie nádob s tvárovými, respektíve figurálnymi aplikáciami a s tým súvisiace otázky. 
Tradične sa stretávame s označením týchto a podobných artefaktov pojmom „kultové predmety“. V rámci tohto príspevku však 
chceme dokázať, že automaticky pokladať všetky nálezy s aplikovanou ľudskou podobou za rituálne predmety je nanajvýš ne-
podložené a zavádzajúce, rovnako ako monovizuálna snaha o ich interpretáciu v súvislosti s univerzálnym „ženským božstvom“.

Kľúčové slová: antropomorfná aplikovaná plastika, tvárové nádoby, figurálne motívy, stredný neolit, Karpatská kotlina.

1. Úvod

Keramika s aplikovanými antropomorfnými motívmi predstavuje špecifickú skupinu v rámci rôznorodého a po-
četného súboru umenia znázorňovania človeka, pre ktorú je charakteristická predovšetkým veľká variabilita druhov 
a nejednotnosť zobrazenia. Ide o široko definovaný súbor nálezov, zachytávajúci rôzne formy antropomorfných 
predstáv pomocou väčšej či menšej miery schematizácie a abstrakcie.

Medzi týmto materiálom vyčleňujeme viacero skupín, avšak za základné klasifikačné kritérium môžeme považo-
vať mieru štylizácie nádoby do tvaru ľudského tela, prípadne jeho častí. Antropomorfný aplikovaný motív môže na 
nádobe predstavovať znázornenie tváre, alebo jej jednotlivých častí, celých postáv, ako aj aplikácia vybraných charak-
teristických znakov (končatiny, prsia). Techniky zachytávania týchto antropomorfných ideí sú taktiež rôzne, stretáva-
me sa s rytými, maľovanými aj plastickými prvkami, pričom veľmi časté sú ich kombinácie.
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Klasifikáciu nádob s aplikovanými antropomorfnými motívmi predostreli viacerí autori (Kalicz – Makkay 1977, 
59–92; Virág 1998, 70–72; Becker 2007, 119), avšak za základné kategórie môžeme považovať rozdelenie V. Podbor-
ského (1985, 110) na vlastné antropomorfné nádoby a iné aplikované antropomorfné motívy. V súčasnosti má už 
každá z týchto skupín viaceré podkategórie. Z novších prác spomeňme príspevok O. Höckmanna (2000–2001, 82), 
ktorý rozčlenil antropomorfné nádoby na „figúrové“ (Figurengefäße), označované aj ako „tróniace nádoby“ alebo 
„pravé antropomorfné nádoby“ zobrazujúce celé ľudské telo s takmer všetkými znakmi voľnej plastiky a „figurálne“ 
(Figuralgefäße), teda nádoby so sekundárnymi antropomorfnými charakteristikami. Medzi druhú menovanú kategó-
riu zaraďujeme aj exempláre s vyobrazenými časťami tváre, prípadne so zobrazením celých postáv.

V predkladanom príspevku sa zameriavame na posledné dva menované druhy nálezov, keďže im v rámci súboru 
neolitických plastík a symbolickej ornamentiky doteraz v odborných kruhoch nebola venovaná dostatočná pozor-
nosť a stále zostávajú takpovediac v tieni voľných plastík, alebo pravých antropomorfných nádob.

Tvárové nádoby ako aj nálezy s figurálnymi zobrazeniami predstavujú fenomén objavujúci sa v priestore Karpatskej 
kotliny už v inventári prvých včasnoneolitických kultúr, konkrétne v komplexe Starčevo–Körös–Çris (Kalicz – Makkay 
1972, 12). Ako s výrazným kultúrnym prejavom staršieho až neskorého neolitu sa s nimi stretávame počas viac ako ti-
sícročného obdobia. Kvalitatívny a kvantitatívny vrchol dosahujú v strednom neolite vo všetkých zónach rozšírenia 
kultúry s lineárnou keramikou, či už jej východnej alebo západnej vetvy. V mladšej fáze predstavujú súčasť inventára 
postlineárnych kultúr a skupín. Vzhľadom na početnosť nálezov tvárových nádob a ich rozmanitý spôsob stvárnenia 
typický práve pre tento časový úsek sa v predkladanom príspevku venujeme predovšetkým stredoneolitickým exemplá-
rom. V niektorých kultúrach prežívajú až do eneolitu, respektíve doby bronzovej (Furmánek – Marková 2008, obr. 
F.3–F.5) ale samotným zobrazením antropomorfných prvkov sa už značne odlišujú od svojich predchodcov.

Keramiku s antropomorfnými aplikovanými motívmi môžeme považovať za prvok spájajúci stredoeurópsky ne-
olit s časovo súčasnými juhoeurópskymi kultúrami, keďže sa vyskytujú aj vo vzdialenejších oblastiach balkánskych 
kultúr a k exemplárom zo strednej Európy môžeme nájsť analógie dokonca až na Blízkom Východe, aj keď na tom-
to území nadobudli jednotlivé antropomorfné motívy iné, špecifické formy.

2. Ciele

Cieľom predkladaného príspevku je prispieť k riešeniu stále aktuálnych otázok funkcie, významu a interpretácie 
nádob s tvárovými, respektíve figurálnymi aplikáciami, ktoré napriek dlhoročným snahám nie sú uspokojivo zodpo-
vedané a viaceré prezentované a zaužívané názory vychádzajúce predovšetkým zo staršej literatúry sa vzďaľujú in-
formáciám poskytovaným archeologickým materiálom, alebo ho vôbec neberú do úvahy. Posledné desaťročia sa 
preto s pribúdajúcimi možnosťami zvyšuje aj potreba revízie niektorých tvrdení. Rovnako je čas položiť otázku, aké 
sú vlastne výpovedné možnosti tohto špecifického prameňa?

Pri riešení týchto otázok vychádzame zo súboru 224 nálezov s aplikovaným antropomorfným motívom primárne 
z prostredia Karpatskej kotliny. Pôvodne vyčlenené územie Karpatskej kotliny definované ako veľká depresia zovretá 
Alpami, Dinármi a Karpatmi však bolo vzhľadom na potreby aktuálneho súboru potrebné rozšíriť o oblasť Pomoravia, 
Polabia a Porýnia na severozápade a dolného toku Dunaja na juhovýchode. Naďalej sa však primárne zameriavame na 
Karpatskú kotlinu, odkiaľ pochádza prevažná väčšina hodnoteného materiálu, preto v predkladanej práci používame na 
vytýčené záujmové územie výraz „širšia oblasť Karpatskej kotliny“ (obr. 1). Z analyzovaných nálezov predstavuje 142 
jedincov tvárové nádoby, 69 kusov tvorí keramika s aplikovanými figurálnymi motívmi a 13 fragmentov antropomorfné 
výčnelky (tab. 1 – 3). Z hľadiska početnosti ide o doteraz najväčší zostavený súbor takýchto nálezov z vyčleneného úze-
mia a hoci prezentovaná databáza pravdepodobne nezahŕňa všetky existujúce jedince, poskytuje objektívne informácie 
a má výpovednú hodnotu umožňujúcou prezentovať relevantné teórie súvisiace s problematikou aplikovaných ľud-
ských zobrazení. Predkladaný príspevok vychádza z diplomovej práce obhájenej na Katedre archeológie Filozofickej 
fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Tomašovičová 2012) a z dôvodu obmedzeného rozsahu sa zameriava na 
interpretáciu vybraných charakteristických nálezov v rámci jednotlivých kultúrnych prostredí.
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Kultúrne–historicky spadajú sledované nálezy do viacerých stredoneolitických celkov. Musíme zdôrazniť, že v určitom 
kultúrnom prostredí sa stretávame s pretrvávaním pôvodných vzorov do mladého neolitu, kde sa na jeho začiatku vysky-
tujú v takmer nezmenenej forme a až postupom času dochádza k postupnej schématizácii, zjednodušovaniu a pretvoreniu 
do podoby zodpovedajúcej vlastnému štýlu danej kultúry alebo skupiny. V tejto súvislosti treba spomenúť najmä exemplá-
re kultúry s lineárnou keramikou a vypichovanou keramikou s aplikovanými figurálnymi motívmi z prostredia Čiech, Mo-
ravy a Nemecka ako aj mladoneolitické nádoby potiskej kultúry a špecifické exempláre zo začiatočných stupňov lengyelskej 
kultúry, ktoré sme do súboru zaradili vzhľadom na ich evidentnú spojitosť s analyzovaným materiálom.

Problémom pri tomto type materiálu býva jeho bližšie chronologické určenie. V odbornej literatúre bývajú v pre-
važnej väčšine prípadov nádoby s aplikovanými antropomorfnými motívmi zaradené len do jednotlivých kultúrnych 
celkov a bližšie určenie vývojových stupňov sa v dostupných publikáciách vo všeobecnosti takmer neuvádza. Musí-
me taktiež počítať so skutočnosťou, že niektoré datovania, predovšetkým zo starších publikácií, boli vytvorené na 
základe najpočetnejšieho keramického materiálu v mieste nálezu, takže môžu byť do istej miery nepresné.

Už tradične sa stretávame s názorom, že zobrazovanie antropomorfných prvkov na keramike sa v prehistorických kultú-
rach väčšinou vzťahuje k náboženským predstavám. Najčastejšie sa tieto predmety dávajú do súvislosti s kultom plodnosti, 
ktorého univerzálnou antropomorfizovanou predstaviteľkou je božstvo označované ako Matka Bohyňa. Tieto úvahy pretrvá-
vajú v odbornej literatúre s menšími zmenami od polovice 19. storočia (Bachhofen 1861) prakticky do súčasnosti (Domboróczki 
2005). Plodnosť súvisiaca so spoločenstvom alebo s prírodnými silami bola a je uctievaným javom v mnohých pravekých 
kultúrach aj v prostredí dodnes existujúcich prírodných národov. Zdá sa teda logické predpokladať, že zohrávala významnú 
úlohu aj v živote usadlých poľnohospodárskych komunít, ktorých existencia závisela od oboch týchto faktorov.

Obr. 1. Sledovaná geografická oblasť s vyznačením jednotlivých lokalít.
Fig. 1. Geographical range of  archaeological sites with anthropomorphic applications.
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V rámci predkladaného príspevku však chceme dokázať, že automaticky pokladať všetky nálezy s aplikovanou 
ľudskou podobou za rituálne predmety je nanajvýš nepodložené a zavádzajúce, rovnako ako monovizuálna snaha 
o ich interpretáciu v súvislosti s univerzálnym „ženským božstvom“.

Naším zámerom nie je formulovať „nové pravdy“, ale prehodnotiť zaužívané tradičné tvrdenia a podať k nim 
ucelené stanovisko z hľadiska moderných archeologických teórií, najnovších objavov a informácií.

