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PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE
ŽIAROVÉHO POHREBNÉHO RÍTU
V OBDOBÍ NEOLITU A ENEOLITU
Jana Šuteková

S kvalitnejším výskumom a s pribúdaním nálezov sa za posledné desaťročie zmenil pohľad
na výskyt a používanie kremácie. Kremácia – spopolňovanie predstavuje jednu z možností, ako
naložiť s telom zosnulého a môže vyjadrovať i vzťah k jeho osobe a životu. Východiskovým
prvkom je oheň s jeho zničujúcou, ale i očisťujúcou silou. Spálenie telesnej schránky by malo
spôsobiť slobodné uvoľnenie duše a jej odchod na druhý svet. Oheň, dôležitý prvok v živote
a rituáloch, sa v prípade spopolnenia stáva sprostredkovateľom medzi telesnou a duchovnou
podstatou človeka. Počas obradu spaľovania na hranici môže duša slobodne opustiť telo, a tak
pokračovať v posmrtnom živote. Viera v dušu – prejavujúca sa v kremácií – je znakom vyšších
duchovných predstáv.
Medzi spôsobmi pochovávania jednoznačne dominuje kostrový pohreb, považovaný za
hlavný a pôvodný (Zápotocká, 1998, 164). Žiarový rítus, ktorý mal v sebe skrývať zložitejšie
náboženské predstavy, sa predpokladal až v obdobiach existencie vyvinutejších spoločností,
najskôr v období eneolitu.
V Karpatskej kotline sa pochovávanie žiarom jednoznačne rozšírilo a uplatňovalo sa až
v strednom eneolite, v období bolerázskej skupiny a nasledujúcich stupňov badenskej kultúry
(Zalai-Gaál, 2001, 39). Otázkou vzniku, pôvodu a rozšírenia zvyku pochovávania žiarom sa
v poslednom období zaoberali: E. Hoffmann (1973); Ch. Peschel (1992); M. Zápotocká (1998);
Z. Farkaš (1999). Zo starších prác je nutné spomenúť aspoň N. Kalicza (1963) a U. Schlenthera
(1960).
E. Bendann (1969, 50) uvádza vo svojej práci niekoľko dôvodov, ktoré vedú k spopolneniu
zosnulého jedinca: žiar je najlepšou metódou na zabezpečenie jeho opätovného prevtelenia do
živých bytostí; zničením tela sa z neho môže duša ľahšie uvoľniť, a teda sa nemôže do neho ani
vrátiť; dym predstavuje transportný prostriedok pre dušu; spopolnením tela sa zničia všetky
sily a príčiny, ktoré spôsobili smrť; rovnako sa tým zabráni prístupu zlých duchov. Nemôžeme
vylúčiť ani praktické dôvody: zničujúcim ohňom sa zabraňuje zneucteniu tela napríklad jeho
zožratím divými zvieratami. V konkrétnych prípadoch môže táto forma z praktického hľadiska
citeľne zjednodušovať transport zosnulého. Rovnako môže žiarový spôsob pochovania odrážať
sociálnu diferenciáciu spoločnosti. Na základe etnografických paralel uvádza, že v niektorých
oblastiach spaľujú vyššie postavených členov preto, aby ich uvoľnená duša bola i naďalej pro5

spešná pre spoločnosť. Na druhej strane práve strach pred silou šamanov, resp. kňazov vedie
komunitu k ich posmrtnému spopolneniu. V neposlednom rade môže spopolnenie predstavovať istú formu trestu (Grünberg, 2000, 51).
Doklady o čiastočnom spálení tiel zomretých pochádzajú už zo staršej a strednej doby kamennej. Tie však nemožno považovať za dôkaz vyhraneného rítu s pevnými pravidlami a ideologickým pozadím. Z mezolitu poznáme 10 lokalít, v ktorých boli identifikované žiarové hroby
s pochovanými jedincami všetkých vekových kategórií vrátane najmenších detí. Žiarové hroby
sa vyskytli v oblasti severnej Európy na pohrebiskách Vedbaek (Seeland, Dánsko), Skateholm
I a II (južné Švédsko), ako ojedinelé hroby na lokalitách Dalfsen (Holandsko), Oirschot V (Belgicko), Wieliszew XI (Poľsko). Vo Francúzsku je kremácia doložená v mezolitických vrstvách
jaskyne Rochereil (Grünberg, 2000, 52, Abb. 45). Z ôsmich mezolitických jedincov pochovaných neďaleko vchodu do jaskyne Franchthi (severovýchodný Peloponéz, Grécko) boli dvaja
dospelí – muž a žena – pred uložením do hrobu spopolnení1 (Jacobsen, 1969). Na Balkáne patrí
k najstarším dokladom žiarového rítu desať (jedenásť?) hrobov lepensko-virskej kultúry z lokality Vlasac (Srejović / Letica, 1978) v oblasti dunajských Železných vrát. Iba o čosi mladšie
sú žiarové hroby z Thesálie, z tellu Platia Magula Zarkou s kultúrnou vrstvou Protosesklo (Farkaš, 1999, 123; Lichter, 2001, 377).
Kremácia bola známa aj nositeľom ďalšej neolitickej kultúry Körös-Criş. Z Rumunska, zo
sídliska Gura Baciului (Comşa, 1974, 115), pochádza jeden žiarový hrob. Na maďarskom sídlisku Hódmezövásarhely-Gorza I. uložili spálené pozostatky dieťaťa spolu s obilím do antropomorfnej nádoby – urny (Gazdapusztai, 1957; Lichter, 2001, 377). Už v kultúre s lineárnou
keramikou sa žiarové hroby vyskytujú vo väčšej miere medzi kostrovými hrobmi na pohrebiskách. Teda tento spôsob nie je viazaný len na mladšie dejinné obdobia. V Poľsku sa azda pod
vplyvom mezolitického podložia objavil prvý neolitický žiarový hrob v prostredí starej kultúry
s lineárnou keramikou v Gródku Nadbużnom (Kempisty, 1962, 284n). V mladších obdobiach
tejto kultúry sú takisto zachytené okrem kostrových hrobov aj žiarové, napr. na pohrebisku
Kleinhadersdorf (Neugebauer-Maresch, 1992, 5n) a v Nitre na Priemyselnej ulici. V prípade
tejto lokality nie je vylúčené, že pri odkrývaní pohrebiska bolo buldozérom zničených niekoľko plytko zapustených hrobov so spálenými pozostatkami (Pavúk, 1972, 39). Kremácia je
v kultúre s lineárnou keramikou doložená aj na nemeckých a ďalších západoeurópskych lokalitách, kde predovšetkým v mladších obdobiach predstavuje až 15 % všetkých pohrebov (Farkaš, 1999, 124). Biritualita2 v kultúre s lineárnou keramikou vôbec nebola zvláštnosťou, ako sa
to dlhú dobu predpokladalo. Dokladajú to aj najnovšie výskumy na Morave (Kralice na Hané,
okres Prostějov: Šmíd, 2005, 106).
Uplatňovanie kremácie v neolite Karpatskej kotliny sa dlhodobo spájalo s vplyvmi z egejskej oblasti prostredníctvom juhovýchodnej Európy. Najranejšie dáta výskytu žiarového pochovávania pochádzajú už z európskeho paleolitu, resp. mezolitu a vďaka odbornejšiemu terénnemu prístupu pribúda čoraz viac nálezov žiarových hrobov už zo staršieho neolitického
obdobia (kultúra s lineárnou keramikou). Pôvod kremácie teda nemusíme spájať s vplyvmi
z kultúrne progresívnejších oblastí, ktorých obyvateľom sú aj z toho dôvodu apriori pripiso––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
V jaskyni Franchthi boli objavené hroby, resp. sekundárne kostrové zvyšky ľudských jedincov od paleolitu až po
záver neolitu. Novšie antropologické výskumy dokázali prítomnosť spolu 39 jedincov z obdobia neolitu, 18
z tridsiatich jedincov datovaných do stredného neolitu sa nedožilo veku ani pätnásť rokov. Na základe analýzy
zuhoľnatených zvyškov z dvoch mezolitických hrobov (hrob 7 a 8) bola dokázaná intenzita žiaru viac ako
800 °C. Zaujímavé je, že spálené zvyšky zvieracích kostí dokazujú nižšiu teplotu. Mezolitická vrstva je na základe hrobu 1/1968 datovaná cca do polovice 8. tisícročia – 7314 BC, nekalib. (Grünberg, 2000, 53n, Teil
II – 104n).
2
Takzvaná pravá biritualita – súbežné používanie kostrového a žiarového pohrebného rítu na jednom pohrebisku.
Pritom je dôležité rozoznať, či náhodou v jednom časovom úseku nebola používaná iba kremácia, alebo iba kostrové pochovávanie.

6

vané zložitejšie duchovné predstavy. Viera v posmrtný život a v duchovný svet je vo svojej
podstate zložitou súčasťou života a tieto prejavy v živom svete nemajú priamu súvislosť s vyspelosťou nami poznanej materiálnej kultúry. Nezanedbateľným bodom v tomto probléme je aj
praktická časť realizovania pohrebu žiarom. Na rozdiel od inhumačného pochovania tela zosnulého do hrobovej jamy pri tomto spôsobe treba mať veľké množstvo kvalitného dreva a dlhší
čas na prípravu žiaroviska a na samotné spálenie tela. Ak boli pozostatky uložené do hrobovej
jamy, tá bola menších rozmerov a zrejme aj menej zahĺbená v teréne.
Na tomto mieste je nutné spomenúť hlavný s tým súvisiaci problém pri identifikácii žiarových hrobov. Pozostatky spopolnených tiel v tých prípadoch, ak boli aspoň uložené do zeme,
sú sami osebe ťažšie identifikovateľné ako nespálené telá uložené priamo do hrobu. Na základe
nálezov sa predpokladá, že žiarové hroby boli zahĺbené plytkejšie a tým väčšiu šancu mali byť
nerozpoznané – pod vplyvom erózie pôdy, vonkajších zásahov a v neposlednom rade aj zásahov pri samotnom archeologickom odkrývaní. Teda možno predpokladať, že počet žiarových
hrobov je už aj v známych lokalitách väčší (Lichter, 2001, 378). Samozrejme, ak sa nepočíta
napr. s možnosťou rozsypania popola po okolí, čo už vôbec nemožno zachytiť.
Z mladších období stredoeurópskeho neolitu možno nájst žiarové hroby už z protolengyelského stupňa – v slovenských lokalitách Nitra-Mlynárce a Lužianky (Novotný, 1962)3. Z oblasti rozšírenia lengyelskej kultúry vo svojom prvom klasickom stupni sa podarilo odkryť iba
15 žiarových hrobov, čo predstavuje 1,36 % zo všetkých odkrytých hrobov. Necelých 7 % tvoria žiarové hroby z lengyelského sídliska Aszód v Maďarsku, kde boli priamo do vyhĺbenej
jamky vložené zhorené kostičky a popol (Farkaš, 1999, 119; Kalicz, 1975). Z toho istého obdobia pochádza i žiarový hrob dieťaťa v maďarskom Szakály-Rétiföldeku, pričom zhorené
kostičky malého jedinca boli uložené v nádobe (Zalai-Gaál, 1984). Ďalší spomínaný nález žiarového hrobu je z komitátu Veszprém, z lengyelského sídliska Szentgál (Lichter, 2001, 377,
425n; Regenye, 1994).
V Čechách, v oblasti rozšírenia kultúry s vypichovanou keramikou, sa predovšetkým vďaka
odkrytiu troch pohrebísk pomer medzi žiarovými a kostrovými hrobmi pohybuje v pomere takmer 1 : 1. Avšak nemožno stanoviť pravidlá pre výber jedného alebo druhého spôsobu. Oba ríty
sa zdajú byť rovnocenné a rovnako často používané. Nemajú zrejme žiadny súvis so sociálnym
postavením, pohlavím ani vekom zosnulého (Zápotocká, 1998, 164).
Na severovýchode Karpatskej kotliny sa kremácia opäť objavuje v období mladého neolitu.
Žiarový hrob vo Veľkých Raškovciach (Vizdal, 1973), blízky okruhu malickej skupiny (Farkaš, 1999, 123), obsahoval okrem skalcinovaných kostičiek a keramických fragmentov aj kamenné brúsené a štiepané nástroje. V lokalite v Čičarovciach (Vizdal, 1980) sa v kostrovom
hrobe nachádzala nádoba so spálenými pozostatkami ľudských tiel (Nevizánsky, 1984, 264).
Tento nález by mohol predstavovať jeden z príkladov birituálneho hrobu.
Žiarový pohrebný rítus nebol cudzí ani nositeľom ludanickej skupiny4, súdobej Balaton-Lasinja I.5 a ďalšej eneolitickej skupiny Bajč-Retz6. Všetky uvedené kultúry môžeme považovať
za birituálne (pozri Šuteková, 2004, 72-79).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
Z Nitry-Mlynáriec pochádza žiarový hrob č. 11 so silexom a fragmentom plnej keramickej nôžky a č. 8, ktorý
okrem fragmentov keramiky obsahoval aj kopytovitý klin a škrabadlo. Z Lužianok je žiarový hrob č.1/1956 dokonca s 9 nádobami, sekeromlatom, korálikmi zo spondylu a so zvieracími kosťami. Je možné, že jeden zo symbolických hrobov patrí medzi žiarové (Novotný, 1962).
4
Ludanická skupina – Slovensko: Bratislava-Dúbravka (Farkaš – Novotný, 1993); Čierne Kľačany (Veliačik,
1974) ; Komjatice (Točík, 1978); Nevidzany (Bátora, 1982); – Rakúsko: Stillfried; Siegendorf (Hahnel, 1990).
5
Balaton-Lasinja, I. – Maďarsko: Nadap; Sémjénháza; Zalaszentgrót-Tekenye (Horváth – Simon, 2003, 110; Horváth – Juhász – Köhler, 2003, 270).
6
Bajč-Retz – Slovensko: Gajary (Horváth – Simon, 2003, 128); Hokovce (Němejcová-Pavúková, 1970, obr.
LVI); Bratislava-Devínska Nová Ves (Farkaš – Novotný, 1993, 65), Komjatice (Horváth – Simon, 2003).

7

Ďalším dokladom používania kremácie by mohol byť tiszapolgársky hrob č. 22 z Veľkých
Raškoviec (Vizdal, 1977, 46n), aj keď jeho charakter žiarového hrobu nie je jednoznačne identifikovateľný7. Pre nositeľov tiszapolgárskej skupiny sú charakteristické kostrové hroby. Žiarové sa vyskytli len v severnej a severovýchodnej oblasti rozšírenia tiszapolgárskej skupiny.
V lokalite Lúčky (Sztáray, 1881) sa rozpoznalo 8 žiarových hrobov (Nevizánsky, 1984, 264)
a v Tibave 2, s menšou pravdepodobnosťou aj 3. Boli umiestnené v okrajových častiach pohrebiska s kvantitatívne chudobnejšou výbavou, aj keď v jednom prípade (hrob č. 15) sa v hrobe
nachádzal zlatý šperk (Šiška, 1964).
Žiarový pohrebný rítus nebol neznámy ani v mladšej bodrogkeresztúrskej skupine. Zatiaľ sa
objavil iba v pohrebiskách jej mladšieho stupňa, čo môže súvisieť s vplyvmi vychádzajúcimi z kryštalizačného jadra skupiny Lažňany-Hunyadihalom. Dva žiarové hroby pochádzajú
z dvoch maďarských lokalít Jászladány (Patay, 1945) a Fényeslitke (Patay, 1968).
Ako o kultúre s birituálnym pohrebným rítom možno hovoriť v prípade skupiny LažňanyHunyadihalom. Z oblasti jej SV rozšírenia poznáme dve čisto žiarové lokality, a to Malé Zalužice-Lažňany a Velikije Lazy na Ukrajine (Budinský-Krička, 1964a; 1964b). V Šebastovciach
a v Barci (Šiška, 1972) bolo aspoň 19 % žiarových hrobov (Lichter, 2001, 377).
Pochovávanie žiarom sa uplatňovalo v rôznej intenzite už od najstaršieho neolitu. Nikdy nie
však v rozsahu charakterizujúcom danú kultúru ako kultúru s čisto žiarovým spôsobom pochovávania. Významné zmeny sa udiali na prelome starého a stredného eneolitu, pri vzniku
badenskej kultúry. V jednom časovom horizonte sa na veľkom kultúrne zjednotenom území
Karpatskej kotliny zavádza posmrtné spaľovanie tiel ako hlavný prejav pohrebného rítu. Najvýraznejšie sa kremácia uplatňovala počas prvých dvoch fáz, zastúpených pohrebiskami Pilismárot-Basaharc (Torma, 1973, 783-512), Malá nad Hronom (Nevizánsky – Ožďáni,
1995/1996, 251-272), Fonyód (Banner, 1956, 28) a Včelince a Gemer (Kovács, 1984). Dôkaz
o používaní kremácie aj v tzv. klasickom stupni, podľa chronologického zaradenia delenej
misy z hrobu č. 2, máme z lokality Center s nálezmi antropomorfných urien (Kalicz, 1963),
rovnako i z pohrebísk v Mezőcsát a Tiszavasvári, ktorých založenie môže siahať ešte do záverečnej fázy II. stupňa (Kalicz, 1999, 87).
Následne po „kremačnej módnej vlne“ sa nositelia badenskej kultúry opäť vrátili k starým
pohrebným zvykom, aj keď kremáciu i naďalej používali vo väčšej miere. V žiarových hroboch
sa popri urnách a iných nádobách šperk skoro vôbec nevyskytuje (Center – 3 medené „gombíčky“). Viac ako pravdepodobné je, že padol za obeť ohňu na pohrebnej hranici alebo sa po
obrade do urny vôbec nedostal. Neznamená to, že by zosnulým na pohrebnej hranici prislúchal
odev bez šperku a ozdôb. Podrobná analýza kremačných zvyškov tiež dokázala, že mäsitá potrava patrila aj spopolneným jedincom. Rozbory skalcinovaných kostí zo slovenskej lokality
Malá nad Hronom prvýkrát potvrdili zvyšky posmrtnej stravy – hovädzí dobytok, ovca/koza –
aj v žiarových hroboch (č. 9/83; 15/83) (Nevizánsky – Ožďáni, 1995/1996, 252-254).
V badenskej kultúre sa výrazne zvýšil počet prípadov s viacerými zosnulými v jednej hrobovej jame. Analogický obrad, keď boli dvaja jedinci súčasne uložení do hrobovej jamy,
zrejme prebiehal aj v prípade kremácie. Zosnulí mohli byť spoločne upálení na jednej pohrebnej hranici a potom zhorené kosti boli zrejme pozbierané a uložené do jednej urny.
Nález z Trebatíc8 (Němejcová-Pavúková – Klčo, 1986, 169) síce pochádza až z postbaden––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7
Hrob č. 22 z Veľkých Raškoviec obsahoval okrem 6 nádob i fragmenty štiepanej industrie a dve kamenné sekerky. Kostra sa nedala zistiť, približne v strede jamy bola kôpka spálených kostičiek.
8
Z bezprostrednej blízkosti asymetrickej amforovitej nádoby bol vyzdvihnutý antropologický materiál pozostávajúci z drobných fragmentov skalcinovaných kostí patriacich dvom jedincom, zrejme ženám vo veku maturus
(kostra A) a adultus/maturus (kostra B). Podľa autora správy (Jakab, 1986, 107n) sa po spálení zvyšky oboch jedincov úmyselne rozdrvili na relatívne malé kúsky, ktoré boli spolu s popolom vsypané do jednej nádoby.
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ského obdobia, ale tento spôsob nie je vylúčený ani v staršom období, chýbajú však potrebné
analýzy žiarových hrobov.
Otázka pôvodu a dôvodov takého rozsiahleho používania kremácie v počiatočných
stupňoch badenskej kultúry je ešte stále otvorená. V centre pozornosti stoja dva problémy. Čo
umožnilo tak náhle rozšírenie žiarového spôsobu pochovávania na geograficky nejednotnom
území a čo spôsobilo, že sa po určitom období obyvatelia opäť vrátili k predchádzajúcemu kostrovému spôsobu pochovávania?
Viac ako pravdepodobné je, že výrazné procesy a zmeny prebiehajúce na prelome starého
a stredného eneolitu v juhovýchodnej a strednej Európe, ktoré spôsobili zjednotenie veľkej kultúrnej oblasti, umožnili aj rozšírenie a všeobecné prijatie jednotného pohrebného rítu, za ktorým sa zrejme skrývajú i nové náboženské predstavy.
Možno práve na základe rôzneho predchádzajúceho vývoja území, na ktorých bola badenská kultúra rozšírená, nebolo umožnené udržať jednotu pohrebného rítu, a pod vplyvom tradícií sa jej nositelia opať aspoň čiatočne vrátili k svojim pôvodným zvykom (Lichter, 2001, 383).
Kremácia bola v Karpatskej kotline bežne používaná aj po zániku veľkého badenského kultúrneho komplexu. Dokazujú to nálezy zo záverečných eneolitických stupňov, konkrétne kultúr
Makó (Kosihy) – Čaka (Kulcsár, 2002; Vladár,1966, 267n) a Nyírség-Zatín (Dani, 1997),
maďarskými bádateľmi zaraďovanými už do doby bronzovej (FBZ I, II) (Bóna, 1992;
Nevizánsky, 2001, 27n). Skupina kostrových hrobov z Ivanky pri Nitre (Makó (Kosihy) –
Čaka), zo Skalice a Sládkovičova (kultúra zvoncových pohárov) potvrdzujú súbežné používanie oboch spôsobov (Pichlerová, 1971, 65n; Bátora – Vladár, 2002, 200n), rovnaké zvyky sledujeme i na východnom Slovensku v prostredí skupiny východoslovenských mohýl (Budinský-Krička, 1967), ktorá bola súčasťou veľkého komplexu kultúr so šnúrovou keramikou.
Všeobecne sa súdi, že nositeľom kultúry so šnúrovou keramikou a kultúry so zvoncovými pohármi nie je žiarový pohrebný rítus vlastný. Jeho výskyt v oboch spomínaných kultúrach na
západ od rieky Morava sa spája práve s vplyvmi z Karpatskej kotliny a s tradíciou už od doby
badenskej kultúry (Šebela, 2006, 103).
Používanie dvoch rôznych spôsobov – inhumácie a kremácie, nemožno spájať s etnicitou
ani so spoločenským postavením, ale podľa môjho názoru ide o dva súbežné rituálne prejavy
jednej spoločnosti. V chronologickej línií môžeme aj na základe prejavov pohrebného rítu sledovať hospodársko-technický a súčasne duchovný rast spoločnosti.
Inhumácia však smerom k mladším obdobiam eneolitu už nedosiahla medzi domácim obyvateľstvom pôvodnú neolitickú, resp. staroeneolitickú úroveň a podobu. Hmotné predmety (nástroje, zbrane) prestali byť tou nutnosťou, symbolom a dôležitou spojnicou medzi pozemským
a nadpozemským svetom.
Kremácia, kvalitatívne a kvantitatívne chudobnejší inventár a určitá benevolentnosť v dodržiavaní pravidiel pohrebného rítu v období badenskej kultúry však rozhodne nepredstavovalo
regresiu vývoja, ale, naopak, posun v pohľade na posmrtný život (Šuteková, 2004, 101n).
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Ein Beitrag zur Problematik der Brandbestattung
im Neolithikum und Äneolithikum
Zusammenfassung

Die Kremation – Einäscherung repräsentiert eine der Möglichkeiten, wie man mit dem Körper eines Verstorbenen umgeht und sie kann auch die Beziehung zu dessen Person und Leben
äußern. Der Ausgangspunkt einer Kremation ist das Feuer mit seiner destruktiven, doch auch
reinigenden Kraft.
Im Karpatenbecken kam die Brandbestattung eindeutig erst im Mittelneolithikum zur Geltung (Zalai-Gaál, 1999, 39). Mit der Frage der Entstehung, Herkunft und Verbreitung vom
Brauch der Brandbestattung befassten sich in letzter Zeit E. Hoffmann, Ch. Peschel, M. Zápotocká, Z. Farkaš, N. Kalicz und U. Schlenther.
Nach E. Bendann (1969, 50) könnten wir über die Gründe, die zur Einäscherung einer verstorbenen Person führten folgendes sagen: Brand ist die beste Methode um eine Reinkarnation
zu erzielen; Rauch repräsentiert ein Transportmittel für die Seele; durch die Einäscherung eines
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Körpers vernichtet man alle Kräfte und Ursachen, die den Tod veranlasst haben; gleichzeitig
wird dadurch auch bösen Geistern der Zutritt vermieden. Auch praktische Gründe sollten bedacht werden: durch die destruktive Kraft des Feuers vermeidet man eine Leichenschändung,
z. B. das Auffressen durch Wildtiere. In konkreten Fällen kann diese Form aus praktischer
Sicht den Transport eines Verstorbenen deutlich vereinfachen. Die Brandbestattung kann ebenfalls eine soziale Differentiation der Gesellschaft abspiegeln. Nicht zuletzt kann die Einäscherung eine gewisse Form von Bestrafung repräsentieren (Grüneberg, 2000, 51).
Die Belege von Teilverbrennung der Körper von Verstorbenen stammen noch aus dem Paläolithikum und Mesolithikum. Aus dem Mesolithikum kennen wir 10 Fundstellen, an denen
Brandgräber mit bestatteten Personen aller Alterskategorien einschließlich der Kleinkinder
identifiziert wurden (Dänemark, Schweden, Niederlande, Belgien, Polen). In Frankreich ist
Kremation in mesolithischen Schichten der Höhle Rochereil belegt (Grüneberg 2000, 52,
Abb. 45). Unter den acht mesolithischen Individuen bestattet unweit des Eingangs in die Höhle
Franchthi (Griechenland) befanden sich zwei Erwachsene – ein Mann und eine Frau, die vor
der Grablegung eingeäschert wurden (Jacobsen, 1969). Auf dem Balkan gehören zu den ältesten Belegen der Brandbestattung zehn (elf?) Gräber der Kultur Lepenski Vir aus der Fundstelle Vlasac (Srejović – Letica, 1978) im Gebiet des Eisernen Tores an der Donau. Nur ein
bisschen jünger sind die Brandgräber aus Thessalien, aus dem Tell Platia Magula Zarkou mit
einer Protosesklo-Kulturschicht (Farkaš, 1999, 123; Lichter, 2001, 377).
Kremation war auch den Trägern einer weiteren neolithischen Kultur bekannt, nämlich
Körös-Criş. Schon in der Kultur mit Linienbandkeramik erscheint die Brandbestattung in erhöhter Zahl innerhalb der Gruppen von Körpergräbern oder auf Gräberfeldern. Diese Bestattungsweise bindet sich also nicht nur an die jüngeren Geschichtsperioden. Sie erscheint z. B. in
Polen im Milieu der Kultur mit älterer Linienbandkeramik in Gródek Nadbużny (Kempisty,
1962, 284 ff.). Auch in späteren Perioden dieser Kultur sind außer Körpergräbern auch Brandgräber erfasst, z. B. auf den Gräberfeldern in Kleinhadersdorf (Neugebauer-Maresch, 1992,
5 ff.) und in Nitra, Priemyslová-Straße (Pavúk, 1972, 39). In der Kultur mit Linienbandkeramik
ist die Kremation auch in Deutschland und in Westeuropa belegt, wo sie vor allem in späteren
Perioden bis zu 15 % von allen Bestattungen darstellt (Farkaš, 1999, 124). Vielleicht war die
Biritualität bei den Bandkeramikern gar nicht so selten wie man es seit langem angenommen
hat. Es ist auch durch die neuesten Ausgrabungen in Mähren belegt (M. Šmíd, im Druck).
An dieser Stelle muss man das Hauptproblem bei der Identifizierung von Brandgräbern erwähnen. Die Überreste von abgebrannten oder eingeäscherten Körpern, falls diese zumindest
in die Erde gelegt wurden, sind an und für sich schwerer identifizierbar als ungebrannte Körper
gelegt direkt ins Grab. Man kann also annehmen, dass die Zahl von Brandgräbern auch an den
bereits erkannten Fundstellen höher ist (Lichter, 2001, 378).
In späteren Perioden des mitteleuropäischen Neolithikums erfasst man Brandgräber schon
in der Protolengyel-Stufe, in der ersten Stufe der Lengyel-Kultur repräsentieren sie nur 1,36 %
von allen freigelegten Gräbern.
In Böhmen, im Verbreitungsgebiet der Kultur mit Stichbandkeramik schwankt das Verhältnis zwischen Brand- und Körpergräbern um 1:1 (Zápotocká, 1998, 164).
Im Nordostteil des Karpatenbeckens erscheint die Kremation erneut im Spätneolithikum
(Veľké Raškovce; Čičarovce).
Den Brandritus begegnen wir auch unter den Trägern der Ludanice-Gruppe und der zeitgenössischen Gruppe Balaton-Lasinja I sowie der weiteren äneolithischen Gruppe Bajč-Retz.
Alle diese Kulturgruppen können wir für birituell halten (Šuteková, 2004).
Für die Träger der Tiszapolgár-Gruppe sind Körpergräber charakteristisch. Es erschienen jedoch auch Brandgräber, aber nur im Nord- und Nordostteil des Verbreitungsgebietes dieser
Gruppe (Lúčky; Tibava; Veľké Raškovce).
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Die Brandbestattung war auch in der späteren Bodrogkeresztúr-Gruppe nicht unbekannt.
Bisher wurde er bloß auf den Gräberfeldern der Spätstufe erfasst, was mit den Einflüssen der
Gruppe Lažňany-Hunyadihalom zusammenhängen könnte.
Über eine birituelle Bestattungsweise kann man im Fall der Kultur Lažňany-Hunyadihalom
sprechen, wo sich der Brandritus im Nordostteil des Verbreitungsgebietes mit 100 % gerade in
Malé Zalužice-Lažňany durchsetzt und außerdem noch in Šebastovce und Barca (Budinský-Krička, 1964; Šiška,1972).
Die Übersicht der vorangehenden Entwicklung bezeugt, dass der Brandritus in verschiedener Intensität schon seit dem frühesten Neolithikum angewandt wurde. Bedeutende Wandlungen haben sich an der Wende des Früh- und Mittelneolithikums ereignet, bei der Entstehung
der Badener Kultur. Innerhalb von einem Zeithorizont wird auf dem großen, kulturell vereinigten Territorium des Karpatenbeckens die postmortale Körperverbrennung eingeführt, als die
Hauptäußerung vom Grabritus. Die Frage von Herkunft und Ursachen einer derart umfangreichen Verwendung von Kremation in den Anfangsstufen der Badener Kultur bleibt weiterhin
offen.
Die Kremation ist auch nach dem Untergang des großen Badener Kulturkomplexes verwendet worden, doch die Bevölkerung ist zumindest teilweise zu ihren Ursitten wieder zurückgekehrt.
Die Inhumation erreichte jedoch bis zum Ende des Neolithikums unter der Heimbevölkerung nie mehr die ursprüngliche neolithische bzw. altneolithische Form.Materielle Gegenstände (Werkzeuge; Waffen) waren keine Notwendigkeit, kein Symbol und keine wichtige Verbindungslinie mehr zwischen dem Erdreich und der überirdischen Welt.
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Štúdium pohrebných zvykov prináša neustále nové inšpiratívne otázky, nápady a možné riešenia – či už so zreteľom na hmotné pozostatky, ako súčasť materiálnej kultúry spoločnosti,
alebo na jej duchovnú sféru či spoločenskú štruktúru.
Z pohľadu prítomnosti je najmarkantnejším rozlišovacím prvkom jednotlivých kultúr určitý
typ výrobku. Predovšetkým ide o keramiku, ktorá citlivo odráža kultúrnu identitu a chronologický vývoj. Vývoj archeologických kultúr je prakticky definovaný na základe špecifických
zmien v materiálnej kultúre. Archeologicky dobre uchopiteľné sú pozostatky zo sídlisk a pohrebných areálov, ktoré spolu s ostatným hospodársky a poľnohospodársky využívaným okolím tvoria sídliskový areál jednej spoločnosti (community) so svojou vlastnou vnútornou štruktúrou (Neustupný, 1986). Primárne informácie získavame zo sídliskových objektov, z hrobov,
resp. z nálezov ľudských pozostatkov. Identifikovanie celého sídliskového areálu so všetkými
jeho súčasťami je v histórií európskeho bádania viac zriedkavosťou. Chýbajúci informačný
zdroj nás núti hľadať iné možnosti v získavaní poznatkov o konkrétnej oblasti života alebo
smrti.
Ak upriamime pozornosť na hroby ako archeologické objekty, resp. pohreby ako akt zaobchádzania so zosnulým od jeho smrti až po uloženie do hrobu, resp. ďalšie, získame bohatý
zdroj informácií o viacerých oblastiach života pravekej spoločnosti. Predmetom výskumu sa
tak stávajú samotné zvyšky pochovaného, nesúce informáciu o chorobách, patologických zmenách, výžive, príbuzenských vzťahoch, demografii, genetike atď. a v neposlednom rade sú
zdrojom informácie o absolútnom veku jedinca. Druhou skupinou sú predmety nachádzajúce
sa (alebo absentujúce) v hrobe, ktoré možno sledovať z pohľadu archeologického (typológia/chronológia), technicko-hospodárskeho vývoja a s tým súvisiacej spoločenskej štruktúry
a náboženstva. Nezanedbateľnou súčasť je forma hrobu, ktorá predstavuje predovšetkým akúsi
schránku (Behälter) pre materiálne pozostatky obradu. Obrad – pohreb je tou hlavnou centrálou. Práve pohrebné zvyky, t. j. normy a pravidlá, podľa ktorých je celý obrad realizovaný, keď
je zosnulý uložený do určitej formy hrobu alebo sa ním zaobchádza iným spôsobom (rozsypanie popola, vystavenie tela až do zotletia atď.), sú kultúrne a časovo viac špecifické ako samotná forma hrobu.
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Základným a pre výskum ľahšie uchopiteľným výsledkom pohrebného obradu je hrob,
ktorý tradične považujeme za prejav regulárneho pochovávania. Predpokladáme, že ako súčasť
pohrebiska odráža sociálnu štruktúru spoločnosti. Treba však mať na pamäti, že svojim obsahom predstavuje úmyselný výber predmetov materiálnej kultúry, posilňujúc tak svoj symbolický význam. Pre rekonštrukciu pravekej spoločnosti sú práve hroby viac vykresľujúce ako
sídliskové nálezy, keďže tie odrážajú zvyšky vtedajšieho života bez prvkov úmyselnej selekcie
(Bognár-Kutzián, 1963, 10).
Zaujímavý prieskum uskutočnil ešte v 50-tych rokoch 20. storočia nemecký archeológ
U. Fischer (1956) na základe nálezov neolitických a eneolitických hrobov v oblasti rieky Sála.
Pomocou porovnávania hrobových celkov a pohrebných zvyklostí zistil spoločné a rozdielne
prvky medzi jednotlivými kultúrami tak, ako boli definované keramikou a ďalšími artefaktmi.
Hranica medzi jednotlivými pohrebnými a kultúrnymi skupinami sa zhodovala. U. Fischer
však charakterizoval zmeny a rozdiely v pohrebnom ríte len ako zmenu viery a náboženských
predstáv. Jeho vysvetlenie bolo veľmi zjednodušené. Za týmito rozdielmi a zmenami sa skrýva
zložitý proces hospodársko-ekologických a spoločenských faktorov. V konečnom dôsledku to
však ponúka, odhliadnuc od keramickej typológie, aj ďalšiu možnosť pohľadu na kultúrne
celky, na ich kontakty a genetické vzťahy v širokých kultúrno-historických súvislostiach (Lichter, 2001, 13).
Sledovať kultúrne a hospodárske zmeny a ich prípadný vplyv na duchovný svet ľudí (alebo
možnú vzájomnú odlišnosť jednotlivých kultúrnych skupín práve v oblasti náboženstva, rituálnych predstáv a pohrebného rítu) aspoň čiastočne možno aj pomocou štruktúry pohrebných
zvykov na základe nájdených hrobov.
Štruktúrami pohrebných zvykov od mezolitu až po dobu bronzovú sa už niekoľko desaťročí
zaoberá nemecký archeológ A. Häusler (1981; 1993; 2001). Sleduje normy a pravidlá pochovávania v celoeurópskych súvislostiach a hľadá kultúrne a genetické spojitosti a rozdiely medzi
územiami a kultúrami v geografickom a chronologickom smere.
Ku kľúčovým otázkam patria:
Majú už raz rozpoznané pohrebné štruktúry regiónu v priebehu tisícročí jasne definované
hranice? Je toto rovnaké pravidlo pohrebného rituálu rozpoznané aj v ďalších častiach Európy?
Je medzi nimi nejaká súvislosť (Häusler, 1992, 382)? Existujú špecifické štruktúry pohrebných
zvykov, ktoré sa dajú spájať s jednotlivými historickými periódami od obdobia mezolitu po
dobu bronzovú (Häusler, 2001, 220)?
Na základe viacerých parametrov a ich kombinácií vytvoril klasifikáciu štruktúr pohrebných
zvykov (obr. 1) jednotlivých kultúr a kultúrnych skupín. Základným kritériom je orientácia
hrobov podľa svetových strán a spôsob uloženia zosnulého. Podľa schémy klasifikácie orientácie skeletov ležiacich vo vystretej polohe na chrbte a štyroch svetových strán bolo vytvorených
22 rôznych typov uloženia kostier v hrobe. Dôležitá je orientácia kostier. Ak sú mužské aj ženské kostry/telá orientované hlavou na tú istú svetovú stranu, hovoríme o monopolárnom princípe, ak sú orientované na rozdielne svetové strany, ide o bipolárny princíp. Na klasifikáciu
skrčencov sa používali predovšetkým tieto parametre: orientácia kostry, uloženie tela na ľavý
alebo pravý bok. V tomto prípade vzniká až 52 kombinácií uloženia kostier (Häusler, 2001,
210).
K tomu typologicky roztriedil a označil aj polohy rúk voči telu (obr. 2) v prípade inhumácie
(varianty A – L), vychádzajúc už z typológie U. Fischera (1956) a M. Buchvaldka (Buchvaldek
– Koutecký, 1970).
Podľa Häuslera (2001, 212) správne odlíšenie jednotlivých typov hrobov a polôh (hrob žiarový/kostrový; v skrčenej polohe/vo vystretej polohe; orientácia v smere Z – V, S – J) má takú
istú dôležitosť ako typológia hmotných artefaktov.
Typologické rozdelenie pohrebných zvykov umožňuje rozpoznať časovo špecifické, veľk
16

Obr. 1 Häuslerova typológia uloženia a orientácie skeletov podľa tzv. štruktúry pohrebných zvykov
(Häusler, 2001).
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teritoriálne oblasti, líšiace sa medzi sebou práve pohrebnými zvyklosťami v určitej dobe,
a umožňuje sledovať aj ich zmeny a posun v priestore a čase. Vyššie uvedené parametre a kritériá majú dobrú vypovedaciu schopnosť. Teda v teritoriálnom a chronologickom pohľade rozdeľujú medzi sebou jednotlivé oblasti, ktoré sú definované istou (domácou) štruktúrou pohrebného rítu alebo spájajú viaceré rozdielne a od seba nezávislé oblasti spoločnými pohrebnými
zvyklosťami.

Obr. 2 Häuslerova typológia polôh rúk voči telu (Häusler, 2001).

Identická štruktúra pohrebných zvykov na konkrétnych pohrebiskách, v archeologických
kultúrach alebo geografických územiach, na ktorých sa často rozprestierajú viaceré kultúry, nie
je na prvý pohľad určujúca, no môže informovať o viacerých detailoch pohrebných rituálov
(Häusler, 2001, 214n).
Otázne je, či rovnaké spôsoby v pochovávaní, resp. identické pozostatky pohrebného rituálu
zachytené v rôznych geografických oblastiach a časových obdobiach pramenia aj v rovnakých
duchovných predstavách, a teda by boli jedným zo spájajúcich prvkov kultúr bez ohľadu na ich
materiálnu náplň. V interpretácií pohrebných zvykov celého praveku ale existuje zásadný problém, čím sú zmeny v pochovávaní spôsobené (podľa Häuslerovej terminológie zmeny v štruktúre pohrebných zvykov): vplyvom alebo priamo príchodom novej skupiny obyvateľstva
z iných oblastí s inými duchovnými predstavami, ktoré sa odrážajú v používaní iných rituálov
a spôsobov pochovávania; zmenou predstáv spôsobenou prirodzenými vývojovými zmenami
(napr. v hospodársko-technickej oblasti); tzv. sociálnymi dôvodmi (niektorí členovia spoločnosti majú iné postavenie a sú pochovávaní iným spôsobom ako ostatná komunita); ekonomicko-praktickými dôvodmi (Šuteková, 2004, 24, 25).
Interpretácia je veľmi zložitá. Na každý problém je nutné nahliadať individuálne, so zreteľom na predchádzajúci vývoj, geografickú oblasť, okolité kultúrne jednotky. Napriek tomu
však predpokladáme, ako sa snaží dokázať i A. Häusler, že (nielen) v praveku existujú určité
všeobecné princípy a pravidlá, ktoré sú spoločné pre obyvateľov veľkého geografického územia.
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Häuslerove výsledky ukazujú, že práve jeho nadregionálne delenie kostrových hrobov na
nekropolách od mezolitu po dobu bronzovú podľa kritérií „štruktúry pohrebných zvykov“
(orientácia a uloženie skeletu) má svoju vypovedaciu schopnosť. Klasifikácia podľa vonkajšej
formy hrobu (skrinkový hrob, mohyla atď.) sa prejavila ako nie veľmi vhodná (Häusler, 2001,
216n). Výsledky zistené podľa tohto kritéria rozdeľovali sledované územie na viac menších teritoriálnych celkov a mnohokrát zakrývali pôvodnú podstatu a charakter celej kultúry. Dôležitým faktorom pri analýze bola i dostupnosť stavebného materiálu – napr. kameňa, od čoho
mohla závisieť voľba formy hrobu: zvyk stavať mohyly, skrinkové hroby alebo len jednoduché
vyhĺbené zemné jamy.
Podľa týchto analýz možno hovoriť o kontinuálnom vývoji od neolitu až po ranú dobu bronzovú. V žiadnom prípade medzi jednotlivými periódami nejde o katastrofické zmeny a zlomy.
Najstaršie neolitické kultúry v podstate nadväzujú na zvyky predchádzajúceho mezolitického
obyvateľstva. Popritom, možno práve v dôsledku zmien v duchovnej sfére súvisiacich s rozvojom poľnohospodárstva, sa objavuje nový typ pohrebných zvykov – a to uloženie tela zosnulého v skrčenej polohe na ľavom boku. V podstate rovnaká štruktúra pohrebného rítu sa vyskytuje v kultúrach od juhovýchodnej Európy cez strednú až po západnú Európu. Pre pohrebné
zvyky v staršom neolite platí monopolárny princíp (orientácia na jednu svetovú stranu), orientácia hlavy na východ s možnými odchýlkami na severovýchod alebo juhovýchod, bez rozlíšenia pohlaví, prevažuje uloženie v skrčenej polohe na ľavom boku (Häusler, 1993, 383). Orientácia skeletov na ľavý bok je jediná alebo prevažuje v hroboch od kultúry Starčevo-Criş až po
celú oblasť osídlenia kultúry s lineárnou keramikou (Pavúk, 1972, 33n).
V mladšej neolitickej vývojovej fáze nastávajú zmeny v sledovanej štruktúre pohrebných
zvykov predovšetkým v oblasti lengyelskej kultúry a poströssenského kultúrneho okruhu. Postupne začína prevažovať orientácia z ľavého boku na pravý. Tento nový princíp dosahuje svoj
rozkvet práve vo východných skupinách – tiszapolgárskej a bodrogkeresztúrskej, teda na začiatku eneolitického obdobia. Ak pod štruktúrou pohrebných zvykov rozumieme odraz vtedajšej špecifickej ideológie a náboženstva, tak hlavne v eneolite môžeme nájsť viaceré vedľa seba
existujúce ideológie a v žiadnom prípade nie principiálny zlom oproti neolitickým predstavám
(Häusler, 2001, 224).
Prvýkrát nastáva odlíšenie oboch pohlaví nielen na základe hrobovej prílohy, ale aj na základe uloženia tela. Muži a aj deti mužského pohlavia bývajú ukladaní v skrčenej polohe na
pravý bok a ženy na ľavý. Obrat k bipolarite a k dominancii pravej strany zrejme súvisí s hospodárskymi a sociálnymi zmenami spoločnosti. Mužský element sa v spoločnosti dostal do popredia, pričom práve pravá strana – držiaca zbraň alebo nástroj, sa spája s mužským prvkom
a ľavá so ženským. Ide o priamu kauzálnu súvislosť. V hospodársky a technicky vyspelejšej
eneolitickej spoločnosti je, prirodzene, na vyššej hierarchickej priečke muž, čo sa dáva do súvislosti aj s počiatkami metalurgie (Häusler, 1992, 384; Metzler, 2004, 162).
Tieto zvyky majú v celej strednej Európe spoločné trvanie až do začiatku novej etapy – doby
bronzovej. V mladom eneolitickom období, keď sa do oblasti strednej Európy rozšírila kultúra
so šnúrovou keramikou, sa v pohrebných zvykoch dodržiava ešte prísnejšie rozlíšenie oboch
pohlaví. Muži boli ukladaní na pravý bok s hlavou orientovanou na západ a tvárou na juh
a ženy na ľavý bok s hlavou na východ a s pohľadom na juh (s možnými odchýlkami). Takáto
orientácia v prípade kostrového pochovávania pretrvávala až do staršej doby bronzovej – do
unětickej kultúry, a teda je jedným z možných dôkazov o kontinuite vývoja oboch periód.
Na štúdium štruktúry pohrebných zvykov si bolo treba vytvoriť základné priam až matematické parametre definujúce jednotlivé uloženia tela. Aj keď pohrebné zvyky nepredstavujú
priamy odraz používanej typológie a v skutočnosti z nej existuje množstvo výnimiek, aj tak
tento pohľad na celú problematiku priniesol veľmi zaujímavé závery a súvislosti, ktoré sa
v realite skutočne odrážajú.
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Treba brať na zreteľ i vonkajšiu formu hrobu (hrob plochý; katakombový; skrinkový; mohyla; v prípade žiarového spôsobu jamový, urnový hrob). Ak sú v jednom kultúrnom okruhu
alebo dokonca na jednom pohrebisku doložené rôzne spôsoby zaobchádzania s mŕtvymi, často
sú dôvody tejto činnosti spájané s právami, príp. so spoločenským postavením zosnulého člena
spoločnosti. Napríklad v bulharskej Varne boli muži ukladaní do hrobovej jamy vo vystretej
polohe a ženy v skrčenej. Ani v pravekých kultúrach nemusí platiť, že jedno náboženstvo sa
v rituálnych predstavách odráža vždy jedným a tým istým spôsobom, napríklad len spopolňovaním svojich zosnulých.
Häuslerova typológia je založená na kostrových hroboch. Uloženie tela do hrobovej jamy je
v sledovanom období tradične považované za všeobecne a najhlavnejšie používaný spôsob pochovávania. Do celého sumáru výsledkov treba zaradiť i žiarové hroby. Kremácia sa navyše
v určitom úseku eneolitu stala všeobecne používanou. Významné zmeny sa udiali práve na prelome starého a stredného eneolitu, pri vzniku badenskej kultúry. V jednom časovom horizonte
sa na veľkom kultúrne zjednotenom území Karpatskej kotliny zavádza posmrtné spaľovanie
tiel, ako hlavný prejav pohrebného rítu.
Okrem týchto dvoch najznámejších spôsobov pochovávania je možné predpokladať i ďalšie
spôsoby, ktoré po sebe nezanechávajú stopy a teda nie sú rozoznateľné (Zalai-Gaál, 2001, 38n).
To však neznamená, že nemohli byť aj bežne používané (napr. vystavenie tela a jeho postupné
rozloženie na vzduchu; spálené pozostatky rozsypané po okolí).
Ani z jedného obdobia a územia hroby neposkytujú ucelené informácie a dostačujúce výsledky, ktoré by bez pochybností reprezentovali celú komunitu žijúcu a postupne umierajúcu
v presne stanovenom čase a priestore. V rámci rekonštrukcie je preto nutné počítať s pravdepodobnými, ale nedokázateľnými faktami. Ako jedno z vysvetlení sa ponúka možnosť, že predpokladaní žijúci členovia spoločnosti mohli byť pochovaní spôsobom, ktorý už dnes nemožno
zachytiť.
Prijatie tohto faktu by zmenilo pohľad na doterajšiu štruktúru pohrebného rítu, ktorá určitým spôsobom už špecifikuje spôsoby pochovávania a charakterizuje ich ako „bežne používané“. Tak isto by tieto výsledky priniesli nové pohľady na náboženské a kultové predstavy
spoločnosti.
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Bestattungssitten auf neolithischen und äneolithischen Gräberfeldern
oder die sog. Häusler-Struktur der Bestattungssitten
Zusammenfassung

Die Entwicklung von archäologischen Kulturen ist auf Grund spezifischer Wandlungen in
der Sachkultur definiert. Das deutlichste Unterscheidungselement von einzelnen Kulturen ist
Keramik als eine empfindsame Abspiegelung der kulturellen Identität und chronologischen
Entwicklung. Archäologisch gut erfassbar sind die Überreste aus Siedlungen und Bestattungsarealen, die zusammen mit weiterer wirtschaftlich und agrarisch ausgenutzter Umgebung das
Siedlungsareal einer Gemeinschaft (community) mit seiner eigenen Innenstruktur bilden (Neustupný, 1986). Die Identifizierung von einem kompletten Siedlungsareal mit allen seinen Bestandteilen ist in der europäischen Forschungsgeschichte eher ein Ausnahmefall. Die fehlende
Informationsquelle zwingt uns andere Möglichkeiten der Kenntnisgewinnung innerhalb eines
bestimmten Lebens- oder Todesbereichs aufzusuchen.
Gräber als archäologische Objekte, bzw. Bestattungen als ein Akt des Umgangs mit einem
Verstorbenen von seinem Tod auf bis zur Grablegung liefern uns eine reiche Informationsquelle über mehrere Lebensbereiche der vorzeitlichen Gesellschaft. Grabsitten, d. h. Normen
und Regeln, nach denen das ganze Ritual realisiert wird (Grablegung des Körpers, Verstreuen
der Asche, Ausstellen des Körpers bis zum Vermodern usw.) sind kulturell und zeitlich mehr
spezifisch als die Grabform selbst. Die Zeremonie – Bestattung ist die Hauptzentrale.
Eine interessante Forschung wurde noch in den 1950er Jahren vom deutschen Archäologen
U. Fischer durchgeführt (1956), auf Grund der neolithischen und äneolithischen Grabfunde im
Saalegebiet. Mit Hilfe des Vergleichs von Grabverbänden und Bestattungssitten hat er gemeinsame und unterschiedliche Elemente von einzelnen Kulturen so festgestellt, wie sie durch
Keramik und andere Artefakte definiert waren. Auch trotz gewissen Unstimmigkeiten hat er
somit, abgesehen von der Keramiktypologie, eine weitere Blickmöglichkeit auf Kultureinheiten, deren Kontakte und genetische Beziehungen in breiten kultur-historischen Zusammenhängen geboten (Lichter, 2001, 13).
Die kulturellen und wirtschaftlichen Wandlungen bzw. deren Einfluss auf die menschliche
Geisteswelt zu verfolgen (oder die Unterschiedlichkeit von einzelnen Kulturgruppen gerade im
Gebiet von Religion, Ritualvorstellungen und Bestattungsritus) kann man wenigstens teilweise
auch mit Hilfe der Struktur von Bestattungssitten auf Grund der entdeckten Gräber.
Mit Strukturen der Bestattungssitten vom Mesolithikum bis zur Bronzezeit befasst sich
schon seit einigen Jahrzehnten der deutsche Archäologe A. Häusler (1981, 1992, 2001). Er verfolgt die Normen und Regeln der Bestattung in gesamteuropäischen Zusammenhängen und
sucht kulturelle und genetische Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Gebieten und
Kulturen aus geographischer und chronologischer Sicht.
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Zu den Schlussfragen gehören:
Besitzen die schon einst erkannten Grabstrukturen einer Region im Laufe der Jahrhunderte
klar definierte Grenzen? Ist die selbe Regel des Bestattungsrituals noch in weiteren Teilen
Europas erkannt worden? Besteht zwischen ihnen ein Zusammenhang (Häusler, 1992, 382)?
Gibt es gewisse spezifische Strukturen der Bestattungssitten, die man mit einzelnen historischen Perioden vom Mesolithikum bis zur Bronzezeit verbinden könnte (Häusler, 2001, 220)?
Auf Grund von mehreren Parametern und deren Kombinationen bildete A. Häusler eine
strukturelle Klassifikation der Grabsitten (Abb. 2) von einzelnen Kulturen und Kulturgruppen.
Das Hauptkriterium ist die Orientierung der Gräber nach Himmelsrichtungen und die Art von
Grablegung eines Verstorbenen. Auf Grund des Klassifikationsschemas von Skeletten in gestreckter Rückenlage hat man 22 verschiedene Typen der Skelettlage im Grab ausgesondert.
Wichtig ist die Orientierung der Skelette. Wenn männliche sowie weibliche Skelette/Körper
mit ihrem Kopf in die gleiche Himmelsrichtung orientiert sind, sprechen wir über das monopolare Prinzip, wenn sie in verschiedene Himmelsrichtungen orientiert sind, handelt es sich um
das bipolare Prinzip. Für die Klassifikation von Hockern verwendete man vor allem folgende
Parameter: Orientierung des Skelettes, links- oder rechtsseitige Körperlage. In diesem Fall entstehen bis zu 52 Kombinationen der Skelettlage (Häusler, 2001, 210). Dazu noch hat der Autor
auch die Lage der Hände gegenüber dem Körper (Abb. 1) im Fall der Inhumation typologisch
klassifiziert und bezeichnet (Varianten A – L), wobei er schon von den Typologien von U. Fischer (1956) und M. Buchvaldek (Buchvaldek, Koutecký, 1967) ausgegangen ist.
Nach Häusler (2001, 212) ist die richtige Unterscheidung von einzelnen Grabtypen und
Körperlagen genauso wichtig wie die Typologie von materiellen Artefakten. Seine Ergebnisse
zeigen, dass gerade die überregionale Klassifikation von Skelettgräbern auf den Nekropolen
vom Mesolithikum bis zur Bronzezeit anhand von Kriterien der „Struktur der Bestattungssitten“ (Orientierung und Lage des Skeletts) ihre Aussagekraft besitzt. Sie bestätigt eine kontinuierliche Entwicklung vom Neolithikum bis zur Frühbronzezeit. Die ältesten neolithischen Kulturen knüpfen an die Bräuche der vorangehenden mesolithischen Bevölkerung an. Das
monopolare neolithische Prinzip, ohne Geschlechtsdifferenzierung und mit Überlegenheit von
linken Hockern (Häusler, 1992, 383) wird seit Anfang des Äneolithikums von einer neuen Sitte
abgelöst. Das erste mal kann man Männer- und Frauengräber auf Grund der Körperlage erkennen. Männer und Jungen werden gewöhnlich in rechter und Frauen in linker Hockerlage ins
Grab gelegt. Eine Wendung zur Dominanz der rechten Seite und zur allmählichen Bipolarität
hängt vermutlich mit wirtschaftlichen und sozialen Wandlungen innerhalb der Gesellschaft zusammen. In der wirtschaftlich und technisch entwickelteren äneolithischen Gesellschaft gelangt natürlich der Mann auf eine höhere hierarchische Stufe, was man auch mit den Anfängen
von Metallurgie in Zusammenhang stellt (Häusler, 1992, 384; Metzler, 2004, 162).
Im späten Äneolithikum, als sich aufs mitteleuropäische Gebiet die Kultur mit Schnurkeramik verbreitet hat, hält man in Grabsitten eine noch strengere Differenzierung der beiden Geschlechter ein. Männer wurden auf die rechte Seite mit Kopf nach Westen und Blick nach
Süden gelegt und Frauen auf die linke Seite mit Kopf nach Osten und Blick nach Süden (mit
möglichen Abweichungen). Solche Orientierung überdauerte im Fall der Körperbestattung bis
zur altbronzezeitlichen Aunjetitzer Kultur und es repräsentiert damit einen der möglichen Belege über die Entwicklungskontinuität der beiden Perioden.
Für das Studium der Struktur von Bestattungssitten musste man grundlegende, geradezu
mathematische Parameter gestalten, die einzelne Körperlagen definieren. Auch wenn die Bestattungssitten keinen direkten Beleg der benutzten Typologie darstellen und in Wirklichkeit
gibt es viele Ausnahmen davon, dennoch brachte dieser Blick auf die gesamte Problematik sehr
interessante Schlüsse und Zusammenhänge, die sich tatsächlich in der Realität abspiegeln.
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Koncom doby bronzovej nastávajú vo východnom Stredomorí viaceré závažné zmeny. Staré
civilizácie a štáty vymizli z mapy dejín, alebo v transformovanej podobe prechádzajú do doby
železnej. Mestské centrá násilne zanikli pod vplyvom nájazdov spojených vojenských družín,
známych z egyptských prameňov ako „morské národy.“
Analogický zvrat postihol aj grécky svet, kde skončil rozkvet egejskej civilizácie neskoromykénskeho obdobia a začal sa úpadok, s pomalým prechodom do nasledujúcej dejinnej éry.
Historické správy opisujúce tieto udalosti síce nemáme, no práve v tomto čase sa tu objavuje
viacero domácej kultúre cudzích typov hmotných pamiatok, ktoré sú, naopak, podobné tým zo
strednej Európy. Mnohí bádatelia ich spájajú s inváziou zo severu, ktorá mala zapríčiniť zistené
deštrukcie na sídliskách v centrálnej mykénskej oblasti aj na severnej periférii (v strednej Macedónii) a následné zmeny hustoty osídlenia i kultúrneho prejavu. Časť slovenských bádateľov
hľadá pôvod týchto dobyvateľov v kultúrach stredodunajských popolnicových polí karpatskej
oblasti, najmä čakanskej. Porovnaním keramického materiálu vzťahujúcemu sa na toto dianie
preskúmame túto hypotézu.

„BARBARSKÁ“ KERAMIKA V CENTRÁLNEJ OBLASTI
MYKÉNSKEJ KULTÚRY
Za centrálnu oblasť mykénskej kultúry považujeme Peloponézsky polostrov, stredné
Grécko a Krétu, egejské ostrovy a Cyprus. Jej ťažisko leží v Argolide, ku ktorej sa pripájajú
rozvinuté regióny ako Mesénia a Lakónia, Attika s Aténami, v strednom Grécku Boiótia, s centrami v Thébach a Orchomene a Fókis s Delfami. Už na konci neskoroheladského obdobia
(Late Helladic – ďalej len LH) IIIB, ale hlavne v LH IIIC sa tu objavuje keramika, ktorá v prostredí mykénskej hrnčiarskej produkcie pôsobí cudzo. Nazýva sa v ruke vyrábaná leštená keramika s tmavým povrchom (dark-surfaced handmade burnished pottery – ďalej len HMB keramika) alebo „barbarská“ keramika (Rutter, 1990, 29; Catling – Catling, 1981, 71). Odlišuje sa
najmä spôsobom výroby a kvalitou hliny, úpravou povrchu a kvalitou výpalu: je vyrábaná
v ruke bez pomoci hrnčiarskeho kruhu, hlina obsahuje hrubé anorganické prímesi, povrch je
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leštený a tmavý, nádoby sú vypaľované pri nízkej teplote asi na otvorenom ohni, čím získavajú
škvrnitý povrch. Táto keramika je väčšinou nezdobená, najvýraznejšie sú na nej nalepované
plastické pásiky, väčšinou pretláčané prstami, zriedkavo sa objavuje kanelúra alebo rytie. Niekedy možno rozlíšiť dva druhy hliny: hrubšiu na väčšie tvary nádob, jemnejšiu na menšie. Napriek tomu mykénska keramika tohto obdobia je točená na kruhu z jemnej hliny a zdobená maľovaním. V ruke sú vyrábané len miniatúrne nádoby (asi detské hračky). Hlina s hrubozrnnými
prímesami sa používala iba na veľké zásobnicové nádoby a kuchynskú keramiku, obidva druhy
sú však vytáčané na hrnčiarskom kruhu a nikdy nie sú leštené (Rutter, 1975, 18).
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Na náleziskách vnútorného mykénskeho územia tvorí HMB keramika vždy len malú časť
celkového hrnčiarskeho inventára, väčšinou ide o fragmenty z 10 – 100 nádob (Rutter, 1990,
36) medzi tisícami črepov na kruhu točenej mykénskej keramiky. Nenachádzajú sa len v jednom uzavretom nálezovom komplexe (dom, jama), ale sú roztrúsené v širšom priestore sídliska. Aj na náleziskách, kde je takáto keramika pomerne častá, sú nádoby vo veľmi fragmentárnom stave, len málo je úplne zachovaných alebo rekonštruovateľných. Táto skutočnosť
veľmi sťažuje vypracovanie typológie a celkového systému výzdoby keramiky.
Tvary a výzdoba HMB nádob čiastočne ovplyvnili aj vývoj na kruhu točenej mykénskej LH
IIIC keramiky, hlavne od stredného LH IIIC stupňa (Rutter, 1990, 36nn), opačný jav sa zistil
v Tirynte a na Kréte (Rutter, 1990, 39; Hallager, 1985, 303). Bývajú považované za kuchynskú
keramiku, prípadne vyhradenú na skladovanie potravín (Bouzek, 1985, 184; Small, 1990, 5).
Avšak rôznosť tvarov vypovedá o tom, že pravdepodobne ide o celý súbor: kuchynské aj zásobnicové nádoby vrátane stolovej keramiky (Rutter, 1990, 42n).
„Barbarská“ keramika je v podstate len krátkodobým fenoménom. Najstaršie nálezy (ale
malý počet) pochádzajú z LH IIIB2, no väčšina materiálu je datovaná do včasného LH IIIC,
najneskoršie príklady (tiež nie početné) sú z kontextov konca LH IIIC, po tomto období sa už
HMB keramika tohto druhu v južnom Grécku a na Kréte nevyskytuje (Rutter, 1990, 35). Ďalší
zaujímavý fakt predstavuje skutočnosť, že v centrálnej mykénskej oblasti bola odkrytá takmer
výlučne na sídliskách, hrobových nálezov je minimum.1
Avšak v ruke vyrábaná leštená keramika nie je importovaná, hlavne na náleziskách, kde sa
nachádza vo väčšom množstve a v repertoári väčších tvarov, sa jednoznačne považuje za lokálny výrobok. Nepôsobí ani dosť esteticky, aby sa s ňou obchodovalo pre ňu samu, ani veľké
otvorené tvary nie sú vhodné na transport produktov. Za importované možno označiť len ojedinelé nálezy črepov v lokalitách, kde sa HMB keramika inak nenachádza (Rutter, 1975, 29, 30;
1990, 31).
Archeológia sa touto keramikou v mykénskych sídliskách začala zaoberať až koncom 60.
a v 70. rokoch minulého storočia, keď na ňu pri spracovávaní nálezových súborov z Mykén
a Korakou upozornili E. French (1969, 136) a J. B. Rutter (1975). Ku koncu 70. a v 80. rokoch
boli takéto nálezy postupne zverejňované z ďalších sídlisk centrálnej mykénskej oblasti na
pevnine, na Kréte a na Cypre.
Už prvé práce sa zároveň snažili vysvetliť jej pôvod v Grécku. Bádateľov táto téma rozdelila na dve skupiny: difuzionistov, ktorí jej počiatky hľadajú mimo územia Grécka a jej objavenie sa vysvetľujú príchodom cudzích skupín obyvateľstva z území na sever od centrálnej mykénskej oblasti; a tých, ktorí za jej výrobcov považujú miestnych roľníkov a za dôvod výroby
celkové zrútenie sa hospodárskeho systému v neskorom LH IIIB a začiatkom LH IIIC. Tieto
dva názory sú neustále konfrontované. Ani zástupcovia difuzionistickej skupiny nie sú jednotní
v pohľade na to, z ktorej oblasti Európy títo cudzinci s keramikou prišli.
Pokiaľ sa pôvod „barbarskej“ keramiky hľadá mimo centrálnej mykénskej oblasti, bádatelia
ho najčastejšie nachádzajú na územiach severne od Grécka, menej často v južnom Taliansku.
Býva paralelizovaná s hrubou keramikou Tróje VIIb, ale táto oblasť nie je považovaná za východiskovú, pretože aj tu je hrubá v ruke vyrábaná keramika cudzia (Rutter, 1975, 31n). J. Rutter najskôr videl jej predchodcov v južnom Bulharsku vo vtedy neidentifikovanej kultúre
(1975, 31), teraz (spolu s coarse ware Tróje VIIb1) v skupine Coslogeni v juhozápadnom Rumunsku. Pripisuje ju skupinám obyvateľstva zo severu, ktoré mohli prispieť k zničeniu Tróje
VIIa a mykénskych palácov (Rutter, 2000, Les. 28). H. Bankoff ich hľadal najprv v údolí juho––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Len jedna malá nádobka pochádza z hrobu v Perati v Attike (Rutter, 1990, 36), jedna podobná z Pellany v Lakónii a štyri z Medeonu vo Fokide (Pilides, 1994, 21, 27).
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slávskej Moravy v skupine Mediana (Bankoff – Winter 1984, 8-23), neskôr v skupine Donja
Brnjica – Gornja Stražava, rozšírenej od rieky Moravy do juhozápadného Bulharska a priľahlého údolia Strumy. Považuje ich za otrokov v mykénskych mestách (Bankoff – Meyer – Stefanovich, 1996, 193n, 201-204).2 J. Bouzek v tejto keramike vidí stopy vplyvu kultúr popolnicových polí, ktorý sa prejavil aj v Taliansku (protovillanovská kultúra), na západnom Balkáne
a v Macedónii (žliabkovaná keramika) (1985, 187; 1994, 226n; 2001, 48n). Podobne aj
S. Deger-Jalkotzy zameriava na strednú Európu a nepriamych predchodcov HMB keramiky
v južnom Grécku vidí v stredodunajských popolnicových poliach, ktoré ovplyvnili keramickú
produkciu v Adriatickej oblasti (1977, 47, 50, 51; 1983, 164, 166). Netvrdí však, že išlo o presun veľkých skupín obyvateľstva, táto oblasť mala byť len akýmsi vyžarovacím centrom impulzov. Výrobcovia „barbarskej“ keramiky mohli byť žoldnieri v službách mykénskych vládcov (Deger-Jalkotzy, 1977, 67n). K. Kilian HMB keramiku z Tiryntu odvodil najprv od
talianskych predlôh (subappenine facies), neskôr sa priklonil k severozápadogréckym (hrubá
keramika v Epire) a bosnianskym paralelám (Bouzek, 1985, 184).3
V súčasnosti sa však bádatelia zhodujú v tom, že HMB keramiku nemožno pripísať jednej
jedinej oblasti alebo kultúre kdesi na sever od Grécka. Zdá sa, že ani jedna z doteraz navrhovaných kultúr nevyhovuje v plnej miere všetkým podmienkam a nezahŕňa všetky dokázané tvary.
Takisto je otázny podiel výrobcov „barbarskej“ keramiky na zničení mykénskych centier a ich
spojenie s objavením sa zbraní a súčastí odevov severského pôvodu.
Teóriu domáceho pôvodu HMB keramiky zastáva menej bádateľov. David B. Small pripisuje jej výrobu domácnostiam mykénskych roľníkov, ktorí na konci LH IIIB čelili požiadavkam väčšieho tribútu zo strany elít (na výdavky na obranu) a po zániku mykénskych palácov
a ich skladovacej a redistributívnej funkcie riziku neúrody tým, že produkovali keramiku (a iné
úžitkové predmety) pre lokálny trh, kde ju vymieňali za poľnohospodárske prebytky (1990,
17-19; 19974). Gisela Walberg vysvetľuje výrobu HMB keramiky úpadkom centralizovaných
veľkých dielní (1976), podobne ako aj Nancy Sandars a A. M. Snodgrass (Small, 1990, 95).
Christian Podzuweit na základe výsledkov vykopávok v Tirynte tvrdí, že HMB keramika nebola krátkodobým javom, ale trvala 150 až 200 rokov (LH IIIB2 – neskorý LH IIIC), a pretože
sa nachádza aj na sídliskách, kde nie sú dokázané žiadne deštrukcie, nemožno ju pripísať dobyvateľom. Hovorí, že ju vyrábali vidiecki Mykénčania, ktorí boli len vo voľnom vzťahu k palácovým centrám, a vo včasnom LH IIIC opustili svoje menšie sídliská (zničené zemetrasením
na konci LH IIIB2) a presťahovali sa do veľkých miest ako Tiryns a Mykény (Podzuweit, 1982,
68, 70).
Zdá sa, že bádatelia sa v blízkej budúcnosti nedohodnú na príčinách objavenia sa HMB keramiky a ťažko možno predvídať, či nové výskumy a publikovanie nových nálezov prispejú ku
konečnému riešeniu. Nezodpovedá úplne žiadnej z kultúr, ktoré poznáme z Balkánu, preto
nájsť jedinú východiskovú oblasť je asi nemožné. Ani argumenty o výrobe HMB keramiky mykénskymi roľníkmi neobstoja, pretože kombinácia výroby v ruke, tvarov, leštenia povrchu
a výzdoby je v egejskom svete natoľko neobvyklá, že sa nedá odvodiť od mykénskych predlôh
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
Hypotézu o otrokoch po prvýkrát naznačil Wardle (1977, 189).
3
Cituje Kilian, 1978, 312-317.
(Kilian, K.: Nordwestgriechische Keramik aus der Argolis und ihre Entsprechungen in der Subappenninfacies.
In: Atti della XX Riunione Scientifica dell’ Instituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Basilicata 1976. Florence, 1978, s. 311-320, n. v.)
4
Tu len zintenzívňuje opakovanie svojich argumentov.
5
Cituje Sandars, 1978, 192; Snodgrass, 1983, 79.
(Sandars, Nancy K.: The Sea Peoples. London : Thames and Hudson, 1978. n. v.
Snodgrass, A. M.: The Greek Early Iron Age: a reappraisal. In: Dialogues d’Histoire Ancienne 9, 1983, 73-86.
n. v.)
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ani od predlôh stredoheladského obdobia (MH), ktoré je príliš vzdialené a nie sú dokázané
žiadne spojovacie články s LH IIIC (Rutter, 1976).
V centrálnej mykénskej oblasti poznáme viac ako 30 lokalít (Kilian, 1988, obr. 5; Pilides,
1994, obr. 2; Rutter, 1990, 48: mapa; Small, 1990, 3), v ktorých sa HMB keramika našla (najdôležitejšie náleziská sú na mape). Väčšina našich poznatkov pochádza z niekoľkých najlepšie
preskúmaných a publikovaných sídlisk, ktoré poskytli dostatok materiálu na analýzu. V ostatných lokalitách sa našlo iba niekoľko fragmentov HMB keramiky, ktoré v teoretických prácach
môžu byť použité len ako porovnávací materiál.
Náleziská HMB keramiky sa výrazne koncentrujú na severovýchodnom Peloponéze,
v strednom Grécku a na Kréte. Našla sa aj na Cypre, ale nie na Kykladských ostrovoch (a asi
ani na Dodekanézskych),6 napriek tomu, že tu bolo odkrytých mnoho lokalít s osídlením z obdobia záveru neskorej doby bronzovej (Rutter, 1990, 36).
Na niekoľkých sídliskách sú v ruke vyrábané nádoby datované do mladších stupňov neskoromykénskeho obdobia a tvoria väčší podiel na materiáli: Kalapodi (Jakob-Felsch, 1987, 27),
Korint (Rutter, 1979, 390n, pozn. 39), Asine (Pilides, 1994, 15n),7 tie ale nezaraďujeme medzi
HMB keramiku včasného LH IIIC stupňa. Krétsky materiál s najväčšou pravdepodobnosťou
pochádza z južného Talianska alebo zo Sardínie a mohli ho sem priniesť obchodníci. Datovaný
je už od neskorominojského stupňa IIIA2 do IIIC (Hallager, 1985, 303; Rutter, 1990, 35). Na
Cypre sa HMB keramika našla len v niekoľkých lokalitách v malých množstvách (do 10 črepov) a je zreteľne odlíšiteľná od iných v ruke vyrábaných cyperských keramických druhov.
Objavuje sa od konca neskorokykladského stupňa IIC, keď bolo viacero sídlisk násilne zničených. D. Pilides ju pripisuje putujúcim remeselníkom, čo by vysvetľovalo jej lokálnu výrobu
i regionálne odlišnosti v tvaroch a vo výzdobe (Pilides, 1994, 107-111).
Zoznam typických tvarov HMB keramiky priniesol Jeremy B. Rutter (1990, 41n).8 Najcharakteristickejšie sú hrnce a šálky, typickou výzdobou na nich sú plastické, niekedy prstom presekávané pásiky. Uzavreté tvary sú oveľa zriedkavejšie. Nasledujúce riadky opisujú len nálezy
datované do stupňov LH IIIB2 až LH IIIC včasný – stredný najmä z lokalít Tiryns, Aigeira, Korakou, Sparta – Menelaion a z Cypru. Ostatné náleziská nie sú zahrnuté kvôli datovaniu a odlišnej interpretácii tejto keramiky.
Hrnce. Hrnce ovoidného tvaru so širokým ústím a niekedy so zdôrazneným a von vyhnutým okrajom sú veľmi často sa vyskytujúcou formou v súbore HMB keramiky v Grécku. Sú
vyrábané z hrubozrnnej hliny. Ich priemer a výška nie sú často určiteľné, pretože väčšinou ide
len o črepy z ich okrajov, prípadne dna. Najčastejším prvkom výzdoby je vodorovný hladký
alebo prstom presekávaný plastický pásik pod okrajom. Mávajú dva jazykovité alebo podkovovito tvarované výčnelky. Zdá sa, že ani jeden profil sa z týchto definícií výrazne nevymyká,
aj keď nemusia mať všetky výzdobné alebo úchytné prvky naraz (tab. I: 1 – 7).
Tento tvar je identifikovaný už v nálezoch datovaných do LH IIIB2 z Tiryntu (Kilian, 1979,
obr. 31: 3; Pilides, 1994, obr. 5 hore). V LH IIIC je veľmi častý, v Sparte môže byť k nemu priradených 21 fragmentov (Catling – Catling, 1981, obr. 2, 3, 4: 27; tab. I: 3, 4), z Korakou 4 nádoby (Rutter, 1975, obr. 2, 9, 13, 14; tab. I: 1, 2). V Aigeire sa (aspoň medzi publikovanou ke-

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6
Možno v Emporiu na ostrove Chios, niekoľko fragmentov datovaných do neskorého LH IIIC (Pilides, 1994,
30n).
7
Cituje Frizell, 1986 (B. S. Frizell: Asine II: Results of the Excavations East of the Acropolis 1970 – 1974. Fasc.
3: The Late and Final Mycenaean Periods. Stockholm : Paul Åströms Förlag 1986. n. v.)
8
Boli vyčlenené na základe ich výskytu v dvoch alebo viacerých lokalitách. Ojedinelé tvary, napr. z Tiryntu, sem
nie sú zaradené.