3. Metodické a teoretické východiská

V súvislosti s východiskami pri práci s týmto špecifickým materiálom považujeme za najcennejší zdroj informácií 
nálezový kontext jednotlivých artefaktov, ktorý zohráva hlavnú úlohu pri ďalšom štúdiu významu, rituálneho správa-
nia a vytvárania sociálne konštruovaných rolí v pravekej spoločnosti (Renfrew 1984). Za veľmi prínosný, v rámci 
snahy o pochopenie symbolického významu a funkcie týchto predmetov v živote neolitických spoločností, považu-
jeme prístup využívajúci poznatky medziodborovej spolupráce (etnológie, antropológie, religionistiky a dejín ume-
nia) ako aj moderné archeologické metódy umožňujúce komplexnejšie poňatie tejto témy.

Za kľúčovú z hľadiska interpretácie významu antropomorfnej aplikovanej plastiky považujeme kontextuálnu ana-
lýzu, ktorá zabraňuje stereotypnému zaužívanému nahliadaniu na tento materiál. Bez podrobnej kontextuálnej ana-
lýzy nie je možné objektívne interpretovať žiadny artefakt ani archeologickú situáciu a práve časové a priestorové 
súvislosti jednotlivých artefaktov vytvárajú ich význam v jednotlivých spoločenstvách

Po metrickej stránke boli skúmané parametre uvádzané podľa I. Pavlů (1997/98, 111–131), teda výška nádoby 
a pokiaľ to stav zachovania umožňoval aj priemer ústia. Rozmery jednotlivých exemplárov v cm sú uvedené v kata-
lógu (tab. 1 – 3). Tvarová klasifikácia vychádza zo štúdií venovaných keramickým nálezom z daných kultúrnych 
prostredí (napr. Kalicz – Makkay 1977; Pavlů 1997/98; Hreha – Šiška 2015). Tieto údaje ako aj informácie o nálezo-
vom kontexte a sprievodných nálezoch boli získané predovšetkým z príslušnej literatúry. Výrazným problémom 
v tomto smere je však ich častá absencia, najmä v starších prácach. Situáciu komplikovala taktiež skutočnosť, že 
mnohé z dostupných podkladov boli spracované technikou adekvátnou času realizácie daného výskumu a ich dô-
kladnejšie skúmanie a následná digitalizácia už žiaľ v súčasnosti nie je možná (značný počet exemplárov je stratený, 
prípadne poškodený a tým pádom nedostupný pre potreby ďalšieho skúmania). V obrazovej prílohe sú jednotlivé 
nálezy prezentované vo veľkosti a forme, ktorá umožňuje primeraný náhľad na časti obsahujúce sledované motívy.

Jednou z metód v súčasnosti aplikovanou v súvislosti s „kultovými nálezmi“ je v našom prostredí zatiaľ pomerne 
neznáma genderová analýza, uplatnená prvýkrát K. Remišovou-Věšínovou (2008) pri skúmaní figurálnej plastiky. Jej 
práca je v mnohých smeroch prevratná a priniesla niekoľko pozoruhodných poznatkov ako aj množstvo ďalších 
otázok a jednoznačne deklaruje vhodne zvolený postup pri štúdiu týchto sociokultúrnych fenoménov. V predklada-
nej práci preto v určitej miere taktiež uplatňujeme niektoré postupy genderovej analýzy, avšak sme si vedomí toho, 
že výpovedná schopnosť týchto postupov je priamo závislá od ich čo možno najobjektívnejšieho použitia.

V predkladanom príspevku využívame poznatky z etnológie, antropológie, religionistiky a dejín umenia, avšak 
primárne sa pridŕžame archeologických dát. Ide o multidisciplinárny prístup, ktorý však na rozdiel od viacerých v sú-
časnosti populárnych štúdií nestráca zo zreteľa skúmaný materiál.

4. Nálezový kontext

4.1 Sídliskové jamy

V súvislosti s tvárovými nádobami môžeme konštatovať, že prevažná časť pochádza z bližšie nešpecifikovaných 
sídliskových jám. V niekoľkých prípadoch sa uvádza ich presnejšia funkcia – predovšetkým ide o hliníky a odpadové 
jamy. Nie je pravidlom, že na jednom sídlisku nachádzame len jeden exemplár, práve naopak, často sa ich počet po-
hybuje okolo 2 – 5 (Mužla–Čenkov, Bajč), v ojedinelých prípadoch aj viac (8 jedincov – Budapešť–Békásmegyer). 
Tieto čísla dokazujú, že reálny počet tvárových nádob mohol byť v rámci jednej lokality oveľa vyšší.
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Rovnakú situáciu môžeme konštatovať pri keramike s aplikovanými figurálnymi motívmi. Taktiež platí, že v rám-
ci jedného sídliska môžu byť objavené viaceré fragmenty, najčastejšie 2–3 (Hódmezővásárhely–Kökénydomb, Pra-
ha–Bubenč), ojedinele aj 4–5 (Szegvár–Tűzköves, Vinča, Tordos).

Obzvlášť zaujímavá je však skutočnosť, že poznáme príklady, kedy sa tieto nálezy objavili priamo v obytných 
objektoch. Zo severomaďarskej želiezovskej lokality Szécsény–Ültetés (Fábián 2005, 5–20) evidujeme päť tvárových 
fragmentov, z toho dva boli nájdené v jednom objekte interpretovanom ako Dom 1. S podobným javom sa stretáva-
me aj v prostredí szakálhátskej kultúry. J. Szénászky (1990, 117) doslova uvádza, že počas výskumu sídliska v okolí 
Battonye (časti Párász a Vid) nachádzali časti tvárových zásobníc v každom dome. Rovnaké nálezové okolnosti sú 
zdokumentované aj na lokalite Szentes (Csalog 1966, 51). V objektoch jednoznačne identifikovaných ako obytné boli 
objavené fragmenty s motívom postáv na lokalite Mohelnice a Lovosice, pričom v prvom z nich sa nachádzala aj 
zoomorfná plastika (Tichý 1956, 3–8; Quitta 1957, 51–81). V objekte situovanom v blízkosti ohniska sa nachádzali 
zlomky veľkej protolineárnej zásobnice z Košíc–Červeného raka (Kaminská – Kaczanowska – Kozlowski 2008, 83–91), 
v ktorej boli okrem nej identifikované aj časti ďalších minimálne troch podobných kusov. Musíme však priznať, že 
ide o jediný jednoznačný prípad v rámci celého súboru, pričom takéto umiestnenie „kultových predmetov“ je vyslo-
vene charakteristické pre nálezy z mladšieho, lengyelského okruhu (Bánffy 1997, 72).

4.2 Kultové kontexty

Špeciálnou kategóriou sú sídliskové nálezy pochádzajúce z obetných jám respektíve kultových kontextov. V tejto 
súvislosti sa najčastejšie spomína szakálhátsky exemplár z lokality Gyoma–Özed (Goldman – Szénásky 2002, 55–61), 
objavený v jame hruškovitého tvaru, ktorej dno tvorila čierna, dobre vypálená vrstva. Nad ňou sa nachádzala vrstva 
obsahujúca fragmenty tvárovej nádoby a iné keramické zlomky, popol a časti vypálenej hlinenej omietky. Vyššie bola 
tenká sterilná vrstva a tesne pod povrchom sa našli zvyšky dreveného uhlia so stopami ohňa. Práve týmto pravidel-
ným vrstvením autori argumentujú pri označení objektu za kultový a uvádzajú viaceré juhovýchodné analógie sved-
čiace v prospech tohto tvrdenia. Uvažuje sa taktiež o možnej prítomnosti nejakej obete, ktorú by mohli dokladať 
stopy po ohni. S menšou mierou istoty sa za nálezy z kultových kontextov považujú aj szakálhátske fragmenty 
z Tiszaug–Vasútállomásu a Tiszaigaru (Raczky – Anders 2003, 167). V prípade dvojtvárového jedinca z Parţy, nájde-
ného na oltáre svätyne, je naopak spojitosť s kultom viac ako pravdepodobná (Zalai–Gáal 2009, 41).

V zostavenom súbore evidujeme jediný nález spoľahlivo pochádzajúci z kolovej, respektíve stĺpovej jamy. Ide 
o fragment tvárovej nádoby amforovitého tvaru pochádzajúci z lokality Zalaegerszeg datovaný do záveru želiezov-
skej kultúry (Horváth – Simon 2003, 41). Nálezy „obetín“ v kolových jamách dlhých domov nie sú v tomto priestore 
ničím nezvyčajným, avšak v doteraz známych prípadoch ich predstavujú zvieracie kosti (Horváth – Simon 2003, 47).

Určitou zvláštnosťou sú tvárové nádoby objavené v jaskyniach. Zo zozbieraného súboru poznáme dve, respek-
tíve tri takéto lokality: Baradla (Aggtelek) v Maďarsku, pokračujúca na územie Slovenska pod názvom Domica a mo-
ravská Koňská jáma. Všetky sú už dlhodobo považované za kultové miesta, čomu by okrem samotného „mysterióz-
neho dojmu“ ako uvádza J. Skutil (1961, 36) mohli nasvedčovať aj zvyšky jaskynného neolitického umenia 
v Domici (Lichardus 1968, tab. XV). Niektorí bádatelia ich priamo spájajú s vykonávaním rituálnych obradov (Kalicz – 
Makkay 1972, 15), avšak na takéto tvrdenia zatiaľ nemáme dostatok jednoznačných dôkazov.

4.3 Funerálne kontexty

S nálezmi tvárových nádob pochádzajúcimi z hrobov sme sa v rámci sledovaného materiálu stretli iba pri štyroch 
jedincoch, z toho o nádobe z Mezőzombor–Temető chýbajú akékoľvek doplňujúce informácie (Kalicz – Koós 2000, 
obr.1: 1–2, Raczky – Anders 2003, 162). Ďalším exemplárom je malá želiezovská tvárová amfora objavená na lokalite 
Budapest–Budai Skála. Hrob, v ktorom sa nachádzala, obsahoval pozostatky ženy a muža ležiace v skrčenej polohe, 
tvárami k sebe. Nádoba bola umiestnená pri ich nohách. Na základe netypickej polohy pochovaných vyslovili J. Beszédes 
a L. A. Horváth (2008, 144) názor, že ide o rituálny pohreb. Unikátom je v tomto smere aj západolineárna amfora 
z Kleinfahneru pochádzajúca z hrobu tehotnej ženy. Obzvlášť pozoruhodné nálezové okolnosti môžeme konštatovať 
pri jedincovi z pohrebiska alföldskej lineárnej keramiky zo Szelevény–Felsőföldeku (Raczky – Anders 2003, 166). V hro-
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bovej jame sa okrem tvárovej nádoby, objavenej presne v strede, nenachádzali žiadne stopy po ľudských pozostatkoch 
a ostatné hroby boli okolo nej pravidelne usporiadané. Kultový kontext je v tomto prípade evidentný a I. Zalai Gaál 
(2009, 41) celú situáciu charakterizuje ako „pohreb nádoby“. Podobný nález z oblasti strednej Európy mi nie je známy. 
I. Pavlů (1997/ 98, 121) taktiež konštatuje, že ako hrobové prídavky sú tvárové nádoby nanajvýš zriedkavé a považuje 
ich za snahu zvýrazniť individuálne, zrejme výnimočné postavenie jednotlivca v neolitickom spoločenstve.