27

28

ramikou) tento tvar nenachádza.9 Z Cypru poznáme len jednu nádobu tohto typu z Maa – Palaiokastro (tab. I: 7), a možno sem patria aj črepy dvoch nádob z Kitionu (Pilides, 1994, obr.
17: 1, 20: 1).
Šálky. Ostro profilované (karinované) šálky sa po prvýkrát objavili v HMB keramike a následne boli prevzaté aj do mykénskej keramiky zo stredného LH IIIC stupňa (Rutter, 1990, 37).
Majú konvexno-konkávnu profiláciu a vysoko nad okraj vytiahnuté pásikové ucho od ústia po
karináciu. V Tirynte sa nachádzajú už od LH IIIB2 (Kilian, 1981, 180), LH IIIC príklady poznáme z Korakou (Rutter, 1975, obr. 7, 12), Tiryntu (napr. Kilian, 1981, obr. 19: 2; 1982, obr.
7: 2), Aigeiry (Deger-Jalkotzy, 1983, obr. 2b, c vľavo)10 a Lefkandi, vrstva Ia (tab. I: 8). Avšak
tento tvar nie je známy zo Sparty ani Cypru.
Jednoduché hlboké šálky s konvexnými stenami a pásikovým uchom, ktoré môže a nemusí
presahovať nad okraj, bývajú zdobené vodorovným plastickým, prstom presekávaným pásikom. Zdá sa, že takýchto šálok je málo. Pochádzajú z Tiryntu (napr. Kilian, 1981, obr. 19: 12;
1982, obr. 7: 1), Aigeiry (tab. I: 11), Sparty (tab. I: 10) a Lefkandi, vrstva Ib (Schachermeyr,
1980, tab 4: a). Zvláštne je ucho na šálke z Aigeiry, pretože je prilepené z vnútornej strany jej
ústia. Ostatné uchá siahajú od vonkajšej alebo hornej strany okraja a končia v hornej polovici
tela šálky.
Plytšie, pravdepodobne polguľovité šálky poznáme z Korakou (Rutter, 1975, obr. 10) a Tiryntu (tab. I: 9). Majú veľmi podobne tvarované uchá, nalepené zvnútra.
Misy. Misy sa delia na hlboké a plytké, s horizontálnymi uchami alebo len s výčnelkami.
Hlboké misy sa našli v Korakou (Rutter, 1975, obr. 3, 8, 15; tab. II: 1, 2). Zo Sparty – Menelaionu môže byť takto určených šesť fragmentov (napr. na tab. II: 3, 4), z Tiryntu sú to napr.:
miska s plastickými výčnelkami (pellet decoration) a s presekávanými pásikmi (tab. II: 5) či
okrajový črep (Kilian, 1982, obr. 7: 3). Z Cypru by k tomuto typu mohli byť priradené fragmenty z Kitionu a z Enkomi, možno aj situlovitá nádoba zo Sindy (Pilides, 1994, obr. 9: 4, 18:
1, 19: 5). K menej rozšíreným tvarom patrí zvláštna hlboká nádoba so zvislými mierne konkávnymi stenami, zdobená plastickým, prstom pretlačovaným pásikom s výčnelkom (tab. II:
6), a črep z tela s vertikálnym pásikovým uchom z Aigeiry (Deger-Jalkotzy, 1977, obr. 14).
K tomuto črepu sa tvarom blíži fragment z Tiryntu s mierne bikonickou profiláciou, datovaný
už do LH IIIB2 (Pilides, 1994, obr. 6: 6) a čiastočne aj guľovitý tvar s dvomi tunelovými uškami z Kitionu (Pilides, 1994, obr. 17: 3). Do určitej miery je však pravdepodobné, že všetky
tieto fragmenty pochádzajú z hrncov.
Plytká misa s výčnelkami, na povrchu zdobená zvláštnou čiernou cik-cakovou maľbou je
z Korakou (tab. II: 7). V Menelaione možno za pozostatky nádob s týmto tvarom považovať
dva fragmenty (Catling – Catling, 1981, obr. 4: 28, tab. 7: (a)29). V Tirynte sa našlo niekoľko
jednoduchých misiek s rovnými alebo konvexnými stenami (tab. II: 8). Z Cypru pochádzajú
plytké misky z Kitionu, Enkomi a Hala Sultan Tekke (Pilides, 1994, obr. 16: 1-5, 18: 2, 19: 3,
21a: 2).11

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
19
Z hrncov možno pochádzajú črepy s plastickým, prstom presekávaným pásikom (Deger-Jalkotzy, 1977, obr. 3,
príklady 2 a 3) alebo s hladkým, so zárezmi na okraji (obr. 4) a tiež črep s odtlačkami prstov na okraji (DegerJalkotzy, 1983, obr. 2a).
10
Karinovaný tvar (Deger–Jalkotzy, 1977, obr. 11) je predatovaný do stredneheladského obdobia (Rutter, 1990,
pozn. 1).
11
Misa č. 22 s malými výčnelkami, zdobená rytým cik-cakovým vzorom na tele a s líniami pod okrajom je zaraďovaná medzi trójsku „Buckelkeramiku“ (Pilides,, 1994, 87, obr. 18: 7).
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Uzavreté tvary. Identifikovateľné baňaté amfory pochádzajú z Tiryntu (Kilian, 1981, obr.
40: 2; Pilides, 1994, obr. 6: 7) a Aigeiry (tab. II: 10), dva črepy z bližšie neurčiteľných uzavretých nádob sú z Korakou (Rutter, 1975, obr. 5, 6). Na Cypre (Enkomi) sa zistil podobný fragment (Pilides, 1994, obr. 19: 1), no rekonštrukciu celej nádoby umožnil až nález z Hala Sultan
Tekke (tab. II: 11). Jedna amforovitá váza sa našla v studni na aténskej agore a jedna v Delfách
(Pilides, 1994, obr. 33: 4, 34: 5). Kým nádoby z Aigeiry a Tiryntu majú pomerne široké cylindrické hrdlo a uchá pripevnené mierne nad najväčšou výduťou, amfora z Hala Sultan Tekke má
úzke lievikovité hrdlo a uchá na najväčšej výduti. Dá sa prirovnať k tiryntskej amfore, ktorá je
napodobneninou mykénskeho tvaru (Kilian, 1982, obr. 7: 5). Uchá na exemplároch z Aigeiry
a Hala Sultan Tekke vyzerajú ako hranené.
Krčahy patria k málopočetným formám, ale vhodne dopĺňajú repertoár tvarov HMB keramiky, poukazujúc na jej použitie nielen na skladovanie a prípravu jedál, ale aj na stolovanie.
Nedajú sa vzájomne porovnávať. Z Aigeiry máme zachovaný celý krčah s mierne šikmým
hrdlom a prstencovou nôžkou (Deger-Jalkotzy, 1983, obr. 1: a), ako i fragment pravdepodobne
identickej nádoby (tab. II: 9). Iné exempláre sú známe z Tiryntu a Pellany (Pilides, 1994, obr.
5: 11, 12 dole, 7: 1, 13: 6).
Zvláštne tvary. J. Rutter medzi tvarmi, ktoré sa vyskytujú na minimálne dvoch náleziskách,
poukázal aj na „podnosy“12 v Tirynte a v Mykénach (Wardle, 1973, obr. 17: 149), datované už
do LH IIIB2 a do tejto kategórie zaradil aj plochý črep z Menelaionu (Catling – Catling, 1981,
obr. 4: 34). V Tirynte sa našli tiež pokrývky patriace k HMB keramike (Kilian, 1981, obr. 21:
17-19), v Aigeire zasa praslen (Deger-Jalkotzy, 1983, obr. 1: c). Z Kitionu pochádza plochý tanier s prevŕtaným okrajom (Pilides, 1994, obr. 16: 6). V Tirynte aj Kitione sa našli črepy bikonických nádob, ale nemajú dno ani okraj (Kilian, 1981, obr. 19: 4, 6; Pilides, 1994, obr. 16: 7).
Črep z Tiryntu má nad lomom zvyšok pásikového ucha alebo odlomeného plochého výčnelku,
fragmenty z Kitionu sú veľmi malé. Neobvyklé sa zdá ucho na mise z Menelaionu, pretože nie
je nalepené, ale vyčnieva ponad okraj ústia (podobné je z Chanie).
Na všetkých piatich skúmaných náleziskách sa našli len hlboké misy, niektoré trochu nezvyčajné (Aigeira, Tiryns). Obvyklou formou sú aj hrnce s plastickým pásikom pod okrajom,
ktoré chýbajú len v Aigeire.13 Takisto tu nie je (podľa publikovaného materiálu) zastúpený tvar
plytkej jednoduchej misy. Uzavreté nádoby sa zasa nenachádzajú v Menelaione.14 Napriek
tomu, že karinované šálky sa neskôr objavili v tvaroch mykénskej maľovanej keramiky, nachádzajú sa len v Tirynte, Aigeire a v Korakou, s jedným exemplárom v Lefkandi. Hlboké
šálky nemáme doteraz z Korakou a Cypru. Ostatné tvary sú zriedkavé. Krčahy sa v dvoch prípadoch našli v hroboch.
Z tejto analýzy vyplýva, že HMB keramiku možno síce vzájomne porovnávať, ale tvary ani
výzdoba v jednotlivých lokalitách nie sú identické. Pravdepodobne táto skutočnosť má za následok toľko rôznych teórií ich pôvodu. Aj keď nie všetky tvary majú v rámci tejto skupiny
analógie a ani nie sú prítomné na každej zo známych lokalít, predsa sa radia (v neposlednom
rade z chronologických dôvodov) do jedného okruhu hrnčiarskej produkcie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
K. Kilian ich interpretuje ako prenosné ohniská (Kilian, 1979, obr. 31: 1 – 2).
13
Pozri pozn. 9.
14
Len ak by č. 32 a 33 naozaj boli malé pithosy, na čo však možno usudzovať len podľa odhadovaného priemeru
ich ústia (Catling – Catling, 1981, s. 80, obr. 4: 32 – 33).
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„BARBARSKÁ“ KERAMIKA NA SEVERNEJ PERIFÉRNEJ
EGEJSKEJ OBLASTI
V ruke vyhotovená keramika je na severnej periférii oblastí s mykénskou kultúrou v porovnaní s jej centrálnou oblasťou celkom bežná. Na kruhu točenú keramiku tu predstavujú importované mykénske nádoby a ich miestne napodobneniny. Ale aj odtiaľto sa registruje na konci
doby bronzovej výskyt nádob, ktoré sa vymykajú z rámca bežne používanej keramiky a miestami prežívajú až do doby železnej. Netvoria jednotnú skupinu, tvarovo aj výzdobne sú rôznorodé. Najpočetnejší a najlepšie spracovaný je materiál zo strednej Macedónie.
Pri svojich výskumoch tellových sídlisk v údolí rieky Axios už W. Heurtley rozpoznal druh
v ruke vyrábanej keramiky, ktorý nezapadal do rámca vtedajšej macedónskej hrnčiarskej tradície. Objavil sa v deštrukčných vrstvách z neskorej doby bronzovej v lokalitách Axiochori
(vtedy Vardaroftsa) a Limnotopos (vtedy Vardina). Najskôr ho nazval podunajskou (Danubian
ware), neskôr lužickou keramikou (Lausitz ware/pottery) (Heurtley, 1926, 13, 23; 1939, 98).
Nedávno sa v relatívne veľkom množstve objavila v Kastanase a niekoľko fragmentov poznáme aj z Assiru; novšie bádanie ju označuje neutrálnym názvom žliabkovaná keramika (kannelierte Keramik, channelled ware) (Hänsel, 2002, 24; Hochstetter, 1984, 188; Wardle, 1993,
133; 1997, 456). Zdá sa, že je sústredená na sídliskách v údolí dolného toku Axia (väčšie množstvo len na telle v Kastanase a pravdepodobne v Axiochori, menšie v Limnotope), niekoľko
črepov pochádza aj z Langadskej kotliny (Assiros, A., Perivolaki/Saratse ?).
Od bežnej macedónskej keramiky sa odlišuje opracovaním povrchu a výzdobou: je leštená
a zdobená žliabkami. Vyrobená je z hliny s hrubými anorganickými prímesami, vypaľovaná pri
nízkej teplote do tmavej až čiernej farby. Povrch býva dôkladne vyhladený a následne vyleštený, kanelúra je väčšinou šikmá na najväčšej výduti nádob, zriedkavo sa objavuje aj vodorovná alebo zvislá (Heurtley, 1939, 98; Hochstetter, 1984, 188).15 Sem môžeme zaradiť aj fazetované uchá nádob, z ktorých sa s najväčšou pravdepodobnosťou vyvinuli tordované uchá
(Hochstetter, 1984, 56) (tie sa stali typickým prvkom macedónskej keramiky a prežili až do
mladšej doby železnej) a žliabkované okraje mís.
Macedónska kanelovaná keramika na rozdiel od „barbarskej“ z južného Grécka nie je časovo obmedzená len na koniec doby bronzovej. Nové výskumy zistili jej pretrvávanie až do
staršej doby železnej, pričom jej nástup je podľa datovaného sídliska v Kastanase posunutý do
neskoršieho obdobia – od stredného LH IIIC stupňa (Jung, 2002, 224).16 Ani tu nádoby tohto
typu netvoria podstatnú časť nálezového súboru, počet žliabkovaných črepov je v pomere
k množstvu ostatnej v ruke vyhotovenej keramiky minimálny.
Ďalšou významnou zmenou v hrnčiarskej výrobe v tomto období je začiatok intenzívneho
používania hrncov a hrncovitých nádob. Sú zhotovené z hrubej hliny a zdobené plastickými,
prstom pretláčanými a vrypovanými pásikmi. Tento spôsob výzdoby nie je v Macedónii nový,
predsa však nárast počtu črepov z týchto nádob poukazuje na zmenu súvisiacu s objavením sa
kanelovanej keramiky. Kým žliabkovanie sa v ostatných oblastiach severného Grécka nevyskytuje, alebo len v niekoľkých prípadoch, plastické zdobené pásiky sú veľmi častým prvkom
v celej oblasti.
Hypotézy o pôvode macedónskej žliabkovanej keramiky sú podobné ako pre HMB keramiku južnejších oblastí. Walter A. Heurtley predpokladal príchod cudzích skupín obyvateľstva
zo strednej Európy, ktoré sa ale v Macedónii dlho neudržali a boli znovu prevrstvené pôvod––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15
V macedónskej keramike neskorej doby bronzovej sa síce bežne vyskytuje leštenie, ako i nádoby z hrubej hliny,
cudzím prvkom je však žliabkovanie a jeho použitie spolu s leštením hrubej keramiky.
16
Fáza Kastanas 13.
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ným obyvateľstvom (1939, 124).17 Bernhard Hänsel (1981, 223; 2002, 25) poukazuje na skutočnosť, že súčasné poznatky nám neumožňujú určiť východiskovú oblasť macedónskej kanelovanej keramiky, ale vôbec nepochybuje o jej severskom pôvode.18 Vychádza z výsledkov výskumu v Kastanase, kde je zmena obyvateľstva doložená nielen objavením sa tejto keramiky,
ale aj zmenou v architektúre a poľnohospodárstve. Avšak títo prišelci neprevrstvili úplne domáce obyvateľstvo, čo naznačuje prežívanie typických macedónskych tvarov v ruke vyrábaných nádob, ako aj znovupoužívanie pôvodných mediteránnych stavebných techník (nepálených tehál) (Hänsel, 2002, 15, 22, obr. 1). Jan Bouzek podporuje hypotézu o príchode
odlišného obyvateľstva zo severnejších oblastí a macedónsku žliabkovanú keramiku spája
s oblasťou stredodunajských popolnicových polí, avšak o niektorých tvaroch usudzuje, že majú
pôvod v oblasti stredobalkánskej skupiny Mediana (1969, 66, obr. 25; 1985, 190n, obr. 95).
K. A. Wardle argumentuje skutočnosťou, že počet črepov kanelovanej keramiky je príliš
malý na to, aby mohol reprezentovať príchod veľkého množstva ľudí a je len dôkazom kontaktov so severne položenými regiónmi. V podstate popiera jej prítomnosť už na konci doby bronzovej (1997, 445n). Nechce s archeologickým materiálom spájať pohyby kmeňov či skupín
obyvateľstva (napr. Dórov), ktoré sú zaznamenané v písomných prameňoch (Wardle, 1977,
154). S teóriou príchodu cudzích skupín obyvateľstva (ako ju prezentuje B. Hänsel) nesúhlasia
ani autori nového prehľadu severogréckeho praveku, ktorí zmeny na toumbe pri Kastanase vysvetľujú krátkodobými zmenami v živote pravekých komunít, zapríčinenými napr. obdobiami
nedostatku a hladu, preorientovaním výroby, zrútením výmenných sietí, ako aj vnútroregionálnymi nepriateľstvami a agresiou (Andreou – Fotiadis – Kotsakis, 1996, 581).
K tvarom nádob zdobených kanelúrou patria plytké misy s tordovaným, dovnútra vtiahnutým okrajom, niekedy s horizontálne pripevnenými uchami, prečnievajúcimi ponad okraj,
rôzne typy šálok so šikmo žliabkovanou výduťou a uchom vytiahnutým nad okraj; zriedkavejšie sa stretávame s misami s von vyhnutým tordovaným okrajom, hrncami, kantharoidnými
nádobami, amforami s vodorovne žliabkovaným hrdlom a s pithosmi so žliabkovanými plastickými pásikmi (Hochstetter, 1984, 189n). Zdá sa, že len v Axiochori sú prítomné dvojuché široké misy so zvislo alebo šikmo žliabkovanou výduťou, odsadeným von vyhnutým hrdlom
a tordovanými uchami (Heurtley, 1926, 23, tab. XVII: a, c2, 14; 1939, obr. 409).
Vo všeobecnosti tu možno rozoznať dva druhy keramických výrobkov, ktoré sú porovnateľné s HMB keramikou na jednej strane a s keramikou popolnicových polí na strane druhej.
Nádoby zdobené plastickými prvkami, ktoré, zdá sa, vychádzajú z lokálnych tradícií, a žliabkovanú keramiku, ktorá má cudzí pôvod. Ku prvej možno nájsť paralely v HMB keramike centrálnej mykénskej oblasti; žliabkovanie sa tam vyskytuje iba výnimočne, takéto črepy sú doložené len v Aigeire a Korakou.19 Pri prehľade tvarov sa budeme opierať najmä o materiál
z Kastanasu ako jediného moderne preskúmaného a publikovaného sídliska, ktoré poskytlo dostatočné množstvo kanelovanej keramiky. Spracovala ho A. Hochstetter (1984, 188-194). Vyskytuje sa síce od vrstvy 13 po vrstvu 5 (LH IIIC stredné/vyvinuté – geometrické obdobie), no
pozornosť si zasluhujú len staršie typy, ktoré sú vo vrstvách 13 – 11 (LH IIIC stredné/vyvinuté
– strednoprotogeometrické obdobie) (Jung, 2002, 224-227). K nim možno tiež priradiť nádoby
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
17
Neskorší výskum dokázal neoprávnenosť tohto názoru. Lužická kultúra neexpandovala, malý posun na juh zaznamenávame iba v oblasti stredodunajských popolnicových polí a len v neskorej dobe bronzovej. V nijakom
prípade sa keramika lužickej kultúry nedostala ďalej na Balkán (Kujovský, 1994, 286).
18
Hänsel taktiež varuje pred spájaním dvoch geograficky tak vzdialených regiónov, ako je Macedónia na jednej
strane a stredná Európa a severný Balkán na strane druhej.
19
V Aigeire je to črep so zvislou kanelúrou, siahajúcou až po dno nádoby, a ucho so „pseudotordovaním“ (Deger-Jalkotzy, 1977, obr. 7, 15), v Korakou na karinovanej šálke/kanthare č. 7 (Rutter, 1975, tab. 1: 7).
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bez žliabkovanej výzdoby, pokiaľ majú vzťah k riešenej problematike, ďalej materiál z Axiochori a Limnotopu, ktorý bol publikovaný a určený ako „lužický“.
Hrnce. Počet hrncov zdobených kanelúrou na výduti je malý. Z Kastanasu ich poznáme päť,
jeden je už z vrstvy 13 (tab. III: 4). Z Limnotopu a Axiochori neboli publikované.
Oveľa častejšie sa vyskytujú hrnce zdobené plastickými, prstom pretláčanými pásikmi (tab.
III: 1 – 3). Vo vrstve 13 v Kastanase tento tvar zaznamenáva neobvyklý rozmach, pričom od
tohto času možno datovať osem nových typov s výzdobou väčšinou nižšie pod okrajom,20 od
vrstvy 12 ďalších päť s komplikovanejším vzorom a s podkovovito tvarovaným pásikom tvoriacim držadlo. Tri nové tvary sa objavujú aj vo vrstve 11, potom už len dožívajú. Nie sú leštené, len hladené, na rozdiel od starších hrncov neskorej doby bronzovej. Z Axiochori pochádza tiež množstvo takýchto črepov, objavujú sa už v mladšej fáze neskorej doby bronzovej
a sú podobné ako tie v Kastanase. Vyskytujú sa veľmi často v spálenej vrstve. Tvary sú nerekonštruovateľné, pretože publikovaný materiál je veľmi fragmentárny (Heurtley, 1926, 24, tab.
X: a, XVI: c). Takisto sú známe z Limnotopu z mykénskych vrstiev a z nasledujúcej deštrukčnej vrstvy.
Šálky. Šálky s výduťou zdobenou žliabkovaním tvoria 17 % všetkých šálok v Kastanase
(tab. III: 6). Možno rozlíšiť tri varianty. Z Limnotopu je publikovaná jedna šálka (tab. III: 7),
črepy z podobných nádob poznáme aj z Axiochori (Heurtley, 1926, 23, tab. XVII: a).
V Kastanase sa našli takisto vysoké, esovite profilované šálky, zdobené plastickým, prstom
pretlačovaným pásikom pod okrajom (tab. III: 8). Sú datované od vrstvy 13 a prežívajú do
staršej doby železnej. Črep s tordovaným uchom z Axiochori publikovaný Heurtleym je
pravdepodobne tiež z takejto šálky (Heurtley, 1926, obr. 12: a). Objavil sa tu aj typ s cylindrickým hrdlom a s uchom okrúhleho prierezu, mierne vytiahnutým nad okraj, aký poznáme aj
z Axiochori (Hochstetter, 1984, obr. 17, typ 2; Heurtley, 1939, obr. 411, 412).
Misy so žliabkovaným okrajom. Tento druh mís je medzi kanelovanou keramikou veľmi
častý. V Kastanase sa vyskytuje počnúc od vrstvy 12 až do geometrického obdobia. A. Hochstetter rozlíšila misy s dovnútra vtiahnutým okrajom, ktoré môžu mať uchá pripevnené
k okraju (tab. III: 9, 10), a s roztvoreným ústím, ktorých je podstatne menej a sú mladšie.
Z Axiochori bol publikovaný jeden okrajový črep zo spálenej vrstvy a jedna takáto misa z periódy D (doba železná), z Limnotopu štyri (Heurtley, 1926, obr. 12: o, 14: 3; 1939, obr.
415 – 418).
Ďalšie tvary, podľa Heurtleyho prináležiace k „lužickej“ keramike, sa vyskytli len v Axiochori. Ide o veľkú dvojuchú misu s von vyhnutým okrajom, vertikálne žliabkovanou výduťou
a s točenými uchami (tab. III: 11). Našla sa tu aj malá bezuchá nádobka s kónickým hrdlom a so
štyrmi výčnelkami na výduti (tab. III: 12). Tvarom pripomína šálku s kónickým hrdlom podľa
Hochstetterovej typológie, ale nemá kanelúru ani ucho a pravdepodobne bola nájdená celá.
Vo vrstve 13 sa objavujú aj fazetované uchá a prežívajú do vrstvy 8, avšak je ich len 16
kusov. Od vrstvy 11 prichádzajú tordované uchá. Trvajú do konca osídlenia, pričom najväčší
rozmach zaznamenávajú až od vrstvy 7, možno ich teda považovať za typické pre macedónsku
keramiku doby železnej (Hochstetter, 1984, obr. 13). V Axiochori sa našli medzi „lužickou“
keramikou tiež zvislo žliabkované uchá (Heurtley, 1939, obr. 87: e).
Zdá sa, že v Macedónii nemožno vovšetkých troch lokalitách, kde sa našla kanelovaná keramika, dokázať prítomnosť všetkých tvarov a táto situácia nie je spôsobená len stavom výskumu. V Kastanase sa žliabkovaná keramika nachádza v najväčšom množstve, avšak nie sú
zastúpené tie tvary, ktoré poznáme z oveľa menších a nie tak dôsledne skúmaných lokalít (Limnotopos a Axiochori).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
20
Staršie hrnce v dobe bronzovej (vrstvy 18 – 13) majú pásik aplikovaný tesne pod okrajom, keď je okraj von vyhnutý, pásik je v ohybe (napr. Hochstetter, 1984, tab. 4: 3; 9: 6; 15: 13; 19: 2; 44: 2; 72: 4).
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POROVNANIE HMB A MACEDÓNSKEJ KERAMIKY
Do okruhu cudzej keramiky na severnej periférii mykénskej oikumény možno zaradiť len
nádoby zdobené žliabkovaním alebo tie, ktoré sú označované ako „lužické“. Zdá sa, že nie sú
paralely medzi touto a juhogréckou HMB keramikou. Porovnávať možno azda len hrnce zdobené plastickými pásikmi. Kanelúra sa v rámci HMB takmer nevyskytuje a tých niekoľko prípadov je na iných tvaroch a v odlišnom prevedení.2i V Kastanase k nim analógia neexistuje
(Hochstetter, 1984, 342).
Pri hrncovitých tvaroch spočíva zásadný rozdiel v úprave povrchu. Kým hrnce HMB keramiky sú leštené, macedónske sú len hladené. HMB hrnce nemajú nikdy uchá,22 len výčnelky
alebo podkovovito tvarované držadlá, v Macedónii sú vertikálne uchá celkom bežné. Napriek
tomu zaznamenávame viacero analógií v profilácii, ako aj vo výzdobe a výčnelkoch.
Z macedónskych nálezísk nepoznáme karinované šálky. Ani v hrubých jednoduchých šálkach zdobených plastickým pretlačovaným pásikom nenachádzame jednoznačnú zhodu medzi
juho- a severogréckymi nálezmi: v Macedónii sú esovito profilované, HMB šálky majú zasa
jednoduché konvexné steny. Ale esovitá profilácia nie je natoľko výrazná, aby tieto nádoby neboli porovnateľné. Prežívajú však až do geometrického obdobia (Hochstetter, 1984, 338).
Na macedónskej keramike sa nevyskytujú pásikové uchá, aké poznáme z HMB keramiky
(iba zvislo žliabkované v Axiochori), a naopak, v HMB keramike nepoznáme tordované alebo
fazetované uchá (iba jedno vzdialene podobné z Aigeiry).
Plytké misy sa ťažko dajú porovnávať, pretože v HMB repertoári sa vôbec nevyskytujú tordované okraje. Naproti tomu sa v Kastanase jednoduché misky s rovnými alebo konvexnými
stenami nachádzajú počas celého trvania sídliska. Ani hlboké misy neposkytujú dobrú porovnávaciu základňu: z Macedónie nie sú zdobené vodorovnými plastickými pásikmi alebo výčnelkami.
Pre baňaté amfory, ako sa zachovali v HMB keramike, nepoznáme z centrálnej Macedónie
priame paralely, takisto ani krčahy nie sú prítomné medzi žliabkovanou alebo „lužickou“ keramikou.
Črep č. 34 z Menelaionu s bohatou výzdobou plastickými prstom presekávanými pásikmi
Hochstetter určila ako fragment s časťou otvoru pre vkladanie paliva z pyraunu (Hochstetter,
1984, 340). Inak sa však nádoby tohto typu v juho- a stredogréckej oblasti nenachádzajú.
Porovnanie keramiky centrálnej aj periférnej mykénskej oblasti neukázalo veľa analógií.
V žiadnom prípade nemožno vyvodiť záver, že obidve majú rovnaký pôvod (Hochstetter, 1984,
342n). Hlavným kritériom je prítomnosť či neprítomnosť žliabkovania, ktoré sa zdá byť najvýraznejším znakom.
Pri synchronizácii objavenia sa HMB keramiky v centrálnej mykénskej oblasti s vývojom
sídlisk v Macedónii sa ukazuje zaujímavá súvislosť. Sídlisko fázy 14b v Kastanase, datované
do neskorého LH IIIB stupňa (Jung, 2002, 221), bolo zničené, pravdepodobne zemetrasením
(Hochstetter, 1984, 215). Nasledujúca fáza 14a (včasný LH IIIC) (Jung, 2002, 221-223) trvala
len krátko, vykazuje zreteľný úpadok a úbytok obyvateľstva a predznamenáva už zmeny prichádzajúce so sídliskom fázy 13. Stavebná technika sa nezmenila, hrnčiarske výrobky takisto
nadväzujú na staršiu tradíciu. Podobná násilná zmena sa udiala aj na telle Assiros A medzi
vrstvami 8 a 7, ktoré sú zhodne datované. Tu tiež nezaznamenávame zmeny v architektúre ani
keramike, ale v charaktere hospodárstva na sídlisku (Wardle, 1993, 130).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
21
Porovnaj pozn. 19.
22
Výnimkou je len hrniec z Tiryntu (Kilian, 1981, obr. 21: 11) s pásikovým uchom, ktorý je však napodobneninou
mykénskeho tvaru. Možno, že hrncami sú inak neurčiteľné fragmenty z Aigeiry, Tiryntu a Kitionu, pozri stať
o misách HMB keramiky.
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POROVNANIE „BARBARSKEJ“ (MACEDÓNSKEJ)
ŽLIABKOVANEJ KERAMIKY S ČAKANSKÝMI TVARMI
Už dlho sa v bádaní uvažuje, aký podiel mali stredoeurópske a severobalkánske kultúry obdobia popolnicových polí na náhlom objavení sa cudzích typov zbraní a súčastí odevu v Egeide
a či tento jav možno dať do priamej súvislosti s úpadkom a zánikom mykénskej civilizácie (Milojčić, 1949; Kimmig, 1964; Bouzek, 1969; 1985; Paulík, 1993 – tam aj staršia lit.). Po rozpoznaní HMB keramiky sa posudzuje aj jej úloha pri týchto udalostiach. Časť slovenských bádateľov, najmä J. Paulík, dokonca túto zmenu spája s presunom aspoň bojovníckej zložky
obyvateľstva čakanskej kultúry. Tú označuje ako „pradórske bojové kmene“, ktorých „záujem
sa sústredil predovšetkým na „Peloponézsky polostrov a Krétu“ (1993, 107).
Porovnanie keramického materiálu je iba čiastočným dôkazom toho, či nositelia čakanskej
kultúry boli alebo neboli aktérmi (či priamo organizátormi) „tzv. posledného veľkého sťahovania indoeurópskych spoločenstiev“, nezaoberajúc sa tu bronzovými predmetmi ani pohrebným
rítom, náboženskými prejavmi či sociologickým rozvrstvením obyvateľstva.
Cudzia žliabkovaná keramika v údolí Axia bola od počiatku spájaná so strednou Európou,
najprv s lužickou kultúrou (Heurtley, 1939, 98n),23 neskôr so stredodunajskými popolnicovými
poliami (Bouzek, 1969, 66; 1985, 187; Deger–Jalkotzy, 1977, 50; Paulík, 1962, 57) a u slovenských bádateľov aj konkrétne s čakanskou kultúrou (Paulík, 1992, 60;24 1993, 129; Furmánek,
2004, 84). Pre grécku HMB keramiku je takéto spojenie len nepriame.25
Hrnce. Pri komparácii hrncov čakanskej kultúry s HMB a macedónskymi sa ukazuje, že
spoločným znakom je len výzdoba plastickým, prstom pretlačovaným pásikom pod okrajom.
Typická súdkovitá profilácia hrncov HMB repertoáru sa v čakanskom prostredí takmer nevyskytuje. Tu sú hrnce esovité, s von vyhnutým ústím a prehnutým hrdlom. Mávajú jazykovité výčnelky (ktoré obvykle nebývajú kombinované s plastickým pásikom), ale nie podkovovité
držadlá, viac sa vyskytujú jedno alebo dve uchá pod okrajom. Vodorovný plastický pásik, na
hrncovitých nádobách veľmi častý, je väčšinou uložený nižšie pod okrajom a spája dolné časti
úch (tab. IV: 1 – 4). Hrnce z Macedónie (Kastanasu) sú typovo rozmanitejšie. Sú tu zastúpené
esovito profilované hrnce, ktoré môžu mať žliabkovanú výduť.26 Zdá sa, že uchá na macedónskych nádobách nikdy nie sú prilepené k okraju, ale vždy nižšie na hrdle. Tu teda možno nájsť
podobnosti s čakanskými hrncami, čo však v žiadnom prípade neznamená, že niektoré z tvarov
majú pôvod priamo v Karpatskej kotline.
Šálky. K hrubým šálkam s konvexnou alebo esovitou profiláciou, ktoré môžu byť zdobené
vodorovným plastickým, prstom pretlačovaným pásikom, nemáme v čakanskej kultúre analógie. Eventuálne by sme ich mohli porovnať s hrnčekmi (tab. IV: 5). Žliabkované šálky z Kastanasu sú odlišné: sú menej výrazne členené, majú vyššie hrdlo a nikdy nemajú nôžku. Na macedónskych tvaroch je síce uško masívnejšie a nie je tak vysoko vytiahnuté ponad okraj, aj tu
však môžeme nájsť zhodu (tab. IV: 7). Vodorovná kanelúra je veľmi zriedkavá, nikdy nie je na
šálkach.
Karinované profily sú časté v čakanskej kultúre, môžeme ich nájsť takmer v každej lokalite
(tab. IV: 8 – 10). Majú paralelu len v šálke z Lefkandi, vrstva 1a, a medzi črepmi z Aigeiry
a Korakou, v Kastanase sa takéto šálky nevyskytujú. Čakanské karinované šálky nie sú nikdy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23
Porovnaj pozn. 17.
24
Cituje Novotná, 1982, s. 71. M. Novotná ale nikdy výslovne nespojila tieto dve oblasti, len zopakovala názor
S. Jalkotzy o nepriamom vplyve stredodunajských popolnicových polí na „barbarskú“ keramiku v Grécku.
25
Porovnaj hypotetické vysvetlenia objavenia sa HMB keramiky na s. 25-26.
26
Esovité hrnce bez žliabkovania sú na tabuľkách 74: 3, 85: 2, 100: 2 z Kastanasu, (Hochstetter, 1984). Porovnaj
s obr. 38: 3 a 63: 4 u (Jankovits, 1992).
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žliabkované. Tento tvar bádatelia v Grécku spájajú s južným Talianskom (Deger-Jalkotzy,
1977, s. 43; Popham – Milburn, 1971, s. 338).
Misy. Čakanské misy s výrazne von prehnutým okrajom alebo štyrmi lalokmi (tab. IV: 11)
sa v Grécku vôbec nenachádzajú. Porovnávať možno len misy so zatiahnutým šikmo alebo
vodorovne žliabkovaným okrajom (tab. IV: 12, 13), ale u nás takéto misky nemajú nikdy
krížom ucho na okraji (len malé tunelovité na tele) a macedónske nie sú nikdy žliabkované
alebo horizontálne fazetované. Takéto misky sa vyskytujú vo všetkých kultúrach popolnicových polí na Slovensku, najviac sú ale rozšírené až v neskorej dobe bronzovej (Furmánek –
Veliačik- Vladár, 1991, 160). Rovnaké sú v stredobalkánskych skupinách, ale tiež sú väčšinou
mladšie (Hochtstetter, 1984, 352, 355, 356). Macedónske misy a šálky sú bez nôžky a vnútornej žliabkovanej výzdoby.
Zaujímavá je misa z Axiochori, ktorá má paralely v stredoeurópskych tzv. „Säulchenschüssel“. Ako príbuznú k nej možno hodnotiť aj nádobu z hrobu II v Čake (tab. IV: 14). Takisto sa
práve tu vyskytujú zvislo žliabkované uchá, aké sú na tejto mise.
Amfory. Amfory typické pre čakanskú kultúru s odsadeným lievikovitým hrdlom a šikmo
žliabkovanou alebo fazetovanou výduťou (tab. IV: 6) sa nevyskytujú ani v Macedónii, ani južnejšie v Grécku. V Kastanase je kanelúra obmedzená len na niekoľko vodorovných rýh na
hrdle vo vrstvách 11 – 10, výduť je nezdobená (Hochstetter, 1984, obr. 51 – 52).
Z nálezov zvláštnych tvarov máme jeden podnos na troch nôžkach z osady v Dedinke (Paulík, 1992, obr. 7: 6), je ale okrúhly, bez zdvihnutého okraja, preto je problematické prirovnať ho
s prenosnými plochými ohniskami, ktoré sú zastúpené v HMB keramike.
Zdá sa, že porovnávať stredodunajskú keramiku starších popolnicových polí s „barbarskou“
a macedónskou žliabkovanou keramikou je viac ako problematické. Podobné sú si len hrnce,
ale publikovanie hrubej sídliskovej keramiky z oblasti čakanskej kultúry (a celkovo strednej
a juhovýchodnej Európy) nie je dostatočné. Na ich úkor sa presadzuje zverejňovanie jemného
a kultúrne charakteristického stolového riadu (Sandars, 1983, 61).27 Ani formálne (plynulá profilácia na juhu, ostrá v čakanskej kultúre), ani výzdobne (kanelúra/fazetovanie sú odlišné) sa
tieto nádoby nepodobajú. A vôbec už nemožno porovnávať všetky typy. Škála tvarov ani v Macedónii a už vôbec nie v centrálnej mykénskej oblasti zďaleka nedosahuje rôznorodosť čakanskej keramiky.
Napriek týmto skutočnostiam sa v keramike (predovšetkým macedónskej) dajú nájsť aj určité analogické prvky. Porovnanie s HMB keramikou však prinieslo absolútne negatívny výsledok. K nej podobné formy sa nachádzajú skôr na Balkáne, preto rôzni bádatelia hľadajú jej
pôvod práve vo viacerých kultúrach tohto regiónu. Pre v ruke vyrábané hlinené nádoby z Kastanasu, vrátane žliabkovaných tvarov, vidí A. Hochstetter najbližšie paralely v kultúrach sídliacich pri dolnom Dunaji v Bulharsku aj Rumunsku (Hochstetter, 1984, 368n, 372). Ako sa zdá,
keramika nepreukazuje hypotézu o prisťahovaní nositeľov čakanskej kultúry. Aj keby časť
nádob prisťahovaní „Čakanci“ prebrali z domáceho prostredia, prečo by tie, čo si ponechali,
boli také odlišné?
Nálezy severnej proveniencie v Egeide sa z väčšej časti nedajú porovnávať s materiálnou
náplňou kultúr stredodunajských popolnicových polí, v tomto prípade reprezentovanými čakanskou kultúrou. Zhody v keramike sú len minimálne pre macedónsku žliabkovanú a žiadne
pre „barbarskú“ keramiku centrálnej mykénskej oblasti. Výzbroj a výstroj má do určitej miery
zhodné rysy, ale neexistuje žiaden dôkaz, že pochádza z vnútrokarpatského regiónu, aj keď tu
sú plechové súčasti ochranného výstroja najrozšírenejšie (Bouzek, 1985, obr. 47). Pre spony
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
27
Považuje tvary a výzdobu HMB keramiky za nadčasové a nemyslí si, že sa k nim niekedy nájdu presné paralely.
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a ihlice nemôžeme takéto závery potvrdiť. Homérsky pohrebný rítus, ktorý je opísaný v prípade veľkých stredodunajských mladobronzových mohýl (Paulík, 1962, 35–39; Paulík, 1974,
75n), nie je dokázaný v Grécku na konci doby bronzovej. Ani o Apolónovi religionistika jednoznačne netvrdí, že pochádza zo severu, rovnako pravdepodobný je totiž jeho pôvod v Malej
Ázii (Kerényi, 1999, 104n; Eliade, 1995, 231). Stav bádania mi nedovoľuje vyjadriť sa k vnútornému spoločenskému usporiadaniu čakanskej kultúry na jednej a dórskej sparťanskej society na druhej strane ani k problematike pôvodu olympijských hier.
Rovnako nemôže obstáť predpoklad, že Dórovia prišli z natoľko geograficky vzdialenej oblasti. J. Paulík sa pri tomto tvrdení odvoláva na práce z konca 19. st. (Paulík, 1992, 60), keď nebolo známe, že jazykom mykénskej kultúry bola gréčtina. Viacero mykénológov je toho názoru, že dórština, aspoň vo svojej včasnej forme, bola prítomná už v neskoromykénskom
prostredí ako jeden zo štyroch dialektov, ktoré neskôr v Grécku rozlišujeme. V tomto období
museli teda patriť k mykénskej oikuméne, pravdepodobne však osídľovali územie niekde na
severozápadnej periférii. Dórovia ani nemohli žiť ďalej od centra, pretože tým by bol ich jazyk
nepochybne vzdialenejší mykénskemu dialektu (Bartoněk, 1987, 14n). Podľa J. Chadwicka
zrejme Protodórovia tvorili podriadené vrstvy mykénskej spoločnosti, a preto sa vôbec nemusí
brať do úvahy dórske sťahovanie (Bartoněk, 1987, 89).28
Z predloženej analýzy vyplýva, že v žiadnom prípade nemožno s určitosťou potvrdiť príchod stredodunajských (a ani žiadnych iných) bojovníkov do Egeidy a ich zodpovednosť za
pád mykénskej palácovej civilizácie. Dôvodom, prečo sú tieto oblasti spájané, je existencia silnej bojovníckej vrstvy v karpatskom regióne (doloženej v pohrebnom ríte), ktorá sa ale v priebehu záverečnej časti stupňa HA1 vytratila (Paulík, 1974, 76),29 a prítomnosť militárií severného pôvodu, zistená v rovnakom čase alebo trochu skôr v Egeide, kde súčasne boli zničené
paláce. Práve tak sa nedá bezpečne počítať ani s mierovým príchodom skupín obyvateľstva
z tohto priestoru.
Hoci nemáme dostatok presvedčivých dôkazov, ktoré by podopierali hypotézu o odchode
elít čakanskej kultúry a s nimi aj časti ostatného obyvateľstva, takúto alternatívu, pochopiteľne,
nemožno celkom vylúčiť. Z histórie vieme o viacerých inváziách, z ktorých sa zachovalo len
veľmi málo archeologických prameňov. Vojnovým akciám „morských národov“ sa asi najviac
podobajú vikingské dobyvateľské výpravy (Sandars, 1983, 63n). Po Galoch, ktorí v 2. st. pred
n. l. vpadli do Anatólie (Sandars, 1983, 65), a po Slovanoch usídlených od 6. st. n. l. v Grécku
tiež nezostalo veľa pozostatkov hmotnej kultúry (Hood, 1988, 93n).
V tejto súvislosti si musíme si uvedomiť, že archeologické pramene neukazujú život pravekej spoločnosti v celej šírke. Preto tie isté hmotné pamiatky možno interpretovať viacerými
spôsobmi. V našej problematike je špecifikom spájanie historických záznamov z Egypta s archeologickými zisteniami v Egeide. Invázia do Grécka je takto podopretá z dvoch strán, no ani
tým sa nemôže presadiť ako jediná platná hypotéza. Bádatelia by tiež mali prejaviť viac odvahy
pri vyslovovaní názorov na túto problematiku (Bouzek, 2001, 49). Nedá sa donekonečna odvolávať na nedostatočný stav výskumu a jeho publikovania.
Záverom možno konštatovať, že sme nedospeli k pozitívnemu výsledku, tak ako ani iní bádatelia. Vyriešiť otázku pôvodu „barbarskej“ keramiky v Egeide si vyžaduje ešte veľa porovnávacích štúdií, ak budeme chcieť preukázať miesto jej pôvodu inde ako v Grécku, a lepšie pochopenie fungovania hospodárstva i spoločnosti po zániku palácových centier s ich úlohami,
keď budeme hľadať vysvetlenie v domácom vnútornom vývoji. Je ešte veľa bielych miest vo
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28
Cituje Chadwick, 1976 (Chadwick, J.: Who where the Dorians? In: La parola del pasato 156, 1976, s. 103-117.
n. v.)
29
V tomto horizonte sa bohaté bojovnícke hroby vytrácajú z celej oblasti stredoeurópskych kultúr popolnicových
polí (Clausing, 1999, 394, obr. 21 a 23).
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výskume, ktoré tomu bránia. Najväčším je asi nedostatočná spolupráca archeológov bádajúcich
vo východostredomorskej, stredoeurópskej a balkánskej oblasti. Riešením by bolo hľadanie
analógií, hlavne ku keramickým nálezom, nielen zo strany bádateľov v Grécku, ale aj z oblastí,
kde možno nájsť paralely, teda z juhovýchodného a stredného Balkánu a južného Talianska. Na
takéto porovnávacie štúdie by bolo nájsť a publikovať viac hrubej úžitkovej keramiky aj z regiónov, kde sa na kultúrne určenie používa jemná zdobená keramika.
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Zur Frage der Herkunft der „barbarischen“ Keramik in Ägäis zum Ende
der Bronzezeit und ihrer Beziehung zur Čaka – Kultur
Zusammenfassung

Zum Ende der Bronzezeit kam es in Ostmittelmeerraum zu bedeutsamen Veränderungen.
Alte Zivilisationen und Staaten verschwanden aus der Geschichten oder in der transformierten
Gestaltung gingen in die Eisenzeit über. Die Stadtzentren wurden durch Ansturm der aus der
ägyptischen Quellen als „Seevölker“ bekannten Militärverbände vernichtet. Analogdazu beendete auch Blütezeit der Ägäis und begann der Niedergang. Keine historische Nachricht erzählt
uns über diese Ereignisse, aber gerade zu jener Zeit tauchen mehrere der heimischen Kultur
fremde Typen der Denkmäler, die der mitteleuropäischen verwandt sind (hier wird nur die Keramik behandelt). Einige Archäologen verbinden sie mit der Invasion aus innerem Balkan oder
Mitteleuropa, die auch die festgestellten Destruktionen auf vielen Siedlungen in mykenischem
Zentralgebiet wie auch in Nordperiferie (Zentralmakedonien) verursachen sollte. Ein Teil der
slowakischen Wissenschaftler sucht die Herkunft dieser Völker in den mitteldonauländischen
Urnenfelderkulturen, besonders in der Čaka – Kultur. Durch die Gegenüberstellung des keramischen Materials im Bezug zu diesem Geschehen wird diese Hypothese überprüft.
„Barbarische“ oder handgemachte geglättete Keramik („barbarian“/handmade burnished
Ware – HMB Ware) ist ein fremdes Element in der spätmykenischen Kultur. Sie weist abweichende Formen, Verzierungsart und Herstellungstechnik auf. Die ersten Tonscherben kommen
ab SH IIIB2 und die Mehrheit in SH IIIC auf vielen Siedlungen vor (in Gräbern nur sehr selten), wo sie aber keine Importstücke darstellen (besonders Rutter, 1990). Mehrere Archäologen
vermuten, dass HMB Keramik von den Fremdlingen aus den mehr nördlich liegenden Regionen Europas hingebracht wurde (Bouzek, 1985; Deger-Jalkotzy, 1977; 1983; Rutter, 1975;
1990). Von den anderen Forschern wird diese Ware den einheimischen Bewohnern zugeschrieben, die nach dem Untergang der Palastwirstschaft und zentralisierten Töpferwerkstätten zu
Keramikerzeugung gezwungen waren, sowohl für eigenen Verbrauch, als auch für Austausch
auf lokalen Märkten (Small, 1990; 1997; Walberg, 1976). Die charakteristischen Formen sind
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Töpfe mit plastischen (Fingertupfen) leisten verziert (Tab. I: 1 – 7), einfache oder stark geknikte (karinierte) Tassen (Tab. I: 8 – 11), Schüsseln (Tab. II: 1 – 6) und Schalen (Tab. II: 7, 8),
geschlossene Gefässe sind seltener (Tab. II: 9 – 11). Formen und Verzierung sind zwar vergleichbar, aber nicht identisch, und auch nicht sind alle Gefäßformen auf jeder Fundstelle zu
finden. Doch können sie (nicht zuletzt aus chronologischen Gründen) in eine Klasse der Keramikware eingereiht werden.
Auf dem Nordrand der mykenischen Welt, in unterem Axiostal in Zentralmakedonien (Kastanas, Axiochori, Limnotopos), kommt etwas später (SH IIIC Mitte) kannelierte Keramik (früher wie „lausitzer“ bezeichnet) vor (Heurtley, 1939; Hochstetter, 1984), die auch häufig mit
mitteleuropäischen Kulturen in Zusammenhang gesetzt wird (Heurtley, 1939; Bouzek, 1969;
1985; Hänsel, 2002). Zu der Ware gehören vor allem Schalen mit tordiertem Rand und Tassen
mit kanneliertem Bauch, andere Formen sind rar (Tab. III). Zu dem Zeitpunkt kam in Kastanas
auch zu Veränderungen in Hausarchitektur und Landwirtschaft (Hänsel, 2002), in Assiros A in
wirtschaftlichen Regelung der Siedlung (Wardle, 1993).
Die HMB und makedonische kannelierte Keramik sind kaum zu vergleichen. Bestimmte
Ähnlichkeit ist nur in den Töpfen zu beweisen, aber die Töpfe mit plastischen Fingertupfenleisten gehören in Nordgriechenland zu üblichen und traditionellen Gefäßen.
Aus Vergleich der erwähnten ägäischen Denkmäler mit mitteldonauländischen, für welche
als Beispiel Material der Čaka – Kultur verwendet wurde, ergab sich, dass nordwestliches Karpatengebiet nicht für ein Herkunftsland dieser Keramik angesehen werden dürfte. Bestimmte
Übereinstimmungen kann man wieder bloß in den Töpfen beobachten. Die anderen Formen
weisen nur minimale Analogien auf und mehr in der makedonischen kannelierten Keramik als
in HMB Ware. Weder nach Gefäßformen (Wandprofilierung) noch nach Verzierung (Kannelur
ist nicht vergleichbar) können diese zwei Regionen verbunden werden. Aufgrund Keramik
kann man zwar keine Umsiedlung des Čaka – Volkes nach Griechenland belegen, aber diese
Möglichkeit bleibt immer offen. Ähnliche Sachlage zeigt sich nähmlich auch bei anderen historisch erfassten Invasionen und Migrationen.
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FRAGMENT EINER HALLSTATTZEITLICHEN EISERNEN
SICHEL AUS DER BRATISLAVAER REGION. EISERNE
SICHELN IM NORDOSTALPINEN HALLSTATTGEBIET*
Etela Studeníková

Die Zahl der Metallerzeugnisse aus zahlreichen untersuchten hallstattzeitlichen Siedlungsobjekten in Flachland- und Höhensiedlungen des breiteren Raumes von Porta Hungarica erscheint minimal im Vergleich zum Fundgut aus dem Burgwall Smolenice-Molpír und meistens
handelt es sich um Gegenstände, die keinen Aussagewert für eine feinere Chronologie besitzen.
So ist es auch im Fall des Fragments einer relativ breiten Klinge von einer eisernen Sichel
(Abb. 6: 12), gefunden in unmittelbarer Nähe des Objektes Nr. 54 in der Siedlung bei Triblavina in Chorvátsky Grob am Südwestrand vom Trnavaer Lössplateau1. Aus der Fundsituation
geht hervor, dass es aus der oberen Zuschüttungsschicht des Objektes stammt, die bei Bauarbeiten vor dem Grabungsanfang gestört wurde. Das Klingenfragment besitzt an beiden Seiten
neuere Brüche. Im Kalenderberger Bereich in der Slowakei handelt es sich vorläufig neben den
zahlreichen Exemplaren aus dem Smolenicer Molpír um die zweite Fundstelle mit dem Vorkommen von dieser Art von Erzeugnissen. Das Klingenfragment ist typologisch nicht klassifizierbar und dessen chronologische Stellung ist durch den Fundverband des Objektes 54 bestimmt, das von Feuer zerstört wurde. Es befand sich ungefähr in der Mitte des Siedlungsareals
und in dessen unmittelbarer Umgebung sind keine anderen Wohnobjekte mehr erfasst worden.
Beschreibung des Objektes 54
Der Grundriss fast unter der Ackerkrumme erfasst. Er skizierte sich durch unausgeprägte
Verfärbung der Verschüttung. Ein Teil der destruierten Schichten in den Umkreis des Objektes
verschleppt. Im festgestellten Niveau Reste verkohlter Balken, Flächen mit gebrannten Lehmverputzschollen und einer Aschenmenge. Verkohlte Hölzer befanden sich auch im Inhalt der
Pfostenlöcher. Auf dem Fussboden des Objektes erhaltene zusammenhängendere Flächen des
ursprünglichen, sogar 3 cm starken Fussbodenestrichs. Zahlreiche Gegenstände und Tierknochen aus der Objektverfüllung sind sekundär gebrannt, manche Scherben vom Feuer deformiert.
Fast regelmässiger quadratischer Grundriss mit abgeschrägten Ecken der Ostwand. Die
Wände schüsselförmig vertieft. Der Fussboden verebnet. In der Mitte der südlichen Längs––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Großteil der Siedlung gehört ins Katastergebiet von Bernolákovo, ebenso wie das entsprechende Hügelgräberfeld, in der Literatur unter der Gemeinde Chorvátsky Grob angeführt (Pichlerová, 1967, 29).
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wand zwei Pfostenlöcher (Dm. 34 und 42 cm, Tiefe 25 und 28 cm). Von der Aussenseite ein
weiteres Pfostenloch (Dm. 38cm, Tiefe 32 cm) und beim westlichen Teil der Nordwandes das
Pfostenloch K4 (Dm. 37 cm, Tiefe 20 cm). Ausmasse: 428x422 cm, max. Tiefe 52 cm (bei der
Nordwand).
Aus der Westwand des Objektes ragte eine lange rechteckige Grube mit verjüngtem gerundetem Abschluss hervor. Nördlich von ihr befand sich eine Grube von unregelmässiger hufeisenförmiger Gestalt. Die Verfüllung der Gruben bestand aus ziegelroter lockerer gebrannter
Erde, aus grösseren Bruchstücken verkohlten Holzes und Asche. Die Sohle der Gruben war mit
dem ursprünglichen Lehmstrich bedeckt, der sekundär ziegelrot gebrannt war. Wannenförmige
Grube: Länge 461 cm, Tiefe 48 cm, max. Breite 120 cm; Hufeisenförmige Grube: max. Breite
136 cm, Tiefe 28 cm. Abb. 1: 2.
Unter bronzenen Kleinfunden aus dem Objekt (flache Perle, kleine Blechbuckel, Fragment
eines Pfriemes und Spiraldrahtringe) ist eine kleine Haarnadel mit konisch verjüngtem Kopf
und profiliertem Schaft hervorzuheben (Abb. 2: 3). Sie ist wichtig sowohl für die Zeitstellung
als auch bei der Herkunftsbestimmung. Die Frage der Herkunft ist besonders interessant, denn
vergleichbare Parallelen stammen bisher aus geographisch und kulturell entfernten Regionen.
Das einzige Gegenstück aus der Slowakei kann man aus dem Zipser Fundort Hrabušice „Pod
Zelenou horou“ anführen. E. Miroššayová hat diesen Einzelfund berechtigt mit Nadeln der Vysock-Kultur verglichen (2003, 368-369, Abb. 5: 7). Kleine Nadeln mit verjüngtem konischem
Kopf und profiliertem Hals sind auch in frühskythenzeitlichen Fundkomplexen belegt. Sehr
ähnliche Exemplare, einige auch mit quadratischem Querschnitt des profilierten Schaftes sind
aus dem Grabhügel 1 in Dnestrovka bekannt (Smirnova, 1998, Abb. 14: 6-8), wo sie zur Spätphase der Černoles-Kultur gehören. Bemerkenswert ist, dass wir in dem gleichen Kulturmilieu
Osteuropas zahlreiche Parallelen zu der Keramik mit Perforation unter dem Mündungsrand finden, die im Keramikmaterial der Siedlungen der Bratislavaer Region (Studeníková, 1986), auf
dem Smolenicer Molpír (Dušek – Dušek, 1984, Taf. 102: 2), in Spätkyjaticer Zusammenhängen und auf breiterem Flussgebiet von Latorica in der Ostslowakei (Miroššayová, 2005, 195,
Abb. 1) vertreten sind. Den typischen konisch verjüngten Kopf und profilierten Schaft besitzen
z. B. Nadeln aus den befestigten Burganlagen in Nemirov und Zapadnyj Beľsk (Petrenko,
1978, 8, Taf. 1: 1-2). Etwas abweichende Form haben einige Haar- und Gewandnadeln mit osteuropäischen Parallelen aus Alsótelekes-Dolinka mit verdicktem Schaft (Patay, 1961, Taf. 4: 3;
1962, 41; Patay – Kiss, 2001 – 2002, 120, 122) und einige eiserne kleinköpfige Nadeln aus
Smolenice-Molpír (unpubl.).
Zu einem bronzenen Pfriem gehört vielleicht ein mit geritzten Tangentenkreisen verzierter
Geweihgriff, der nur teilweise erhalten ist (Abb. 2: 1). Die Verzierung mit Tangentenkreisen ist
auf hallstattzeitlichen Knochen- und Geweiherzeugnissen sowohl im Nordost- (Szombathy,
1924, Taf. 10: 902; Paulík, 1955, Abb. 212; Dušek – Dušek, 1984, Taf. 68: 36; 1995, Taf. 122:
8), als auch im Südostalpenraum (Pichler, 1886, Taf. 7: 1-6, 8, 11-13) bis zur Späthallstattzeit
(Dušek, 1966, Taf. 54: 17) mehrmals belegt. Seit der Späturnenfelderzeit erscheinen die Tangentenreihen auf Gold- und Bronzegegenständen, die osteuropäische oder nordkaukasische
und vorderasiatische Züge aufweisen (Kemenczei, 1995, 345; Pare, 1998, 373). Im Ostalpenraum fand dieses Ornament eine breite Anwendung auf verschiedenen Metallerzeugnissen
(Waffen, Schmuck, Gewandteile, Gefäße) im Laufe der ganzen Hallstattzeit (z. B. Knez, 1993,
Taf. 19; Egg, 1996, 127-129) und es ist auch unter den früh- sowie skythenzeitlichen Fundverbänden belegt (Marinescu, 1984, Abb. 3:4; Patay, 1961, Abb. 10).
Probleme hinsichtlich der kulturellen Einsetzung entstehen im Fall einer oberflächenretuschierte Pfeilspitze und einer Klinge aus Hornstein (Abb. 2: 6, 3: 9) gestört sekundär durch
Brand, die jedoch nicht notwendig mit der Hallstattzeit zusammenhängen müssen, sondern
vielleicht mit einem Gräberfeld aus der älteren Bronzezeit an dieser Fundstelle. Andererseits ist
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Abb. 1 1 Militärkarte Nr. 4758/2 (J. 1929); A Hallstattsiedlung „Triblavina“ zwischen Bernolákovo und Chorvátsky Grob; B Hügelgräberfeld; 2 Grundriss und Profile des Objektes 54/73; x –
Sichelblattfragment.
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es belegt, dass die Pfeilspitzen und allgemein die Spaltindustrie z.B. auf breiterem Lausitzer
Gebiet Polens (vor allem des südöstlichen) und der Westukraine (Vysock-Kultur) bis zur Früheisenzeit in Gebrauch waren (Libera, 2005, mit älterer Lit.).
Mehrere Spinnwirtel (Abb. 2: 10-16) und fünf pyramidenförmige Webgewichte, zwei davon
mit verzierter Oberfläche (Abb. 3: 1-2) weisen auf Textilverarbeitung hin. Die Steinartefakte
(Glättstein, Klopfstein mit Schlagspuren, Fragment einer gedellten Reibplatte, verschiedenförmige Wetzsteine mit deutlichen Schleifspuren) repräsentieren Belege der Zubereitung von Lebensmitteln, bzw. haben zur Keramikherstellung gedient (Abb. 3: 6-8, 10-11). Diese Aktivitäten stehen offensichtlich mit weiblichem Personenkreis in Verbindung, was auch mehrere
Fragmente (20 Bruchstücke) eines Feuerbockes (Abb. 3: 3) mit „Spätkalenderbergzier“ unterstüzt, im Unterschied zu der eisernen Sichel, die als männlicher Prestigeobjekt zählt.
Unter den Keramikerzeugnissen sind hinsichtlich der Zeitstellung diejenigen Formen an erster Stelle, die mit verschiedenen von innen nach außen ausgedrückten Buckeln verziert sind
(Abb. 4: 4-5, 9, 13-14). Es handelt sich um ein Zierelement, das in der Südwestslowakei spätestens gegen die Wende des 7./6. Jh. auftaucht und bis zur Mitte des 6. Jh. überlebt (Studeníková, 1987, 33), bzw. noch länger. Flache Deckel mit Fingernagelabdrücken auf der Oberfläche (Abb. 3: 5) und Schüsseln mit niedrigem konischem Hals mit Umlaufrillen und winzigen
Buckeln sind im Fundgut der Kalenderberg-Keramik ebenfalls nicht früher als seit der Wende
des 7./6. Jh. belegt. Besonders die Flachdeckel sind bis zu der Skythenzeit benutzt worden. Für
typologisch am jüngsten und somit bestimmend kann man in dem Fundverband die breiten
schüsselförmigen Gefäße mit deutlich abgesetztem Bauch und niedrigem Hals halten (Abb. 4:
5) und auch die Schüssel mit schmalen tiefen schrägen Rillen am Bauch und mit Horizontalrillen am niedrigen Hals (Abb 4: 3). An diese Gruppe bindet sich ebenfalls ein flaschenförmiges
Gefäß (Abb. 4: 16). Die Vorratsgefäße mit S-förmiger Körperprofilierung, bzw. die kegelhalsförmige Gefässe mit massivem Henkel (Abb. 2: 31, 4: 8) finden ihre Parallelen in späthallstattzeitlichen Keramiksätzen innerhalb der skythenzeitlichen Fundverbände aus der Südwestslowakei (Romsauer, 1993, 17).
Die Keramik weist zwar zahlreiche gemeinsame Formalzüge mit dem Keramikmaterial aus
dem Smolenicer Molpír auf, doch auch deutliche Qualitätsunterschiede in der Oberflächenbehandlung, Ausführung des Dekors u. ä. Das Siedlungsobjekt 54 kann man trotzdem etwa mit
der Schlussphase der Besiedlung auf dem Burgwall Molpír in Smolenice synchronisieren (Parzinger – Stegmann-Rajtár, 1988, 169, 175; Stegmann-Rajtár, 2005a, mit ält. Lit.).
Und gerade die Sichelnfunde aus Smolenice-Molpír stellen eine quantitativ große und typologisch keinerlei einheitliche Materialgruppe dar, die einen zwar beschränkten, doch möglichen Anhaltspunkt auch für die Datierung von anderen, näher nicht datierbaren hallstattzeitlichen Exemplaren Mitteleuropas bieten. In diesem Zusammenhang muss man hervorheben,
dass Eisensicheln sonst keinen feinchronologischen Wert besitzen. Die meisten Eisensicheln
aus dem Gebiet der Slowakei waren mindestens bis zur Späthallstattzeit im Gebrauch (Paulík
1970, 25; Miroššayová 1980, 383 ff.). Einige Typen überlebten sogar bis zur Latènezeit und
sind von den älteren Stücken manchmal nur schwer zu unterscheiden (Gleirscher 1987, 255;
Nothdurfter 1979, 45 ff.; Bujna 1995, Taf. 41: A1; Pieta 2000, 139-140). Die Exemplare aus
dem Smolenicer Molpír gefunden zusammen mit chronologisch empfindlichen Begleitfunden
gehörten zur Ausstattung mehrerer Häuser (Haus 2, 24, 25, 52), wo sie mit Waffen, Werkzeugen, Pferdegeschirrteilen und ausnahmsweise auch mit Schüsselhelmfragmenten vergesellschaftet waren (Dušek – Dušek, 1984, Taf. 9: 18, 181: 1; 1995, Taf. 1: 29, 116: 32). Da es sich
um landwirtschaftliches Gerät handelt, muss man erwähnen, dass in drei von ihnen (Haus 2, 25
und 52) Mahlsteine gefunden wurden, bzw. deren Halbfabrikate und im Haus 24 auch eine
Backplatte (Dušek – Dušek, 1984, 13, Taf. 182:5; 1995, 11, 57).
Aus dieser Fundstelle stammt auch ein Hort von Eisensicheln (A), der in unmittelbarer Nähe
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Abb. 2 Hallstattsiedlung „Triblavina“, Objekt 54/73 (1 – Geweih, 2 – 9 Bronze, 7 Eisen, 6 Stein,
sonst Keramik). M: a: 1-16; b:17-32.
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einer Gruppe von Öfen im Südteil der Hauptburg freigelegt wurde und der 6 Exemplare von
verschiedenen Varianten enthielt (Abb. 5: 1-6). Über den Sicheln lag angeblich auch ein bronzener Radanhänger mit Klapperblechen (Abb. 8: 1). Die Zusammensetzung des zweiten Eisenhortes (B) ist ganz unterschiedlich im Vergleich zu dem ersten und ermöglicht die Annahme,
dass es sich um einen Verband von „Hausgerät“ handelt. Er enthielt nämlich zwei Sicheln, ein
Tüllenbeil, ein Messerfragment und kleine Werkzeuge (Abb. 6: 1-9). Vermutlich wurde er in
der Südhälfte der Hauptburg gefunden. Außer diesen zwei Eisenhorten dokumentierte man im
Archäologischen Museum des SNM in den Jahren 1991 – 1994 drei weitere Eisensicheln, bzw.
Fragmente von Sicheln (Abb. 6: 10-11, 14), zusammen mit anderen Gegenständen aus der
Hallstattzeit (Fibeln, Nadeln, Armringe, Anhänger, Pferdegeschirrteile, mehr als 700 Pfeilspitzen, mehrere Eisenbeile, Eisenluppen, Eisenbarren usw.)2.
Eiserne Sicheln aus Molpír sind relativ lang, besitzen ein beinahe halbkreisförmig gebogenes, meistens einseitiges breites Blatt (bis zu 6 cm Breite) und einen deutlich abgesetzten Griff
mit quadratischem Querschnitt. Nur die Sicheln aus dem Eisenhort B gehören zu dem Typ mit
schmaler Klinge. Auf Grund der Griffausführung und Klingenbreite kann man an dieser Fundstelle vier Typen von Sicheln aussondern. Ein völlig anderer Typ mit seitlich abgebogenem
Fortsatz an der Basis, der vor allem im Raum von den Lausitzer Gruppen der Hallstattzeit verbreitet war (Derrix, 2001, 80-81, Abb. 40: 1), ist z. B. unter den Sicheln in den ostslowakischen
Nižná Myšľa oder Poprad-Kvetnica vertreten, die von E. Miroššayová (1980, 383 ff., Abb. 2:
7; 1992, Abb. 2: 5) ausführlich behandelt wurden.
Die Anfänge der Verwendung von Eisensicheln in Mitteleuropa sind schwer genau zu bestimmen. Die neulich präsentierte Interpretation von dem eisernen Artefakt der Otomani-Kultur aus Gánovce als eine rebmesserartige Sichel (Furmánek, 2000, 159) ist annehmbar, aber es
gibt bisher keine entsprechenden Parallelen dazu.
Für die ältesten darf man vorläufig die vier südosteuropäische Eisensicheln aus dem Hortfund in bulgarischem Krivodol bei Vraca (Nikolov, 1970, 51ff., Abb. 3a-g) halten. Die chronologische Stellung des Hortes ist vor allem durch einen eisernen Stangenknebel mit drei seitlichen Ösen und gebogenem Oberbaum bestimmt. Dieser Knebeltyp pontischer Herkunft (Typ
III nach Kossack, 1954a, 135, 146 ff.; Typ XIIIa nach Metzner-Nebelsick, 1994, Abb. 1: 6)
kommt im Karpatenbecken nur vereinzelt vor und er ist aus Bronze gefertigt (Török, 1950, Taf.
3; Dušek, 1961, Abb. 4: 12-13). Das Depot aus Krivodol synchronisierte B. Hänsel (1976, 44,
157) mit den Hortfunden aus Bîlvăneşti und Ghidici und er datierte es an die Wende des 8./7.Jh.
B. Nikolov (1970, 57) hat den Fundverband erst ins 6. Jh. und G. Tončeva (1980, 105-108) ins
ausgehende 7. Jh. datiert. Ein Teil der Eisengegenstände aus Krivodol, vor allem die Ärmchenbeile, findet nahe Parallelen in Vinţu de Jos I (Petrescu-Dîmboviţa 1977, 164, Taf. 391-393),
und unter den Ärmchenbeilen aus ostserbischem Rujište (Lalović, 1975, 144; Vasić, 1977, 9,
Taf. 10-11). Die angeführten Fundverbände gehören ins 8. Jh. und somit mit der Einordnung
des Knebels aus Krivodol von C. Metzner-Nebelsick (2002, Abb. 135) übereinstimmen. In Osteuropa kann man den Knebelfund aus Krivodol mit dem Novočerkassk-Typ vergleichen und
laut Gliederung der Depotfunde von Chr. Pare entspricht er im Wesentlichen der DFS VI (1998,
384). Vergleichbare Knebelexemplare aus den Fundstellen der Koban-Kultur (Kozenkova,
1990, Taf. 2; 1995, Taf. 27: 14, 17; 29: 14) kommen ungefähr innerhalb der gleichen Zeitspanne vor.
In Südosteuropa sind Eisensicheln sonst nur ausnahmsweise belegt. Im Doppelgrab 71 des
südmazedonischen Gräberfeldes in Dedeli bei Valandovo ist eine Eisensichel mit schmalem
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
Außerdem dokumentierte man Funde aus der Späthügelgräber- /Frühurnenfelderzeit, Späturnenfelderzeit, Latènezeit u. a. (z. B. Farkaš, 2004).
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Abb. 3 Hallstattsiedlung „Triblavina“, Objekt 54/73 (5 – 11 Stein, sonst Keramik). M: a: 4,611; b: 1-3, 5, 12-25.
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Griff gefunden worden (Mitrevski, 1991, 66-67, Abb. 43, Taf. 18: 1). Ihre chronologische Stellung kann durch ein durchbrochenes Gürtelstück (Riemenhohlkreuz) allgemein in den Horizont Dedeli II (625-575 v. Chr. laut D. Mitrevski) eingesetzt werden. Im Zusammenhang mit
Auswertung des Hortfundes von Eisengegenständen aus serbischem Sovljak-Šabac, der auch
Eisensicheln enthielt, datiert R. Vasić das Grab 71 aus Dedeli an die Mitte des 6. Jh., wobei er
das eigentliche Depot aus Sovljak-Šabac, zwar mit Vorbehalt, erst ins 4. Jh. legt (1994, 17-18,
Taf. 39: D). Vielleicht gerade durch diese balkanischen Gruppen sind die zwei fremde Eisensichelblätter ins Enodia-Heiligtum von Pherai (Kilian, 1995, Taf. 93: 1-2) gelangt.
Aus dem breiteren circum-alpinen Gebiet sind mehrere hallstattzeitliche eiserne Sicheln bekannt. Sie stammen meistens aus Siedlungen und weitere aus Hortfunden. In erster Reihe gehören dazu die Fragmente einer Sichelklinge aus einem Fundverband aus Enkenbach-Alsenborn („Schorlenberger Forsthaus“) in Rheinland-Pfalz (Sprater, 1939, 158 ff., Abb. 1: 9;
Primas, 1986, 30, 195, Taf. 122: 2061). Die Zusammensetzung der Funde aus Enkenbach, darunter u. a. auch Bruchstücke von den Gündlingen-Schwertern (Schauer, 1971, 199, 202 ff., Nr.
628, Anm. 8) zusammen mit Erzeugnissen aus der späten Urnenfelderzeit, hat eine Diskussion
über dessen Zeitbestimmung hervorgerufen. Die Deponierungsweise entspricht dem urnenfelderzeitlichen Brauchtum, aber einige Eisengegenstände sprechen eher für die frühhallstattzeitliche Zeitstellung (Torbrügge, 1991, 351-352; Pare, 1991, 12).
Die Eisensichel aus südböhmischem Vráž bei Písek (Dubský, 1949, Abb. auf S. 183; richtig
Zlivice, Gmd. Čížová) lässt sich anhand ihrer Begleitfunde – zwei eiserner Ärmchenbeile und
einem Tüllenbeil – nur rahmenhaft und mit gewissem Vorbehalt vielleicht ins 7. Jh. v.Chr. einzuordnen. Unsicher ist auch die Zeitbestimmung einer Sichel aus dem Grab in Krašovice,
Gmd. Čížová (Břicháček – Beranová, 1993, Abb. 1: 3). In Nordostböhmen und Nordmähren
hat man Fragmente von kleinen Eisensicheln in Gräbern der Platěnicer-Kultur gefunden (Píč,
1903, Taf. 47: 4, 50: 2, 53: 24-25; 1905, Abb. 6, 7; Nekvasil, 1982, Taf. 101: 3, 294: 3, 295: 8,
325: 1).
Mit der späthallstattzeitlichen, bzw. frühlatènezeitlichen Entwicklungsphase hängen mehrere Sicheln oder auch Kurzsensen zusammen, wie z. B. das Exemplar aus niederösterreichischem Inzersdorf-Walpersdorf (Ramsl 1998, 34, Abb. 20, Taf. 98: 884) oder dasjenige aus Tuchomyšl (Koutecký, 2004, Taf. 15: 9). Ein Sichelblatt stammt wahrscheinlich auch aus einem
Körpergrab in burgenländischem Pöttelsdorf-Ortsried (Ohrenberger, 1971, 65). Mehrere
Exemplare sind aus Böhmen überliefert (Břicháček – Beranová, 1993, Abb. 1: 1, 4). Die meisten hallstattzeitlichen Eisensicheln in Mitteleuropa, bis auf einige, die aus den relativ gut datierbaren Lausitzer Fundverbänden in Polen stammen (Gedl, 1995; Derrix, 2001, 76-83), sind
für eine feinere Chronologie nicht anwendbar. In folgender Analyse versuchen wir deswegen
eine zumindest beschränkte chronologische Empfindlichkeit von einigen Eisensicheln auf
Grund der Funde aus der Slowakei nachzuweisen. Nach Form des Griffs kann man 5 Typen
aussondern, zwei Typen und eine Variante davon wurden von E. Miroššayová bei der Analyse
des Eisenhortes aus Nižná Myšľa aufgegliedert (1980, 384).

TYP I – GRIFFDORNSICHELN
Diese Sicheln sind durch eine breite Klinge (bis 5,6 cm) und einen fast halbkreisförmig gebogenen und verstärkten Klingenrücken charakterisiert. Der deutlich beiderseits abgesetzte
Griffdorn ist am Ende verjüngt und besitzt einen quadratischen Querschnitt. Nach der Beendung des Griffdorns kann man zwei Varianten aussondern: IA und IB. Die Maximallänge reicht
bis zu 27 cm. Abb. 5: 3.
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Abb. 4 Hallstattsiedlung „Triblavina“. Objekt 54/73. Auswahl der Keramik.
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Die Exemplare von der Variante IA gefunden innerhalb der Häuser 2 und 24 in SmoleniceMolpír und im Grab 112 auf dem Gräberfeld in Dolný Kubín II (Čaplovič, 1977, Abb. 36: 10)
lassen sich im Vergleich zu anderen Funden relativ gut chronologisch einzusetzen. Das Haus 2
auf Molpír befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft mit dem (eisenverarbeitenden?) Produktionszentrum des III. Burghofs (Hauptburges). Die Funktion des Hauses hängt vielleicht
mit Öfen zusammen, denn man fand darin zwei Eisenluppen und verschiedene Werkzeuge
(Dušek – Dušek, 1984, 13-14, Taf. 9-10). Außer diesen Funden und Waffen ist das Haus 2 auch
durch eine zweiteilige tordierte Trense mit U-förmigen Krampen und Stielösen und durch eine
Kahnfibel mit drei quergerippten Längsrippen relativ gut datierbar (zweite Hälfte des 7. bis Anfang des 6. Jh.).
Der Fundverband aus dem Haus 24, in welchem außer einer Griffdornsichel u. a. auch Pferdegeschirrteile, Schüsselhelmfragmente und eine Kahnfibel mit schräggestrichenem Bügel erschienen (Dušek – Dušek, 1984, Taf. 181), könnte älter sein als das Haus 2. Die Datierung in

Abb. 5 Smolenice-Molpír. Eisenhort A.

54

den Rahmen der Stufe HaC ist auch durch die Anwesenheit einer Klingenspitze von einem Eisenschwert (?) unterstützt. Besondere Beachtung verdient, das aus der Hausfläche auch zwei
Gusstiegel mit Bronzeresten und Fragment einer Backplatte stammen (Dušek – Dušek, 1984,
77, Taf. 182: 5).
Beide Fundkomplexe lassen darauf schließen, dass in diesen Häusern Reiterkrieger mit
überregionalen Kontakten wohnen konnten, die außerdem als Handwerker (Schmiede?) und
vielleicht auch als Bauern tätig waren. Betrachtet man die anderen Funde aus den beiden Häusern, nämlich das verkohlte Getreide aus dem Haus 2 und die Backplatte des Hauses 24 sowie
die geschlechtsspezifischen „weiblichen“ Elemente wie Spinnwirtel, Webgewichte, Perlen,
Tonanhänger oder Vogelklappern, zwei Fibeln, Armringe und Lockenringe (Stegmann-Rajtár,
1998, 263 ff.; 2005b, 62), ist es wahrscheinlich, dass auch die „Frau des Hauses“ zur örtlichen
„Elite“ im Rahmen der Gesellschaft auf Molpír gehört hatte.
Die Begleitfunde von einer weiteren Sichel der Var. IA aus der Slowakei unterstützen die genannte Bindung an eine privilegierte Gesellschaftsschicht, diesmal im Bereich der hallstattzeitlichen Lausitzer Kultur in der Orava-Region. In dem reich ausgestatteten Grab 112 in Dolný
Kubín in Orava (Čaplovič, 1977, Abb. 36) sind außer einer Eisensichel und eisernen Zaumzeugringen auch weitere Pferdegeschirrteile belegt. Die Bronzetutuli mit Ösenkranz sind ein
charakteristischer Bestandteil der Grabausstattung während der Stufe HaC nicht nur in süddeutschem und böhmischem Milieu (Kossack, 1954a, 161, Karte 3; Pare 1992, 139 ff., Abb.
100: 6, 101b), sondern vereinzelt erscheinen sie auch im Ostalpengebiet und in Italien und ein
Stück stammt ebenfalls aus Smolenice-Molpír (unpubl.). Das Grab 112 enthält außerdem weitere, eher fremde „Prestigegüter“: einen nagelförmigen Ohrring und bronzenen Rosettenbukkel mit Öse (Studeníková, 2001, 87-88). Der Halsring aus dem Grab, der von M. Novotná
(1984, 56-57) zu den rundstabigen Halsringen mit senkrecht gestellten Endspiralen zugeordnet
wurde und der eine Konzentration des Vorkommens im Norden der Slowakei aufweist, unterstützt in vollem Maße den Prestigecharakter des Fundverbands. Halsringe (bronzene und eiserne) in den halstattzeitlichen Lausitzer Gruppen gehören offensichtlich zum Statuszeichen
der sozialen Oberschicht. Sie sind in mehreren Männergräbern vertreten, wie z. B. in Czieszkow, Grab 75 (Domańska – Gołubkov, 1977, Abb. 21-24) und in Gorszewice, Grab 9 (Pieczyński, 1953, 107, Abb. 6-7). Die Vergesellschaftung eines Halsringes mit einer Griffdornsichel ist im Urnengrab 75 in Łódž-Ruda Pabianicka und im Brandgrab 41 der Billendorfer
Gruppe in Łubnice (Gedl, 1995, 96, 100, Taf. 34: 694, 36: 721) belegt. Für eins der prunkvollsten Kriegergräber mit Halsring, Waffen, Eisensichel u. a., wenn auch mit unsicheren Fundumständen, kann man das Hügelgrab von Żukowice nennen (Gedl, 1995, 97, Taf. 75). Die Ausstattung des Kriegers von Żukowice ist in gewissem Maße vergleichbar mit dem Fundensemble
aus der „männlichen Sphäre“ im Haus 24 auf Smolenice-Molpír.
Zum Typ I, wahrscheinlich zur Variante IB gehört ebenfalls eine der beiden Eisensicheln aus
der Býčí skála-Höhle (Parzinger – Nekvasil – Barth, 1995, 80, Taf. 45: 404). Deren Anwesenheit in diesem Prestigeverband mit Charakter einer Opfergabe bedeutet einen Beleg der Bedeutung von Sicheln u. a. in der Kultsphäre (siehe unten).
Die Sichel von der Variante IB im Eisenhort A aus dem Hauptburg (Abb. 5: 3) ist mit Eisensicheln der Typen II und IV vergesellschaftet. Der Griff ist in Richtung nach unten deutlich von
der Klinge abgesetzt und besitzt die Form eines verlängerten Dreiecks, das mit dem Griff vom
Typ II vergleichbar ist, doch ohne das abgebogene Ende. Aus dem Bereich nördlich der Alpen
gehört zum Typ IB der Fund aus dem Burgwall Nižná-Ostražica (Čaplovič, 1987, Taf. 70: 4),
doch dessen genauere Einreihung fraglich ist.
Allgemein können wir zum Typ I vielleicht das Fragment aus Jaroměřice nad Rokytnou einreihen, das rahmenhaft mit der ausgehenden Mittelhorákover, bzw. erst mit der Späthorákover
Stufe zusammenhängen könnte (Podborský, 1972, 23, Abb. 41: 66). Eine vergleichbare Zeit55

stellung darf man anhand der Keramik auch für die Eisensichel aus Strachotín (Stuchlík, 2002,
Abb. 5: 6) annehmen.
Typ I ist auch durch eine Sichel aus Tauberbischofsheim in Baden-Württemberg repräsentiert, die M. Primas in die Stufe HaD eingesetzt hat (Primas, 1986, 185, Taf. 122: 2063) und
außerdem noch durch den Fund aus Vráž bei Písek (Dubský, 1949, Abb. auf S. 183). Gut vergleichbar sind einige eiserne Griffdornsicheln mit konzentriertem Vorkommen in Oberschlesien, u. zw. schon seit der Stufe HaC (Gedl, 1995, 100-101).

TYP II – GRIFFDORNSICHELN MIT ABGEBOGENEM GRIFFENDE
Diese Sicheln sind charakteristisch durch einen schwach gebogenen, verstärkten Klingenrücken, eine breite Klinge und einen stark nach unten gebogenen Griff mit seitlich abgebogenem Ende. Deren Gesamtbreite schwankt zwischen 19,5 und 27 cm. Auf dem Smolenicer Molpír ist dieser Typ durch drei Exemplare im Depot A in drei Größen vertreten (Abb. 5: 1, 4-5).
Ein Fragment stammt aus Liptau (Pieta, 2002, Abb. 116: 6). Er erscheint auch unter den Sicheln im Eisenhort aus Nižná Myšľa (Eisner, 1933, 152, Taf. 41), wo ihn E. Miroššayová zu
ihrer 1. Variante vom Typ 2 zugereiht hat (1980, 384, Abb. 2: 6). Die gebotenen Zeitbestimmungen für den Hortfund aus Nižná Myšľa sind unterschiedlich. J. Paulík stellt ihn mit der
Spätsomotorer, bzw. Frühkuštanovicer Besiedlung der Südostslowakei (1970, 42) in Zusammenhang. E. Miroššayová hat auf ein mögliches Vorkommen von den meisten Gegenständen
des Hortes innerhalb der Stufen HaC und HaD hingewiesen, doch sie neigte zur Datierung in
die Stufe HaD3 zu, bzw. bis an die Wende der Stufen HaD/LtA (1980, 390). Sie stützte sich
dabei auf die chronologische Stellung von den damals bekannten Sicheln aus der Ukraine und
Weißrussland (Šramko, 1973). A. Wesse (1990, 166) hat die Ärmchenbeile aus Nižná Myšľa zu
altertümlichen Typen gereiht, aber die ursprüngliche Datierung des Fundverbands von E. Miroššayová hat sie fast nicht geändert. P. Patay und Zs. B. Kiss haben im Zusammenhang mit der
Analyse des Gräberfeldes Alsótelekes-Dolinka vorgeschlagen die Datierung des Hortfundes
aus Nižná Myšľa zu ändern, u. zw. in die zweite Hälfte, bzw. ans Ende des 7. Jh. (2001-2002,
109-110).
Im Hortfund aus Nižná Myšľa befinden sich außer den erwähnten Erzeugnissen auch noch 2
eiserne Tüllenbeile mit quadratischem Tüllenmund, Lanze, Meißel, Pfriem sowie eine eiserne
Axt mit quadratischem Nackenquerschnitt und kreisrunder Öffnung. M. Párducz hat diese Axt
zum Typ I/4 eingereiht (1965, 182). Angesichts der heute benutzten Erkenntnisse der Forschung über eine frühere Ausbreitung von östlichen Elementen ins Theißgebiet sowie der Anwesenheit von Militaria östlicher Herkunft einschließlich eines vergleichbaren Typs von Axt
(Romsauer, 2004, Taf. I: 4), die mit dem Zerstörungshorizont der Besiedlung auf dem Smolenicer Molpír zusammenhängen, bietet sich eine Möglichkeit die chronologische Stellung des
Eisenhortes aus Nižná Myšľa umzuklassifizieren. Die eisernen Streitäxte aus der Býčí SkálaHöhle (Parzinger – Nekvasil – Barth, 1995, 66, Taf. 29: 314-315) unterstützen gewissermaßen
diese Änderung der Datierung. Rahmenhaft könnten die Sicheln aus Nižná Myšľa mit denjenigen aus Smolenice gleichaltrig sein, bzw. auch mit dem Klingenfragment aus der Bratislavaer
Region, d. h. sie würden in die Zeit vor der Mitte des 6. Jh. gehören.
Der Fund einer Sichel vom Typ II in einem reich ausgestatteten Grab eines Kleinkindes auf
dem skythenzeitlichen Gräberfeld in Törökszentmiklós-Surján (Csalog – Kisfaludi, 1985, Abb.
1: 2) unterstützt den höheren Sozialstatus des Verstorbenen und hat eine apotropäische Bedeutung. Zugleich belegt er deren Verwendung in einem Bereich, wo sich der Gebrauch von eisernen Äxten mit quadratischem Nackenquerschnitt konzentriert (Egg, 1978, Abb. 5). Weiterer
Fund stammt aus einer skythenzeitlichen Siedlung in Salgótarján, wo außerdem Belege der
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Eisenverarbeitung erfasst wurden (Vaday, 2003, 35, Abb. 2:11). Ein überzeugender Beleg der
apotropäischen Bedeutung der Sichel im Grab ist die Ausstattung des Grabes eines Reiterkriegers in Malaja Ofirna am mittleren Dnjepr, das zur frühskythischen Phase 2 gehört, oder zum
Horizont Žabotin-III nach M. Daragan (2004, 133).

TYP III – SICHELN MIT SCHMALER KLINGE
UND KURZEM GRIFF MIT GEBOGENER BASIS
Zu diesem Typ gehören Sicheln mit schmaler Klinge und schwach abgesetztem, kurzem
Griff mit fast rechtwinklig gebogener Basis. Die Gesamtlänge schwankt zwischen 19,8 –
28,5 cm. Zu den Vertretern im Kalenderbergraum gehören zwei Exemplare aus dem Hortfund
B in Smolenice-Molpír (Abb. 6: 7-8). Sie sind mit eisernen Werkzeugen vergesellschaftet (Tüllenbeil mit rechteckigem Tüllenmund, Stiftmeißel, Nähnadel, eisernes Messer mit geradem
Rücken und sägeförmiger Klinge). Auf Grund der Ausmaße des Tüllenbeiles (H. 11,4 cm)
sollte man es eher zu sog. nordalpinen späthallstattzeitlichen (HaD) Formen einreihen (Stary,
1982, 47), die aber eine breitere geographische Verbreitung aufweisen (Parzinger – Nekvasil –
Barth, 1995, 68; Studeníková, 2000, 66). Die Höhe von den anderen Tüllenbeilen mit quadratischem Tüllenmund aus Smolenice-Molpír schwankt etwa um 12-13 cm (Dušek – Dušek, 1984,
Taf. 9: 2, 151: 2; 1995, Taf. 1: 16, 13: 18, 115: 12, 14, 116: 1, 14), im Unterschied zu den ostoder besser südostalpinen Beilen mit halbrund ausgeschnittenem Tüllenmund (Studeníková,
2000, Abb. 2: 3; weitere 3 St. unpubl.). Das Sägeblatt (Abb. 6: 6) ist ohne direkte Parallelen im
Ostalpengebiet. Nur aus Heuneburg kann man zwei ähnliche Sägeblätterfragmente nennen
(Sievers, 1984, 61, Taf. 167: 1860 – 1861) und ein unscheinbares Stück aus der Aussensiedlung
(Kurz, 2000, 109, Taf. 30: 512).
In der Slowakei ist der Typ III in Nižná Myšľa vertreten und wie darauf E. Miroššayová hingedeutet hat, repräsentiert er die osteuropäische Form mit zahlreichen Analogien in osteuropäischem Bereich (1980, 384, Abb. 2: 1-5, 8). Zu diesem Typ gehört auch eine der Sicheln aus
dem Depot aus Sovljak-Šabac (Vasić, 1994, Taf. 39D: 19). Zweifellos sind sie von einer langen
Lebensdauer, denn sie erscheinen auch in späthallstattzeitlichen, bzw. erst frühlatènezeitlichen
Fundzusammenhängen. Eine der Varianten von diesem Typ fand man im Raum der späthallstattzeitlichen Siedlung in Hrabušice auf Zelená Hora (Zips; unpubl.).
Ein weiteres Exemplar gehört zum Hortfund von Eisengegenständen (Abb. 7) aus dem
Burgwall Straník in Zástranie, Ortteil von Žilina, wo sowohl die Lausitzer (Veliačik, 1983, Kat.
Nr. 40), als auch Púchover Besiedlung (Pieta, 1982, 223, Kat. Nr. 183) nachgewiesen ist. Eine
genauere Datierung des Eisenhortes ist nicht möglich, doch dessen Zusammensetzung ist mit
einigen Eisendepots der Hallstattzeit im breiteren Lausitzer Raum vergleichbar (Pietrzyków –
Gedl, 1995, 96-97, Kat. Nr. 700-701). Im Odergebiet findet man zahlreiche Parallelen zu dem
massiven Eisenring (Abb. 7:5) mit einem abgeschnittenen Ende (z. B. Strzelce Opolskie-Adamowice – Derrix, 2001, Taf. 1: 6-7, 2: 6-7). Die beiden eisernen Tüllenbeile mit rechteckigem
Tüllenmund (Abb. 7: 3-4) entsprechen allgemein den nordalpinen Formen (Stary, 1982, 47,
Abb. 10; Parzinger – Nekvasil – Barth, 1995, 268), zu denen man einige Parallelen aus der Slowakei sowie aus Polen anführen kann (z. B. Miroššayová, 1980, Abb. 1: 4; Gedl, 2004, 65 ff.;
Taf. 16-17). Das Ärmchenbeil (Abb. 7: 1) ist mit der Typenreihe III1A,1 nach A.Wesse zu vergleichen und sein gewölbtes Bahnende hat eine Parallele nur in Batina, Kiskőszeg (1990, 76,
Taf. 24: 131). Zu dem eisernen Spitzenschutz mit Petschaftende (Abb. 7: 2) kann man vergleichbare Exemplare aus skythenzeitlichen Kriegergräbern des Karpatenbeckens nennen, wo
sie mit Lanzen oder Streitmessern vergesellschaftet sind (Dušek, 1966, Taf. 6: 5, 47: 5; Németi,
1982, Abb. 16: 6; Vulpe, 1990, 99 ff., Taf. 32: 211-212 ). Ein vergleichbares Stück stammt aus
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Abb. 6 Smolenice-Molpír. 1 – 9 – Eisenhort B; 10 – 11, 13 – 14 Einzelnfunde. 12 Hallstattsiedlung „Triblavina“, Objekt 54/73.

Smolenice-Molpír – Haus 25, wo auch ein bronzenes durchbrochenes Exemplar (Dušek –
Dušek, 1995, Taf. 1) südöstlicher Herkunft, begleitet z. B. mit Eisensichel des Typ. V, belegt
ist. Eine genauere Klassifikation von dem massiven Eisenfragment muss vorerst wegen seinem
schlechten Erhaltungszustand offen bleiben (Tüllenbeil?).
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In Osteuropa waren die Sicheln mit derartig ausgeführtem Griff und Klinge an den skythenzeitlichen Fundstellen des Südteils von Weißrussland und der Waldsteppen- und Steppenukraine verbreitet (Šramko, 1973, 158 ff.; Meľnikovskaja, 1967, 57 ff., Taf. 20: 1-3, 21: 1-3, 22:
1-5). Als Beispiel kann man ein Depot aus Goroškov nennen, wo die drei Sichel mit einem
Ärmchenbeil und einer Axt vergesellschaftet ist (Meľnikovskaja, 1967, 57 ff.; Wesse, 1990,
165). Die Sicheln dieses Typs sind vor allem in befestigten Siedlungen belegt, doch sie erscheinen auch in der Grabausstattung.
Angesichts der angeführten Funde kann man in der Südwestslowakei mit deren Gebrauch
wenigstens seit der Schlussphasen der Besiedlung auf dem Smolenicer Molpír rechnen. Aus
den Ausgrabungen von M. Slivka in Hrabušice „Zelená hora“ geht hervor, dass dieser Typ bis
zur ausgehenden Hallstattzeit überlebt und nach einigen Innovationen seitens besseren Befestigung des Griffs überdauert er im Karpatenbecken offenbar bis zur Latènezeit (Kriveczky, 1991,
Abb. 3)3.

TYP IV – SICHELN MIT BREITERER KLINGE UND SEITLICH
ABGEBOGENEM FORTSATZ
Die Exemplare dieses Typs kommen in verschiedenen Größen vor. Im ostalpinen Hallstatgebiet sind sie nicht belegt. Sie konzentrieren sich auf dem Gebiet der Billendorfer Gruppe, genauer in der Region zwischen der unteren Neiße und Bober (Buck, 1979, 113). Aus der Slowakei stammen zwei Exemplare. Das erste von ihnen gehörte zum Depot in Nižná Myšľa, wo es
als das einzige mit einem abweichenden technischen Vorgang hergestellt war (Miroššayová,
1980, 384, Abb. 2: 7) und das andere wurde in Poprad-Kvetnica gefunden (Miroššayová, 1992,
Abb. 2: 5). Mit deren Vorkommen kann man allgemein schon während der Stufe HaC rechnen,
doch sie erscheinen auch in chronologisch jüngeren Fundverbänden. Dazu gehört z. B. die Sichel aus einem Depot in ostthüringischem Schlöben bei Jena (Rabis, Zoznitz), das in die Stufe
HD1 datiert ist (Simon K., 1972, 100 ff., Taf. 64: 8-9).
Mit Ausnahme von einigen Depots stammen die meisten Sicheln aus der Ausstattung von
Körper- und Brandgräbern in der oberschlesisch-kleinpolnischen Gruppe der Lausitzer Kultur
und in der Niederlausitz (Durczewski, 1960, Abb. 30; Kostrzewski, 1958, Taf. II; Gedl, 1995,
Taf. 33: 668-674A, 34: 684-692, 35: 700-701; Derrix, 2001, Abb. 37). Einige Gräber mit Sicheln besitzen den „Prestigecharakter“, wie z. B. das reich ausgestattete Hügelgrab in Żukowice, wo man der bestatteten Person außer Waffen, Werkzeugen und einem Halsring auch
einen Trink- und Speiseservice (bestehend aus mindestens 22 Keramikgefäßen) mit ins Grab
gelegt hat (Gedl, 1995, 98-99, Taf. 74: B, 75). Als Beispiel können wir einige Gräber auf einem
der wichtigsten Gräberfelder der großpolnischen Gruppe in Gorszewice anführen, mit zahlreichen Belegen der Kontakte zu dem West- und Osthallstattgebiet (Pieczyński, 1953, 107, Abb.
5: 6, 36: 1, 51: 4, 9-10). Der Besitzer von einer Eisensichel gehörte also nicht nur im Nordostalpengebiet, doch offensichtlich auch in den Lausitzer Gruppen der Hallstattzeit zur sozialen
Oberschicht.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
3
Für die Freigabe von Informationen über die Ausgrabung in Hrabušice danke ich Doz. Dr. Michal Slivka, CSc.
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Abb. 7 Zástranie- Straník, Ortsteil von Žilina. Eisenhort.

TYP V – GRIFFZUNGENSICHELN
Kennzeichnend für die Griffzungensicheln ist ein sehr breites Blatt, ein deutlich, manchmal
beidseitig verstärkter Klingenrücken und eine vierkantige Griffzunge. Am Übergang vom Klingenrücken in die Zunge ist manchmal ein Heftzipfel zu sehen. Einige größere Exemplare sind
auch als Halbsense zu bezeichnen (Abb. 5: 2, 6; 6: 11, 14).
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Außer den Sicheln aus dem Depot (A) in Smolenice (Abb. 5: 2, 6) darf man zu diesem Typ
auch die Sichel aus dem Haus 25 zureihen (Dušek – Dušek, 1995, 67, Taf. 1: 29), deren Heftzipfel teilweise durch Korrosion zerstört ist. Es ist vergesellschaftet mit einem Tüllenbeil, Stift,
Meißel, einem eisernen Spitzenschutz und einer bronzenen durchbrochenen Scheide oder Spitzenschutz südöstlicher Herkunft (Studeníková, 2000, 66 ff.). Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch weitere Funde aus diesem Haus: ein Mahlstein, Halbfabrikate von Mahlsteinen und
Getreide. In größerer Menge waren auch die „weiblichen“ Gegenstände vertreten: Spinnwirtel,
Webgewichte und tönerne Anhänger (Stegmann-Rajtár, 1998). Die meisten Keramikerzeugnisse
aus diesem Haus repräsentieren die Formen aus der jüngsten Phase der Besiedlung dieser Lokalität und hat Parallelen sowohl im Platěnicer Bereich des Südteiles vom mittleren Waagtal (Studeníková – Paulík, 1983, Taf. 61: 4-6) mit einem intensiven Einfluss aus dem Süden, als auch in
einer technologisch qualitätsvolleren Ausführung aus dem Objekt 54 (siehe oben).
Die chronologische Stellung der Eisensichel aus der Höhensiedlung in Salzburg-Hellbrunnerberg, Abfallhalde (Stöllner, 1996, Taf. 89: 290; 2002, 105) ist schwer bestimmbar. F. Moosleitner rechnet mit einer HaD Datierung (1979, 72). Als etwas älter – sogar „spätesteste Urnenfelder- oder beginnende Hallstattzeit“ – ist eine Sichel aus Salzburg-Rainberg beurteilt
(Stöllner, 1996, Taf. 149: 1; 2002, 105). Die Zungensicheln aus Heuneburg (Sievers, 1984, 63,
Taf. 179) kann man im Rahmen der Besiedlung zu keiner von den erfassten Hallstatthorizonte
zurechnen. Die Sichel aus Pfelling in Südbayern (Kossack, 1959, Taf. 133: 7) bietet ebenfalls
keinen Anhaltspunkt für eine nähere chronologische Einordnung.
Damit sind für Datierung offensichtlich wichtig die genannte Exemplare aus SmoleniceMolpír, wie auch einige südalpine Fundverbände mit Eisensicheln. Es gehören dazu vor allem
die drei Eisensicheln aus dem Hortfund in Greinwalden-Grimaldo in Südtirol (Lunz, 1974, Taf.
7: 3-5). Deren chronologische Stellung kann man rahmenhaft anhand eines bronzenen oberständigen Lappenbeiles mit abgesetzter Schneide bestimmen. Ähnliche Beile, die zum Typ
Hallstatt und dessen Varianten gehören, kommen seit Ende der Späturnenfelderzeit vor, doch
sie sind auch noch während der Stufe HaD belegt, wobei sie gemeinsame Züge auch mit dem
schon rein hallstattzeitlichen Typ Hallein aufweisen (Mayer, 1977, 174 ff.; 178). Vergleichbare
oberständige Lappenbeile benutzte man vor allem im südalpinen bzw. norditalienischen Bereich. Weitere datierbare Sichel stammt auch aus dem Südalpengebiet. Sie wurde in einem
Brandgrab in norditalienischem Limade gefunden (Nascimbene, 1999, Abb. 31: 379), vergesellschaftet mit einem eisernen oberständigen Lappenbeil vom Typ Solagna (Carancini, 1984,
127-128) und mit sog. Este-Dolchmesser mit Bronzegriff und eiserner Scheide. Diese Waffen,
genauso wie die Certosa-Fibeln vom Typ IXa nach B. Teržan (1976, 329, Abb. 22) aus dem
Grab und der Bronzekessel vom Typ C ermöglichen eine Datierung ins frühe 6. Jh. Die Sichel
des Typus V aus einem Hügelgrab in Magdalenska gora (Hvala Tecco – Dular – Kocuvan,
2004, Taf. 169: 1) ist ohne Fundumstände.
Die Sicheln aus Appiano/Eppan (Lucke – Frey, 1962, 58; Lunz, 1974, 206 ff.), zusammen
mit den Exemplaren aus Inzersdorf (Ramsl, 1998, 34), Sanzeno (Nothdurfter, 1979, 45 ff., Taf.
21: 325-326) und aus der Hohen Birga bei Birgitz (Gleirscher, 1987, 255, Abb. 22: 13) belegen
deren Gebrauch bis zum Ende der Hallstattzeit, bzw. bis zur Frühlatènezeit. Da die eisernen
Griffzungensicheln in Smolenice zusammen mit anderen Sicheltypen erschienen sind, die
durch chronologisch empfindliche Fibeln datiert werden, können wir deren Gebrauchsanfang
in die Zeit von Ende des 7. Jh. bis zum ersten Drittel des 6. Jh. einsetzen.
Eiserne Griffzungensicheln sind sporadisch überall im circum-alpinen Bereich verstreut.
Aber offensichtlich konzentrieren sie sich in zwei Regionen. Eine von denen liegt im Etschtal.
Der zweitgrößte Fundverband stammt aus Smolenice. Ein Teil der Exemplare aus Smolenice
ist teilweise z. B. mit den Funden aus Greinwalden chronologisch synchronisierbar. In den beiden Fällen fehlt es jedoch an metallographischen Analysen.
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Zahlreiche Funde von Schmiedeeisen/Luppen, Eisenschlacke und ein umfangreiches Depot
von Spitzbarren (47 St.; unpubl.) bei den Hauptburg-Mauern (zwischen den Öfen und Haus 3)
in Smolenice-Molpír ermöglichen uns eine örtliche Eisenverarbeitung voraussetzen, einschließlich der Produktion von Sicheln nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für die
Handelszwecke vorausetzen. Ob die Griffzungensicheln im Salzkammergut und in Süddeutschland örtliche Erzeugnisse sind, oder ob sie Handelsprodukte aus dem Etschtal stammen
ist ebenso fraglich wie deren mögliche Distribution aus dem Nordostalpenraum entlang der
Donau-Route. Diese Frage muss vorerst unbeantwortet bleiben. Die beidseitige Nutzung der
Donau-Route wurde offenbar gerade in der Zeit um das J. 600 v. Chr. intensiver benutzt. Die
Beziehungen zwischen dem südwestslowakischen Kalenderbergraum und Salzkammergut bezeugt nicht nur eine kreuzförmige Plattenfibel aus Smolenice –Molpír (Typ Schleedorf: Studeníková, 2001, Abb. 5:B1), sondern es gibt auch weitere Belege der westlichen Kontakte (z. B.
weißgrundige Keramik, Ringfussköpfe mit Seitenösen, Zwergknebel, rhombische Gürtelplatten, Achsennägel, Radreifennägel u.a.).

MINIATURSICHELN
Ähnlich wie die meisten Eisenwerkzeuge erschienen auch die Eisensicheln im Fundmaterial
aus dem Smolenicer Molpír in Miniaturausführung, bzw. in einer unfunktionsfähigen Gestalt
ohne Schnittkante auf der Klinge und mit stabförmigem Griff (Abb. 6: 13), deren Form an urnenfelderzeitliche bronzene hakenförmige Sicheln erinnert. In Mähren sind die Miniaturformen von verschiedenen Sicheln seit Anfang der Stufe HaB belegt (Říhovský, 1989, 90-91). In
Großpolen, Mittel- und Oberschlesien beginnen verschiedene Varianten von bronzenen Miniatursicheln in größerer Zahl seit der Periode V zu erscheinen und vereinzelt werden sie auch in
der Stufe HaD registriert (Gedl, 1995, 62-64). Obwohl das Exemplar aus Molpír aus Eisen gemacht sind, ist es möglich, dass zu den späturnenfelderzeitlichen Siedlungshorizont (vielleicht
auch älterer?) an der Fundstelle repräsentiert, den neulich S. Stegmann-Rajtár überzeugend
nachgewiesen hat (2005a, 152).

ZUM RADANHÄNGER
In den ostalpinen hallstattzeitlichen Depots, deren Zahl beinahe unbeträchtlich ist, ist die
Vergesellschaftung der Erntegeräte mit Anhängern nicht bekannt. Die transdanubischen hallstattzeitlichen Horte bestehen vor allem aus Teilen der Frauentracht und aus Schmuck (RavazdKisravazd, Régöly, Vaskeresztes). Die Vergesellschaftung der Eisensicheln mit Radanhängern
aus Smolenice-Molpír ist somit nicht nur einzigartig, sondern auch symbolhaft.
Die Radanhänger mit oder ohne Öse sind von der Hügelgräber- bis zur Hallstattzeit in Mitteleuropa verbreitet. Es ist interessant, dass in der östlichen Hälfte des Karpatenbeckens dieser
Gegenstand von symbolischem Charakter mehr als selten ist. In frühskythenzeitlichen Zusammenhängen sind 3 Exemplare aus dem „reich“ ausgestatteten Körpergrab eines Kindes von Budeşti-Finaţe (Marinescu, 1984, Abb. 3) belegt. Anhand der Lage von den anderen Funden, einschließlich einer miniaturen bronzenen Hängescheide (Würdezeichen?), und deren
symbolischer Bedeutung könnte es sich um eine weibliche Person mit organischem Gürtel handeln. Doch der überzeugendste Beleg ist in diesem Grab ein Vogelkopfanhänger, der eine nordkarpatische Variante von anthropomorphen Anhängern mit symbolischem Inhalt repräsentiert
(Teržan, 2003, 70). Das Grab 3 zusammen mit dem Grab 6 reiht A. Vulpe zu den ältesten in der
Ciumbrud-Gruppe Siebenbürgens zu, „die man nicht nach 600 datieren sollte“ (1990, 128).
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Unter den klassischen Radanhängern überwiegen die Formen mit 6 und 8 Speichern (Kossack, 1954b; Wels-Weyrauch, 1978). Die Exemplare mit sieben Speichern sind sehr selten und
bisher sind sie nur in urnenfelderzeitlichen Fundverbänden belegt (Kelheim: Müller-Karpe,
1952, Taf. 26: G4; Sághegy: Patek, 1968, Taf. 28: 34; Ivanec Bistranski: Vinski-Gasparini,
1973, Taf. 153: 15-16). Die Zahl und verschiedenartige Anordnung von Speichern sind jedoch
aus chronologischer Sicht nicht bestimmend. Nur die beiden Varianten von Radanhängern mit

Abb. 8 Smolenice- Molpír. 1 – Hortfund A; 2 nach Dušek/Dušek, 1995, Taf. 130:10; 3-16 Einzelfunde (4 Blei, sonst Bronze).
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Speichernkreuz und Winkelspeichern sind vorwiegend hallstattzeitlich (z. B. Čović, 1961,
Y21: 4; Fekete, 1973, Taf. 46: 30; Kos 2004, Abb. 5: 8-9; Lippert, 1994, Abb. 15; Mozsolics,
1942, Taf. 15: 26; Patek, 1968, Taf. 68: 3; Stöllner, 1996, Taf. 146c: 4-5), aber vereinzelt auch
späturnenfelderzeitlich (Lochner, 1998 – 1999, Abb. 2: 7-9). Die Applikation von verzierten
Klapperblechen an den Anhängern ist ebenfalls mehr für die Hallstattzeit (Fekete, 1973, Taf.
46: 30; Dušek – Dušek, 1995, Taf. 86: 20; Teržan, 2003, Abb. 5-6), als für die Urnenfelderzeit
charakteristisch. Aus Smolenice-Molpír stammt noch ein Radanhänger mit Winkelspeichern
(Dušek – Dušek, 1995,Taf. 130:10), dessen fehlender Unterteil in einer Privatsammlung aufgetaucht ist (Abb. 8: 2-3). S. Stegmann-Rajtár erwägt jedoch seine späturnenfelderzeitliche Datierung (2005a, 152), was durchaus nicht ausgeschlossen ist.
Wie aus der vorliegenden Analyse hervorgeht, stammen die meisten bekannten Eisensicheln
aus dem Nordostalpengebiet, bzw. aus dessen nördlicher Randzone. Die zweite deutliche Konzentration zeichnet sich auf dem Verbreitungsgebiet der hallstattzeitlichen Gruppen in Polen
und im anliegenden Teil Deutschlands an. Das dritte Gebiet mit Eisensicheln befindet sich in
südlichem Weißrussland und in der Waldsteppen- und Steppenukraine. Südlich und nordwestlich der Alpen registriert man vorerst nur Griffzungensicheln. Deren Vorkommen ist schon vor
dem J. 600 v.Ch. belegt, aber mit größerer Zahl der Funde in jüngerer Periode und mit einer
Konzentration im Etschtal. Hier muss man nochmals hervorheben, dass die Fundumstände von
den meisten hallstattzeitlichen Eisensicheln auf die Bindung an eine hochgestellte Sozialschicht hindeuten.
1. Im Fall der Siedlungsfunde handelt es sich vorwiegend um Fundstellen mit einer zentralen machtwirtschaftlichen Stellung (Heuneburg, Smolenice-Molpír, Salzburg-Hellbrunnerberg,
Jaroměřice nad Rokytnou, Biskupin). Ausnahmsweise fand man sie jedoch auch in Siedlungen
mit einer abweichenden Funktion, die vorerst nur schwer interpretierbar ist. Die Flachlandsiedlung Triblavina zwischen Chorvátsky Grob und Bernolákovo war auf örtliche Textilproduktion, Ackerbau und Viehzucht orientiert. Ein außergewöhnliches Phänomen dieser Siedlung im
Vergleich zu der Situation im südwestslowakischen Kalenderberggebiet ist die große Zahl von
ganzen Feuerböcken und deren Fragmenten von verschiedenen Formen und Größen, die man
hier gefunden hat. Gerade deswegen stellt sich die Frage: handelt es sich vielleicht um ein
Zentrum deren Produktion nicht nur für die häuslich-familiäre Sphäre des Kultes von den Siedlungsbewohnern? Sind diese Gegenstände auch für eine breitere Umgebung hergestellt
worden? In der Hallstattzeit ist jedoch nur schwer vorstellbar, dass diese mit religiösen Vorstellungen eng verknüpften „Idole“, deren Anwendung in Kultsphäre ausschließlich in den Tätigkeitsbereich einer einzigen – gesellschaftlich bedeutenden Frauengruppe gehörte (Teržan,
1996), als profane Artikel aufgenommen werden sollten. Es kann daher nicht ausgeschlossen
werden, dass sie am Ort hergestellt wurden, aber nur von einem dazu bestimmten weiblichen
Personenkreis4.
2. Eisensicheln sind den Mitgliedern einer sozialen Oberschicht ins Grab gelegt worden, vor
allem im Lausitzer Gebiet (Żukowice, Gorszewice, Dolný Kubín u. a.), doch vereinzelt erscheinen sie auch in einem abweichenden Kulturmilieu (Dedeli, Törökszentmiklós-Surján,
Malaja Ofirna). Die Anwesenheit von Sicheln in der Ausstattung der Männergräber ruft weitere
Fragen hervor. Zweifellos kann diese Beigabe vor allem als Kennzeichen des Sozialstatus von
dem Verstorbenen gewertet werden. B. Teržan hat nachgewiesen, dass verschiedene Werkzeuge in Südosteuropa in reich ausgestatteten männlichen Kriegergräbern vorkommen (1994,
659 ff.). In dieses Modell gliedert sich in vollem Maße das Kriegergrab mit Sichel aus Limade
ein (Nascimbene, 1999).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
Mehr zu dieser Problematik in der vorbereiteten Studie.
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3. Gleichzeitig sind diese Erntegeräte vermutlich als Symbole in den zeitgenössischen religiösen Vorstellungen anzusehen. Diese Annahme bezeugen die Exemplare gefunden als Opfergaben in Kultstätten wie die Býčí skála-Höhle, Sanzeno, Enkenbach-Alsenborn oder das Enodia-Heiligtum in Pherai. Von welchem Charakter waren wohl die Kultvorstellungen, die sich in
der Hallstattzeit an Sicheln gebunden haben? Unter den Motiven der Situlenkunst tritt die Sichel nicht auf. Das einzige Bauernmotiv in der Situlenkunst ist das kultische Pflügen.
Im Zusammenhang mit den obenerwähnten Kultstätten kann man sich vorstellen, dass einige Eisensichelhorte von Opfercharakter sein konnten, im Unterschied zu den Bronzesichelhorten der Urnenfelderzeit (Sommerfeld, 1994). Meiner Meinung nach besteht diese Möglichkeit auch im Fall des Eisensichelhortes A aus Smolenice, schon wegen dem „weiblichen“
Radanhänger (Sonnenmotiv) und wegen zwei Dreiern von Eisensicheln, natürlich mit Vorbehalt. Zwar lässt sich der Zweck von solchem Akt der Opfergabe nicht rekonstruieren und interpretieren, aber die verdoppelte Dreizahl der Erntegeräte erinnert an den Fundverband aus
einem latènezetlichen Haus in Tiszafüred-Morotvapart, der drei Pflugscharen und drei Sensen
enthielt (Kriveczky, 1991, 70). B. Kull erwägt gerade anhand der verdoppelten Dreizahl eine
„..Weihung für Ackerbau und Fruchtbarkeit …“ (1997, 358). Der „zweckorientierte Bauernglaube“ (Kossack, 1999, 109) und das Streben des „Bauernadlers“ der Hallstattzeit, zu den
alten einheimischen neue religiöse Vorstellungen hinzuzufügen haben es möglich gemacht,
dass die mythische, kulturell und geographisch weitverbreitete „Dreizahl“ (Maier, 2004) in gewisser Form beinahe im ganzen Europa zum Ausdruck kam. Aus 3 mal 3 Eisensicheln, 10 Armringen, 4 Halsringen, 4 Bronzenadeln, 4 Fußringen, 3 Bronzescheiben und 4 Beinschienen besteht auch der Hort in Kołuda Mała, Woiw. Bydgoscz (Gedl, 1995, 96, Taf. 34: 684-692;
Durczewski, 1960, Abb. 30: 1-4; Derrix 2001, 250). Dreizahl der Sicheln ist auch südlich der
Alpen (Greinwalden: Lunz, 1974, Taf. 7: 3-5) und im Dnjepr-Gebiet (Goroškov: Meľnikovskaja, 1967, Abb. 21: 1-3; 21:1-3) belegt . Ist es nur ein Zufall? Oder können wir vielleicht
von religiösen Aktivitäten nachdenken, ähnlich denjenigen, die jährlich zu Ehren von Demeter,
Stifterin des Ackerbaus und von ihrer Tochter Persephone stattgefunden haben (Simon, E.,
1985, 80ff., 91).
B. Teržan hat neulich auf Grund der bildlichen Darstellungen die Existenz einer Vegetationsgottheit mit Sonnenverehrung in Mitteleuropa in der Spätbronze- und Hallstattzeit eingehend behandelt (2005, 241 ff.) und mit ihrer Analyse von konkreten Funden hat sie die These
von B. Hänsel (2000, 333) über ähnliche Züge der Götterverehrung in Mitteleuropa und in
Griechenland unterstützt. Die Fundumstände des Eisenhortes A in Smolenice-Molpír sind für
immer verloren und nur weitere Fundverbände mit einer ähnlichen Zusammensetzung der
landwirtschaflichen Gegenstände können zu einer näheren Interpretation beitragen.
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Fragment železného kosáka z doby halštatskej z regiónu Bratislavy.
Železné kosáky v severovýchodoalpskej halštatskej oblasti
Súhrn

Na základe zlomku čepele železného kosáka na halštatskom sídlisku Triblavina, situovanom
na juhozápadnej okrajovej časti Trnavskej tabule na katastrálnom území obcí Bernolákovo
a Chorvátsky Grob, a najmä početného súboru kosákov z mocenského centra na Molpíre pri
Smoleniciach sa autorka pokúsila v príspevku vytvoriť ich typológiu. Na kalenderberskom
území juhozápadného Slovenska vďaka kvalite halštatských železných výrobkov na smolenickom Molpíre sa podarilo vyčleniť ich 4 základné typy; ďalší typ doložený na Slovensku (Kvetnica, Nižná Myšľa) svojim pôvodom poukazuje na širšiu nadkarpatskú lužickú oblasť v dobe
halštatskej.
Autorka sa pri datovaní jednotlivých typov opierala predovšetkým o chronologicky citlivé
sprievodné nálezy, obzvlášť spony, ktoré sa našli v nálezových súboroch domov na smolenickom Molpíre. Zároveň sa pokúsila aj typologicky neurčiteľný fragment čepele z objektu 54
v Triblavine (obr. 6: 12) chronologicky zaradiť na základe tých keramických tvarov, ktoré na
juhozápadnom Slovensku reprezentujú záverečný stupeň vývoja kalenderberskej kultúry.
Zvláštnu pozornosť pritom venovala malej ihlici (Haarnadel) s obrátenou kónickou hlavičkou,
ktorá s výnimkou ojedinelého exemplára zo Spiša (Miroššayová, 2003) má východoeurópske
paralely a zrejme aj provenienciu.
V úvodných častiach poukázala na skladbu hromadného nálezu, ktorý obsahoval i železné
kosáky z bulharského Krivodolu. Tento nálezový celok umožňuje najstaršie železné kosáky
v juhovýchodnej Európe chronologicky zaradiť už do 8. stor. pred Kr. Možnosť ich výskytu
v závere popolnicových polí, resp. v najstaršom halštatskom vývojom stupni v strednej Európe
nie je presvedčivo preukázateľná, ale nálezové okolnosti v dvoch lokalitách (Salzburg-Rainberg: Stöllner, 2002; Enkenbach-Alsenborn „Schorlenberger Forsthaus“: Torbrügge, 1991) by
takémuto časovému zaradeniu v zásade neodporovali.
Výskyt železných kosákov na územiach rozšírenia skupín halštatskej kultúry je relatívne
sporadický. Výnimkou je hradisko Smolenice-Molpír, na akropole ktorého sa okrem exemplárov získaných počas archeologického výskumu (domy 2, 24, 25, 52) podarilo zdokumentovať
až 11 exemplárov. Z toho šesť kosákov sa našlo spolu s bronzovým kruhovitým záveskom so
závesnými trojuholníkovitými platničkami – depot A (obr. 5, 8:1) a dva kosáky boli súčaťou remeselníckeho depotu B (obr. 6: 1-9).
Železné kosáky zo Smoleníc sú pomerne dlhé, majú takmer poloblúkovite ohnutú širokú
čepeľ a s jedno- alebo výnimočne obojstranne rozšíreným chrbátom; iba kosáky z depotu B
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majú výrazne užšiu čepeľ. Rukoväť kosákov je spravidla výrazne odsadená od čepele a má
vždy obdĺžnikovitý prierez. Práve tvar rukoväte a jeho ukončenie sú určujúce pri vypracovaní
typológie železných kosákov nielen v tomto príspevku, ale bol smerodajný tiež pri analýze kosákov z hromadného nálezu z Nižnej Myšle (Miroššayová, 1980) alebo veľkého súboru nálezov z územia Poľska (Gedl, 1995) . Iba pri vyčlenení V. typu sa zohľadnila prítomnosť výčnelku trojuholníkovitého tvaru nad rozhraním čepele a rukoväte. Časť kosákov zo SmolenícMolpíra na základe svojich rozmerov by sa dala klasifikovať ako polokosa, resp. malá kosa. Na
druhej strane z hradiska pochádza nestratifikovaný miniatúrny železný kosák (obr. 6: 13), ktorý
by mohol azda súvisieť s neskorobronzovou fázou osídlenia Molpíra, ktorú preukázala S. Stegmann-Rajtár (2005a).
V rámci analýzy tých typov kosákov, ktoré boli súčasťou depotu vo východoslovenskej Nižnej Myšli autorka zvažuje prípadnú možnosť prehodnotiť datovanie tohto súboru v súlade s časovým postavením väčšiny kosákov z kalenderberského územia juhozápadného Slovenska
a s ohľadom na datovanie najstarších typov skýtskych militárií v širšej severovýchodoalpskej
halštatskej oblasti (Býčí skála, Smolenice-Molpír).
V príspevku sú vyčlenené tie kultúrno-geografické regióny, v rámci ktorých sa dá preukázať väčšia či menšia koncentrácia železných kosákov. Jednou z nich je i severovýchodolpská
halštatská oblasť, odkiaľ sa odôvodnene môže predpokladať ich produkcia. Dokonca nie je vylúčené, že to mohol byť práve smolenický Molpír, z priestoru ktorého pochádzajú nielen železné kosáky, ale tiež veľké množstvo železných lúp a trosky.
Nálezové okolnosti prevážnej väčšiny železných kosákov v strednej, východnej, ako i v juhovýchodnej Európe poukazujú na ich spätosť s prostredím, ktoré sa tradične spája so sociálne
vyššou vrstvou obyvateľstva. Táto spätosť sa prejavila nielen v prípade nálezov z hrobov, vrátane detských (Dolný Kubín, Dedeli, Limade, Malaja Ofirna, Törökszentmiklós-Surján, Żukowice), ale aj v prípade ich sústredeného výskytu na lokalitách centrálneho hospodárskeho a obchodnopolitického významu (Heuneburg, Salzburg-Hellbrunnerberg, Smolenice-Molpír). Iba
výnimočne sa našli v nížinných sídliskách. V prípade Triblaviny ide o sídlisko špecializované
nielen domácu produkciu (napr. textilu) určenú pre vlastnú spotrebu, ale mohlo zohrávať i špecifickú úlohu vymedzenú ženám a súvisiacu s tvorbou klasických kalenderberských hlinených
plastík, tzv. mesiacovitých idolov.
Výskyt železných kosákov medzi „obetnými darmi“ v jaskyni Býčí skála, v lokalitách Enkenbach- Alseborn či Sanzeno, ale tiež vo svätyni Enodia vo Pherai umožňujú považovať tieto
žatevné nástroje doby halštatskej nielen za symbol, ktorý mal zdôrazniť „nadradenosť“ jeho
vlastníka, zväčša bojovníka a remeselníka, ale súčasne uvažovať o jeho symbolickom význame
v náboženských predstavách a rituáloch. V súvislosti s tým možno uvažovať aj o tom, že depoty, v ktorých sa vyskytli 3, 2 x 3, prípadne 3 x 3 kusy kosákov, mohli mať charakter obety
(Greinwalden-Grimaldo, Goroškov, Smolenice-Molpír- depot A). Prekvapivá prítomnosť bronzového závesku (slnečný symbol) so zdobenými tepanými príveskami v depote A na Molpíre
tak nadobúda hlbší význam. Konkrétny obsah náboženských predstáv súvisiacich s číslicou tri
v spojení so žatevnými nástrojmi a so symbolikou slnka nepoznáme. Ale pri účelovo orientovanej viere halštatského obyvateľstva (Kossack, 1999) je možno predpokladať, že ide o kult
spojený z božstvom nie nepodobnom tým gréckym, s uctievaním ktorých sa v strednej Európe
počíta už od konca doby bronzovej B. Hänsel (2000). V prípade zaistenia dobrej úrody, ale aj
predstáv spojených so znovuzrodením, takouto bohyňou v starovekom Grécku bola Demeter.
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Figurálne scény, jednotlivé obrazy a samostatné figúry na severovýchodoalpskej halštatskej
keramike sú podriadené určitým kompozičným pravidlám. Tieto zákonitosti spracoval a figurálne vyobrazenia rozdelil do troch skupín L. Nebelsick (1992, 410, Tab. 1 – 2). Priestor, ktorý
vytvoril v rámci navrhovanej 1. skupiny s postavou adorantky, resp. adorantiek (zväčša troch),
umožňuje rozširovať ju o novozistené motívy, ktoré v symbolickej a zašifrovanej podobe by
mohli priblížiť obsah zobrazeného „rozprávania“ s reliogóznym podtextom.
Typickým príkladom je napr. zachovaná časť scény na fragmente amforovitej nádoby č. 11
z mohyly II – „Kisdomb“ v Janíkoch, miestna časť Dolné Janíky (Studeníková, 1995, obr. 9: 2;
1999, obr. 1:1), ktorú priraďujeme do prvej – otvorenej skupiny. Obsah tohto „zašifrovaného“
obrazového príbehu, ktorý je s veľkou pravdepodobnosťou neúplný (chýba takmer polovica
tela nádoby, zničená neskorostredovekým hrobom), sa zreteľne odlišuje od obsahu väčšiny
ostatných známych scén na kalenderberskej keramike. Nepochybne i táto verzia „rozprávania“
bola súčasťou súboru miestnych náboženských predstáv, ktoré nadväzovali na domáce stredodunajsko-panónske, ako i príbuzné tradície zo širšie chápanej lužickej oikumény. Zároveň boli
výsledkom tých hlbokých zmien v duchovnej sfére obyvateľstva strednej a severnej Európy,
ktoré vyústili do antropomorfizácie domácich božstiev.
Uloženie nádoby s figurálnou scénou, obsah ktorej by mohol súvisieť i s nadpozemskou bytosťou – božstvom ako prílohu práve do takej mohyly, ktorú navŕšili na vrchol mohyly z obdobia včasných popolnicových polí (Studeníková, 1995, 52nn., obr. 4 – 5), nepochybne mala
symbolický význam nielen pre pochovávajúcu komunitu, ale mohla byť aj jedným z prostriedkov na legitimizáciu sociálneho statusu pochovaného, prípadne mohla viesť aj k jeho heroizácii. V prostredí Žitného ostrova ešte i v 19. stor. mladobronzové mohyly predstavovali výraznú
terénnu dominantu.1
Abstraktné a symbolické prvky vyobrazené na pertraktovanej scéne z Janíkov: strom – symbol života, vyrastajúci z vrcholu hory – mohyly, triquetrum – kozmické teleso, ako i silne schematizovaný obraz vtáka spolu so stojacimi sústavami trojuholníkov, ukončenými špirálovitými
háčikmi na vrchole v „spodnom vlyse“ na pleciach nádoby, ale predovšetkým situovanie hlav––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
K problematike v pripravovanej štúdii s pracovným názvom „Mohyla – posvätný okrsok v dobe halštatskej?“
*
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektovej úlohy agentúry VEGA č. 1/2224/05.
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nej postavy – adorantky nad vrchol stromu, symbolicky do „nadpozemskej“ sféry je v takomto
spojení ojedinelé. Umožnili však vzájomne spojiť samostatne alebo neúplne znázornené
astrálne, figurálne a iné motívy na ďalších keramických výrobkoch z iných severovýchodoalpských lokalít do jednej scény.
Ide o figurálnu výzdobu na vázovitej nádobe s krátkym hrdlom z mohyly v Réci (Paulík,
1964, obr. 3: 14; Studeníková, 1999, obr. 1: 3). Figurálna výzdoba pozostáva z analogických
motívov, ktoré však nie sú zoskupené do jedného obrazu. Oddeľujú ich zavesené trojuholníky
s protiľahlými špirálovitými háčikmi na hrote. Usporiadanie motívov do jediného „vlysu“ bolo
zrejme podmienené tektonikou tela nádoby. Podobne ako v Janíkoch, aj tu je vyobrazený
strom, antropomorfná postava – adorantka, ale s maskou – parohmi na hlave a v bohato zdobenom odeve, vtáčia plastika (pripomínajúca bronzové plastiky – tzv. Aufsteckvogel), stojaca na
jednom z hrotov nepravidelného päťuholníkovitého podstavca, a vzájomne pospájané kozmické symboly spolu so slnkom.
Scénu s porovnateľným obsahom namaľoval jej tvorca (na každej lokalite ide o odlišný „rukopis“) taktiež na amforovitej nádobe č. 1 (na jednej jej strane je výzdoba zničená) z mohyly
I v Nových Košariskách (Pichlerová, 1969, tab. 1: 1; doplnený o ležiaci motív v tvare S: Studeníková, 19 99, obr. 2: 1; obr. 3). Podobnú tému by mohla znázorňovať figurálna výzdoba hlineného závažia – idolu č. 2 z domu 17 zo smolenického Molpíra (Dušek – Dušek, 1984, tab.
129: 17). Podrobne ho analyzovala spolu s druhým závažím S. Stegmann-Rajtár (1998, 278282, obr. 5 – 6), ktorá na základe nálezov masiek vyhotovených z ľudskej lebky a z jelenej
lebky v jaskyni Majda-Hrašková pri Silici (Bárta, 1958, 347nn., tab. 2: 9, 3: 1-6; Romsauer,
1995, 131) dospela k zaujímavej interpretácii motívu znázorneného nad hlavou adoranta (skôr
adorantky, súdiac podľa trojíc náušníc). S. Stegmann-Rajtár sa domnieva, že ide o parohy. Vyvolala tak diskusiu o podobe rituálov v severovýchodoalpskej halštatskej oblasti, ako i o sociálnom postavení ich hlavných aktérov. V základných rysoch boli pohrebné a iné rituály porovnateľné s juhovýchodoalpskými, tak ako sú vyobrazené na scénach výrobkov z okruhu širšie
chápaného situlového umenia. B. Teržan napríklad po ich analýze dospela k presvedčeniu, že
pokrývka hlavy jedného z účastníkov obetného sprievodu na bronzovom opasku z lokality
Stična má podobu zjednodušeného parožia a že tento muž bol zároveň jeho hlavným aktérom
(1997, 667, obr. 10). Stvárnenie tela adorantiek na troch figurálne zdobených nádobách z mohyly I v Nových Košariskách, podobne ako i odevu a hlavy adorantky z Réce inšpirovali B.
Teržan k pozoruhodnej úvahe o tom, či nejde o znázornenie preoblečených bytostí – maškár,
aké sa vyskytujú vo fašiangových sprievodoch i v súčasnosti (2001b, 212nn.).
Pri riešení otázok súvisiacich so sociálnou stratifikáciou na pohrebiskách bratislavského regiónu v dobe halštatskej sa ukázalo, že jednou z podmienok dosiahnutia pozitívnych záverov je
i definícia pozície detí a nedospelých jedincov napr. v otázkach súvisiacich s existenciou napr.
nástupníctva, podmienok prijatia do „klanu“dospelých a pod. Z analýzy zároveň vyplynulo, že
treba skúmať dôvody, ktoré viedli k vyobrazeniu malých postáv – detí a nedospelých jedincov
na scénach kalenderberskej keramiky. Mohli byť deti priamymi aktérmi rôznych obradov s náboženským pozadím a pohrebných rituálov?
V rámci jednotlivých okruhov figurálnej výzdoby na keramike v dobe halštatskej (či sú to
regionálne skupiny v lužickej, alebo v juhonemeckej oblasti) je podobný fenomén neznámy.
Môže to súvisieť jednak s vysokým stupňom schematizácie antropomorfných (aj zoomorfných) postáv, spočívajúcej v lokálne používaných výzdobných technikách, ale rovnako môže
tkvieť v odlišných predstavách o postavení nedospelých jedincov. Chýbajú i na výrobkoch situlového umenia, ale na dvoch exemplároch reprezentujúcich skupinu mladších výtvorov sa
objavili (Bologna-Certosa, Kuffern: Lucke – Frey, 1962, tab. 64, 75). Celkom výnimočne sú
zastúpené na figurálne zdobených výrobkoch tzv. typu Sesto Calende-Kleinklein (Sesto Calende, situla B – traja bojovníci s mečmi: Eibner, 1981, obr. 14), v rámci ktorého sa ojedinele
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Obr. 1 Nové Košariská (dnes Dunajská Lužná), 1 – 2 mohyla I; 3 mohyla IV; Janíky –
Dolné Janíky, 4 mohyla II – Kisdomb. (1 – 3 podľa Pichlerová, 1969). Rôzne mierky.
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vyskytli i vyobrazenia zvieracích mláďat (Sesto Calende, situla A – kojenie laňky: Eibner,
1981, obr. 13). Predbežne možno konštatovať, že vyobrazovanie malých antropomorfných postáv je charakteristickým rysom predovšetkým kalenderberskej figurálne zdobenej keramiky.
Základnú typológiu a systematizáciu antropomorfných a niektorých zoomorfných postáv vyobrazených na východoalpskej keramike predložil C. Dobiat (1982, 279nn.). Na rozdiel od preukázateľných zákonitostí je interpretácia niektorých antropomorfných figúr, rovnako ako i jednotlivých obrazov v scénach predmetom neustálej diskusie. Skutočný obsah celých scén je
ťažko rozpoznateľný, hoci boli podrobne a opakovane pertraktované vo viacerých príspevkoch
(Dobiat, 1982, 279nn.; Eibner-Persy, 1980, 63nn.; Eibner, 1986a, 39nn.; 1986b, 271nn.; 1997,
127nn.; 2000/2001, 107nn.; Gallus, 1934; Nebelsick, 1992, 401nn.; Teržan, 1996, 507nn.;
2001a, 74nn.; 2001b, 207nn.; ai.). V uvedených štúdiách autori v mnohých aspektoch dospeli ku
zhode a často k pozoruhodným záverom. Detailnejšie štúdium originálov neustále prináša nové
podnety, ktoré spolu s netradičnými prístupmi, napr. pri zmene smeru čítania (porovnaj Teržan,
2001a, 75) dovoľujú hlbšie preniknúť do ich obsahu a rozširujú možnosti ich interpretácie.
V tomto príspevku sa pokúsime bližšie definovať iba tie postavy zo scén na kalenderberskej
keramike, ktoré sú zobrazené v pomere k ostatným antropomorfným a čiastočne i zoomorfným
postavám v zmenšenej podobe, prípadne sú výrazne malé so zámerom podnietiť širšiu diskusiu
o sociálnej štruktúre spoločnosti v rámci jednotlivých skupín východoalpskej halštatskej oblasti. Bolo by nanajvýš dôležité zistiť, ako, príp. komu sa určité mocenské, náboženské a iné
privilegované pozície po smrti ich nositeľov odovzdávali.
Problematike prítomnosti detí vo figurálnych scénach na kalenderberskej keramike sa doteraz nevenovala v odbornej spisbe zvláštna pozornosť. V dvoch prípadoch sme našli zmienku
o jednej malej (či zmenšenej) antropomorfnej postave. Šlo o postavu s hudobným nástrojom
v ruke zo známej scény tkania vyobrazenej na amforovitej nádobe z mohyly 27 zo SopronuBurgstallu, ktorú A. Eibner charakterizovala ako „relativ schmal“ (2000/2001, 110) a B. Teržan
sa domnieva, že by mohlo ísť o dievča, či „Jungfrau“ s rámom na tkanie v rukách (1996, 526,
pozn. 52). V gréckych prameňoch sa spomínajú výhradne muži ako hráči na hudobné nástroje.
Na scénach situlového umenia sú ako hudobníci vyobrazení tiež iba muži. Zrejme preto sú
muži ako hudobníci preferovaní aj na halštatských vyobrazeniach v severovýchodoalpskej oblasti. Súdiac podľa počtu lineárne podaných a ithyphalických figúr s hudobnými nástrojmi,
muži početne výrazne prevažujú nad ženami. Ale napríklad v scéne na nádobe č. 5 z Janíkov
(obr. 1: 4) je postava s hudobným nástrojom podľa odevu a šperkov žena (Studeníková, 1995,
65, obr. 9: 1). Dve postavy s hudobnými nástrojmi na fragmente nádoby z mohyly 96 (alebo
98?) zo Sopronu-Burgstallu (Gallus, 1934, 7, tab. 4: 1; Eibner, 1986b, 274, tab. 2: 1, pozn. 1)
podľa odevu predstavujú muža (chlapca) a ženu (dievča), obidvoch s „lýrovitým“ hudobným
nástrojom v rukách. Iná, taktiež pomerne malá, postava v suknici (dievča), ktorá drží v predpažených rukách strunový hudobný nástroj, je účastníčkou scény na nádobe z Reichersdorfu (Neugebauer, 1988, 89, tab. 5-6).
Zmienka o dieťati sa vyskytuje vo v mnohých ohľadoch inšpirujúcom príspevku A. Eibner,
v ktorom rozdelila zdanlivo nečitateľnú a chaotickú scénu z bronzovej cisty XIII z kleinkleinského Kröll-Schmiedkogel do samostatných vlysov a následne sa pokúsila o interpretáciu nielen jednotlivých figúr a predmetov na nej, ale zároveň predložila jej „prečítanie“ ako celku
(1993, 101nn., pozn. 24 a 33).
Rozdiely vo veľkosti antropomorfných postáv v rámci jednej scény sú v niektorých prípadoch natoľko markantné, že zákonite vyvolávajú presvedčenie o vopred premyslenom zámere
ich tvorcov, a to i napriek vysokému stupňu schematizácie predovšetkým maľovaných scén,
ktoré sú oveľa ťažšie čitateľné ako ryté, vkolkované či radielkované. Ak sú na jednej nádobe
vyobrazené viaceré adorantky, veľkosťou postavy vždy dominuje iba jedna spomedzi nich.
Postavu „Veľkej adorantky“ interpretovali viacerí bádatelia v intenciách smerujúcich k jej sto76

Obr. 2 Sopron-Burgstall, 1 – mohyla 28; 2 – mohyla 27; Sopron-Váris, 3 – mohyla 3.
(podľa Eibner-Persy, 1980, Gallus, 1934). Rôzne mierky.
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tožneniu so starobylou „Veľkou Bohyňou“, v prenesenej podobe s „Paňou zvierat“ – Potnia
Theron (Eibner, 1997, 129nn.; Teržan, 2001a, 84; 2001b, 213; ai.). Veľká adorantka sa vyskytuje takmer vo všetkých doteraz známych scénach. Jedinou výnimkou je scéna s mnohoznačným náboženským kontextom, ktorá je znázornená na známej amforovitej nádobe z mohyly 27
v Soproni-Burgstalle, o ktorej sa viedla široká diskusia. Hlavnými aktérkami sú postavy tkáčky
a pradiarky, ktoré v súlade so svojou výnimočnou funkciou o celú dĺžku nôh prevyšujú obidve
adorantky (tanečníčky?) a „subtílnu“ postavu hudobníčky (Gallus, 1934, tab. 14: 1; Eibner,
1986a, 39nn.; Teržan, 1996, 526).
Vo východoalpskej halštatskej oblasti je najznámejšia predimenzovane veľká postava ženy
so zdvihnutými ramenami, ktorá je stredobodom sprievodu na vozíku zo Strettwegu (Egg,
1996, obr. 14, 17). Táto neoblečená ženská postava sice reprezentuje klasický typ „hydrophory“, ale bezpochyby ide o ženské „božstvo“, ktoré je obecne stotožňované s „Paňou zvierat“
alebo s „Veľkou Bohyňou“ (Kossack, 1954, 59 nn.; Egg, 1996, 47n; Eibner, 1997, 135-136;
2000/2001, 118-120; Teržan, 2003, 68). Jej výnimočnosť vyniká nielen pri porovnaní s ostatnými rovnako nahými aktérmi a aktérkami obetného sprievodu, ale je umocnená okrem náušníc i širokým, bohato zdobeným opaskom na nahom tele. Nahota postavy je pre rôzne formy
spodobnenia ženy v halštatskej dobe (plastika, rytá, maľovaná, tepaná podoba), na rozdiel od
nahoty mužov, zriedkavá. Okrem niekoľkých nahých hydrophor (Egg, 1996, 36-37), ku ktorým
treba priradiť ešte bronzovú závesnú (krúžok je čiastočne odlomený) plastiku ženy, držiacu
misu v predpažených rukách, z obetného miesta v polohe Kalaposkő, neďaleko hradiska Velem
(Fekete, 1999, obr. 3; Ilon 2000, 19nn.). Neodeté plastiky žien – hydrophor, ktoré zdvihnutými
ramenami podopierajú bronzové ležadlo z Hochdorfu, majú na tele vyznačené kruhové šperky,
trojradový náhrdelník a široký opasok (Biel, 1985, tab. 26 – 27, 29) a podľa B. Teržan (2001a,
79-80) dotvárajú symboliku tepanej figurálnej výzdoby.

Súpis vyobrazení malých postáv na kalenderberskej keramike
1. Janíky-Dolné Janíky. Mohyla II. Nádoba č. 5 (obr. 1: 4). Postava s krúžkami pri hlave
a v sukni má v predpažených rukách kvadratický predmet, interpretovateľný ako hudobný nástroj; je menšia v porovnaní s „veľkou“ a druhou adorantkou. Veľkosťou jej zodpovedá ithyphalický muž so schematizovaným koňom v dolnom páse (Studeníková, 1995, obr. 9: 1).
2. Nové Košariská (dnes Dunajská Lužná). Mohyla I. Nádoba č. 11 (obr. 1: 2). Dvaja zápasníci (?) sú výrazne menší v porovnaní s „tancujúcou adorantkou“, ale aj s ostatnými postavami vrátane zvierat (Pichlerová, 1969, tab. 4: 1; 5).
3. Nové Košariská. Mohyla I. Nádoba č. 5 (obr. 1: 1). Ithyphalický hudobník je najmenej
o hlavu nižší ako zápasníci a postava muža so štvornohým zvieraťom (Pichlerová, 1969, tab.
3b).
4. Nové Košariská. Mohyla IV. Fragmenty nádoby č. 10 (obr. 1: 3). Dve postavy v sukniach
s trojuholníkovitým predmetom – hudobným nástrojom (?) v predpažených rukách z neúplnej
scény sú menšie ako adorantka (Pichlerová, 1969, tab. 20: 5).
5. Loretto. Hrob 41a. Vnútorná výzdoba misy. Najmenší je ithyphalický jazdec s palicou
(kopijou) v porovnaní s obidvomi adorujúcimi postavami a s hudobníkom (Nebelsick, 1992,
tab. 2; Eibner, 1997, obr. 53: 3).
6. Rabensburg. Mohyla II. Jazdec na koni a adorantka s náušnicami pod postavou veľkej
postavy ženy s rozpaženými ramenami (Dobiat, 1982, obr. 4: 1).
7. Reichersdorf. Žiarový hrob 20. V porovnaní s veľkou adorantkou sú nižšie a štíhlejšie
dve postavy: jedna z adorantiek a hráčka na strunový nástroj. Štíhlejšie a o poznanie nižšie sú
i dve postavy žien s prepásaným driekom (Neugebauer, 1988, tab. 5-6).
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8. Sopron-Burgstall. Mohyla 27 (128)2. Amforovitá nádoba. Na scéne tkania (obr. 2: 2) je
najmenšia hráčka na hudobný nástroj, ktorá na rozdiel od ostatných žien nemá ani náušnice, ale
hlavu má v podobe „vtáčej“ masky (Gallus, 1934, tab. 14: 1; Eibner-Persy, 1980, tab. 16-17).
9. Sopron-Burgstall. Mohyla 28 (127). Amforovitá nádoba na kónickej nôžke. Na hrdle –
v hornom vlyse sú dve oproti sebe stojace postavy – mužské s hudobnými nástrojmi, ďalej pohonič a jazdec s kopijou sú výrazne menší ako adorantka a tanečnica (obr. 2: 1). (Gallus, 1934,
tab. 6: 1-3, 7: 1-2, 8: 1, 9: 1-4; Eibner-Persy, 1980, tab. 28-29).
10. Sopron-Burgstall. Mohyla 96 alebo 98. Fragment nádoby. Hudobník a hudobníčka sú
takmer o polovicu menší ako dve adorantky – tanečníčky (Gallus, 1934, 7, tab. 4: 1; Eibner
1986a, 274, tab. 2: 1).
11. Sopron-Váris. Mohyla 3. Amforovitá nádoba. Scéna obetovania (obr. 2: 3). Najmenšia
je jedna z troch adorantiek a o niečo väčšia je jedna z dvoch obetujúcich postáv v suknici (Gallus, 1934, tab. 16: 2, 17: 1-2, 18; Dobiat, 1982, obr. 12).
12. Maiersch. Žiarový hrob 89. Amforovitá nádoba so štyrmi postavami v trojuholníkovitej
suknici s rozpaženými ramenami, vzájomne oddelenými od seba rôzne zdobenými stojacimi
trojuholníkmi s krúžkom – slnečným motívom na hrote (obr. 3: 1). Najväčšia postava má vo
svojej suknici vyrytú totožnú malú antropomorfnú postavu; trojuholník naľavo od dvojice sa
od ostatných odlišuje výzdobou vnútornej plochy, totožnej s tvarom vonkajšieho trojuholníka
(Berg, 1962, tab. 29: 1).
Z uvedeného súpisu je zrejmé, že platnosť kompozičných pravidiel, ktoré vypracoval L. Nebelsick (1992, 410), sa neobmedzuje iba na veľkých – dospelých jedincov, ale v plnej miere sa
vzťahuje i na malých aktérov vyobrazených na scénach. Okrem malej postavy v trojuholníkovitej suknici a so zdvihnutými ramenami (Janíky; Rabensburg; Sopron-Váris; Reichersdorf) sú
najpočetnejšie postavy hudobníkov a hudobníčok (Nové Košariská, mohyla IV; Janíky; Sopron-Burgstall, mohyly 27, 28, 96 alebo 98; Reichersdorf). Jazdci, ako i lovci na koni, vrátane
ithyphalických, predstavujú tretiu najpočetnejšiu skupinu (Loretto; Janíky; Rabensburg; Sopron-Burgstall, mohyla 28).
Malé – chlapčenské (?) postavy sú tiež medzi zápasiacimi dvojicami (Nové Košariská, mohyla I/11; Sopron-Burgstall, mohyla 28) a v jednom prípade je to pohonič za štvorkolesovým
vozom. V súvislosti s malými dvojicami pri pästnom súboji na kalenderberskej keramike je pozoruhodné, že súboj medzi „chlapcami“ má paralelu v situlovom umení. Na situle z hrobu 68
v Bologni-Certose spolu s hudobníkmi zápasia o cenu – bronzovú nádobu – ithyphalickí
chlapci, opásaní iba opaskami (Lucke – Frey, 1962, 26-28, tab. 19; Frey, 1969, 89). Okrem toho
z tlamy jedného z levov na operadle trojnohého ležadla visí horná časť tela (neodetého) malého
chlapca (obr. 4: 5). Na rozdiel od pomerne častého motívu ľudských nôh a častí zvierat v papuli
leva, na etruský pôvod ktorého poukázal O.- H. Frey (1969, 64), je motív s chlapčenským
telom v levej papuli predbežne singulárny. Vo vzťahu ku scéne ako celku má obzvlášť symbolický charakter.3
Význam pästného súboja pri pohrebných a iných rituáloch v širšej severovýchodoalpskej
halštatskej oblasti podopiera i nález fragmentu ruky pochádzajúci z kostenej antropomorfnej
plastiky, ktorá zviera predmet podobný činke (obr. 4: 2) vo zvyškoch žiaroviska mohyly 109
v Százhalombatte (Holport, 1993, obr. 10: 4). Súčasne je dôležitým dokladom, podobne ako zá––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
V zátvorke sú uvedené nové numerické označenia mohýl podľa E. Patek (1982, 174-176, príloha 1 – 2).
3
V spodnom vlyse je motív okrídleného leva s ľudskou nohou v tlame. Je možné, že existuje spojitosť medzi
chlapcom v leviej tlame a zajacom v tlame druhého leva z operadla lehátka? Ak uvážime, že k obetovaným zvieratám z druhého aj tretieho vlysu (jelene?) patrí aj zajac lovený do sietí na pravej strane 2. vlysu, by odpoveď
mohla byť kladná. Úloha dvoch malých postáv s plochými čiapkami a v šrafovaných odevoch na situle z Kuffernu je otázna (Lucke – Frey 1962, tab. 75). Priúčajú sa svojim nastávajúcim poslaniam? Zápasenie v Grécku
bolo vyhradené najmä chlapcom (Paus., V/24-25; VI, 1-18).
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Obr. 3 Maiersch, žiarový hrob 98 – 1 (podľa Berg 1962); Kleinklein-Kröll-Schmiedkogel, výsek z výzdoby cisty č. XIII – 2 (podľa Eibner 1993). Rôzne mierky.
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vesná platnička s reliéfnymi jeleňmi z Pustých Úľan (König, 2005, obr. 4: 1), o vzájomnej spätosti s tým kultúrnym prostredím, v ktorom sa produkovali výrobky situlového umenia.
V porovnaní so spomínanou obetnou scénou na situle Certosa je v prostredí severovýchodoalpskej halštatskej oblasti doložený priamy akt obetovania živého tvora na scéne zo SopronVárisu (Gallus, 1934, tab. 16; 17: 1-2; 18). V rámci nej sú dve malé antropomorfné postavy.
Jedna predstavuje klasickú adorantku a druhá z nich sa zúčastňuje priamo aktu „krvavej“ obete
nad „obetným oltárom“ – takým mesiacovitým idolom kvadratického tvaru, ktorý má niekoľko
paralel aj v sídliskách bratislavského regiónu. Táto „kňažka“ má podobne ako veľká „kňažka“
a tiež jazdkyňa zobákovite stvárnenú hlavu (vtáčia maska, resp. tzv. „Vogelmensch“ doložený
od doby bronzovej). Zároveň všetkým trom chýba obvyklá ženská ozdoba pozdĺž hlavy – náušnice (naopak, majú ich adorantky). A. Eibner práve kvôli chýbajúcim šperkom úplne nevylúčila ani možnosť, že by mohlo ísť o mužov oblečených do slávnostného rúcha (2000/2001, 129,
pozn. 24). Na fotografiách uverejnených v práci S. Gallusa sú dobre zachytené také detaily pertraktovanej scény, ako sú napríklad štyri výstupky na hornej plôške a plastická výzdoba mesiacovitého idolu, obetný nôž a zvýraznené ruky obetujúcich, ako i obetovaný tvor (1934, tab. 17).
Tie v niektorých prekreslených verziách buď chýbajú, alebo sú zjednodušené. Mesiacovitý idol
rôznych tvarov, vlastne kompletná tzv. kalenderberská triáda symbolizujú rituálne praktiky, aktérkami ktorých boli výhradne ženy, pravdepodobne kňažky. Mesiacovité idoly, spojené nielen
s domácimi, ale pravdepodobne i s oficiálnymi rituálmi, sprevádzali ženy „na druhý svet“ ako
dôležitá súčasť hrobovej výbavy (Teržan, 1996, 507 nn. – so staršou lit.; Nebelsick, 1996, 329
nn.).
Úloha menšej obetujúcej postavy na scéne z Várisu sa zdá byť celkom rovnocenná s veľkou
kňažkou. V kalenderberskom prostredí teda pri akte „krvavej“ obete môžeme počítať s aktívnou účasťou osôb ženského pohlavia, ktoré ešte neprekročili pomyselný „prah dospelosti“?
Ostatne je to pravdepodobné, keďže v hrobe pod mohylou 27 na sopronskom Burgstalle s kalenderberskou triádou bolo spolu s dospelou ženou pochované i dieťa (Eibner-Persy, 1980,
133nn.).
Akt obetovania zvieraťa medzi rezbami na tróne z Verucchia a úlohu žien-kňažiek v halštatskom prostredí analyzovala A. Eibner (2000/2001, 114, 129-130, obr. 3 a 4c). Na tróne ho totiž
vykonávajú dve ženské postavy, rovnako ako na kalenderberskom území (!). Okrem iných obrazov zachytených na tróne z Verucchia, vrátanie tkania, jeden povšimnutiahodný motív je situovaný vo vlyse nad obetujúcimi „kňažkami“. Je tam zreteľne identifikovateľná malá postava
s vrkočom – dievča – najskôr s akousi rastlinou (?) v rukách (Eibner, 2000/2001, 114). Vyobrazenie priameho obetovania ľudí nie je v dobe halštatskej doložené. Napriek tomu sa dá predpokladať, že ľudská „obeť“ pri pohrebných rituáloch bola súčasťou skupiny prestížnych milodarov pre vyššie postavené osoby.
Obetovanie ľudí, ktoré antické pramene pomerne často spomínajú, sa prevážne viažu na
vzdialenú „minulosť“. Napríklad každoročne sa opakujúce obetné slávnosti, ktoré sa konali
pod vedením panenskej kňažky na počesť bohyne Artemis na Peloponéze neďaleko dnešného
Patrasu a na ktorých okrem zvierat, rôznych druhov plodín museli dokonca podľa veštby Pýthie kedysi „obětovat bohyni každoročně dívku a jinocha, kteří by byli nesličnejší…“. Dôvodom mala byť veľká neúroda zoslaná bohyňou na krajinu kvôli strate panenstva mladej kňažky
v minulosti; po ďalšej veštbe sa však neskôr prestala praktizovať (Pausaniás, VII, 18-19 – cit.
podľa prekladu H. Businskej, Antická knihovna, Praha, 1973).
Usmrcovanie zvierat pri love je častým motívom na výrobkoch situlového umenia, ktorý bol
v literatúre široko pertraktovaný a interpretovaný v rôznych súvislostiach, vrátane lovu zvierat
na účely rituálnej obete (podrobnejšie pozri: Kmeťová, 2005, 106 nn., so staršou lit.). Za jednu
z preferovaných súčastí kvalitnej výchovy mladíkov z urodzených rodín sa považovala zručnosť pri love divej zvere (Eibner, 2001, 243). V loveckých častiach kalenderberských scén vy81

stupujú tak dospelí, ako i nedospelí lovci. Ale mohli vôbec „malí“ lovci mať skutočne rovnocenné postavenie s veľkými lovcami aj pri love zvieraťa určeného na obetovanie?
Jedno z obsahovo najzaujímavejších vyobrazení spomedzi známych adorantiek je spojené
s prítomnosťou malej – detskej postavy. Nachádza sa na hrdle amforovitej nádoby zo žiarového
hrobu 89 v Maierschi (Berg, 1962, tab. 29: 1). Hrob okrem súboru keramiky, podľa jednej
z dvoch publikovaných verzií pravdepodobne obsahoval i 2 železné kopije (pozri Nebelsick,
1997, 102), a v tom prípade by patril mužovi – bojovníkovi. Najväčšia spomedzi štyroch postáv žien s rozpaženými ramenami na nádobe je tá, ktorá má v trojuholníkovitej sukni identicky
stvárnenú drobnú postavičku (obr. 3: 1). Zaiste, môže sa uvažovať o rôznych interpretačných
možnostiach tohto obrazu. Isté je, že zobrazenie veľkej adorantky s malou antropomorfnou
postavou v lone bolo vopred premysleným zámerom tvorcu výzdoby. Trojuholník s krúžkom
na vrchole, ktorý je znázornený po ľavici postavy, je ako jediný vo vnútri vyplnený taktiež rovnakým malým trojuholníkom s krúžkom na vrchole, na rozdiel od ostatných trojuholníkov oddeľujúcich ostatné antropomorfné postavy. Pri akceptovaní predpokladu, že adorantky by
mohli predstavovať sudičky, je logické zároveň zvážiť myšlienku, či na nádobe z Maierschu
jedna z nich nezastávala úlohu takej pomocníčky pri pôrodoch, ktorá by bola porovnateľná
s gréckou Eilethethyiou.4
Bezprostredná analógia medzi zobrazeniami ženy s dieťaťom v lone v dobe halštatskej nie
je známa. Obsahovo porovnateľná je skulptúra ženy s dieťaťom v náručí pri kojení z istrijského
Nesactia. Vytesaná je na jednu stranu kamenného bloku; na druhej strane je falický jazdec. Na
rozdiel od Maierschu je nahá, má zväčšené (zvýraznené) pohlavné znaky (prsia, vulvu) a podľa
niektorých interpretácií nesedí, ale čupí, akoby v rodiacej polohe (Hoernes, 1925, obr. 2 na
s. 474; Kossack, 1999, 82; Mladin, 1966, tab. 16: 1a). Pokiaľ ostatné kamenné plastiky z Istrijského polostrova majú priame paralely s tými v Etrúrii, na území Picena alebo v južnej Itálii
(nehovoriac o vzdialenej skulptúre z juhonemeckého Hirschlandenu) táto žena s dieťaťom na
hrudi predstavuje ojedinelý výtvor.5 Samotný kamenný blok pravdepodobne neplnil funkciu
náhrobnej stély, ako väčšina kamenných blokov a plastík na tejto lokalite. Našiel sa totiž v sekundárnej polohe (Fischer, 1984, K52, tab. 8:2), a preto podľa G. Kossacka mohol byť súčasťou kultového miesta – svätyne (1999, 82). Vo všeobecnosti sú kamenné plastiky žien v porovnaní s počtom mužských stél v dobe halštatskej viac ako zriedkavé (napr. dáma – sprievodkyňa
so záveskom na náhrdelníku známeho muža-bojovníka z Capestrana: Colonna, 1999, 106, kat.
č. 391), eventuálne sú datované do záveru halštatskej doby – HD2/HD3 (sediace plastiky žien
zo svätyne Les Herbues-La Douix pri Vix: Chaume, 2001).
Ako sme už vyššie uviedli, v antropomorfnej podobe je vo východohalštskej oblasti obraz
z Maierschu ojedinelý. Avšak vo výnimočnom, nanajvýš symbolickom prevedení je podobná
kombinácia doložená na bronzovej ciste č. XIII, ktorá bola súčasťou prestížnej výbavy hrobu
pod mohylou Kröll-Schmiedkogel v Kleikleine (s úplnou lit. pozri Eibner, 1993). Všetky antropomorfné figúry – účastníci centrálnej časti celej scény: hráči na dvojitý aulos, lukostrelec,
jazdec, hydrophora (pomocníčka pri pôrode?) a trojica „sudičiek“ (Moirai) sú rozmiestnené
tesne pod šikmo polohovanou hydrophorou s copom, ktorá ako jediná zo všetkých žien má
hlavu označenú 2 rozetami a ďalšie dve sú tesne nad jej hlavou. V jej lone – suknici sa nachádza štvornohé mláďa (laňka?) s hlavou smerujúcou k dolnej obrube odevu – v klasickej pôrodníckej polohe (obr. 3: 2-2a). A. Eibner túto ženskú postavu opisuje ako „vznášajúcu sa“
a považuje ju za vodkyňu spomenutej centrálnej skupiny, zároveň upozorňuje na význam zvie––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
Na jej pomoc bola odkázaná napr. Leto, pôvodom azda zo zeme Hyperborejcov, pri pôrode Apollóna na Delose
(Kerényi, 1996, 102 nn.). Jedna z verzii pripomína hyporborejský pôvod samotnej Eilethethyie.
5
M. Hoernes (1925, 476) uvádza podobnú kamennú plastiku zo Sparty; J. Fischer sa, naopak, domnieva, že dieťa
v náručí ženy zo Sparty, zobrazené ako hráč na flautu, plnilo funkciu pomocníka pri pôrode (1984, 40).
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raťa v jej lone a porovnáva ho s motívom z Maierschu (1993, 108-109, pozn. 24, 33). Scéna na
ciste XIII je zobrazením príbehu o smrti, obetovaní a znovuzrodení. Symbolika zrodu a plodnosti je na kleinkleinskej scéne okrem „rodičky“ – Panej zvierat zdôraznená prítomnosťou
troch dojčiat (obr. 3: 2b) v ozdobenej zavinovačke (tzv. „Wickelkind“) s adorujúcim gestom
a s ozdobou okolo hlavy (Eibner, 1993, 105). „Zašifrovaný“ systém podania a možnosti technického prevedenia figurálnej výzdoby na kalenderberskej keramike takéto široké spektrum
antropo- a zoomorfných, ako i astrálnych (rozety) a i. motívov nedokáže obrazovou formou
sprostredkovať. Nie je nakoniec obraz ženy s dieťaťom v lone spolu s ďalšími „adorantkami“
a so zvláštnym trojuholníkom z Maierschu skrátenou verziou toho istého príbehu o smrti a znovuzrodení, akú znázorňuje scéna na ciste XIII z mohyly v Kröll-Schmiedkogel? Situovanie
vznášajúcej sa „rodičky“ – Panej zvierat v priestore nad ostatnými aktérmi príbehu či rituálu
v tomto vlyse vyvoláva ďalšiu otázku, ktorá prekračuje rámec tohto príspevku, ale ostáva bez
odpovede. Nemôže existovať obsahová spojitosť aj s postavou adorantky, ktorá je situovaná do
nadpozemskej sféry – na vrchol pozemského stromu na nádobe z mohyly II v Janíkoch?
V súvislosti s kleinkleinskou toreutikou, konkrétne so zlomkami cisty č. VIII z KröllSchmiedkogel, na ktorej podľa všeobecne akceptovanej interpretácie veľryba prehltáva ľudské
bytosti (Reichenberger – Dobiat, 1985), by sme tiež mohli zvažovať, či nejde o akt celkom
opačný – o znovuzrodenie vo vodnom živle. Obraz „Panej zvierat“ na boiotskej amfore, stotožňovanej s bohyňou Artemis/Hekate s vtákmi na adorujúcich ramenách, ktorú sprevádzajú ďalšie zvieratá, má na svojej bohato zdobenej sukni – v lone (?)vyobrazenú rybu (Simon, 1980,
150, obr. 139). Zaiste nejde o náhodnú kompozíciu. Rodičky, znovuzrodenie, plodnosť, starostlivosť o malé deti a pravidelne sa opakujúce s nimi spojené rituály sú v gréckom svete
mýtov nerozlučne späté s bohyňou Deméter.6
Medzi štajerským kleinkleinským mohylníkom a jeho nálezovým fondom na strane jednej
a niektorými kalenderberskými nálezovými súbormi, resp. jednotlivými predmetmi z územia
juhozápadného Slovenska na strane druhej existujú preukázateľné väzby (Dobiat, 1980, 72-73;
Stegmann-Rajtár, 1998, 282-284; Studeníková, 1993, 129nn.). Vyžarovanie impulzov rôzneho
druhu z juhu sa zákonite muselo prejaviť i v duchovnej sfére, a to predovšetkým v prostredí príslušníkov (príslušníčok) miestnej privilegovanej („aristokratickej“) vrstvy, medzi ktorých patrili i vykonávatelia (vykonávateľky) rituálov a obradov.
Majiteľmi keramiky s figurálnou výzdobou, ale i hlinených figurálnych „sprievodov“
v plastickom podaní (Gemeinlebarn, mohyla I: Kromer, 1958; Langenlebarn, mohyla 3: Preinfalk, 2003) boli v posmrtnom živote príslušníci najvyššej kalenderberskej sociálnej vrstvy.
Zväčša šlo o mužov – bojovníkov, ale výnimočne to boli i ženy. Patrili k predmetom prestížneho charakteru, a tak zdôrazňovali sociálnu pozíciu majiteľa. Otázka, či a do akej miery mohli
slúžiť napr. na legitimizáciu pozície majiteľa na druhom svete, ostáva nezodpovedaná. Doteraz
známe nálezy keramiky s figurálnou výzdobou zo sídliskového prostredia sú taktiež späté
s obyvateľmi výšinných sídlisk, resp. hradísk s centrálnou funkciou (Ernstbrunn-Steinberg:
Dobiat, 1982, obr. 26; Niederfellabrunn-Praunsberg: Lauermann, 1990, obr. 3; Bratislava-Hrad
– nepubl.). Nálezové okolnosti zachytené na smolenickom Molpíre, na ktorom sú figurálne
motívy: adorant či adorantka s náušnicami a parožím, zvieratá na hlinených závažiach a zoomorfná figúra vyobrazená na fragmente hrdla amforovitej nádoby (Dušek – Dušek, 1984, tab.
27: 12, 129: 12), dokladajú väzbu na spoločensky privilegovanú kalenderberskú komunitu
(Stegmann-Rajtár, 1998, 278 nn., obr. 5 – 6). Medzi nálezmi z hradiska napokon nechýbajú ani
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6
Napr. z lona Baubó, ženy ktorá vyrástla priamo zo zeme na pláni Rharion medzi Athénami a Eleusínou, keď nadvihla svoju suknicu na bohyňu (Deméter, trúchliacu za Persephonou), sa usmieval malý Iacchos; ten bol synom
Persephony, mystickým dieťaťom a v orfických príbehoch aj milencom Deméter (Kerényi, 1996, 184, 205). Táto
bohyňa s krásnou čelenkou sa príkladne starala i o malého Démofonta priamo v paláci jeho otca Kelea.
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Obr. 4 Kuffarn – časť výzdoby bronzovej situle – 1; Százhalombatta, mohyla 109 – fragment kostenej plastiky – 2; Sesto Calende,
situla B (výsek z výzdoby) – 3; Sesto Calende, situla A (výsek výzdoby) – 4; Bologna-Certosa, časť výzdoby – 5. (1, 5 podľa
Lucke-Frey, 1962; 2 podľa Holport, 1993;
3-4 podľa Eibner, 1981).

kovové a hlinené obdoby antropomorfných (Dušek – Dušek, 1995, tab. 89: 8) a zoomorfných
motívov (Stegmann-Rajtár, 1998, obr. 9: 1, 3-4), ale ani objekt interpretovaný ako kultový. Na
tejto lokalite sa našlo aj niekoľko detských kostier, resp. ich častí priamo v domoch, často pri
ohniskách. Šlo o doklady svedčiace o obetovaní, alebo sú dôkazom bojov o hradisko? Na druhej strane nie je vylúčené, že sa figurálna výzdoba objaví i na tých sídliskách, ktoré sa našli
v bezprostrednom susedstve halštatských mohylníkov.
K bližšiemu objasneniu príčin prítomnosti malých – detských antropomorfných postáv v kalenderberských scénach môže prispieť analýza sociálneho postavenia detí v spoločenskej
štruktúre. Za súčasného stavu bádania ani tú nedokážeme jednoznačne klasifikovať (Studeníková, 2008). Na kalenderberských pohrebiskách nie sú doložené pohreby detí s takou prestížnou výbavou, ktorá je inak určená len dospelým, ako napríklad v niektorých hroboch detí na
mohylníku v hornorakúskom Mitterkirchene (Leskovar, 2000, 56-59).7 S bohatšie vybavenými
hrobmi detí sa častejšie stretávame na neskorohalštatských pohrebiskách, niekedy dokonca
s takými predmetmi, ktoré sa považujú za znak vysokého postavenia muža v spoločnosti (železný kosák) alebo výnimočného postavenia v kultovej sfére, napr. súbor záveskov s kultovou
symbolikou nedomácej proveniencie v dievčenskom hrobe (Törökszentmiklós-Surján; Budeşti-Fînate: Studeníková, 2007, s lit.).
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Zur Interpretation von einigen anthropomorphen Darstellungen
auf der Kalenderberger Keramik
Zusammenfassung

Bei der Lösung von Fragen verbunden mit sozialer Stratifikation auf den Gräberfeldern der
Bratislavaer Region in der Hallstattzeit hat sich gezeigt, dass eine der Bedingungen für die Erreichung von positiven Ergebnissen auch durch die Definition der Stellung von Kindern dargestellt wird. Aus der Analyse geht hervor, es ist notwendig die Gründe zu erforschen, die zur Abbildung von kleinen Gestalten – Kindern – in Szenen auf der Kalenderberger Keramik geführt
haben. Vorläufig kann man konstatieren, die Verbildlichung von kleinen anthropomorphen Gestalten ist das charakteristische Merkmal der Kalenderberger figuralverzierter Keramik. Im
Beitrag analysiert die Autorin diese kleinen anthropomorphen Darstellungen.
Die Größenunterschiede zwischen einzelnen anthropomorphen Figuren innerhalb einer und
derselben Szene machen den Eindruck einer vorbedachten Absicht ihrer Schöpfer. Deren Verzeichnis und Abbildungen sind Teile des Beitrags. Es hat sich bestätigt, dass die Gültigkeit der
Kompositionsregel ausgearbeitet von L. Nebelsick (1992) nicht nur auf große – erwachsene Individuen beschränkt ist, sondern auch die kleinen Akteure der Szenen betrifft. Außer der klei87

nen Menschenfigur in dreieckigem Kittel und mit erhobenen Armen erscheinen am zahlreichsten die Gestalten von Musikern und Musikerinnen. Die Reiter und Jäger, einschließlich der
ithyphallischen, repräsentieren die drittgrößte Gruppe.
Kleine Knabengestalten sind ebenfalls unter den kämpfenden Paaren vertreten und in einem
Fall ist es der Wagenlenker hinter einem Vierradwagen. Im Zusammenhang mit Paaren von
kleinen Gestalten beim Faustkampf auf der Kalenderberger Keramik erscheint bemerkenswert,
dass der Zweikampf zwischen „Knaben“ eine Parallele in der Situlenkunst findet (Situla von
Certosa). Auch beim direkten Akt der Opferung eines Lebewesens in der Szene aus SopronVáris befindet sich eine kleinwüchsige Person. Diese kleine „Priesterin“ besitzt ähnlich wie die
große „Priesterin“ und Reiterin einen schnabelförmig gestalteten Kopf („Vogelmensch“).
Gleichzeitig fehlt bei allen drei die Frauenzier – Ohrringe. A. Eibner hat wegen dem ausbleibenden Schmuck die Möglichkeit zugelassen, dass es sich um Männer im Festgewand handeln
könnte (2000/2001). Die Rolle der kleineren opfernden Gestalt aus Váris ist gleichwertig mit
derjenigen von der großen Priesterin. Kann man vielleicht beim Akt des „blutigen“ Opfers in
den Kalenderberger Ritualen mit der Teilnahme von weiblichen Personen rechnen, welche die
imaginäre „Schwelle der Erwachsenheit“ noch nicht überschritten haben?
Eine der bildlich interessantesten Darstellungen einer Adorantin ist mit der Anwesenheit
einer kleinen – kindlichen Gestalt verbunden. Sie befindet sich am Hals eines Kegelkalsgefäßes aus dem Grab 89 in Maiersch (Berg, 1962). Akzeptieren wir die Annahme, dass die Adorantinnen Nornen darstellen könnten, ist es logisch die Idee zu erwägen, ob auf dem Gefäß aus
Maiersch eine von ihnen nicht zufällig die Rolle einer Hebamme gespielt hat. Eine direkte Analogie zur Verbildlichung einer Frau mit Kind in ihrem Schoß ist in der Hallstattzeit nicht bekannt. Inhaltlich vergleichbar ist die Skulptur einer stillenden Frau mit Kind in den Armen aus
istrischem Nesactium. Sie ist in eine Seite von einem Steinblock gehauen. Im Unterschied zum
Maiersch ist sie nackt, besitzt vergrößerte Geschlechtsmerkmale (Brüste, Vulva) und einigen
Interpretationen nach ist sie nicht sitzend, sondern hockend, als ob sie gebären würde (Kossack, 1999, 82).
In einer außergewöhnlichen, äußerst symbolischen Darstellung ist die Frau mit Kind im Gewand aus Maiersch mit einer der Frauenfiguren auf der Ziste Nr. XIII aus Kröll-Schmiedkogel
in Kleinklein vergleichbar (Eibner, 1993). Sämtliche anthropomorphe Darstellungen – Teilnehmer an der Mittelpartie der ganzen Szene: Auleten, Bogenschützer, Reiter, Hydrophore (Hebamme?) und drei „Nornen“ (Moirai) sind unmittelbar unter der schräg angebrachter Hydrophore mit Zopf verteilt, die als die einzige von allen Frauen ihren Kopf mit Sternrosetten
gekennzeichnet hat. In ihrem Gewand befindet sich ein vierbeiniges Jungtier mit seinem Kopf
gerichtet nach unten zum Kleidersaum – in klassischer Geburtslage. A. Eibner hat diese weibliche „schwebende“ Gestalt mit Recht für die Anführerin der Zentralgruppe gehalten und sie
hat sie mit dem Motiv aus Maiersch verglichen (1993). Kann vielleicht das Bild einer Frau mit
Kind im Schoß begleitet von weiteren „Adorantinnen“ und einem eigenartigen Dreieck aus
Maiersch die Kurzversion einer ähnlichen Geschichte über den Tod und die Wiedergeburt darstellen, wie es in der Szene auf der Ziste XIII aus dem Grabhügel in Kröll-Schmiedkogel abgebildet ist? Die Position der schwebenden „Gebärerin“ – vielleicht Herrin der Tiere – über anderen Akteuren der Geschichte ruft eine weitere unbeantwortbare Frage auf. Existiert vielleicht
auch eine Verbindung zur Gestalt der Adorantin, die in die überirdische Sphäre auf einem
Gefäß aus dem Grabhügel II in Janíky situiert ist?
Zu einer tieferen Klärung der Ursachen für die Anwesenheit von kleinen – kindlichen anthropomorphen Gestalten in den Kalenderberger Szenen kann die Analyse von sozialer Stellung der Kinder innerhalb der Gesellschaftsstruktur beitragen. Auf den Kalenderberger Gräberfeldern sind jedoch keine Kinderbestattungen mit solcher Prestigeausstattung belegt, die für
Erwachsene bestimmt ist, wie es z. B. in einigen Kindergräbern auf dem Hügelgräberfeld in
88

oberösterreichischem Mitterkirchen vorkommt (Leskovar, 2000). Auf reich ausgestattete Kindergräber stoßen wir öfter auf späthallstattzeitlichen Gräberfeldern, manchmal sogar mit derartigen Gegenständen, die für das Zeichen einer hohen Gesellschaftsstellung des Mannes gehalten werden (Eisensichel), oder einen Sonderstatus der Frau in der Kultsphäre bezeugen
(Kollektion der Anhänger mit Kultsymbolik in einem Mädchengrab).
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Sociálnou štruktúrou germánskej spoločnosti sa zaoberali mnohí bádatelia a vychádzali
pritom z analýzy pohrebísk. Za najvplyvnejšiu prácu možno považovať štúdiu o polabských
pohrebiskách (Capelle, 1971). T. Capelle a jeho nasledovníci sa snažili na základe kombinácií
jednotlivých zbraní vyčleniť rôzne skupiny v rámci vrstvy bojovníkov. K jednoznačným výsledkom však tieto snahy neviedli. S určitými kritickými pripomienkami prišiel T. Weski
(1982, 196 ), ktorý poukázal (okrem iného) aj na to, že nazývanie nositeľov jednotlivých kombinácií zbraní termínmi ako „šľachtic“, „statkár“ a pod. nezodpovedá historickej skutočnosti.
Tento autor sa vyjadril kriticky aj k možnosti rekonštrukcie mužského a ženského kroja na väčšom území, keďže na každom pohrebisku sa používali iné kombinácie jednotlivých súčastí
odevu (Weski, 1982, 204). K podobným záverom dospela aj U. Breitsprecherová, ktorá sa venovala štúdiu predmetov typických pre jednotlivé pohlavia na rozsiahlom území – vrátane juhozápadného Slovenska (Breitsprecher, 1987, 57). Najhodnotnejšie a doteraz neprekonané
zhrnutie problematiky nachádzame v diele H. Steuera: Frühgeschichtliche Sozialstrukturen in
Mitteleuropa (Steuer, 1982).
V tejto práci budem analyzovať pohrebiská Abrahám, Kostolná a Sládkovičovo ležiace
blízko pri sebe na území juhozápadného Slovenska. Pod sociálnou štruktúrou rozumiem vekovo-pohlavnú, ako aj vertikálnu a horizontálnu sociálnu diferenciáciu. Rozhodol som sa sledovať najmä hroby so zbraňami a v rámci nich niekoľko prvkov, ktoré by mohli byť dokladom
diferenciácie: meče, ostrohy, umiestnenie hrobu v rámci pohrebiska a bohatstvo. Isté čiastkové
výsledky už boli publikované (Kolník -Stloukal, 1974, 1976, 1977), v drobných detailoch sa
však niektoré údaje odlišujú od neskoršieho katalógového spracovania spomínaných pohrebísk
(Kolník, 1980), z ktorého budem aj ja vychádzať.
Všetky tri pohrebiská boli porušené zemnými prácami a orbou, takže z mnohých hrobov sa
zachovalo len torzo inventára. Napriek tomu môžeme vysloviť domnienku, že v Abraháme
a Sládkovičove sa podarilo zachrániť rozhodujúcu väčšinu hrobov, kým v Kostolnej to bolo naopak. Našlo sa tu 68 hrobov, ale T. Kolník (1980, 92) odhaduje celkový počet hrobov na 250 až
300. Keďže veľká väčšina bližšie datovateľných hrobov pochádza z 1., prípadne zo začiatku
2. stor., je pravdepodobné, že bola zničená mladšia časť pohrebiska. Všetky pohrebiská sú žiarové, resp. čiastočne birituálne (ku klasifikácii pozri Krekovič, 2004) – v Abraháme i Sládkovičove sa nachádza malá skupina kostrových hrobov, v danom prípade však nebudem robiť
rozdiely medzi žiarovými a kostrovými hrobmi. V Abraháme sa nachádzali hroby aj z mladšej
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doby rímskej, boli však pomerne zničené, resp. chudobne vybavené. Uvedené lokality sa odlišujú pomerom pochovaných mužov a žien i bohatstvom. V Abraháme sa nachádzalo 35 mužských hrobov, 45 ženských a 31 detských (126 neurčiteľných), v Kostolnej bol tento pomer
33 : 8 : 6 (21n) a v Sládkovičove 21 : 18 : 4 (45 n). Pri určovaní pohlavia hral primárnu úlohu
hrobový inventár a potom antropologické určenie. U mužov to boli predovšetkým zbrane
a u žien praslen a šperky. Kým v Abraháme a Sládkovičove bolo neurčiteľných viac než 50 %
hrobov, v Kostolnej iba 31 % – tu teda čísla približne zodpovedajú realite. Keďže neurčiteľné
hroby neobsahujú zbrane, predpokladáme, že v nich budú pochovaní predovšetkým nebojovníci (teda najmä ženy) oboch pohlaví a deti. V Kostolnej by sme mohli s výhradami hovoriť
o mužskom pohrebisku, podobne ako u polabských Germánov. V Abraháme pravdepodobne
prevládali ženy a deti.