Keramiku s figurálnymi prvkami v hroboch spomína veľmi okrajovo len H. Quitta (1957, 76), Jediným poznat-
kom v tomto smere je, že ide o jedinca z Prahy–Bubenča (hrob 2). Nedostatok hrobových nálezov môže byť v oboch 
prípadoch čiastočne spôsobený aj malým počtom objavených pohrebísk daných stredoneolitických kultúr/skupín. 
Ako hrobové prídavky sa nádoby s aplikovanými antropomorfnými motívmi, respektíve nádoby s antropomorfnými 
atribútmi (typ Svodín, Sé) vyskytujú až v mladšom období. Tieto zmeny súvisia s formovaním lengyelskej kultúry 
a jej samostatných výtvarných, respektíve duchovných prejavov.

Vo všeobecnosti však môžeme skonštatovať, že oba sledované druhy nálezov sa v období stredného neolitu vo 
funerálnom kontexte takmer nevyskytujú. Z obetných jám alebo charakteristických miest kultových aktivít (svätyne, 
jaskyne, kultové stavby) zaznamenávame tiež len minimum exemplárov. Pre keramiku s aplikovanými tvárovými 
respektíve figurálnymi motívmi je najcharakteristickejší výskyt v areáloch bežných sídliskových aktivít, čo spoločne 
s početným zastúpením na určitých lokalitách môže naznačovať ich každodenné využívanie v rámci menšej spolo-
čenskej jednotky, možno práve v súvislosti s „domácim kultom“.

Pri oboch druhoch skúmaného materiálu bolo len minimum objavené neporušené, typické sú nálezy rôzne veľkých 
častí, z ktorých viaceré umožňujú celkovú alebo aspoň čiastočnú rekonštrukciu. V poslednom čase sa do popredia dostáva 
otázka, či je táto fragmentácia náhodná, alebo ide o úmyselné rozbitie a následné roztrúsenie jednotlivých exemplárov. K te-
órií o intencionálnom ničení voľných neolitických plastík a figurových nádob sa v súčasnosti prikláňajú viacerí autori (Becker 
2007, 122; Höckmann 2000/2001, 84). Argumentujú najmä pomerom úlomkov k celým nádobám, ktorý môže byť až 1300: 
4 a nálezom figúrky lineárnej keramiky z Eislebenu (Kaufmann 1976, 247). Sídlisková jama obsahovala v tomto prípade okrem 
fragmentov plastiky aj časti ľudského skeletu, z čoho autor usudzuje, že sošky slúžili ako „substitúti“ namiesto ľudských 
obetí v rámci bližšie nešpecifikovaného kultu. Stávali sa predmetmi plniacimi v priebehu obradu určitú špecifickú funkciu, 
pričom ich rozbitie bolo vlastne rituálnym usmrtením. E. Bánffy (1990/91, 202) uvádza ako dôvod ich úmyselného zničenia 
buď stratu „sily“ alebo naopak obavu pred ich mocou. Argumentom proti rituálnemu rozbíjaniu je zase skutočnosť, že 
pokiaľ ide o reprezentáciu určitého božstva, úcta alebo strach z neho by pravdepodobne zabránili podobnému zaobchádza-
niu. Na takéto správanie poukazujú najmä etnografické výskumy afrických kmeňov (Binford 1962, 217–225), v ktorých jed-
notliví členovia komunity veria, že prípadné poškodenie kultového predmetu privolá trest na celú komunitu.

5. Vybrané nálezy s aplikovanými antropomorfnými motívmi
vo svetle duchovných a symbolických predstáv

5.1 Tvárové motívy

Pokusy o vysvetlenie funkcie tvárových nádob a interpretáciu zobrazenia tváre zaznamenávame už v prvých de-
saťročiach dvadsiateho storočia. G. Csalány (1939, 146) ich vo svojom príspevku identifikoval ako pohrebné urny, 
pričom na nich aplikovaný faciálny motív mal symbolizovať podobu pochovaného. Ide o jediný názor spájajúci tieto 
predmety s pohrebnými zvyklosťami, výrazne ovplyvnený podobnosťou so známymi etruskými nádobami z Chiusi. 
Aj keď v našom prostredí nič nenasvedčuje takémuto využitiu, ide rozhodne o zaujímavú teóriu, ktorá predstavuje 
začiatky úvah o význame tvárových nádob a rozhodne stojí za zmienku.

S nápadným pretrvávaním konkrétnej schémy sa stretávame v prostredí komplexu s východnou lineárnou kera-
mikou (Szatmár II, kultúra s východnou lineárnou keramikou, bukovohorská kultúra, skupina Tiszadob), kde môže-
me tváre spoľahlivo identifikovať na základe jednotného lemovania oblúkovitým tvarom v ich horných častiach 
a motívov v podobe ležatých „V“, prípadne „C“ po oboch stranách (obr. 2: 1). Typický „kosákovitý“ motív a sprie-
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Obr. 2. Charakteristické tvárové zobrazenia východolineárneho okruhu. 1 – Füzesabony–Kettöshalom, 2 – Šarišské 
Michaľany, 3 – Tiszavasvári–Paptelekhát, 4 – Füzesabony-Gubakút, 5 – Szelevény-Felsőföldek, Podľa: Kalicz – Makkay 

1977, obr. 186: 3, Šiška 1989, obr. 39: 1, Kalicz – Koós 2000, obr. 9: 2, Raczky – Anders 2003, obr. 5, 6: 1.
Fig. 2. Characteristic face motifs of  Eastern Linear cultural circle.
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vodné prvky v tomto prípade nepovažujeme za časť ornamentiky, ale za symboly s hlbším významom, ktoré sa, hoci 
ide o zložité zobrazenie, v oblasti rozšírenia tohto štýlovo – výtvarného okruhu vyskytujú v nezmenenej podobe aj 
na lokalitách vzdialených od seba stovky kilometrov. Je preto pravdepodobné, že znázorňuje rovnakú bytosť, alebo 
skôr rovnaký symbolický obsah, zhmotnený v tejto podobe. To však nemusí nutne znamenať, že zobrazená tvár 
predstavuje Bohyňu, prípadne inú nešpecifikovanú nadprirodzenú bytosť, k čomu smeruje vysvetlenie viacerých 
bádateľov (Höckmann 1967, 23–24; Kalicz – Makkay 1972, 15; Höckmann 2000–2001, 77).

Na základe dlhodobo rovnakého stvárňovania v rôznych regiónoch môžeme totiž predpokladať, že ide skôr 
o stelesnenie určitých jasne definovaných predstáv týchto spoločenstiev, ako konkrétnych osôb. Pokiaľ by však išlo 
o konkrétnych členov spoločenstva, cieľom tvorcu–umelca iste nebolo zachytiť ich reálnu podobu, respektíve indi-
viduálne črty, skôr vyjadriť ich špecifický spoločenský status (šaman, liečiteľ, zosnulý predok?), preto považovať 
aplikovanú tvár za označenie vlastníka nádoby (Šiška 1995, 36) sa javí ako značne nepravdepodobné. V tomto smere 
treba povedať, že aj v rámci týchto viac – menej uniformných tvárových zobrazení rozoznávame isté rozdiely nesú-
visiace s individuálnymi schopnosťami výrobcu a postupom času môžeme sledovať pomalý prechod z detailnejších 
a realistickejších k mladším, schematickejším variantom.

Kľúčovú úlohu v tomto prípade zohráva klenutý symbol vyskytujúci sa na všetkých zobrazeniach v rovnakej podo-
be, zatiaľ čo obyčajný výzdobný prvok by v priebehu času veľmi pravdepodobne podliehal zmenám (obr. 2: 2). Dôleži-
tý je aj fakt, že v rámci skupiny takzvaných „predpokladaných tvárových nádob“ (Csengeri 2011, obr. 1–3, 5, 10, 11) sa 
objavuje v nezmenenej forme, hoci samotná tvár chýba, čo by mohlo naznačovať, že nositeľom významu celého zobra-
zenia nie sú jednotlivé tvárové prvky (oči, ústa, nos) ale práve zmieňovaný „kosákovitý motív“. Celé zobrazenie by 
mohlo byť považované za akúsi masku, prípadne slávnostnú pokrývku hlavy používanú pri rituálnom konaní konkrét-
nym členom spoločenstva, alebo dokonca za zložitejší účes. S podobnými úvahami sa stotožňuje viacero bádateľov 
(Šiška 1989, 107; Pavlů 1997/98, 122) a dôležitosť týchto atribútov pri zvýraznení sociálneho statusu potvrdzuje mnoho 
paralel na príbuznom materiáli predovšetkým z Afriky a strednej a južnej Ameriky (Remišová-Věšínová 2008, 153).

Ďalším zaujímavým fenoménom je výrazná triangulárna dispozícia tvárových zobrazení, v mnohých prípadoch zdôraz-
nená plastickým rebrom alebo rytým motívom v spodnej časti tváre, prípadne aplikáciou celého motívu na vystupujúcej 
triangulárnej ploche (obr. 2: 3). V tomto kontexte je až zarážajúca súvislosť týchto aplikácií s plochými idolmi kultúry s vý-
chodnou lineárnou keramikou, na ktorú poukazuje rovnaký klenutý motív ako aj výrazne trojuholníkovitá tvár pripomí-
najúca tvárové pole. Nemôžeme pochybovať o tom, že nejde o náhodu, ale cielenú snahu usporiadať jednotlivé symboly 
do zložitej, štylizovanej schémy, zrozumiteľnej nie len v rámci konkrétnej komunity, ale celého spoločenstva.

Nosnou „ideou“ je v tomto zobrazení tvar trojuholníka otočeného vrcholom dole a základňou smerujúcou nahor. 
Nápadná je samozrejme podobnosť s pohlavným trojuholníkom vyskytujúcim sa na voľne stojacich idoloch aj apliko-
vaných zobrazeniach počas celého obdobia neolitu. Ide o univerzálny symbol považovaný za znak plodnosti, respektíve 
úrodnosti vo všetkých poľnohospodárskych spoločnostiach od Anatólie a Blízkeho východu až po oblasť Karpatskej 
kotliny. V tomto smere by sme ako o súčasti tohto motívu mohli uvažovať aj o krátkej zvislej línií, naznačenej v spod-
nom vrchole trojuholníka, objavujúcej sa rovnako na tvárach plochých idolov, tvárach aj na telách „pravých“ antropo-
morfných nádob (obr. 2: 4). V prípade tvárových nádob ju vieme spoľahlivo identifikovať na väčšine zachovaných 
fragmentov, pričom určite nejde o ústa, ktoré, pokiaľ sú znázornené zvyknú byť naznačené vyššie. Tvár zakomponova-
ná do tohto motívu by mohla predstavovať dokonalé zobrazenie metaforického „stvorenia“, či už reálneho zrodenia 
nového života, alebo plodivej sily ako abstraktnej idey. Úvahy L. Domboróczkeho (2013, 495) smerujú ešte ďalej a triangu-
lárnu plochu považuje sa symbolické spojenie oboch princípov, v rámci ktorého je mužský protipól reprezentovaný 
týmto tvarom korešpondujúcim s tvarom býčej hlavy. Hoci ide o zaujímavé teórie, autor býčí kult a jeho prejavy v našom 
priestore považuje za analogické k oblasti Blízkeho Východu a Anatólie, čo však nie je potvrdené adekvátnymi nálezmi.