1. HROBY SO ZBRAŇAMI

Abrahám
Kostolná
Sládkovičovo

počet hrobov
237
68
88

hroby so zbraňami
23 (10 %)
35 (52 %)
18 (24 %)

„úplná výzbroj“
2 (8,7 %)
14 (40 %)
2 (11 %)

Z tabuľky je zrejmé, že najviac hrobov so zbraňami sa nachádzalo v Kostolnej, kde iba
jeden muž nemal v hrobe zbraň. Medzi zbrane počítam aj štít a pošvu meča. Hroty kopijí sa nachádzali aj v troch detských hroboch (v jednom hrobe bolo pochované 5-ročné dieťa). V Abraháme bolo najmenej hrobov so zbraňami – medzi nimi dva detské hroby s kopijami (v jednom
prípade 2 – 3-ročné dieťa). Na tomto pohrebisku bolo pomerne málo mužov a z nich asi jedna
tretina nemala zbrane. V Sládkovičove sa detské hroby so zbraňami nevyskytovali a tri hroby
mužov neobsahovali zbrane.
V tabuľke sa nachádzajú aj údaje o „úplnej výzbroji“. Použil som úvodzovky, keďže nie je
celkom jasný obsah tohto termínu. Tradične sa za úplnú výzbroj považovala prítomnosť meča,
kopije či oštepu a štítu v hrobe. T. Weski (1982, 191) navrhuje tento termín nepoužívať, resp.
o úplnej výzbroji možno podľa neho hovoriť iba v prípade, ak obsahuje dva hroty kopijí či
oštepov. V našom prípade som zostal pri tradičnom poňatí. Opäť sa ukazuje výnimočnosť pohrebiska v Kostolnej, kde až 40 % bojovníkov možno považovať za „úplne vyzbrojených“.

1.1 Hroby s mečmi
Zdá sa, že výskyt mečov má silné väzby na úplnú výzbroj. V Kostolnej len jeden hrob
s mečom neobsahoval kompletnú výzbroj – chýbala kopija, resp. oštep. Ide o porušený hrob
12, kde sa kopija nemusela zachovať. Na tomto pohrebisku sa teda našlo 15 mečov a v ďalších
dvoch hroboch boli len súčasti pošvy (ani to nie je isté). V Abraháme a Sládkovičove sa nachádzali zhodne 3 hroby s mečmi, pričom úplná výzbroj bola v dvoch z nich. Aj v Abraháme sa
vyskytoval jeden hrob bez meča, ale s kovaniami pošvy.

1.2 Hroby s ostrohami
Výskyt ostrôh sme sledovali z dôvodu ich pravdepodobnej funkcie ako symbolu statusu
jazdca. Nachádzali sa iba v hroboch so zbraňami. Je to logické, ak predpokladáme, že ich nosili
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jazdci – bojovníci. Väčšinou boli v hrobe dve, ale niekde iba jedna, výnimočne aj štyri. Najviac
ostrôh sa vyskytovalo v Kostolnej – v siedmich hroboch (6 s úplnou výzbrojou). V Sládkovičove sa našli 4 hroby s ostrohami (jeden s úplnou výzbrojou) a v Abraháme 2.

1.3 Rozptyl hrobov so zbraňami v rámci pohrebísk
Hroby so zbraňami mali tendenciu sústreďovať sa v určitých častiach pohrebísk. V Abraháme sa nachádzali v západnej časti, pričom oba hroby s ostrohami ležali relatívne blízko pri
sebe. Jedinú výnimku tvoril hrob G (s kopijou), ktorý sa nachádzal na východnej periférii.
V Sládkovičove bola situácia menej jednoznačná, hoci väčšina hrobov so zbraňami bola
umiestnená v juhovýchodnej časti pohrebiska. I v tomto prípade ležali 4 hroby s ostrohami
blízko seba. V Kostolnej sa pochovávalo na troch návršiach a hroby so zbraňami sa jednoznačne sústreďovali na najmenšom z nich – na návrší 3. Z celkového množstva 13 hrobov sa
v 12 nachádzali zbrane (v hrobe 19 bola podľa antropologického určenia pochovaná žena). Na
tomto návrší sa koncentrovali aj hroby s úplnou výzbrojou (8 hrobov zo 14) a s ostrohami (4 zo
7). Na ostatných dvoch návršiach mierne prevládali hroby bez zbraní.

1.4 Zbrane a bohatstvo
Ako kritérium bohatosti hrobu boli vybrané rímske nádoby (bronzové, luxusné keramické
a sklenené). Vzťah zbraní k týmto predmetom bol utváraný na všetkých troch pohrebiskách odlišne.

Abrahám
Kostolná
Sládkovičovo

zbrane
23
35
18

rímske nádoby
3 (13 %)
26 (81 %)
7 (39 %)

Ženy
45
8
18

rímske nádoby
11 (24 %)
5 (63 %)
5 (28 %)

V Abraháme boli hroby so zbraňami chudobnejšie vybavené ako hroby žien, celkovo toto
pohrebisko možno označiť za najchudobnejšie spomedzi troch sledovaných. V Kostolnej boli
pochovaní prevažne bojovníci a ich hroby obsahovali aj viac predmetov rímskeho pôvodu než
hroby žien, ktorých však bolo málo. Takmer v každom hrobe so zbraňami sa nachádzala aj rímska nádoba. V Sládkovičove iba mierne prevažoval rímsky tovar v hroboch so zbraňami, najbohatšie hroby však zbrane neobsahovali. Ako bohaté sme určili hroby s 3 a viac rímskymi
nádobami. V Abraháme sa nachádzali 3 takéto hroby, ale len v jednom z nich sa nachádzali aj
zbrane, ďalšie 2 hroby patrili ženám (hrob 171 s 3 bronzovými a 1 sklenenou nádobou bol najbohatší na pohrebisku). V Sládkovičove bolo 5 bohatých hrobov a tak isto len v jednom z nich
sa nachádzali zbrane (kopija). V Kostolnej bola situácia opačná – spomedzi 9 bohatých hrobov
sa len v jednom zbrane nenachádzali. Tunajšie hroby boli vôbec najbohatšie v rámci všetkých
troch pohrebísk. V najbohatšom hrobe (hrob 10 s minimálne 6 bronzovými nádobami) síce
chýbal meč, ale v ďalších piatich bohatých hroboch sa nachádzala úplná výzbroj. Šesť z bohatých hrobov bolo umiestnených na návrší 3 (tu bol lokalizovaný aj spomínaný hrob 10), 2 sa
nachádzali na návrší 1 a posledný bol na návrší 2.
Jednoznačná priama úmernosť medzi hrobmi so zbraňami a rímskym tovarom sa dala preukázať iba v Kostolnej, kým v Abraháme to bolo naopak. Sládkovičovo stojí niekde uprostred
stupnice s miernou prevahou rímskych nádob v hroboch so zbraňami. Ak by sme vyčlenili
ostrohy ako určitý status – symbol, situácia by sa javila podobne: všetkých 7 hrobov s ostro93

hami v Kostolnej obsahovalo rímsky tovar, kým v Abraháme bol len v jednom z dvoch hrobov
s ostrohami. Spomedzi 4 takýchto hrobov v Sládkovičove sa v troch nachádzali rímske nádoby.
Hroby s ostrohami sa však v Abraháme a Sládkovičove objavujú až v druhej polovici 1. stor.,
kým v Kostolnej aj v predchádzajúcom období.

Kostolná pri Dunaji, 1. pol. 1. stor. (1. Hälfte 1. Jh.), + – zbraň (Waffe), ● – ostroha (Sporn).

1.5 Chronologický aspekt
V Kostolnej a Sládkovičove, kde bolo väčšie množstvo dobre datovateľných hrobov, sme
sledovali niektoré prvky aj diachrónne. Išlo predovšetkým o výskyt hrobov so zbraňami v jednotlivých fázach. Vyčlenili sme 3 obdobia: prvú a druhú polovicu 1. storočia a 2. storočie.
V 1. storočí išlo historicky o vanniovské a povanniovské obdobie (otázkou existencie predvanniovského stupňa B1a sa teraz nebudem zaoberať – pozri Krekovič, 2005).

Sládkovičovo
Kostolná

1. pol 1. stor.
zbrane
bez
–
14
13
15

2. pol. 1. stor.
zbrane
bez
10
22
19
16

2. stor.
bližšie nedat.
zbrane
bez
–
–
42
4
7
24

Zaujímavá je skutočnosť, že v Sládkovičove vo vanniovskom období nepoznáme hroby bojovníkov, dokonca sa zdá, že tu nebol pochovaný ani jeden muž. Spomedzi 14 hrobov bez
zbraní bolo 5 žien a 2 deti, v 7 prípadoch sa pohlavie nepodarilo určiť. Na tomto pohrebisku nemáme bezpečne doložené ani hroby z 2. stor. (niektoré by s výhradami mohli byť zaradené na
začiatok 2. stor.). V Kostolnej výrazne prevažujú hroby so zbraňami v 1. polovici 1. stor., ne94

skôr sa situácia začína postupne vyrovnávať a v 2. stor. je trochu viac hrobov bez zbraní. Na
tomto pohrebisku boli pravdepodobne pochovaní príslušníci Vanniovej družiny a po jeho odchode k Rimanom poklesol aj počet bojovníckych hrobov. Zatiaľ je to iba hypotéza, čísla sú
príliš malé na formulovanie jednoznačných záverov.
V Abraháme bolo málo bližšie datovateľných hrobov, isté je, že bojovnícke hroby poznáme
aj z 1. polovice 1. storočia. Tu pochovaní bojovníci však zrejme nepatrili medzi elitu.Vzhľadom na to, že v Kostolnej sa pochovávalo na troch oddelených návršiach, priestorovo-chronologické usporiadanie jednotlivých druhov hrobov sme sledovali aj podľa návrší.

Návršie 1 10 (40 %)
Návršie 2 13 (43 %)
Návršie 3 12 (92 %)

Hroby so zbraňami
1. pol. 1. stor.
2. pol. 1. stor.
7
–
3
3
5
6

2. stor.
–
4
–

nedatovateľné
3
3
1

Návršie 1
Návršie 2
Návršie 3

Hroby bez zbraní
1. pol. 1. stor.
2. pol. 1. stor.
3
3
–
3
–
–

2. stor.
3
6
–

nedatovateľné
3
8
1

Na návrší 3 sa nachádzali – okrem jednej výnimky – hroby so zbraňami, a to rovnomerne
v prvej aj druhej polovici 1. stor. Nedatovateľný hrob 19 patril žene. Na oboch ďalších ná-

Kostolná pri Dunaji, 1. pol. 1. stor. (1. Hälfte 1. Jh.), + – zbraň (Waffe), ● – ostroha (Sporn).
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vršiach boli zbrane v hroboch približne v rovnakom pomere, hoci je zaujímavé, že na návrší 1
ich poznáme len z prvej polovice 1. stor. V nasledujúcich obdobiach sa na tomto návrší nachádzajú len hroby bez zbraní, resp. 3 nedatovateľné hroby so zbraňami. Tak ako sa v Sládkovičove v prvej polovici 1. stor. nenachádzajú hroby so zbraňami, v Kostolnej je to naopak, tu
chýbajú z tohto obdobia hroby bez zbraní na návršiach 2 a 3. Takýchto hrobov však bolo v Kostolnej všeobecne málo, takže čísla majú malú vypovedaciu hodnotu.

2. ZÁVER
Analýza doložila rozdiely medzi jednotlivými pohrebiskami. Dávnejšie známe výnimočné
postavenie Kostolnej pri Dunaji, čo sa týka počtu hrobov so zbraňami a bronzovými nádobami
(Kolník, 1977, 166-167), sa potvrdilo aj v ďalších aspektoch. Tu sa nachádzalo najviac hrobov
s ostrohami, pričom všetky obsahovali rímske nádoby. Zároveň sa podarilo doložiť istý pokles
počtu hrobov so zbraňami v druhej polovici 1. stor., čo nás láka vysloviť domnienku o odchode
značnej časti Vanniových bojovníkov k Rimanom. Bohužiaľ, mnoho hrobov bolo na tomto pohrebisku zničených, takže závery môžu byť skreslené. Iba v Kostolnej možno doložiť vzťah
medzi hrobmi so zbraňami a rímskym tovarom. V Abraháme to bolo priam naopak – najbohatšie hroby zbrane neobsahovali a v Sládkovičove možno situáciu považovať za vyrovnanú,
s miernou prevahou rímskeho tovaru v hroboch so zbraňami.
Zdá sa, že v prípade juhozápadného Slovenska nemožno hovoriť o jednoliatej vrstve bojovníkov. H. Steuer (1982, 219) sa domnieva, že u Germánov sa dá doložiť nanajvýš existencia
jednotlivých významnejších rodov či rodín. Na pohrebisku v Kostolnej boli pravdepodobne
pochovaní príslušníci bojovej družiny náčelníka, kým napríklad v Abraháme išlo o menej významné rody, hoci aj tu sú doložení bojovníci. V Sládkovičove bolo viac bojovníckych hrobov,
zdá sa však, že hroby so zbraňami sa tu objavujú až po Vanniovom páde.
I v rámci každého pohrebiska možno hovoriť o istej diferenciácii. Hroby so zbraňami mali
tendenciu sústreďovať sa v istých častiach pohrebiska. V Abraháme prevládali ženy (aspoň
medzi pohlavne určiteľnými hrobmi) a v ich hroboch sa nachádzalo viac rímskych nádob než
v hroboch so zbraňami.
O reálnej sociálnej štruktúre germánskej spoločnosti sa však na základe materiálov z pohrebísk nedá zodpovedne vyjadriť. Potrebovali by sme aj niekoľko úplne preskúmaných sídlisk
a konfrontáciu písomných prameňov s prácami sociálnych antropológov.
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Beitrag zur Sozialstruktur der Germanen. Die Brandgräberfelder
aus der Südwestslowakei
Zusammenfassung
Die Analyse hat Unterschiede zwischen den jeweiligen Gräbenfeldern bewiesen. Die früher
bekannte ausserordentliche Stellung der Kostolná pri Dunaji, was die Anzahl der Waffengräber
mit Bronzegefässe (Kolník, 1977, 166-167), hat sich auch in anderen Aspekten bestätigt. Dort
haben sich die meisten Gräber mit Sporen befunden, die alle römische Gefässe beinhaltet
haben. Gleichzeitig ist es gelungen, einen gewissen Abbruch der Anzahl der Waffengräber in
der 2. Hälfte des 1. Jhds. zu belegen, was uns zu einer Vermutung über den Abgang beachtlichen Anteils der Vannius-Krieger zu den Römern führt. Leider waren viele Gräber auf diesem
Gräberfeld zerstört, so dass die Abschlüsse deformiert sein können. Nur in Kostolná kann man
eine Verbindung zwischen den Waffengräbern und der römischen Ware belegen. Im Abrahám
war das gerade umgekehrt – die reichsten Gräber haben keine Waffen enthaltet und im Sládkovičovo ist die Situation als ausgeglichen zu bewerten, mit einem leichtem Übergewicht römischer Ware in den Waffengräbern.
Es scheint, dass man im Fall der Südwestslowakei kaum von einer homogenen Kriegerkaste
sprechen kann. H. Steuer (1982, 219) ist der Meinung, dass sich bei Germanen höchstens eine
Existenz von einzelnen bedeutenderen Sippen oder Familien beweisen lässt. Auf dem Gräberfeld in Kostolná wurden wahrscheinlich Angehörige der Gefolgschaft des “Königs” begraben,
wobei sich zum Beispiel im Abrahám um weniger bedeutende Sippen gehandelt hat, obwohl
auch hier Krieger belegt wurden. Im Sládkovičovo waren zwar mehr Kriegergräber, es scheint
aber, dass die Waffengräber erst nach dem Fall des Vannius erscheinen.
Auch im Rahmen jedes Gräberfeldes kann man über eine gewisse Differenziation sprechen.
Die Waffengräber hatten die Tendenz, sich in bestimmten Bereichen des Gräberfeldes zu konzentrieren. Im Abraham dominierten Frauen (zumindest zwischen den geschlechtsbestimmbaren Gräbern) und in diesen Gräbern befanden sich mehr römische Gefässe als in den Waffengräbern.Von der realen sozialen Struktur der germanischen Gesellschaft kann man sich aber
aufgrund der Materialien aus den Gräberfeldern nicht haftbar äussern. Wir würden einige erforschte Siedlungen benötigen, sowie auch eine Konfrontation schriftlicher Quellen mit sozialantropologischen Arbeiten.
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V intraviláne mesta Komárno bolo už dávnejšie známych osem overených polôh s včasnostredovekými nálezmi (Trugly, 1987, 251, obr.1). Lokality reprezentovali takpovediac výlučne
pohrebiská, keďže sídlisko bolo zachytené len popri dokumentovaní jednej z týchto nekropol
(Trugly, 1996). Doposiaľ neznámu včasnostredovekú sídliskovú lokalitu v polohe Robotnícka
štvrť sa podarilo objaviť počas záchranného archeologického výskumu realizovaného Filozofickou fakultou UK. Ten sa uskutočnil súbežne s rekonštrukciou plynovodu, vykonávanou Slovenským plynárenským priemyslom, a.s., v tejto časti mesta v mesiacoch máj až august roku
2004.1

ČAJAKOVA ULICA
Čajakova ulica sa nachádza v južnej časti tzv. Robotníckej štvrte v Komárne (obr. 1). Zvažuje sa dole v južnom smere, pričom v jej vyššie položenej severnej časti tvorí podložie žltá
spraš piesčitého charakteru. V miestach najvyššie položeného bodu na ulici, prakticky v bode
stretu s ulicou G. Czuczora, bol identifikovaný narušený včasnostredoveký sídliskový objekt,
označený ako 1/04. Zachytený bol však len v západnej stene ryhy. Východná stena bola už
v minulosti zničená výkopom pre staršie plynovodné potrubie. Aj napriek sťaženým podmienkam výskumu bol objekt okrem fotografickej a kresbovej dokumentácie profilu aj čiastočne
preskúmaný, čím sa získal materiál potrebný na jeho datovanie. Objekt sa črtal v profile ako
jama plytko zahĺbená do piesčito-sprašového podložia na úseku cca 260 cm, ktoré prikrývala
vrstva hnedej kompaktnej piesčitej hliny (obr. 2: f). Tá sa zložením aj farbou odlišovala od vlastnej výplne objektu. Jeho dno bolo mierne zvlnené, bolo situované v hĺbke 70 – 75cm od povrchu vozovky (t. j. bolo zahĺbené cca 20 – 25 cm do sterilného podložia). Výplň objektu tvorila sypká tmavohnedá hlina, premiešaná s uhlíkmi, úlomkami mazanice, so zvieracími
kosťami a s črepmi hlinených nádob.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Autor v touto cestou vyslovuje vďaku pánom majstrom L. Juhosovi, Š. Marczelovi, výrobnému zástupcovi F.
Krascsenitsovi a referentovi investičnej výstavby Ing. J. Jankóovi za dobrú spoluprácu pri realizácii výskumu.
Podobne patrí jeho vďaka Ing. V. Sninčákovi za pomoc pri práci v teréne a PhDr. J. Zábojníkovi, CSc., za cenné
rady a pripomienky súvisiace s odborným spracovaním materiálu a napísaním tejto štúdie.
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Obr. 1. Komárno – polohy so včasnostredovekými nálezmi (* pohrebisko; º sídlisko). 1 – Stavenisko Doprastavu; 2 – Akasztódomb; 3 – Lodenica; 4 –
Dolná ulica; 5 – Čajakova ulica; 6 – Váradiho ulica; 7 – Gottwaldovo nábrežie; 8 – ulica 29. augusta; 9 – Bercsényi utca; 10 – Jilemnického ulica; 11 – Komárno, časť Hadovce
Fig. 1. Komárno – locations with early medieval finds (* cemetery; º settlement). 1 – Stavenisko Doprastavu; 2 – Akasztódomb; 3 – Lodenica; 4 – Dolná
ulica; 5 – Čajakova ulica; 6 – Váradiho ulica; 7 – Gottwaldovo nábrežie; 8 – ulica 29. augusta; 9 – Bercsényi utca; 10 – Jilemnického ulica; 11 – Komárno,
časť Hadovce

Opis nálezov:
1. Fragment zo spodnej časti nádoby. Nedá sa vylúčiť, že nádoba bola obtáčaná. Povrch sivej až sivohnedej farby, lom rovnakej farby. Hlina s bohatou prímesou drobného piesku a drobných kamienkov
(obr. 3: 1).
2. Fragment z tela v ruke vyrobenej hrncovitej nádoby s vydutím v hornej tretine a s krátkym, mierne
von vyhnutým ústím. Povrch sekundárne prepálený, hrboľatý, oranžovohnedý až sivohnedý, lom
v strede tmavosivý. Hlina s prímesou pliev a drobných kamienkov. Pravdepodobne z tej istej nádoby
ako fragment označený č.4. Na povrchu stopy po živici (?) vo forme stečených pásov čiernych fľakov
(obr. 3: 2).
3. Fragment z ústia v ruke vyrobenej nádoby. Okraj mierne rozšírený, nahrubo hranený. Povrch
hrboľatý, oranžovohnedý až tmavosivý. Hlina s prímesou pliev a drobných kamienkov (obr. 3: 3).
4. Fragment z tela v ruke vyrobenej nádoby. Povrch hrboľatý, oranžovohnedý až sivohnedý, lom
v strede sivý. Hlina s prímesou pliev a drobných kamienkov. Pravdepodobne z tej istej nádoby ako fragment označený č.2 (obr. 3: 4).
5. Fragment zo spodnej časti v ruke robenej nádoby. Povrch sekundárne vypálený, oranžový, z vnútornej strany červeno-sivý, lom v strede čierno-sivý. Hlina s prímesou pliev a drobných kamienkov. Výzdoba: zvislé mnohonásobné ryhovanie vyrobené širokým hrebeňovitým nástrojom (obr. 3: 5).
6. Fragment pravdepodobne zo spodnej časti v ruke vyrobenej nádoby. Povrch hrboľatý, žltosivej
farby. Bahnitá hlina s malou prímesou drobných kamienkov (obr. 3: 6).
7. Atypický fragment z nádoby, podobný fragmentu č.2 (možno z tej istej nádoby).
8. Atypické fragmenty z nádob, podobné fragmentu č.1. 2ks
9. Atypický fragment z vydutia nádoby. Povrch sekundárne prepálený, tmavosivý. Bahnitá hlina
s prímesou drobných kamienkov.

Sídliskový nález z Čajakovej ulice (objekt 1/04), môže predstavovať zvyšok čiastočne zahĺbeného obydlia, ktoré bolo možno naprieč preťaté výkopovou líniou. Rozmermi a mierou zahĺbenia totiž zásadne nevybočuje z rámca situácií známych zo sídlisk zo 7. – 8. storočia zo Slovenska (Trugly, 1996; Zábojník, 1988, 406-411). Čo sa týka materiálnej náplne, ktorú
zastupujú výlučne fragmenty hlinených nádob, tá už jednoznačne reprezentuje horizont 7. storočia (obr. 3). Medzi získanými nálezmi sa nedá identifikovať iný keramický typ ako hrniec, čo
sa však nelíši od zistení na niektorých podrobnejšie preskúmaných sídliskách (Fusek – Hanuliak – Zábojník, 1987, 136). Okrem troch fragmentov (obr. 3: 1), ktoré boli pravdepodobne obtáčané na kruhu, všetky ostatné boli vyrobené v ruke. Dokladajú to predovšetkým stopy po hladení rukou na ich vnútorných stenách, pričom niekedy majú šikmé, alebo takmer horizontálne
(obr. 3: 2 – 4), v iných prípadoch zvislé smerovanie (obr. 3: 5). V najväčšej úplnosti dochovaný
fragment nádoby reprezentuje hrniec s maximálnym vydutím v hornej tretine, plynulou esovitou profiláciou a s nízkym, mierne vyhnutým okrajom (obr. 3: 2). Tento typ patrí medzi typické
nálezy na spomenutých sídliskách (Trugly, 1996, obr. 14: 3; Zábojník, 1988, obr. 14: 5). Hrniec
s podobnou profiláciou sa vyskytol aj v objekte 101 v Chľabe (Fusek –Hanuliak – Zábojník,
1987, 131, obr. 3: 1). Jediný dochovaný fragment z lievikovito tvarovaného ústia, prechádzajúci v telo s miernym zalomením, má okraj zrezaný (obr. 3: 3). Obidva znaky sú zastúpené
medzi nálezmi z Komárna a Štúrova (Trugly, 1996, obr. 14: 15; Zábojník, 1988, obr. 16: 6), ale
aj napríklad na sídlisku v maďarskom Dunaújvárosi (Bóna, 1973, tab. 6: 9, 11). Ako menej frekventovaná sa dá medzi výzdobnými motívmi hodnotiť výzdoba zvislých viacnásobných línií
na fragmente zo spodnej časti hrnca (obr. 3: 5). Jej výskyt sa v Karpatskej kotline viaže výhradne na nádoby formované v ruke (Bálint, 1991, 45).
Spoľahlivým kritériom pre datovanie včasnostredovekej sídliskovej keramiky, okrem typologickej analýzy, je predovšetkým technológia jej výroby (Zábojník, 1988, 418). Na základe ta101

Obr. 2. Profily dokumentovaných objektov. Dolná ulica: a – objekt 4/04; b – objekt 3/04; c – objekt 2/04; d – objekt 1/04. Dolná ulica: e – objekt 1 – 4/04 (z prava); Čajakova ulica: f – objekt
1/04.
Fig. 2. Sections of the documented features. Dolná ulica: a – feature 4/04; b – feature 3/04;
c – feature 2/04; d – feature 1/04. Dolná ulica: e – feature 1 – 4/04 (from right); Čajakova ulica:
f – feature 1/04.
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kéhoto členenia môžeme nálezy z Čajakovej ulice rozdeliť do dvoch kategórií. Väčšiu časť tvoria črepy v ruke formovaných nádob, vyrobených z hliny s prímesou drobných kamienkov a organických látok (obr. 3: 2 – 6). Druhú kategóriu zastupovali fragmenty pravdepodobne na
kruhu obtáčaných nádob, ktorých hlina má už bohatú prímes piesku (obr. 3: 1). Hoci v ruke formované nálezy môžeme synchronizovať s nálezmi z najstaršej fázy sídlisk v Komárne-Lodeniciach (konkrétne chata 4, 5), Štúrove-Obide (konkrétne objekt 22), datovaných pred polovicu
7. storočia (Trugly, 1996, 149; Zábojník 1988, 429), fragmenty obtáčanej keramiky posúvajú
datovanie prinajmenšom do druhej polovice 7. storočia (Zábojník, 1988, 432). Vzhľadom na
ich početnosťou relatívne nízke zastúpenie, môže inventár objektu zachytávať práve obdobie
jej nástupu.

DOLNÁ ULICA
Dolná ulica sa nachádza na juhovýchodnom okraji tzv. Robotníckej štvrte v Komárne (obr.
1). Ulica sa zvažuje v južnom smere, pričom podložie v jej vyššie položenej severnej časti tvorí
žltá spraš. V klesajúcom teréne v južnom smere spraš vystriedal piesok sivej farby. V miestach
najvyššie položeného bodu na tejto ulici boli identifikované štyri včasnostredoveké sídliskové
objekty (obr. 2: e). Všetky objekty sa nachádzali v rade za sebou vo východnej stene výkopovej
ryhy. Západná stena ryhy bola už v minulosti zničená výkopom pre staršie plynovodné potrubie. Vzhľadom na možnosti, ktoré sa tu naskytli, boli objekty okrem fotografickej a kresebnej
dokumentácie profilu aj čiastočne preskúmané.

Objekt 1/04
Objekt sa črtal v profile ako jama zahĺbená do piesčito-sprašového podložia na dĺžke cca
70cm, pričom zasahovala do podložia do hĺbky 45 cm, t. j. 105 cm od povrchu (obr. 2: d).
Výplň objektu tvorila hnedočierna hlina, výrazne tmavšieho odtieňa ako pri ostatných objektoch, pôvodne zrejme bohatá na organické zvyšky. Okrem toho sa tam nachádzali zvieracie
kosti, drobný zlomok mazanice a fragmenty keramiky.
Opis nálezov:
1. Fragment z okraja na kruhu obtáčanej hrncovitej nádoby. Ústie je ostro nasadené, mierne zosilnené, v hornej časti mierne prežliabnuté. Povrch tmavohnedý, miestami hnedosivý. Lom sivý až tmavosivý. Hlina s prímesou pliev a piesku strednej zrnitosti (obr. 4: 12).
2. Fragment z okraja hrncovitej nádoby, pravdepodobne z tej istej ako fragment označený ako
č. 1.

Objekt 2/04
Objekt bol plytko zapustený do podložia, ktoré sa tu nachádzalo v hĺbke 55cm, na dĺžke
335cm (obr. 2: c). Dno objektu bolo zvlnené, hĺbka sa pohybovala od 65 – 85cm od dnešnej
úrovne povrchu. Jeho výplň sa od nadložnej vrstvy odlišovala tmavším odtieňom hnedej farby.
Môžeme v nej konštatovať okrem nálezov úlomkov keramiky a železných fragmentov (okutie
dreveného vedierka ?) aj bohatý výskyt zvieracích kostí, kameňov.
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Obr. 3. Čajakova ulica, objekt 1/04. Fragmenty hlinených nádob, výbez z nálezov.
Fig. 3. Čajakova ulica, feature 1/04. Ceramic fragments, selection of the finds.
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Opis nálezov:
1. Fragment z hornej časti v ruke vyrobenej slabo vypálenej nádoby s náznakmi esovitej profilácie.
Povrch popraskaný, svetlohnedej farby, lom v strede sivý. Bahnitá hlina s prímesou pliev, bez ostriva
(obr. 5: 1).
2. Fragment z tela nádoby. Povrch hnedý až tmavosivý, lom tmavosivý. Hlina s prímesou piesku
drobnej zrnitosti a drobných kamienkov. Zdobený (obr. 5: 2).
3. Fragment z tela nádoby. Povrch sivohnedý až čiernosivý, lom čiernosivý. Hlina s prímesou piesku
strednej a drobnej zrnitosti. Zdobený (obr. 5: 3).
4. Fragment z ústia na kruhu obtáčanej nádoby. Okraj facetovaný, upravený hladidlom do dvoch
hrán. Povrch sivohnedý až sivý, lom sivý. Materiál s prímesou piesku strednej a veľkej zrnitosti. Vnútorná strana ústia lemovaná viacnásobnou rytou vlnovkou (obr. 5: 4).
5. Fragment z okraja dna nádoby. Prechod od stien ku dnu bol pomerne plynulý. Povrch hnedý až sivohnedý, lom v strede tmavosivý. Hlina s prímesou piesku a drobných kamienkov (obr. 5: 5).
6. Fragment z tela nádoby. Povrch hnedý až sivohnedý, lom tmavosivý. Hlina s prímesou piesku
drobnej zrnitosti a drobných kamienkov. Povrch zdobený (obr. 5: 6).
7. Fragment z tela nádoby. Povrch sivý až tmavosivý, lom rovnakej farby. Hlina s prímesou hrubozrnného piesku. Povrch zdobený (obr. 5: 7).
8. Fragment z tela nádoby. Povrch svetlohnedej farby až sivý, lom svetlohnedý. Výzdoba: rytá viacnásobná vlnovka v dvoch radoch nad sebou (obr. 5: 8).
9. Atypické drobné fragmenty keramiky. Povrch svetlohnedý až sivý, lom podobných odtieňov. 3ks
10. Fragmenty železného kovania v tvare pásu širokého 18mm, pravdepodobne z okutia dreveného
vedierka s priemerom cca 15 – 16 cm.

Objekt 3/04
Objekt sa dal identifikovať v profile ako jama, ktorá mala v priereze pravidelný tvar (obr. 2:
b). V hornej časti zasahovala do sterilného podložia, ktoré sa tu nachádzalo v hĺbke 50 cm, na
dĺžke 120 cm. Steny sa zvažovali šikmo smerom ku dnu, ležiacemu sa v hĺbke 105 cm od povrchu. Výplň objektu bola približne v jeho strede rozdelená sprašovým jazykom na dve časti.
V hornej časti mala svetlohnedú farbu, hlina tu bola premiešaná so sprašou. Nachádzal sa tu aj
relatívne objemný kameň. V spodnej časti mala výplň odlišný charakter, tvorila ju hlina tmavohnedej farby, miestami premiešaná s rozptýlenými uhlíkmi, drobnými kameňmi a zvieracími
kosťami.
Opis nálezov:
1. Fragment z tela na kruhu obtáčanej nádoby. Povrch nezdobený, hnedosivý až čiernosivý, lom
čiernosivý. Hlina s prímesou piesku drobnej a strednej zrnitosti (obr. 4: 1).
2. Fragment z tela na kruhu obtáčanej nádoby. Povrch svetlohnedý, lom sivý. Hlina s prímesou
piesku drobnej a strednej zrnitosti. Výzdoba: rytá viacnásobná vlnovka (obr. 4: 2).
3. Fragment pravdepodobne z dna nádoby. Povrch hnedý až sivý, lom sivý. Hlina s prímesou piesku
strednej až veľkej zrnitosti (obr. 4: 3).
4. Fragment z ústia nádoby. Okraj šikmo skosený do hrany, upravený hladidlom. Povrch hnedosivý
až tmavosivý, lom sivý. Hlina s prímesou piesku strednej až veľkej zrnitosti (obr. 4: 4).
5 Fragment z ústia nádoby. Okraj facetovaný, upravený hladidlom do dvoch hrán. Povrch tehlovočervený, lom rovnakej farby. Hlina s prímesou piesku veľkej zrnitosti a drobných kamienkov (obr. 4: 5).
6. Fragment z tela nádoby. Povrch hnedý až sivý, lom sivý (obr. 4: 6).
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Objekt 4/04
Objekt sa rysoval v profile ako jama so stenami šikmo klesajúcimi ku dnu (obr. 2a). Nepravidelne tvarované dno malo rôznu hĺbku (120 – 130cm od povrchu, t. j. zapustené 60 – 70cm
do podložia). Na základe čiastočne dochovanej výplne aj v priestore ryhy sa dá predpokladať,
že jama mala v pôdoryse nepravidelný tvar. Vyplňovala ju výrazne tmavohnedá hlina, miestami
sa v nej vyskytla v zhlukoch aj piesčitá spraš z podložia. Okrem toho vo výplni sa našlo aj viacero zvieracích kostí a niekoľko fragmentov keramiky.
Opis nálezov:
1. Fragment z tela nádoby. Povrch svetlohnedý, lom sivej farby. Hlina s prímesou piesku drobnej až
strednej zrnitosti. Povrch zdobený (obr. 4: 7).
2. Fragment z tela nádoby. Povrch svetlohnedý, lom rovnakej farby. Hlina s prímesou piesku so
stredne veľkými zrnami. Povrch zdobený (obr. 4: 8).
3. Fragment z tela nádoby. Povrch svetlohnedý, lom tmavosivej farby. Hlina s prímesou piesku
s drobnými až stredne drobnými zrnami. Povrch zdobený (obr. 4: 9).
4. Atypický fragment z tela nádoby. Povrch svetlohnedý až sivý. Lom hnedej farby. Hlina s prímesou piesku so zrnami s drobnými až stredne veľkými zrnami (obr. 4: 10).
5. Atypický fragment z tela nádoby. Povrch tmavosivý až hnedosivý. Lom tmavosivej farby. Hlina
s prímesou piesku strednej zrnitosti a drobných kamienkov (obr. 4: 11).
6. Atypický fragment z tela nádoby. Povrch svetlohnedej, sivej farby. Hlina s prímesou piesku
s drobnými až stredne veľkými zrnami.

Hneď na úvod môžeme vysloviť tvrdenie, že nálezy získané z objektov na Dolnej ulici,
ktoré sa v podstatnej časti obmedzujú na fragmenty hlinených nádob, majú jednotný charakter.
Táto skutočnosť spätne poukazuje aj na ich jednotné datovanie. Na rozdiel od objektu 1/04
z Čajakovej ulice, všetky keramické nálezy boli obtáčané na kruhu a hlina, z ktorej boli zhotovené, bola bohato premiešaná s pieskom. Výnimkou bol len fragment z hornej časti v ruke robenej nádoby nájdený v objekte 2/04, pri ktorom sa však nedá jednoznačne vylúčiť ani jeho datovanie do praveku (obr. 5: 1). V prípade, že by išlo o fragment včasnostredovekej nádoby (čo
je viac pravdepodobné), pôjde o nález najstaršieho horizontu osídlenia lokality, synchronizovateľný s objektom na Čajakovej ulici. V možnostiach datovania objektov na základe nálezov nás
limituje nízka početnosť a veľká zlomkovitosť materiálu. Spomedzi fragmentov keramiky tu
nenachádzame iný typ ako hrniec. Ako výzdobný motív sa objavuje rytá viacnásobná vlnovka
a pás viacnásobných rytých línií. Rytá výzdoba sa objavuje aj na vnútornej strane ústia (obr. 5:
4). Okraje sú hladidlom facetované, vytvárajúc jednu, prípadne dve hrany (obr. 4: 4, 5; 5: 4),
prípadne boli prežliabnuté (obr. 4: 12). Materiál zodpovedá sídliskovej keramike druhej polovice 8. – 10. storočia z juhozápadného Slovenska. Do 9. – 10. storočia je datovaná aj najmladšia fáza sídliska v Komárne-Lodenici (chata 2; objekt 1). Vyskytujú sa tu rovnaké výzdobné
prvky, rytá výzdoba viacnásobných línií (vlnovka, vodorovné pásy), ktorá bola taktiež uplatnená na vnútornej strane ústia (Trugly, 1996, obr. 12: 4). Spomínaná výzdoba sa vyskytuje na
nádobách od konca 7. storočia, pričom pretrvala až do druhej polovice 10. storočia (Galuška,
1987, 78-79; Bazovský – Elschek, 1997, 36). Napriek tomu, že v rámci tohto časového rozpätia existujú rozdiely v podiele jeho výskytu v lokalitách, v našom prípade nám nepomôže ako
chronologicky citlivý činiteľ, podľa ktorého by sme mohli precizovať datovanie nálezov.
Pri hodnotení celkovej situácie na Dolnej ulici máme situáciu sťaženú fragmentárnosťou
vstupných informácií, musíme sa preto opierať o situácie známe z dôkladnejšie preskúmaných
včasnostredovekých sídlisk. Všetky tu zdokumentované objekty sa nachádzajú v jednej línii na
106

Obr. 4. Dolná ulica. Fragmenty hlinených nádob. Výber nálezov z preskúmaných objektov. 1 – 6:
objekt 3/04; 7 – 11: objekt 4/04; 12 – objekt 1/04.
Fig. 4. Dolná ulica. Ceramic fragments. Selection of the finds from the documented features.
1 – 6: feature 3/04; 7 – 11: feature 4/04; 12 – feature 1/04.

úseku dlhom cca 12m. Fakt, že objekty sa neprekrývajú, a taktiež rovnomernosť ich rozmiestnenia na spomínanom úseku môže už sama osebe, prihliadajúc tiež na jednotný charakter nálezov, poukazovať na ich súčasné využívanie. Najvýraznejšími prvkami každého včasnostredovekého sídliska boli obydlia, až potom sa následne rozmiestňovali ďalšie hospodárske stavby.
Za možný pozostatok obydlia považujeme objekt 2/04. Vzhľadom na to, že v tomto prípade
išlo o veľmi plytko zahĺbený objekt (10 – 25cm do podložia), ktorého dno bolo navyše v pre107

skúmaných miestach nerovné, môže ísť o typ plytko zahĺbených objektov s nepravidelným tvarom, často pomerne veľkých rozmerov, datovaných do 7. – 8. storočia (Zábojník, 1988, 407).
Prítomnosť kameňov v zásype obydlia môže dokonca poukazovať aj na existenciu pece. Vychádzajúc z predpokladu, že objekt 2/04 je pozostatkom obydlia, jamy nachádzajúce sa v jeho
bezprostrednom okolí tvoria s ním súvisiaci komplex hospodárskeho charakteru. Po jeho
oboch stranách, vo vzdialenosti 80 a 120cm sa nachádzali dve jamy (objekt 1/04, 3/04), ktoré
mali v priereze približne rovnaké rozmery a tvar. Tie môžeme považovať za pozostatok malých
zásobníc spĺňajúcich funkciu dočasných, príručných skladovacích objektov (Šalkovský, 1998,
26, obr. 9: 11). Objekt 4/04 môžeme vzhľadom na jeho nepravidelný tvar v priereze a taktiež
v pôdoryse predbežne vyradiť z tejto kategórie. Nedá sa vylúčiť, že pôjde o odpadovú jamu.

ZÁVER
Sútok riek Váh a Dunaj, spolu s predpokladaným brodom v tomto mieste, predstavoval strategický bod pri získavaní územia na sever od Dunaja. Osídlenie tohto miesta Avarmi v prvej
polovici 7. storočia (Trugly, 1982; Trugly, 1996) preto najskôr plnilo obrannú funkciu, bolo záchytným bodom pri prenikaní na sever (Zábojník, 1995, 272). Vzhľadom na neskoršiu výraznú
koncentráciu pohrebísk na území dnešného Komárna, ktoré sa navyše vyznačujú bohatým inventárom, sa v 8. storočí v tomto priestore predpokladá prítomnosť významného mocenského
a správneho centra (Zábojník, 1995, 272). Napriek preukázateľnej hustote osídlenia, sídlisková
lokalita bola doposiaľ zachytená len v polohe Lodenica (obr. 2). Zatiaľ čo mladšia fáza tohto
sídliska pravdepodobne súvisela s pohrebiskom ležiacim v blízkosti, staršia bola vzhľadom na
rovnaké datovanie oboch lokalít spájaná s pohrebiskom v polohe Robotnícka štvrť – Akasztódomb (Trugly, 1982; Trugly, 1996). Nové sídliskové nálezy z Robotníckej štvrte (Dolná ul.,
Čajakova ul.) prinášajú otázku, ku ktorým z ôsmych pohrebísk ich môžeme priradiť. V prípade
objektu 1/04 z Čajakovej ulice, datovaného rámcovo do druhej polovice 7. storočia, nemožno
vylúčiť nadväznosť na osídlenie z polohy Lodenica, respektíve súvis s nekropolu z polohy
Akasztódomb z prvej polovice 7. storočia. Naopak, pri sídliskových nálezoch z Dolnej ulice,
datovaným rámcovo do 8. – 9. storočia, pripadajú do úvahy dve v blízkosti sa nachádzajúce pohrebiská. Konkrétne nekropola v polohe Váradiho ulica, prípadne v polohe Lodenica. Ak prihliadneme na skutočnosť, že sídlisko v polohe Lodenica už zistené bolo, pripadá do úvahy ako
viac pravdepodobná druhá spomenutá lokalita. Jej datovanie do druhej polovice 8. storočia, respektíve začiatku 9. storočia (Čilinská, 1982, 369) neodporuje poznatkom zisteným zo štúdia
nálezov, ktoré sme mali k dispozícii. Lokalita sa tak môže zaradiť medzi ďalšie sídliskové lokality z obdobia avarského kaganátu, ktoré sa mohli pripísať k dávnejšie známym nekropolám.
Nedávnym takýmto zistením bolo napríklad aj preskúmanie chaty tvoriacej súčasť osady, ktorej obyvateľstvo pochovávalo na pohrebisku v Žitavskej Tôni (Zábojník, 1999, 166).
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Obr. 5. Dolná ulica. Výber nálezov z objektu 2/04. Fragmenty hlinených nádob (1 – 8), železné
kovanie (9 –11).
Fig. 5. Dolná ulica. Selection of the finds from the feature 2/04. Ceramic fragments (1 – 8), iron
fitting (9 –11).
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Newly discovered early medieval settlement in Komárno
Abstract

While performing emergency excavation along the line ditch at the Komárno – Robotnícka
štvrť location in the summer of 2004, a new early medieval settlement was located (fig. 1). The
first feature (1/04) was identified on Čajakova street (fig. 2: f). It is not unlikely, that this feature represents a section of a shallowly sunken hut. No other types of pottery, except for pot–
like vessels, could be extracted from the assemblage of the shards. Among them, only three
came from pots trued up on hand–moved potter´s wheels (fig. 3: 1). The rest are from hand –
made pottery, which correspond to finds from the earliest phase of the settlements at the Komárno – Lodenica (hut 4, 5) and Štúrovo – Obid locations (feature 22), dated to the first half of
the 7th century (Trugly, 1996, 149; Zábojník, 1988, 429). However, the shards from the truedup vessels shift the dating of the whole assemblage up to the 2nd half of the 7th century (Zábojník, 1988, 432).
Four other early medieval features were explored in a nearby location on Dolná street (fig.
1). The spatial distribution of the four features, as well as the similarity of the finds, most probably indicates a relationship among them (fig. 2: e). We may assume that feature 2/04 (fig.2:
c) represents the remains of a shallowly sunken dwelling: a semi–subterranean hut or feature of
irregular shape (Zábojník, 1988, 406-407). The stones found in its filling may prove the existence of an oven. Both features surrounding the presumptive hut (fig. 2: b, d) were most likely
used as storage pits. The irregularly formed feature 4/04 (fig. 2: a) might have been used as
a refuse pit. Pottery finds from the features 1 – 4/04 are consistent with settlement pottery from
south-western Slovakia, dated from the 2nd half of the 8th to 10th century. The only exception,
the shard of the hand–made vessel (fig. 5: 1), is likely from the same context as the feature explored on Čajakova street. Pot – like vessels were the only perceptible types of pottery found
here as well.
Although the high population density of the Komárno area during the Avar khaganate period
(7th – 8th century) has been known for a long time (Zábojník, 1995, 272), the only settlement
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area to have been identified to date was in the Komárno – Lodenica location (fig. 1). The newly
discovered settlement finds raise questions about a connection between them and some of the
eight known cemeteries. It is very likely that feature 1/04 from Čajakova street, dated approximately to the 2nd half of the 7th century is somehow related to the cemetery in the Komárno –
Akastódomb location (Trugly, 1982) and might be a continuation of the settlement at the Komárno – Lodenica location (Trugly, 1996). In contrast, the finds from the Dolná street are dated
approximately to the 8th – 9th century. Thus, we may presuppose that they are attached to the nearby cemetery in the Váradiho street location (fig. 1), dated from the 2nd half of the 8th century
to the beginning of the 9th century (Čilinská, 1982).
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SÍDLISKOVÉ OBJEKTY ZÁPADNÉHO AREÁLU
VČASNOSTREDOVEKÉHO HRADISKA
V SPIŠSKÝCH TOMÁŠOVCIACH
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POLOHA A JEJ VÝSKUM
Poloha Hradisko I sa nachádza na rozhraní Slovenského raja s Hornádskou kotlinou medzi
obcami Spišské Tomášovce a Smižany (okr. Spišská Nová Ves), na ľavom brehu Hornádu pri
jeho sútoku s Tomášovským potokom. Akropola hradiska je situovaná na plošine vápencového
brala (567 m.n.m.). Pod jeho západnými svahmi, na relatívne plochej ľavobrežnej terase Tomášovského potoka (507 – 527 m.n.m.) je rozšírená o opevnené podhradie (obr. 1).
Záchranný výskum vyvolala výstavba volejbalových ihrísk a prístavieb hotela Flóra v tejto
lokalite v rokoch 1975 – 1976 (F. Javorský),
1977 – 1979, 1984 – 1985 (B. Chropovský,
J. Béreš, P. Šalkovský, D. Staššíková, M. Mačala). Súbežne i následne prebiehali aj záchranné výskumy v blízkom okolí. Metódy výskumu
boli rôznorodé, počiatočnú zisťovaciu sondáž
a odkryvy na plochách ohrozených zemnými
prácami nahradil plošný odkryv v sektorovej
sieti, doplňovaný (najmä v okrajových častiach)
o ďalšie sondy na riešenie čiastkových situácií
(obr. 2). V niektorých publikáciách je lokalita
nepresne nazývaná aj ako hradisko Čingov. Dosiaľ boli publikované iba stručné informácie
o priebehu niektorých sezón (Béreš – ŠalkovObr. 1. Spišské Tomášovce a Smižany. Akropola
(A) a podhradie (B) Hradiska I – situačný plán.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Štúdia vznikla v rámci projektu VEGA 1/1220/04
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ský, 1978; Javorský, 1977; Béreš – Štukovská, 1980; Chropovský, 1985; Béreš – Javorský – Slivka, 1987) a prvé čiastkové prehľady
(Šalkovský, 2006a; Staššíková-Štukovská –
Šalkovský – Béreš – Hajnalová – Krempaská
– Javorský, 2006).
Približne lichobežníkovitý areál podhradia
(ca 315x135 m) s plochou ca 3 ha, je na pomerne plochej terase (507 – 527 m.n.m.) Tomášovského potoka vymedzený fortifikáciou
z troch strán – severnej, západnej a južnej. Na
štvrtej – východnej strane sa valy pripínali
k bralám akropoly hradiska (s vrcholovým
plató vo výške 560 – 567 m.n.m.). Preskúmaný bol takmer kompletne severný val spolu
s bránou a so severozápadným nárožím a časť
zo západného valu. Najkratší južný val, ktorý
skúmaný nebol, sa výrazne črtá v terénnom
zlome. Konštrukcia opevnenia i jeho rozmery
neboli jednotné, jeho jadro tvorili zrubové komory, opatrené vonkajším múrom z nasucho
kladených plocho lámaných kameňov, s vnútrom vyplneným sypanou zeminou a niektoré
časti valu boli ešte i zvnútra spevnené kamennou plentou alebo v báze vystužené dreveným
roštom. Podrobný opis, vyhodnotenie a rekonštrukcia fortifikácie sú predmetom samostatObr. 2. Spišské Tomášovce – Pod hradiskom
ného príspevku (Šalkovský, 2006), na tomto
I. Výskum 1975 – 1979, 1984-85.
mieste prezentujeme iba súhrnný prehľad
výsledkov výskumu sídliskových objektov
z areálu opevneného (západného) podhradia.
Väčšie plochy tu boli súvislo odkryté v severnej (ca 3000 m2) a v stredojužnej časti (ca 1900
2
m ) polohy. Centrálny priestor bol z väčšej časti zničený výstavbou hotela, jeho infraštruktúry
a športového areálu a skúmaný bol iba fragmentárne. Spolu tu bolo preskúmaných vyše 60 sídliskových štruktúr (objektov), ktoré možno formálne rozčleniť do dvoch základných skupín:
zahĺbených a nadzemných, pričom najmä pri časti nadzemných objektov ich definíciu treba pokladať za hypotetickú.

ZAHĹBENÉ SÍDLISKOVÉ OBJEKTY (OBR. 3 A 4)
Zahĺbené sídliskové objekty sú reprezentované najmä:
1. Obdĺžnikovo-oválnymi až obličkovitými jamami (cca 1,4 – 1,9 x 2,5-3,6 m), misovito zahĺbenými (hĺbka od dnešného povrchu 30 – 50 cm, z toho v podloží, resp. od úrovne zistenia
10 – 30 cm), s kamennými ohniskami či pieckami (objekty 73, 81, 86, 87, 89, 151 – obr. 3:
1 – 3);
2. Podobnými, ale rozmernejšími jamami (cca 1,9 – 2,4 x 3,8 – 5 m, hĺ. 60 – 90 /20 – 70 cm)
s kamennými pecami (objekty 82, 153?, 160 – obr. 3:4 – 6).
Takéto objekty, vyskytujúce sa na Slovensku i Morave predovšetkým v horských a podhor114

Obr. 3. Spišské Tomášovce – Pod hradiskom I. Zahĺbené sídliskové objekty 73, 87, 81, 160, 82,
88, 63.

ských regiónoch, boli charakteristické a najviac rozšírené u severozápadných Slovanov. Interpretované sú ako spodné časti obytných i hospodárskych stavieb s dvojspádovou strechou,
opretou priamo o zem alebo ukotvenou do nižších zrubových stien, situovaných okolo centrálnych jám s vykurovacím zariadením. (Šalkovský, 2001, 42-53; Dulinicz, 2001, 120–160).
3. Tvarovo príbuzným, ale svojimi rozmermi solitérnym javom je objekt 63 – veľká oválna
a výrazne zahĺbená jama (6 x 8 m, hĺ. 2 /1,7/ m – obr. 3: 7), s dvomi horizontmi využitia a nálezmi dôležitými pre datovanie opevnenia (obr. 6:3, 8).
Ide pravdepodobne o masívnu zemnicu, pravdepodobne obytnej funkcie. Takéto nadmerne
veľké zemnice – možno domy miestnych predákov – poznáme už z 5. – 6. stor. z teritória Ukra115

jiny i Dolného Podunajska. Neskôr, v 7. – 8. stor. sú takého domy známe na juhovýchodnom
Slovensku i ukrajinskom hornom Potisí, ale ojedinele i na južnej Morave a sú asi viazané na
slovansko-avarské prostredie (Šalkovský, 2005 – tu ďalšia literatúra).
4. Obdĺžnikovo-oválne a úzke zahĺbenia (cca 1 – 1,5 x 2 – 5 m ), s rovným až mierne sa zvažujúcim plytkým dnom (hĺbka1 36-60 /20-30/cm, vybavené tepelným zariadením boli typickou
súčasťou predhradia (objekty 86, 88, 128 – obr. 4:2, 3).
Možno ich pokladať za zahĺbené, ľahko prestrešené konštrukcie – s pecou na podlahe alebo
za piecky s predpecnou jamou, pomocou ktorých sa „remeselne“ spracovávali rôzne suroviny
teplom. Funkciu takýchto objektov niekedy môžeme bližšie špecifikovať podľa nálezov na podlahe, v prípade našich objektov sú ale nálezy zväčša obecného charakteru, výplne jednotlivých objektov sa navzájom podstatnejšie nelíšia, niekedy dokonca ani vzhľadom na obytné
stavby. Spôsobené to bolo zrejme vyexploatovaním obsahu objektov po ich zániku. Masívnejšie objekty s výraznejšími stopami žiaru možno asi hypoteticky interpretovať ako pomocné železiarsko – kováčske zariadenia typu vyhrievačiek či vyhní.
5. Podobné dlhé a úzke zahĺbenia (cca 1 – 1,5 x 2 – 5m; hĺbka 40 – 60 /20 – 40/ cm), ale bez
tepelného zariadenia (objekty 85, 130 – obr. 4: 4, 5), patrili tiež do hospodárskeho vybavenia
podhradia a mohli slúžiť ako chlievy pre menšie domáce zvieratá a vo väčšom, obvykle
i hlbšom vyhotovení asi ako pivnice na skladovanie zásob, sklady, alebo aj výrobne bežných
domácich potrieb a produktov z dreva, kosti, kože a textilných vlákien (Šalkovský, 2002,
464-466; Dulinicz, 2001, 140-161).
6. Stredné obdĺžnikovo-oválne (0,9-1,4 x 2,0-3,0 m, hĺbka 45 – 65 /15 – 30/ cm – objekty
85, 100, 124, 158, 161, 162) alebo menšie kruhovité (Ø 0,9 – 1,3 m, hĺbka 45 – 65 /15 – 30/ cm
– objekty 97,98,145) vaňovite a kotlovite zahĺbené jamy (obr. 4: 1, 5 ,7-10) mohli plniť funkcie
zásobničiek a chladničiek potravín. Chýbajú tu totiž typické zásobné jamy hrncovitého, fľaškovitého, amforovitého, vajcovitého či baňkovitého profilu, ale i jamy nadol kónicky či kužeľovite sa rozširujúce: obilnice – žitnice, ktoré sa masívne vyskytujú na nížinných sídliskách.
7. Časté boli samostatné kruhovité ohniská a klenbové kamenné pece (Ø 0,8 – 2 m – objekty
P1 – 3, 101 – 105 – obr. 4: 11 – 14) zahĺbené plytko (10 – 30 cm) misovite do podložia, najčastejšie do mäkkého pieskovca. Globálne možno menšie z nich interpretovať ako pražiace, sušiace zariadenia, pekárne a dávať ich do súvislosti tak so sušením, pečením potravín, najmä
chleba, ako aj s jednoduchšou výrobou keramiky na voľných medzipriestoroch sídliska.
Detailnejšie interpretácie azda umožnia komplexné analýzy výsledkov výskumu.

NADZEMNÉ SÍDLISKOVÉ OBJEKTY (OBR. 5)
Boli zistené tak pri vnútornej stene valu, indikované koncentráciou nálezov, prípadne vykurovacím zariadením, vo vale samotnom – ako dlhé úzke obdĺžnikovité komory (1,8 x 7 – 8 m)
v telese valu, ako aj vo vnútornom areáli indikované jednou stenou s dvomi-tromi podpornými
kolmi, prípadne vykurovacím zariadením a koncentráciou nálezov.
V prevažnej väčšine asi šlo o zvyšky konštrukcií a deštrukcií:
1. Štvorcovitých nadzemných zrubových stavieb s plochou okolo 20 m2, pristavaných
k vnútornej stene valu (objekt 72 – obr. 5: 1);
2. Podobných stavieb s plochou 20 – 30 m2, zrejme tiež zrubových, ale často s prvkami podpornej kolovej konštrukcie strechy (objekt 115), alebo i stien (objekty 116, 141, 142), niekedy
s časťou podlahy jamovitou, prípadne takmer tzv. polozemnicového rázu (objekt 137), situovaných voľne vo vnútornom areáli (obr. 5: 2 – 4).
Tieto stavby sú iba veľmi obťažne bližšie charakterizovateľné, pravdepodobne analógie
k nim bude treba hľadať v súvekých slovanských opevnených sídlach najmä z území severného
116

Obr. 4. Spišské Tomášovce – Pod hradiskom I. Zahĺbené sídliskové objekty 108, 128, 86, 130,
85, 136, 162, 161, 97, 98, 103, 104, 101, P1.

Slovenska, Moravy i južného Poľska, a to tak s klasickými nadzemnými zrubovými stavbami,
ako aj s domami s rôznymi nepravidelnými zahĺbeniami v interiéri (Henning, Ruttkay, 1998;
Kouřil, 1994; Poleski, 2004; Šalkovský, 2001, Abb.26, 27, 31, 32).
3. Výnimočné sú dlhé úzke obdĺžnikovité komory (ca 1,8 x 7 – 8 m) zistené v telese valu
z oboch strán jeho SZ nárožia (obr. 5: 5). Ich nálezová situácia už, žiaľ, ale nie je spoľahlivo verifikovateľná. Ak skutočne existovali (teda neboli vyplnené zeminou) mali asi drevené zrubové
steny, ktoré zvonku i z bokov boli obstavané múrmi valu a zhora museli mať nutne strop a stabilné pevné prestrešenie, skombinované konštrukčne s ochodzou. Pravé analógie k nim zatiaľ
nepoznáme. Obytné komory v tyloch širších drevozemných valov v Podunajsku (napr.
v Znojme, Thunau) a podobné situácie u východných či severozápadných Slovanov (hradiská
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typu Tušemlja alebo Tornow – H. a I. Friesinger, 1991, 10; Klanica, 1986, 189; Procházka,
1990, 294-295) nie sú paralelami tomášovských komôr, zakompovaných priamo do vnútra
konštrukcie valu.
4. Pôdorysne, konštrukčne i funkčne problematické sú výnimočne zachytené lichobežníkovité štruktúry kolovej konštrukcie (obr. 5: 6) sú známe najbližšie z niektorých juhomoravských
hradísk, napr. z Břeclavi-Pohanska (Šalkovský, 2001, obr. 66) i zo vzdialenejších severozápadoslovanských území.

STAVEBNO-URBANISTICKÉ RIEŠENIE AREÁLU
Areál podhradia pretiahleho lichobežníkovitého pôdorysu, umiestnený na relatívne plochej
terase potoka v horskom údolí je na prvý pohľad bez akéhokoľvek vnútorného systému usporiadania stavebných prvkov, s nepravidelne rozmiestnenými domami. Istú koncentráciu asi
najmä obytných stavieb oboch základných typov badať v severnej časti podhradia, jednak pri
vale, jednak v nepravidelných rozstupoch 5 – 10 m od seba. Pristavanie stavieb priamo k valu
bolo asi skôr výnimočné.
Ako na bežných otvorených sídliskách, aj tu boli hospodárske zariadenia situované zväčša
neďaleko od obytných budov vo voľnom priestranstve areálu, ktorý bol pravdepodobne využívaný spoločne celou komunitou, iba špecializované hospodárske zariadenia boli viac či menej
separované od obydlí (ako napr. komplex pecí v severozápadnom rohu podhradia).
Na južnom, najvyššie položenom, plató areálu bola skupina zahĺbených hospodárskych objektov usporiadaná do polkruhovitého až kruhovitého tvaru okolo voľného priestranstva.
Plošne väčšie objekty (82, 153, 165, 160) vyskytujúce sa v ich blízkosti mohli byť obytné,
avšak ak by boli tiež iba hospodárske, nutne by sme tu museli predpokladať ešte nadzemné zrubové obydlia, ktorých stopy sa ale archeologicky nezachytili. V menšej miere bola asi sídliskovo využitá aj neopevnená (alebo iba palisádou chránená) prístupová plocha pred severným
valom.
Orientácia domov, t.j. ich štítových stien a vchodu zväčša nie je zistiteľná, ale zdá sa, že
vchod bol umiestňovaný najmä smerom na juh a juhozápad, odkiaľ bol slnečným žiarením najintenzívnejšie a najdlhšie osvetľovaný. Zadná stena stavieb zas najčastejšie smerovala na
sever, čím sa u konštrukcií situovaných na svahu so severným sklonom čiastočne riešilo i odtekanie dažďových vôd z asymetrických dvojspádových striech (a pultových striech) dolu svahom za stavby.
Hlavným stavebným materiálom domov i hospodárskych objektov bolo drevo a to iste, podobne ako vo vale ihličnany (najmä smrek a borovica – za určenie ďakujem M. Hajnalovej),
v rôznych variantoch zrubovej konštrukcie.

CHRONOLÓGIA A INTERPRETÁCIA OSÍDLENIA
Väčšinu objektov podhradia zatiaľ možno datovať zväčša iba rámcovo od konca 8. do 9. až
10. stor. Ich časť evidentne možno spájať s časom existencie valu (napríklad spodný horizont
objektu 63 s nálezmi medeného nákrčníka s koncami stočenými do háčika – analógie k nemu
sú na viacerých avarských pohrebiskách, napr. Holiare, hrob. 406 (Zábojník, 2004, obr. 28:2)
datovaný do obdobia okolo konca 8. až začiatku 9. stor. (obr. 6: 3).
Počas tohto obdobia – teda ako súčasť opevneného podhradia hradiska – fungovali asi aj objekty pri vale prekryté jeho deštrukciou (napr. objekty 72, 73, 87 ), s archaickou keramikou, ostrohou s háčikmi (objekt 87), neskoroavarským bronzovým jazykovitým nákončím s esovitým
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Obr. 5. Spišské Tomášovce – Pod hradiskom I. Nadzemné sídliskové objekty 72, 115, 110, 142,
61, S1.
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rastlinným ornamentom a s bronzovou náušnicou (objekt 72) s možným datovaním od konca 8.
do pol. 9. storočia (obr. 6:2, 4, 5).
Využitie objektu 63 aj po zániku valu indikuje ostroha s trojuholníkovitými platničkami Bialekovej typu 5b, resp. Hrubého typu 2 (Bialeková, 1977; Hrubý, 1965) z mladšieho horizontu
objektu 63 nad deštrukciou valu (obr. 6:8). Analógie (Břeclav-Pohansko, hrob 102 a 89 – Kavánová, 1976, 84; Bratislava, časť Devín-Hradný areál – Pri kostole, hrob 172/85 – Hanuliak,
2004, tabVIII:3 ) sú datované do 2. pol. 9. stor. alebo klasického veľkomoravského horizontu.
Vtedy tu už pravdepodobne existovalo iba otvorené sídlisko, ktorého trvanie zatiaľ rámcovo
datujeme do 2. pol. 9. až 10. stor. a ku ktorému mohli patriť i niektoré iné objekty v severnom
(objekt 137C, 142; S1), ale najmä v južnom areáli (objekty 85, 108, 124, 130) s nálezmi vyspelejšej keramiky (obr. 6: 6, 7), kde boli i detské hroby so striebornými hrozienkovitými náušnicami so zdobeným spodným oblúkom (Béreš, 1979, 43).
Masívne stopy prepálenia valu svedčia o jeho zničení požiarom. Či v nejakej podobe zostala naďalej fungovať akropola Hradiska I, to zatiaľ nevieme. Druh použitej fortifikácie a typy
obytnej architektúry podhradia naznačujú osobitosti tunajšieho slovanského osídlenia aj jeho

Obr. 6. Výber chronologicky priekazných nálezov: 1 – ostroha, 2 – nákončie opaska, 3- nákrčný
kruh, 4, 5 – keramika /starší horizont/; 6, 7 keramika, 8 – ostroha /mladší horizont/.
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interakcie najmä smerom k Nitriansku a Morave na juhozápade, ale i k Malopoľsku na severe.
Iba ako pracovné konštrukcie možno označiť úvahy spájajúce zánik valu predhradia s udalosťami sprevádzajúcimi procesy etatizácie v 9. stor. a s včleňovaním územia Spiša do moravského štátu. Pravdepodobne s nasledujúcou dobou, t. j. klasickým veľkomoravským a poveľkomoravským obdobím, korešponduje vznik a fungovanie druhého hradiska (poloha Hradisko
II), situovaného asi 800 m juhozápadne na pravom brehu Hornádu na ostrožnom výbežku (530
– 540 m. n. m.) vrchu Čingov, známeho z prieskumov a menších sondážnych akcií (Javorský,
1977, obr. 75, 76).
Podrobnejšie sa funkčne a chronologicky budú môcť interpretovať až po dokončení analýz
rozsiahleho nálezového fondu získaného archeologickým výskumom zo všetkých tu skúmaných polôh.
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Siedlungsobjekte des Westareals des frühmittelalterlichen Burgwalls
in Spišské Tomášovce
Zusammenfassung

Zum Gegenstand des Beitrags wurde die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse der
frühmittelalterlichen Siedlungsobjekten des Areals, das als Lage Pod hradiskom (Unter dem
Burgwall; Abb. 1 und 2) bezeichnet ist. Es geht um einen der Bestandteile des frühmittelalterlichen Burgwalls auf der Terrasse des Baches Tomášovský potok (507-527 ü. d. M.).
Das trapezförmige Hauptareal (etwa 3 ha) war von drei Seiten – nördlicher, westlicher und
südlicher – durch einen Wall mit einer mit Trockensteinblende versehener Kammerkonstruktion befestigt. Es wurden einige Typen von eingetieften (Abb. 3: 4) und oberirdischen (Abb. 5)
Objekten erfasst, wobei vor allem bei den oberirdischen sollte man deren Definition für hypothetisch und vorläufig halten.
Solche Objekte, die in der Slowakei und in Mähren vor allem in Bergregionen und in Vorgebirgen zu finden sind, waren bei den Nordwestslawen charakteristisch und meistverbreitet.
Man interpretiert sie als Unterteile von Wohn- oder Wirtschaftsbauten mit einem Satteldach gestützt direkt auf den Boden oder verankert in niedrigere Blockwände um die Zentralgruben.
Häufig waren auch die kreisförmig-ovalen kleineren Gruben mit oder ohne Feuerstelle (Objekte 97, 98, 145), selbständige Feuerstellen und Öfen (D. 0,8 – 2 m – Objekte Pl – 3, 101-105)
und lange, schmale, relativ seichte Gruben (etwa 1 –1,5 x 2-5 m – Objekte 88, 100,124,128,
130, 136) mit oder ohne Feuerstelle, die ins Spektrum der wirtschaftlichen Ausstattung der Vorburg gehörten. Eine Sondererscheinung dagegen ist das Objekt 63 – eine große ovale Grube (D.
6,8 m, T. 2 m). Die Existenz von Objekten – langen engen Kammern (1,8 x 7 – 8 m) im eigenen Wall wird für problematisch gehalten.
Zeitgleich mit der Befestigung sind wahrscheinlich von Walldestruktion überdeckte Objekte
mit archaischer Keramik, Hackensporen und spätawarischen Bronzebeschlägen, mit möglicher
Datierung vom Ende des 8. bis Mitte des 9. Jh.s. (Abb. 6:1 – 5). Weitere Objekte z.B. 63A (der
Sporn mit der Platte von dreieckiger Form), 137C, 142; S1, 85, 108, 124, 130 (hochentwickelte
Keramik) wir in der Zeit vom zweite Hälfte 9. bis 10. Jh. datieren.
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STREDOVEKÉ HRÁDKY NA ZÁPADNOM SLOVENSKU
Filip Jaššo

Stredoveké hrádky patria k pamiatkam, ktoré sa do našich čias zachovali spravidla len vo
veľmi torzovitej podobe. Ak sa nestali pri prestavbách súčasťou mladších stavieb, nachádzame
ich relikty v krajine najčastejšie ako pahorky v tvare zrezaného kužeľa, obohnané jednou priekopou alebo viacerými priekopami a valmi. Niekedy sa dá v teréne rozoznať aj areál opevneného predhradia. Iba ojedinele sú rozoznateľné aj zvyšky murovanej architektúry. Často bývajú
narušené mladšími prestavbami a úpravami terénu alebo recentnými zásahmi – najmä ťažbou
piesku, kameňolomami, modernou zástavbou a kultiváciou pôdy.
Z chronologického hľadiska sa v tomto článku1 zaoberáme stredovekými hrádkami od ich
počiatkov na našom území, ktoré sa kladú do druhej polovice 12. storočia2, do začiatku 15. storočia, keď mnohé z nich zanikajú. Písomné pramene v prostredí historického Uhorska o hrádkoch podávajú iba veľmi zriedkavé a útržkovité správy, na rozdiel napríklad od Čiech a Moravy, kde sa o nich dozvedáme z tzv. zemských desek a knih půhonných. Stávajú sa teda
doménou archeológie, ktorá o nich dokáže poskytnúť nové informácie.
Hrádky sú známe v rôznych európskych krajinách pod rozličnými označeniami. Vo Veľkej
Británii a v Írsku sa nazývajú ring-works alebo moated mounds, vo Francúzsku motte (z lat.
mota – návršie), v Nemecku a v Rakúsku sú známe pod menami Turmhügel, Turmhügelburg,
Erdhügelburg, Burghügel alebo Hausberg, Erdberg (typ motte) a Ansitz alebo Burgstall
(ostrožné hrádky), v Poľsku pod názvom grodziska stożkowate alebo grodky stożkowate. Česká
a slovenská literatúra pozná tieto objekty pod označením hrádky. Napriek tomu, že problematika hrádkov je predmetom odbornej spisby už dlhší čas, stále pretrváva nejednotnosť v používaní termínu hrádok a v jeho vymedzení. Na tento problém upozornili už v minulosti viacerí
autori3. V odbornej literatúre sa termín hrádok používa v širšom význame na označenie menšej opevnenej sídliskovej plochy, na rozdiel od väčšieho hradiska.4 Do tejto kategórie sú zahŕňané aj prehistorické opevnenia malých rozmerov, najmä hrádky badenskej a púchovskej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
Príspevok je zhrnutím časti diplomovej práce, obhájenej na Katedre archeológie FiF UK v roku 2006 (školiteľ
doc. PhDr. M. Slivka, CSc.).
2
Nálezy datované do druhej polovice 12. storočia sú známe z lokalít: Branč, Chotín, Kamenín, Malá Mača, Malé
Kosihy, Nitra-Chrenová, Topoľčianky, Trakovice a Velčice (pozri Jaššo, 2006, 57 n.). Na susednej Morave sa
počiatok výstavby hrádkov kladie do rovnakého obdobia (Nekuda – Unger, 1981), niektorí autori ho však kladú
až do 13. storočia (Musil – Plaček – Úlovec, 2005, 9).
3
Kouřil – Žáček, 1986, 97-99; Slivka – Vallašek, 1991, 17-20; Ruttkay, M., 1992, 254; Kouřil – Měřínský – Plaček 1994, 127-130; Klápště 2005, 152-153.
4
Ratkoš, 1978, 247.
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kultúry5.
V užšom význame termín hrádok označuje malé stredoveké opevnenie, budované na Slovensku ako sídlo nižšej šľachty v 12. až 14. storočí. Pod pojmom stredoveký hrádok rozumieme samostatné sídlo v izolovanej polohe mimo dediny, ktorého jadro tvorí vyvýšenina
s vežovitou stavbou, obklopená drevozemným opevnením. Vyznačuje sa stavebnou jednoduchosťou a malou rozlohou, čím sa líši od hradov. Zemepanské sídla sa v listinách z 13. storočia
spomínajú pod rôznymi označeniami: castrum, locus castri, curia, locus curiae, turris, vár,
feldvár, pogányvár, motte, fortalicium, castellum, propugnaculum, munitio,6 pričom jeden termín často označuje objekty rôzneho typu alebo, naopak, viaceré termíny označujú jeden typ
objektu, čiže sa významovo prekrývajú. Ani moderná odborná literatúra nie je v pomenovaní
týchto objektov jednotná. Termín hrádok používajú rôzni autori v rozdielnych významoch. Iní
autori sa mu radšej vyhýbajú alebo ho otvorene odmietajú a nahradzujú rôznymi opisnými pomenovaniami. Viaceré aspekty však hovoria v prospech jeho používania: nespornou výhodou
je predovšetkým jeho stručnosť. Alternatívne, umelo vytvorené názvy ako „opevnené sídlo
drobnej vidieckej šľachty“7 alebo „malé stredoveké opevnenie“8 sú príliš opisné a pôsobia ťažkopádne najmä pri opakovanom použití v texte. Navyše zahŕňajú pod jedno označenie objekty
rozličného stavebného typu: opevneným sídlom drobnej vidieckej šľachty môže byť vežovitý
hrádok alebo opevnený dvorec mimo dediny i tvrzda v intraviláne dediny; pod označenie
„malé stredoveké opevnenie“ môžeme popri týchto troch typoch stavieb zahrnúť ešte mýtnice,
predsunuté opevnenia hradov a veže so strážnou funkciou – tzv. hlásky. Ako uviedol M. Ruttkay9, toto pomenovanie je vhodné predovšetkým pre objekty, ktoré neboli podrobnejšie skúmané, a preto ich nemožno presnejšie zaradiť.
Na rozdiel od spomínaných označení pojem hrádok má tradíciu aj v toponymii – či už v názvoch obcí, ich miestnych častí, alebo katastrálnych polôh, prípadne v pomenovaní zachovaných objektov. Vďaka miestnym názvom sa tak v ľudovej tradícii zachovala spomienka na
dávno zaniknuté hrádky. Na západnom Slovensku sa vyskytuje v katastrálnych názvoch ako
Hrádok, Hradisko, Hradný kopec, resp. v odvodeninách Podhradie, Za hrádkom, Záhradčie,
Hrádky a v hovorovej podobe v maďarských ekvivalentoch (Várdomb, Várhely, Várhalom,
Várhegy) alebo v nárečových modifikáciách (Hrádek, Hradište, Hradiščo).10
V tejto súvislosti narážame na problém tvrdzí, ktoré sú v susednom Česku veľmi početné.
Pod pojmom tvrdza rozumieme stavbu pevnostného charakteru, umiestnenú v intraviláne dediny, ku ktorej spravidla patril aj hospodársky dvor. Na Slovensku sa pre tieto objekty používali
rôzne označenia: obytná veža, dvorec s obytnou vežou, vežovitá kúria, opevnená kúria. Niekedy sa tvrdze zamieňali s hrádkami. V minulosti sa pre tvrzde používal aj výraz pevnôstka,
ktorý vychádza z latinského fortalitium (fortis, forte = pevný, silný)11. U nás sa zvyčajne spája
skôr s fortifikáciami bratríkov. Preto uprednostňujeme termín tvrdza, ktorý uvádza aj Krátky
slovník slovenského jazyka12 vo význame pevnosť, citadela, čím by sme odlíšili tieto objekty
od objektov bez zdôraznenej obrannej funkcie – kúrií.
Stredoveké hrádky sú fenoménom, ktorý sa objavuje od 11. storočia v širokom priestore západnej a strednej Európy.13 Stávajú sa obľúbeným typom sídla zemanov, nepochybne najmä
vďaka tomu, že v sebe spájajú pragmatické výhody účinnej obrany aj pri malom počte obran––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15
Moravčík, 2000.
16
Štěpánek, 1965; Miklóš, 1982, 66; Habovštiak, 1985, 129; Slivka – Vallašek, 1991, 17.
17
Ruttkay, M. 1992, 254.
18
Kouřil – Žáček, 1986, 97-99.
19
Ruttkay, M., 1992, 254.
10
Pozri Krajčovič, 2005, 147 n.
11
Machek, J.: Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1982, 365.
12
Kačala, J. a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, 2003, 792.
13
Podrobne o prenikaní motte do rôznych častí Európy: Klápště, 2005, 153 n.
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Obr. 1. Stredoveké hrádky na západnom Slovensku. 1 – Branč-Veľká Ves, 2 – Bratislava-Rusovce, 3 – Čierna Lehota, 4 – Dechtice, 5 – Diviaky nad Nitricou, 6 – Dlžín, 7 – Horné Saliby,
8 – Hoste, 9 – Hrádok nad Váhom, 10 – Hubina, 11 – Chotín, 12 – Chtelnica, 13 – Janíky, 14 –
Kamenín, 15 – Kostolná Ves, 16 – Lukáčovce, 17 – Malá Mača, 18 – Malé Kosihy, 19 – NitraChrenová, 20 – Nitrianske Hrnčiarovce, 21 – Obyce, 22 – Podhájska, 23 – Ruskovce, 24 – Selec,
25 – Šípkov, 26 – Trakovice, 27 – Velčice, 28 – Veľký Klíž, 29 – Veselé, 30 – Zemianske Podhradie.

cov, a zároveň si symbolicky zachovávajú ráz vyvýšených feudálnych sídiel – „malých
hradov“. Archeologické výskumy naznačujú, že na západnom Slovensku môžeme počítať so
začiatkom budovania hrádkov najskôr v druhej polovici 12. storočia. Ich rozkvet nastáva v nasledujúcom storočí a súvisí s politicko-sociálnymi zmenami v uhorskej spoločnosti.14 Ich výsledkom je výrazné zlepešenie postavenia nižšej šľachty, ktorá hrádky budovala ako jeden
z typov svojich vidieckych sídiel.
Od iných typov vidieckych sídiel šľachty sa hrádky líšia polohou mimo dedín a mohutnej––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14
K otázke formovania nižšej šľachty v Uhorsku: Hunyadi, 2002; Fügedi, 1986.
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ším drevozemným opevnením, tvoreným kombináciou priekopy a valu s palisádou, často
s umelým navýšením jadra – centrálnej vyvýšeniny; na nej stála veža, ktorá bola ich dominantou, koncentrujúcou v sebe obrannú i obytnú funkciu. Súčasťou opevneného areálu bolo predhradie s jednoduchými hospodárskymi objektmi. Ako stavebný materiál sa využíva najmä
drevo, v menšej miere kameň a pálené tehly. Na rozdiel od hradov sa vyznačujú skromnejšími
rozmermi a stavebnou jednoduchosťou. Vyskytujú sa rovnako v nížinnom prostredí, kde využívajú na zvýšenie obranyschopnosti miesta blízkosť vodných tokov, ako aj v kopcovitom teréne,
využívajúc strategické vyvýšeniny, pričom obsadzujú strategické uzly: križovatky dôležitých
ciest, brody a horské priesmyky.
Pre aktuálny stav výskumu hrádkov na západnom Slovensku sú charakteristické veľké rozdiely v preskúmanosti jednotlivých lokalít, pričom o mnohých z nich existujú zatiaľ len základné informácie. Systematický archeologický výskum sa realizoval iba v štyroch lokalitách.
V šiestich lokalitách bol výskum hrádkov iba okrajovou súčasťou výskumu pravekých sídlisk.
Malé zisťovacie výskumy prebehli na dvoch lokalitách. Zvyšnú časť hrádkov poznáme iba na
základe prieskumov (obr. 1). Prvoradým cieľom bolo preto zmapovanie stredovekých hrádkov
na danom území a vytvorenie ich podrobného katalógu15. Zostaveniu katalógu hrádkov predchádzalo vytvorenie databázy vyše 100 lokalít. Z nich sme po kritickej analýze vyčlenili 30,
ktoré v súlade s našou definíciou označujeme ako hrádky (pozri Mapu II). Vynechali sme objekty plniace výlučne strážnu funkciu, predsunuté pevnôstky hradov, tvrdze, kúrie, hrady s drevozemným opevnením a výšinné hrady malých rozmerov, ktoré sa v literatúre často zamieňali
so skupinou zemepanských hrádkov ako vidieckych sídiel nižšej šľachty.
Podobne ako pre iné fortifikačné útvary, aj pre hrádky sa vyhľadávali vyvýšené, strategicky
výhodné polohy s dobrým výhľadom, kontrolujúcim okolie. Hrádky často stáli v blízkosti vodných tokov, ktoré poskytovali jednak prirodzenú ochranu, jednak slúžili ako zdroj pitnej i úžitkovej vody. V prípade splavnosti vodného toku navyše kontrolovali vodnú dopravu. Vyhľadávené boli polohy pri križovatkách ciest, horských priesmykoch, riečnych brodoch a prístavoch,
kde zaisťovali bezpečnosť komunikácií a často aj výber mýta (Horné Saliby16) alebo výber cla
v pohraničných oblastiach (Bratislava-Rusovce17). Viazanosť na dedinu ako hospodárske zázemie hrádku a potreba dohľadu zemepána nad prácou jeho poddaných nedovoľovala umiestňovať hrádky na príliš odľahlé výšinné polohy. Prirodzenú obranyschopnosť zvoleného miesta
preto zvyšovali budovaním valov a priekop a často aj umelým navyšovaním terénu.
Dosiaľ evidované hrádky z územia západného Slovenska môžeme rozdeliť na niekoľko skupín. Podľa geografickej polohy možno hrádky rozlíšiť na nížinné, vyskytujúce sa v rovinatej
krajine, kde spravidla využívajú blízkosť vodných tokov na napájanie vodnej priekopy, a výšinné, budované v kopcovitom prostredí na ostrohoch alebo temenách menších kopcov. Za
menej vhodné typologické kritérium považujeme veľkosť opevnenej plochy. Tá sa pohybuje od
cca 0,05 ha (Dechtice, Diviaky nad Nitricou) do 1 ha (Branč, Veselé), pričom výšinné hrádky
mávajú väčšiu opevnenú plochu ako nížinné, nie je to však vždy pravidlom. Z hľadiska pôdorysu opevnenej plochy sa lokality delia na kruhové, oválne, obdĺžnikové a nepravidelné. Pri
hrádkoch s umelým navýšením však treba rozlišovať medzi tvarom jadra, ktoré býva najčastejšie kruhové, a tvarom celej opevnenej plochy, čiže jadra s predhradím. Podľa použitého sta––––––––––––––––––––––––––––––––––––
15
Potrebu súpisu hrádkov zdôraznil aj A. Habovštiak vo svojom článku z roku 1972 (1972, 8), ktorý bol základnou prácou, prvýkrát zhŕňajúcou poznatky o stredovekých hrádkoch na Slovensku. Prehľad o hrádkoch, na ktorých prebehol výskum, podala trojica autorov Polla – Slivka – Vallašek (1981, 386-393). Na svoju predošlú štúdiu nadviazal A. Habovštiak v rámci monografie o stredovekej dedine (1985, 122-146). O vymapovanie
všetkých dosiaľ známych malých opevnených sídiel nižšej šľachty, vrátane hrádkov, ktoré v ňom však nerozlíšil od iných opevnených sídiel, sa pokúsil v ostatnom čase M. Ruttkay (1994).
16
Jamrichová, 1997, 61.
17
Ibidem.
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Obr. 2. Stredoveké hrádky na západnom Slovensku. Typologické rozlíšenie.

vebného materiálu rozlišujeme hrádky s objektmi z dreva, z kameňa alebo z dreva na kamennej
podmurovke. Opevnenie a jadro hrádku tvorili zemné násypy, na kamenistých miestach s prímesou kamenia, výnimočne s kamennou konštrukciou valov (Hubina18). Na korune valu bola
spravidla drevená palisáda. Použitie valu v kombinácii s čelným múrikom z nasucho kladených
kameňov, vyskytujúce sa na hrádkoch v Británii a v Írsku19, v našich podmienkach nebolo zistené.
V západoeurópskej literatúre sa niekedy rozlišujú nížinné hrádky s umelým navýšením
(motte) a hrádky na ostrohoch (nem. Ansitz alebo Burgstall, angl. ringwork). V súčasnosti však
silnie tendencia používať spoločný názov motte pre obidve spomenuté skupiny hrádkov.20 Ako
typologické kritérium sa využíva aj charakter predhradia (nem. Vorburg, angl. court alebo bailey), pričom sa zohľadňuje jeho tvar, poloha jadra v rámci predhradia a to, či je jadro od predhradia oddelené priekopou.21
Pre územie západného Slovenska považujeme za najvhodnejšie roztriedenie hrádkov, ktoré
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18
Ruttkay, A., 1989, 73.
19
Sweetman, 2005.
20
Klápště, 2005.
21
Hinz, 1981, 12; Sweetman, 2005, 3.
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načrtol vo svojej štúdii A. Habovštiak22. Zohľadňuje v ňom charakter vyvýšeniny tvoriacej
jadro hrádku a prostredie, v ktorom sa nachádza. Podľa tohto kritéria charakterizoval tri skupiny hrádkov (obr. 2): hrádky v rovinatom teréne s umelým navýšením, hrádky na prirodzenej
vyvýšenine s čiastočným umelým navýšením a hrádky na kopcoch alebo ostrohoch bez umelého zvyšovania plochy hrádku.23 Pri všetkých troch skupinách však ide pravdepodobne len
o adaptovanie jedného stavebného typu – hrádku (motte) – na miestne prírodné podmienky.

HRÁDKY S UMELO NAVÝŠENÝM JADROM V NÍŽINNOM PROSTREDÍ
Pri obrane každej fortifikácie je veľkou výhodou vyvýšená poloha. V rovinatých nížinných
oblastiach boli preto podmienky na stavbu hrádkov z tohto hľadiska menej priaznivé. Čiastočnou kompenzáciou bolo využitie riek ako prirodzených prekážok alebo zdrojov vody pre umelé
vodné priekopy, obkolesujúce hrádky v blízkosti riek. Ďalšou možnosťou bolo vytvoriť vyvýšeninu umelým nasypávaním zeme. Umelým násypom sa zvyšovalo predovšetkým miesto, kde
sa mala postaviť veža hrádku – jeho hlavná obranná zložka. Tak vzniklo jadro hrádku, najčastejšie v tvare zrezaného kužeľa. Pre nížinné hrádky s umelo navŕšeným jadrom, objavujúce sa
vo Francúzsku už od začiatku 11. storočia, sa v literatúre vžilo označenie motte. Najčastejšie
majú kruhový, zriedkavejšie oválny alebo obdĺžnikový pôdorys. Viaceré motte, v jednom prípade aj s priebehom výstavby (obr. 3), sú zozbrazené na známej tapisérii z Bayeux.24
Zemina na umelý násyp sa získala vykopaním priekopy, ktorá obklopovala vyvýšeninu.

Obr. 3. Tapiséria z Bayeux – stavba motte (podľa: Hinz, 1981, Abb. 37).

Spôsob, akým bolo možné vytvoriť z hliny strmé svahy bez toho, aby sa zosúvali, objasnil
J. Unger na základe výskumov motte z 13. storočia na južnej Morave: svahy sa spevňovali
použitím kúskov mačiny, ktoré sa kládli na seba po obvode vyvýšeniny, čím vznikol súvislý
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
22
Habovštiak, 1972.
23
Habovštiak, 1972, 2-4.
24
Hinz, 1981.
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trávnatý plášť pokrývajúci celý násyp, zabraňujúci zosuvu.25 Rovnaký postup sa zrejme použil
aj pri spevňovaní okrajov priekop. V nížinnom prostredí v blízkosti vodných tokov sa tak obranyschoponosť hrádkov zvyšovala naplnením priekopy vodou.
Pri hrádkoch typu motte treba mať na zreteli, že ich jadro (označované ako vlastná motte,
v nem. Hauptburg) bolo takmer vždy súčasťou väčšej opevnenej plochy. Tvorilo jej dominantu, na ktorej stála drevená veža, spĺňajúca hlavnú obrannú funkciu ako najlepšie brániteľná
časť hrádku s dobrým výhľadom a s výhodnou pozíciou pre lukostrelcov. Jadro bolo umiestnené vzhľadom na opevnené predhradie centrálne alebo excentricky, najčastejšie v blízkosti
vstupu do areálu hrádku.
Predhradie, vymedzené vodnou alebo suchou priekopou a valom, mohlo mať okrúhly,
oválny, štvorcový, obdĺžnikový alebo nepravidelný tvar. Niekedy bolo od jadra oddelené priekopou. Tvorilo hospodárske zázemie hrádku, nachádzali sa tu stajne a prípadne aj rôzne výrobné objekty.
Na území západného Slovenska je dodnes známych 14 hrádkov, ktoré môžeme predbežne

Obr. 4. Dechtice – Hradiščo. Pohľad z východu.

zaradiť k typu motte. Všetky sa nachádzajú v nížinnom prostredí juhozápadného Slovenska
v blízkosti vodných tokov. Lokality Bratislava-Rusovce – Bergl, Nitra-Chrenová – Mačací
zámok a Trakovice – Hradisko sú dnes už zničené. Čiastočne zachované sú motte v Branči-Veľkej Vsi v polohe Árkuš, v Malých Kosihách, poloha Törökdomb, a vo Veselom, poloha
Hradisko. Pomerne dobre zachované sú lokality Dechtice-Hradiščo (obr. 4-5), Janíky – Avargyűrű (obr. 6-8) a Kamenín – Várhegy (obr. 9-10).V siedmich lokalitách prebehol archeologický výskum. Predhradie bolo identifikované len v jednom prípade (Branč).Vo viacerých lo––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25
Unger, 1983, 525.
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Obr. 5. Dechtice – Hradiščo. Pohľad z juhozápadu.

Obr. 6. Janíky-Horné Janíky. Plán hrádku (podľa: Füryová, 1984, obr. 41).
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Obr. 7. Janíky-Horné Janíky. Pohľad na hrádok zo severozápadu.

Obr. 8. Janíky-Horné Janíky. Vnútorná priekopa.
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Obr. 9. Kamenín – Várhegy. Plán hrádku (podľa: Janšák, 1930).
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kalitách sa však dá existencia predhradia predpokladať podľa koncentrácie súvekých nálezov
v bezprostrednej blízkosti motte (Kamenín, Nitra-Chrenová, Trakovice, Veselé). Všetky uvedené motte mali kruhový alebo elipsový pôdorys. Priemer jadra týchto hrádkov sa pohyboval
v rozmedzí od 10 m do 45 m. Umelý násyp mal pri jednotlivých lokalitách výšku od 2 m do
7 m. Predpokladáme, že vo všetkých prípadoch bolo jadro hrádku obohnané priekopou. V preskúmaných lokalitách boli zistené priekopy široké 3 – 5 m. Pôvodná hĺbka priekopy vzhľadom
na vrchol vyvýšeniny bola v Kameníne 8,4 m a v Nitre-Chrenovej 4,5 m. Súvislý val okolo celého jadra je iba v Janíkoch, s výškou 4 – 4,5 m. V Kameníne sa 2 m vysoký val obmedzuje len
na najohrozenejšiu severnú časť. V Kameníne a v Janíkoch sú rozoznateľné aj náznaky priekopy na vonkajšej strane valu, ktorá bola zrejme napájaná vodou z neďalekých vodných tokov.
Opevnenia s obvodovou priekopou a valom boli zistené aj v Ludaniciach – Za valom
a v Chotíne – Közöslegelő, no bez vyvýšenia vnútornej plochy. V Chotíne boli nájdené dokonca dve takéto opevnenia, vzdialené od seba 300 m, jedno z nich s dvojnásobným prstencom
valov, sprevádzané nálezmi z 11. – 13. storočia.26 Či išlo o hrádky typu motte, už nemožno overiť, pretože boli zničené v roku 1953 pri výstavbe JRD.
V našich podmienkach sa vyskytujú motte bez predhradia (Dechtice, Rusovce) a motte
s oválnym predhradím, oddeleným od jadra priekopou (Branč, Veselé, Malé Kosihy a pravdepodobne aj Kamenín, Nitra-Chrenová a Trakovice). V prípade nepreskúmaných hrádkov
v Horných Salibách, Hoste, Chotíne a Janíkoch nie sú síce o ich predhradiach žiadne informácie, ale kruhový pôdorys a poloha v nížinách blízko riek nasvedčujú, že pravdepodobne išlo
tiež o hrádky typu motte.

HRÁDKY S UMELO NAVÝŠENÝM JADROM

Obr. 10. Kamenín – Várhegy (foto: archív AÚ SAV v Nitre).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
75
Habovštiak, 1985, 278.
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NA PRIRODZENÝCH VYVÝŠENINÁCH
Umelý násyp v tvare zrezaného kužeľa, tvoriaceho jadro hrádku, sa niekedy použil aj v hornatom prostredí. Pri týchto hrádkoch sa stretávame s dvomi typmi dispozície: jadro mohlo byť
umiestnené vnútri opevnenej plochy – predhradia, pričom ich chránilo spoločné opevnenie,
alebo jadro malo samostatnú priekopu, ktorá ho oddeľovala aj od vlastného predhradia. O stavebnej podobe prvej skupiny napovedá lokalita Velčice – Čerešňové (obr. 11). Na potočnej terase je vybudovaný obdĺžnikový areál, opevnený valom a priekopou. Nachádzajú sa v ňom
početné zvyšky objektov štvorhranného aj oválneho pôdorysu a zvyšky kamenných podmuroviek. Vnútri tejto plochy bol navýšený pahorok, na ktorom sú viditeľné zvyšky kamennej podmurovky štvorcovej veže.
Pre druhý typ hrádkov, s jadrom obohnaným samostatnou priekopou, sa často vyberali prirodzené vyvýšeniny, ktoré mali z viacerých strán strmé svahy, takže na vytvorenie ťažko prístupnej izolovanej polohy stačilo vykopať priekopu v mieste najľahšieho prístupu. Aj vtedy sa
jadro hrádku zvyšovalo umelým násypom. Priekopa bola v tomto prípade suchá. Tento postup
sa použil na lokalitách Diviaky, Dlžín, Chtelnica, Kostolná Ves, Lukáčovce a Nitrianske Hrnčiarovce (pozri obr. 2). Pôdorys jadier týchto hrádkov bol väčšinou kruhový s priemerom
8 – 30 m, zriedkavo oválny (Diviaky nad Nitricou) s rozmermi 4 x 12 m.
V Lukáčovciach bolo umelo navýšené jadro hrádku situované na dominantnej terasovitej
vyvýšenine nad obcou, na ktorej dnes stojí barokový kostol s cintorínom (obr. 12 – 13). Výskum G. Fuseka27 sa koncentroval na jadro hrádku. Zistilo sa, že jadro s priemerom 18 m bolo
oddelené od zvyšnej časti plošiny 4,4 m širokou a 2 m hlbokou priekopou.28 Sondy v okolí
jadra zachytili silné kultúrne vrstvy s nálezmi z 13. – 15. storočia, svedčiace o tom, že hrádok
využíval celú plochu vyvýšeniny. Medzi nálezmi boli aj románske tehly, nasvedčujúce existenciu ďalších stavieb. Jednou z týchto stavieb, ktorej vznik sa dá predpokladať možno ešte pred
postavením hrádku, bol zaniknutý Kostol sv. Martina, známy z vizitácií zo 17. storočia – pri
výkope hrobovej jamy sa našlo jeho nárožie, vymurované z rovnakých tehál, aké sa našli v zá-

Obr. 11. Velčice – Čerešňové. Plán hrádku (podľa: Habovštiak, 1985, s. 321).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Fusek, 1994.
77
Fusek – Hunka, 1994, 22.
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Obr. 12. Lukáčovce. Umelý násyp jadra hrádku preťatý novodobým chodníkom.

Obr. 13. Lukáčovce. Severná strana hrádku, narušená ťažbou hliny.
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sype priekopy hrádku29.
Umelé navyšovanie jadra hrádkov sa teda neobmedzovalo len na nížinné prostredie, kde bol
absolútny nedostatok prirodzených pahorkov, ale využíval sa aj v rámci výšinných hrádkov.
Naskytá sa teda otázka, aké opodstatnenie malo na dostatočne vysokom kopci navŕšenie malého umelého pahorka, ktorého výška bola v porovnaní s prirodzeným vyvýšením polohy zanedbateľná. Najpravdepodobnejším vysvetlením je, že pri umelých násypoch nešlo len o získanie pozičnej výhody, vyplývajúcej z vyvýšeného miesta, ale aj o znemožnenie použitia
niektorých dobývacích prostriedkov, akými boli napríklad horiace vozy a tzv. barany. Drevená
veža na zemnom pahorku bola tak zabezpečená pred najväčšou hrozbou – zapálením jej základov.

HRÁDKY BEZ UMELÉHO NAVÝŠENIA
NA PRIRODZENÝCH VYVÝŠENINÁCH
Hrádky na kopcoch alebo ostrohoch bez umelého zvyšovania plochy hrádku sú na západnom Slovensku početnou a najvariabilnejšou skupinou. Variabilnosť tejto skupiny pramenila
z rôznorodosti terénu, ktorému stavitelia hrádku prispôsobili opevnenie tak, aby čo najviac využili prirodzenú polohu. Niekedy pritom využili praveké alebo slovanské hradiská, nie však
v ich pôvodných rozmeroch, ale iba vo vrcholovej časti. Aj túto skupinu hrádkov môžeme rozdeliť na dve podskupiny. Prvou (početnejšou) podskupinou sú hrádky využívajúce vedľajšie
vrcholy kopcov. Podľa charakteristickej polohy bývajú najčastejšie označované ako hrádky na
ostrohoch30. Patria sem lokality Zemianske Podhradie, Obyce, Veľký Klíž a Hubina.
V Hubine (obr. 14) A. Ruttkay31 preskúmal hrádok, ktorý zaberá okraj dlhšieho hrebeňa, od
ktorého je oddelený strmým svahom s prevýšením 15 – 20 m. Z ostatných strán ho obklopujú
príkre svahy nad údolím. Areál predhradia s veľkosťou 120 x 40 m je vymedzený priekopou
a nízkym vonkajším valom. Vo východnej časti sa nachádza akropola s veľkosťou 50 x 10 m,
vyvýšená nad plochou predhradia len o 1 m, ktorá je obohnaná kamenným valom. Hoci sa na
vrcholovej plošine nezistili stopy žiadnej stavby, je pravdepodobné, že práve tu stála drevená
veža. V predhradí boli objavené zvyšky dvoch zrubových stavieb a oválna priehlbina, interpretovaná ako cisterna. Stretávame sa tu teda opäť s členením opevneného priestoru na vyvýšené
jadro s drevenou vežovitou stavbou a predhradie s hospodárskymi a obytnými stavbami, rovnako ako pri hrádkoch s umelým jadrom. Rozdielom je, že v tomto prípade sa využila ako jadro
hrádku prirodzená vyvýšenina.
Druhou podskupinou hrádkov bez umelého navýšenia sú hrádky využívajúce temená menších kopcov. Pre ne sú charakteristické väčšie rozmery opevnenej plochy, obohnanej po obvode
valom a suchou priekopou. Ak boli svahy dostatočne strmé, budovanie priekop a valov sa obmedzilo len na najohrozenejšie úseky. Patria sem: Čierna Lehota, Šípkov (obr. 15 – 16), Podhájska a Hrádok nad Váhom. V Čiernej Lehote hrádok zaberá temeno výrazného, samostatne stojaceho kopca Hrádok. Jadro hrádku tvorila kamenná veža lichobežníkového pôdorysu,
umiestnená na trojuholníkovej vrcholovej plošine. Predhradie je vymedzené priekopou, zasekanou do skaly. Tento hrádok znova predstavuje využitie prirodzenej obranyschopnosti miesta,
tentoraz už s kamennou vežou, ktorej pôdorys sa prispôsobuje tvaru vrcholovej plošiny. Kamenná veža s rozmermi 6 x 6 m dominovala aj hrádku v Šípkove. Tu zaberala vrchol kužeľovitého kopca s dvoma plošinami po stranách, na ktorých sa dajú predpokladať ostatné, drevené
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29
Fusek, 1994, 44.
30
Habovštiak, 1972, 4.
31
Ruttkay, A., 1989, 73-75.
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Obr. 14. Hubina – Hradište. Plán hrádku (podľa: Janšák, 1930).

stavby hrádku. Prístupovú cestu cez sedlo pretínala priekopa s nevýrazným valom. M. Slivka
a M. Plaček predpokladajú, že na oboch spomínaných lokalitách stáli 12 – 15 m vysoké kamenné veže, ktoré boli obklopené drevozemným opevnením v podobe palisády na korune
valov.32
Príčinou postupného zanikania hrádkov boli zvyšujúce sa nároky šľachty na bývanie, pričom sa uprednostnili kúrie a kaštiele, poskytujúce väčší komfort a obytnú plochu ako hrádky.
Hrádky na krátky čas ožívajú v 40. až 60. rokoch 15. storočia, keď ich využívajú posádky
bratríkov.33 K ich definitívnemu úpadku prispel v nasledujúcom období rozvoj palných zbraní.
Na záver treba skonštatovať, že výskum hrádkov na Slovensku, napriek zvýšenému záujmu
v ostatnom čase o tento druh opevnených sídiel, stále zaostáva v porovnaní so susednými krajinami. V budúcnosti môžeme s istotou počítať s objavením ďalších, dosiaľ neznámych hrádkov. Pretrvávajúcim problémom je malý počet lokalít tohto typu, v ktorých sa viedol systematický archeologický výskum, s čím je spojený aj nedostatok nálezového materiálu. V tomto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
32
Slivka – Plaček, 1988, 141-142.
33
Pevnôstky bratríkov na Slovensku spracoval P. Harčar (2005).
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Obr. 15. Šípkov – Hrádok. Plán hrádku (podľa: Slivka, Plaček, 1988, s. 142).

Obr. 16. Šípkov – Hrádok. Pohľad z juhovýchodu.
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smere by pomohol dlhodobý systematický výskum vo vybranej lokalite, ktorý by priniesol viac
nálezového materiálu a prehĺbil by tým poznatky o živote nižšej šľachty aj v našom prostredí.
Hoci písomné pramene sa zmieňujú o hrádkoch v prostredí stredovekého Uhorska len zriedkavo, ich podrobné štúdium môže v budúcnosti priniesť nové, doteraz nepovšimnuté informácie. K objaveniu ďalších hrádkov môže viesť toponymia prostredníctvom dôkladného súpisu
miestnych názvov súvisiacich s hrádkami, s následným terénnym prieskumom týchto polôh.
Výskyt dosiaľ neznámych šľachtických sídiel sa dá predpokladať aj v blízkosti dedín s emporovými kostolíkmi z toho obdobia, ktoré na prítomnosť šľachtického sídla poukazujú. Prínosom k poznaniu funkcie hrádkov v obrannom systéme krajiny by bolo ich štúdium v rámci
menších geografických celkov a sledovanie majetkovej štruktúry šľachtických rodov v jednotlivých oblastiach, ktoré sľubne napreduje.
S veľkou naliehavosťou sa vynára potreba pamiatkovej ochrany týchto objektov, ktorá by
bola namieste najmä pri zachovanejších zvyškoch hrádkov, ohrozovaných kultiváciou pôdy
a rozširujúcou sa výstavbou. K ich ochrane by určite prispela aj ich väčšia popularizácia medzi
laickou verejnosťou, pre ktorú sú tieto pamiatky, ako sme sa presvedčili v mnohých prípadoch,
takmer neznáme, hoci tvoria dôležitý doklad stredovekej histórie mnohých obcí.
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Motte in western Slovakia
Abstract
The report is based on author’s graduation thesis discussed on Comenius University in Bratislava in june 2006. The object of this study is phenomenon of medieval fortifications known
as motte, in western Slovakia.
Motte in this region was built by the lower class of nobility as a residence from 12. to 14.
century. Due to lack of written records only the archaeology can reveal information about these
fortifications. The remains of these fortifications are perceptible as frustrum-shaped moated
mounds, situated near rivers or streams on border of medieval villages, sometimes with adjoined bailey, surrounded by earth-wall and ditch. The fortified area alternates between 0,05 – 1
ha. This study concerns 30 sites in western Slovakia, known primarily from terrain survey, or in
several sites even from archaeological excavations. These fortifications could be differentiated
into 3 groups: 1. classical motte in lowlands, with a central cumulated mound, made of earth
gained by digging surrounding ditch; 2. motte in hilly terrain, using advantages of natural-elevated plateau, improved with additionally cumulated mound; 3. motte on the top of a hill, without additional mound, defended by ditch and earth-wall only in the most exposed parts.
The current listing of motte in western Slovakia is not complete. Other similar sites are
highly supposed to be discovered in near future there.
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PRÍSPEVOK K ČINNOSTI FORTIFIKAČNÝCH STAVITEĽOV
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Problematika fortifikačnej architektúry je rozsiahla, preto sme sa v našej štúdii zamerali iba
na stavby, na ktorých mali nejaký autorský podiel doložení talianski architekti, fortifikační inžinieri či kamenári. Práve z tohto dôvodu v nasledujúcich riadkoch zameriame pozornosť predovšetkým na architektúru 16. storočia.
Územie dnešného Talianska s jeho výhodnou polohou na pobreží Stredozemného mora bolo
priam predurčené na úlohu kultúrneho a obchodného centra Európy. Táto oblasť sa stala kontaktnou zónou európskej kultúry s východným – ázijským svetom. Počas križiackych výprav
slúžili talianske prístavy ako východiskové body pre rytierov na ich ceste za oslobodením
Svätej Zeme a na tieto miesta prichádzal orientálny tovar. Následne sa z Apeninského polostrova ďalej po starom kontinente rozširovali poznatky okrem iného aj z oblasti fortifikačnej
architektúry. S dôležitými novinkami v oblasti pevnostného staviteľstva prišla talianska renesancia.
Kamenárov z Apeninského polostrova povolával do Uhorska už Žigmund Luxemburský.
Matej Korvín si na svoj dvor pozýval spolu s ďalšími remeselníkmi i talianskych intarzistov,
mozaikárov a stolárov (Günterová-Mayerová, 1955, 97). Na objednávky tohto uhorského panovníka pracoval maliar Filippo Lippi, truhlice pre budínsky dvor dodal Benedetto da Maiano
(Macek, 1992, 270). Andrea Verocchio dostal od Mateja Korvína v roku 1488 objednávku na
dodávku mramorovej studne. Tá sa však nikdy nezrealizovala kvôli smrti predstaviteľov oboch
zúčastnených strán (Chytil, 1926 – 1927, 249; Macek, 1992, 270). V Uhorsku sa od konca sedemdesiatych rokov 15. storočia na kráľovskom dvore a po rokoch 1485 – 1490 aj v inom prostredí začali objavovať prvky talianskej renesancie v najčistejších formách. Bolo to hlavne
vďaka pôsobeniu majstrov pochádzajúcich z Apeninského polostrova i Dalmácie (Mikó, 2003,
566, 569). V druhej polovici 15. storočia ožila stavebná činnosť na budínskom hrade i v panovníckom sídle vo Vyšehrade. Na oboch týchto miestach kráľ Matej sústredil okolo seba mnohých talianskych staviteľov. Po jeho smrti viacerí z nich našli uplatnenie aj na našom území,
napríklad na majetkoch spišskej a šarišskej šľachty, v Bardejove, Sabinove, Kežmarku či Levoči a ich širšom okolí (SPS IV. 1978, 74). Vedúcim staviteľom a sochárom na budínskom
dvore bol v rokoch 1478 – 1491 Chimenti Camcia, z fortifikačných staviteľov tam pôsobil
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Aristoteles Fioravante z Bologne či Pascha Michelievich z Dubrovníka. Medzi sochármi slúžiacimi kráľovi Matejovi sa spomína aj Alberto Fiorentino, Giovanni Dalmato, Baccio Cellini,
Stagia Fiorentino a Joannes Grubanich z Torgiru (Güntherová-Mayerová, 1955, 102).
Kritická situácia pre Uhorsko vznikla s rastom moci Osmanskej ríše a nejednotnosťou kresťanskej Európy. Napriek mnohým výzvam pápeža na boj proti Turkom sa kráľovstvá venovali
skôr vzájomným mocenským sporom. Situácia v samotnom Uhorsku nebola o nič lepšia. Po
smrti Mateja Korvína sa šľachta snažila opätovne si vydobyť staré práva a celú zodpovednosť
za obranu i financovanie uhorského kráľovstva preniesť na panovníka (Horváth – Kopčan,
1971, 31-36). O biednom stave v Uhorsku sa zmienil aj pápežský legát, ktorý poslal správu do
Ríma v roku 1525:
„Niet tu nijakej vlády, chýbajú peniaze, niet vojska a všade vládne neporiadok. Keby bolo
možné zachrániť krajinu za cenu troch zlatých, nenašli by sa traja ľudia, ktorí by boli ochotní
priniesť túto obeť.“ (Horváth – Kopčan, 1971, 40).
Na jar 1526 sa doniesli do Budína správy o prípravách osmanských vojsk na útok. Kráľ Ľudovít II. žiadal o pomoc pápeža, Benátky i anglického kráľa Henricha VIII. Pápežská kúria poslala peniaze, ale pápežský legát ich mal použiť na boj proti reformácii. Situáciu v Uhorsku
tesne pred osudnou bitkou pri Mohácsi opísal v liste adresovanom Svätej Stolici z júla 1526 pápežský nuncius Antonio Giovanni da Burgio:
„Musím otvorene vyznať, že táto krajina nie je schopná sa brániť a vydaná je na milosť nepriateľa. Aj z vojny vyjde tak, ako si to bude želať nepriateľ. Veď či si možno predstaviť, že by
Uhorsko mohlo viesť proti celej tureckej moci, keď jeho kráľ a magnáti nerozmýšľajú vôbec
o tom, aby vojsko brániace jeho hranice dostalo svoj plat. Kráľ je v takej ťažkej finančnej situácii, že často nemá čím uhradiť výdavky na svoju kuchyňu, magnáti sa svária medzi sebou
a šľachta je rozbitá do mnohých proti sebe stojacich skupín. Keby aj zavládla v tejto krajine solidárnosť a jednota, ako by sa mohli brániť proti Turkom, keď nemajú k tomu ani najpotrebnejšie vojenské sily, ani výzbroj. Môžu iba raz začať vojnu, ale tá skončí ich porážkou.“ (Horváth,
Kopčan, 1971, 41; Kopčan, Krajčovičová, 1983, 14).
Po bitke pri Mohácsi, v stave akútneho tureckého ohrozenia, museli začať konať aj dovtedy
nečinné uhorské stavy. Uznesenie uhorského snemu z roku 1547 dokladá snahu vybudovať
moderné protiturecké pevnosti, pričom stavebné práce mali vykonávať viedenskou vládou najatí talianski odborníci (Menclová, 1956, 81). Vplyv na urýchlenie výstavby a modernizáciu
uhorských pevnostných stavieb mali predovšetkým úspechy tureckého vojska, prenikajúceho
hlboko do kráľovstva. Na začiatku roku 1553 kráľ vyslal vojenských komisárov a ich zástupcov do najdôležitejšej časti krajiny, stredoslovenských banských miest. Na porade vo Zvolene
dohodli potrebné obranné opatrenia proti Turkom a prikázali posilniť posádky na južnej hranici
v línii Svätý Beňadik – Levice – Krupina – Pukanec – Čabraď – Divín – Modrý Kameň (Horváth – Kopčan, 1971, 64-66). Okrem toho priamo na pozvanie cisárskeho dvora prišli na naše
územie talianski vojenskí inžinieri, ktorí mali pomôcť zmodernizovať opevnenia hradov
a miest hlavne na území južného a stredného Slovenska. Do stredoslovenských banských miest
prišli títo stavitelia už v štyridsiatych rokoch 16. storočia (Kopčan – Krajčovičová, 1983, 116).
Stavebná huta kráľovskej komory realizovala všetky významnejšie stavebné práce na hradoch
od polovice 16. storočia. Na opravu a udržiavanie pohraničných pevností v období tureckého
nebezpečenstva boli vyčlenené peniaze zo štátnej pokladnice (Menclová, 1956, 106). Zo strategického hľadiska bolo výhodnejšie opevňovať mestá alebo mestské pevnosti, pretože sa
v nich mohla sústrediť väčšia vojenská posádka, viac zásob streliva, zbraní, vojenských zariadení i zásob potravín (Lichner, 1964, 1). Toto všetko umožňovalo predpokladať, že v čase nebezpečenstva, prípadne obliehania, sa pevnosti dokázali dlhšie a efektívnejšie brániť.
Rok 1554 zmenil usporiadanie na uhorsko-tureckom pomedzí tureckým zabratím hradu Fiľakovo (Horváth – Kopčan, 1971, s. 64-66). Rozsiahlejšie zmeny v rámci obranných opatrení
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boli nariadené až v roku 156383 na schôdzke predstaviteľov banských miest a hradov v Banskej
Štiavnici (Hanuliak, 2005, 245). Bol vytvorený zvláštny vojenský poriadok, ktorý mal zabrániť
nečakaným tureckým prepadom. Tento spoločný dohovor zároveň zakazoval národnostné
spory a násilnosti v mestách a obyvateľstvo malo dbať na poslušnosť a mravnosť (Horváth –
Kopčan, 1971, 78-79; Hanuliak, 2005, 245). Uvoľnenie tureckého tlaku na širšie okolie banských miest v sedemdesiatych rokoch 16. storočia umožnilo budovanie obranných systémov.
Základ systematickej a jednotnej obrany celého Uhorska položil až Rudolf II. v roku 1577
(Horváth – Kopčan, 1971, 85, 90-91). V deväťdesiatych rokoch 16. storočia sa oslabila turecká
nadvláda nad juhom nášho územia, cisárske vojská postupne prebrali do svojich rúk Stoličný
Belehrad, Sobôtku, Fiľakovo, Divín, Modrý Kameň, Hajnáčku, Hollókö i Ostrihom (Kopčan –
Krajčovičová, 1983, 57-62). V roku 1596, po obsadení Jágru Turkmi, sa zvýšilo ohrozenie
Sedmohradska, čím vzrástol vojensko-strategický význam Košíc (Horváth – Kopčan, 1971,
140-141).
Zmeny v držbe hradov a pevností na juhu nášho územia v 16. storočí zásadne ovplyvňovali
výstavbu a modernizáciu ďalších našich fortifikácií. Preto je vhodné si pripomenúť najdôležitejšie udalosti turecko-uhorského vojenského konfliktu v 16. storočí, ktoré uvádzame v prehľadovej tabuľky (Tab. 1).
Tab. 1 Najdôležitejšie udalosti ovplyvňujúce budovanie protitureckej obrannej línie v 16. storočí (podľa
Horváth – Kopčan, 1971, 207-209; Kopčan – Krajčovičová, 1983, 177-184).
The most important events which influenced the building of the anti-Turkish defensive line in the 16 th
century
29. 5. 1453
29. 8. 1521
1524
29. 8. 1526
1529
10. 8. 1541
10. 8. 1543
1544
16. 6. 1554
1556
17. 8. 1562
563 – 1564
17. 2. 1568
1575
1578 – 1590
1593 – 1606
1594
2. 9. 1595
13. 10. 1596
Október 1599

Dobytie Konštantínopolu Turkami
Pád Belehradu, prelomenie protitureckej obrannej línie na juhu Uhorska
Uhorsko stratilo posledné pevnosti na dolnom Dunaji
Bitka pri Mohácsi
Obsadenie Budína a obliehanie Viedne tureckými vojskami
Pád Budína
Dobytie Ostrihoma tureckým vojskom
Dobytie Novohradu, Vyšehradu a Hatvanu Turkami
Dobytie Fiľakova tureckými jednotkami → vznik fiľakovského sandžaku
Vznik Dvorskej vojenskej rady vo Viedni
Mier s Turkami1
Organizovanie obrannej protitureckej línie (vznik kapitanátov)
Mier s Turkami v Edirne / Drinopole
Pád Modrého Kameňa, Divína a Drienova / Šomošky
Vojna Osmanskej ríše s Peržanmi
Pätnásťročná vojna
Oslobodenie Novohradu
Oslobodenie Ostrihoma
Pád Jágra do tureckých rúk
Veľké pustošenie tatárskeho vojska na území Slovenska (oblasti Gemera,
Novohradu, povodie Hrona a Ipľa)

OBDOBIA INŠPIRÁCIE TALIANSKOU PEVNOSTNOU ARCHITEKTÚROU
Skúmanie architektúry si vyžaduje podrobnú analýzu písomných i vedeckých prameňov, no
zároveň aj prieskum v teréne, aby sa dali vyvodiť komplexné závery. Terénne pozorovania by
nám mohli poskytnúť doklady na používanie niektorých architektonických prvkov, ktoré majú
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svoj pôvod v talianskom prostredí. Rovnako pri stavbách, na ktorých sa podľa historickým prameňov podieľali talianski stavitelia, kamenári či murári, by zmapovanie a následná analýza požitých tehál mohla dať odpoveď na otázku, či spomínaní remeselníci používali pri svojej práci
vlastný druh tejto stavebnej keramiky. V tejto štúdii však obmedzíme našu pozornosť len
na doložených talianskych remeselníkov z oblasti staviteľstva, ktorí pôsobili na našom území.
Šestnáste storočie prinieslo i do Uhorska niekoľko inovácií v oblasti opevňovacích systémov. Postupne sa upúšťalo od gotickej pevnostnej architektúry a do popredia sa dostali talianske renesančné fortifikačné systémy. Z oblasti Lombardie, od jazera Como na taliansko-švajčiarskom pohraničí, z okolia Terstu a iných oblastí stredného a severného Talianska,
prichádzali do zaalpských oblastí murári a kamenári, ktorí dobre poznali taliansku renesanciu.
Pre renesančné stavby je charakteristické horizontálne vrstvenie, ukončenie rímsami a ploché
strechy. Za ideál bola považovaná pravidelná dispozícia stavby (Menclová, 1956, 90-91;
Mencl, 1970, 44). Príchod staviteľov a kamenárov zo severu Apeninského polostrova nie je náhodný. Od roku 1525 sa Lombardia stala súčasťou Habsburských majetkov, a tak viedenský
dvor často povolával a zamestnával remeselníkov práve z tohto regiónu (Koppány, 1984, 1-5).
Súčasne s kastelom s nárožnými flankovacími vežami vznikla aj talianska sústava s nízkymi
trojuholníkovými flankovacími bastiónmi. V čistej renesančnej forme ju poznáme z Komárna
(1555) a z Nových Zámkov (1571 – 1581). Z Florencie sa do susedných Čiech dostal typ arkádového nádvoria, ktoré však v tamojšom prevedení často nemal arkádu zo všetkých štyroch
strán (Mencl, 1970, 46-47).
Charakteristickou renesančnou formou bol bastión. Niet pochybností o tom, že prvou generáciou staviteľov tejto architektúry boli v šesťdesiatych rokoch 15. storočia Taliani. Druhá generácia Talianov bola najväčším šíriteľom nových bastiónových pevností. Vývoj tohto typu
pevnostnej architektúry na Apeninskom polostrove bol vďaka príležitostiam na experimentovanie v tamojších regiónoch. Rozdrobenosť na mnoho malých nezávislých a navzájom znepriatelených teritórií vytvorila na pomerne malom území mnoho hraníc, ktoré bolo treba brániť. Prvou reakciou na používanie palných zbraní bolo teda budovanie palebných veží podľa
vzoru ich starých okrúhlych alebo päťbokých predchodcov, no v mohutnejšej podobe. Veže
boli opatrené kľúčovými či špaletovými strieľňami. Ťažké palné zbrane sa však v ich vnútri
kvôli množstvu dymu pri streľbe a obmedzenej palebnej čiare v závislosti od tvaru strieľne nepoužívali. Boli umiestňované na plošinách na vrchu veží. V tomto momente môžeme hovoriť
o počiatkoch bastiónov. Výslednú formu, t.j. samostatnú mohutnú plošinu, zaraďujeme medzi
útočnú fortifikačnú architektúru. Bastióny sa stavali v dvoch podobách – okrúhle i päťboké,
pričom v Taliansku sú doložené obidve varianty. V neskoršom období vzhľadom na svoje prednosti bola preferovaná viacboká forma. Na začiatku 16. storočia pevnostní inžinieri riešili
problém ochrany obsluhy palebných pozícii pred strelami z bojového poľa. V tomto období sa
uprednostňovali viacboké bastióny so zaoblenými plecami (Hale,1983, 1-2, 6, 10). J. R. Hale
na záver svojej analýzy bastiónov v Taliansku konštatuje, že jadrom vývoja tejto fortifikačnej
architektúry bola stredná časť krajiny. Sever Talianska zostal po stránke pevnostnej architektúry konzervatívny, Benátky nazýva v tomto ohľade skôr spiatočníckymi. Neapolské kráľovstvo bolo ovplyvňované španielskou módou a bol tu zaznamenaný len nevydarený pokus
o postavenie terasy pre palné zbrane (Hale, 1983, 29).
Pôvod mnohouholníkovej pevnosti sa hľadá rovnako v Taliansku. Za prvú stavbu tohto typu
sa pokladá Guastallu v parmskom vojvodstve, ktorá bola postavená v prvej polovici 16. storočia. Približne v rovnakom čase začal tento typ prenikať aj do Uhorska, kde sa uplatnil pri modernizovaní mestských fortifikácií na Dunaji, okrem iných aj pri výstavbe Starej pevnosti
v Komárne (Kopčan – Krajčovičová, 1983, 157).
Nutnosť používať najnovšie výdobytky fortifikačnej architektúry v Uhorsku vznikol z dôvodu tureckého nebezpečenstva. V. Pataki (1932) a E. Marosi (1974) delia budovanie protitu144

reckej obrannej línie na tri etapy: obdobie nedôkladnej výstavby (1541 – 1555), obdobie starotalianskej výstavby (1556 – 1568) a obdobie novotalianskych stavieb (1569 – 1592). V prvom
období sa stretávame s nesystematickou výstavbou. Druhé bolo výsledkom už riadenej aktivity
novovzniknutej Vojenskej rady. Tá za výraznej účasti talianskych majstrov systematicky organizovala budovanie opevnení. V tejto etape dominovala stavba drevozemných konštrukcií.
V záverečnom období sa stavali opevnenia s baštami a vybavenosť našich pevností dosiahla
európsku úroveň (Marosi, 1974, 28). Veľké množstvo talianskych staviteľov pôsobilo na hradoch prvej obrannej línie. V roku 1549 do prvej línie z našich hradov a pevností patrilo len Komárno. Do druhej línie boli zaradené hrady a opevnené mestá ako Bratislava, Košice a z menej
významných možno menovať Trnavu, Trenčín, Nové Zámky, Banskú Bystricu, Zvolen, Muráň
či Šariš. Práve tieto najohrozenejšie oblasti boli „miestami nasadenia“ talianskych pevnostných
staviteľov (Marosi, 1974, 34-35). V nasledujúcom období, t. j. v rokoch 1555 – 1568 sa ohrozené hranice mierne zmenili. Do prvej obrannej línie naďalej patrilo z nášho územia Komárno
a pridala sa aj pevnosť v Nových Zámkoch. Medzi dôležité body druhej línie boli
zaradené opevnené body v Bratislave, Košiciach, Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, na Muráni a Šariši (Marosi, 1974, 36-39). V poslednej spomínanej etape (1569 – 1592) tzv. novotalianskej výstavby sa medzi strategickými bodmi prvej línie vyskytli hrady Vígľaš a Čabraď.
Druhú líniu tvorili aj pevnosti v Košiciach, Trenčíne, Šuranoch či Pukanci (Marosi, 1974, 41).

TALIANSKI FORTIFIKAČNÍ STAVITELIA PRI BUDOVANÍ
NAŠEJ PEVNOSTNEJ ARCHITEKTÚRY
Pomerne skorá zmienka o pravdepodobne talianskom majstrovi, Jánovi Galicovi, pochádza
z druhej polovice 13. storočia. Jeho taliansky pôvod môžeme predpokladať len na základe
mena Galicus, hoci týmto termínom sa označovali aj osoby pochádzajúce z Francúzska. V listinách z rokov 1262 a 1286 bol za udržiavacie práce na Veľkom liptovskom hrade odmenený
kamenár Hough a spolu s ním aj vyššie spomínaný majster Ján Galicus a lukostrelec Izumbar
(SPS II. 1968, 229-230).
Prelínanie sa doznievajúcej gotiky s prvkami prichádzajúcej renesancie nachádzame v dielach kamenárov pôvodom z talianskeho Urbina, ktorí sa na východné Slovensko dostali cez
Dubrovník, Budín a Vyšehrad po roku 1500. Medzi nich možno zarátať pravdepodobne aj Jána
z Prešova (Kahoun, 1978 – 1979, 111-112). V tabuľke 3 sme ich zaradili na záver, keďže už
v ich menách vystupujú oblasti mimo súčasných talianskych regiónov.
Pôvod väčšiny architektov z Apeninského polostrova, ktorí pracovali na našom území v závere stredoveku a na počiatku novoveku, sa hľadá v regiónoch severného a stredného Talianska. Tieto oblasti patrili k dominantným obchodným i politickým centrám polostrova. Naše
územie sa stalo ich pôsobiskom hlavne v 16. storočí. V roku 1531 Ferdinand I. požiadal svojho
benátskeho vyslanca, aby z Talianska poslal staviteľov – znalcov opevňovacích prác. Takíto
stavební inžinieri sa objavovali na cisárskom dvore od roku 1533 (SPS IV. 1978, 75-76). Pri
pohľade na výsledky grafu 1, ktorý bol vytvorený na základe údajov uvedených v tabuľke 3,
stojí za povšimnutie obdobie od štyridsiatych rokov 16. storočia do začiatku 17. storočia. Toto
polstoročie je charakterizované zvýšenou aktivitou talianskych remeselníkov na našom území,
približne v rokoch 1540 až 1580. Výsledky chronologicky ladia s vývojom situácie na tureckouhorskom fronte. V štyridsiatych rokoch sa front približuje k nášmu územiu. V priebehu štyroch rokov padol do rúk Turkov Budín, Ostrihom i Fiľakovo. Dôležitosť stredoslovenských
banských miest v rámci uhorskej ekonomiky donútila dvor riešiť vzniknutú situáciu a zabezpečiť týmto mestám dostatočnú ochranu. V rokoch 1550 až 1570 bol u nás zaznamenaný najväčší
počet aktívnych talianskych remeselníkov, ktorí boli v tom čase v istom zmysle „zárukou kva145

lity“. Na prelome 16. a 17. storočia máme zaznamenaných staviteľov z Apeninského polostrova aj v službách šľachty. Vysvetlenie by sme mohli opäť hľadať v aktuálnej vojenskej situácii. V roku 1599 sa našim územím prehnali tatárske vojská, čo mohlo byť tým hybným
impulzom, keď si aj samotná šľachta uvedomila potrebu vyššej ochrany svojho majetku. Nasledujúce storočie je zároveň obdobím vnútropolitických nepokojov – stavovských povstaní.
V tomto období sa vo veľkej miere začali stavať opevnené kaštiele, lepšie zabezpečené sídla
uhorskej šľachty.
Najatí talianski majstri boli triedení a odmeňovaní podľa skúseností a kvality vykonanej
práce. Vrchol tejto pyramídy tvorili majstri vo vedúcom postavení, ktorí mali na starosti samostatné plánovanie výstavby a kontrolu vykonávaných prác. Medzi nich možno zaradiť napríklad Ottavia Baldigara či Giulia Turcho. Pridelení majstri pracovali pod dozorom predošlých a s pomocou ďalších staviteľov sa podieľali na samotnej realizácii stavby. Ďalšou
skupinou boli pridelení stavitelia, ktorí podľa predloženého plánu a pod dozorom boli zapojení
priamo do výstavby opevnení. Mohli byť poverení čiastočným vedením prác na stavbe. Poslednú skupinu tvorili obyčajní robotníci (Marosi, 1974, 29-30).
Kvôli lepšiemu prehľadu sme usporiadali nasledujúce údaje do tabuliek. Tabuľka 2 zachytáva fortifikačné stavby z územia dnešného Slovenska, na ktorých výstavbe sa podieľali talianski stavitelia či kamenári. Zvýraznené mená označujú dozorujúceho fortifikačného inžiniera.
V niektorých prípadoch sa pramene rozchádzali pri opisovaní obdobia pôsobenia týchto remeselníkov v danej oblasti. V tom prípade uvádzame všetky zistené údaje. V tabuľke 3 predkladáme zoznam staviteľov a iných stavebných remeselníkov doložených na našom území. Zvýraznené mená označujú tých, ktorí aspoň nejaký čas zastávali pozíciu majstra vo vedúcom
postavení. Pri udávaní obdobia pôsobenia na jednotlivých stavbách sme postupovali podobne
ako v predošlej tabuľke, t .j. uvádzame všetky v literatúre spomenuté dátumy. Časové pôsobenie tu zmienených staviteľov je zároveň vynesené do grafu 1, ktorý zaznamenáva celé obdobie
ich pôsobenia na našom území. Údaje z tabuliek sme zobrazili aj na mape 1. Tá zachytáva
miesta pôsobenia talianskych stavebných remeselníkov na našom území bez ohľadu na ich
počet na konkrétnej stavbe alebo stavbách. Osobitnými a v legende uvedenými značkami sú
vyznačené miesta, kde boli zamestnaní títo stavitelia v inom ako 16. storočí. Kombinovanie
značiek pri Bratislave, Zvolene, Vígľaši a Košiciach označuje ich pôsobenie v oboch uvedených obdobiach.
Časovým obdobím pôsobenia talianskych stavebných odborníkov pri výstavbe našich opevnení sme sa už bližšie zaoberali. Pôsobiská spomínaných staviteľov v 16. storočí sa jednoznačne koncentrujú v južných častiach Slovenska (mapa 1). Najviac ich pracovalo hlavne
v kráľom chránených banských regiónoch. Rozloženie týchto fortifikácií zároveň odzrkadľuje
vymedzenie turecko-uhorského frontu, a teda možno tu sledovať časť obrannej línie kráľovstva. Boli to predovšetkým záujmy panovníka, ktorý mal zodpovednosť a povinnosť chrániť
krajinu pred vonkajším nepriateľom. Práve on je investorom do väčšiny týchto fortifikácií a zároveň objednávateľom pracovníkov, ktorí mali na starosti výstavbu. Spomínané kontakty viedenského dvora v severnom a strednom Taliansku vysvetľujú zvýšenú koncentráciu staviteľov
z uvedených regiónov na našom území.
Zručnosť, kvalitná práca a obľúbenosť snáď viedla Františka Thurzu k povýšeniu jedného
z talianskych staviteľov Kiliana de Mediolano do šľachtického stavu. Počas prác na Bytčianskom kaštieli tento majster dostával plat a palatín mu daroval aj dve usadlosti. Jedna z nich
bola v Hričove, kde sa v urbári spomína potomok talianskeho majstra, Ján Kilian, ešte v roku
1625. Druhú usadlosť dostal majster Kilian v Pšurnoviciach. Na bytčianskom panstve Thurzovcov bolo usadených na prelome 16. a 17. storočia viacero murárskych a kamenárskych majstrov pôvodom z Talianska (Hromadová, 1955, 11; Wagner, 1955, 29; SPS I. 1967, 241; Kočiš,
1974, 39). Tento jav nie je zvláštnym fenoménom v strednej Európe, keďže v tom čase sa v ra146
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Mapa 1 Fortifikácie stavané za účasti remeselníkov z Apeninského polostrova.
Map 1 Fortifications built by assistance of the master-builders from Italy

kúskych krajinách vo veľkej miere uplatňovali stavitelia, murári a kamenári zo severu Apeninského polostrova. Ich strediskami bola Viedeň i Praha. A práve pôsobenie Františka Thurzu na
cisárskom dvore a v najvyšších uhorských kruhoch je vysvetlením, ako sa talianski stavitelia
dostali do severnejších regiónov nášho územia (Wagner, 1955, 34).
S cechovou organizáciou talianskych staviteľov sa v našom prostredí takmer nestretávame.
Predpokladá sa však, že podnetom na podanie žiadosti murárov a kamenárov v Bratislave,
predloženej mestskej rade 7. februára 1552, boli neporiadky a nejednota, ktorú v meste mohli
spôsobiť práve talianski murári. Domáci sa snažili zlúčiť, aby boli schopní kokurencie voči
týmto cudzincom. Odborníkov z Apeninského polostrova stretávame medzi viedenskými poradcami Ferdinanda I. – Pietro Ferrabosco, Alberto Inisgado či členovia rodiny Baldigara. Tí sa
od roku 1552 zúčastňovali na prestavbe bratislavského hradu. Pállfyovskej prestavby tohto
hradu sa zúčastnili ďalší talianski majstri – obyvateľ tunajšieho podhradia G. B. Carlone, kamenári G. Petrucci a P. Mauro. Od roku 1524 sa s remeselníkmi talianskeho pôvodu stretávame v mestských účtoch, napríklad pri opravách či stavbách v meste. Majster Ján v rokoch
1524 – 1541 opravoval Vtáčiu a Pekársku vežu, Michalskú bránu a staval mestskú tehelňu
a dolný mestský kúpeľ. Pravdepodobne ho možno stotožniť s Jánom de Spazzom, ktorý hĺbil
studňu na Červenom Kameni a zomrel v roku 1550. Studňu preto dokončil jeho vnuk Iuan de
Simon de Pessara. Múr na cintoríne sv. Martina opravoval v roku 1547 murár Žigmund. V roku
1558 na Drevenej ulici býval Meister Hans Walch Mawer. V roku 1532 si mestská rada pozvala
z Viedne talianskeho majstra, aby skontroloval niektoré mestské budovy (Krajčovičová, 1971,
226). Napriek tomu, že v 16. storočí v Bratislave pracovalo pomerne veľa talianskych murárskych majstrov, nemali vytvorený žiadny spoločný cech. Mestská rada v roku 1599 preto rozhodla, aby sa talianski a nemeckí remeselníci spojili do jedného cechu. Opätovné problémy
s organizovanosťou, presnejšie s nedisciplinovanosťou talianskych majstrov, boli riešené mestskou radou počas celej prvej tretiny 17. storočia. Posledná zmienka o týchto remeselníkoch je
z roku 1639. Ich vymiznutie možno vysvetliť splynutím s nemeckým obyvateľstvom alebo návratom na Apeninský polostrov (Krajčovičová, 1971, 225-229).
Pomerne známi talianski stavitelia pracovali aj na výstavbe sakrálnych stavieb. Medzi takýchto majstrov patril aj Sebastiano pracujúci na stavbe novej lode trenčianskeho kostola
Panny Márie v rokoch 1553 až 1560. Prácu, ktorú on začal, dokončil ďalší taliansky remeselník, N. Bussi (Menclová, 1955b, 121; SPS III. 1969, 306). Títo dvaja majstri spolu s bratislavskými remeselníkmi sú príkladom toho, že nielen kráľ bol v 16. storočí zamestnávateľom talianskych staviteľov na našom území.
Levočský richtár Daniel Türk vo svojej kronike uvádza, že po požiari v roku 1550 Peter
Faygel priviedol do mesta kráľovského kamenára a murára menom Jakub. Ten požiadal mestskú radu o pridelenie miesta na postavenie tehelne a o drevo. Jeho žiadosti radní páni vyhoveli.
Vo svojej dielni mal Jakub vyrábať podlhovasté a štvorcové tehly. Cena jeho výrobkov sa pohybovala okolo 1 zlatého a 50 denárov za 1000 tehál (Slivka, 1980, 27). V roku 1983 bola v juhovýchodnej časti mesta, v polohe Červená Chyžka, odkrytá tehliarska pec. Datovaná je do
16. storočia a jej zánik na základe nájdenej keramiky a denára z roku1684 je datovaný do
17. storočia (Javorský, 1984, 100). Spájanie tohto nálezu s dielňou kráľovského kamenára je
síce možné, no len na úrovni hypotézy. Ako sme už viackrát spomínali, hlavným zamestnávateľom talianskych staviteľov bol uhorský panovník. Preto je možné, že Jakub tiež pochádzal
z Apeninského polostrova. Nájdená pec bola vizuálne rekonštruovaná na základe talianskych
a nemeckých analógií, čiže vylučovať možnosť pôsobenia talianskych stavebných odborníkov
i v tomto regióne nemôžeme.
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Tab. 2 Fortifikácie stavané za prispenia talianskych staviteľov.
Tab. 2 Fortifications built by Italian artificers
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Tab. 3 Stavební remeselníci z Apeninského polostrova činní na našom území na prelome stredoveku a novoveku.
Tab. 3 Master-builders from Apennine-peninsula active in the country of modern Slovakia in the end of Middle Ages and the beginning of the Modern times
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ZOBRAZENIE NAŠICH PEVNOSTÍ TALIANSKYMI „UMELCAMI“
Vďaka veľkému rozvoju kníhtlače na prelome stredoveku a novoveku sa v 16. storočí šírila
po Európe rozsiahla literatúra zaoberajúca sa novým susedom, Osmanskou ríšou. Informovala
súčasníkov nielen o spôsobe života a charaktere krajiny či ľudí v ríši, no pomerne rýchlo podávala aj správy o udalostiach na turecko-európskom pohraničí, o vojnových úspechoch i neúspechoch kresťanských armád na tomto fronte. Práve tejto poslednej téme sa venovali rôzne
letáky a noviny, ktoré plnili funkciu spravodajstva pre „širokú európsku verejnosť“. Autori
týchto správ sú zvyčajne anonymní. Pravdepodobnými informátormi boli kňazi, učenci, lekári,
poštári, mestskí a poľní pisári či vojaci. Tí mohli udalosti opísať z vlastných skúseností alebo
boli len sprostredkovateľmi správ iných osôb. Na lepšie dokreslenie písaného textu sa spisy dopĺňali aj ilustráciami – drevorytmi a neskôr medirytinami (Krajčovičová, 1973, 163-164). Za
ich autorov, zobrazujúcich okrem iného aj uhorské pevnosti 16. storočia, sa považujú buď samotní stavitelia podieľajúci sa na ich výstavbe alebo na opravách starších fortifikácií, alebo
účastníci vojenských ťažení či vojenskí kresliči a grafici. Dominantným obdobím vojenských
tém vo výtvarnom umení bolo však až nasledujúce – 17. storočie (Krajčovičová, 1973,
166-167; 1979, 172).
Z druhej polovice 16. storočia sa nám zachovali viaceré pohľady na Komárňanskú pevnosť
i mesto. Spomedzi vedút od talianskych autorov spomenieme tie, ktoré sú datované do 16. storočia. Zo šesťdesiatych rokov 16. storočia pochádza kolorovaná kresba Nicolausa Angiela,
ktorá zachytáva aj dva návrhy C. Thetiho. V knihe M. Giulia Ballina De´disegni delle più
Illustre città et fortezze del mondo, vydanej v roku 1569, sa objavila medirytina pripisovaná
Paolovi Furlanimu. Kvôli nepresnostiam sa predpokladá, že autor veduty ju kreslil len na základe ústnej informácie. Neskôr túto kresbu použil ako predlohu neznámy autor zobrazujúci
obliehanie Komárna Turkami v roku 1594. Spomínanú udalosť zachytil i Diacomo Franco vo
svojej zbierke rytín, ktorá vyšla v Benátkach pod názvom Teatro delle più moderne impresi de
guerra fatte si nell´Vngheria. Záujem talianskych umelcov o zobrazovanie a opisovanie udalostí na našom území neupadol ani v nasledujúcom storočí. Vo svojich dielach sa viacerí talianski literáti i rytci venovali našim najdôležitejším protitureckým pevnostiam a udalostiam
17. storočia, napríklad Komárnu, Štúrovu, Leviciam, Nitre, Novým Zámkom, Bratislave, Košiciam ale i bitke pri Žarnovici (Krajčovičová ,1973, 196-200; Krajčovičová, 1979, 172-174).

Záver
V predkladanej štúdii sme sa snažili na základe publikovaných historických zmienok zmapovať pôsobenie stavebných remeselníkov pôvodom z Apeninského polostrova na našom
území. Pokračovaním takéhoto výskumu by mal byť následný prieskum v teréne. Mohol bližšie odhaliť možné špecifické postupy alebo materiály, ktoré boli charakteristické pre týchto remeselníkov.
Stavitelia talianskeho pôvodu sa do severnejších častí Uhorska dostávali spočiatku hlavne
na pozvanie panovníkov. Ich počet v centrách kráľovstva sa zvýšil za vlády Mateja Korvína.
Následne sa rozišli po krajine, kde boli najímaní aj do služieb tunajších šľachticov. Zvýšený
dopyt po staviteľoch z Apeninského polostrova podnietili turecké nájazdy, ktoré zasiahli takmer celé uhorské kráľovstvo. Dôvodov na pozvanie stavebných remeselníkov z Apeninského
polostrova bolo niekoľko. Medzi najdôležitejšie patrila potreba ochrániť zvyšky kráľovstva
a najvýnosnejšie príjmy uhorskej pokladnice. Bolo nutné, aby sa pri budovaní protitureckej obrannej línie používali najmodernejšie výdobytky vtedajšej pevnostnej architektúry a v tejto oblasti jednoznačne dominoval Apeninský polostrov. Po tom, ako sa Lombardia stala súčasťou
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Graf 1 Talianski stavební remeselníci pôsobiaci na našom území.
Graph 1 Italian artificers active in the regions of nowadays Slovakia

Habsburského panstva, nebol problém pozvať na dvor rôznych talianskych stavebných remeselníkov – od robotníkov až po vojenských inžinierov. Podľa tu uvádzaných faktov dôležitým
obdobím boli štyridsiate roky 16. storočia až začiatok 17. storočia, keď rozkvitala výstavba
protitureckej obrannej línie za pomoci týchto staviteľov. V rokoch 1550 až 1570 bol u nás zaznamenaný najväčší počet aktívnych talianskych remeselníkov. Na prelome 16. a 17. storočia
boli stavitelia z Apeninského polostrova opäť prijímaní aj do služieb uhorskej šľachty. Remeselníci talianskej národnosti sa spomínajú nielen v súvislosti s pevnostnou architektúrou, no
boli zamestnávaní aj na každodenné úlohy pri výstavbe miest či sakrálnych stavieb.
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Contribution to the activity of fortiﬁcation builders coming from the
Apennine peninsula in the area of Slovakia at the turn of the Middle Ages
an the Early Modern Times
Abstract

In this study we wanted to sum up activities of master-builders from Apennine-peninsula in
the territory of nowadays Slovakia based on published historic mentions. When comparing our
conclusions to terrain-investigation it could bring us new information about specific practice or
materials used by these artificers.
The first Italian master-builders came to the northern parts of medieval Hungary thanks to
invitations of the kings. Their number in the centre of kingdom grew during the reign of
Matthew Corvine. After Matthew’s death they worked also for the Hungarian aristocracy.
Attacks of Turkish troops stimulated the active demand for the Italian artificers. There were
more reasons for the invitations of these master-builders. It was necessary to protect last parts
of the kingdom and the most productive regions that were important for the Hungarian economy. It was desirable to use the best “innovations” in fortification architecture when building
the anti-Turkish defensive line. The best specialists in this field were Italians. After annexation
of the Lombardy by the Habsburg-monarchy it was no problem to invite various masterbuilders; simple workmen or even military-architects could have been found among them. The
period from the 1540´s to the beginning of the 17th century we could call the era of building the
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anti-Turkish defensive line by the help of Italian artificers in the country of modern Slovakia.
There was noticed the greatest number of active architects coming from Apennine-peninsula in
the years from 1550 to 1570 (Graph 1). From the last years of 16th century they were also rented
by the Hungarian aristocracy. They worked in cities by various constructions and reconstructions of secular or sacral buildings as well.
In the table 1 we mention the most important events which influenced the building of anti-Turkish defensive line in the Slovak regions. The scheme of fortifications that were built by
the assistance of Italian artificers is given in the table 2. These forts are to be seen in the map 1.
In the table 3 we name all these master-builders in alphabetic order.
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Po rozpade totalitných režimov vo východnej Európe a so vznikom nových štátov sa akoby
s novou silou objavil fenomén nacionalizmu. Čiastočne to bolo aj pochopiteľné – niektoré nové
štáty sa potrebovali vymedziť voči svojim susedom v bývalom štátnom zväzku a inštrumentom
tohto vymedzovania sa stalo vlastenectvo, v horšom prípade nacionalizmus. Sloboda a demokracia, bohužiaľ, často so sebou prinášajú aj javy nežiaduce. Úlohou verejnosti, politikov, ale aj
vedcov je na tieto javy poukazovať a udržať ich na periférii života spoločnosti.
Samotný termín nacionalizmus nemal vždy negatívny význam. V období utvárania moderných národov v 19. storočí zohral vyslovene kladnú úlohu a v podstate splýval s termínom patriotizmus. Pre nevraživosť medzi národmi či etnikami sa kedysi používalo označenie šovinizmus, ktoré je dnes na ústupe. Nie je úlohou tohto príspevku definovať nacionalizmus v jeho
dnešnom význame – napokon existuje viacero definícií (pozri Hroch, 2003). Avšak je zrejmé,
že vychádza z rozdielneho posudzovania vlastnej a cudzej skupiny, ktoré je staré ako ľudstvo
samo. Človek vždy patril do určitého spoločenstva, do domovskej skupiny, ktorá mu poskytovala ochranu, pocit spolupatričnosti a bezpečia (kolektívna identita). Cudzia skupina bola vnímaná väčšinou nepriateľsky, resp. vynárala sa potreba vymedziť sa voči nej poukázaním na
vlastné kvality. Tu sú ukryté sociálno-psychologické korene etnocentrizmu, nacionalizmu
i vlastenectva. Vždy ide o akési absolutizovanie vlastností vlastnej skupiny, z ktorej sa môže
vyvinúť pocit nadradenosti, vyvolenosti, predurčenosti na určité činy a pod. Tento pocit, kedysi
taký potrebný na udržanie sa skupiny, hrá v dnešnej dobe už skôr negatívnu úlohu a treba naň
prinajmenšom poukazovať, lebo môže byť zdrojom etnických konfliktov, čoho svedkami sme
boli nedávno na Balkáne. Práve v súvislosti s týmto konfliktom sa pripomína úloha spoločenských vedcov (najmä historikov), ktorí sa dali do služieb nacionalistickej politiky.
Patriotizmus a pocit spolupatričnosti, samozrejme, nemožno odsudzovať, treba si však uvedomiť – často veľmi subtílnu – hranicu, za ktorou sa z nich stáva nacionalizmus. Na vytýčenie
a prekračovanie hranice však treba neustále poukazovať. Táto úloha je opäť naliehavá v súčasnosti, keď stojíme na prahu rozsiahlych politických premien, ktorých dosah si možno nedokážeme ešte so všetkými ich dôsledkami uvedomiť. Mám na mysli konštruovanie identity Eu––––––––––––––––––––––––––––––––––––
*Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/1218 /2003
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rópy, ktorá našla svoj výraz už aj v archeológii (o potrebe budovania európskej identity pomocou archeológie pozri Kristiansen, 1990, 838). Ide o viacnárodné projekty a výstavy ako napríklad Doba bronzová – zlatý vek Európy, Európa okolo roku 1000 a pod.