Nájsť odpoveď na otázku významu a funkcie tvárových nádob z tejto oblasti je rovnako zložité ako zaujať stanovisko 
k identite na nej zobrazenej bytosti. Tradičný, veľmi hmlistý predpoklad, že „plnili určitú úlohu v náboženskom živote“ 
danej komunity (Kalicz – Makkay 1972, 15) je v tomto prípade rovnako ťažké potvrdiť ako aj vyvrátiť. Hoci väčšina nálezov 
pochádza z bližšie nedefinovaných sídliskových jám, dva fragmenty boli nájdené v hrobe. Exemplár zo Szelevény–Felsőföl-
deku (obr. 2: 5) bol dokonca označený ako „pohreb nádoby“ (Zalai-Gaál 2009, 41). Údaje o tvare a veľkosti nádob nevypo-
vedajú o ich využití, keďže väčšina materiálu je zachovaná v podobe rôzne veľkých fragmentov. Rekonštruovateľné exem-
pláre kopírujú typovú skladbu bežného keramického inventára. Pôvodný predpoklad, že v rámci jednotlivých spoločenstiev 
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išlo o hodnotné, respektíve unikátne predmety určite nebol všeobecne platný, keďže sa v rámci jedného sídliska môžeme 
stretnúť aj s 30 fragmentami (Hreha – Šiška 2015, 72). Sídliskové nálezové kontexty by mohli naznačovať ich využitie 
v rámci rituálnych aktivít (uskladňovanie obetín), avšak s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o prejavy domáceho kultu 
odohrávajúce sa v úzkom kruhu. Zároveň však nevylučujeme možnosť, že nádoby mali aj (možno dokonca výhradne) 
profánne využitie a slúžili na uskladnenie konkrétnych plodín, respektíve surovín, ktorým tvárový symbol poskytoval „ma-
gickú“ ochranu. Taktiež musíme vziať do úvahy možnosť, že napriek jednotnému stvárneniu antropomorfného motívu 
nemali všetky nádoby rovnaký význam a teda neslúžili rovnakému účelu.

V období stredného neolitu zaznamenávame aj výrazne odlišné zobrazenie vyskytujúce sa v prostredí szakálhát-
skej a želiezovskej kultúry, pre ktoré je charakteristické olemovanie tváre v spodnej časti rytým „M“ (obr. 3: 1). Tento 
symbol je viacerými autormi považovaný za analogický k motívu objavujúcemu sa v prostredí východnej lineárnej 
keramiky, teda za schematické znázornenie ženského lona, respektíve ženského tela v rodiacej polohe (Pavlů 1966, 
710; Lenneis 1976, 243–244; Pavúk 1981, 54; Kuzma 1990, 447; Domboróczki 2005, 29). Rovnako ako pri starších nále-
zoch z lineárneho okruhu, aj pri týchto jedincoch sa objavujú názory o stvárnení určitej nadprirodzenej bytosti 
predstavujúcej „transcultural concept of  the female principium“ (Raczky – Anders 2003, 170). Treba podotknúť, že 
napriek viacerým odlišným formuláciám ide vo všetkých prípadoch o vyjadrenie viac–menej podobnej myšlienky: 
primárne o zobrazenie ženy ako nositeľky života a sekundárne, v mytologickej rovine, o zhmotnenie určitej sily, dá-
vajúcej život celému spoločenstvu. Takéto vysvetlenie je vo všeobecnosti prijateľné, no názor, že sa tvárové nádoby 
szakálhátskej kultúry používali výhradne pri rituálnych/ kultových úkonoch (Kalicz – Makkay 1972, 15; Höckmann 
2000–2001, 77) sa javí ako veľmi nepravdepodobný. Podobnú funkciu môžeme na základe nálezového kontextu 
predpokladať pri viacerých fragmentoch zásobníc (obr.3: 2–4), pri ostatných to síce nie je vylúčené, ale nálezové 
okolnosti tomu nenasvedčujú. Práve naopak, množstvo exemplárov pochádzajúcich z jednej lokality značí, že v rám-
ci jednej komunity rozhodne nešlo o natoľko unikátny predmet. Pri popisovaní priebehu výskumu sídlisk kultúry 
Szakálhát sa môžeme stretnúť s informáciou, že „tvárové zásobnice, respektíve väčšie alebo menšie fragmenty sa 
nachádzali v každom dome“ (Csalog 1966, 51). Koncentrácia v obytných objektoch ako aj tvar a veľkosť nádob na-
značujú skôr využitie v jednotlivých „domácnostiach“. Na uskladňovanie obilia by mohli poukazovať zvyšky zuhoľ-
natených zŕn pšenice na fragmente z lokality Battonya (Szénászky 1990, 160), vylúčené nie je ani uchovávanie vody.

S nápadne podobným zobrazením aj archeologickým kontextom sa stretávame v prostredí želiezovskej kultúry (obr. 
3: 5–6). Jediným výrazným rozdielom oproti nálezom z kultúry Szakálhát je tvar a veľkosť nádob, ktorá plne zodpovedá 
štýlu „obyčajnej keramiky“. Treba si však uvedomiť, že zhodný „M“ symbol nemusí nutne znamenať vyjadrenie tej istej 
idey, rovnako ako sa nemusí zhodovať ani funkcia a význam nádob v jednotlivých oblastiach. Vo všeobecnosti sa o nich 
uvažuje ako o kultových predmetoch (Kuzma 1990, 448), ale rovnako ako v predchádzajúcom prípade na základe tých 
istých skutočností (nálezové okolnosti, počet kusov na lokalite) je oprávnený predpoklad, že slúžili na uchovávanie 
potravy, prípadne na manipuláciu, transport alebo krátkodobé uskladnenie určitých surovín, respektíve tekutín.

Treba však zdôrazniť, že hoci staršie teórie, pokladajúce nádoby želiezovskej kultúry a kultúry Szakálhát za obetné, 
vyznievajú v týchto súvislostiach neopodstatnene, ich príležitostné využitie v rámci kultových úkonov (na uskladnenie 
„obetín“) nie je vylúčené. Unikátom je nález malej amforky z dvojhrobu muža a ženy z lokality Budapešť–Budai Skála 
(obr. 3: 5), pri ktorom môžeme predpokladať symbolický, respektíve kultový význam, zatiaľ však ide o jediný evidovaný 
exemplár pochádzajúci z hrobu. Veľmi zaujímavá by bola aj úvaha o kulte predkov, čo by mohlo korešpondovať s vy-
sokým počtom tvárových nádob nájdených v obytných objektoch. Problémom je ale jednotné znázornenie tváre na 
rozsiahlom území, ktoré by v prípade zobrazovania konkrétnych osôb s najväčšou pravdepodobnosťou nepretrvalo 
nezmenené. Stvárnenie nadprirodzenej bytosti spojenej s predstavami o plodnosti sa preto javí prijateľnejšie.

Pre materiál kultúry so západnou lineárnou keramikou je charakteristická najmä výrazná variabilita stvárnenia počas 
celého vývoja, ktorú pozorujeme vo všetkých oblastiach jej rozšírenia. Na tvárach sa neobjavuje žiadny symbol spoloč-
ný pre viaceré jedince. V strednom Podunajsku sa ale často stretávame s antropomorfnými alebo zoomorfnými výčnel-
kami a aplikáciami. Samostatnú kategóriu predstavujú štyri dolnorakúske fragmenty s plastickými vystupujúcimi rohmi 
umiestnenými nad tvárou (Berg – Maurer 1998, obr. 41, 44–45, 47). Kým J. Pavúk (1969, 306–308) predpokladá že pred-
stavujú býkov, E. Lenneis (1976, 235) tvrdí že ide o ľudské tváre. Vzhľadom na istú podobnosť s jednoznačne antropo-
morfným figurálnym zobrazením z lokality Nová Ves, okr. Brno–venkov (Podborský – Čižmář 2008, 154–235), ktoré má 
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Obr. 3. Tvárové zobrazenia zo szakálhátskeho a želiezovského prostredia. 1 – Biatorbágy–Tyúkberek, 2 – Gyoma-Özed, 3 
- Kunszentmárton–Jáksor, 4 - Tiszaug–Vassútállomás, 5 - Budapest-Budai Skála, 6 – Biatorbágy–Hosszúrétek. Podľa: Virág 
1998, 68-89, Goldman – Szénászky 2002, obr. 4, Csalány 1939, tab. 15: 2, Raczky 1982, obr. 3: 1, Beszédes – Horváth 2008, obr. 3.

Fig. 3. Face motifs of  Szakálhát and Želiezovce communities.
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Obr. 4. Tvárové zobrazenia zo západolineárneho prostredia a kultúry Bucovaţ. 1 – Kleinfahner, 2 – Stuttgart, 3 – Parţa. 
Podľa: Pavlů 2010, 601; Quita 1960, obr. 12, Kalicz 1989, obr. 6.

Fig. 4. Face motifs of  Western (Transdanubian) Linear cultural circle and Bucovaţ communities.
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všetky charakteristické ľudské atribúty a z časti tváre mu evidentne vystupujú rohy, by sme mohli uvažovať o zobrazení 
v maske alebo kostýme používanom pri rituálnom konaní. Podľa O. Höckmanna (2000–2001, 82) motív býčích rohov 
naznačuje mužské pohlavie zobrazenej bytosti, čo však v tomto konkrétnom prípade neplatí a vo všeobecnosti pohlavie 
zobrazovanej osoby nemusí byť vôbec relevantné. Zobrazovanie ľudských postáv so zvieracími maskami nie je v neo-
lite výnimočné – s týmto javom sa stretávame na voľnej aj aplikovanej plastike už od začiatkov neolitu, pričom charak-
teristické je takéto zobrazovanie predovšetkým v oblasti juhovýchodného Balkánu (Bánffy 2001, 58–59).