ARCHEOLÓGIA A NACIONALIZMUS
Archeológia zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní národnej identity. Preto sa nemohla vyhnúť ani politickému zneužívaniu v minulosti a zdá sa, že to pokračuje – hoci v menšej miere –
aj v súčasnosti. Každá politická moc potrebuje spojenie s minulosťou, ktoré je často prameňom
jej legitimizácie, „historického nároku“ na určité územie. Preto je ochotná dopúšťať sa aj istej
manipulácie s faktami, jednoducho nanovo vytvára obraz minulosti tak, aby slúžil jej konkrétnym cieľom. Archeológia sa zúčastňovala na konštruovaní „hrdinskej minulosti“, ktorá bola
potrebná pri vytváraní moderných národov, ale aj v neskoršom období. Nie náhodou sa objavuje v rôznych národných hnutiach 19. storočia záujem o minulosť, čo sa prejavuje aj tým, že
vznikajú inštitúcie, ako sú národné múzeá a neskôr aj samostatné archeologické pracoviská,
prípadne spolky. Vieme, akú dôležitú úlohu v národnoobrodeneckom hnutí zohral vznik budapeštianskeho (1802) či pražského (1818) národného múzea a o niečo neskôr aj Matice slovenskej (1863).
Vzťah medzi archeologickým bádaním a národnou identitou sa zrodil v 19. storočí kombináciou dvoch základných pohľadov:
1. autochtónnosť znamená mať „historické práva“,
2. národ je veľmi stará komunita a je vlasteneckou povinnosťou odhaľovať jeho dávnu minulosť (Hroch, 1996, 294).
Objavenie sa nacionalizmu však stimulovalo aj vznik archeológie ako vedy a jej premenu
z kurióznej náuky o starožitnostiach na organizované a inštitucionalizované bádanie. Archeológia sa inštitucionalizovala, keď sa to stalo politicky užitočným. Tým vlastne začala prenikať aj
do povedomia verejnosti. Niektoré archeologické lokality sa časom stali národnými symbolmi
(na Slovensku napríklad Devín), podobne ako historické postavy minulosti (u nás najmä Pribina a Svätopluk, vo Francúzsku Vercingetorix, v Nemecku Arminius – Herman a v Maďarsku,
samozrejme, Arpád).
Už koncom 19. storočia sa v niektorých krajinách pôvodne progresívna vlastenecká archeológia začala premieňať na nacionalistickú v tom horšom zmysle slova. Tieto tendencie vyvrcholili v sídliskovej archeológii G. Kossinu v Nemecku. Samotná teória o stotožnení archeologických kultúr s etnikami vo svojej podstate nebola nacionalistická. Nacionalistické boli
však dôsledky, ktoré z nej G. Kossina vyvodil pri hľadaní pôvodu Germánov v hlbokom praveku. Ďalšiu jeho tézu o nadradenosti nordickej rasy treba považovať až za nebezpečnú a šovinistickú. Učenie o etnickej interpretácii archeologických kultúr malo veľmi silný vplyv na dobovú archeológiu a jeho prívržencom sa stal spočiatku aj G. Childe. V slovanskej archeológii
používal Kossinovu metódu J. Kostrzewski a tzv. poznaňská škola dodnes pracuje v tomto
duchu. Kým v Nemecku sa zo strachu pred prípadným obvinením z propagácie rasizmu po
2. svetovej vojne teoretickými problémami archeologických kultúr takmer prestali zaoberať,
vo východnej Európe sa presadzoval projekt etnogenézy Slovanov, ale napríklad aj Rumunov,
na základe archeológie, čo nebolo ničím iným ako pokračovaním Kossinovho diela. Nikto sa tu
však neodvážil priamo na túto skutočnosť poukázať a archeológov západnej Európe zaujímali
iné problémy.
Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa nacionalizmom v archeológii takmer nikto nezaoberal, nanajvýš sa poukazovalo na negatívne príklady z minulosti, najmä v súvislosti s G. Kossinom.
Dôkladnej analýze podrobil jeho dielo ruský bádateľ L. Klejn (1974). Až v 80. rokoch minu164

lého storočia sa začal samotný termín „nacionalizmus“ v archeologickej literatúre objavovať
vo väčšej miere – jedným z prvých takýchto bádateľov bol B. Trigger (1984). Približne v tom
čase sa aj v Nemecku opäť odvážili písať o Kossinovi a G. Smolla (1979 – 1980) dokonca nazval používanie jeho metódy v súdobej odbornej literatúre ako „Kossinov syndróm“. Intenzívnejšie sa archeológovia začali zaoberať nacionalizmom a politickým zneužívaním archeológie
vôbec na svetovom archeologickom kongrese v roku 1986 v Southamptone (WAC) – výsledky
rokovania dvoch takto zameraných sekcií boli aj zverejnené (Shennan, 1989, Gathercole – Lowenthal, 1990). S možnosťou slobodného bádania po roku 1989 sa vo východnej Európe objavili aj otvorenejšie prejavy nacionalizmu v archeologickej literatúre. Čoskoro na to sa však začali množiť aj analýzy zamerané na tento fenomén. Dôležité boli najmä dva zborníky
z medzinárodných konferencií zaoberajúce sa problémom nacionalizmu v archeológii (Kohl –
Fawcett, 1995, Díaz-Andreu – Champion, 1996). Aj jedno číslo časopisu Nations and Nationalism bolo v roku 2001 venované vzťahu medzi archeológiou a nacionalizmom. V súčasnosti
prebieha rozsiahla reflexia týkajúca sa tohto fenoménu v mnohých štátoch a je potešiteľné, že
po tragických udalostiach na území bývalej Juhoslávie sa k nim zaradilo aj Srbsko (Babić,
2002).
Všetky analýzy dokladajú, že nacionalistická interpretácia minulosti nezodpovedá serióznej, opatrnej vedeckej argumentácii a spočíva v akejsi „nadinterpretácii“ faktov, v prekračovaní
výpovednej hodnoty prameňov, bezdôvodnom vyzdvihovaní historických činov a udalostí, starobylosti vlastného národa či etnika na úkor iných. Ide tu skôr o emotívny než o racionálny
prístup a nacionalisticky orientovaní bádatelia pracujú len s domnienkami alebo neoverenými
hypotézami, ktoré spravidla nie sú podložené korektnou argumentáciou. Súčasné postmoderné
bádanie síce tvrdí, že objektívny výklad minulosti nie je možný (ide vždy o naratívy) – každý
bádateľ je ovplyvnený svojím školením, pôvodom, náboženstvom a pod., pokiaľ si však tieto
skutočnosti uvedomíme, môžeme sa aspoň čiastočne vyvarovať subjektívnych interpretácií. Aj
vedecká práca by mala mať nejaký ideál, ktorý síce nemôžeme dosiahnuť, ale úlohou vedca je
čo najviac sa mu približovať. Považujem preto za škodlivé rezignovať na ideály a programovo
uplatňovať politické a ideologické princípy v interpretácii, ako to robia niektorí radikálni predstavitelia postprocesuálnej archeológie (M. Shanks, Ch. Tilley). Čo sa týka samotného nacionalizmu v archeológii, musíme rozlišovať medzi archeológiou ako nástrojom na odhaľovanie
informácií o minulosti a použitím údajov z archeologických výskumov po ich publikovaní ako
materiálu pre národné stereotypy a mýty (Hroch, 1996, 296). Archeologické fakty sú často
zneužívané politikou, médiami atď., to však nie je predmetom tejto analýzy. Ide mi skôr o zodpovednosť samotných archeológov, ktorí napomáhajú takýmto interpretáciam už samotným
svojím nekritickým prístupom k faktom. Niekedy môžu byť motivovaní aj ekonomicky –
najmä nedemokratické režimy majú tendenciu podporovať objavovanie „hrdinskej minulosti“
svojho národa. M. Díaz-Andreu (1998, 55) uvádza zaujímavý príklad zo Španielska: po smrti
diktátora Franca sa síce archeológia stala menej politickou, paradoxne to však viedlo k jej menšej podpore zo strany štátu aj verejnosti. V anglicky hovoriacich krajinách sa akceptuje, že nacionalizmus pramení v kultúrno-historickom prístupe, teda v zbieraní empirických dát o tom,
čo sa udialo v minulosti. Tento prístup sa zakladá na stotožnení komplexov materiálnej kultúry
s etnickými jednotkami – „ľudom“ (Ucko, 1995, 11). V mnohých krajinách ešte tento prístup
prevláda – a to je aj prípad Slovenska a Maďarska.

SLOVENSKO A MAĎARSKO
Bohužiaľ, v oboch týchto krajinách chýba seriózna analýza nacionalistických prístupov
v archeológii, dokonca chýba (na Slovensku určite) akékoľvek zhodnotenie tejto disciplíny
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počas jej 40-ročnej existencie v totalitnom režime. Rozhodli sme sa preto poukázať na tento fenomén v literatúre posledného polstoročia. Čiastočné výsledky našich výskumov už boli zverejnené (Krekovič, 2004), v tomto príspevku sa budeme zaoberať vedeckou spisbou, ako aj
stredoškolskými učebnicami dejepisu, ktoré sa objavili po roku 1989. Zámerne sme nebrali do
úvahy extrémne prejavy nacionalizmu, objavujúce sa najmä v populárnej literatúre, a venovali
sme sa najmä vedeckým monografiám a zborníkom. Smerom do minulosti sme sa sústredili na
obdobie druhej polovice prvého tisícročia, kde sa objavujú najmarkantnejšie stopy nacionalisticky podmienených rozdielov v spôsobe výskumu a interpretácie poznatkov medzi odborníkmi oboch štátov.
Musíme konštatovať, že prác venujúcich sa tomuto obdobiu je v Maďarsku nepomerne viac
než na Slovensku, čo iste nie je spôsobené o niečo väčším počtom archeológov v Maďarsku.
Tento časový úsek bol vždy v popredí záujmu maďarskej jazykovedy, historiografie i archeológie. Tak ako my sme riešili etnogenézu a príchod Slovanov, v Maďarsku sa na tieto otázky,
v súvislosti so starými Maďarmi, zameralo bádanie s oveľa väčšou intenzitou. Preto budeme
citovať viac príkladov z maďarskej literatúry. Základnými spornými otázkami v oboch štátoch
sú otázky zamerané na skúmanie čo najskoršieho príchodu vlastného etnika, jeho čo najväčšieho množstva, čo najväčšieho rozsahu osídlenia a vyzdvihovanie kultúrnej úrovne a významu
tohto etnika v európskych dejinách.
V slovenskej vedeckej spisbe sa stretávame len s niekoľkými dielami, v ktorých sa objavujú
aj nacionalistické interpretácie (o niektorých sme sa už zmienili na inom mieste – pozri Krekovič, 2004). V publikácii o avarskom kaganáte sa nachádzajú aj formulácie, ktoré nezodpovedajú existujúcej pramennej báze, alebo sa nedajú jednoznačne overiť. Napríklad sa tu hovorí
o tom, že Avari neprežili začiatok 9. storočia (Čilinská, 1992, 5), čo odporuje známym faktom.
Hoci boli predtým porazení Karolom Veľkým, naposledy sa spomínajú ešte o štvrťstoročie
neskôr v roku 822 a nemožno predpokladať, že potom zrazu náhle vymreli. Pravdepodobne sa
postupne slavinizovali (aspoň čo sa týka severnej časti Karpatskej kotliny) a možno sa tento
proces ukončil počas života jednej-dvoch generácií. Skôr to jednoducho nebolo možné z prakticko-biologického hľadiska.
Jednoznačné priradenie prvkov materiálnej kultúry určitému etniku je vždy problematické,
spomínaná autorka však aj túto metodologickú premisu používa rozporne. Na jednej strane hovorí, že Slovanov charakterizoval podunajský typ keramiky (Čilinská, 1992, 16-17), na druhej
strane odmieta priznať avarský charakter súčiastkam odevu, ktoré majú východný pôvod, lebo
ich – podľa nej – mohli nosiť aj Slovania (ibid. 77). „Slovanskú“ keramiku teda Avari podľa
tejto logiky nemohli používať… Toto tvrdenie však nevysvetľuje jej hromadný výskyt na pohrebiskách Komárno či Žitavská Tôň, ktoré sú považované za avarské.
Maďarskí archeológovia majú na prežívanie Avarov, samozrejme, iný názor. Zaujímavá je
skutočnosť, že aj keď príbuznosť Hunov, Avarov a Maďarov nie je doložená, predsa majú
k prvým dvom etnikám maďarskí bádatelia akýsi citový vzťah – sú im jednoducho bližší než
Slovania, s ktorými žili tisíc rokov v spoločnom štáte, z toho viac než 700 rokov bez nejakých
etnických konfliktov… Týmto svojím postojom však autori prehlbujú obraz o kultúrnej odlišnosti Maďarov a Slovanov aj v očiach verejnosti.
B. M. Szőke (1994, 82) odmieta zničenie Avarov v Panónii Karolom Veľkým a v Potisí Bulharmi. Je zástancom avarskej kontinuity a navrhuje nazvať obdobie prvej polovice 9. stor. (vrátane horizontu Blatnica – Mikulčice-Nagyszentmiklós) konečnou fázou avarskej kultúry (ibid.
80). Aj u tohto autora nachádzame príklady stotožnenia materiálnej kultúry s etnikom podľa
toho, ako sa mu to hodí. V spomenutom prípade hovorí o Avaroch na základe niektorých predmetov blatnicko-mikulčického horizontu, inde veľkomoravský šperk zdobený granuláciou a filigránom nepovažuje za slovanský, ale za civilizačný prejav (ibid. 82).
Iní autori uvádzajú ako príčinu zániku avarského panstva katastrofálne sucho v 8. storočí,
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nález z Blatnice však napriek tomu považujú za hrob avarského náčelníka v slovanskom prostredí (Győrffy – Zólyomi, 1994, 28-30). Zaujímavý a zatiaľ nedoložený názor prezentoval
J. Makkay (2005, 87). Avari sa v roku 796 údajne vzdali Frankom bez boja a časť z nich ušla do
Sedmohradska, kde sa stali predkami Sikulov. Táto hypotéza je (v modifikovanej podobe) oživením staršej teórie o Sikuloch ako potomkoch Hunov. Nielen etnické, ale aj politické prežívanie Avarov predpokladá B. M. Szőke (1996, 35), keď sa domnieva, že Pribina i Mojmír mohli
byť hodnostármi avarského kaganátu. O „avarskej zemi“ hovorí aj K. Póczyová, keď spomína
vysvätenie Pribinovho kostola v Zalavári okolo roku 850 (Póczy – Szelényi, 2000, 25). O prítomnosti Slovanov v Panónii sa vôbec nezmieňuje, nanajvýš uvádza, že Maďari našli v Karpatskej kotline príbuzných Avarov a staršie etnicky zmiešané obyvateľstvo (ibid.).
Aj Cs. Szalontai (1996, 32) počíta vo Veľkej uhorskej nížine v prvej polovici 9. storočia so
značnou avarskou populáciou, pričom dôkladná analýza ich materiálnej kultúry môže v budúcnosti podľa neho doložiť, že sa dožili príchodu Maďarov. Je tu badateľná snaha dokázať prežívanie Avarov a zároveň aj posunúť objavenie sa Maďarov čo najskôr v rámci 9. storočia. Cítiť
za tým potrebu eliminovať prítomnosť Slovanov, resp. bagatelizovať ich množstvo v centrálnej
časti Karpatskej kotliny. Ide tu teda o „historické práva“ na určité územie, čo v dnešnej dobe
vyzerá už mierne anachronicky, hoci radikálni nacionalisti sú presvedčení o opaku. K. Bakay
(2000, 215) sa domnieva, že Maďari ovládli väčšinu Karpatskej kotliny už okolo roku 850
spolu s Avarmi, ktorí tu tvorili väčšinu populácie. Vyslovuje svoje pochybnosti aj o založení
uhorského štátu až za Štefana – predpokladá, že pohanský uhorský štát už existoval aj v 10. storočí (ibid. 218).V jednej svojej staršej práci tento autor uvažuje o hunsko-avarsko-maďarskej
kontinuite (Bakay, 1994).
Aj iní bádatelia (Makkay, 1993, 109) celkom otvorene oživujú názor o „dvojitom zaujatí
vlasti“, ktorý kedysi sformuloval Gy. László. Podľa tejto tézy boli Maďarmi už tzv. neskorí
Avari, ktorí prišli do Karpatskej kotliny okolo roku 670 (napríklad László, 1977, 213- 275).
V trochu modifikovanej podobe sa táto hypotéza objavuje aj u iných bádateľov – napr. G. Vékony (2002, 213-214) usudzuje, že Maďari žili v Karpatskej kotline už počas formovania avarského kaganátu, dokonca tu boli jedným z najvýznamnejších etník a nazývali sa Sikulovia.
Mimochodom, už samotný termín „zaujatie, obsadenie vlasti“ (honfoglalás) je mierne nacionalistický. Slovanské jazyky hovoria jednoducho o príchode Slovanov a o vlasti sa nezmieňujú.
Už spomínaný J. Makkay (2005, 74) dokonca uvažuje o príbuznosti Maďarov a Hunov ako
o reálnej tradícii, prípadne aj historickej možnosti. Tento autor uvádza aj kuriózny názor, že
v okolí Trenčína prevzali Slovania koncom 10. stor. niektoré miestne názvy od Maďarov, ktorí
boli v tom čase už v ranom štádiu slavinizácie (ibid. 68). Na pohrebiskách z 10. – 11. storočia
bol podľa neho pochovaný maďarský pospolitý ľud, a nie Slovania (ibid. 97).
Treba však objektívne uznať, že J. Makkay, K. Bakkay a niektorí ďalší autori patria k staršej
generácii bádateľov a s ich názormi sa najmä mladá generácia nestotožňuje. Práve z jej radov
vyšiel aj pokus o vyrovnanie sa s minulosťou – a čiastočne aj s nacionalizmom – v maďarskej
archeológii. Autor rozsiahlej štúdie P. Langó (2005) však trochu podcenil túto otázku a za príčinu existencie nacionalizmu po roku 1989 považuje ekonomické problémy (ibid., 245). Nacionalizmis však existuje aj v ekonomicky vyspelých krajinách (Belgicko, Veľká Británia…)
a má určite v prvom rade historické i psychologické korene. Spomínaná štúdia bola uverejnená
v zborníku, kde sa nachádzajú aj ďalšie podobné príspevky usilujúce sa o objektívne prehodnotenie bádania o starých Maďaroch. Takáto sebareflexívna práca doteraz v slovenskom
bádaní chýbala. Jediným nedostatkom tohto zborníka je jeho názov: Bádanie o prehistórii Maďarov. Maďari, ale aj Slováci či iné národy nemôžu mať svoju prehistóriu. Z čisto metodologického hľadiska majú len svoju históriu, teda obdobie, keď sa o nich zmieňujú písomné pramene. Obdobie predtým je síce prehistória, len o etnickej identite sa nemôžeme dozvedieť nič.
Môžeme hovoriť nanajvýš o archeologických kultúrach, inak nám hrozí, že opäť podľahneme
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„Kossinovmu – syndrómu“. Ako sme videli, aj s ranohistorickým obdobím druhej polovice
1. tisícročia sú isté problémy, čo sa etnického určenia prejavov materiálnej kultúry týka, nieto
ešte s obdobím bez písomných správ. Viacerí autori už dávno poukázali na to, že vyjadrovať sa
k pravekej etnicite je nevedecké a mali by sme si na to jednoducho zvyknúť.
Práve opačné tendencie sa však objavujú aj v slovenskom bádaní. Aj tu sa objavil zborník
združujúci archeológov, jazykovedcov i historikov, ktorý však má podobný nedostatok ako
spomínaný maďarský zborník – jeho názov znie: Slováci na strednom Dunaji v 6. – 11. storočí.
V tom období sa žiadne písomné pramene o Slovákoch nezmieňujú a ani nemôžu, keďže slovenské etnikum vtedy ešte neexistovalo. Tvrdenie, že na Slovensku vtedy žili predkovia Slovákov môže byť pravdivé, lenže pojem „predok“ je príliš neurčitý a ak takéto tvrdenie prijmeme,
potom musíme pripustiť aj podobné konštatovanie o predkoch Maďarov na Urale v 6. – 5. tisícročí pred Kristom (Vékony, 2002, 103).
Celkom v duchu názvu uvedeného zborníka je aj tvrdenie jedného z jeho autorov a jeho
hlavného pôvodcu, že Slováci sú starým civilizovaným národom, ktorý sa usadil vo svojej
vlasti už v 6. storočí (Kučera, 2000, 5). Na inom mieste však hovorí o 3. – 5. storočí (Kučera,
2000a, 10). Články v zborníku boli publikované aj v angličtine a pravdepodobne následkom
zlého prekladu sa tu stretávame aj s formuláciami, že aj na území Slovenska sa odohrával proces hominizácie, a že tu v neolite už nachádzame poľnohospodárstvo (ibid.). Určite nevhodne
preložená bola aj veta: „Etnické povedomie Slovákov nikdy nespochybňovalo skutočnosť, že
sme boli prvými obyvateľmi tejto krajiny“ (ibid. 15). Znie to veľmi nacionalisticky, najmä pre
cudzincov, ktorým je zborník určený. Nachádzame tu aj obhajobu prekonanej tézy o slavinite
tzv. prešovského typu a o príchode protoslovanských skupín v prvej polovici 5. storočia –
A. Ruttkay (2000, 69) tu len zopakoval svoju tézu spred tridsiatich rokov, akoby archeologické
bádanie odvtedy vôbec nepokročilo.
Podobné názory zastáva aj D. Čaplovič (1998, 62) ktorý bezdôvodne uvažuje o slavinite púchovskej kultúry, a preto môže konštatovať, že územie Slovenska má kľúčový význam pre riešenie otázok etnogenézy Slovanov (ibid. 63). Tento autor dôsledne odlišuje (opäť bez doloženia písomnými prameňmi) Moravanov a Slovenov, ktorých stotožňuje so Slovákmi: „Sloveni
(Slováci) spolu s Moravanmi vytvorili základ Veľkomoravskej ríše“ (ibid., 31).
Ak by sme mali stručne zhodnotiť nacionalistické prístupy v archeologickom a čiastočne aj
historickom bádaní oboch krajín, musíme zdôrazniť, že na maďarskej strane je nacionalizmus
viac rozvinutý. Je to možno aj súčasť nie vždy uvedomelej politickej stratégie i niektorých sociálno-psychologických aspektov (pocit osamelosti maďarského etnika v Karpatskej kotline).
Takéto analýzy však neboli cieľom tohto príspevku. Považujeme za potrebné uviesť, že pravdepodobne žiadny z citovaných autorov sa nepovažuje za nacionalistu, nanajvýš pripúšťa svoj
patriotizmus. Ako sme už uviedli, hranica medzi týmito dvomi fenoménmi je často veľmi nezreteľná, ale ani vlastenectvo nemôže ovplyvňovať seriózne vedecké bádanie a takisto patrí
medzi ideologické vplyvy. V súčasnosti sa Slovensko a Maďarsko vzájomne neohrozujú
a územné nároky na základe „historických práv“ by mali patriť už minulosti. Navyše v Európskej únii by sa jednotlivé štáty nemali voči sebe vymedzovať na základe krívd z minulosti.
Konštruovanie minulosti jedného národa by nemalo ísť na úkor iných národov – to by mala byť
minimálna požiadavka korektnej interpretácie (Kohl – Fawcett, 1998a, 11). Tí istí autori sa
však zároveň domnievajú, že nacionalistické interpretácie budú existovať, kým budeme žiť
v národných štátoch (ibid. 13).
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UČEBNICE DEJEPISU
Situácia s učebnicami dejepisu je v oboch štátoch odlišná. Kým na Slovensku existuje len
jedna schválená učebnica pre istý typ školy, v Maďarsku je ich k dispozícii viacero. Porovnávali sme stredoškolské, hlavne gymnaziálne učebnice. Predovšetkým treba konštatovať, že maďarské a slovenské učebnice sa odlišujú aj svojou koncepciou. Kým v oblasti svetových dejín
je situácia približne rovnaká (línia sleduje počiatky ľudstva cez vznik poľnohospodárstva na
Blízkom východe až po staroveké stredomorské kultúry), pri spracovaní územia jednotlivých
štátov v praveku a ranom stredoveku sa objavuje odlišné poňatie u maďarských a slovenských
autorov. Na Slovensku je spracovaná minulosť územia kontinuálne od paleolitu po stredovek,
v Maďarsku je pravek úplne ignorovaný a maďarské územie (okrem niektorých paleolitických
nálezísk v rámci svetových dejín) sa spomína až od doby rímskej. V každej učebnici je však
veľká pozornosť venovaná etnogenéze Maďarov a ich príchodu do Karpatskej kotliny. Aj to
možno považovať za nacionalistický prístup – ako keby sa minulosť územia Maďarska začínala až obdobím sťahovania národov, keď prichádzajú z východu Huni, Avari a nakoniec starí
Maďari. Prítomnosť Rimanov je potrebná, bez nich sa nedá nasledujúce obdobie interpretovať.
Keďže maďarských učebníc je viac, aj použité príklady z nich sú početnejšie. Zo Slovenska sú
k dispozícii len dve učebnice: pre gymnáziá a stredné odborné školy.
Takmer každá učebnica v Maďarsku spomína ugrofínsku teóriu o odchode Maďarov z uralskej pravlasti cez Levediu, Etelköz až na stredný Dunaj. Takmer všade sa spomína aj legenda
o zázračnom jeleňovi a bratoch Hunorovi a Maďarovi (o domnelej príbuznosti Hunov a Maďarov) a takmer všade aj cesta mnícha Juliána k Volge, kde našiel v roku 1235 príbuzných Maďarov.
Zaujímavé je sledovať vývoj jednej z najrozšírenejších učebníc, ktorej prvé vydanie sa objavilo v roku 1979. V prepracovanej verzii sa používa aj v súčasnosti. Prepracovanie sa týka
najmä pridania kapitoly o starých Maďaroch (od roku 1991). Kým predtým táto učebnica interpretovala dejiny viac-menej bez vplyvu nacionalizmu, po roku 1991 sa v nej objavujú aj
niektoré až príliš „vlastenecké“ formulácie. Napríklad vývoj maďarského jazyka sa začína už
okolo roku 2000 pred Kr. (protomaďarčina – elömagyar) a v roku 800 pred Kr. je už maďarčina
„hotová“ (Gyapay – Ritók, 1995, 238-239). Autori síce predkladajú názor značnej časti maďarských jazykovedcov, ale treba konštatovať, že najväčším nedostatkom takýchto interpretácií je
stotožnenie jazyka s etnikom. Najmä v prípade Maďarov to pritom vôbec nie je možné, pretože
sedem „maďarských“ kmeňov, ktoré prišli v 9. stor. do Karpatskej kotliny (nazývame ich zjednodušene „starí Maďari“), hovorili minimálne dvomi odlišnými jazykmi – ugrofínsky (staromaďarčinou) a istou formou turečtiny (türk). Ďalší kmeň, ktorý sa k nim pridal (Kabari), hovoril kaukazským dialektom. Zhodou okolností neskôr prevládla maďarčina, ale to neznamená,
že maďarské etnikum sa dá jednoducho odvodiť z jedinej zložky. Starí Maďari teda neboli
všetci Maďarmi vo vlastnom zmysle slova. Nevieme, ako sa sami nazývali, vychádzame len
z dobových prameňov, kde sa vyskytujú pod rôznymi názvami.
Ak budeme iba hypoteticky predpokladať existenciu procesu etnogenézy, je to zložitý proces a len v inštrumentálnej zložke má niekoľko línií – okrem jazyka je to aj spoločný pôvod
(biologický), spoločná kultúra a dejiny atď. V konečnom dôsledku však – z hľadiska konštruktivistického prístupu – záleží na povedomí (identite) toho-ktorého spoločenstva, a to nám dokážu ako-tak sprostredkovať (aj to nie jednoznačne) až písomné pramene. Preto je pomýlené
skúmať etnogenézu nejakého národa (či už sú to Maďari, alebo Slováci) jednoduchou projekciou jednotlivých etnogenetických faktorov (napr. jazyka alebo archeologickej kultúry) do minulosti. Skúmanie etnogenézy nejakého národa či etnika bez písomných prameňov je odsúdené
na neúspech. Môžeme ísť do minulosti len do takej hĺbky, pokiaľ siahajú písomné správy.
V období prehistorickom sa dá hovoriť len o akejsi kultúrnej kontinuite bez toho, aby sme sa
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mohli zodpovedne vyjadriť o etnickej identite či jazyku sledovaného spoločenstva. Spájanie
materiálnej kultúry s etnickými jednotkami je rizikové aj v mladších historických obdobiach
(o tom bližšie Krekovič, 2004), takže na riešenie etnických otázok v praveku musíme rezignovať. Väčšina archeológov v západnej Európe už túto skutočnosť dávno pochopila (najneskôr od
zneužitia Kossinovej teórie fašistami). Vo východoeurópskch krajinách však „Kossinov duch“
straší naďalej a táto skutočnosť našla svoje vyjadrenie aj v učebniciach dejepisu.
Ak by sa nám aj podarilo sledovať všetky hlavné faktory do minulosti, skôr či neskôr narazíme na neriešiteľný problém: línie sa nám začnú rozchádzať a nedokážeme určiť, ktorá je dôležitejšia. Tak je to aj v prípade starých Maďarov – jazykovo sú ugrofínskeho pôvodu, kultúrne
skôr stepní nomádi a antropologicky sú heterogénni. Táto heterogénnosť sa ešte posilnila príchodom do Karpatskej kotliny a ich zmiešaním sa s tamojším obyvateľstvom (v našich končinách hlavne slovanským). Až tu sa vlastne vytvorilo stredoveké maďarské etnikum a neskôr
moderný maďarský národ. Je však len veľmi málo maďarských bádateľov (napríklad Kristó,
1997, 265), ktorí dokážu pripustiť túto skutočnosť.
S etnogenézou úzko súvisí presadzovanie čo najväčšej starobylosti vlastného národa. V prípade Slovenska ide napríklad o hľadanie Slovákov v 9. storočí, čo však odporuje písomným
prameňom. V gymnaziálnej učebnici nachádzame takéto formulácie: „Etnický základ Veľkej
Moravy tvorili Moravania a Slováci“ (Bartl – Kamenický – Valachovič, 2000, 206). V učebnici pre stredné odborné školy badať snahu o bagatelizovanie moravského etnika: „Obyvatelia
Veľkej Moravy sa nazývali Sloveni. Pomenovanie Moravania patrilo skôr vojenským družinám
Mojmírovcov“ (Fremal a kol., 1999, 44).
V maďarských učebniciach sa stretávame napríklad s názorom, že maďarské povedomie
vzniklo v 1. tisícročí pred Kr. (Jakab, 1995, 50), inými slovami, že v tomto období sa z „maďarstva“ (magyarság) stal ľud (nép-Csorba –Hegyi, 2006, 288). Veľmi populárna je aj téza
o skoršom príchode Maďarov (okolo roku 670), ktorú vypracoval Gy. László (ide o známe
„dvojité zaujatie vlasti – kettös honfoglalás“), hoci väčšina maďarských archeológov ju odmieta. Učebnice však len veľmi neochotne pripúšťajú nepodloženosť tejto teórie a viaceré
s ňou pracujú ako s viac-menej dokázanou hypotézou (Stefány a kol., 2002, 316; Kovács –
Simon, 1997, 4; Alföldi, 2003, 4 – mimochodom, túto učebnicu schválilo ministerstvo školstva
pre maďarských žiakov žijúcich v „západnom svete“).
S typickým prejavom nacionalizmu – neadekvátnym vyzdvihovaním vyspelosti vlastného
národa sa stretávame, samozrejme, aj v učebniciach. Obe slovenské učebnice používajú síce na
Slovensku vžité, ale neopodstatnené a nadnesené termíny „Samova ríša“ a „Veľkomoravská
ríša“. O charaktere a geografickej rozlohe týchto útvarov vieme príliš málo na to, aby sme ich
nazývali ríšami. Napriek tomu sa v učebnici pre stredné odborné školy stretávame s takýmito
formuláciami: (Samova ríša) …ešte nemala všetky znaky štátu, ale išlo o pevný politický
útvar… Nitrianske kniežatstvo vstupovalo do Veľkej Moravy ako vyspelá a vysokoorganizovaná
časť“ (Fremal a kol., 1999, 41). „ Silný jednotný štát pod vedením Mojmíra I. zažiaril v európskych dejinách ako meteor“ (ibid., 44), „Jedným z najvýznamnejších štátov spomedzi prvých
stredovekých štátov v Európe bola Veľkomoravská ríša“ (ibid., 52).
Maďarské učebnice majú, samozrejme, opačný názor: „Moravské kniežatstvo bolo malým
kniežatstvom, závislým od Frankov“ (Stefány a kol., 2002, 310). Autorom týchto učebníc prekáža aj pastiersko-nomádsky charakter starých Maďarov, a preto v nich nachádzame aj tézy
o kultúrnej vyspelosti Maďarov: „ už okolo r. 750 po Kr. poznali usadlé poľnohospodárstvo
(Gyapay – Ritók, 1995, 239), umenie Maďarov bolo neobyčajne jednotné a vyvinuté (ibid.
249), kresťanstvo u Maďarov nemuselo byť neznáme ani pred príchodom do Karpatskej kotliny
a …v prvej polovici 10. storočia už celý rad kmeňových náčelníkov prijal kresťanstvo“ (Csorba
– Hegyi, 2006, 298).
O Slovanoch je všeobecne veľmi málo informácií v maďarských učebniciach a keď sa aj
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o nich zmieňujú, tak sú skreslené. Napríklad sa uvádza ničím nedoložený údaj o polmiliónovej
mase prichádzajúcich Maďarov, kým podľa nich predmaďarského obyvateľstva bolo v Karpatskej kotline začiatkom 10. stor. iba 200 tisíc – z toho na druhom mieste sa uvádzajú Avari,
potom Bulhari a nakoniec Slovinci. O Pribinových Slovanoch v Zadunajsku nie je ani zmienka
– pokiaľ za nich nebudeme považovať spomínaných Slovincov (Gyapay – Ritók, 1995, 245).
Posledná zmienka o Avaroch v písomných prameňoch pritom pochádza z roku 822, takže je
veľmi nepravdepodobné, že by sa dožili príchodu Maďarov v masovom meradle.
V jednej z učebníc sa nachádzajú mapy o slovanskom osídlení Európy z rokov 450 – 550
a 600 – 700. Podľa nich v Karpatskej kotline (vrátane Slovenska) žiadny Slovania nežili
(Csorba – Hegyi, 2006, 259). Podobná mapa na tomto území aj v 8. stor. pozná len Avarov
(Csorba, 1996, 29).
Niektoré maďarské učebnice uvádzajú známu povesť (spomínanú už v stredovekých uhorských kronikách) o tom, že Svätopluk predal Veľkú Moravu (resp. jej časť) vojvodcovi Arpádovi za bieleho koňa, ktorá je veľmi známa v maďarskej verejnosti. Povesť má možno nejaké
racionálne jadro – mohlo ísť jednoducho o rituálny dar starých Maďarov niektorému z moravských vládcov pri politických rokovaniach, čo bolo vtedy (a vlastne aj dnes je) obvyklé. Jedna
z učebníc podáva aj výklad tejto udalosti: v roku 894 Maďari rokovali so Svätoplukom o spoločnom boji proti Frankom a pri tej príležitosti mu darovali koňa. Ako odplatu žiadali zem,
vodu a trávu. Údajne to považovali za kúpu územia, kým Moravania nie. Preto Maďari zaútočili na Veľkú Moravu a Svätopluk sa na úteku utopil v Dunaji (Stefány a kol., 2002, 315).
Mal som možnosť študovať aj učebnicu pre slovenské gymnáziá v Maďarsku (Száray,
1998), ktorá je prekladom jednej z maďarských učebníc. Zaujímavé je, že v slovenskej verzii
sa v sporných otázkach uvádzajú aj názory slovenských bádateľov, čo však v pôvodnej maďarskej učebnici chýba.
Autori učebníc v oboch krajinách síce vychádzajú z poznatkov archeológie, historiografie
a jazykovedy, nie vždy však pracujú s najnovšími údajmi a akoby si vyberali „vlasteneckejšie“
interpretácie. Mládež predsa treba vychovávať k vlastenectvu! Pokiaľ sa tento trend nezmení,
nepodarí sa vykoreniť ani nacionalizmus z vedy, politiky a zo života vôbec, pretože práve
učebnice dejepisu sú často jediným zdrojom historického poznania značnej časti populácie. Jediným riešením je zmena koncepcie výučby dejepisu, prípadne aj pomocou spoločnej slovensko-maďarskej učebnice. Je to proces dlhodobý, ale len tak môže priniesť výsledky vedúce ku
zmene zmýšľania celých generácií, ktoré sú ešte stále v zajatí nacionalistických interpretácií
minulosti.
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Nationalism and archaeology: the story of Slovakia and Hungary
Abstract

Author deals with nationalistic interpretations in both Slovakian and Hungarian archaeological and historical litarature and also in high – school textbooks after the year 1990. In this period nationalism appeared with new force on both sides as the result of new political situation
in East Europe and the need to find new identity, also by means of history and archaeology. The
paper critically examine several examples of theories, which represent polemical Hungarian
and Slovak positions, and consider the socio – historical and comceptual roots of problematical
contrasting interpretations. E. Krekovič follows roughly the second half of the first millenium
AD (the appearance of Slavs and Old Hungarians in Middle Europe). According to him it
would be best to eliminate nationalism at the start, i.e. in schools. Only the long-term process
of education of a young generation can bring the change of the attitudes. This process should be
supported by politicians. Even if an “objective” historical interpretation is only a fiction, it is
true that “…each case must be examined by minimal universal standards which requires:
…that the construction of one group,s national past not to be made at the expense of another…”, as P. Kohl (1998, 8) stressed.
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ANOTÁCIE A RECENZIE

Irmtraud Hellerschmid: Die urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March. Ergebnisse der Ausgrabungen 1969 – 1989 unter besonderer
Berücksichtigung des Kulturwandels an der Epochengrenze Urnenfelder-/Hallstattkultur. Mit Beiträgen von M. Penz, R. Sauer u. K. Wiltschke-Schrotta. Mitteilungen der prähistorischen Kommission, Band 63. Verlag der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften, Wien, 2006, 416 s. textu s obr., 2 CD-R
Opevnené sídlisko Stillfried an der March patrí k najdôležitejším pamiatkam Dolného Rakúska a svojou rozlohou vyše 23 hektárov zároveň aj k najrozsiahlejším. Rozprestiera sa na križovatke dôležitých „obchodných“ ciest a strategickou polohou dominuje vo svojom okolí.
V monografii Die urnenfelder-/hallstattzeitliche Wallanlage von Stillfried an der March autorka súhrnne spracováva poskytnutú výskumnú dokumentáciu a keramický materiál z výskumov na tzv. Hügelfeld, časti archeologickej lokality, osídlenej predovšetkým v období popolnicových polí a dobe halštatskej. Výskumy uvedenej plochy prebiehali v rokoch 1969 až 1989
pod vedením F. Felgenhauera. Cieľom predkladanej práce bola najmä snaha získať informácie
o prelome obdobia popolnicových polí k dobe halštatskej na základe analýzy početného keramického materiálu.
K monografii sú pripojené aj doplnkové štúdie. Štúdia M. Penza detailne rozoberá drobné
nálezy a štúdia R. Sauera informuje o výsledkoch mineralogicko-petrografických analýz vybraných keramických vzoriek a porovnávaní vzoriek surovín. K. Wiltschke-Schrottová vo svojom príspevku uvádza výsledky antropologickej analýzy kostrových pozostatkov z objektu
V841 (1985/86). Súčasťou publikácie sú dva CD-nosiče, obsahujúce katalóg s grafickou dokumentáciou keramických nálezov a ich popisom a katalóg s grafickou dokumentáciou nálezových celkov a k nim priradeným nálezom.
Publikácia je rozčlenená do 13 kapitol s jednotlivými podkapitolami. Po stručnom úvode
a oboznámení s lokalitou a jej prírodnými podmienkami nás I. Hellerschmidová informuje
všeobecne o dejinách výskumu na lokalite Stillfried a podrobnejšie o výskumnej činnosti na
ploche tzv. Hügelfeldu. Nasledujúca kapitola je venovaná samotnému hradisku Stillfried, jeho
osídleniu od obdobia paleolitu, ďalej objektom kultového charakteru, kovovým a keramickým
depotom, kostrovým nálezom a vzťahom hradiska s okolitým osídlením. V ďalšej kapitole autorka poskytuje prehľad o postupe dokumentácie nálezových situácií, z ktorých vybrané bližšie
charakterizuje. Prvé štyri kapitoly majú viac-menej kompilačno-informatívny charakter.
Hlavnú časť práce tvorí typologická a chronologická analýza keramického materiálu, rozbor
výzdobných prvkov a ich chronologické zaradenie. V analýze keramiky autorka vychádza
z poskytnutého sídliskového materiálu, ktorý je spracovaný veľmi prehľadne a detailne podľa
vopred jasne zadefinovaných kritérií v databáze a zahŕňa súbor zhruba 22 000 keramických
fragmentov. V databáze sú zohľadnené tieto informácie: metrické údaje jednotlivých častí nádoby/fragmentu, podrobný opis jednotlivých častí nádoby, úch, pokrievok, farby, druhu výzdoby, stôp použitia, výrobnej techniky a i. Uvedené údaje sú ešte rozdelené do ďalších kategórií. Pre potreby typologického členenia autorka klasifikovala keramický materiál na
základné formy (Grundformen), typy a varianty, ktoré sú zároveň názorne zoradené v prehľade
tabuliek. Podstatným prínosom monografie je však hlavne chronologické a chorologické zaradenie základných keramických foriem, typov, variantov a zvláštnych foriem.
174

Kapitolu venovanú typológii keramického materiálu uzatvára krátky exkurz zaoberajúci sa
výrobou pravekej keramiky. Kapitola o výzdobe keramiky je poňatá ako stručná charakteristika
výzdobných prvkov vyskytujúcich sa na spracovávanom materiáli a je ukončená tabuľkou
s prehľadom jednotlivých výzdobných prvkov zaradených do sídliskových fáz a širších relatívno-chronologických a kultúrnych vzťahov. Na základe analýzy výsledkov výskumu autorka
vytvorila šesť na seba nadväzujúcich sídliskových fáz, ktoré ďalej rozčlenila do štyroch horizontov patriacich do stupňov od HA2 po HD1.
Na základe vyhodnotenia analýzy nálezových situácií, keramického materiálu, takisto komparácie keramického materiálu s keramickým materiálom z geograficky blízkych lokalít
v predmetnej monografii autorka dospela k názoru, už niekoľkokrát vyslovenému, že viacmenej môžeme uvažovať o plynulom transformačnom procese od obdobia popolnicových kultúr do doby halštatskej. Výsledky analýzy keramického materiálu sú síce stručne, ale v podstate
jasne aplikované a reflektované v rámci sumárneho zhrnutia a vyhodnotené v globálnejšom
kontexte.
Záverom treba skonštatovať, že predkladaná práca predstavuje prvé komplexné spracovanie
časti keramického materiálu z lokality Stillfried. Keramický materiál pedantne spracovaný
v predmetnej publikácii bude slúžiť na komparáciu s bližšími či vzdialenejšími lokalitami patriacimi do rovnakého časového horizontu.
Katarína Hladíková
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Jacek Poleski: Wczesnośredniowieczne grody w dorzeczu Dunajca. Uniwersytet
Jagielloński, Instytut archeologii, Kraków, 2004, 507 s., 196 čb fotografií, kresieb a plánov, 56 farebných zobrazení (mapy, plány, trojrozmerné rekonštrukcie).
Dôležitosť archeologického výskumu včasnostredovekých hradísk predurčuje ich funkcia
centrálnych miest pre okolité osady. Aj táto skutočnosť viedla autora k spracovaniu problematiky hradísk na časti územia Malopoľska, nachádzajúcich sa v širšom fyziogeograficky vymedzenom priestore, ohraničenom tokmi riek Dunajec a Visla. Závery predkladané v tejto práci sú
výsledkami výskumov desiatich hradísk z povodia riek Dunajec, Kisielina a Uszwica, pričom
výskumu viacerých z nich sa aj dlhodobo venuje i sám autor. Prácu na jednej strane časovo
ohraničuje výstavba hradísk, ktorá sa v tomto priestore začína na počiatku 8. storočia, na druhej strane polovica 13. storočia, teda záver včasného stredoveku, respektíve obdobie počiatkov
výstavby murovaných hradov. Medzníkom v takto vymedzenom období je záver 10. storočia,
keď tzv. „faza przedpaństwowa“ bola vystriedaná vo východnej časti zásahom Kijevskej Rusi
či na západe vládou Meška I. („faza państwowa“).
Po úvode, prinášajúcom prehľad bádania, charakteristiku a stav prameňov, hneď druhá kapitola je venovaná problematike časového zaradenia hradísk. Aktuálnosť tejto témy odráža
rámcové datovanie mnohých hradísk, ktoré sa aj tu pohybuje nie raz v rozmedzí 200 – 300
rokov. Napriek tomu, že v posledných desaťročiach umožnil napredovanie v tejto sfére rozvoj
dendrochronológie, kľúčovou otázkou naďalej zostáva vypracovanie chronológie včasnostredovekej keramiky, najpočetnejšej a najčastejšie jedinej skupiny nálezov z hradísk. Táto môže
však vychádzať iba z precíznych stratigrafických pozorovaní jednotlivých skúmaných hradísk.
Nateraz jedinou lokalitou z Malopoľska s dobre zachyteným chronologicko-typologickým vývojom keramiky zostáva Krakov. Najskôr nedostižným cieľom však zostane vypracovanie
typologicko-chronologickej schémy keramiky s platnosťou pre celé regióny (Malopoľsko,
Sliezko). Keďže ani výsledky analýzy materiálu z hradiska v Naszacowiciach (výskum autora)
nepriniesli v tomto smere želateľné výsledky, t. j. ich závery nemajú nadregionálnu platnosť,
J. Poleski zostáva skeptický voči podobným ambíciám. Analýza keramiky z už spomínaných
Naszacowic tvorí podstatnú časť druhej kapitoly, pričom jej štatistické (technologické, technické, typologické) vyhodnotenie sa týka len nálezov získaných z „rezov“ valov. Jej výsledky
sú prezentované aj formou bohatej obrazovej prílohy formou kresbových tabuliek výberu z nálezov, grafov ich výskytu podľa určitých kritérií či typologických tabuliek profilov horných
častí nádob.
Predmetom rozpracovania tretej kapitoly sa stali základné otázky umiestnenia hradísk v krajine (vo vzťahu k prírodným podmienkam, ostatnému osídleniu, či trasám ciest), ich typologického (podľa rozlohy, pôdorysnej dispozície) a chronologického („grody plemienne“, „grody
państvowe“) delenia. Ako sa ukazuje, väčšina hradísk z územia Malopoľska mala oválny pôdorys a bola obohnaná jednou líniou opevnenia. Ukážkou precízneho spracovania a vizuálne
názorného prezentovania je stať venovaná fortifikačnej štruktúre – násypom, resp. palisádam
(keďže nie všetky hradiská boli obohnané aj drevozemným násypom) a priekopám („Wały
i fosy“), ktoré boli podľa použitej stavebnej techniky rozdelené na jednotlivé typy. Zároveň na
základe dôkladnej analýzy najväčšmi dochovaných nálezov boli efektne rekonštruované prostredníctvom počítačovej grafiky a prezentované formou farebných tabuliek vytlačených na
kriedovom papieri. Na rozdiel od slovanského prostredia na juh od Karpát, v juhopoľskom prostredí je drevozemný násyp doplnený z vonkajšej strany o nasucho kladený múr viac ako raritou. Tento, akiste východofranský, prvok je v tomto prostredí výsledkom vplyvu Veľkej Moravy (9. storočie), prípadne Českého štátu (10. storočie). Rovnako ohrada, ktorú tvorila
jednoduchá palisáda, niekedy doplnená o hlinenú stenu fixovanú prúteným výpletom, bola zastúpená na hradiskách len sporadicky. Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že Malopoľsko je
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práve tým územím, kde sa s uplatnením palisád, ako súčasne konštrukčných prvkov spevňujúcich ako vonkajšiu, tak vnútornú stranu drevozemných, najmä komorových valov stretáme najčastejšie.
Rozsahom kratšia štvrtá kapitola je venovaná vnútornej zástavbe hradísk. Rezonuje v najmä
otázka problematickosti identifikácie nadzemných stavieb, skresľujúca náš obraz získaný prostredníctvom výskumov, ktoré často identifikujú už len zvyšky po zahĺbených chatách. Nateraz
sa však nedá povedať, že by sa obydlia stavané na hradiskách Malopoľska vo väčšine prípadov
postrehnuteľne odlišovali od tých z otvorených osád. V piatej kapitole sa autor pokúsil o rekonštrukciu funkcie hradísk nielen v priestore Dunajca, ale aj v celom Malopoľsku. V otázke
rekonštrukcie včasnostredovekých dejín Poľska, autor nadväzuje predovšetkým na závery prác
historika Gerarda Labudu.
Šiesta kapitola je akýmsi zhrnutím základných téz rozoberajúcich funkcie včasnostredovekých hradísk, vychádzajúcich z analyzovaných prameňov. Podľa nich autor vznik najstarších
hradísk v Malopoľsku určil do 8. storočia, boli trvale osídlené a predstavovali centrá, v ktorých
sa vyčleňovali lokálne elity. Aj keď sa ako hybný motív nedá vylúčiť ohrozenie pociťované vo
vzťahu k avarskému kaganátu, ich výstavba môže súvisieť práve s týmito procesmi. Dokladmi
kontaktov hradísk s veľkomoravským prostredím v priebehu 9. storočia sú súčasti jazdeckej
výstroje, predmety zviazané s elitami. Odrazom premenlivých udalostí 10. storočia sa stali aj
hradiská, z ktorých väčšina v tomto období zanikla. Niektoré z týchto hradísk boli však následne znovu vystavené a začlenené do siete hradov Piastovcov. Okrem Krakova a Będzinu
však boli zničené v priebehu 11. storočia. Ďalšie hradiská (známe od 13. storočia ako kastelánske hrady) vznikajú v priebehu 11. storočia, niektoré v 12. storočí. Boli zakladané „na zelenej lúke“, hoci niekedy na mieste pôvodne otvorenej včasnostredovekej osady. Tieto tzv. kastelánske hrady plnili administratívne, vojenské, ale pravdepodobne aj „ideologické“ funkcie pre
osady v ich bezprostrednom okolí. Práve v týchto osadách sa sústreďuje aj remeselná a trhová
činnosť a stávajú sa zárodkami miest zakladaných na nemeckom práve, v období (v priebehu
13. storočia), keď stará sieť kastelánskych hradov postupne zanikala.
Záverečné dve kapitoly prinášajú ťažiskovú časť práce, publikované výsledky výskumov
desiatich hradísk z povodia Dunajca, Kisieliny a Uszwice. Siedma je katalógom všetkých lokalít zahŕňajúcim nielen základné položky ako opis polohy či pramene, ale predovšetkým analýzu
stratigrafických vzťahov, datovanie vrstiev, objektov i celej lokality a rekonštrukciu stavebných postupov budovania valov. Text sprevádza podrobná kresbová dokumentácia profilov,
pôdorysných plánov a tabuliek s trojrozmerným materiálom. Ôsma kapitola je katalógom včasnostredovekých hradísk Malopoľska, v ktorom sú o nich predostreté základné informácie. Dozvedáme sa tu predovšetkým o aktuálnom stave publikovania výsledkov výskumov uskutočnených v minulosti v týchto lokalitách.
Práca predstavuje jedinečné dielo, ktoré odráža nielen dlhoročné bádateľské aktivity autora
v teréne, ale je predovšetkým výsledkom trpezlivého štúdia problematiky mimoriadne náročnej
na čas a skúsenosti. Aj vďaka využitiu moderných výrazových prostriedkov (počítačová grafika) tak vznikla osobitne pútavá publikácia, ktorá sa stane jednou zo základných príručiek pre
ďalšie bádanie opevnených rezíduí v priestore západných Slovanov.
Tomáš König

177

Ročník XXV

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
MUSAICA
Bratislava 2007

POSTMEDIEVÁLNY ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM
A POSTMEDIEVÁLNA MATERIÁLNA
KULTÚRA NA SLOVENSKU

V priestoroch Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave sa dňa 10. júna
2004 uskutočnil prvý seminár venovaný problematike postmedieválneho archeologického výskumu a postmedieválnej materiálnej kultúre na Slovensku. Na seminári sa zúčastnilo 67 skúsených odborníkov aj zástupcov nastupujúcej odbornej generácie z radov slovenských archeológov, historikov, etnografov, historikov umenia a architektov, ale nechýbali ani odborníci zo
zahraničia. Na stretnutí odznelo viac ako 30 referátov, z ktorých časť predkladáme v prílohe
zborníka Musaica XXV.
Za organizátorov seminára
Doc. Dr. Jozef Hoššo, CSc.
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MUSAICA
Bratislava 2007

K FORMÁM OBRANY STREDOSLOVENSKÝCH
BANSKÝCH MIEST V 16. STOROČÍ
Václav Hanuliak

Moháčska porážka znamenala začiatok rozpadu stredovekého uhorského štátu. Smrťou
kráľa Ľudovíta II. sa uvoľnil uhorský a český trón a rozpadla sa česko-uhorská personálna únia.
Vnútorná správa krajiny sa ocitla v zmätku. Zvyšky obranného systému na južných hraniciach
rozvrátil rýchly postup osmanskej armády. Oddiely ľahkej jazdy plienili nielen okolité kraje,
ale prenikli až k dolnému Ipľu. Obyvateľstvo z ohrozených území sa začalo presídľovať do severných oblastí krajiny, najmä do miest so zabezpečeným obranným systémom.
Nová politická a vojenská situácia však v jednotlivých mestách začala podmieňovať presuny aj v ekonomickej sfére. Viaceré mestá po tureckej okupácii Dolnej zeme stratili svoj pôvodný význam. Na druhej strane význam miest na sever od Dunaja vzrástol najmä po premiestnení centrálnych štátnych i cirkevných inštitúcií, tiež i v dôsledku presunu obchodných trás
a rozšírenej výroby tovarov potrebných v období vojen (Šášky, 1981).
Prvé veľké pustošenie zasiahlo západné a stredné Slovensko v roku 1530. V 2. polovici septembra prešli osmanské vojská cez Dunaj pri Ostrihome, pričom sa rozdelili na niekoľko skupín. V snahe preniknúť čo najhlbšie do vnútrozemia sa turecké oddiely vyhýbali hradom
a mestským opevneniam a pri útokoch spravidla postupovali v smere hlavných vodných tokov.
Obsadenie Budína a vytvorenie provincie z obsadených častí Uhorska ukázalo nevyhnutnosť
systematicky budovať obranu. Snem v Banskej Bystrici roku 1542 prijal mimoriadne opatrenia
na zabezpečenie prostriedkov na obranu. Okrem poddaných zdanil dokonca šľachtu, meštianstvo a cudzích kupcov daňou od 1/60 po 1/40 majetku, resp. tovaru (Horváth, 1987).
Objektom osmanskej expanzie sa na dlhé obdobie stali oblasti južného Slovenska, predovšetkým oblasť dolného Ipľa. Útok na tieto oblasti bol dielom budínskeho miestodržiteľa Hadima Aliho pašu. V roku 1552 sa mu podarilo dobyť hrad Dregely, ktorý bránila posádka na
čele s turčianskym zemanom Jurajom Šuchom. Dregely bol najsilnejším opevnením ipeľskej
obrannej línie a po jeho páde turecké vojská bez väčších ťažkostí obsadili Šahy, Ďarmoty a Sečany. Po strate ipeľskej obrannej línie ohrozené územie mali brániť žoldnierske oddiely naverbované v krajinách západnej Európy. Vojnový stret týchto oddielov s vojskom budínskeho pašu
v auguste 1552 pri hontianskej dedine Plášťovce sa skončil katastrofálnou porážkou uhorských
žoldnierov a zajatím ich veliteľa Erazma Teuffela. Turci si týmto víťazstvom vytvorili silné zázemie, ktoré hlboko zasahovalo do uhorského vnútrozemia. O dva roky neskôr (1554) dobytím
Fiľakova Turci si na jeho hrade zriaďujú sídlo správy nového sandžaku. Úlohou osmanskej
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správy na južných hraniciach Slovenska bolo zabezpečiť príjmy pre svoju štátnu pokladnicu.
Z Fiľakova mohli osmanské oddiely ľahšie prenikať nielen do oblasti stredoslovenských banských miest, ale aj na severovýchod, do oblasti východného Gemera a Spiša (Horváth – Kopčan, 1971).
Do obrany krajiny boli, samozrejme, začleňované existujúce hrady, ktoré z hľadiska stratégie stále spĺňali kritériá možnej obrany, no najmä signalizačného systému. Obdobie 16. stor.
viedlo k početným prestavbám, resp. dostavbám hradov o nové vojenské objekty na úkor obytnej zástavby, či už to boli bastióny, delové bašty, bolverky, alebo nové zemné priekopy a palisády, ale zásadné zmeny sa týkali novovybudovaných veľkých plošných predhradí.Dopĺňanie
hradov o novú architektúru bolo nevyhnutnosťou pre samotnú obranu hradu, ale tiež s využitím
diel pri aktívnej kontrole strategických polôh, akými boli prístupové cesty a brody. Najvýznamnejšími hradmi na našom území, ktoré sa zapojili do obrany krajiny (odhliadnuc od mestských hradov), boli: Čabraď, Modrý Kameň, Bzovík, Divín, Vígľaš, Dobrá Niva, ale tiež
i Ľupčiansky hrad.
Udalosti a stála pohotovosť ovplyvnili rýchly rozvoj vývoja stavebnej techniky a s ním súvisiace zmeny na fortifikačných stavbách, ktoré sa v 16. a 17. stor. kvalitatívne odlišujú od stavieb
v predchádzajúcich obdobiach. Všeobecné rozšírenie strelných zbraní viedlo k zásadným zmenám v konštrukcii i druhu opevnenia. Stredoveké hrady v taktických podmienkach nového vedenia vojny postupne začali strácať svoj niekdajší význam. Svojím situovaním, rozsahom
a najmä výškou už nevyhovovali novej stratégii. Gotickú vertikálu nahradila renesančná horizontála. Hrady v 16. stor. pri obrane krajiny mali až druhoradý význam. Do úzadia ich zatlačili
mestské opevnenia, ktoré poskytovali koncentráciu väčšej vojenskej sily. Vojenské zoskupenia
v mestách mohli ťažiť z lepšie vybudovaného zázemia (vojenské dielne, sklady zbraní, potravín,
vodné zdroje atď.), čo im umožňovalo lepšie sa brániť i pri dlhotrvajúcom obliehaní. Najviac
zraniteľné časti mestských opevnení – brány v 16. stor. prechádzali stavebnou obnovou vybudovaním predsunutých uzavretých stavieb – barbakanov. Ten nadväzoval na mestské hradby, kde
rozširoval hradobný obvod a tým zdvojene bránil vstup do mesta (Lichner, J., 1964).
Snaha zastaviť tureckú expanziu vychádzala z prísnych vojenských opatrení
ako prejavu úsilia vytvoriť reťaz pevností
z výšinných i vodných hradov, opevnených kaštieľov a miest, nových pevností,
drobných oporných bodov s palisádovým
opevnením a kostolov ohradených múrmi.
Veľkú silu pri obrane krajiny zabezpečovali mestá, ktoré si vo veľmi krátkom období vybudovali mohutné hradby
s viacpodlažnými ochodzami, doplnené
predsunutými baštami, dvojpodlažnými –
trojpodlažnými vežovými bránami, nárožnými bastiónmi, obrannými priekopami
a do exteriéru vysunutými palisádami.
V tejto situácii mestské opevnenie už nebolo výsadou, lebo sa stávalo životnou nevyhnutnosťou, prostriedkom na ochranu
životov a záchranu hmotných hodnôt.
Kremnica – pokladaná za najlepšie
Obr. 1 Pohľad na historickú Kremnicu od Jeremiáša opevnené banské mesto, ktoré už v závere
Rotha z Rothenfelsu z roku 1729.
14. stor. v písomných prameňoch uvádza
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budovanie mestských „šiancí“. V roku 1441 pri opise mesta je uvedené opevnenie vytvorené
súvislým prstencom hradieb s baštami, troma bránami a priekopou. Najmladšiu časť mestského
opevnenia predstavuje barbakan, vybudovaný v rokoch 1538 – 1539 (Lámoš, 1969).
Banská Štiavnica svoj systém obrany po stavebnej stránke budovala v dvoch okruhoch
s uzatváracími a prejazdovými bránami a na ne nadväzujúcimi segmentmi hradieb. Mesto so
svojou terénnou členitosťou intravilánu, ale aj blízkeho okolia, nemalo možnosť budovať súvislé, no najmä funkčné hradobné opevnenie. Centrom obrany sa stal pôvodne farský Kostol
Panny Márie – dnešný Starý zámok, prebudovaný v rokoch 1546 – 1559 na pevnosť. Tu sídlil
mestský kapitán, vojenská posádka a tu bola umiestnená aj zbrojnica. V rokoch 1564 – 1571
postavili nad mestom renesančnú pevnosť – Nový zámok. Nová protiturecká pevnosť má charakter blokovej 6-podlažnej stavby s kruhovými baštami v nárožiach. Pevnostný charakter
stavby popri masívnom polkruhovom vstupe umiestnenom na 1. poschodí umocňujú i strieľne.
Na budovu sa z dvoch strán napájalo mestské opevnenie. Pomenovanie Panenský zámok je
novšie. Vzniklo v súvislosti s názvom kopca Frauenberg, na ktorom pevnosť stojí. Objekt bol
súčasťou vojenského systému Jednoty banských miest. Svojou polohou stavba patrila do sústavy signalizačných stanovíšť, ktoré podávali správy o pohybe Turkov od Pukanca po Ľubietovú (Lichner, M., 2002).
Pukanec – slobodné kráľovské banské mesto začalo s výstavbou mestských hradieb v roku
1569. Výstavbu opevnenia dozorovala vojenská rada za účasti cisárskych fortifikačných inžinierov J. Ferrariho a J. Wadena. Výstavbu hradieb urýchlil aj ten fakt, že turecký oddiel v roku
1664 bez väčšej námahy dobyl mesto, ktoré vyraboval a vypálil (Križko, 1895).

Obr. 2 Krupina – situačný pôdorys opevneného mesta z 2. polovice 16. storočia.

Krupina – najstaršie kráľovské mesto v regióne stredného Slovenska – svojou geografickou
polohou bolo najviac zo všetkých miest vystavené vojenskému tlaku Osmanov. Z toho dôvodu
roku 1553 krajinský snem Krupinu vyhlásil za pohraničnú pevnosť, ktorá viac ako storočie musela čeliť sústredeným vojenským útokom. Zásluhu na opevnení mesta mal sám panovník
Maxmilián, ktorý v roku 1559 nariadil obyvateľom Turčianskej, Zvolenskej, Liptovskej
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a Oravskej župy šesť dní bezplatne pracovať na opevnení Krupiny. Mesto v rokoch 1551 až
1564 vybudovalo mestské hradby, ktoré nadväzovali na staršie opevnenie kostola v severozápadnej časti historickej zástavby. Obvodová hradba mesta kopírovala vonkajší obvod parciel
meštianskych domov okolo pravidelného obdĺžnikového námestia, cez ktoré viedla významná
obchodná Veľká cesta (Via magna). Cesta do mesta vstupovala dolnou (južnou) a hornou (severnou) bránou. Tretia brána, bránička – fortňa, bola nasmerovaná k riečke Krupinica v severovýchodnej časti opevnenia (Sliačan, 1944).
Banská Bystrica – najstaršie stredoveké opevnenie mesta okolo Kostola Nanebovzatia
Panny Márie, uvádzané ako fortalicium – bolo dobudované roku 1422. Opevnenie ešte v 2. polovici 15. stor. tvorili iba zemné valy a drevené palisády, ako to opisuje listina z roku 1465,
v ktorej sa však už uvádzajú plánované finančné prostriedky na výstavbu murovaných hradieb.
V samom závere 15. stor. hrad je od základu prebudovaný, zemné palisádové opevnenie bolo
nahradené klasickým kamenným opevnením. Mestský hradný areál podľa listinného prameňa
z roku 1500 okrem sakrálnych a hospodárskych objektov dotvárali hradby s piatimi 3- až 4-podlažnými baštami. Hradba mestskej pevnosti s výškou 10 až 12 m mala po celej dĺžke v hornej
časti krytú drevenú ochodzu (Sura, 1982).
Druhou autonómnou časťou fortifikačného systému mesta od polovice 16. stor. bolo mestské
opevnenie. Zároveň s mestským opevnením na miestach prístupových ciest boli budované mestské brány. Rešpektovanie intravilánu mestským opevnením si vyžiadalo zložitý systém mestských hradieb. Bašty vznikajú v exponovaných častiach, najmä v miestach pôdorysných zlomov
mestského opevnenia. Z južnej strany mesta bolo opevnenie od roku 1590 zdvojené. Dokončievanie časti opevnenia okolo mesta, presnejšie jeho prestavby z palisád na kamenné hradby, sa
realizovalo až do roku 1614. Po dobudovaní bola Banská Bystrica obklopená kamenným vencom hradieb v dĺžke 3700 m, spevneným dvoma desiatkami bášt a piatimi hlavnými bránami.
Samostatnú fortifikačnú jednotku predstavoval mestský hrad, chránený po obvode hradným
múrom a vodnou priekopou. Bezpečnosť mesta dopĺňali tri strážne veže – vartovky, umiestnené
na dominantách v okolí mesta v nadmorských výškach od 450 m do 713 m. Takúto podobu mal
fortifikačný systém Banskej Bystrice až do roku 1761, keď bol z veľkej časti zničený počas veľkého požiaru mesta a už sa nikdy v tejto podobe neobnovil (Graus, 2000).
Následkom sústavného vojenského tlaku tureckých oddielov v polovici 16. stor. bol posun
uhorskej obrannej línie na sever. Z toho dôvodu narastala akútna hrozba obsadenia prosperujúcich banských miest. Dobytím významných pohraničných hradov – Modrého Kameňa, Drieňova, Divína a Fiľakova – Turci si vytvorili široké a hlboké zázemie na ďalšie expandovanie.
Tieto udalosti v 2. polovici 16. stor. sa stretli s priamou výzvou pre banské mestá na strednom
Slovensku na sústredené dobudovanie mestských opevnení.
K dobudovaniu fortifikačných stavieb v 16. stor. pristúpilo aj mesto Zvolen, ktoré v tom
čase ešte stále predstavovalo správne a obchodné centrum župy. Mestské opevnenie Zvolena
ako v prípade iných miest nadväzuje na existujúce hradné, resp. zámocké opevnenie. Zámok,
vzhľadom na jeho pôvodný civilný charakter, buduje svoje prvé pásmo opevnenia až na rozhraní 15. a 16. stor., v dobe, keď bol v správe bohatého ťažiara Jána Turzu. Luxusný zámok bol
vtedy prestavaný na vojenskú pevnosť nadstavbou ďalšieho (tretieho) podlažia s dvoma radmi
strieľní a s nárožnými valcovými vežičkami rovnakého typu ako na prestavanom kostole
v Banskej Štiavnici (Menclová, 1954). Budovanie vonkajšieho, druhého pásma zámockého
opevnenia časovo aj typologicky súvisí už s priamou tureckou hrozbou v 2. polovici 16. stor.
Doterajšie práce historikov, zaoberajúcich sa touto problematikou, neriešili tento problém
v rámci architektonicko-urbanistickej postupnosti historickej zástavby mesta, pretože za zámocké opevnenie považovali iba solitérnu stavbu bastiónu, situovanú juhozápadne od zámku.
Profesor Mencl, i keď len intuitívne v akademickej rekonštrukcii, predpokladá a lokalizuje
severovýchodný bastión už ako súčasť mestského opevnenia. Jednoznačný doklad o zámoc184

Obr. 3 Zvolen so svojím opevnením zo začiatku 17. storočia.

kom, ale aj mestskom systéme opevnenia je v komasačnej mape z roku 1860 s vykreslením
konkrétnych línií jednotlivých typov a postupnosti hradieb. Výstavba zámockých hradieb
vybudovaných v 2. polovici 16. stor. mala už prvky klasického renesančného tvaroslovia, keď
bol dotvorený takmer pravidelný hviezdicovitý pôdorys s nárožnými bastiónmi. Celkovému
dobudovaniu na pravidelnú kvadratúru bránil len terénny reliéf, a to koryto rieky Slatiny, ktoré zamedzilo dotvorenie štvrtého (juhovýchodného) bastiónu vonkajšieho zámockého opevnenia.
Vlastné mestské opevnenie môžeme považovať až za tretiu etapu budovania fortifikačných
stavieb vo Zvolene. Podobne aj v mestskej línii opevnenia sa objavujú už renesančné prvky
s vysunutými severnými bastiónmi, ktorých úlohou bola najmä ochrana Hronskej, resp. Bystrickej brány. Mesto malo tri ďalšie brány, pomenované podľa umiestnenia a funkčných výpadových ciest – Farská, Môťovská, Krupinská. Okrem týchto brán v juhozápadnej časti mestského opevnenia sa nachádzala menšia brána, fortňa, ktorú nazývali Rybárska. Dokladom tejto
bráničky je názov ulice, ktorá sa ešte v 19. stor. volala Fortňa (dnešná Štúrova ul.). Mestské
hradby boli dobudované v 90. rokoch 16. stor., ako to dokladá Willenbergova veduta z roku
1599. Približne o decénium staršia zdá sa byť dobová kresba od neznámeho autora zachytávajúca turecké vojsko pod mestskými hradbami. Podľa písomných správ kresba dokumentuje
vojnovú udalosť z roku 1588, keď Turci vypálili Môťovú a ich rabujúce oddiely sa dostali až
k mestskej bráne (Horváth, Kopčan, 1971). Zo 17. stor. pochádza doteraz nepublikovaná kolorovaná kresba Zvolenského zámku s jeho juhozápadným bastiónom a s časťou mestských hradieb s Krupinskou bránou (originál v archíve Pamiatkového ústavu v Budapešti).
V 1. polovici 19. stor. boli postupne odstraňované mestské hradby, pretože tie sa stávali prekážkou pri hospodárskom a sociálno-demografickom rozvoji mesta. Súčasný záchranný ar185

Obr. 4 Zvolenský zámok s časťou mestského opevnenia zo začiatku 17. storočia.

cheologický výskum v rámci revitalizácie pamiatkovej zóny Zvolen sleduje rozsah pôvodného
mestského opevnenia, pričom sa snaží o jeho s pôdorysnú prezentáciu v novej dlažbe.
V pohraničných oblastiach pri koristníckych výpadoch Turkov v 60. – 70. rokoch 16. stor.
boli najviac decimované osady a dediny, ktoré boli bez možnosti obrany. V roku 1578 krajinský snem preto nariaďoval (čl. 27 § 15) mestám zabezpečovať ochranu a obranu okolitým dedinám. Konkrétne sa uvádzajú obce: Slatina, Kozelník, Čerín, Mičiná, Poniky a Hrochoť.
V liste z 19. marca 1578 mestá Kremnica a Banská Bystrica vyzývajú veliteľa banského kapitanátu Barbariča na urýchlenie ochrany a obrany menovaných dedín –„aby začal s opevňovacími prácami pri kostoloch, kde brániaci hajdúsi a strelci budú ochránení a zabezpečení proti
neočakávaným vpádom tureckých prepadových oddielov“ (Matunák, 1904).
Stavby kostolov vo väčšine prípadov predstavovali jedinú murovanú stavbu v dedine. Dominantná poloha opevneného kostola dávala jej obyvateľom aj sústredenej vojenskej posádke
akú-takú možnosť ochrany pri obrane. Hradba okolo kostola mala spravidla oválny pôdorys
s jednou bránkou. Obranný múr dosahoval výšku 300 až 350 cm. V úrovni od terénu 120 – 150
cm sa nachádzali jednoduché kvadratické otvory po celom obvode v úlohe strieľní. V závere
16. stor. boli tieto jednoduché opevnenia v stredoslovenskej oblasti takmer pri každom stredovekom kostole.
Na dedinské pomery unikátnou stavbou protitureckého opevnenia bola sústava stavieb
v Štiavnických Baniach (Piargy) sústredených okolo bane Windschachta z 2. polovice 16. stor.
Opevnenie tvoril súvislý pás hradieb, ktoré zabezpečovala predsunutá bašta s kruhovým pôdorysom a pozorovacia, hlásna 4-podlažná hranolová veža so zabudovanými delovými strieľňami. K protitureckým účelovým stavebným opevneniam vybudovaným v dedinskom prostredí patrí tiež stavba v Žibritove. Dedina Žibritov sa nachádza približne na polceste medzi
Krupinou a Banskou Štiavnicou, 8 km severozápadne od Krupiny. Pevnôstku tvoril opevnený
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Obr. 5 Banská Bystrica – situačný pôdorys mesta s dobudovaným opevnením v roku 1614.

gotický kostol. Do opevnenia v juhovýchodnom nároží bola zabudovaná predsunutá kruhová
bašta z hľadiska obrany umiestnená tak, aby mohla kontrolovať prístupovú cestu do Banskej
Štiavnice. O tejto strategicky exponovanej polohe medzi dvoma významnými mestami hovorí
údaj z roku 1576, keď dedinu Žibritov, ako aj uvedené „fortálicium“ Turci dobyli, vypálili
a zrovnali so zemou (Horváth, Kopčan, 1971).
Do rámca protitureckej obrannej línie a zároveň aj ako ochrana dôležitej krajinskej cesty
(Via magna) bola zakomponovaná v 16. stor. aj staršia stavba neskorogotickej kúrie v obci Dúbravica. Gotická bloková stavba je situovaná na dominante intravilánu obce. Počiatky stavby
siahajú do polovice 15. stor. a sú spojené s príchodom rodiny Dúbravických do Zvolenskej
župy. Roku 1588, keď sa tureckým vojenským oddielom podarilo obsadiť a vypáliť viacero
dedín v okolí Zvolena, rodina Dúbravických vzhľadom na neúnosnú situáciu opúšťa kúriu.
Z obavy obsadenia neobývanej kúrie tureckými oddielmi intervenoval arciknieža Ernest a prikázal kapitánovi Dobóovi objekt buď zbúrať, alebo obsadiť vojenskou posádkou. Dôvodom
tohto kroku bola snaha vyhnúť sa možnému obsadeniu nebezpečného a ľahko opevniteľného
bodu zo strany Turkov, ktorí tak mohli narušiť komunikačné spojenie medzi Zvolenom a Banskou Bystricou (Matunák, 1904). O vážnosti situácie svedčí zachovaná korešpondencia. V liste
zvolenského kapitána Majthéniho z 2. augusta 1588 adresovanom mestu Banská Bystrica je
uvedené, že opatrenia na obsadenieobjektu odporúčal sám cisár, ale len na prechodné obdobie,
kým sa neupokojí vojenská situácia, pretože išlo o súkromný majetok. Korešpondencia Kremnice s Banskou Bystricou hovorí, že na vyslaní posádky – „drabanten“ sa bude podieľať aj
Kremnica. V listoch je šľachtická kúria označovaná ako veža – „Thurs“, „Thuris“. Dá sa predpokladať, že tento profánny objekt využívaný na vojenské účely musel byť zabezpečený minimálne palisádovým opevnením. Bezprostredne po skončení tureckého nebezpečenstva sa pô187

vodní majitelia do kúrie vrátili (Ragač,
2003).
Špecifickú skupinu fortifikačných
stavieb predstavujú vartovky – signalizačné strážne veže. Nevyhnutnosť budovania týchto stavieb si vyžiadala vojenská taktika vedenia vojny zo strany
Turkov. Členitý terén regiónu stredného
Slovenska umožňoval tureckým prepadovým oddielom rýchle nepozorované
presuny a v taktike využívanie momentu
prekvapenia.
Zhodnotenie nepriaznivého vývoja pri
obrane krajiny sa uskutočnilo po kapitulácii Hontu a Novohradu v roku 1554,
keď sa pristúpilo k budovaniu strážnych
veží – vartoviek – „Plötzenheuser“ (Parničan, 1936). Vojenská porada, ktorá sa
konala v roku 1564, prvýkrát uvádza už
vartovku nad Krupinou. Na tomto zasadnutí sa opisujú už viaceré miesta vybudovaných, ale aj predpokladaných budúcich stavieb tohto typu. Výstavba
vartoviek vzhľadom na veľké finančné
zaťaženie miest a obcí prebiehala v rozpätí celej 2. polovice 16. stor. Úlohou
Obr. 6 Banská Bystrica – zachovaná časť mestských hra- signalizačných veží bolo odovzdávať
dieb. Foto V. Hanuliak.
správy (ohňom a streľbou) o presunoch
tureckých vojenských oddielov. Dôležitým objektom v systéme signalizácie pri vojenskom nebezpečenstve bol Čabradský hrad, ktorý
sa nachádzal v línii dotyku oboch bojujúcich armád (Hanuliak, 2004). Prebudovaná obytná veža
na delovú vežu na hrade spolu s vartovkou v Drieňove tvorili najexponovanejšie strážne veže.
Upozorňovali na nebezpečenstvo severozápadnú banskoštiavnickú oblasť, ale tiež aj severovýchodnú zvolensko-bystrickú oblasť, siahajúcu až po Brezno. Doterajší výpočet týchto strážnych
veží nie je úplný, pretože toto dejinné obdobie pre historikov, no najmä pre archeológov, je stále
akoby na periférii záujmu. V roku 1972 sa J. Mistrík na základe dostupných prameňov pokúsil
urobiť ucelenejší pohľad na túto problematiku vojenských stavieb v 16. stor. Historický listinný
materiál, ale aj toponýmia územia doteraz dokladá deväť strážnych veží – vartoviek, ktoré spájame s dejinnými udalosťami 16. stor. na našom území (Mistrík, 1974).
Obrana hranica proti osmanskej expanzii bola najnákladnejším habsburským vojensko-obranným sústredením v Uhorsku. Udržiavanie početných posádok a obranných zariadení si vyžiadalo veľké finančné prostriedky. Príjmy z uhorských tridsiatkov, monopolu, taxy portálnej
či vojenskej dane nekryli ani spolovice tieto náklady. Ročné výdavky na obranu predstavovali
v 2. polovici 16. stor. 900-tisíc zlatých, pričom príjmy Uhorska z daní dosahovali sotva pol milióna. Viedenský dvor registroval výdavky na vojnu proti Turkom ako „dlžobu Uhorska“, ktorá
už roku 1567 predstavovala 8 miliónov zlatých a po skončení tzv. 15-ročnej vojny sa vyšplhala
na 12 miliónov. Peniaze na tieto účely si Habsburgovci požičiavali od juhonemeckých finančno-obchodných firiem (Fuggerovci, Welserovci) alebo od rakúskych, uhorských i českých
feudálov (Horváth, 1987).
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Turecké vojská, ktoré sa zastavili na slovenskej etnickej hranici, ohrozovali naše územie až
do 80. rokov 17. stor. Slovenské územie sa takmer na dve storočia stávalo bojisko, ktoré tým
pútalo na seba pozornosť celej Európy. Zastavenie osmanskej expanzie a vybudovanie obrannej línie bolo výsledkom dlhodobého spoločného úsilia viedenského dvora a uhorskej šľachty.
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Zu den Verteitigungsformen der mittelslowakischen Bergwerkstädte
im 16. Jahrhundert
Zusammenfassung
Neue politische und militärische Situation fangte nach der Moháč-Niederlage an, die Übertragungen vor allem im ökonomischen Bereich in den einzelnen Städten zu bedingen. Mehrere
Städte verloren nach der türkischen Okupation des Unteren-Landes ihre ursprüngliche Bedeutung. Auf anderer Seite nahm die Bedeutung der Städte nördlich vom Donau zu, vor allem nach
dem Verziehen der zentralen Staats- und Religionsinstitutionen, und auch infolge der Verlegung der Handelswege und der Verbreitung der Warenproduktion in den Kriegszeiten. Das
Budín-Besetzen und das Schaffen der Provinz aus den eingenommennen Ungars-Teilen zeigte
die Notwendigkeit, die Verteitigung der südlichen Regionen heutiger Slowakei zu bauen.
Zu der Landesverteitigung wurden mit der Selbstverständlichkeit die bestehenden Burge
eingegliedert, welche aus dem strategischen Gesichtspunkt stetig die Kriterien der möglichen
Verteitigung aber vor allem des Signalsystems erfüllten. Der Zeitraum des 16. Jahrhundertes
führte zu den zahlreichen Umbauten, bzw. nachträglichen Aufbauen der neuen militärischen
Objekte zum Schaden des Wohnbaues. Es wurde Bastionen, Kanonenbasteien, Bollwerke, neue
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Ringgraben gebaut, aber die grundsätzlichen Änderungen betraffen der neu ausgebauten grossen Flächenvorburgen. Das Ergänzen der Burgen um die neue Architektur wurde für die einsamen Burgenverteitigung notwendig, und mit der Kanonenverwendung auch bei der aktiven
Kontrolle der strategischen Lagen wie Zugangstrassen und Furten.Die bedeutesten Burgen bei
der Landesverteitigung /absehend von den Stadtburgen/ waren Čabraď, Modrý Kameň, Bzovík, Divín, Vígľaš, Dobrá Niva und Burg von Lupča.
Allgemeine Verbreitung der Schiesswaffen führte zu den grundsätzlichen Änderungen in
der Konstruktion und der Art des Festungswerkes. Die mittelslowakischen Burgen verloren allmählich in den taktischen Bedingungen der neuen Kriegsführung ihre ehemalige Bedeutung.
Die Burgen hatten im 16. Jahrhundert bei der Landesverteitigung nur zweitrangige Bedeutung.
In dem Hintergrund drängten sie die Stadtfortifikationen, welche die Konzentration der höheren militärischen Kraft gewährten. Die militärischen Zusammengruppen konnten in den Städten aus dem besser ausgebauten Hinterland (militärische Werkstätte, Waffen- und Lebensmittellager, Wasserquellen, usw.) ausnützen, welche ihnen eine wirksamere Verteitigung bei der
langfristigen Belagerung ermöglichte. Deshalb stellten die Städte eine erstrangige Aufgabe bei
der Landesverteitigung sicher. Einzelne Städte bauten in rascher Folge die mächtige Befestigungen mit den mehrstöckigen Begehungsbühnen mit ergänzten vorgeschobenen Basteien, mit
zwei-dreistöckigen Turmtoren, Eckenbastionen, Verteitigungsgraben und mit im Exterieur ausgeschobenen Palisaden. In dieser Situation war die Stadtbefestigung keine Begünstung aber
Lebensnotwendigkeit, ein Lebensschutzmittel und ein Mittel für die Rettung der materiellen
Werte.
Zu den Städten, welche im Region der Mittelslowakei ein gründlich ausgebautes System der
Stadtbefestigungen hatten, können wir Kremnica, Banská Štiavnica, Krupina, Pukanec, Zvolen
und vor allem Banská Bystrica einreihen. In erster Hälfte des 19. Jahrhundertes kam es zu der
schrittweisen Beseitigung der Stadtbefestigungen und zum Verschütten der Verteitigungsgraben, da sie die Sperre bei der wirtschaftlichen und sozial-demografischen Stadtentwicklung
sind geworden.
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KERAMIKA TURECKEJ PROVENIENCIE V REGIÓNOCH
GEMER – MALOHONT A NOVOHRAD
Alexander Botoš

V predkladanej štúdii poukazujeme na určité cudzorodé prvky a vplyvy, ktoré možno rozoznať na keramike pochádzajúcej z južnej časti stredného Slovenska (územie bývalých stolíc
Novohrad a Gemer – Malohont). Tieto vplyvy možno pripísať pôsobeniu tureckých dobyvateľov na tomto území.
Uvedomujeme si, že otázka prinášania nových elementov a ich odraz v materiálnej kultúre
sú vo všeobecnosti veľmi zložité a diskutabilné. Z tohto dôvodu zámerne nepoužívame termín
turecká keramika, považujeme za vhodnejšie hovoriť o vplyvoch tureckej okupácie na včasnonovovekú keramiku, pretože keramika ako archeologický prameň má obmedzenú vypovedaciu
schopnosť o etnickej príslušnosti svojho výrobcu, resp. užívateľa.
Pramennú základňu pri definovaní tureckých vplyvov ne keramike tvorili keramické nálezy
pochádzajúce z dvoch opevnených sídiel, z hradu Fiľakovo (keramické nálezy deponované
v Slovenskom národnom múzeu – Archeologickom múzeu v Bratislave a v Novohradskom
múzeu a galérii v Lučenci) a z tureckého hradu v Sôbotke pri Rimavskej Sobote (nálezy deponované v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote). Obidve vyššie zmienené lokality v dejinách tureckých vojen na Slovensku zohrávali v 2. polovici 16. stor. strategickú
úlohu.
Fiľakovský hrad bol v rukách moslimských dobyvateľov v rokoch 1554 – 1593. Fiľakovo sa
stalo významným tureckým oporným bodom, z ktorého „fiľakovskí“ Turci ohrozovali severne
ležiace banské mestá, plienili údolie Slanej, okolie Muráňa a Rožňavy. Turci v rámci reorganizácie štátnej správy na okupovanom území Uhorska vytvorili v 16. stor. 4 vilájety ( budínsky,
temešvársky, kanižský a jágerský). Vo Fiľakove vytvorili sídlo sandžaku, bol to jediný sandžak
so sídlom na území dnešného Slovenska a priradili ho k budínskemu vilájetu.
Pevnosť pri Sobôtke má v dejinách tureckých vojen na území Slovenska významné postavenie. Rozkvet sobôtskeho hradu je úzko spojený s pobytom tureckých vojsk vo Fiľakove. Fiľakovský beg Mehmet nechal v roku 1554 tento hrad znovu opevniť a opraviť, čím vybudoval
jeden z najsevernejšie položených tureckých hradov v strednej Európe (Drenko, 1971, 139).
Sobôtka sa stala vysunutým oporným bodom tureckých dobyvateľov, z ktorého podnikali ničivé vpády do oblasti Turne nad Bodvou, Szendrő, Košíc, Jágra a Tokaja.
Na území bývalých stolíc Novohrad a Gemer-Malohont možno obdobie tureckej nadvlády
rozdeliť na dve základné obdobia:
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1. Obdobie v rokoch 1554 – 1593: toto obdobie je charakteristické tým, že územie stolíc Novohradu a Gemera-Malohontu bolo pod priamou správou tureckých vojsk.
2. Obdobie v rokoch 1596 – 1686: v tomto období mestá a dediny na sledovanom území neboli pod priamou správou tureckých vojsk, ale obyvateľstvo bolo nútené odvádzať tribút, aby
bolo ušetrené od priamych nájazdov.
Len logické je, že obdobie takmer 150-ročného priameho a nepriameho pôsobenia tureckého živlu muselo zanechať v archeologickom materiáli viac alebo menej pozorovateľné stopy
a vplyvy.
Aj napriek tomuto faktu sa analýzou tureckých prvkov a vplyvov na včasnonovovekej keramike na území Slovenska nezaoberal hlbšie takmer nikto. Výnimkou sú len štúdie Z. Drenka
(Drenko, 1970), (Drenko, 1971) a I. B. Kovácsa (B. Kovács, 1980), v ktorých autori publikujú
a hodnotia výsledky archeologického výskumu tureckého hradu Sobôtka pri Rimavskej Sobote. Ani oni však analýze keramického materiálu nevenovali väčšiu pozornosť, čo však nebolo asi ani cieľom ich prác. No aj napriek tomu sú ich práce cenným (a jediným) prínosom
k poznaniu tureckých vplyvov odrážajúcich sa na keramike na území Slovenska.
Lepšia situácia je v bádaní z tohto obdobia na území Maďarska, kde sa tureckej keramike,
resp. keramike z obdobia tureckých vojen1 venovala pozornosť už od 30-tych rokov minulého
storočia, keď L. Nagy publikoval výsledky archeologického výskumu v Budapešti-Tabáni
(Nagy, 1936).
Prvý v Maďarsku definoval znaky tureckej keramiky S. Garády. Zaoberal sa predovšetkým
misami na nôžkach a džbánmi, pričom poukázal aj na miešanie kultúrnych javov (Garády,
1944).
V roku 1959 vyšla práca G. Fehéra, ktorý publikoval tureckú keramiku deponovanú v päťkostolnom múzeu Jána Pannónia a tento materiál podoprel etnografickými paralelami z Balkánu, hlavne z oblasti Bosny a Hercegoviny (Fehér, 1959).
V druhej polovici 20. stor. bol na území Maďarska badateľný záujem o pamiatky hmotnej
kultúry pochádzajúce z čias tureckého obdobia. Archeologicky boli preskúmané také významné lokality ako Ostrihom (Fehér – Parádi, 1960), Szekszárd (Mészáros, 1968), Jáger
(Fodor – Kozák, 1970 – 1971; Fehér, 1972), Stoličný Belehrad (Siklósi, 1982), Ozora (Gerelyes – Feld, 1986), Vyšehrad (Gerelyes, 1987a), ako aj rôzne iné palisádové turecké hrádky,
ako napr. v Békeši (Gerelyes, 1980) alebo v Barcsi (Kovács, 1998). V roku l971 bol v Budapešti usporiadaný 5. Medzinárodný kongres tureckého umenia, na ktorom Gy. Gerö exaktne zadefinoval tureckú keramiku, pričom veľkú pozornosť venoval slávnostnej keramike orientálneho pôvodu (Gerö, 1978). Importovanej keramike venovala pozornosť aj K. Gyürkyová, ktorá
hodnotila takýto keramický materiál z Dominikánskeho klaštora v Bude (Gyürky, 1974).
Okrem nej bola na tomto poli činná aj I. Gerelyesová, ktorá publikovala slávnostnú tureckú keramiku z Budapešti – Tabánu a zamýšľala sa nad etnickým pozadím tejto keramiky (Gerelyes,
1985). V inej štúdii venovala pozornosť aj sgraffito keramike (Gerelyes, 1987b).
Pre poznanie keramiky z tureckého obdobia na území Maďarska sú dôležité dve práce syntetizujúceho charakteru. Prvá pochádza z pera O. Soproniho, v ktorej podáva podrobný štylistický a typologický rozbor prvkov používaných na keramike z tohto obdobia. Pozornosť venuje
aj skúmaniu ich pôvodu. (Soproni, 1981). Druhou prácou je práca Gy. Kovácsovej, ktorá analyzovala keramický súbor zo Szolnoku. Veľkú pozornosť venovala predovšetkým keramike
zdobenej technikou sgraffito (Kovács, 1984).
Už z tohto krátkeho a z objektívnych príčin neúplného prehľadu je evidentné, že bádanie zaoberajúce sa keramikou pochádzajúcou z obdobia tureckých vojen je v Maďarsku na vysokej
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
V maďarskej terminológii z tohto obdobia sú používané dva pojmy, a to turecká keramika (török kerámia) a keramika z obdobia tureckých vojen (hódoltságkori kerámia).
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úrovni. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa vo svojej práci opierame o výsledky maďarského bádania. Druhým dôvodom je to, že tureckí dobyvatelia na územie Slovenska postupovali z juhu,
t. j. z územia Maďarska, ktoré v minulosti so Slovenskom tvorilo jeden geograficko-politický
celok.

DEFINOVANIE TURECKÝCH VPLYVOV NA KERAMIKE
Definovanie tureckých vplyvov odrážajúcich sa na včasnonovovekej keramike je pomerne
náročná úloha, no aj napriek tomu sa pokúsime o načrtnutie základných tendencií týchto vplyvov.
Z. Drenko pri hodnotení keramiky zo Sobôtky vychádzal zo základného princípu, že keramika orientálneho pôvodu je na prvý pohľad odlišná od keramiky domáceho pôvodu (Drenko,
1970, 172). Ako keramiku tureckého pôvodu označil takú keramiku, ktorá bola zdobená rytým
a kolkovaným geometrickým a rastlinným ornamentom, červeným maľovaním, zelenou a žltou
polevou, ako aj nalepovanými gombíkmi tvaru maliny (Drenko, 1970, 172).
Takáto charakteristika keramiky tureckého pôvodu je nepresná a nedostatočná, pretože červené maľovanie nemožno považovať za turecký vplyv. Podobne aj terčíky v tvare malinovitých
nálepov nemožno v plnej miere akceptovať ako odraz tureckých vplyvov, pretože sa vyskytujú
už v 15. stor. (Holl, 1963, 355) a vo všeobecnosti sú považované za odraz sklárskej výroby
v hrnčiarstve.
Presnejšie znaky vplyvov tureckej keramiky zadefinoval I. B. Kovács, ktorý za takéto znaky
považuje: používanie glazúry v kombinácii s rytými geometrickými a rastlinnými motívmi.
Prvýkrát na území Slovenska bola vyčlenená morfologická náplň takejto keramiky, do ktorej
boli zaradené misy, misy na nôžke, taniere, džbány a poháre (B. Kovács, 1980, 53).
Pri zadefinovaní tureckých vplyvov na keramike je nutné zamerať sa na výzdobné motívy,
ktoré sú používané na takejto keramike. Veľmi častým motívom používaným na keramike tureckej proveniencie sú ryté a maľované kvetinové a rastlinné motívy. Názory o ich pôvode sa
rozdeľujú na dve skupiny. Zástancovia prvej skupiny tvrdia, že pôvod kvetinových a rastlinných ornamentov je nutné hľadať v byzantsko-islamskom prostredí (Fehér, 1972, 199; Soproni,
1981, 193). Medzi najčastejšie používané typy kvetinových motívov patria kvety karafiátu,
ruže, granátového jablka a tulipánov (Mészáros, 1968, 17). Zástancovia druhej skupiny hľadajú
pôvod kvetinových výzdobných motívov v habánskom prostredí a považujú ich za ovplyvnenie
habánskych hrnčiarov (Kalmár, 1959, 34).
Florálna maľovaná keramika sa vo väčšine prípadov vyskytuje na slávnostnej (luxusnej) keramike, takou je napr. keramika zvaná rhodosský tovar (Gerö, 1978, obr. 4).
Ďalším výzdobným prvkom používaným na keramike tureckej proveniencie je výzdoba
technikou sgraffito (Kovács, 1984, 20). Termín „sgraffito“ je odvodený od talianskeho slova
„sgraffiare“, ktoré označuje vyškrabávanie, škrabanie a označuje sa ním technika, pri ktorej sa
na vyformovanú nádobu naniesla tenká vrstva engoby, do ktorej sa ostrým predmetom vyškrabávali ozdobné vzory tak, aby bola odstránená pôvodná farba engoby. Pri takejto činnosti sa
dosahuje výsledný efekt, pri ktorom sa na svetlom základe tvorí tmavá kresba. Takýmto spôsobom boli vyškrabávané rôzne druhy roziet, špirály či medailóny v tvare srdca.
Pôvod tejto techniky sgraffito je nutné hľadať v blízkovýchodných islamských krajinách,
kde bola táto technika používaná už v 8. – 9. stor. V 14. – 15. stor. sa táto technika ujala v Byzantskej, Seldžuckej a Osmanskej ríši, ktorá ju svojimi výbojmi priniesla na Balkán a odtiaľ sa
dostala ďalej do Európy (Kovács, 1984, 20). V súčasnosti má pojem technika sgraffito širší význam, rozumie sa pod ním akákoľvek výzdoba vyhotovená vyškrabávaním do farebného podkladu.
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Ďalším výzdobným prvkom s obľubou používaným na keramike tureckej proveniencie sú
ryté a kolkované geometrické vzory a obrazce (Drenko, 1970, 172; B. Kovács, 1980, 53; Gerelyes, 1987a, 169), ktoré boli často používané v kombinácii s polychrómnym glazovaním.
Z geometrických motívov boli v obľube používané predovšetkým trojuholníky, štvorce, kosoštvorce a ich deriváty, rôzne viacuholníkové tvary a hviezdice. S obľubou boli používané aj
rôzne zvieracie motívy, predovšetkým to boli vyobrazenia štylizovaných vtáčikov (Kovács,
1990-91, 170, obr. 3:10) alebo vyobrazenia rýb, ktoré sú známe aj z Fiľakova (Kalmár, 1959,
33, tab. 70,75) a zo Sobôtky (Drenko, 1971, obr. 4:2).
Povrchová úprava nádob pochádzajúcich z obdobia tureckých vojen sa vyznačuje bohatým
využívaním glazúry. Na základe našich zistení bola často používaná polychrómna glazúra, najčastejšie v kombináciách týchto farieb: žlto-hnedá, žlto-zelená, zeleno-hnedá, výnimočne sivomodrá alebo hnedo-biela. Výsledky našich zistení sú zhodné so závermi, ktoré zistil Gy. Mészaros na keramike zo Szekszárdu (Mészáros, 1968, 19). Glazúra okrem povrchovej úpravy bola
využívaná aj ako výzdobný prvok, predovšetkým vtedy, keď vytvárala stekajúce pásy, ktoré
boli vytvarované do tvaru kvetov a listov (Fodor – Kozák, 1970-71, 149). Takáto keramika pochádza aj z hradov Buda, Vyšehrad a Jáger (Gerö, 1978, 350).
Pre úplnosť treba uviesť ešte jeden výzdobný prvok používaný v tomto období a tým je používanie plastických rebier (Gerelyes – Feld, 1986, 143). Signifikantnosť tohto výzdobného
prvku pre keramiku z tohto obdobia je pomerne malá, pretože plastické členenie a plastické
rebrá sú v 16. a 17. stor. rozšírené vo všeobecnosti aj na území, kde vplyv tureckej okupácie nezasahoval (Pajer, 1982, 69).
Po poukázaní na výzdobné prvky používané na keramike tureckej proveniencie je nutné
zhodnotiť aj morfologickú náplň takejto keramiky. Azda najtypickejším tvarom pre takúto keramiku je miska na nôžke, turecky nazývaná „szahan“ (Fehér, 1972, 199). Existuje jej niekoľko
typov a variácii s rôznou profiláciou misiek. Ich spoločným menovateľom je to, že všetky sú
postavené na dutej nôžke. Tieto misky neboli vhodné na prípravu jedál, slúžili predovšetkým
na ich podávanie. Podávali sa v nich rôzne druhy tekutej stravy, ako sú prívarky alebo perkelty
(tamže).
Ďalším obľúbeným tvarom boli rôzne druhy kanvíc. V tureckom kuchynskom inventári sú
známe dva druhy kanvíc, a to kanvica s výlevkou nazývaná „ibrik“ a kanvica bez výlevky nazývaná „göğüm“ (Gaál, 1991, 191). Kanvica s výlevkou slúžila na uskladňovanie vody, ktorá
sa používala na rituálne umývanie rúk. Mohla však slúžiť aj na uskladňovanie čaju alebo kávy
(Fehér, 1972, 199). Väčšie kanvice bez výlevky slúžili na zohrievanie vody, menšie mohli slúžiť na prípravu výťažku z tmavého čaju, ktorý sa zriedil s osobitne zohriatou vodou (tamže).
V tureckom keramickom inventári bolo používaných niekoľko druhov krčahov a džbánov
rôzneho tvaru, ako napr. „testya“ – krčah šálkovitého tvaru, „buca“– krčah vajcovitého tvaru
s uškom, „surahiya“– džbán s valcovitým hrdlom a bez ucha, ukončený kupolovitým uzáverom
a pod. Všetky tieto tvary keramiky tureckej proveniencie sú rozšírené aj v oblasti Bosny a Hercegoviny (Fehér, 1959, 124).
Ďalším druhom keramických tvarov sú rôzne druhy šálok, najčastejšie pologuľovitých tvarov. Medené predlohy takýchto šálok boli nazývané „ajran“ a slúžili na konzumáciu jogurtového nápoja alebo kyslého mlieka (Gaál, 1991, 200).Možno predpokladať, že obdobnú funkciu
mali aj ich keramické napodobeniny.
Významným druhom v keramickom inventári sú tzv. misy na pečenie chleba, vo väčšine
prípadov boli vyrobené z hrubozrnného materiálu a sú neglazované. Tieto ploché misky zvané
„tepsi“ boli vyrobené aj z medi. Menšie (medené) slúžili na prípravu rôznych druhov plnených
koláčov (Fehér, 1968, 285), zatiaľ čo keramické s väčšími rozmermi slúžili na pečenie chleba
zvaného „pidét“, ktorý pripomína langoš (Kovács, 1984, 43). Okrem takýchto mís na pečenie
boli používané aj zvony na pečenie (sütőharang) nazývané „publika“ (Kovács, 1990-91, 172).
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Tieto zvony na pečenie boli často rozšírené aj na Balkáne a neskôr prešli do keramickej náplne
maďarskej ľudovej keramiky, kde sa udržovali ešte aj v 19. a 20. stor. Takéto zvony na pečenie
slúžili ako pokrievka na pekáčoch (tamže).
U tureckého obyvateľstva je v keramickom inventári zaznamenaná častá imitácia medených
nádob. Takýmto spôsobom boli z hliny imitované misy na nôžkach, kanvice s výlevkou i bez
nej, misy na pečenie chleba, šálky a pod. (Fehér, 1968; Gaál, 1991).
V maďarskom bádaní z tohto obdobia často rezonuje otázka etnickej príslušnosti cudzích
dobyvateľov. Väčšina autorov na základe analýzy keramického materiálu, ktorých časté analógie nachádzajú na Balkáne, považuje za prevládajúci element v radoch osmanského vojska
islamské obyvateľstvo balkánskeho pôvodu, najčastejšie sa uvádzajú Srbi a Bosniaci (Fehér,
1959; Mészáros, 1968; Kovács, 1984, 1990 – 1991).
Dosť pravdepodobné je, že balkánske obyvateľstvo slovanského pôvodu mohlo pôsobiť
spolu s tureckým obyvateľstvom aj na území Slovenska. Možno to predpokladať aj na základe
toho, že počas tureckej okupácie Divínskeho hradu tam boli usadené oddiely nazývané „martalozi“ (Mózer, Šášky, 1971, 105). Pod týmto názvom sa v tureckých prameňoch označovala pechota alebo ľahká jazda regrutovaná z balkánskych Slovanov, slúžiaca na hraniciach ríše (Kopčan – Krajčovičová, 1983, 183).

ANALÝZA NÁLEZOVÉHO FONDU
Ako keramiku, na ktorej sa uplatňujú turecké vplyvy, sme výberovo vyčlenili tieto nálezy:

Keramika tureckej proveniencie zdobená terčovitými nálepmi v tvare malín. Foto: J. Ferleťáková

1. Torzá džbánu a uško
Keramické fragmenty sú zdobené polychrómnou hnedou a zelenou, ako aj žltou a zelenou
glazúrou. Polychrómne glazovanie sa uplatňuje v kombinácii s rytými trojuholníkmi a plastickými terčovitými nálepmi.
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Lokalita: Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: SNM – Archeologické múzeum Bratislava; Gemersko-malohontské múzeum Rimavská Sobota.

Pologuľovité šálky tureckého pôvodu. Foto: J. Ferleťáková

2. Pologuľovité šálky
Šálky pologuľovitej profilácie, sú evidentne cudzieho pôvodu. Z morfologického hľadiska
nenachádzame v domácom keramickom inventári obdobné tvary.
Lokalita: Fiľakovský hrad; Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: SNM –
Archeologické múzeum Bratislava

3. Torzo džbánu
3. (resp. krčahu)
Torzo je z vonkajšej strany
opatrené polychrómnou glazúrou
v kombinácii žltej, zelenej a hnedej farby. Jednotlivé farebné plochy glazúry sú od seba oddelené
rytými líniami, ktoré pripomínajú
štylizovanú rastlinnú výzdobu –
listy rákosia. Okrem toho sa na
džbáne (resp. krčahu) uplatnilo aj
geometrické rytie v podobe kruhov. Rastlinná výzdoba v tvare
listov rákosia je známa aj z územia Maďarska, z lokalít Törökszentmiklós a Törökkopány (Kovács, 1990-91, 173).
Lokalita Fiľakovský hrad.
Uloženie: Novohradské
múzeum a galéria Lučenec.
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Torzo džbánu zdobeného rastlinnou výzdobou. Foto: J. Ferleťáková

Fragment misky na nôžke. Foto: J. Ferleťáková

4. Fragment misky na nôžke
Fragment je zdobený hnedou, zelenou a bielou glazúrou v kombinácii s rytými geometrickými útvarmi, ktoré oddeľujú jednotlivé farby glazúry.
Lokalita: Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: Gemersko-malohontské
múzeum Rimavská Sobota.

Misa zdobená rytým vyobrazením rýb. Foto: J. Ferleťáková
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5. Misa
Misa zdobená rytým, pomerne realistickým vyobrazením rýb, ktoré sú usporiadané v rade
za sebou, po obvode misy. Ryby sú zdobené zelenou monochrómnou glazúrou, misa je na vnútornej strane opatrená monochrómnou glazúrou hnedej farby. Okraj misy je plasticky presekávaný.
Lokalita: Fiľakovský hrad. Uloženie: SNM – Archeologické múzeum Bratislava

Fragment z taniera s kolkovanou geometrickou a rastlinnou výzdobou. Kresba: A. Nagyová.

6. Fragment z okraja taniera
Fragment je opatrený obojstrannou polychrómnou zeleno-bielou glazúrou v kombinácii
s rytými kosoštvorcami a kolkovanou výzdobou, pripomínajúcou štylizovanú kvetinovú výzdobu.
Lokalita: Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: Gemersko-malohontské
múzeum Rimavská Sobota.

Fragment z krku džbána zdobený rytým štylizovaným vyobrazením stromu. Kresba: A. Nagyová
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7. Fragment z hrdla džbána
Fragment je glazovaný z oboch strán, z vnútornej strany je pokrytý zelenou glazúrou
a z vonkajšej hnedou glazúrou. Zdobený je rytým štylizovaným vyobrazením stromu (B. Kovács, 1980, 53) a je zeleno glazovaný.
Lokalita: Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: Gemersko-malohontské
múzeum Rimavská Sobota.

Fragment z taniera zdobený rytou rastlinnou výzdobou. Kresba: A. Nagyová

8. Okrajový fragment z taniera
Okrajový fragment z taniera s viacnásobnou profiláciou, zdobený polychrómnou glazúrou
žlto-zelenej farby a rytým rastlinným motívom, ktorý je opatrený monochrómnou glazúrou
bielej farby.
Lokalita: Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: Gemersko-malohontské
múzeum Rimavská Sobota.

Fragment z hrnčeka zdobeného rytou geometrickou výzdobou. Kresba: autor
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9. Fragment hrnčeka
Fragment hrnčeka zdobený rytými geometrickými útvarmi. Veľmi podobné hrnčeky boli
objavené pri archeologickom výskume na hrade Vyšehrad (Gerelyes, 1987 a, obr. 2: 3, 4). Tieto
hrnčeky z Vyšehradu majú veľmi podobnú profiláciu a takmer identickú výzdobu, pozostávajúcu zo štvorčekov a trojuholníkov (Gerelyes, 1987 a, 169). Výzdoba pozostávajúca z kolkovaných štvorčekov je zaznamenaná aj z kaštieľa v Ozore (Gerelyes, 1987b, obr. 7:2).
Lokalita: Fiľakovský hrad. Uloženie: Novohradské múzeum a galéria Lučenec.

Torzo misy na pečenie chleba. Foto: J. Ferleťáková

10. Torzo plochej misky
Torzo plochej misky slúžiacej na pečenie chleba. Je neglazúrovaná, materiál je hrubozrnný
a obsahuje drobné kamienky. Misky podobných tvarov sú publikované aj zo Szolnoku (Kovács, 1984, 34) .
Lokalita: Rimavská Sobota-Sobôtka „Turecký hrad“. Uloženie: SNM – Archeologické múzeum Bratislava.
Zaujímavá je aj otázka výroby keramiky, ktorú sme označili ako keramiku tureckej proveniencie. Na základe makroskopického pozorovania sme zistili, že hlina použitá na výrobu týchto nádob sa vôbec neodlišovala od hliny použitej pri výrobe keramiky domáceho pôvodu. Na
základe toho, že hlina použitá pri výrobe takejto keramiky nevykazuje z makroskopického hľadiska žiadne odlišnosti od ostatných nádob domácej proveniencie, predpokladáme, že bola vyrábaná z miestnych surovín – ílov poltárskej formácie. Historické pramene dokazujú, že Turci
si nechávali niektoré druhy keramiky vyrábať aj u domácich hrnčiarov. Svedčí o tom aj informácia z Jágra zo 17. stor , ktorá uvádza, že jágerský miestodržiteľ si nechal objednať u domácich hrnčiarov na svoj sviatočný stôl malé tanieriky (B. Kovács, 2001, 19). Výrobu domácich
hrnčiarov pre tureckého spotrebiteľa v tomto regióne dokladá aj nepodarok pologuľovitej šálky
zo Sobôtky (Hoššo, 1985, 257).
Uvedomujeme si, že prvky a keramické tvary, ktoré sme vyčlenili a označili ako keramiku
tureckej proveniencie, sú do určitej miery diskutabilné. Tento príspevok môže byť podnetom
na ďalšie prehodnocovanie nálezov z tohto obdobia.
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Ceramics of Turkish origin in Gemer-Malohont and Novohrad region
Abstract
In the second half of 16th century Gemer, Malohont and Novohrad districts became constant
part of The Osman Empire. Prominent position in this space especially had fortified seats –
castles Fiľakovo and Rimavská Sobota – Sobôtka „Turkish castle“.
Analysing ceramic material found in these castles we can distinguish particular alien features, that are most likely of osman origin.
Qualifying turkish influence in early middle-age ceramics come from Gemer – Malohont
and Novohrad regions we mainly use the results of hungarian research. According to this we
tried to draw basic tendencies, that are possibly relinquished at this ceramic material.
Defining turkish influencies is important to aim our attention to decoration motives, that
were used at this ceramics. Very common motive at turkish ceramics are engraved and painted
flower and herbal motives. Motives of carnation, rose, pomegranate and tulip flower are the
most used flower motives.
Next decoration technique found at turkish ceramics is sgraffito technique. The origin of this
technique is necessary to look for in Middle East islamic countries, where it was applied between 8th and 9th century already. In 14th – 15th century sgraffito is utilised in the Byzantine and
Osman empire, where, by aggresive rides farther into Europe, was it carried from. Engraved
and stamped geometric patterns and images, oftem used in combination with polychrome
glaze, were favourite kind of decoration of turkish ceramics. Among popular geometric motives we find triangles, squares, rhombuses and their derivations, different multiangle shapes
and stars.
Trendy motives at that time were even various animal motives, above all images of styled
birds and fish. Outside finish of vessels (period of the Turkish wars) was mainly glazing. Based
on our research polychrome glazing was frequently applied, most often in combination of these
colours: yellow-brown, yellow-green, green-brown, exceptionaly grey-blue or white-brown.
Resuming all decoration details implicated at turkish ceramics we should bound and qualify
also morphological side of these ceramics.
Maybe the most typical shape for these ceramics is bowl with little leg, in turkish called
„szahan“. These bowls were not suitable for preparing food, they were used for serving various
liqud side-dish and curry onto them.
Next popular shapes were different kinds of jar. Among turkish kitchen dishes two kinds of
jar are well known, i.e. a jar with a spout called „ibrik“ and a jar without a spout called
„göğüm“.
Very trendy were variuos kinds of cups, most often of hemispheric shape. Copper patterns of
these cups were called „ ajran“ and used for consuming of yoghurt drink or sour milk. Important kind of ceramics are so-called bowls for baking bread, mostly made of rough material and
without glazing. These flat bowls called „tepsi“ were made of copper. The smaller ones served
for preparing of various kinds of stuffed cakes, the ceramic ones in bigger proportions were
used for baking bread called „pidét“ resembling slovak „langoš“.
Analysing ceramic material we qualified as the ceramics with turkish influence next finds:
1. A Fragment of a jar and a handle
Ceramic fragments are decorated with brown and green polychrome colour, as well as yellow and green glaze. Polychrome glazing is applied in combination with engraved triangles and
plastic target stickers.
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2. Hemispheric cups
Cups with hemispheric profile, obviously of foreign origin. From morphological point of
view there is no compareable shape in our (slovak) ceramics.
3. A Fragment of a jar (jug)
The fragment is decorated with styled herbal ornamentation resembling the leaves of cane
(reed grass). Herbal ornamentation in shape of cane leaves was found also in Törökszentmikós
and Törökkopány.
4. A Fragment of a bowl with little leg
Fragment is decorated by brown, green and white glaze in combination with engraved geometrical shapes, that separate particular glaze colours.
5. A bowl
The bowl decorated by engraved, relatively realistic image of fish, that are arranged in a row
in bowl´s circumference.
6. A Fragment of a plate´s rim
The fragment is decorated by polychrome green-yellow glaze in combination with engraved
rhombuses and stamped ornament resembling styled herbal decoration.
7. A Fragment of a jar´s neck
The fragment is decorated by engraved styled image of a tree from outer side and has green
glaze.
8. Marginal fragment of a plate
The fragment of a plate with multiplex profilation, decorated by polychrome yellow-green
glaze and engraved herbal motive, that is covered by white glaze.
9. A Fragment of a mug
The fragment of a mug is decorated by engraved geometrical shapes – squares and triangles.
Very similar mugs were found by archaeological research at Vyšehrad castle.
10. A Torso of flat bowl
The torso of flat bowl used for baking bread. Bowls of similar shapes were also found in
Szolnok
We realise, that features and ceramics´ shapes we have selected might be a matter of discussion. This contribution at leats represents an impulse to revalue the finds of this period.
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O keramickej produkcii možno povedať, že patrí k najstarším pracovným činnostiam
v dlhodobom vývoji ľudskej kultúry a civilizácie. Keramické výrobky sú známe už z obdobia
mladšej doby kamennej – neolitu, o čom svedčia početné archeologické nálezy z jednotlivých
regiónov Slovenska. Okolie Trenčína, samozrejme, nie je výnimkou. V meste Trenčín pracovalo v 16. storočí sedem cechov, medzi nimi je známy aj hrnčiarsky, ktorý dokladajú artikuly
z roku 1584.
Predmetom nášho stručného exkurzu je neskoršie obdobie, súvisiace s produkciou keramiky, ktorá je známa pod názvom fajansa. Technologické princípy tejto výroby sú pomerne
dávne, poznali ich už starí Egypťania 4000 rokov pred Kristom. Európsky kontinent prišiel
s ňou do styku v 13. storočí zásluhou arabských Maurov, ktorí ju priviezli do Španielska, ktorého časť ovládli. Západné Slovensko i Trenčín sa zoznámili s výrobou fajansy zásluhou švajčiarskych novokrstencov – anabaptistov, ktorých domáce obyvateľstvo začalo nazývať Habáni. Títo protestanti sa pre svoje náboženské presvedčenie museli vysťahovať zo svojej
pôvodnej vlasti – zo Švajčiarska. Cez Moravu sa dostali na územie Slovenska a v roku 1622 aj
do Trenčína a niekoľkých blízkych lokalít.
Po príchode na Slovensko, a teda i do Trenčína sa Habáni pridržiavali svojej viery a zvyklostí, žili v osvedčených komunitách. Tento stav bol v novom prostredí, samozrejme, dočasný.
Podľa záznamov v rímskokatolíckej matrike v Trenčíne bol už v roku 1653 pokrstený Jozef,
syn Jozefa „Anabaptistu“. V roku 1659 krstí trenčiansky rektor Ladislaus Vid „dve deti a dve
panny“ otca Mikuláša Panira a matky Reginy. Konvertovaniu sa nevyhla ani najrozšírenejšia
habánska rodina v Trenčíne – Penkertovci. V tomto čase sa Habáni snažili udržať aspoň svoju
etnicko-sociálnu identitu výberom manželských partnerov, keď zanechali svoje pôvodné náboženské presvedčenie.
Okolo roku 1910 vykopala Vlasta Havelková, národopisná pracovníčka z Prahy, na trenčianskom hrade torzo habánskeho taniera z roku 1643. Jej nálezy preskúmal známy moravský
keramikár Heřman Lansfeld a zostali v zbierkovom fonde Národopisného oddelenia Národného múzea v Prahe. Habánske taniere má vo svojich zbierkach aj Trenčianske múzeum
v Trenčíne. Jeden má dno zdobené kvetom v zelenej a fialovej farbe, okraj delený na štyri polia
s mriežkovou výzdobou a kvetmi. Na druhom tanieri zdobí dno architektonický námet s kvetmi
v modrej farbe, na okraji je mriežka, kvety, štvorce. Tretí tanier má hlboké dno, ktoré zdobí
veľký modrý tulipán, ďalej zelené, modré a žlté lístky. Delený letopočet 16 87 sa nachádza po
obidvoch stranách tulipánu. Na širšom okraji sú dekoratívne prvky podoby čipkovitých zúbko205

vitých tvarov v modrej farbe. Tento tanier pripomína tvarom, nie však veľkosťou väčšie taniere, známe pod názvom „kardinálske klobúky“. Štvrtý tanier má bielu polevu, okraje a dno
kontúrované dvojitými linkami, kvetinový dekor s rovnakým námetom na dne i na okrajoch,
s deleným letopočtom 16 80 na okraji. Habánsko-slovenský je aj fajansový džbán hrnčiarskeho
cechu z Nového Mesta nad Váhom z roku 1713. Spoľahlivo ho pomáha identifikovať tento
nápis: „Tento (d) žbán prináleží do poctivého cechu hrnčiarskeho do Nového Mesta“. V súčasnosti (2004) sa nachádza v zbierkach Národopisného oddelenia Historického múzea Národného múzea v Prahe. Opísané predmety reprezentujú základné typy fajansových nádob – široké
(taniere) a vysoké (džbány) podľa klasifikácie Heřmana Lansfelda. Podotýkame, že je to len
niekoľko artefaktov, ktoré boli používané v Trenčíne a okolí (nevieme, či je to aj miesto ich
vzniku). František Kalesný vo svojej rozsiahlej monografii Habáni na Slovensku uvádza vyše
päťdesiat rozličných tvarov nádob, ktoré vychádzali spod rúk habánskych keramikárov. Jeho
práca má neporovnateľne širší záber, než je náš záujem, ktorý prezentujeme pri tejto príležitosti.
Podobne ako sa život Habánov prispôsoboval novým podmienkam, aj ich keramická produkcia nadobúdala novú podobu. Dôkazom toho je aj už vyššie uvedený džbán z roku 1713.
Pokiaľ to vyobrazenie dovoľuje, možno konštatovať určitý stupeň rustikalizácie výzdoby, teda
čiastočný posun od pôvodnej dekorácie. Spolu s tanierom, dno ktorého zdobí architektonický
námet, patrí k málu kompletných artefaktov, ktoré zostali po Habánoch v okolí Trenčína z 18.
storočia (1735).
Počas mnohých stáročí výroba keramiky s ciničito-olovnatou glazúrou prekonala dlhý
vývoj s vyvrcholením v období talianskej renesancie. Túto technológiu Habáni priniesli na západné Slovensko v 16. storočí a do Trenčína v treťom decéniu 17. storočia. Známy keramický
odborník – teoretik i praktik – Heřman Lansfeld delil trenčiansku fajansu 19. storočia na dve
základné skupiny: 1. riad vysoký a 2. riad široký. Tejto klasifikácie znalca keramiky sa budeme
pridržiavať aj my. Prvú skupinu reprezentujú džbány, džbány s pyštekmi – krčahy, džbány debnené – sovy, džbány so zúženým hrdlom – krpky. Zaujímavé určenie mali plosky – čepáky,
ktoré džbankári vyrábali pre pútnikov v neďalekej Dubnici nad Váhom. Druhá skupina – široký riad mal najčastejšie podobu mís: misy známe ako škutelky – vyskytovali sa v dvoch veľkostiach, ďalej misy obyčajné, misy pečienkové, fízlové misy prezentované v piatich veľkostiach, nádoby na umývanie, taniere boli známe v dvoch podobách – menšie a väčšie. Z roku
1678 sa zachoval súpis inventára habánskych keramických výrobkov z Trenčianskeho hradu.
Tento zoznam takmer úplne korešponduje s vyššie uvedeným sortimentom z 19. storočia. Je to
dôkaz o tom, že produkcia trenčianskych džbankárov prevzala tvary niekdajších habánskych
výrobcov.
Podkladová farba trenčianskej fajansy na ploche výrobkov je biela, niektoré nádoby sú
mierne tónované svetlomodrou farbou. Spodná vonkajšia časť vysokého riadu – fízel je spravidla odlíšená od farby glazúry tým, že je žltá, s modrým úzkym pásikom. Na niektorých nádobách je fízel biely, podobne ako plocha, býva tiež modrý alebo okrúžený dvomi úzkymi pásikmi.
Z druhej skupiny trenčianskej fajansy alebo širokého riadu sú známe misy a taniere. Misy
majú strednú veľkosť s profilovaným ústím po obvode. Ďalšie misy majú ústie hladké, bez profilovania, s kolmo padajúcimi stenami, nižšie smerom ku dnu sú zošikmené. Tieto misy majú
na obvode po dve oproti sebe umiestnené šúľané ušká. Na tanieroch sa od ústia mierne zvažuje
šikmá plocha, potom sa zalamuje a oblou stenou sa dotýka dna.
Trenčianska fajansa je charakteristická sýtou modrou farbou, vyskytujúcou sa na prevažnej
väčšine zachovanej keramickej produkcie. Táto farba je známa vo viacerých odtieňoch – podľa
toho, ako ju maliar navrstvil alebo namiešal. Druhou farbou s najčastejším výskytom je jasná
žltá, ktorej je na ploche nádob oveľa menej a možno ju hodnotiť ako doplnkovú. V niekoľkých
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prípadoch sa vyskytujú aj iné farby, ale pre Trenčín už nie sú natoľko typické. Je to pritmavená
žltá farba, ďalej tmavozelená a málo výrazná bordová.
Výzdobné prvky na produkcii trenčianskych keramikárov vykazujú tri variácie: 1. rastlinné,
2. geometrické, 3. figurálne. V prvom prípade sa najčastejšie vyskytujú motívy ruže a tulipánu,
ktoré zaznamenávame už na pôvodnej habánskej tvorbe. Ružu v štylizovanej podobe často
zvýrazňujú kruhy a bodky jasnej žltej farby. Ruža býva predstavená ako nepravidelný, mierne
deformovaný kruh. Doplňujú ju kompozície z vetvičiek a oblúkovitých mykačiek po bokoch
tenkej stonky. Aj ďalší rastlinný motív – tulipán umelci stvárňovali v štylizovanej podobe.
Tento kvet má tiež modrú farbu a tvoria ho tri až desať vetvičiek s tmavšími vrchnými koncami
týchto prvkov, kde maliar farbu navrstvil. Jednotlivé prvky kvetu doplňujú žlté bodky, alebo
ich naprieč s pája linka jedným ťahom štetca. Obidva rastlinné motívy dominujú na bruškách
vysokého riadu. Na misách a tanieroch krášlia dná, ale tiež okraje týchto výrobkov pod ústím
po celom obvode.
Podstatne menej sa vyskytujú na trenčianskych výrobkoch výzdobné prvky druhej skupiny.
Najmä na krpkách džbankári maľovali kompozície elipsovitej podoby. Nachádzajú sa na vypuklých častiach, horizontálne namaľované a zdvojené. Spojenie zvislým ťahom štetca im dávalo mašľovitý tvar – z toho aj pomenovanie mašľa, mašlička. Geometrické sú aj dekoratívne
prvky na dnách mís a tanierov – nízkeho riadu. Sú to predovšetkým kruhy, ktoré vznikali priložením štetca s farbou pri točení na hrnčiarskom kruhu. Zvláštny je vlnovkovitý kruh na dne taniera, vo vnútri delený vrtuľovitými útvarmi a čiarami. Centrálne umiestnenie týchto tvarov na
dne a ich varírovanie pripomína staré solárne motívy. Ako geometrické možno vnímať aj linky
na obvode vysokého riadu, ktoré sú v skutočnosti kruhmi. Medzi nimi maliari umiestňovali
zvislé obdĺžnikové tvary, určované hrúbkou štetca.
Tretiu skupinu trenčianskej fajansy prezentujú výrobky, na ktorých sa nachádzajú figurálne
dekoratívne motívy. Sú to predovšetkým vtáčie (holubičie) námety na bruškách džbánov, častejšie v modrej, menej často v žltej farbe. Tieto figurálne podoby nie sú osamotené, doplňujú
ich ruže a tulipány, mykačky, kruhy po obvode, zdvojené kruhy. Napriek prítomnosti týchto
prvkov, figurálny motív je centrálny, a teda dominantný. Výnimočne pôsobiaci je obrázok
srnčeka na jednej z mís, realizovaný v naivnej podobe. Ušká zvieratka sú skôr zajačie ako
srnčie – zrejme to bol vedomý zámer autora. Tento námet doplňujú už známe ruže, tulipány
a mykačky. Na tanieri je aj datovanie – letopočet 1881, ktorý je dôkazom, že na sklonku 19.
storočia trenčianski džbankári ešte pracovali. Táto misa má v zbierkovom fonde Trenčianskeho
múzea časového druha z rovnakého obdobia. Je ním krpka s nápisom Neh Zsijú Szlováci, s letopočtom 1881 umiestneným pod nápisom. Obidva slovné i číselné údaje sú orámované kruhom z maľovaných tulipánov a mykačiek, ktoré sú namaľované štandardnou modrou farbou.
Antropomorfné figurálne námety realizovali trenčianski výrobcovia v obmedzenom množstve, dôkazom čoho je ich minimálny výskyt medzi dochovanými artefaktmi. Patrí k nim svätenička, pozostávajúca z dvoch dielov. Spodok má podobu guľovitej nádobky zdobenej tradičnými motívmi tulipánu, ruže a mykačiek. Tabuľkovitá časť artefaktu je obdĺžniková,
profilovaná, obrúbená žltým pásikom a modrou vlnovkou. Na vrchole je plastický krúžok so
zahĺbením, pod ním dva otvory na prevlečenie povrázka, slúžiaceho na zavesenie sväteničky.
Na ploche tejto časti sa nachádza lisovaný krucifix bledomodrej farby. Bedrá Ježiša Krista zahaľuje žltá pokrývka.
Ojedinelá je misa s vrchnákom, ktorej úchytka je realizovaná ako figurálna kompozícia
s postavami muža a psíka. Obidve časti nádoby sú po celej ploche prelamované, povrch je
modrý. Na bielom dne sú iniciály „LS“ a datovanie 1862. Je to majstrovský výrobok z dielne
trenčianskych výrobcov.
Antropomorfné námety – a dokonca dva na jednom výrobku – sa nachádzajú aj na torze
džbána. Na tomto predmete sa nezachovala vrchná časť – celé ústie je odbité. Džbán má väčšie
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rozmery ako podobné práce trenčianskych majstrov. Vľavo od ťahaného ucha je umiestnená
maľba Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, ktorá drží na kolenách mŕtve telo Ježiša Krista. Maľba je vyhotovená precízne, odev Panny Márie je v bledobelasej, žltej a fialovej
farbe. Kristovo telo je kontúrované tmavofialovým burelom a bledým burštýnom. Koruny
i svätožiara sú žlté. Obidve plochy okolo figurálneho motívu vyplňujú kvety, klinčeky ruže, konáriky, mykačky. Vpravo od ucha sa nachádza maľba sv. Jána Nepomuckého, plocha okolo
neho je vyplnená podobne ako pri Sedembolestnej. Podľa dobrozdania Heřmana Lansfelda bol
džbán vyrobený okolo roku 1830. Na ploche medzi uchom je nápis TRENCIN – miesto výroby a na dne iniciály GM, za ktorými sa skrýva meno majstra Jakoba Műllera. Heřman
Lansfeld zistil podľa zápisu v matrike na Dobrej Vode, že tento džbankár sa tu narodil 25. augusta 1807 otcovi Habánovi Jakobovi Műllerovi a matke Barbore. Zomrel ani nie 50-ročný 28.
februára 1855, o čom svedčí zápis v trenčianskej matrike zomretých.
Pri návšteve Heřmana Lansfelda v Trenčíne roku 1931 sa tu Lansfeld stretol s posledným žijúcim džbankárskym majstrom Alojzom Jankovským. Nevieme, či sa majster v svojom pokročilom veku ešte venoval remeslu. V Trenčianskom múzeu v Trenčíne i v Mestskom múzeu
v Bratislave sa nachádzajú v zbierkových fondoch jeho výrobky ako doklady produkcie fajansy
z prelomu 19. a 20. storočia. Produkciu Alojza Jankovského možno tiež klasifikovať ako riad
vysoký a riad široký. Prvú skupinu tvoria vázy a kvetináče, druhú taniere. Predmety prvej skupiny mali praktické využitie a súčasne boli zaujímavé svojou krásou. Výrobky druhej skupiny
mali dekoratívnu funkciu, ktorú určoval ich tvar. Svojou veľkosťou vázy nemajú pendanty
v produkcii trenčianskej fajansy predchádzajúceho obdobia. Ich brušká sú objemnejšie, ústia sú
menšie ako dno. Rozhranie hrdla a bruška je miestom dvoch proti sebe osadených ušiek esovitého tvaru. Na celej ploche sú vázy pomaľované tulipánmi, ružami a lístkovými vetvičkami.
Prevažujúca modrá farba má iný odtieň oproti staršej fajanse a býva doplnená žltými bodkami.
Zaujímavé sú kvetináče, ktoré produkoval majster Jankovský. Na vonkajších stenách použil
modrú farbu a výzdobu netvorí maľba, ale perforácia stien v podobe obdĺžnikov a kruhových
otvorov. Kvetináče sú tvarované ako kalichy v dvoch vzoroch. Prvý má ústie len mierne vyhrnuté, na druhom je ústie viac vyhrnuté, ukončené čipkovitým profilovaním. Ušká esovitého
tvaru sú umiestnené oproti sebe pod ústím.
Jedinečné svojim tvarom i maľovaním sú dekoratívne taniere, reprezentujúce široký riad.
Alojz Jankovský ich produkoval v dvoch veľkostiach. Väčšie dosahujú priemer v ústí okolo 31
cm, menšie asi 20 cm. Výnimočné sú svojim tvarom. Od dna sa dvíhajúci okraj je prerezávaný,
podobne ako na vyššie spomenutej mise s plastickou figurálnou kompozíciou. Na obvode sú taniere zdobené plastickými guľkami modrej farby, podobne sú väčšinou modré aj prerezávané
okraje, zriedkavejšie sú zelené. Na dnách tanierov je biely podklad, výzdobu tvoria tradičné
ruže a tulipány, ďalej margaréty a lístkové kompozície. Dominuje modrá farba, žlté sú malé nepravidelné krúžky. Jeden tanier nemá tradičnú rastlinnú výzdobu na dne, ale nahrádza ju uhorský štátny znak, ktorý nie je celkom vydarený. Osvedčenú modrú a žltú farbu doplňuje v tomto
prípade ešte zelená.
Majster Alojz Jankovský zomrel v roku 1938 a produkcia príťažlivej trenčianskej fajansy sa
tým skončila. Jeho výrobky mali praktickú i dekoratívnu funkciu. Svojou krásou ozdobovali
všetky interiéry, v ktorých sa nachádzali.
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Pri archeologickom výskume hradu Trenčín, ktorý sa realizoval v rámci pamiatkovej obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky, boli získané nálezy keramiky, ktorá svojim typickým
vzhľadom a materiálom patrí k druhu novovekej keramiky známej ako fajansa alebo majolika.
Problematike fajansy bolo najmä v posledných desaťročiach venovaných niekoľko závažných
prác z pera historikov a etnológov zameraných na ich výskyt na Slovensku a v širšom kontexte
na jej genézu a vývoj.
Všeobecne známe sú historické udalosti, ktoré dali podnet na výrobu, rozšírenie a transformáciu fajansy na našom území. Príslušníci sekty anabaptistov (novokrstencov) predstavovali
radikálnu vetvu nemeckej reformácie, a preto boli vyháňaní a prenasledovaní. Od roku 1621
boli ako nežiaduci element vyhnaní z Moravy a usadili sa u nás v „bratských dvoroch”, pričom
na juhozápadnom Slovensku žili roztrúsení už v druhej polovici 16. stor. V Trenčíne podľa záznamu v roku 1577 opravovali most cez Váh a mestské brány. Po roku 1622 ich počet
stúpa, venujú sa remeslám a roľníctvu.
Stručne sa zmienime o druhu keramiky, ktorá sa nazýva majolika, alebo fajansa. Názvy vyjadrujú druh keramiky pokrytej olovnato-cíničitou polevou. Materiálom sú prírodné železité
alebo vápencové íly, ako aj biele pórovinové alebo kachlové íly. Známe historické miesta
a dielne sú početné, spomeňme napr. majoliky hispánsko-maurské, vo Francúzsku fajansy
oironské, výrobné centrá – talianska Faenza, Urbino, Castel Durante, Castello Fiorentini, Siena, Montelupo, Benátky, v Holandsku Delfty a mnohé iné. Uhorská a moravská šľachta poznali
bohato zdobenú keramiku cudzej proveniencie ešte pred príchodom habánov. Na Slovensku sú
napríklad v zbierkach hradu Červený Kameň taniere z rokov 1520, 1544. Rodovej histórii moravskej šľachty Pernštejnovcov sú venované misy vyrobené v Derute roku 1550. ( Katalóg výstavy Italská majolika v československých sbírkách. Praha, 1973 ). Dodnes autori prác o habánskej keramike nie sú jednotní v názoroch na eponymiu názvov majolika a fajansa.
V rámci pamiatkovej obnovy Trenčianskeho hradu v 50-tych až 60-tych rokoch pri čistení
objektov od závalov a deštrukcie murív, ako aj pri terénnych úpravách sa nachádzalo veľké
množstvo habánskej keramiky v podobe črepového a fragmentárne zachovaného materiálu.
Časť z neho sa zachovala v zbierkach múzea, ale ďalšie nálezy „padli za obeť“ neznámym páchateľom, ktorí odcudzili z provizórneho hradného depozitára značnú časť nálezov (ústna informácia Š. Pozdišovského).
Súkromné iniciatívy odborníkov a zberateľov v prípade fajansy z hradu, z ktorých len niektorí sú menovite známi (V. Havelková z Prahy, H. Lansfeld zo Strážnice, I. Bizmayer z Modry), exponáty v múzeách (Trenčín, Trnava), sú dôkazom výnimočnosti a jedinečnosti tohto
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druhu keramiky. Z archívnych prameňov sa dozvedáme, že v pobelohorských inventároch pri
konfiškáciách majetku sa ako najvzácnejšie kusy vyskytuje drahocenný stolový riad vyrobený
moravskými novokrstencami. Habánska fajansa sa neodhadzovala do odpadu ako bežná hrnčina, ale dedila sa a opatrovala, veľmi skoro sa dostávala do zbierok vznikajúcich múzeí v 19.
storočí. Najcennejšie výrobky habánskej keramiky Illésházyovci v záujme ochrany pred rabovaním vojska, ktoré sídlilo na hrade, previezli do Dubnice spolu s galériou portrétov a obrazov
a s ďalším mobiliárom. Zostali predmety poškodené a kachle pevne osadené v interiéri. Prvoradý bol výskyt fajansy v šľachtickom prostredí, na feudálnych hradoch trenčianskeho regiónu
– Trenčín, Beckov, Čachtice. Inventár Trenčianskeho hradu z roku 1678 je dokladom širokej
škály predmetov, aké sa na hrade používali (Watzka, 1957, 389-423).
Archeologický výskum Trenčianskeho hradu od roku 1970 nebol predstihový, ale mal charakter záchranného výskumu pri konzervácii a pamiatkovej rekonštrukcii. Získané nálezy
habánskej keramiky pochádzajú zo sond v areáli hradu, najväčšia koncentrácia nálezov bola
v odpadových vrstvách pod arkierom Ľudovítovho paláca, pod arkierovou chodbou paláca Zápoľskovcov, v zásype tzv. Illésházyovského mlyna a na najvyššom nádvorí v pivničke hospodárskych miestností Barborinho paláca.
Výroba fajansy na Slovensku je datovaná od roku 1580 do roku 1620 vo svojej inkunábulovej fáze. V rokoch 1620 – 1663 má svoje najväčšie rozšírenie až po koniec 17. stor. (Kalesný,
1974, 190). Počiatkom 18. storočia sa stále pridržiava tradícií v materiáli a vo výzdobe, ostrá
hranica tu neexistuje, koncom storočia je obohatená vplyvmi dedinského prostredia, aby nakoniec celkom zľudovela. Usadenie habánov v Trenčianskej stolici súvisí s poslednou vlnou sťahovania moravských novokrstencov na Slovensko. Trenčiansky župan Gašpar Illésházi usadil
novokrstencov „ in Thermis Trenchiniensis“ to znamená v Trenčianskych Tepliciach, ale aj
v Trenčianskej Teplej, Dubnici, Soblahove a Trenčíne. V Nitrianskej župe Pavol Nádasdy prichýlil habánov v Čachticiach, Častkovciach, Podolí, vo Vaďovciach a v Starej Turej.
Z uvedených príčin sa na Trenčianskom hrade v novovekom nálezovom materiáli– produktoch dielní habánskych remeselníkov zachovali v najväčšom množstve kachlice z vykurovacích telies – kachlových pecí. Kachlice sú masívnejšie a mohutnejšie, zatiaľ čo nádoby sú prevažne tenkostenné a subtílne. Do hradných interiérov priniesla habánske výrobky nová vlna,
ktorá upustila od neskorogotických a renesančných figurálnych, erbových a náboženských motívov prevažujúcich aj na hrade Trenčín. Staré kachlové pece boli zlikvidované a nahradené
uniformnými jednoduchými, niekde až strohými a účelovými vykurovacími zariadeniami,
ktoré priniesli módne prúdy. Prechodný stav medzi výskytom komorových kachlíc a moderných typov je na hrade zastúpený motívom reliéfnej rozety a kachlice s jednoduchým členením
vyhrievacej plochy vegetabilným ornamentom, bez glazúry.
Dokonale esteticky vyváženým a honosným druhom fajansových kachlí boli farebne glazované kachlice. Spočiatku aj stolová keramika mala jednoduchú výzdobu pozostávajúcu z drobného dekóru (napríklad tzv. kardinálsky klobúk a tzv. šály, prelamované podnosy zdobené len
erbom alebo monogramom šľachtica na bielom podklade).
Pre najstaršie obdobie habánskej keramiky je typický taliansky renesančný ornament, ktorý
sa menil a obohacoval, napr. o orientálne prvky, holandsko-čínske vplyvy, šupinový ornament
ako odraz tureckého umenia (Krisztinkovich, 1962, 54). Mnohé výzdobné prvky zostávajú
spoločné pre širokú európsku oblasť – akant, tulipán, vlnovka. Sú to základné prvky habánskeho ornamentu, vlnovka ako súčasť rozvilinového ornamentu, špirálové úponky, tulipán
v rôznych obmenách, konvalinka, ľaliový kvet, granátové jablko, trojlist, akant, poloakant, čipkový motív, šupinový dekór, listový (vavrínový) veniec, chinoiseria, iluzívna architektúra,
erby, heraldické znaky, cechové znaky. Štyri základné vysoko žiarivé farby majú svoje zákonitosti použitia: kobaltovomodrá, zelená v rôznych odtieňoch, žltá má svietivo žlté zafarbenie od
jemnej po oranžovú, červená pripravovaná z lístkového zlata a mangánovofialová používaná
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na kontúrovanie.
Výtvarná stránka a zmena technológie výroby kachlí sú pre obdobie konca 16. a prvej tretiny 17. stor. príznačné. Kachlice majú nízku obrubu, ktorá umožňuje dokonalejší prestup tepla.
Mení sa plastickosť reliéfu, ktorý niekedy úplne absentuje a je nahradený polychrómovou maľbou. Habánskeho pôvodu sú kachlice s medailónovým prehĺbením vo viacerých variantoch.
Ustálenou formou je medailónové prehĺbenie, reliéf je variabilný v podobe symetricky rozmiestenej ornamentiky v rohoch kachlice, alebo po obvode misovitej priehlbiny. Prevažujú
štylizované florálne reliéfne motívy, na vrstve bielej engoby je sýtozelená glazúra. Materiál
kachlíc je svetlý, okrový, dva razy pálený. Vnútorná časť nesie stopy textilných vlákien z výrobného procesu. Na Morave sú charakteristické pre počiatky habánskej keramickej produkcie,
datované do obdobia polovice 16. stor. (Pajer, 1983, 104-109).
Veľkou skupinou v nálezoch z hradu sú mozaikové kachlice s geometrickou kompozíciou
čelnej vyhrievacej plochy, ktorá je založená na reliéfe kružníc, a s oválnym reliéfnym členením, ktoré stykom štyroch strán vytvárajú ucelený štylizovaný vegetabilný vzor v niekoľkých
obmenách. V moravskom materiáli sú datované do konca 16. a začiatku 17. stor. (Pajer, 1983,
110-114). Kachlice so srdcovitým ornamentálnym motívom sú najtypickejším výrobok habánskych kachliarov. Ide tu o rovnaký princíp, t. j. rozmiestenie štylizovanej vegetabilnej výzdoby
vo vnútri geometricky vymedzenej plochy. Tieto kachlice mali štvorcový formát, glazúra bola
prevažne zelená, rôznych odtieňov, sú aj hnedo-žlté a modré (rozm. 205 x 205 mm a 210 x 210
mm). Boli najrozšírenejším typom (Košolná, Dechtice: Lansfeld, 1970, 27; Čachtice, Beckov:
Tóthová, 1978).
Veľkorozmerné obdĺžnikové kachlice vychádzajú z neskorostredovekých predlôh s renesančným portálom neseným stĺpmi pozdĺž drieku vyplnené motívom listovca, do ktorého sú zasadené prepletené srdcia so štylizovanými akantovými listami, v rohoch sú rozviliny a úponky
(rozm. 295 x 350 mm). Pestré glazúry na bielom podklade pôsobili v interiéri teplým a optimistickým dojmom. To isté možno hovoriť o svietivo žltom reliéfe, pozostávajúcom z ornamentálnych rozvilín a úponkov na bielom podklade, ktoré boli kontúrované burelom. Reliéf
s arkádami je známy z Ostrožskej Novej Vsi (Lansfeld, 1970, 26) a Bojníc. H. Lansfeld ich nazýva kachlice hradobného formátu (Lansfeld, 1953, 206).
Kachlice s reliéfom znázorňujúcim habsburský rodový erb sú na hrade v početných fragmentoch a rekonštruovanom exemplári, všetky so zelenou glazúrou na bielom engobovom
podklade, dva razy pálené. Materiál je tehlovočervenej farby, v niektorých častiach silno prepálený do hnedočervena. Časť zlomkov bola v suteréne Veľkej veže spolu s mušľovou akrotériou so zelenou glazúrou, zrejme súčasť uvedených kachlí. Sú známe zo Sobotišťa, z Veľkých
Levárov, z Modry je známa forma na výrobu tohto typu kachlice. Na hrade Beckov sú vyhotovené z niekoľkých foriem (nie všetky habánske), sú v zbierke múzea v Hlohovci a i. V Trenčíne
okrem hradu bol nájdený celý kus na podhradí pri opravách farských schodov pri Marienburgu
spolu s fajansovým džbánkom zdobeným jednoduchými pásikmi. Illésházyovci mali na podhradí svoje domy, kachlice s totožným motívom tu majú svoje opodstatnenie. Fajansové kachlice bez reliéfu sú na hrade zastúpené percentuálne v oveľa menšom počte, maľovali sa štetcami na bielu glazovanú plochu, výzdoba je pestrá ovplyvnená ornamentom talianskej
a holandskej renesancie. Okrem Trenčína sú v Košolnej, Sobotišti (Lansfeld, 1950, 92-93).
Stavané habánske kachle mali svoje rímsy, vrchnú, strednú a spodnú, zdobené a profilované
so zámerom pôsobiť výtvarne a slohovo jednotným celkom. Korunné kachlice v tvare epithema, renesančných oblúkových štítov, zahrotených akantových listov, jednoduchých, prípadne zložitejších palmetových akrotérií boli vždy vo farebnom vyhotovení jednotlivých
kachlí. (obr. 1). Nárožné kachlice na rohoch skosené majú reliéfnu výzdobu zasadenú do lištového orámovania.
Keramika je na Trenčianskom hrade zachovaná v zlomkoch a fragmentoch, celých kusov je
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Obr. 1 Akrotéria v tvare reliéfnej palmety,
žltá a modrá farba na bielom podklade. Hrad
Trenčín.

málo. Biely džbán datovaný rokom 16 má na bielej poleve typický habánsky florálny motív, iný
džbán je bez výzdoby a používal sa na vodu, ako
ukazujú nálezové okolnosti – nachádzal sa
v zásype cisterny.
Dva kusy tenkostenných kónických pohárov
s obojstrannou bielou polevou a s motívom vtáčika maľovaného modrou a žltou farbou pravdepodobne tvorili súčasť súpravy na pitie, našli sa
spolu vo vrstve na dolnom hrade. Miniatúrne
bielo glazované lekárenské nádobky na liečivé
masti, bez výzdoby , korešpondujú s písomnou
správou o lekárni, ktorá bola na hrade už v 16.
storočí.
Hygienická nádoba – nočník sa zachoval v celistvosti, má valcovitý tvar, ústie von vyhnuté,
dve protiľahlé uchá, glazúra je svetlá zelená,
ústie okraja biele zdobené po obvode jemným
florálnym motívom. Nález z horného hradu je
dokladom o jeho používaní v niektorom z palácov, podľa rozmerov azda v „ kišasonkinej svetnici ”. Umelecky zdobený nočník odlišného
tvaru je známy z Košolnej z roku 1663 (Lansfeld,

1950, 224).
Produktom habánskych dielní sú bohato maľované reprezentačné džbány pre cechy, menšie
pre cechových majstrov a tovarišov. Z hradu je nález tohto druhu – džbán so znakom cechu kováčov datovaný rokom 1756. Kováčska dielňa bola v areáli hradu počas stredoveku a novoveku, dokladom o tom sú kováčske kladivá nájdené pri archeologickom výskume dolného
hradu.
Habáni vyrábali hrnčiarske výrobky a fajansu pre okolité kláštory, pre jezuitský kláštor na
Skalke pri Trenčíne (Skalka nad Váhom). Archeologickým nálezom je biely krčah s výlevkou,
s pestrofarebným dekórom pozostávajúcim z kríža, iniciálok IHS v listovom venci, písmen C T
(Christo tutore ) a s datovaním 1753. Krčah sa pravdepodobne používal pri náboženskom obrade krstenia novorodencov.
V produkcii hrnčiarskych výrobkov boli habáni dokonalými remeselníkmi, mali svoje
vlastné tvary, výzdobu maľbou, vyškrabávaním a plastickými vzormi. Rozoznať habánske výrobky vyžaduje odborníka so znalosťou materiálu – hliny, glazúry, farieb. V listinnom materiáli
nájdeme označenia „ex labore anabaptistarum”. Na hrade sú častými nálezmi rajnice na nôžkach s profilovanými úchytkami, glazované, taniere s maľbou, mramorované a trasakované taniere a misy, hrnce vo vnútri s transparentnou glazúrou. Sortiment úžitkovej keramiky nebol
príliš široký, podieľali sa na ňom domáci hrnčiari. Hradní páni trenčianskeho panstva sa stali
patrónmi a ochrancami habánov pred prenasledovaním, odber výrobkov bol pre nich cenovo
výhodný, podľa písomnej dohody z roku 1623 (Kalesný, 1974, 66). S habánskou fajansou sa Illesházyovci stretli oveľa skôr, mali svoje majetky aj na Morave. Približne 45 typov fajansy zo
súpisu hradu nie je zrejme produktom jednej keramickej dielne, taký široký sortiment nepredpokladáme.
S habánskou fajansou sa stretáme na ďalších hradoch, podľa výsledkov archeologických výskumov a starších výkopových prác. Na Čachtickom hrade pravdepodobne používali habánsku
keramiku vyrobenú na habánskom dvore v obci, ako to dokladá nález keramickej pece v Čach214

ticiach a samotnej fajansy niekedy s neúplným datovaním 16.. (Lansfeld, 1974, katalóg).
Z Čachtického hradu je fajansa s neúplným datovaním 16.., ..73, .. 81, uložená v múzeu
v Čachticiach. Hradný inventár z roku 1645 uvádza vnútorné vybavenie miestností s bielymi
a zelenými kachlovými pecami (Kočiš, 1989, 21-22). Dodnes nevyriešená je problematika
čachtických spletitých chodieb vyhĺbených v spraši, údajne dielo habánov, mali slúžiť ako
úkryt pred prenasledovaním a úseky pri vstupoch ako vinné pivnice.
Na hrade Beckov v nálezoch archeologického výskumu (vedúca výskumu Š. Tóthová) sú
zlomky a fragmenty typickej habánskej fajansy, zlomok s datovaním – 16 . 1, fragmenty kachlíc s misovitou priehlbinou, mozaikové kachlice členené oválnymi rebrami, srdcovité. Reliéfna
kachlica s listovým medailónom a centrálnym motívom habsburgského rodového erbu – dvojhlavý orol s panovníckymi insígniami, jeden z fragmentov, zeleno glazovaný, je datovaný
rokom ..74. (obr. 3). Písomný dokument o vybavení hradu z roku 1658 obsahuje údaj o habánskych bielych a zelených kachlových peciach. (Kočiš, 1989, 38).
Krátko sa zmienime o hlinenej plastike, z Trenčianskeho hradu máme niekoľko neúplných

Obr. 3 Fragment figurálnej plastiky, žltá glazúra. Hrad Čachtice.

exemplárov, sú to naturalistické zoomorfné a antropomorfné plastiky pestrofarebne glazované.
Modelovanie z hliny nebolo v pôvodnom sortimente habánskych výrobkov, až do roku 1670
neprekračovali zákaz modelovať postavy ľudí a zvierat (Hrbková, 1972, 10; Lansfeld, 1950,
154-155). Volnú plastiku malých rozmerov interpretujeme ako detské hračky, figúrky svätých
z domácich oltárikov. Viazaná plastika sa používala ako súčasť svietnikov, držadlá pokrývok,
na výzdobu fajok. Z Čachtického hradu máme v zbierkovom fonde ľudskú hlavičku s prevládajúcou žltou glazúrou (obr. 2). Vyššie štíhle svietniky z nálezov na hrade napodobňujú kovové
predlohy nielen tvarom, ale aj farbou glazúry, môžu byť dielom domácich majstrov. Inventár
hradu uvádza „ nekrštenske svietničky biele ” a štvorramenné biele svietniky. Výtvarne náročné fajansové svietniky zdobené drobnou plastikou sú v etnografickej zbierke Trenčianskeho
múzea. Sú to reprezentačné typy svietnikov, neskorohabánska práca z 18. storočia.
Zruční remeselníci, akými habáni boli, mali záujem vyhovieť požiadavkám trhu, preto za215

čali s výrobou fajok. H. Lansfeld mal vo
svojej zbierke niekoľko kusov pestrofarebne glazovaných fajok z habánskych nálezísk. Pravdepodobne najmä v neskoršom
období masovo vyrábali fajky vo forme,
ktoré boli pokryté glazúrami. Na Trenčianskom hrade sú fajky so zelenou a žlto-hnedou polevou, ale aj neglazované, v sprievode
habánskej,
respektíve
neskorohabánskej fajansy. Podiel habánov
na ich výrobe je zatiaľ sporný, H. Lansfeld
považoval za habánske výrobky len konkrétne typy zo svojej zbierky.
Domáci hrnčiari napodobňovali habánske tvary nádob a kachlíc, najvýraznejší je
tento jav pri kachliciach s misovitými priehlbinami, mozaikových a so srdcovým
Obr. 2 Akrotéria v tvare reliéfnej palmety, žltá
vzorom. Na hrade Trenčín v priestoroch
a modrá farba na bielom podklade. Hrad Trenčín.
hospodárskeho a vojenského charakteru
boli neglazované, menej kvalitne vyrobené
kachle s typickými habánskymi vzormi niekedy so sľudovým povlakom na povrchu. Za domáci výrobok považujeme kachlice kazetové so šesťuholníkovým plastickým členením a s rozetami na vyhrievacej ploche. Pri archeologickom výskume vyvolanom výstavbou diaľnice na
úseku Trenčín – Istebník – Zamarovce bol objavený pôdorys kachliarskej pece, v ktorej sa vypaľovali kachlice o. i. so srdcovým reliéfom, neglazované (vedúca výskumu D. StaššíkováŠtukovská).
Vo výkope v areáli Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, na pozemku bývalého habánskeho dvora bola zistená odpadová vrstva s keramikou z pece, polotovary bez glazúry, po
prvom vypálení. Okrem kachlíc tvaru vaničky bol nájdený džbánok, zlomky keramiky, trojramenná podložka pod taniere a misy pri vypaľovaní, fragment hlineného roštu. Staršie nálezy
z bývalého habánskeho dvora v Trenčíne sú nezvestné (Lansfeld, 1953, 209). Pôvodný dom poskytnutý habánom sa nachádzal na námestí ( zv. Bláhovský dom), neskôr roku 1758 sa spomína
nájomný dom Illesházyovcov na predmestí (Horváth, 1985, 171). Pôdorys domu trenčianskych
habánov zo 17. stor. je uložený v Štátnom oblastnom archíve v Nitre.
Pre krátkosť príspevku sme sa nezmienili o značkách, monogramoch, iniciálach na habánskych prácach. Značia mená výrobcov, výrobné strediská, mená objednávateľov a zákazníkov,
ich dešifrovanie je náročnou záležitosťou.
V intenciách habánskej keramickej produkcie vyrábali pokračovatelia rodov už plne aklimatizovaní a oficiálne vyrovnaní po náboženskej stránke s vplyvom víťaznej katolíckej protireformácie. Ich produkty nachádzame v podobe bohato zdobenej fajansy najmä v dedinskom
prostredí, keďže šľachta a bohaté meštiactvo uprednostnili porcelán, výtvarne zdobenú kameninu, biskvit a umelecké sklo. Postmedieválna archeológia na hradoch stredného Považia je nenahraditeľným prameňom poznania, doplnkom historických správ. Výskumy končia na Čachtickom hrade k roku 1708 (príp. k roku 1799), keď bol zničený a opustený, na hrade Beckov
k roku 1709, keď vyhorel, na hrade Trenčín (devastovaný po príchode nemeckej posádky od
roku 1663) k roku 1790.
Záverom chceme upozorniť na to, že problematika habánskej keramiky v nálezoch Trenčianskeho hradu zďaleka nie je vyčerpaná, získaný nálezový fond umožní kresbové rekonštrukcie a detailné vyhodnotenie celého súboru. Spracovanie kolekcie habánskej fajansy, ale aj hrn216

čiarskych výrobkov z nových archeologických nálezov hradu a mesta si vyžiada dlhšie obdobie.
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Nástup renesancie sa na Devíne spája so stavebnou činnosťou vtedajších majiteľov hradu –
grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Začiatkom 16. storočia bola v rámci opevňovacích prác postavená východná (nazýva sa tiež Bratislavská) brána spolu s juhovýchodným hradbovým
múrom (Plachá – Hlavicová, 2003, 108). Renesančný štýl sa však plne uplatnil za ďalších majiteľov devínskeho panstva rodiny Bátoriovcov z ečedskej vetvy (1527 – 1605). Bátoriovci vybudovali na strednom hrade nový palác a budovy upravili v renesančnom štýle. V tomto období
bola postavená tiež malá strážna vežička, nazývaná Mníška alebo Panenská vežička (tamže,
110-111). Poslednými majiteľmi hradu boli Pálfiovci, ktorý vlastnili hrad od roku 1635 až do
začiatku 20. storočia. Renesančný sloh sa okrem architektúr uplatnil aj v zariadení interiérov.
Jedným z dokladov sú výzdobné motívy čelnej vyhrievacej steny kachlíc, pochádzajúce takmer
z celého areálu devínskeho hradu. Materiál1 však nepochádza zo stratifikovaných vrstiev, ale
zo zásypov. V súbore kachlíc z Devína jednoznačne dominujú renesančné kachlice poliate zelenou olovnatou glazúrou. Z gotických kachlíc prevažujú jednoduché kachlice zhotovované
pomocou hrnčiarskeho kruhu, reliéfne zdobené kachlice sa zachovali iba vo fragmentoch. Je to
pozoruhodné vzhľadom na významné postavenie prvého majiteľa hradu Devín Mikuláša Garaya, ktorý bol palatínom a tiež švagrom samotného cisára Žigmunda Luxemburského. Treba
však vziať do úvahy aj skutočnosť, že Garayovci ako prvý majitelia museli zabezpečiť lepšie
opevnenie hradu a taktiež postaviť obytné priestory, čo si určite vyžiadalo nemalé finančné náklady. Preto je možné, že uprednostnili skôr účelnosť nad estetickou funkciou. Reliéfne zdobené fragmenty gotických kachlíc sa nachádzajú predovšetkým v priestoroch horného hradu,
ktorý predstavuje reprezentačnú, honosnú časť. Dokazujú to okrem iného aj nálezy gotických
kamenných architektonických článkov ako fragmenty klenbových rebier, svorníky, ostenia
konzoly (Plachá – Hlavicová, 2003, 75). Práve tento priestor bol niekoľkokrát prestavovaný
a nakoniec tu bol roku 1896 postavený pomník pri príležitosti miléniových osláv, pri stavbe
ktorého boli likvidované zvyšky murív odstrelom (Plachá – Hlavicová, 2003, 58). To je ďalší
dôvod, prečo sa v celom súbore nachádzajú gotické kachlice iba vo fragmentoch.
Z hľadiska keramickej hmoty je v období renesancie črep väčšinou homogénne a tvrdo vypálený, ostrivo býva jemnozrnné, obsah drobných kamienkov a sľudy je minimálny, reliéf je
zreteľný, ostrý a často značne vysoký (Hazlbauer – Špaček, 1986, 162). Ak si všimneme technologické znaky súboru renesančných kachlíc z hradu Devín, tak kachlice sú vyrobené z jemne
plavenej hliny a veľmi kvalitne, redukčne vypálené. To však neplatí pre mozaikové kachlice,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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ktoré majú často tehlovočervenú farbu črepu a pomerne veľké množstvo prímesi (sľuda
a drobné kamienky). Ďalším znakom odlišujúcim gotické a renesančné kachlice je tvar komory. Pôvodne gotická kužeľovitá komora sa v období renesancie skracuje, až sa z nej stala komora, ktorá sledovala obvodový tvar a veľkosť čelnej vyhrievacej steny (Hazlbauer – Špaček,
1986, 161). Na renesančných kachliciach z Devína sa vyskytujú nízke rebrovité komory.
Ak si všimneme spôsob spájania komory s čelnou vyhrievacou stenou, uprednostňuje sa nalepenie komory kolmo na vodorovnú reliéfne zdobenú čelnú vyhrievaciu stenu, pričom tento
spôsob je závislý od výšky a tvaru obvodového rámu čelnej vyhrievacej steny. V prípade, že
rám je tvorený plastickou profilovanou lištou a jeho výška je približne 1 cm, často býva okraj
čelnej vyhrievacej steny vyhnutý nahor a následne na ňu je prilepená rebrovitá komora. V prípade tzv. mozaikových kachlíc, ktoré nemajú obvodový rám, sa komora pripája kolmo na vodorovnú čelnú vyhrievaciu stenu. Aj kvalita týchto spojov je oveľa vyššia ako pri gotických
kachliciach, hrnčiar dôkladne zahládzal aj spoje, na vonkajšej strane sa prebytočná hlina často
zrezávala (rožné hrany sú ostrejšie) a niekedy sa ešte dodatočne zahládzala prstami. Ďalším
znakom sú tiež odtlačky tkaniny, ktoré sa na gotických kachliciach z Devína nenachádzajú.
Tieto odtlačky pravdepodobne súvisia so zmenou technológie, keď vzhľadom na zložitejšie
a jemnejšie prepracovanejšie reliéfy hrnčiar, aby dosiahol kvalitné reliéfy, musel zvýšiť množstvo vody, čím sa hlina lepila na prsty. Počas odtláčania reliéfu by potom hrnčiar hlinenú platničku čiastočne nadvihol (keďže pridaním vody sa hlina viac lepila na prsty) a tým znehodnocoval reliéf. Aby tomu zabránil, použil textíliu (Mikšín – Hanykýš – Hazlbauer, 1986, 511).
Pokiaľ ide o výšku reliéfu, tá závisí predovšetkým od konkrétneho výzdobného motívu, pohybuje sa od 5 do 9 mm, no výnimku tvoria kachlice s mozaikovým vzorom, ktoré majú jednoznačne nízky reliéf – od 1 mm do max. 4 mm.