Nálezový kontext o jedincoch kultúry so západnou lineárnou keramikou veľa nevypovedá. Pochádzajú zo sídlisk, 
z bližšie neurčených jám, pričom v rámci jedného zaznamenávame najviac dve nádoby. Výnimku tvorí amfora nájde-
ná v hrobe tehotnej ženy z lokality Kleinfahner (obr. 4: 1). Vo väčšine prípadov ide o malé a stredne veľké amforovi-
té respektíve fľašovité tvary, ktoré zodpovedajú predstave o uplatnení v priebehu kultových úkonov rovnako ako aj 
uchovávaní nejakého obsahu dôležitého pre konkrétne spoločenstvo (obr. 4: 2). Nejednotnosť znázornenia môže 
naznačovať vlastné regionálne tradície spojené s charakteristickými mytologickými predstavami ale rovnako aj odliš-
ný predmet stvárnenia. Isté je, že práve v tomto prostredí je možné predpokladať, že v jednotlivých spoločenstvách 
nemali tieto nádoby zhodnú funkciu a význam, čo potvrdzujú ich rozdielne nálezové kontexty.

V prípade dvojtvárovej nádoby z lokality Parţa (obr. 4: 3), nájdenej priamo na oltári svätyne, nie je pochýb o jej 
rituálnom respektíve kultovom význame. V jej vnútri sa nachádzali zvyšky obhorených ovčích kostí (Kovács 2014, 
209–213), čo umožňuje s veľkou dávkou istoty interpretovať túto nádobu ako obetnú.

Vo všeobecnosti môžeme s istotou tvrdiť len to, že všetky tvárové nádoby rozhodne nemohli slúžiť rovnakému 
účelu. O tom svedčia ich výrazne odlišné nálezové kontexty, rozmery aj tvar. Tento predpoklad tým pádom dovoľu-
je prijať interpretáciu veľkých nádob ako zásobníc na obilie prípadne vodu a zároveň nevylučuje uplatnenie menších 
amfor a polguľovitých nádob pri manipulácií s potravou, čo zároveň nevylučuje ich sakrálne využitie v rámci nábo-
ženských rituálov. Symbolický a kultový význam je však pravdepodobný pri jedincoch pochádzajúcich z hrobov.

Samotné zobrazenie tváre a sprievodných výzdobných prvkov plne závisí od tradičného štýlovo–výtvarného okru-
hu, ktorý môže byť zhodný pre viaceré kultúry, respektíve skupiny stredného neolitu. Skutočnosť, že nachádzame ur-
čité podobnosti medzi stvárnením v rôznych kultúrnych celkoch však nemusí znamenať existenciu rovnakých alebo 
podobných predstáv, nezávisle na tom, či zobrazenie predstavuje Bohyňu ako zosobnený symbol plodnosti alebo reál-
neho člena komunity. Predpoklad o funkcii tváre ako ochranného symbolu sa pri týchto nálezoch javí ako opodstatnený.

5.2 Nádoby s figurálnym motívom

Keramike s aplikovaným figurálnym motívom bola v odborných kruhoch venovaná viditeľne menšia pozornosť 
ako tvárovým nádobám a dlhotrvajúca polemika o predmete zobrazenia – ropuchy, žaby alebo ľudské postavy (obr. 5) 
na určitý čas úplne zatlačila do úzadia úvahy o ich význame a funkcii. Ďalším problémom komplikujúcim interpretáciu 
týchto predmetov je menší počet nálezov, ich fragmentárne zachovanie ako aj nedostatočné informácie o nálezových 
okolnostiach. Nápadná je taktiež rôznorodosť stvárnenia, ktorá je v protiklade s dodržiavaním určitého štýlu zobrazo-
vania, s ktorým sa stretávame pri tvárových nádobách. V tomto zaznamenávame výrazné rozdiely nie len medzi mate-
riálom rôznych kultúr, respektíve skupín, ale aj medzi exemplármi z rovnakého prostredia, čo umožňuje predpokladať, 
že význam daného zobrazenie nespočíva v jeho umeleckom stvárnení, ale napríklad v naznačení konkrétneho postoja.

Interpretácia týchto nálezov sa v podstate posledné desaťročia výrazne nezmenila – vlastná postava býva na zá-
klade pozície dolných končatín vo všeobecnosti považovaná za znázornenie rodiacej ženy (Domboróczki 2005; 2013; 
Fábián 2005, 19–20) stelesňujúce univerzálnu Bohyňu plodnosti (označovanú aj ako „Mistress of  life and death“) ako 
sa s ňou stretávame v blízkovýchodnej oblasti.

V rámci tejto práce by sme pri figurálnych motívoch chceli upriamiť pozornosť na doteraz málo prezentovanú 
možnosť a s ňou súvisiaci celý okruh otázok – totiž interpretáciu určitých figurálnych zobrazení ako tanečných vý-
javov. S veľkou dávkou istoty môžeme tvrdiť, že rovnako ako v súčasných prírodných národoch sa ani v pravekých 
spoločenstvách neodohrával tanec izolovane, ale predstavoval súčasť určitého komplexu rituálnych aktivít – jednot-
livé úkony, respektíve obrady zahŕňali viacero činností od rečových prejavov (rozprávanie príbehov, prednášanie 
prosieb….), cez konzumovanie špecifických jedál/nápojov (možno práve zo skúmaných nádob), fyzické prejavy 
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Obr. 5. Porovnanie skeletu žaby s nálezmi z Lovosíc (vľavo) a Prahy-Bubenča (vpravo). Podľa: Kern 1917, 59, obr. 5.
Fig. 5. Comparison of  toad skeleton with motive applied on Lovosice (left) and Praha-Bubeneč (right) fragment.
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(tlieskanie, držanie sa za ruky). Žiaľ, z hľadiska archeológie nezanecháva žiadne priame stopy identifikovateľné v ar-
cheologickom materiáli. Pri snahe o skúmanie týchto aktivít sme v rámci praveku odkázaní len na nepriamu eviden-
ciu – zaznamenávame početné vyobrazenia na rôznych nosičoch – maľby na stenách jaskýň, svätýň, obytných objek-
tov, pečatidlá a samozrejme aplikácie na nádobách.

Predpokladá sa, že tanec bol ako médium neverbálnej komunikácie využívaný už v neskorom paleolite (McNeill 
1995, 13–35) a jeho doklady sledujeme nepretržite počas nasledujúcich tisícročí. Tento motív sa na kamenných no-
sičoch objavuje na Blízkom Východe, v Anatólii a Levante už v akeramickom neolite – tanečné scény zaznamenáva-
me na napríklad na známych lokalitách Çatal Hüyük, Nevali Çori alebo Köşk Hüyük (Garfinkel 1998, 211–212). Po-
stupom času došlo k ich masívnemu rozšíreniu do priľahlých oblastí Mezopotámie, Iránu dokonca Pakistanu na 
východe a severozápadným smerom okolo šiesteho tisícročia pred Kristom prenikli aj do Grécka a cez Balkán do 
juhovýchodnej Európy. Rovnako ako v prípade tvárového motívu sa tanečné zobrazenia ako súčasť neolitického 
balíka dostávajú s prvými neolitickými kultúrami aj do oblasti širšieho priestoru Karpatskej kotliny. Prvé tanečné 
zobrazenia môžeme identifikovať už v prostredí kultúry Körös, aj keď treba priznať, že nejde o častý motív (Makkay 
2006, obr. 1: 4–5). Hoci tu nepochybne existujú silné väzby medzi menovanými regiónmi a niektoré motívy sa, opä-
tovne ako v prípade tvárových nádob, nápadne podobajú na určité blízkovýchodné exempláre, prostredie, v ktorom 
vznikali a vplyvy na ich formovanie boli výrazne odlišné. Napriek tomu, že môžu predstavovať rovnaký motív či 
podobnú „ideu“, ich zobrazenie zodpovedá výtvarnému štýlu a „symbolickým potrebám“ konkrétnych spoločností.

Problémom pri týchto zobrazeniach vo všeobecnosti je skutočnosť, že tanec, respektíve pohyb ako dynamickú 
aktivitu prebiehajúcu v určitom čase bol autor výjavu nútený zachytiť na statické médium. Samozrejme, predpokla-
dáme, že pôvodným zámerom nebolo zachytenie nejakej konkrétnej „choreografie“ alebo detailného priebehu celej 
aktivity, skôr skratkovité vyjadrenie určitej scény dobre známej/zrozumiteľnej pozorovateľom kedy nepodstatné 
prvky úmyselne neboli zaznamenané, zatiaľ čo iné mohli byť na ich úkor zvýraznené.

Pri zachytení tanečných motívov na keramike treba počítať s umeleckou transformáciou reality a nutnou štylizá-
ciou spôsobenou parametrami nádoby, avšak práve steny nádoby by sa dali považovať za povrch umožňujúci lepšie 
zachytenie tanečného motívu – figúry tak vytvárajú pomyselný kruh okolo jej stien. V týchto prípadoch bývajú za-
chytené v jednom rade rovnobežnom s okrajom nádoby. Kruh taktiež umožňuje všetkým účastníkom rovnako vidieť 
a sústrediť sa na predmet alebo dej stojaci respektíve odohrávajúci sa v jeho strede. Tancujúce postavy bývajú zachy-
tené rovnako veľké, najčastejšie úplne uniformne bez znázornenia osobitných charakteristík konkrétnych jednotliv-
cov. V kombinácií s postavením v kruhu môže ísť z teologického/religionistického hľadiska aj o náznak konceptu 
rovnakej „hodnoty“ všetkých členov v očiach určitej nadprirodzenej bytosti alebo sily.

Určujúcim kritériom na označenie aplikovaného figurálneho zobrazenia na skúmanom materiáli za tanečný motív (scé-
nu) bolo predovšetkým zobrazenie viacerých postáv na jednej nádobe. Mnohí by mohli oprávnene namietať, že aj fragmen-
ty s jedinou postavou či už boli pôvodne súčasťou skupinového zobrazenia alebo predstavovali individuálny antropomorfný 
prvok by mohli predstavovať osobu zachytenú pri tanci. Sme si vedomí tejto možnosti, avšak automaticky interpretovať 
všetky fragmenty s jedinou postavou v týchto intenciách by bolo zavádzajúce. Za identifikačný prvok preto považujem pre-
dovšetkým postoj konkrétnej postavy a prítomnosť špecifických prídavných elementov – masiek, šperkov…).

V prípade dvoch a viacerých postáv sú zobrazenie tanečných scén charakterizované nasledujúcimi znakmi:

1. všetky postavy sú rovnako veľké
2. všetky postavy sú zachytené v rovnakom, dynamickom postoji
3. všetky postavy sú v hlavných rysoch podobné, hoci nemusia byť úplne rovnaké (môžu sa líšiť pokrývkou 

hlavy / účesom, vzorom na tele / odeve, naznačením osobného šperku, prípadne masky) a v ideálnom prípa-
de medzi nimi zaznamenávame rovnako veľké medzery

 
Tanec môže byť definovaný ako forma komunikácie, ktorá kombinuje vizuálne, pohybové a estetické aspekty 

ľudského pohybu. Je tvorený symbolmi pochopiteľnými v rámci danej kultúry, v určitom sociálnom a náboženskom 
kontexte (Kaeppler 1992, 196). Tanečná skúsenosť sa tak stáva sakrálnou, keďže pre priameho účastníka sa stáva for-
mou uctievania alebo spojenia s transcendentnom.
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Samostatným aspektom, ktorý súvisí s tanečnými aktivitami je navodenie tranzu alebo extázy spôsobené hyperventilá-
ciou a nadmerne aktívnymi pohybmi predovšetkým rotáciou či už okolo vlastnej osi alebo v rýchlo sa pohybujúcom kruhu, 
v rámci ktorého, ako mnohé národy veria, dochádza ku kontaktu nadprirodzeného a reálneho sveta (Garfinkel 1998, 222).

Samozrejme z pozície súčasných bádateľov nevieme presne identifikovať, aké rituálne aktivity boli sprevádzané 
tancom u skúmaných komunít. Etnografické pozorovania v tomto smere prinášajú širokú škálu možností – mohlo 
ísť o rituály uzdravovania, prírodných plodivých síl, iniciácie, zásnubné alebo svadobné rituály, pohrebné rituály, ri-
tuály súvisiace s určitým obdobím roka a mnohé ďalšie, prípadne kombinácia viacerých naraz. V kmeni!Kia v Južnej 
Afrike predstavuje tanec formálne vyjadrenie spolupatričnosti celej komunity, je súčasťou uzdravovacích rituálov ale 
plní aj apotropajnú funkciu – všetkých zúčastnených chráni pred nešťastím (Katz 1976, 286).

5. 2. 1 Individuálne figurálne zobrazenia
 
Unikátnu scénu opísanú ako zobrazenie „rytej štylizovanej ženskej postavy medzi stromami na jednej strane a rovna-

kým výjavom ale bez figúry na protiľahlej strane“ (Kalicz 1970, 79), zaznamenávame na malej nádobke kvetináčovitého 
tvaru z lokality kultúry Szakálhát v Szelevény–Vadas (obr. 6: 1). Nie len že sa s podobnou „témou“ na nádobách z tohto 
obdobia nestretávame, aj samotná postava sa telom v podobe presýpacích hodín javí v našom geografickom a chronolo-
gickom rámci veľmi nezvyčajne. Podobne zobrazené postavy poznáme napríklad z nemeckých lokalít Sondershausen alebo 
Murr (Podborský 2006, obr. 28), avšak v našom zostavenom súbore sa vôbec neobjavujú. V tomto prípade ide aj na základe 
zámerne zobrazeného „pozadia“ jasné, že ide o zložitejšiu scénu, v rámci ktorej by sme schematicky zobrazenú vegetáciu 
mohli považovať za posvätné miesto alebo háj, respektíve kultové miesto, na ktorom sa odohrávali náboženské rituály. Celá 
kompozícia umocnená adoračným gestom rúk centrálnej postavy sa môže zhodovať s naším vnímaním kultu plodnosti 
zosobneného Bohyňou, treba ale upozorniť, že tento „dojem“, hoci sa javí pravdepodobný nemusí byť správny. Funkcia 
nádoby je veľmi otázna, vzhľadom na rozmery (výška 10 cm) by sme mohli uvažovať o jej symbolickom, respektíve kul-
tovom význame. Problémom je však nedostatok informácií o nálezovom kontexte – disponujeme len stručnou správou, 
že nález pochádza z nedefinovanej sídliskovej jamy. Treba však povedať, že pri bližšom posúdení ústrednej postavy nič 
nenaznačuje tomu, že musí ísť nutne o ženu, osoba totiž nenesie žiadne znaky príslušnosti k jednému alebo druhému po-
hlaviu. Telo je zobrazené pomocou dvoch trojuholníkov, hlava aj akékoľvek pohlavné znaky chýbajú. Evidentne zdôrazne-
né je gesto rúk, na ktorých rozoznávame dokonca prsty. Otázna je aj identifikácia „stromov“, ktoré sa až nápadne podoba-
jú schematizovaným ľudským postavám, zobrazeným v menšej (symbolickej) mierke, teda osobám s odlišným spoločenským 
statusom. Mohlo by teda ísť o zobrazenie určitého komunitného rituálu s centrálnou postavou – adorantom alebo adorant-
kou, ktorého/ktorú obklopujú viacerí „radoví“ členovia komunity. Povahu prebiehajúceho rituálu by mohli naznačovať 
vpichy v spodnej časti výjavu, ktoré by mohli predstavovať obilie zasiate na poli.

S nálezmi, pri ktorých by sme mohli uvažovať o zobrazení tanečného výjavu sa stretávame v prostredí kultúry 
Vinča. Všetky fragmenty v zostavenom súbore pochádzajú zo sídliskových lokalít a pravdepodobne z veľkých hru-
bostenných zásobníc (Makkay 1971, 41), pričom v rámci jedného sídliska sa stretávame aj s väčším počtom kusov. 
Vo všetkých prípadoch ide o plastické schematické zachytenie samostatne stojacej postavy v dynamickom postoji, 
pričom konkrétne pozície aj pohlavie zobrazených postáv sa líši. Niektoré sú pravdepodobne ženské, no minimálne 
dve sú s istotou určené ako mužské (obr. 6: 2–3). Zaujímavosťou je naznačenie osobného šperku, ktorý by mohol 
predstavovať „doplnky“ používané v rámci rituálneho konania. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že otázka pohlavia 
postáv nie je v rámci interpretácie postáv stredného neolitu ako zobrazení príslušníkov komunity zachytených pri 
tanci určujúca. V tomto období sa v rámci prírodno–náboženských predstáv mohli uplatňovať ako kúzelníci respek-
tíve šamani rovnako muži ako aj ženy, hoci o „profesionálnych“ kňažkách alebo veštcoch ako ich poznáme zo staro-
veku sa ešte nedá uvažovať (Podborský 2006, 169). Skôr predpokladáme, že išlo o ľudí, ktorí boli podľa kritérií vlastnej 
komunity považovaní za „disponovaných“.

Pre juhovýchodobalkánsky neolitický okruh sú typické zobrazenia viacerých postáv na jednej nádobe, preto uvá-
dzame aj predpoklad, že skúmané fragmenty mohli pôvodne pochádzať z nádob s viacerými figurálnymi motívmi 
avšak stav zachovania nám neumožňuje ich identifikáciu. Vzhľadom na predpokladanú veľkosť, tvar nádob a ich 
nálezový kontext sa môžeme domnievať, že boli primárne využívané na skladovanie potravín (obetín) a zohrávali 
určitú úlohu v priebehu komunitných rituálov.
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Obr. 6. Individuálne figurálne motívy aplikované na keramike. 1 – Szelevény–Vadas, 2–3 – Tordos, 4–5 – Hurbanovo-Bo-
hatá. Podľa: Kalicz 1970, tab. 28-29, Makkay 1971, tab. II, Březinová – Pažinová 2011, tab. II.

Fig. 6. Individual figural motifs applied on Middle Neolithic Pottery.
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Je prekvapivé, že k spomínaným fragmentom evidujeme dve plnohodnotné, dokonca detailnejšie prepracova-
né analógie z prostredia želiezovskej skupiny z lokality Hurbanovo–Bohatá (obr. 6: 4–5). Obe postavy sú plastické 
a zatiaľ čo jedna predstavuje pravdepodobne ženu, druhá zachytáva muža. Na predpokladanej ženskej postave je 
rozoznateľný excitovaný výraz (doširoka otvorené oči aj ústa) ako aj zobrazenie prstov a viacerých šperkov (nára-
mennica, náramok, dvojitý náhrdelník, opasok alebo naznačenie odevu?). Úlomok s mužskou postavou je podstat-
ne horšie zachovaný, viditeľné sú len prsty a pohlavie. V oboch prípadoch, je napriek stavu zachovania evidentný 
postoj – postavy stoja (pravdepodobne mierne rozkročené) s rukami založenými „v bok“, čo by mohlo naznačo-
vať že ide o tanečníka a tanečníčku zachyteného v určitom symbolickom geste, alebo pri vykonávaní rituálneho 
úkonu. Na základe kvality a hrúbky materiálu je možné predpokladať, že pochádzajú z jednej nádoby, hoci boli 
objavené v rozdielnych sídliskových objektoch (Březinová – Pažinová 2011, 56–60), čo by mohlo naznačovať, že ide 
o zachytenie zložitejšej scény (napr. hieros gamos). Treba zdôrazniť, že takéto zobrazenie postáv je úplne netypic-
ké a takmer všetky figurálne motívy z okruhu kultúry so západnou lineárnou keramikou predstavujú ryté, extrém-
ne schematické figúry.

Pre okruh kultúry so západnou lineárnou keramikou sú typické predovšetkým ryté zobrazenia so silne skrče-
nými hornými aj dolnými končatinami, na základe ktorých boli v minulosti tieto motívy považované za zoomorf-
né (obr. 7: 1). Všetky pochádzajú zo sídlisk a najčastejšie sú na nich zastúpené len jedným exemplárom. Práve 
špecifický postoj vytvorený nohami skrčenými do „M“, v literatúre označovaný ako „kvočiaci“/ čupiaci (hocken-
der Haltung), podnietil úvahy o znázornení žien pri pôrode (Banner 1958, 254; Makkay 1971, 43; Gimbutas 1974, 
176–177; Kaufmann 1976, 84). Treba však priznať, že vo väčšine prípadov nie sú postavy genderovo definované 
a jediný znak, ktorý by mohol poukazovať na správnosť týchto tvrdení je ich nezvyčajný postoj. Samozrejme ide 
o zachytenie postavy v dynamickom pohybe, avšak keď sa odosobníme od monovizuálneho posudzovania týchto 
znázornení môžeme pripustiť aj iné interpretácie.

O zobrazení tehotnej ženy by sme mohli uvažovať v prípade fragmentu z Kolešovíc (obr. 7: 2), Milanoviec (obr. 
7: 3) a nádoby z Novej Vsi, okr. Kolín (obr. 7: 4). Vo všetkých troch prípadoch sa stretávame s výrazným bruchom 
naznačeným v dolnej polovici tela. Problémom však je predĺžená os trupu, pri posledných dvoch menovaných 
exemplároch, na základe ktorej by sme mohli predpokladať, že ide o mužské postavy. Napriek tomu, že túto sku-
točnosť priznali viacerí autori (Dvořák 1932, 32–33; Zalai-Gaál 1999–2000, 5), doteraz k takémuto zobrazeniu 
nebolo zaujaté žiadne stanovisko. Treba dodať, že mužské zobrazenia sú napriek pôvodným predstavám o „Veľ-
kej Matke“ pomerne časté predovšetkým v závere neolitu (Makkay 1971, 39–62), ich existencia je však doložená 
aj výrazne skôr. Zostáva teda otázkou, či ide o symbolické spojenie oboch princípov – ženského aj mužského do 
jednej postavy, alebo postava predstavuje inú osobu/ bytosť. Do úvahy je potrebné taktiež brať aj individuálne 
schopnosti daného umelca, ktoré sa mohli výrazne líšiť.

Na rozdiel od spomínaných exemplárov, v prípade unikátnej reliéfnej plastiky zo sídliskovej lokality Taborac 
bei Draßburg (obr. 7: 5) ide jednoznačne o ženskú postavu, nakoľko sú zdôraznené sekundárne pohlavné znaky. 
Postava je znázornená výrazne staticky (sediaca respektíve stojaca) čo naznačuje, že v rámci celého motívu nie je 
relevantná prebiehajúca činnosť, ktorú vykonáva, ale jej samotná „existencia“. Nachádza sa na hrdle stredne veľ-
kej amforovitej nádoby, pričom tvár dodržiava tradičné prvky zobrazenia ako sa s ním stretávame na tvárových 
nádobách. Na základe zobrazenia pohlavných znakov, ktoré vo väčšine prípadov úplne absentujú alebo sú nazna-
čené len veľmi schematicky by sme mohli uvažovať o personifikácii plodnosti alebo využití nádoby v rámci súvi-
siacich celospoločenských alebo domácich rituálov.

O zachytenie špecifickej tanečnej scény by mohlo ísť pri plastickej postave z Novej Vsi, okr. Brno–venkov (obr. 
7: 6), zobrazenej v pohybe – s rukami silno ohnutými v lakťoch, otočenými každá do inej strany a nohami vystre-
tými, stojacimi mierne od seba. Pohlavie postavy je naznačené v hrudnej oblasti, najzaujímavejšie je však samotné 
zobrazenie tváre, ktorá okrem očí obsahuje aplikované rohy. V tejto súvislosti môžeme oprávnene predpokladať, 
že tento zachytáva liečiteľku alebo tanečníčku so špecifickou pokrývkou hlavy, prípadne maskou (v takom prípade 
je pochopiteľné, že konkrétna identita tanečníčky – šamanky zostáva pozorovateľovi skrytá). Extrémne dynamic-
ká pozícia tela by mohla naznačovať, že ide o priame zachytenie priebehu vykonávaného rituálu, alebo dokonca 
stavu tranzu respektíve spojenia s transcendentnom.
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Obr. 7. Individuálne figurálne motívy aplikované na keramike. 1 – Praha, 2 – Kolešovice, 3 – Milanovce, 4 – Nová Ves, 
5 – Taborac bei Draßburg, 6 – Nová Ves. Podľa: Quita 1957, obr. 17: 5, tab. VI, Pavúk 1981, obr. 28, Willvonseder 1940, obr. 

1–2, Dvořák 1932, obr. 17.
Fig. 7. Individual figural motifs applied on Middle Neolithic Pottery.
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5. 2. 2 Zobrazenia dvoch a viacerých postáv

Pri zobrazeniach dvoch a viacerých postáv je evidentné, že tvorcovi záležalo na zachytení konkrétneho deja alebo 
určitej interakcie odohrávajúcej sa medzi zobrazovanými postavami. Núka sa úvaha, že zatiaľ čo párové zobrazenia 
majú intímnejší charakter, zobrazenia viacerých postáv sa vzťahujú k skupinovým aktivitám. Zatiaľ čo pri realistic-
kom stvárnení existujúceho motívu by mohlo ísť o zobrazenie manželskej alebo súrodeneckej dvojice, v prípade 
viacerých postáv priebehu komunitných rituálov. Pri symbolickom (metaforickom) zobrazení je identifikácia apliko-
vaných motívov výrazne zložitejšia. Mohli by sme uvažovať o personifikácií mužského a ženského princípu, v prípa-
de viacerých postáv dokonca o vyjadrenie životného cyklu alebo univerzálneho kolobehu sveta.

Zatiaľ čo pri dvojici postáv z lokality Szegvár–Tűzköves (obr. 8: 1) by sme mohli uvažovať o zachytení tanečného 
výjavu či párového tanca v prípade fragmentu z lokality Hódmezővásárhely–Kökénydomb (obr. 8: 2) sú zachytené 
v pomerne nezvyčajnej pozícií, pričom autorovi výjavu záležalo na zdôraznení ich rozdielneho pohlavia. Kým pri 
prvom menovanom by mohlo ísť o stvárnenie párového tanca, prípadne dvojice prosebníkov (orantov) v nábožen-
skej sfére môže táto kompozícia predstavovať aj scénu symbolizujúcu „posvätné manželstvo“ (hieros gamos) čomu 
by zodpovedala skôr štylizácia druhého motívu. Y. Garfinkel (2010, 210, obr. 5: 2) tieto postavy identifikuje ako „Veľ-
kú Bohyňu a jej kňaza“ alebo „božskú dvojicu“, pričom poukazuje na analogický nález z lokality Scinteia z prostredia 
kultúry Cucuteni A3. Z nášho pohľadu je dvojica „bohyňa – kňaz“ menej pravdepodobná, keďže pri zobrazení po-
stáv s odlišným spoločenským statusom sa nie len v pravekom umení zvykla uplatňovať symbolická mierka a „bož-
ské/nadprirodzené bytosti“ bývali zobrazované na spoločných scénach výrazne väčšie ako obyčajní smrteľníci, res-
pektíve členovia komunity (Kaňáková–Hladíková 2010, 73). J. Makkay (1971, 43) pokračuje v úvahách ďalej a rytý 
predmet pod zobrazením označil ako „oltár, lavičku alebo posteľ umiestnenú vo svätyni alebo na inom kultovom 
mieste“. Treba povedať, že takéto úvahy sú nadmieru povážlivé, keďže na žiadnej zo spomínaných lokalít nezachy-
távame doklady, ktoré by jednoznačne svedčili o existencii svätyne alebo archeologicky zachytiteľného kultového 
miesta v tomto ponímaní. Vzhľadom na veľkosť fragmentu nemáme predstavu o veľkosti, tvare ani výzdobe nádoby, 
na ktorej sa tento výjav pôvodne nachádzal. Nejasný nálezový kontext (nešpecifikované sídliskové prostredie) tiež 
neumožňuje vysloviť akékoľvek podložené teórie o pôvodnom význame a funkcii nádoby.

Ukážkovým príkladom tanečnej scény zo sledovaného prostredia je zásobnica zo sídliska potiskej kultúry Öcsöd–
Kováshalom (obr. 8: 3). Už J. Csalog (1966, 52–53) naznačil, že môže ísť o znázornenie rituálneho tanca, v prípade 
tohto nálezu „zasväteného“ respektíve sledovaného konkrétnym božstvom, ktoré symbolizuje tvár na hrdle. Usporia-
danie štyroch postáv v pravidelných odstupoch udržujúcich rovnaký postoj by tejto teórií plne zodpovedalo. Absencia 
individuálnych čŕt by sa dala vysvetliť ako snaha o zdôraznenie skupinového konania na úkor zúčastnených jednotlivcov 
a ich rovnakú veľkosť interpretujeme ako snahu o vyjadrenie rovnocenného postavenia v rámci danej komunity. Upo-
zorniť však treba na to, že hoci veľkosť postáv, ich postoj aj zobrazenie tela sú rovnaké, hlavu má každá znázornenú 
formou iného geometrického útvaru, čo by mohlo zachytávať rôzne pokrývky hlavy, prípadne rôzne formy účesu. 
Nezvyčajne zložitý výzdobný motív pokrývajúci celý povrch nádoby by však mohol naznačovať ešte hlbší, symbolický 
význam celého zobrazenia. Jednotlivé postavy sú umiestnené v rovnakých rozostupoch a v rovnako veľkých poliach 
ohraničených rytými vlnovkami, v rámci ktorých sa nachádza viacero motívov. Na prvý pohľad sú všetky polia rovnaké, 
no pri pozornejšom preskúmaní sa všetky navzájom líšia vnútorným členením dvoch konkrétnych obrazcov. Vzhľadom 
na starostlivý až pedantný prístup tvorcu zobrazenia nepredpokladáme, že ide o náhodu, skôr v celej scéne môžeme 
očakávať nám neznámy „autorský zámer“. Mohlo by ísť o kozmologické symboly označujúce svetové strany, ročné 
obdobia, alebo dokonca dvojrozmerné metaforické zachytenie celého či už mytologického alebo reálneho sveta. Samot-
ná nádoba je z hľadiska tvaru a veľkosti v prostredí potiskej kultúry nezvyčajná, čo by rovnako ako vo viacerých pred-
chádzajúci prípadoch mohlo indikovať jej využitie v rámci rituálnych úkonov na celokomunitnej úrovni.

Rovnaký motív ako na spomínanej zásobnici, avšak v tradičnom ornamentálnom, respektíve štylizovanom stvár-
není bukovohorskej kultúry sa objavuje na misovitej nádobe zo sídliska v Šarišských Michaľanoch (obr. 8: 4). Postavy 
označené ako „tanečnice“ (Šiška 1995, 37, obr. 20) sú rozostavené v kruhu po celom obvode nádoby v minimálnych 
rozostupoch, dokonca by sme mohli povedať že sa držia za ruky. Treba zdôrazniť, že pohlavie tanečníkov nie je 
ničím naznačené, preto je nepodložené tvrdiť, že ide čisto o ženy, dokonca si dovolíme predpokladať, že predstavu-
jú reálne osoby oboch pohlaví, členov konkrétnej komunity.
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Obr. 8. Zobrazenia viacerých postáv na stredoneolitickej keramike. 1 - Szegvár-Tűzköves, 2 – Hódmezővásárhely – Köké-
nydomb, 3 – Öcsöd-Kováshalom, 4 – Šarišské Michaľany, 5 – Košice-Červený rak. Podľa: Korek 1987, obr. 24, Makkay 

2006, obr. 2: 1, Raczky 1999/2000, obr. 1, Šiška 1995, obr. 20, Kaminská – Kaczanowska – Kozlowski 2008, obr. 7-8.
Fig. 8. Multiple figural motifs applied on Middle Neolithic Pottery.
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Pri zásobnici protolineárnej fázy kultúry s východnou lineárnou keramikou z Košíc–Červeného raka (obr. 8: 5) 
už na prvý pohľad nepredstavuje zobrazený motív „tradičnú“ tanečnú scénu ako v prípade nálezu z lokality Öcsöd. 
Ide o hrubostennú nádobu, ktorej tvar, veľkosť a samotné spracovanie by za iných okolností naznačovali skôr pro-
fánne využitie. Zaujímavý poznatok v tomto smere priniesli aj etnoarcheologické pozorovania – zdrsnený povrch 
nádoby ako ho pozorujeme aj v tomto prípade môže slúžiť na zlepšenie chladenia jej obsahu (Pavlů 1997/98, 124). 
Povrch nádoby pokrývajú plastické výjavy postáv v dynamických pózach s rukami ohnutými v adoračnom geste 
v kombinácií so zoomorfnými, pravdepodobne býčimi hlavami usporiadanými do dvoch vodorovných radov. Figúry 
zvyknú byť interpretované ako oranti a symbol býčích hláv je považovaný za reminiscenciu ikonografie včasného 
neolitu z Anatólie (Kaminská – Kaczanowska – Kozlowski 2008, 83–91). Zaujímavý je postreh J. Kovárníka (2000, 184), 
ktorý postoj zmieňovaných postáv prirovnáva k tvaru hieroglyfu „ka“, symbolu životnej energie. Otázkou však zo-
stáva, či zobrazujú určitý „mytologický výjav“ zrozumiteľný v rámci danej komunity alebo výjav schematicky zachy-
távajúci reálnu scénu zo života spoločenstva, napríklad komunitné obrady, v rámci ktorých bola zásobnica používaná. 
Vzhľadom na aplikovaný motív býčích hláv a prítomných tanečníkov (prosebníkov) by sme mohli uvažovať o zachy-
tení výjavu súvisiaceho s rituálmi plodivej sily. Veľké rozmery a bohatá plastická antropomorfná aj zoomorfná výzdo-
ba by mohla naznačovať, že nádoba počas obradu uchovávala potravinu/ tekutinu využívanú v rámci jeho priebehu 
väčším počtom príslušníkov spoločenstva, možno dokonca všetkými jeho členmi. Taktiež by mohlo ísť o „obetnú 
schránku“, do ktorej každý člen zúčastňujúci sa obradu vložil svoju obetinu a naplnením nádoby mohlo byť realizo-
vané „naplnenie“ daného rituálu.

Samostatnú skupinu tanečných výjavov tvoria takzvané dorzálne figúrky zobrazené zozadu, čím vzniká dojem 
akoby sa pozerali do vnútra nádoby. V tejto oblasti ide o nezvyčajné nálezy, ku ktorým nachádzame početné adekvát-
ne paralely až v prostredí kultúry Cucuteni A3 (Garfinkel 2010, 210–211, obr. 5, 6). Najcharakteristickejším nálezom 
zostaveného súboru je nepochybne globulárna nádoba z Vedrovíc na Morave (obr. 9: 1), na ktorej obvode bolo za-
chytených päť rovnakých postáv držiacich sa za ruky. Podobný motív pokrýval pravdepodobne aj nádoby z Čataja, 
Bíne (Pavúk 1981, obr. 31–32) a Barlebenu (obr. 9: 2), avšak v týchto prípadoch sa zachoval len fragment zobrazujúci 
jednu postavu. Pri všetkých ale môžeme predpokladať, že ide o zachytenie tanečnej scény alebo priebehu určitého 
rituálu, čo pri tomto spôsobe stvárnenia ešte umocňuje fakt, že pomyselné tváre všetkých zúčastnených členov sme-
rujú do stredu nádobu – k centru respektíve podstate celého úkonu.

Na záver treba skonštatovať, že v prípade keramiky s aplikovaným motívom ľudských postáv sa stretávame 
s výrazne väčšou variabilitou zobrazení ako pri tvárových nádobách. Jednotlivé stvárnenia a spôsoby ich vytvo-
renia sa líšia aj v rámci jednej kultúry, respektíve skupiny, čo naznačuje, že na ich formovanie mali rozhodujúci 
vplyv lokálne tradície a „individuálne“ predstavy konkrétnych spoločenstiev. Na základe výrazných morfologic-
kých odlišností ako aj nálezových kontextov je plne opodstatnený predpoklad, že v jednotlivých komunitách 
stredného neolitu nemali takto zdobené nádoby rovnakú funkciu a antropomorfné znázornenia stelesňovali 
rôzne idey. Okrem tradičného symbolu plodnosti zosobnenej v podobe rodiacej ženy, respektíve Bohyne, by 
sme pri tomto materiáli mali akceptovať aj možnosť zachytenia určitých zložitejších mytologických výjavov, 
alebo reálnych scén so života komunity.

Vo všeobecnosti môžeme tvrdiť, že charakteristickým javom vo vývoji figurálnych vzorov najmä v prostredí 
kultúry so západnou lineárnou keramikou je ich postupná schematizácia. Typická pozícia tela sa v tomto prípade 
viac–menej zachováva, ale stvárnenie sa výrazne zjednodušuje. Tento proces sa prejavuje absenciou hlavy, pričom 
vonkajšie zdobenie nádob prechádza na ich vnútornú stranu, čo môže signalizovať aj zmenu významu a funkcie 
celej nádoby. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že v tomto období sa začína keramika s aplikovanými postavami 
objavovať v hroboch ako súčasť inventára (Horáková–Jansová 1938, 98, 125–126, obr. 17, 28–29; Quitta 1957, 76). Je 
dokonca veľmi pravdepodobné, že v závere kultúry so západnou lineárnou keramikou respektíve v staršej fáze na-
sledujúcej vypichovanej keramiky sa maximálne štylizovaná ľudská postava stala obyčajným ornamentálnym výzdob-
ným prvkom alebo prevzala iný symbolický obsah.

Dynamické figurálne zobrazenia, tak typické pre obdobie stredného neolitu sa s jeho doznievaním a nástupom 
lengyelského (kultúra s moravskou maľovanou keramikou) a polgárskeho kultúrneho okruhu začínajú vytrácať.
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Obr. 9. Dorzálne figurálne aplikácie na stredoneolitickej keramike. 1 – Vedrovice,
2 – Barleben. Podľa: Podboský – Čižmář 2008, 154–160, Höckmann 1967, obr. 7: 6.

Fig. 9. Dorsal applications on Middle Neolithic Pottery.
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6. Zhrnutie

Využitie jednotlivých nádob s aplikovanými antropomorfnými motívmi môže byť samozrejme v rámci jednotli-
vých komunít rôzne a pri úvahách o ich funkcii je nevyhnutné vychádzať predovšetkým z nálezového kontextu. Za 
veľmi prínosný, v rámci snahy o pochopenie symbolického významu týchto predmetov v živote neolitických spoloč-
ností, považujeme prístup využívajúci poznatky medziodborovej spolupráce, predovšetkým etnológie, antropológie, 
religionistiky a dejín umenia.

Núka sa úvaha, že v období neolitu sa kultový život realizoval v dvoch úrovniach – ako kolektívne, celospoločen-
ské obrady a zároveň v podobe individuálnych, domácich kultov, ktoré mohli mať odlišné prejavy nie len medzi 
jednotlivými komunitami, ale aj v rámci jednotlivých rodinných spoločenstiev. Skúmané predmety mohli plniť určitú 
funkciu v rámci kultových aktivít, avšak chceli by sme zdôrazniť, že nádoby s antropomorfnými aplikáciami mohli 
mať v jednotlivých komunitách súčasne profánne aj sakrálne využitie. Zatiaľ čo pri veľkých zásobniciach s aplikova-
nými antropomorfnými motívmi by sme mohli predpokladať ich využitie v rámci celokomunitných obradov (nádoby 
s obetinami, ktoré napĺňa konkrétnymi potravinami respektíve produktmi viacero členov komunity), menšie keramic-
ké tvary mohli mať svoje každodenné uplatnenie v domácom prostredí. Tieto teórie podporuje zistenie, že nádoby 
s ľudskými zobrazeniami neboli v rámci jednotlivých sídlisk takými unikátnymi predmetmi, ako sa pôvodne predpo-
kladalo, naopak, ich počet na niektorých lokalitách dokazuje, že boli zastúpené doslova v „každom dome“ (Szénászky 
1990, 160).

Štúdium jednotlivých nálezov nám umožňuje tvrdiť, že v komunitách stredného neolitu ale aj v rámci nich ste-
lesňovali aplikované antropomorfné znázornenia rôzne idey. Snahy o ich jednotnú interpretáciu, predovšetkým v in-
tenciách tradičných teórií o „Veľkej Matke“ tak vyznievajú nanajvýš nepodložene a zavádzajúco. Jednotlivé postavy 
na skúmaných nádobách sa objavujú vo viacerých spoločenských, respektíve symbolických rolách, ktoré boli dlho-
dobo prehliadané. Stretávame sa so zobrazeniami tanečníc, tanečníkov, prosebníkov, alebo dokonca radových členov 
spoločenstva ako aj osôb so špecifickým postavením – liečiteľmi, kúzelníkmi alebo dokonca kňazmi prípadne inými 
osobami obdarenými schopnosťami považovanými v danej komunite za výnimočné. Taktiež by sme mali akceptovať 
aj možnosť zachytenia určitých zložitejších mytologických výjavov (vznik sveta, kozmologická symbolika), alebo 
reálnych scén zo života jednotlivých komunít (skupinový tanec, rituály, hieros gamos).
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Summary

Aim of  this paper was to contribute to the topic of  the singificance and the function of  the vessels with 
anthropomorphic applied motifs as well as the identification of  these symbolic motifs itself. The study of  in-
dividual findings allows us to state that the individual Middle Neolithic communities used antropomorphic 
applications to represent various ideas. Therefore, the attempts at their unified interpretation about „A Great 
Mother“ sound utterly misleading.

Although it is impossible to clearly identify the meaning of  the depicted face, this antropomorphic element can 
symbolize a certain „transcendental entity“ of  a not clearly specified gender as well as a status of  a real person, 
a member of  particular community. Besides sporadically mentioned connection between the cult of  the ancestors we 
can think about a person of  a leader, healer or maybe a master of  ceremonies, nevertheless the assumption of  a func-
tion of  the facial motive as a protective symbol appears to be justified.

Identification of  figural depictions as a metaphoric display of  a Godess has even more serious flaws. With 
most of  the evaluated figures, there was no indication of  the figure’s/entity’s gender. We would like to emphasize, 
that many applications were wrongly classified as female. Also, we suprisingly identified a certain number of  clear-
ly male depictions.

Within the presented paper, we wanted to emphasize an interpretational alternatie little discussed until now and 
a whole area of  questions connected with it – identification of  some of  the figural depictions as dance scenes. The 
individual characters on the examined vessels appear in more social or symbolic roles which were overlooked for 
a long time. We come across with depictions of  dancers, orants or even ordinary members of  the community as well 
as people with a specific status. We should also accept the option of  depicting certain, more complex mythological 
scenes (creation of  the world, cosmological symbolic), or real scenes from the life of  individual communities (group 
dance, rituals, hieros gamos).

A theory speaking about the cult life being realized on two levels – as collective rituals within the whole commu-
nity and also in the form of  individual, domestic cults, that could have had different forms not only among individ-
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ual communities but also within individual families. The examined finds could have had a certain function within cult 
activities but we would like to emphasize that in various communities, the vessels with the antropomorphic applica-
tions could have had a profane and sacral use at the same time. Whereas, with large stoage–jars with applied antro-
pomorphic motives, we could assume that their use within the rituals in whole community (vessels with sacrificial 
items, that are filled with specific food respective products by members of  the community), smaller caramic shapes 
could have their everyday use in domestic environment. These theories are supported by the fact these vessels were 
not as unique objects within individual settlements as it was thought at first, on the contrary, their number in a few 
locations proves that they were to be found literarily „in every house“ (Szénászky 1990, 160).