VÝZDOBNÉ MOTÍVY
V skúmanom súbore kachlíc zhotovovaných pomocou matrice možno rozlíšiť tieto motívy:
• rastlinné motívy (a ich kombinácia so zoomorfnými motívmi a architektúrou),
• figurálne motívy (antropomorfné, heraldické, náboženské),
• výzdoba mozaikových kachlíc (štylizované rastlinno-geometrické motívy).
Rastlinné motívy
Patria medzi najčastejšie sa vyskytujúce motívy na renesančných kachliciach z hradu Devín.
Veľmi frekventovaným motívom je motív vázy s kvetmi. Vyskytuje sa na kachliciach so
štvorcovou aj obdĺžnikovou čelnou vyhrievacou stenou. Kytica kvetov v antickej váze je
umiestnená v korálkovom rámčeku a v rohoch sú slimáčikovito zvinuté akantové listy (tab. I:
1, 2, 4), v poloblúkovom portáli (tab. II: 3) alebo v medailónovom ornamente, pričom zvyšná
plocha je vyplnená zložitým vzájomne prepleteným rastlinným ornamentom (tab. II: 4).
Motív vázy s kvetmi sa našiel na kachliciach z Kežmarského hradu (Polla, 1971, obr. 96: 2,
4), na kachlici z Čelákovic (Hazlbauer – Špaček, 1986, obr.7: 4), motív štylizovanej vázy a kytice pochádza aj z územia Poľska – napr. Wawel v Krakove (Piatkiewicz-Dereniowa, 1977, obr.
15, 16), z Wroclawi (Strauss, 1983, tab. 109: 2). Podobný motív rastlinnej výzdoby v poloblúkovom portáli sa našiel v Nitre (Kujovský, 1978, obr. 85: 8, 9), veľmi štylizovaný motív vázy
a kvetov v portáli sa tiež nachádza na kachlici z Košíc-Krásnej, kde je už súčasťou tzv. mozaikovej výzdoby (Polla, 1986, obr. 118: 5). Veľmi podobný motív vázy s kvetmi sa nachádza aj
na kachlici z lokality Hanau v Nemecku (Strauss, 1983, tab. 161: 4).
Motív vázy sa uplatňuje v období renesancie, predovšetkým v 2. polovici 16. storočia,
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v značne štylizovanej podobe svedčí o tom, že ide o pokročilé 16. storočie. Medailón bol ako
výzdobný prvok prevzatý z talianskej renesančnej architektúry. Uplatnil sa ako nezdobené
miskovité prehĺbenie strednej časti reliéfnej plochy, potom ako jednoduché zarámovanie centrálneho motívu a ešte neskôr sa vyskytuje vo forme akantového zarámovania a v pokročilom
16. storočí aj vo forme venca z lístia či rôznych plodov. V 1. polovici 16. storočia sa mení aj obvodový rám z jednoduchej lišty na členito profilovaný, pričom pri jeho rozvinutej forme už nie
je stredový motív hlavným a jediným výzdobným prvkom, ale postupne sa začleňuje do vystupujúceho okraja. Ďalšou zmenou oproti gotickým kachliciam je väčšie výzdobné prepracovanie reliéfnych plôch, napr. pri zobrazení postáv sú jemne prepracované detaily ozdôb, šperku
a odevu (Hazlbauer – Špaček, 1986, 159-160).
Zložitý prepletený ornament používaný na medailónkových kachliciach je typický pre obdobie renesancie. Ide o tzv. „rollwerk“, alebo „kartuschenwerk“, v ktorom pásikovito zvinuté,
plasticky pôsobiace ornamenty uzatvárajú plochy s rámovitou, sčasti manieristicky prehnanou
dekoráciou (Pillep, 1989, 520). Kachlica s medailónovým ornamentom a s jednoduchým „rollwerkovým“ ornamentom pochádza napr. z územia Maďarska z bývalého Novohradského komitátu z mesta Szécsény (Bodnár, 1988, obr. 36).
Ďalším výzdobným motívom je výzdoba umiestnená vo vodorovných pásoch pozostávajúca
z akantových listov (tab. I: 3), alebo z akantových listov v kombinácii s plochým listom, prípadne sa na jednom páse nachádzajú akantové listy a na druhom striedajúce sa masky z listov,
predstavujúce tvár bradatého muža a mušle, pričom medzi týmito dvoma motívmi je ešte motív
kovania (tab. I: 5) alebo girlandový motív.
Motív listov sa značne využíval v gréckej a rímskej architektúre, nazývaný je tiež listovec
a rad vajcovitých útvarov ako vajcovec (Baleka, 1997, 196). Za vajcovec by sa mohol v tomto
súbore kachlíc označiť vodorovný girlandový motív. Ide tu o ďalší motív, ktorý využilo renesančné umenie čerpajúce z antických vzorov.
Výzdoba akantovými listami, prípadne v kombinácii s inými, často plochými širokými listami alebo s druhým pásom tvoreným iným motívom (vajcovec, motív kovania a pod.) je
veľmi rozšírená a uplatňuje sa najmä na rímsových kachliciach, ktoré vyžadujú usporiadanie
ornamentu vodorovne. Predovšetkým v 2. polovici 16. storočia sa na renesančných kachliciach
objavujú rôzne rastlinné, niekedy značne štylizované námety, ako sú akanty, palmety, rozety,
ktoré na rozdiel od obdobia gotiky netvorili len doplnky hlavného námetu, ale stávajú sa hlavným motívom (Hazlbauer, 1991, 307).
Nálezy takýchto kachlíc pochádzajú napr. z Ľubovnianskeho hradu (Roth, 1990, obr. 17), zo
Strážnice (Pajer, 1982, obr. 27: 2), z hradu Točník (Hazlbauer, 1988, obr. 10: 3-5), z Čelákovic
(Hazlbauer – Špaček, 1986, obr. 3: 5), z Prahy a z Pražského hradu (Brych – Stehlíková – Žegklitz, 1990, č. 354, 355, 356, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 366, 367), z hradu Kőszeg
(Holl, 1992, obr. 86: 11), z územia Nemecka napr. z Frankfurtu (Döry-Jobaháza, 1977, obr. 9)
a Alzey (Strauss, 1983, tab. 152: 3), z Poľska z lokality Opole (Dymek, 1995, tab. XXXI: d).
Rastlinná výzdoba a motív vázy sa uplatnili aj na korunných kachliciach. V tomto prípade je
váza umiestnená uprostred a po oboch jej stranách sú vtáci zobrazení z profilu s hlavou otočenou dozadu a s rozprestretými krídlami – orlice? (Tab. II: 1). Ďalšia vrcholová kachlica využíva
rastlinný motív vytvárajúci dve proti sebe skrútené obludy (Tab. II: 2).
Motív rozety sa nachádza výlučne len na neglazovaných kachliciach. Celý sa zachoval iba
jeden exemplár rozety s 11 lupienkami (tab. II: 5). Ďalší typ rozety predstavuje fragment, na
ktorom sa zachovali tri lupienky okvetia (tab. II: 6). Vzhľadom na časť zachovaného fragmentu
(v oblasti okvetia je zachovaná vyše polovica) možno usudzovať, že rozeta mala pôvodne päť
lupienkov.
Veľmi obľúbeným a rozšíreným typom rozety bola päťlistá rozeta, často nazývaná aj hornorýnskym typom. Nálezy kachlíc s týmto motívom sa nachádzajú od oblasti horného Rýna cez
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územie Bodamského jazera až po územie Čiech, Moravy a Uhorska. Charakteristickými
znakmi tejto päťlistej rozety je päť malých a päť väčších lupienkov kruhovito usporiadaných
okolo semenníka. Viaclisté rozety, ktoré majú podobným spôsobom usporiadané lupienky, boli
rozšírené najmä na území Uhorska, pričom sú za jeho hranicami úplne neznáme. Vyskytujú sa
v poslednej štvrtine 15. storočia a ich stopy možno sledovať ešte aj začiatkom 16. storočia (Tamási, 1995, 19). Podobné päťlisté rozety, ktoré však majú v rohoch štylizované listy, sa našli na
hrade Kőszeg – sú tiež neglazované, so sivým alebo červeným črepom (Holl, 1992, obr. 147: 1,
2) a považujú sa za napodobeninu alebo vplyv tzv. „kachlíc s rytierskymi figúrami“, pričom
časť z týchto kachlíc mohla pochádzať aj zo západotransdanúbijskej dielne (Holl, 1992, 96).
V prípade nálezu päťlistej rozety z Devína by skutočne mohlo ísť o akúsi napodobeninu roziet
tzv. hornorýnskeho typu, ktoré však majú v rohoch vždy ešte aj výrazne listy. Práve tie sa však
na kachlici z Devína nenachádzajú. Akýmsi pozostatkom po týchto listoch by mohli byť dve
háčikovité línie. Do úvahy však možno vziať aj fakt, že výrobca kachlice si danú predlohu
upravil. Kachlica s päťlistou rozetou, na ktorej sú veľmi zle odtlačené práve rohové listy, pochádza aj z oblasti Švajčiarska, z Kostnice (Tamási, 1995, obr. 4). Podobná päťlistá rozeta sa
našla aj v Trebišove (Chovanec, 1990, obr. 3). Motív štylizovanej rozety s viacerými lupienkami podobnej ako 11-listá rozeta z Devína sa našiel na kachlici z Rogowa Opolskieho v Poľsku (Dymek, 1995, tab. XXIII: f), no rozeta nie je zachovaná celá, pravdepodobne však mala
viac ako 11 lupienkov.
Ďalším rastlinným motívom je motív palmety (tab. III: 5). Motív palmety patrí medzi renesančné výzdobné prvky kachlíc, no vyskytuje sa aj na neskorogotických exemplároch – napr.
Z. Smetánka vo svojej štúdii o morfológii kachlíc uvádza príklad takejto rímsovej kachlice
z Jaroměři, kde však tento motív nazýva lunetou (Smetánka, 1969, obr. 5: 2). Tento motív sa
tiež často vyskytuje v kombinácii s inými motívmi ako ukončenie rímsových kachlíc – napr. zo
zaniknutej tvŕdze v Opočne nad Jizerou (Hazlbauer – Špaček, 1986, obr. 3: 2), neskorogotický
exemplár pochádza tiež z Prahy (Boháčová – Frolík – Tomková – Žegklitz, 1988, obr. 15). Ako
samostatný motív sa vyskytuje na korunných kachliciach – napr. nálezy z Podivína (Lansfeld,
1950, obr. 43), z Kremnice (Vitanovský, 2000, obr. 2: f), kde je aj fragment v kombinácii
s iným motívom (Vitanovský, 2000, obr. 2: c), z Brna (Měchurová, 1991, tab. V: 2), zo Ždánic
(Lansfeld, 1950, príl. 53), zo Strážnice (Pajer, 1982, obr. 28, kresbová rekonštrukcia), z Prahy
(Brych – Stehlíková – Žegklitz, 1990, č. 197, č. 217), z oblasti Maďarska, napr. zo Sárospataku
(Gyuricza, 1992, obr. 294, 295, s. 29), z hradu Kőszeg (Holl, 1992, obr. 157: 1, 2).
Palmeta predstavuje rastlinný, dôsledne symetrický ornament vejárovitého tvaru. Vyvinula
sa z egyptského lotosového ornamentu a vyskytovala sa tiež v minójskom umení. V gréckom
umení bola palmeta popri meandre jedným z hlavných ornamentov. Často bola umiestnená
v radoch striedavo s lotosovým kvetom (napr. na vlysoch) a jednotlivo tvorila základ jedného
typu akrotérie (Baleka, 1997, 261).

Figurálne motívy
Veľmi zriedkavo sa na kachliciach z devínskeho hradu vyskytujú figurálne motívy. Na jednej kachlici je symbolické znázornenie ročného obdobia – jesene (tab. III: 1). Tieto aj rôzne
symbolické znázornenia ľudských vlastností, ročných a denných období, vedeckého alebo
umeleckého oboru sa objavujú okolo polovice 16. storočia alebo čoskoro po nej (Hazlbauer,
1991, 306).
Medzi heraldické motívy patri motív dvojhlavej orlice, ktorá má na hrudi umiestnený erb
(tab. III: 3,4). Orlica z Devína má na hrudi erb štiepený na polovicu. V pravom erbovom poli sa
nachádza znak Rakúska a v ľavom erbovom poli je znak Burgundska. Tento znak používali prí224
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slušníci Habsburského rodu po roku 1526 približne do roku 1740, teda sa nedá presne určiť,
komu patrí. Ako prvý použil tento znak cisár Maximilián I. (1459 – 1519)2. Zaujímavá je tiež
skutočnosť, že tu ide o zobrazenie rodového erbu Habsburgovcov, a nie o zobrazenie štátneho
znaku.
Motív dvojhlavej orlice s rovnakým erbom na hrudi sa vyskytol na hlinenej matrici z Modry
zo začiatku 17. storočia (Lansfeld, 1950, príloha. 24), ale orlica na rozdiel od kachlice z Devína
zviera v pazúroch meče. Motív dvojhlavej orlice by sa mohol zaradiť do polovice 17. storočia
na základe nálezu hlinenej matrice z Košolnej (Lansfeld, 1950, príl. 24).
Podobné zlomky kachlíc pochádzajú tiež z Nitry (Kujovský, 1978, obr. 85: 6, 10), motív
dvojhlavej orlice v erbovom štíte sa našiel tiež na kachliciach z hradu Fiľakovo (Kálmar, 1959,
tab. XXXVIII), v Banskej Bystrici (Nám. SNP č. 1), kde má orlica na hrudi znak Uhorska (Mácelová, 1998, obr. 56: 5), v kláštore sv. Kataríny v Dechticiach (Urminský, 2000, s. 143), v medailónovom ornamente na hrade Strečno (Moravčík, 1991, tab. X: 3) a Beckov (Nešporová,
1997, 29) a tiež na hrade Eger v Maďarsku (Kozák, 1965, obr. 9, 10, 11, 12), na lokalitách Czechowice a Opole v Poľsku (Dymek, 1995, tab. XXVIII: a, b; tab. XXIX: a). V Čechách sa tomuto motívu venovala J. Richterová (1983, 155-165).
Orlica ako kráľ vtáctva vyjadrovala moc, silu, odvahu a bojovnosť od najstarších dôb
a predstavovala znamenie božskej aj ľudskej moci a vlády. V starovekom Ríme bola symbolom
boha Jupitera. Orlica s rozprestretými krídlami vznášajúca sa na nebi vyjadrovala nielen vládu
„z Božej milosti“, ale tiež svetovládny nárok (Buben, 1994, 254). Dvojhlavý orol3 bol známy
už v Byzantskej ríši, kde predstavoval dve polovice ríše a odtiaľ bol prevzatý aj do Ruska.
V Nemecku sa objavuje na konci 12. storočia, od roku 1312 na práporoch nemeckej ríše, no
oficiálnym ríšskym znakom sa stal až v období cisára Žigmunda Luxemburského (v roku 1433,
keď získal cisársky titul). Vtedy bolo stanovené, že jednohlavý orol (orlica) je znamením nemeckého kráľa až do jeho korunovácie na cisára, keď prijíma znak dvojhlavého orla. Rakúske
cisárstvo prijalo znak orla a nové nemecké cisárstvo prijalo orlicu, pravdepodobne na odlíšenie
(Buben, 1994, 253-254).
Medzi kachlice s náboženskými motívmi zaraďujeme kachlicu so zobrazením Sv. Juraja,
datovanú do 16. storočia (Egyházy-Jurovská, 2001, 40). Zaujímavosťou je, že Sv. Juraj nie je
zobrazený tak ako na väčšine kachlíc ako rytier v brnení, ale má na sebe renesančný odev –
krátky, bohato riasený pláštik, nazývaný giorno, tappert, alebo Waffenrock. Zobrazenie takéhoto odevu možno vidieť napr. na diele Sprievod troch kráľov od talianskeho maliara Benozza
Gozzoliho z roku 1459 (Kybalová, 1996, 27-28, obr. na s. 32).
Výjav boja svätého Juraja s drakom je veľmi rozšíreným motívom. Niekedy je zobrazený,
ako ide pešo, no najčastejšie na koni. Objavuje sa vo viacerých krajinách strednej Európy –
v Čechách, v Poľsku, Nemecku, Rakúsku a takisto aj na Slovensku. Pritom platí ustálená kompozičná schéma, ktorú tvorí rytier na koni s kopijou, prebodávajúci draka nachádzajúceho sa
pod koňom a v pozadí je kľačiaca korunovaná panna (Šeňová, 2000, 148). Koncom 14. a začiatkom 15. storočia vzrastá v Uhorku počet oltárov zasvätených sv. Jurajovi, objavuje sa na
čoraz väčšom počte nástenných malieb a krídlových oltárov z vyobrazením tohto svätca a v duchovnom živote je silne zakorenená legenda opisujúca jeho boj s drakom. V roku 1408 Žigmund zakladá Dračí rád, ktorého patrónom sa stáva sv. Juraj, pričom znakom rádu je práve
scéna s drakom. Kult sv. Juraja tak dostáva okrem duchovnej oblasti aj politický podtón. Stáva
sa tiež obľúbeným motívom na kráľovských a šľachtických dvoroch. V 2. polovici 15. storočia
sa postava sv. Juraja objavuje v každom umeleckom odvetví, aj na menej reprezentatívnych
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2
Za informáciu ďakujem Mgr. Frederikovi Federmayerovi
3
Pod pojmom orol sa v heraldickej terminológii rozumie prirodzená figúra s dvoma hlavami, zatiaľ čo orlica je
zobrazovaná ako jednohlavý orol, no z tohto pravidla existuje mnoho výnimiek (Buben, 1994, 253-254)
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každodenných predmetoch, tento motív bol vtkaný tiež do látok, stvárnený z hliny. Takýmto
spôsobom sa dostáva aj na kachľové pece, ktoré predstavovali „obrázkové knihy“ stredovekých obydlí (Irásné Melis, 1986, 265). Príkladom zobrazenia motívu sv. Juraja na tkanine je
prikrývka z evanjelického kostola v Banskej Bystrici z roku 1660, dnes uložená v Maďarskom
národnom múzeu v Budapešti (Divald, 1929, 198, tab. XII).
Renesančné kachlice s motívom sv. Juraja pochádzajú napr. aj z hradu Brekov (Slivka – Vizdal, 1984, obr. 3: 2) a z hradu Branč (Šeňová, 2000, obr. 10-14). Celoeurópske rozšírenie tohto
motívu spracoval K. Strauss (Strauss, 1983, 17-23, tab. 28-40).
K náboženským motívom možno zaradiť ešte fragment s vyobrazením Krista so žehnajúcou
pravou rukou (tab. III: 6), ktorý však nemožno presnejšie ikonograficky určiť. Možno ho tiež
zaradiť do 16. storočia – materiál je rovnaký ako pri ostatných kachliciach, odev pripomína antické rúcho, vlasy sú dlhšie. Práve v renesancii majú muži dlhšie vlasy a kučeravia si ich do vĺn
a kučier (Chovanec, 1990, 393).

MOZAIKOVÉ KACHLICE
Osobitnú skupinu tvoria tzv. mozaikové kachlice, ktoré sú zastúpené najpočetnejšie. Ich jednotlivé výzdobné motívy do seba zapadajú a vytvárajú tak ornamentálne zdobenú stenu telesa
pece.
Za akýsi prechod k mozaikovým kachliciam možno označiť kachlice s mriežkovou výzdobou umiestnenou medzi dvoma šikmými plastickými lištami, po okrajoch doplnenú polovicami
alebo štvrtinami rozkvitnutých kvetov (tab. IV: 1, 2). Na rozdiel od typických mozaikových ornamentov majú ešte obvodový rám tvorený plastickou lištou, ktorá je súčasťou výzdobného
motívu. Výška tohto rámu je 6 – 8 mm. Na mozaikových kachliciach sa tento obvodový rám už
nenachádza a výška reliéfu je 2 – 3 mm.
Výskyt prvých mozaikových kachlíc sa začína koncom druhej tretiny 16. storočia, na rozdiel od prevažujúceho zobrazenia pomocou vysokej plastickosti sa uplatňuje výrazne plochý
reliéf (Pajer, 1983, 10).
Najfrekventovanejšou je výzdoba pozostávajúca z prepletených, zrkadlovo obrátených sŕdc,
umiestených vo vodorovných radoch (tab. V: 1). Podobná výzdoba pozostávajúca z písmena X
s do volút dovnútra stočenými koncami, tak, že vytvára obrazec dvoch zrkadlovo obrátených
sŕdc, sa nachádza aj na jednej rohovej kachlici (tab. V: 2). Tento typ výzdoby sa nachádza na
korunnej kachlici z Košolnej (Lansfeld, 1950, obr. na s. 91).
Kachlice s motívom preletených, zrkadlovo obrátených sŕdc umiestnených vo vodorovných
radoch, pričom priestor po okrajoch vypĺňajú polovice rozkvitnutých kvetov pripomínajúce
margarétky, sa našli napr. v Košolnej (Lansfeld, 1950, príloha 14), vzor bol pritom identický,
ale kachlica nebola glazovaná. V tejto lokalite sa našla aj rohová kachlica s týmto motívom
(tamže, obr. 55), podobný motív sa našiel aj na úlomku ďalšej kachlice z Košolnej (tamže, obr.
na s. 184), v Dechticiach (tamže, obr. na s. 188), zlomok kachlice s podobným motívom pochádza z Púchova (Moravčík, 1991, tab. I: 2), kachlica takmer s rovnakým motívom (iba
v strede sŕdc je trochu odlišný rastlinný motív) pochádza z hradu Strečno (Moravčík, 1991, tab.
XI: 1), identická kachlica pochádza tiež zo Strážnice (Pajer, 1983, obr. 58), kachlice s podobným mozaikovým motívom, v ktorých sa nachádzajú rovnaké rozkvitnuté kvety, sa našli v Košiciach (Mihalik, 1942, obr. 35) a fragmenty kachlíc s podobným motívom sa našli tiež v Košiciach-Krásnej (Polla 1986, obr. 121: 1, 4).
Do tejto skupiny možno zaradiť tiež výzdobu pozostávajúcu zo štyroch lístkov s krojenými
okrajmi, umiestnených do kríža, z ktorých vyrastajú tenké línie vytvárajúce motív zrkadlovo
obrátených sŕdc, umiestnených vo vodorovných radoch, navzájom spojený akýmisi nízkymi
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Tab. IV Devín-hrad. Mozaikové kachlice. Devín-Burg, Mosaikkacheln.
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Tab. V Devín-hrad. Mozaikové kachlice. Devín-Burg, Mosaikkacheln.
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Tab. VI Schematická zostava kachlíc. Schematische Kachelnzusammenstellung
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Tab. VII Schematická zostava kachlíc. Schematische Kachelnzusammenstellung
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stĺpikmi (tab. IV: 3).
Podobnú výzdobu možno nájsť na fragmentoch z hradu Točník (Hazlbauer, 1988, obr. 19: 6;
Durdík – Hazlbauer, 1996, obr. 15: 3), podobný motív sa vyskytuje aj na fragmentoch kachlíc
z hradu Křivoklát (Durdík – Hazlbauer, 1991, obr. 9) a z hradu Kőszeg (Holl, 1992, obr. 65: 8).
Ako ústredný motív sa tieto štyri krojené lístky nachádzajú na kachliciach z Kežmarku (Polla,
1971, obr. 97: 2,4) a na kachlici z hradu Jasenov sú súčasťou tzv. mozaikovej výzdoby (Strakošová, 1999, obr. 128: 9) alebo tvoria ústredný motív a v rohoch sú do kytičky umiestené štylizované zvončekovité kvety a listy (Strakošová, 2000, obr. 83:3). Úplne identický motív sa nachádza na kachľovej peci zo zámku Poppendorf bei Weiz v Štajersku (Franz, 1969, tab. 6),
rozdiel je iba v použitej glazúre. Kachlice z devínskeho hradu sú zeleno glazované a na kachlice z pece na zámku Poppendorf sú poliate viacfarebnou glazúrou.
Ďalší výzdobný motív predstavujú štyri zložito štylizované ľalie vytvárajúce uhlopriečku
štvorca, pričom z nich vyrastajúce tenké línie vytvárajú obrazec štvorlístka (tab. IV: 4). Podobná výzdoba sa našla na kachlici z Kežmarku (Polla, 1971, obr. 1), na kachliciach z územia
Poľska – z katedrály vo Fromborku (Dąbrowska, 1987, obr. 194-196) a kachlice s veľmi podobným vzorom sa nachádzajú aj na peci zo Salzburgu (Franz, 1969, tab.13), kde sú však poliate viacfarebnou glazúrou a sú väčšieho formátu.
Do tejto skupiny kachlíc možno zaradiť výzdobný motív pozostávajúci z prepletených plastických pásikov vytvárajúcich vodorovné rady krúžkov, v ktorých sú umiestnené rozety so šiestimi špicatými lupienkami a celá plocha kachlice je vyplnená šrafovaním (tab. V: 3). Úplne
identická výzdoba sa našla na fragmente kachlice z Bratislavy (Polla ,1979, obr. 82: 9), kachlice s podobnou mozaikovou rastlinno-geometrickou výzdobou pochádzajú z hradu Brekov
(Vizdal, 1984, obr. 105) a Strečno (Moravčík, 1991, tab. X: 4, tab. XI: 2), z Michaloviec (Vizdal, 1985, obr. 108: 1, 110: 1), z Čelákovickej tvŕdze (Hazlbauer – Špaček, 1986, obr. 8: 2)
a z hradu Točník (Hazlbauer, 1988, obr. 19: 5, 7, 8).
Napokon sem ešte patrí motív značne štylizovanej vázy, pričom voľnú plochu kachlice vypĺňa jednoduchá štylizovaná rastlinná výzdoba (tab. V: 4). Tieto motívy sa našli na fragmente
kachlice z hradu Točník (Hazlbauer, 1988, tab. 19: 1) a v Čelákoviciach, kde sú datované do
konca 16. až začiatku 17. storočia (Hazlbauer – Špaček, 1986, 160, obr. 7: 5, 6) a rovnaký
motív sa našiel aj v lokalite Opole v Poľsku (Dymek, 1995, tab. XXIX: c).
Renesančné kachlice z devínskeho hradu predstavujú zaujímavú kolekciu kachlíc, na ktorej
sa prejavil vkus vtedajších majiteľov devínskeho panstva, ktorí jednoznačne uprednostnili rastlinné výzdobné motívy pred figurálnymi motívmi.
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Die Renaissance-Ofenkacheln der Burg Devín
Zusammenfassung

Der erste Renaissancebau auf der Burg Devín repräsentiert das östliche (Bratislavaer) Tor,
das anfangs 16. Jh., wenn die Besitzer dieser Burg Grafen von Svätý Jur und Pezinok waren,
gebaut wurde. Der Renaissancestil hat sich bei den nächsten Besitzern dieser Burg, die Familie
Báthory (1527 – 1605), völlig durchgesetzt. In dieser Zeit wurde der Palast auf der Mittleren
Burg und der kleine Wachturm- Nonne gebaut. Andere Gebäude wurden auch in Renaissancestil umgebaut.
Renaissance ließ sich nicht nur auf die Architektur zu erscheinen, aber auch bei der Interieureinrichtung. Das kann man z. B. auf den Ofenkacheln sehen. Von zahlreichen, auf der
Burg Devín gefundenen Ofenkacheln sind Renaissance, grünglasierte Ofenkacheln am meisten
vertreten. Von gotischen Ofenkacheln überwiegen die schüsselförmigen Kacheln. Die Kacheln
mit einer Reliefplatte sind nur in Bruchstücke erhalten. Das ist bemerkenswert mit Rücksicht
auf das, dass der erste Besitzer dieser Burg, Nikolaus Garay, eine bedeutende Person war. Er
war Palatin und auch Schwager des Kaisers Sigismund Luxemburg. Es ist aber wahr, dass die
Familie Garay zuerst Wohnräume und Befestigung sichern musste. So war die praktische
Funktion wichtiger als die ästhetische. Die schüsselförmigen Kacheln waren auch billiger.
Die renaissancen, mit Relief verzierten Ofenkacheln wurden aus feinem geschlämmten Ton
gefertigt und von guter Qualität gebrannt. Die Scherben sind am meisten cremefarbig. Das gilt
aber nicht für die Mosaikkacheln. Sie haben ziegelrote Farbe des Scherbens mit ziemlich vielen Beimischungen. Die mit Relief verzierte Renaissancekacheln, aber auch Mosaikkacheln
wurden mit grüner Bleichglasur begossen.
Auf der Reliefplatte sind am meisten die Pflanzenmotive vertreten. Sehr oft ist es ein Motiv
der Vase mit Blumen. Sie kann in einem Perlenrahm (Taf. I: 1, 2 4), Portal (Taf. II: 3) oder Rollwerk (Taf. II: 4) eingestellt sein. Das Vasenmotiv wurde auch bei einer Kronenkachel benutz,
wobei auf beiden Seiten der Vase Vögeln (Adler?) sind (Taf. II: 1). Auf einer anderen Kronenkachel ist auch ein Blumenmotiv benutz – zwei gerollten Untiere haben nur das Maul und den
Körper (vor allem ihre Schwänze) bildet Pflanzenmotiv (Taf. II: 2). Die Verzierung mit Akanthusblättern wurde oft auf den Gesimskacheln auch mit Kombination von Beschläge, Masken
und Muscheln (Taf. I: 3, 5) benutzt. Auf den Gesimskacheln wurde auch die Verzierung mit
Eierstab benutzt. Zu den Pflanzenmotiven gehören noch Rosette (Taf. II: 5, 6) und Palmette
(Taf. III: 5).
Zu den Figuralmotiven reihen wir die Allegorie des Herbstes (Taf. III: 1). Ein Heraldisches
Motiv repräsentiert ein zweiköpfiges Adlerweibchen, das auf der Brust ein Habsburgerwappen
hat (Taf. III: 3, 4). Zu den Religionsmotiven reihen wir St. Georg, der auf dem Pferd sitzt und
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mit dem Speer den Drachen tötet (Taf. III: 2) und ein Fragment mit Christus (Taf. III: 6).
Eine weitere große Gruppe repräsentieren die Mosaikkacheln. Bei diesen Kacheln passen
die einzelnen Verzierungsmotive zusammen und bilden so eine ornamentalverzierte Kachelofenwand. Eine Umwandlung zwischen Kacheln mit Reliefplatte und Mosaikkacheln repräsentieren die Ofenkacheln mit Halb- oder Viertelblumen und Schrägschraffierung (Taf. IV: 1, 2).
Sie haben noch den Umfassungsrahmen, aber die Verzierung passt schon zusammen und bildet
Verzierung wie bei den Mosaikofenkacheln. Bei den Mosaikkacheln ist am meisten ein Herzmotiv vertreten, wobei die Herzen spiegelumgelegt und zusammen durchgeflochten sind und
bilden zwei horizontal Reihen (Taf. V: 1). Ähnliche Verzierung ist auch auf einer Eckkachel
(Taf. V: 2). Sie besteht aus Buchstabe X, wobei seine Enden vollförmig gerollt sind und bilden
zwei spiegelumgelegten Herzen. Ein anderes Herzmotiv ist das, wo die Herzen in horizontalen
Reihen sind und zusammen mit kleinen Säulen verbinden sind (Taf. IV: 3). Die andere Mosaiksverzierung stellen stilisierten Lilien die eine Quadratdiagonale bilden (Taf. IV: 4), Rosetten
auf schraffierenden Hintergrund (Taf. V: 3) und eine sehr stilisierte Vase (Taf. V: 4) dar.
Die Renaissanceofenkacheln aus der Burg Devín repräsentieren eine interessante Ofenkachelnkollektion, an der sich Geschmack den Besitzern dieser Burg ausgedrückt hat. Sie haben
vor allem die Pflanzenmotive bevorzugt.
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NÁLEZY KACHLÍC A ICH VÝROBA
V HUMENNOM A OKOLÍ
Ivana Strakošová

V blízkosti Humenného dodnes stoja ruiny štyroch hradov: Brekova, Jasenova, Čičavy
a Vinného, ktoré v minulosti tvorili súčasť severnej hranice vznikajúceho Uhorska. Podľa
výsledkov doterajších výskumov všetky vznikli v období od 2. polovice 13. storočia (Brekov)
do začiatku 14. storočia (Vinné, Čičava).
Archeologický výskum väčšieho rozsahu bol realizovaný na hradoch Brekov (Zemplínske
múzeum v Michalovciach, 1971 – 1980) a Jasenov (Vihorlatské múzeum v Humennom, 1990 –
1999). Sústredili sme sa preto na porovnanie a analýzu kachlíc a ich zlomkov, ktoré pochádzajú
z hradov Brekov a Jasenov. Analogický materiál sme hľadali hlavne v nálezoch z územia bývalej Abovskej, Šarišskej a Zemplínskej župy.
Brekov – stojí asi 7 km JZ od mesta Humenné na vápencovom brale nad obcou rovnakého
mena (obr. 1). Výsledky tohto výskumu dokladajú osídlenie hradného kopca už vo veľkomoravskom období, konkrétne v 9. storočí (Budinský-Krička, 1961, 362, tab. IX:1, 2,4,5).
Väčšina z historikov kladie jeho vznik do druhej polovice 13. storočia (Pisoň, 1973, 87;
Polla, 1980, 24). Pravdepodobne najbližšie k pravde je tvrdenie E. Fügediho (1977, 104), ktorý
kladie počiatky výstavby do rokov 1295 – 1307/1314. V písomných prameňoch sa prvýkrát
spomína v roku 1307 ako „castrum Barko“. Jeho najznámejšími majiteľmi boli Drugethovci,
ktorí ho striedavo vlastnili od roku 1317 do roku 1684. V roku 1472 kráľ Matej vymenoval za
dedičného župana Spiša, za kapitána pre ochranu severovýchodných oblastí Uhorska Štefana
Zápoľského. Ten v roku 1488 vystupuje ako „castellanus castri Barko“. V ďalších dvoch storočia ho striedavo vlastnili Drugethovci a obsadzovali ho vojská Gabriela Bethlena, ktorý ho
v roku 1624 zveril vojvodovi Jurajovi Séčimu, Juraja Rákocziho I. (1644) a Imricha Thököliho,
ktorý ho dal v závere sprisahania (1684) zbúrať (Dudás, 1909, 72; Lacko, 1957, 49-50).
Vo vývoji hradu badať niekoľko stavebných etáp. Prvú predstavuje výstavba oválneho
hradu s vežou na najvyššom mieste vápencového skalného brala a možno ju datovať do obdobia prelomu 13.a 14. storočia (Slivka – Vizdal, 1984, 173).
Druhá etapa, po roku 1328, patrí nesporne bohatým Drugethovcom, pričom v jadre hradu
bol k hradobnému múru pristavaný dvojtraktový palác a na severnej strane stojaceho hradu
bolo vystavané neveľké predhradie.
Tretia a štvrtá stavebná fáza patria do obdobia rokov 1486 – 1488, keď bol hrad v rukách
Štefana Zápoľského. Predstavuje rozšírenie severného predhradia, výstavbu podkovovitej
bašty neskorogotického typu pri vstupnej bráne a veže v nároží predhradia. K pôvodnému jadru
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Obr. 1. Hrad Brekov (spracované podľa M. Slivku)

bola zo západnej strany pristavaná polygonálna budova, v nároží ktorej sa dochoval komín
(Slivka, Vizdal, 1984, 173).
Dnešnú stavebnú dispozíciu hrad dosiahol okolo roku 1575, v čase, keď jeho maniteľom bol
Mikuláš Drugeht.
Ruiny hradu Jasenov (obr. 2) sa nachádzajú južne (asi 4,5 km) od Humenného. Pravdepodobne ho dal postaviť Peter, syn Petenyia z Bačkoviec (Beňko, 1985, 244). Isté je, že stál už
pred povstaním Petra Petenyia v roku 1316. Aj tento hrad sa medzi rokmi 1317 a 1327 stáva
vlastníctvom Drugethovcov, ktorí ho vlastnili až do roku 1644 (Csánki, 1890, 788). V písomných prameňoch sa prvýkrát uvádza v roku 1328 ako „castrum Jezenew“ (ŠOBA Prešov,
DH, inv. Č. 52). Hrad nikdy nemal veľký strategický význam, i napriek dobrému opevneniu
a výhodnej polohe. V roku 1644 ho dobili a zničili vojská Juraja Rákocziho. Na podnet Gejzu
Andrássyho bolo na začiatku 20. storočia niekoľko objektov zastrešených a boli zakonzervované hradobné múry.
Najstaršie jadro hradu má trojuholníkový pôdorys, tvorený obvodovým opevnením a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány. Palácová stavba bola situovaná do východnej časti hradu.
Na prelome 15. a 16. storočia Drugethovci hrad rozšírili na juhozápade novým obranný systémom, zosilneným dvoma delovými baštami a menšou baštou, po ľavej strane ktorej postavili
vstupnú bránu.
V polovici 16. storočia opevnenie znova zosilnili a zdokonalili. Začiatkom 17. storočia
začali s výstavbou hviezdicového opevnenia, ktoré sa tiahne takmer okolo celého hradu
(Slivka, Vallašek, 1991, 127).
V závere 15. storočia sa aj kachliarska výroba rozširuje zo stredísk v západnej časti Uhorska
do ostatných častí Slovenska (napr. Banská Bystrica, Košice, Sárospatak). Nesmieme však zabúdať ani na oblasť Poľska, ktorá ležala na spojnici vedúcej z juhu Uhorska do Haliče a k moru
– práve územím popri zmienených hradoch a samotnom Humennom.
Od začiatku 16. storočia sa po celej Európe rozšírilo používanie centrálnej kompozície napodobňujúcej renesančné kazety (rôzne štylizované listy, rozety a kvety). Ich vzory vychádzajú
zo stredu v smere uhlopriečok a vyplňujú celú plochu alebo sa vzor zdvojuje v štvorcoch
umiestnených vrcholmi do stredu stien (Feld, 1996, 17).
Na neskoro renesančných kachliach stojacich na území Zemplínskej, Šarišskej a Abovskej
župy nájdeme tvarové bohatstvo používané výrobcami na území tej časti strednej Európy, ktorá
nebola obsadená Turkami. V rámci týchto kachlíc možno vyčleniť skupinu centrálne zdobených kachlíc, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo severu, čiže môžu byť výrobkami
poľských dielní. Ide o nálezy z hradov Brekov a Sárospatak a kaštieľa v Pácine. Ku štvorcovým kachliciam so silne plastickým listovito-kvetinovým motívom a s cínovou glazúrou sú
známe analógie z krakowského Wawelu (Piatkiewicz-Dereniowa, 1961, 323). Datujú ich do 2.
štvrtiny 16. storočia. Vtedajší majiteľ sárospatackého panstva Peter Perényi mal úzke vzťahy
s Poľskom a krakovskí majstri mohli svoje výrobky vyvážať do tejto oblasti (Feld, 1996, 19).
Textilný alebo plošný vzor bol popri centrálnej výzdobe najobľúbenejším a v najpočetnejších variantoch doložiteľným výzdobným prvkom neskororenesančných kachlíc. Jeho podstatou je, že prikladaním jednotlivých článkov sa ich rozvíjaním donekonečna môže vytvoriť
zvlášť dekoratívny vzor. Pravdepodobne vznikol na nemeckých územiach v polovici 16. storočia a k nám prenikol prostredníctvom rôznych sprostredkovateľov.
Výzdobu pokrývajúcu povrch kachieľ, ktorú teoreticky možno rozvíjať donekonečna, v zásade vytvárajú geometrické alebo rastlinné prvky. Rastlinné vzory vzbudzujú dojem textílií,
najmä brokátových tkanín. Dobrým príkladom týchto druhov výzdobných motívov sú štvorcové a polovičné kachlice neglazovaných kachieľ z füzérskeho hradu, ktoré už v roku 1644
označili za staré, alebo kachlica z jasenovského hradu s odlišným vzorom. Pritom tieto dva
typy nemožno presne oddeliť. S istotou však môžeme povedať, že plošná výzdoba koreniaca
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Obr. 2. Hrad Jasenov (spracované podľa M. Slivku)

v textilnom umení renesancie, skoro v celej Karpatskej kotline považovaná za najobľúbenejšiu,
s mimoriadne dlhou životnosťou, je charakteristickým výrobkom Habánov (Feld, 196, 20).
Habáni sa od konca 50-tych rokov 16. storočia začali zhromažďovať vo väčších skupinách
v Uhorskom kráľovstve, predovšetkým na majetkoch Nádasdyovcov, medzi ktorými sa Čachtice stali jedným z takýchto stredísk. Pravdepodobne tam vytvorili pred rokom 1620 zeleno glazované kachle, z ktorých sa v roku 1991 podarili skoro bezo zvyšku vykopať kachlice na füzérskom hrade, patriacom od začiatku 17. storočia do vlastníctva Nádasdyovcov (Feld, 1996, 21).

ZHODNOTENIE NÁLEZOV
Kolekcia kachlíc z hradu Brekov pochádzajúca z výskumu Zemplínskeho múzea v Michalovciach obsahuje 11 fragmentov miskovitých kachlíc. Najbohatšie sú zastúpené komorové
kachlice (asi 325 ks kachlíc a ich zlomkov)s pestrou paletou výzdoby na čelnej stene (obr. 3).
Prevládajú rastlinné výzdobne motívy v rôznej kombinácii. V oveľa menšom pošte sú zastúpené geometrické motívy (8 ks), figurálne (10 ks) a heraldické (7 ks). Z celkového počtu 116
obrazcov je 28 vzorov bez glazúry, 13 motívov má glazúru zelenej farby a 25 obrazcov má
viacfarebnú glazúru. Väčšinu tvoria neskororenesančné kachlice z 16. až začiatku 17. storočia.
Nálezový materiál zahrňujúci stavebnú keramiku (spolu 377 ks) z hradu Brekov, ktorý získalo naše múzeum, má obdobný charakter. Aj v ňom prevládajú jednoduché komorové riadkové kachlice (345 ks), v menšej miere sa objavujú vrcholové kachlice (6 ks), rohové kachlice
(2 ks) a jedným kusom sú zastúpené rímsové a nikové kachlice.
Čo sa týka výzdoby čelných stien komorových kachlíc, najviac sa opakuje rastlinný motív
(172 ks), reprezentovaný štylizovanými kvetmi (obr. 4: 3), rozetami, rozvilinami, potom nasleduje kombinovaný rastlinno-geometrický motív (131 ks) v podobe štylizovaných kvetov obklopených napr. kosoštvorcami (obr. 4: 5,6).
Figurálna kompozícia umiestnená v architektonickom pozadí sa vyskytuje v 2 prípadoch
a samotná figurálna kompozícia v 9 prípadoch. Samostatný architektonický prvok je zastúpený
iba v jednom prípade, geometrický motív v 26 prípadoch. Sakrálny motív predstavujúci nápis
IHS je na jednom fragmente. Heraldický motív, konkrétne podoba košického mestského znaku,
je zastúpená na troch fragmentoch kachlíc (obr. 4: 2).
Odlišná je tiež úprava povrchu jednotlivých typov kachlíc. Z celkového počtu nájdených
kachlíc a ich zlomkov je bez glazúry 69 ks. Jednofarebnú zelenú glazúru malo 137 ks fragmentov kachlíc, objavila sa aj modrá glazúra (1ks), žltá (1 ks) a hnedá (3 ks). Viacfarebná glazúra
sa objavuje na 164 kusoch, pričom sa strieda biela, žltá, zelená, modrá a hnedá. Časovo nálezy
z Brekova zaraďujeme do 15. až začiatku 17. storočia.
Medzi kachlica a ich fragmentmi nájdenými počas výskumu hradu Jasenov jednoznačne
prevládajú komorové riadkové kachlice s bohato zdobenou čelnou stenou, a to rastlinným motívom (obr. 5) – štylizovanými kvetmi, rozvilinami, strapcami hrozna (96 ks) a kombinovaným
rastlinno-geometrickým vzorom. Iba v jednom prípade ide pravdepodobne o figurálnu kompozíciu, zlomok je však veľmi poškodený. Miskovité kachlice sú zastúpené len 7 kusmi. Vrcholové, rohové, rímsové kachlice a v jednom prípade i niková kachlica sú zastúpené zlomkami
v počte 12 kusov.
Komorové kachlice (obr. 6) majú čelnú stenu vo väčšine prípadov neglazovanú, druhou
najpočetnejšou skupinou sú fragmenty zeleno, prípadne hnedo glazované (47 ks) a poslednou
sú kusy s viacfarebnou glazúrou (obr. 7), pričom sa v rôznych kombináciách trieda biela, zelená, žltá, modrá a hnedá (35 ks).
Datovanie stavebnej keramiky nájdenej v priebehu výskumu na hrade Jasenov sa pohybuje
v rozmedzí 15. – 17. storočia.
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Obr. 3. Hrad Brekov výber renesančných kachlíc (podľa M. Vizdala)
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Na oboch hradoch (vzdialených od seba vzdušnou čiarou necelý kilometer) sa najčastejšie
vyskytujú rastlinné vzory v rôznych variáciách na čelných doskách riadkových komorových
kachlíc a prípadne rozviliny na rímsových kachliciach. Podobné výzdobné motívy nájdeme aj
na kachliciach z Kežmarku (Polla, 1971), Krásnej nad Hornádom (Polla, 1986) či Trebišova
(Slivka, 1979).
Zaujímavý je nález kachlíc s obrazom anjela držiaceho pred sebou štít s troma štylizovanými ľaliami. Predstavuje erb mesta Košice, ktorého typárium vzniká už na začiatku 15. storočia (Slivka, 1979, 163). Nie je vylúčené, že tieto kachlice boli vyrobené v kachliarskej dielni
v Košiciach.
V nálezovom materiáli z hradu Brekov sa objavuje medzi figurálnymi motívmi aj postava
muža v brnení (obr. 4: 1), ku ktorej analógiu predstavuje kachlica zobrazujúca muža v brnení
(Iepte) nájdená pri výskume Šarišského hradu a datovaná do 16. storočia (Polla, Slivka, Vallašek, 1981, obr. 17: 3). Ďalšia zeleno glazovaná kachlica s figurálnym motívom zobrazuje
poprsie muža s bradou, ktorý má o rameno opretý kord a to všetko v schematickom arkádovom
priestore. Na jednom z úlomkov so zelenou glazúrou na povrchu sa objavuje dokonale vypracovaná hlava koňa. Datujeme ich do 16. storočia.
Z hradu Jasenov pochádzajú kachlice, ktorých čelná stena je zdobená donekonečna sa rozvíjajúcim rastlinno-geometrickým motívom, pripomínajúcim textilné vzory (obr. 4: 4), ktorého
tvorcami boli Habáni. I. Feld (1996, 21) ich dáva do súvislosti s rodom Nádasdyovcov, na majetkoch ktorých sa od polovice 16. storočia usadili a pracovali (Füzér, Čachtice). Na hrad Jasenov sa pravdepodobne dostali práve odtiaľ, pretože manželkou Juraja III. Drugetha bola v rokoch 1612 – 1623 Katarína Nádasdyová.
Z územia susedného Maďarska nájdeme analógie k všetkým výzdobným motívom
nájdeným ako na Jasenovskom, tak aj na Brekovskom hrade v nálezoch z konca 16. a začiatku
17. storočia – z hradu Füzér, kaštieľa v Pácine, hrádku v Szerencsi a hradu v Sárospataku, ktoré
vo svojej práci „Renesančné kachlice severovýchodného Maďarska“ z roku 1992 publikovala
Anna Gyuricza.
Na území Poľska sme našli analógiu k nálezu z hradu Brekov – zlomku komorovej kachlice
s kristogramom IHS v neskorogotickej minuskule v materiáli z lokality Bedziemyśl v Rzeszówskom vojvodstve (Czopek, 1994, obr. 29), ktorý je tiež datovaný do 16. storočia. S. Czopek
uvádza aj ďalšie analógie k takejto kachlici z oblasti juhovýchodného Poľska a v tejto súvislosti hovorí aj o možnosti existencie kachliarskej dielne v oblasti okolo Rzeszówa (Czopek,
1994, 116). Na Slovensku obdobný nález pochádza z hradu Beckov a jeho datovanie nepresahuje 1. polovicu 16. storočia.
Analógie ku kachliciam s rozetovým a rastlinným motívom na čelnej stene komorovej
kachlice nachádzame aj na nálezoch z jedného z najstarších mestečiek v Podkarpatskej oblasti
Poľska v Bieczi. Patria do okruhu neskororenesančných kachlíc z konca 16. a začiatku 17. storočia (Ślawscy, 1994, 225).
Kolekcie kachlíc a ich zlomkov z hradov Jasenov a Brekov na základe nálezového materiálu
a uvedených analógií datujeme do obdobia od konca 15. do 17. storočia a predstavujú neskororenesančnú kachliarsku tvorbu, ktorá odzrkadľuje vtedajšie ponímanie umenia a výzdoby interiérov na hradoch patriacich významnej šľachtickej rodine Drugethovcov.
V súčasnosti v mnohých prípadoch ešte treba osvetliť existenciu samostatných kachliarskych dielní alebo to, či výrobcovia kachlíc boli členmi už jestvujúcich hrnčiarskych cechov,
ktoré sa na území Uhorska a v jeho rámci aj na Slovensku objavujú v 15. storočí. V Humennom
boli pre cech hrnčiarov vydané nové artikuly po požiari v roku 1678, v ktorých sa uvádza existencia starších artikúl, a teda aj existencia cechu už pred rokom 1612, keď v Humennom vykonávajú svoje remeslo traja hrnčiari (Špiesz, 1972, 101-102). V roku 1828 bolo v Humennom
10 hrnčiarskych majstrov a hrnčiarska tradícia potom v meste pretrvala až do druhej polovice
243

Obr. 4. Brekov – nálezy kachlíc
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Obr. 5. Hrad Jasenov – nálezy kachlíc
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Obr. 6. Hrad Jasenov – nálezy kachlíc
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Obr. 7. Hrad Jasenov – nálezy kachlíc
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Obr. 8. Kaštieľ Humenné – kachľová pec v prijímacom salóne
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Obr. 9. Kaštieľ Humenné – detail čelnej steny

20. storočia. Poslední majstri patrili k rodine Piričovcov, s ktorou bol v príbuzenskom vzťahu
aj dr. Belo Polla.
Na záver ešte niekoľko poznámok venovaných kaštieľu v Humennom. V jeho interiéroch sa
zachovali kachľové pece postavené v 2. polovici 19. storočia pri úprave interiérov rodinou Andrássy. Kachlice boli vyrobené v Nürnbergu firmou Hausleiter, v meste s bohatou tradíciou
výroby kachlí a kachľových pecí (informácie baróna dr. Ludviga Döryho). Sú bohato zdobené
prevažne rastlinnými motívmi v kombinácii s architektonickými prvkami a majú prevažne zeleno glazovaný povrch. Iba v jednom prípade sa zachoval fragment s viacfarebnou glazúrou.
V interiéri sa zachovali dve so zeleno glazovaným povrchom. Prvá z nich (obr. 8) má spodnú,
kubickú časť postavenú na štyroch drevom obložených nôžkach (v. 38 cm) a tvorenú komorovými kachlicami s jednoducho zdobenou čelnou stenou (vpustený kruh, prípadne ovál).
Zaujímavejšia je nadstavbová časť, oddelená od spodnej rímsou zdobenou akantovými listami.
Hrany nadstavby predstavujú stojace mužské postavy a steny sú tvorené vždy štyrmi kachlicami. V každej je umiestnené postava. Na čelnej stene (obr. 9) v hornom rade je to vľavo postava ženy ľavou rukou objímajúca stĺp a s pravou rukou položenou na podstavci, z ktorého šľahajú plamene (ide pravdepodobne o Teklu – tradične prvú kresťanskú mučenicu), vpravo
postava muža s knihou v pravej ruke a s levom pri nohách – sv. Marka. V dolnom rade vľavo je
to ženská postava s vtáčikom v pravej ruke zdvihnutej nad hlavou (Reparata alebo Scholastika)
a vpravo opäť muž s knihou a orlom – sv. Ján Evanjelista.
Pravou stenou nadstavby je zdobená kachlica s rovnakým motívom, ale ľavá stena (obr. 10)
nesie kachlice s podobenstvom štyroch ročných období – štyroch mužských postáv: mladíka
s kosákom v pravej ruke zosobňujúceho leto, muža s košom v pravej ruke a pod stromom – jar,
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Obr. 10. Kaštieľ Humenné – detail bočnej steny

muža s vínnou révou – jeseň a starca v zimnom plášti s čapicou na hlave, s krčahom v rukách
a s vežou s cimburím v pozadí, stelesňujúceho zimu. Výška samotného výhrevného telesa dosahuje 187 cm.
Mohutnejšia z pecí (obr. 11) má nadstavbu v podobe šesťuholníka, kde komorové kachlice
od seba na hranách oddeľujú stĺpy s ovínajúcou a révou a a so strapcami hrozna. Čelné steny
kachlíc sú zdobené erbom rodu Andrássy – levmi držiacimi svätoštefánsku korunu nad trojvrším, po stranách sú bohaté prikrývadlá, nad erbovým štítom je korunka a klenot v podobe postavy rytiera ozbrojeného šabľou. Spodný rad nadstavby pece je tvorený obdĺžnikovými kachlicami s figurálnym motívom – dvaja anjeli držia štylizovaný erb s poprsím starého muža
s bradou, držiaceho v ľavej ruke kráľovské jablko s krížom a pravú má zdvihnutú v geste požehnania. Spodná kubusová časť je zdobená nekončiacim rastlinno-geometrickým vzorom
a v rohoch s vysokými kachlicami s fontánami kvetov. Pec je ako celok zeleno glazovaná,
spodná časť stojí na železných nôžkach, prikladalo sa z chodby, a dosahuje výšku 298 cm.
Ďalšie zlomky kachlíc pochádzajú z výskumu studne na nádvorí kaštieľa v Humennom,
ktorý prebehol roku 2003. Všetky boli hnedo glazované a na čelnej stene niesli nekonečný ornament – kosoštvorce s rastlinnou výzdobou (obr. 12: 2, 3). Vrcholové kachlice mali ukončenie
v podobe cimburia. Ďalšie takto zdobené kachlice pochádzajú z miesta, na ktorom stáli pôvodné grófske skleníky (obr. 12: 1). Datujeme ich do prelomu 19. a 20. storočia a pochádzajú
z továrne na kachľové pece, ktorú v Humennom v roku 1899 založil gróf Gejza Andrássy. Továreň okrem kuchynských peci vyrábala aj salónne kachle v bielom alebo farebnom prevedení,
ako to hlása reklama v miestnych novinách z roku 1901 (obr. 13). Továreň existovala do roku
1905, potom ju nahradila tehelňa
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Obr. 11. Kaštieľ Humenné – kachľová pec v pracovni

Žiaľ o tejto továrni sa zachovalo iba veľmi málo informácií. Archívny materiál uložený
v ŠOBA Prešov dokladá iba prevádzku tehelne.
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Obr. 12. Kaštieľ Humenné – nálezy kachlíc zo studne na nádvorí

Obr. 13. Ponuka vyrábaných kachľových pecí inzerovaná v tlači
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Použité skratky
DH – fond Drugeth Humenné
ŠOBA – Štátny oblastný archív Prešov – Nižná Šebastová

Kachelnfunde und Kachelnproduktion in Humenné und Umgebung
Zusammenfassung

In der Nähe der Stadt Humenne befinden sich Ruinen zwei Burgen, Brekov und Jasenov, an
denen hat sich ausgedehnte archäologische Forschung realisiert. Von dem Material aus beiden
Forschungen haben die Kacheln hervorragende Stelle. Am reichsten sind die Kammerkacheln
verttreten mit den bunten Palette der Dekorationmotiven an der Frontalseite. Dominieren sind
Pflanzdekoration Motiven in den verschiedenen Variationen /Abb. 3 – 7). Die Oberflächebehandlung der Kacheln ist verschieden, vorkommen sind die Stücke ohne Glasur, mit der grünen
Glasur und die vielfarbige Glasur /weiss, gelb, grün, blau und braun/. Ausgenommen diese aus
der Burg Brekov sind Kacheln mit dem heraldischen Motiv /das Wappen der Stadt Košice/ –
der Engel, der hält den Schild mit drei stilisierten Lilien (Abb. 4:2), die Kachel mit einem
Mann im Panzer (Abb. 4:1) hat die Analogie im Fund aus an der Šariš Burg /Iepte/, oder das
Fragment mit Kristogramm IHS / analogischer Fund ist aus der Burg Bedziemyśl in Poland/.
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Aus der Burg Jasenov sind auch die Kacheln mit dem endlosen Pflanz – geometrischem Motiv
(Abb. 4:4) wie auf die Textilien. Die Kacheln aus beiden Burgen sind aus Ende des 15. Jh. bis
17. Jh. datiert.
In der Stadt Humenne existierte der Töpfer Gewerk schon vor dem Jahr 1612 und die Tradition hat bis 2. Hälfte des 20. Jh. überdauern. In Interieurs im Schloss Humenne sind zwei Tonofen mit der grünen Glasur und sie waren in 2. Hälfte des 19. Jh. für die Familie Andrássy gebaut. Die Kacheln waren in Nürngerg von Firma Hausleiter hergestellt (Abb. 8 – 11). Andere
Fragmente mit der braunen Glasur und endlosen Motiven waren im Brunnen dem Schlosshof
entdeckt. Sie sind aus dem 19. – 20. Jh. Wahrscheinlich sind sie aus der Fabrik an die Tonofen,
die wurde von Graf Gejza Andrassy gegründet und welche produzierte zwischen Jahre 1899 –
1905 (Abb. 13).
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1. POSTAVENIE JAZDY V OBDOBÍ 15. – 17. STOROČIA
S nárastom používania pušného prachu a renesanciou pechoty na bojisku sa schyľovali ku
koncu časy rytierov. Do vojenstva západnej Európy sa vrátil profesionalizmus. Na bojisku bolo
treba kombinovať tri zložky vojska: jazdu – pechotu – delostrelectvo (Dupuy-Dupuy, 1993,
419). Účinnosť palných zbraní spôsobila, že na konci 15. storočia sa zbroj stala už len symbolom prestíže. Zároveň vznikla potreba upraviť palné zbrane aj pre potreby jazdcov (Dupuy-Dupuy, 1993, 419-420).
Jazdectvo sa naďalej rozdeľovalo na dve zložky. Ťažká jazda zostala hlavnou časťou západoeurópskych vojsk. Ľahká, efektívnejšia, spájala v sebe disciplínu i určitú údernú silu s pohyblivosťou a pružnosťou.
Husitský spôsob boja priniesol do oblasti vojenstva dôležitú novinku – pokus o koordináciu
operácií pechoty, jazdectva a delostrelectva. Dobrú úroveň dosiahli husiti hlavne vďaka kolektívnym výcvikom pechoty a jazdy, čím predbehli svojich protivníkov (VDČ I 1985, 218-228).
Od konca 14. a v 15. storočí možno pozorovať v Uhorsku snahu o premenu vojenského systému na modernejší. Úsilie vyvrcholilo za vlády Mateja Korvína vznikom stálej žoldnierskej
armády financovanej z daní (VDČ I 1985, 319). Kráľ vybudoval v šesťdesiatych rokoch 15.
storočia žoldnierske kráľovské vojsko, ktoré patrilo medzi najväčšie vo vtedajšej Európe.
V roku 1463 malo vraj 2000 jazdcov a 5000 pešiakov, neskôr sa jeho stav pohyboval okolo
15000 mužov (pri výpravách ich bolo viac). Väčšinu Matejovho vojska tvorila ľahká jazda –
husári, po nich nasledovala ťažká pechota a najmenšie zastúpenie mala ťažká jazda, ktorá však
bola najlepšie finančne ohodnotená (VDČ I 1985, 322-323).
V porovnaní s taktikou rytierov prinieslo 15. storočie pohyblivejšiu a rôznorodejšiu taktiku.
Na bojisku zostala ťažká jazda ako jadro bojovej zostavy, ktoré v prípade núdze nastupovalo na
čelo útoku. Naďalej najmenšou bojovou jednotkou bola lancea, t. j. jeden kvalifikovaný bojovník s tromi až štyrmi pomocníkmi. Najlepšie vyzbrojenými vojakmi boli žoldnieri a bohatí
šľachtici. Jazdci v tomto období nepoužívali palné zbrane, lebo ťažkopádnosť ich konštrukcie
neumožňovala strieľať z nich z koňa (VDČ I 1985, 325-331).
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Šestnáste storočie prinieslo masové využívanie palných zbraní na bojisku (Dupuy – Dupuy,
1993, 471). S rozvojom a rozšírením ich použitia je badateľná aj snaha a zároveň nutnosť prispôsobiť ich pre potreby jazdy. Na tento účel bola vyvinutá malá ľahká jazdecká arkerbuza,
ktorá slúžila vojakom od začiatku 16. storočia. Bol to akýsi prototyp pištole, no na jej obsluhu
bolo treba použiť obe ruky. Jazdný strelec mal so sebou v boji tri zbrane – dve v puzdrách
a jednu v pravej topánke. Po vypálení zo všetkých troch odhodil poslednú pištoľ a vytiahol meč
alebo sa vzdialil a opätovne si nabil (Dupuy – Dupuy, 1993, 472). Opísaná taktika, tzv. „karakola“, sa používala hlavne v nemeckých oblastiach. Francúzska jazda útočila v trysku, v dlhých
kolónach a streľba z pištolí bola len predohrou pred údernou akciou s mečom (Dupuy – Dupuy,
1993, 479).
Kvôli neustálym bojom s Turkami nemecké i uhorské vojsko vyvinulo ľahké jazdectvo tureckého typu, tzv. husárov, na krytie, prieskum a prepady. Ešte stále možno hovoriť o dvoch typoch jazdy – ťažkej, používanej hlavne na bojovom poli, ozbrojenej pištoľou (typ rajtár alebo
francúzsky ťažký jazdec), a ľahkej, bez zbroje, s jednou až dvomi pištoľami a ľahkou šabľou,
ktorá hlavne vykonávala úlohy mimo bojiska (Dupuy – Dupuy, 1993, 479-480).
Obdobie 17. storočia možno vo vojenstve považovať za prechod od stredoveku ku modernej
vojne. Nový vojenský systém bol postavený na centralizovanej správe, prísnej disciplíne
a dlhodobom výcviku. No neustále boje si vyžadovali stály prísun nového ľudského potenciálu,
preto sa aj jazdectvo, niekdajšia doména šľachty, otvorilo pre všetkých, čo vedeli jazdiť
(Dupuy – Dupuy, 1993, 547, 553).

2. PREHĽAD BÁDANIA
Napriek tomu, že ostrohám ako súčasti výstroje jazdca sa venovala i venuje pomerne veľká
pozornosť a viacerí bádatelia vytvorili chronologické systémy, len máloktorí z nich sa zaoberal
mladším obdobím, t. j. obdobím od 16. storočia. Preto presné časové zaradenie jednotlivých
nálezov je ťažké.
V súhrne poznatkov o vývoji zbraní a zbroje A. Demnina z roku 1891 možno do tohto obdobia zaradiť posledné dva typy ostrôh – od 15. do polovice 17. storočia (Tab.1). Triedil ich aj
podľa počtu lúčov na ozubenom koliesku (Demnin, 1891, 617-625). Uhorskými nálezmi sa zaoberal G. A. Nagy (v Archeológiai értesitő, 1896, 1898, 1906, 1913). Podrobnejší prehľad ostrôh je v uvedenom časopise z roku 1898 (Nagy, 1898, 60-64). Za neskorostredoveké až včasnonovoveké ostrohy možno považovať ním vyčlenenú IV. skupinu (Tab.1), tzv. hunyadyiovské
a jagelovské ostrohy (Nagy, 1898, 61-62). Ruský bádateľ A. N. Kirpičnikov sa vo svojom
prehľade výzbroje koňa a jazdca, publikovanom v roku 1973, zameral na chronológiu ostrôh
v oblasti Starej Rusi v 9. až 13. storočí. Pri opise vývoja ostrôh s kolieskom použil analógie
z anglických náhrobkov 14. až 16. storočia (Tab.1) (Kirpičnikov, 1973, 56-70). Vrcholnostredovekým ostrohám z územia Malopoľska z 13. až 15. storočia a ich podrobnejšiemu triedeniu
(Tab.1) sa venoval S. Kołodziejski. (Kołodziejski, 1985, 161-179). Z mladších archeológov vytvoril vlastnú typológiu T. Drobný vo svojej diplomovej práci, v ktorej spracoval moravské nálezy (Tab.1). Bádateľ rozdelil ostrohy 11. až 16. storočia na tri základné typy – ostrohy s bodcom (11. – 13. stor.), ostrohy s kolieskom (13. – začiatok 16. stor.) a ostrohy Vladislavského
obdobia (16. stor.). Zároveň upozornil na fakt, že na prelome 15. a 16. storočia sa začali vyskytovať zvláštne tvary turnajových ostrôh, ako aj prvé renesančné formy, charakteristické pre
16.storočie (Drobný, 1995, 50).
Vývoj uhorských zbraní zosumarizoval J. Kalmár (1971). Jednu kapitolu svojho diela venoval vývoju ostrôh od 9. do 18. storočia, s dôrazom na 12. – 16. storočie v Uhorsku. Ako je však
v sprievodnom obrazovom materiáli vidieť, v mladšom období sa zameral predovšetkým na
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Tab. 1 – Chronológia ostrôh podľa jednotlivých bádateľov, ktorí sa zaoberali obdobím 15. – 18. storočia
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Tab. 2 – Typológia ostrôh z územia Slovenska od konca 14. do 17./18. storočia
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Tab. 3 – Používané ukončenia ostrôh od konca 14. do 17./18. storočia
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honosnejšie kusy (Tab.1) (Kalmár, 1971, 359-367). Prehľad mladších stredovekých ostrôh
z východného Slovenska podal vo svojej štúdii M. Slivka (1981), pričom na základe archeologického materiálu zostavil vývojovú líniu ostrôh z 11. až 17. storočia (Tab.1) (Slivka, 1981,
218-288).

3. OSTROHY Z 15. AŽ 17. STOROČIA Z ÚZEMIA SLOVENSKA
Ako sme upozornili v predošlej časti, neskorostredovekými a včasnonovovekými ostrohami
sa zaoberalo len veľmi málo bádateľov. Ostrohy z mladšieho obdobia, t. j. od 16. storočia sa
síce na archeologických výskumoch a v zbierkach mnohých múzeí nachádzajú, no napriek
tomu sú informácie o nich len málokedy publikované. Nasledujúce hodnotenie ostrôh z obdobia konca 14. až do prelomu 17. a 18. storočia je postavené na analýze 176 ostrôh z územia Slovenska (publikovaný materiál, zbierky niektorých múzeí a niekoľko nepublikovaných výskumov), ktoré boli spracované v rámci katalógu diplomovej práce P. Koóšovej (Koóšová, 2003,
katalóg).
Ostrohy uvedené v spomenutom katalógu boli rozdelené a datované podľa týchto kritérií:
1. Koniec 14. – prvá polovica 15.storočia: ramená ostrohy vytvárali hrot a neskôr sa formovali do tvaru koša (tzv. manžetové ostrohy), bodce boli často dlhé a väčšie rozmery dosahovali
aj kolieska na nich.
2. Druhá polovica 15. storočia – 16. storočie (tieto typy možno pretrvávali aj v nasledujúcom období): ramená ostrôh sa postupne vyrovnali, v 16. storočí sa používali aj kusy s mierne
ohnutými ramenami, v druhej polovici 15. storočia niektoré bodce dosahovali väčšie rozmery,
no postupne sa skracovali, kolieska boli menšie.
3. Od 17. storočia sa rozmery ostrôh zmenšovali, ich vzhľad bol jednoduchší a praktickejší,
stretávame sa s novým typom ostrôh – malé často trojramenné ostrôžky, ktoré sa na obuv prichytávali nitmi.
V celom skúmanom období sa takmer výlučne vyskytovali železné ostrohy, ktorých bodce
boli ukončené kolieskom. Častejšie ako v predošlom období, t. j. od 11. do 14. storočia bol na
nich aplikovaný nejaký druh výzdoby – plastická, rytá, pozlátenie atď. Pritom však treba mať
na zreteli, že väčšina mladších ostrôh pochádza zo starých zbierok múzeí, a teda pri výbere
predmetov na múzejné účely boli v minulosti často vyberané predovšetkým ukážkové kusy.

KONIEC 14. – PRVÁ POLOVICA 15. STOROČIA (GRAF I, II, VII)
Ostrohy s kolieskom pochádzajúce z tohto obdobia boli v 97,8 % vyrobené zo železa
a 13,3 % z nich bolo zdobených plastickou výzdobou. Veľkosť ostrôh sa zväčša (46,7 %) pohybovala medzi 10,1 – 15,0 cm. Pomerne často sa stretávame aj s ostrohami s veľkosťou medzi
15,1 – 20,0 cm. Ramená dosahovali dĺžku 5,1 – 10,0 cm (46,7 %), pričom rovnakú hodnotu
mávalo aj ich rozpätie (32,2 %). Pre obdobie prelomu 14. a 15. storočia bolo charakteristické
výrazné ohnutie ramien, ktoré sa na päte rozširovali a často vytvárali hrot smerujúci nahor
(30 %). Takýto vývoj vyústil do vytvorenia koša (20 %). Niekedy boli ramená len mierne ohnuté, pričom smerom k päte sa zvyšovali (17,8 %). V pôdoryse opisovali väčšinou tvar písmena
U (46,7 %) a zvyčajne boli ukončené jednoduchým okrúhlym očkom (23,3 %) alebo oválnou
platničkou s dvomi malými očkami (22,2 %). Už v tomto období možno badať nárast počtu
typov ukončení ramien. Len na 14,4 % zo skúmaných exemplárov sa zachovali nejaké spínacie
mechanizmy, hlavne štvorcové alebo oválne spony. Bodec ostrôh prevažne dosahoval dĺžku od
3,1 do 6,0 cm (27,8 %) a smeroval rovno (37,8 %), prípadne nadol (33,3 %) vzhľadom na os ra262

Graf I.
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Graf II.
Koniec 14. – 1. polovica 15. storočia (II.)
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Graf III.
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mien. Kolieska mávali zvyčajne 6 lúčov (31,1 %) a ich priemer sa pohyboval medzi 3,1 a 6,0
cm (23,3 %).
Ostrohy datované do tohto obdobia sa našli najčastejšie na hradoch (54,7 %), menej v mestách (14,7 %) a v dedinskom prostredí (9,3 %). Len veľmi zriedkavo pochádzajú z prostredia
kostolov, kláštorov či priamo z hrobov.

DRUHÁ POLOVICA 15. – PRELOM 16. A 17. STOROČIA (GRAF II, IV, VIII)
Takmer všetky ostrohy z uvedeného obdobia mali bodce ukončené kolieskom, okrem jedného exemplára, ktorý končil akýmsi gombíkom. 95,2 % z nich bolo vyrobených zo železa,
plastická výzdoba sa vyskytovala na 20,6 % a jeden kus bol zdobený meďou. Viac ako polovica (52,3 %) dosahovala veľkosť od 10,1 do 15,0 cm, dĺžka ich ramien sa pohybovala medzi
5,1 až 10,0 cm t. j. 60,3 % (najčastejšie hodnoty namerané pri dĺžke ramien boli okolo 9 cm),
pričom v rovnakých hodnotách sa pohybovalo aj ich rozpätie – 63,5 % (hlavne medzi 7 – 9
cm). Ramená boli vo väčšine (65,1 %) rovné, v pôdoryse opisovali tvar písmena U (74,6 %)
a boli ukončené dlhšou platničkou s jednoduchým (15,9 %) očkom alebo s dvomi malými
okrúhlymi (15,9 %) očkami. Variabilita ukončení ramien v tomto období však rapídne stúpla
a objavilo sa veľa nových typov. Na 25,4 % skúmaných ostrôh sa zachoval upevňovací mechanizmus (najčastejšie obdĺžnikové alebo oválne spony). Dĺžka bodca sa pohybovala zvyčajne
v rozmedzí 3,1 až 6,0 cm (42,3 %) a bodec smeroval rovno (39,7 %) alebo nadol (33,3 %)
vzhľadom na os ramien. Najčastejší počet lúčov kolieska bol 5, 6, 8 a 9 (35 %) a jeho priemer
dosahoval 1,6 až 3,0 cm (28,6 %). Preto možno skonštatovať, že kolieska sa pomaly zmenšovali.
Ostrohy tohto obdobia pochádzali hlavne z výskumov hradov (45,7 %), prípadne miest
(23,9 %). Len málokedy sa našli v dedinskom či sakrálnom prostredí alebo v hroboch.

OBDOBIE OD 17. STOROČIA (GRAF V, VI, IX)
V tomto období nastúpili ostrohy menších rozmerov. Naďalej sa vyrábali prevažne zo železa
(82,7 %), niektoré boli zdobené (17,4 %) zlátením či plastickou výzdobou. Dĺžkou zvyčajne
nepresahovali 10 cm (43,5 % z nich sa pohybuje v rozmedzí 5,1 – 10,0 cm), ich ramená nezvykli byť dlhšie ako 5,0 cm (43,5 %), no rozpätie ramien dosahovalo 5,1 až 10,0 cm (26,1 %).
V tomto období sa objavili malé ostrôžky s tromi rovnými ramenami (dve horizontálne a jedno
vertikálne smerujúce nahor; 47,8 %). Ramienka v pôdoryse opisovali tvar písmena U (86,9 %)
a boli ukončené jednoduchým očkom (60,7 %). V niektorých očkách sa zachovali nity používané na ich pripevnenie na obuv (26,1 %). U ostrôh z uvedeného obdobia sa variabilita ukončení ramien opäť zmenšila len na niekoľko typov. Bodec smeroval rovno, bol teda pokračovaním osi ramien (39,1 %), pričom jeho dĺžka väčšinou (39,1 %) nepresahovala 3 cm. Priemer
viaclúčového kolieska (8 alebo mnoholúčové) sa najčastejšie pohyboval medzi 1,6 až 3 cm
(21,7 %).
Od 17. storočia boli ostrohy najčastejším nálezom na hradoch (37,5 %), menej v mestskom
prostredí, hroboch, na dedinách či v kostoloch a kláštoroch.
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Graf IV.
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Graf V.
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Graf VI.

Graf VII.
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Graf VIII.

Graf X.
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NÁHROBKY A MAĽBY – IKONOGRAFICKÉ PRAMENE
Z 15. AŽ POLOVICE 18. STOROČIA (TAB. 4)
Najlepšou pomôckou pri datovaní ostrôh sú dobové ikonografické pramene, predovšetkým
dobre datované náhrobky šľachticov zobrazených v plnej zbroji. Problémom pri nich je však
možnosť zblízka ich preskúmať, prípadne nájsť ich detailné kresby. Z nášho územia a priľahlého Maďarska sa nám podarilo nájsť deväť náhrobkov, na ktorých sú zachytené aj ostrohy.
Všetky sú datované od konca 15. do konca 16. storočia.
Najstarší z náhrobkov, patriaci Imrichovi Zápoľskému, pochádza z roku 1487 a je umiestnený v Spišskej kapitule (Spišské Podhradie, okr. Levoča). Na detaile si môžeme všimnúť
ostrohy pripevnené na kovových topánkach pravdepodobne s rovnými ramenami. Dlhé bodce
ostrôh smerujú nahor a sú ozdobené kolieskom s piatimi lúčmi.
Druhý náhrobok sa nachádza v rímskokatolíckom kostole v Lipanoch (okr. Sabinov), pochádza z roku 1493 a patril Tomášovi Tarczayovi. I tento rytier má ostrohy pripnuté na kovových topánkach, no tvar ramien ostrôh ani ich viazanie nie sú viditeľné. Za pätami sa krížia dva
dlhé bodce, smerujúce pravdepodobne mierne nahor a sú ukončené kolieskami asi so šiestimi
lúčmi.
Zo Spišskej kapituly (Spišské Podhradie, okr. Levoča) pochádza aj náhrobok Štefana Zápoľského z roku 1499. Šľachtic má odetú celokovovú zbroj vrátane kovových topánok, na ktorých sú pripevnené ostrohy s hrubšími ramenami a s dlhými bodcami smerujúcimi nahor. Na
konci bodcov sú malé kolieska.
V kostole v Markušovciach (okr. Spišská Nová Ves) sa nachádza náhrobná platňa Štefana
Máriássyiho z roku 1516 (v. Czergheő – v. Csoma, 1890, 74). Na nohách rytiera v celokovovej
zbroji sú pripevnené ostrohy s pomerne širokými ramenami, dlhým bodcom a malým, asi päťaž šesťlúčovým kolieskom.
V blízkosti slovensko-maďarských hraníc, na území dnešného Maďarska, sa nachádza mestečko Sárospatak, kde v kostole na hrade možno nájsť náhrobnú dosku bratov Páloczyiovcov
(Anton a Michal) (v. Czergheő – v. Csoma 1890, 80). Rytier zobrazený na tejto platni datovanej do roku 1519 má na nohách pripnuté ostrohy, pravdepodobne s ramenami v tvare koša
a s krátkymi bodcami, smerujúcimi najskôr rovno. Bodce sú ukončené viaclúčovým kolieskom
(10 – 12 lúčov).
Náhrobok Štefana Csetnekyiho datovaný do roku 1594 možno nájsť v kostole v Štítniku
(okr. Rožňava) (v. Czergheő – v. Csoma 1890, 117). Rytier zobrazený na náhrobku má ostrohy
pripnuté pravdepodobne na kožených topánkach. Ramená sú pomerne krátke, ukončené
akýmsi trojlístkom. Dlhé bodce smerujú mierne nahor a zdobili ich kolieska v tvare kvietka
s piatimi lupienkami.
Z Ložína (okr. Michalovce) pochádzajú dva náhrobky – jeden datovaný do roku 1599
a druhý všeobecne do 16. storočia. Na oboch sú ostrohy pripevnené pravdepodobne na koženej
obuvi. Zobrazené exempláre majú širšie ramená a dlhé bodce (predovšetkým náhrobok datovaný do 16. storočia, ktorého bodec je ukončený akýmsi strapcom).
Posledný náhrobok zo 16. storočia sa nachádza v Telegede (dnešné Maďarsko) v kostole
sv. Štefana (v. Czergheő – v. Csoma 1890, 56) a patrí Štefanovi Telegdymu. Šľachtic má obuté
kožené čižmy, na ktorých sú pripnuté ostrohy s rovnými ramenami ukončenými pravdepodobne dvojicou okrúhlych očiek. Bodec smeruje rovno a je ukončený pravdepodobne jednoduchým hrotom.
Skôr ako raritu na záver uvádzame maľbu nachádzajúcu sa v zbierkach Slovenskej Národnej
Galérie v Bratislave (Umenie Slovenska, 1994, 98, obr.36). Je na nej zobrazený Marek Horváth-Stansith ako šesťročný chlapec. Tento portrét pochádza od Jána Gottlieb-Kramera z roku
1740. Na detailnom zábere možno vidieť malú ostrôžku pripevnenú na koženej čižme. Ostroha
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1487

1493

1499

1594

1599

16. storočie

má pravdepodobne tri krátke ramienka a krátky bodec je ukončený drobným kolieskom,
s akými sa v archeologickom materiáli stretávame od 17. storočia.
Pri detailnom prezeraní týchto ikonografických prameňov si môžeme všimnúť, že závery
analýzy prezentované v predošlej časti článku, viac-menej zodpovedajú uvedeným zobrazeniam.
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1516

1519

16. storočie

1740

Tab. 4 – Náhrobky
šľachticov v plnej zbroji
1487, Imrich Zápoľský,
Spišská kapitula, okr.
Levoča (podľa v. Czergheő
– v. Csoma 1890); 1493,
Tomáš Tarczay, Lipany, okr.
Sabinov (podľa v. Czergheő
– v. Csoma 1890); 1499,
Štefan Zápoľský, Spišská
kapitula, okr. Levoča (foto
M. Slivka); 1516, Štefan
Máriássy, Markušovce, okr.
Spišská Nová Ves (podľa
v. Czergheő – v. Csoma
1890, 77); 1519, Anton
a Michal Palóczy,
Sárospatak, Maďarsko
(podľa v. Czergheő –
v. Csoma 1890, 83); 1594,
Štefan Csetneky, Štítnik,
okr. Rožňava (podľa v.
Czergheő – v. Csoma 1890,
120); 1599, Monakyovci,
Ložín, okr. Michalovce
(foto M. Slivka);
16.storočie, Ložín, okr.
Michalovce (foto M.
Slivka); 16.storočie, Štefan
Telegdy, Teleged, Maďarsko
(podľa v. Czergheő –
v. Csoma 1890, 63); 1740,
Marek Horváth, expozícia
SNG v Bratislave (podľa
Umenie Slovenska 1994, 98,
obr. 36).

ZLATÉ OSTROHY Z HISTORICKÉHO FONDU
MÚZEA MESTA BRATISLAVA
Vo fondoch Múzea mesta Bratislavy sa nachádzajú tri „zlaté ostrohy“ nezvyčajných tvarov.
Najzaujímavejšou je ostroha v tvare draka s inv. č. F1917 (obr. 1). Pravdepodobne prvá zmienka o nej pochádza z inventárnych kníh múzea ešte z čias c. k. monarchie pod prírastkovým číslom 6114. Presný opis v tejto inventárnej knihe znie: „Okutie v tvare šarkana; mosadz; 10,5
cm; na dlhom hrdle hlava s otvorenou tlamou, medzi rozpiatymi krídlami bolo pripevnené na
iný predmet, v strede klinec, po stranách dierky na klince; 17. – 18. storočie; nájdené v zrúca273

ninách hradu (?Bratislavského) okolo
1900; dar z 1928.“ (IK MMB, inv. číslo
6114) V neskorších súpisoch (IK MMB,
inv. číslo F1917) je tento predmet už uvádzaný ako ostroha. Zobrazuje draka, pričom ramená pozlátenej ostrohy sú vlastne
dračími krídlami a nahor smerujúci bodec
je krkom, ukončený hlavičkou draka.
V strede pätného oblúka vybieha smerom
dovnútra tŕň. Celá ostroha je bohato a precízne zdobená plasticky i rytím. Ramená
zvierajú v pôdoryse tvar písmena U (dĺžka
ostrohy: 9,9 cm; dĺžka ramena: 5,7 cm;
rozpätie ramien: 5,8 cm; dĺžka bodca: 5,8
cm). Podoba, ako aj stvárnenie ostrohy
v „zlate“ nám dovoľuje pohrávať sa
s myšlienkou o súvislosti tejto ostrohy so
Žigmundovým Dračím rádom.
Dňa 12. decembra 1408 založil kráľ
Žigmund Luxemburský spolu so svojou
druhou manželkou Barborou a 22 poprednými barónmi „SOCIETAS CUM SIGNO
DRACONIS“ (Pramene, 2001, 146-151).
Obr. 1 „Dračia“ ostroha. (Múzeum mesta Bratislava –
Rád patril medzi najobľúbenejšie uhorské
inv. č. F1917).
rády 14. až 16. storočia (Graus, 1986,
104). Plnil funkciu zjednotenia starej a novej aristokracie, teda bol spoločenstvom magnátov,
do ktorého boli zahrnuté aj ženy. Neskôr sa pretransformoval na prostriedok diplomacie ako
„Kráľovská rytierska spoločnosť sv. Juraja so znamením draka“. Je zachovaný záznam o pasovaní rytiera Bertolda de Ursinis (Bertold Orsini, rímsky vojvoda – Graus, 1996, 95) z roku
1412. Spomína sa v ňom, že kráľ osobne opásal rytierskym pásom nového rytiera, rádový kancelár Štefan z Rozhanoviec mu pripevnil na ľavú nohu pozlátenú ostrohu, napokon bol opásaný
obojsečným mečom a dostal rádový odznak. Druhú, „dračiu“ ostrohu, mal rytier získať na Žigmundovej cisárskej korunovácii (Dvořáková, 2003, 203, 207).
Žigmund Luxemburský mal pôvodne v úmysle vytvoriť len akúsi spoločnosť so znamením
draka, nie klasickú rádovú organizáciu. Neskôr však Dračí rád používal ako prostriedok medzinárodnej diplomacie. Po jeho smrti v udeľovaní rádových insígnií pokračovali nielen uhorskí
panovníci. Žigmund do tohto spoločenstva prijal mnoho významných osobností Európy, čím sa
odklonil od bežného modelu rádu s limitovaným počtom členov. Dračí rád sa stal exkluzívnym
panovníckym vyznamenaním. Rádový klenot v podobe stočeného draka, pod ktorým bol zavesený kríž, mohli nosiť len domáci rytieri, zatiaľ čo drak bez kríža bol určený pre cudzincov
(Graus, 1996, 90, 95, 97).
Po korunovácii Žigmunda Luxemburského na cisára, po dočasnej stagnácii Dračieho rádu,
nastalo jeho znovuoživenie. Uvažovalo sa o možnosti zlúčenia s niektorými ďalšími laickými
rádmi – okrem iného aj s Rádom Zlatej ostrohy, založeným údajne Ľudovítom Veľkým v roku
1342. Na príklade pasovania Bertolda Orsiniho v 1412 možno vidieť, že nový rytier dostal
právo nosiť zlatú ostrohu, čo mohlo súvisieť s pasovaním na rytiera ako takým alebo priamo
s pasovaním za člena rádu Zlatej ostrohy. Uhorskí panovníci odmeňovali týmto rádom svojich
verných pri príležitosti svojej korunovácie (tradícia pokračovala aj počas korunovácií v Bratislave – Holčík, 1986, 20-55). Rytieri pravdepodobne dostali zlatú ostrohu „in natura“, keďže
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skutočný rádový klenot vznikol až v 20. storočí (Graus,
1996, 99-100).
„Zlatá“ farba ostrohy
z Bratislavy a zobrazenie
draka nám umožňujú aspoň
hypoteticky spájať spomínanú
ostrohu s Dračím rádom. Prípadne by sme mohli uvažovať
o tom, že mohla byť výsledkom formálneho „spojenia“
s rádom Zlatej ostrohy. Za túto
možnosť by sa prihovárala aj
skutočnosť, že korunovácie
uhorských kráľov prebiehali
priamo v Bratislave (1563 –
1830) a boli spájané aj s pasovaním rytierov. Tŕň ostrohy
smerujúci medzi jej ramená sa
vyskytol len raz na ostrohách
pred prelomom 16. a 17. storočia. Časy najväčšieho rozmachu Dračieho rádu končia
v 16. storočí. Preto je ťažké
presne datovať tento exemplár. Môžeme sa prikloniť
k skoršiemu datovaniu (t. j. Obr. 2 Dvojica zlatých ostrôh. (Múzeum mesta Bratislava – inv. č.
16. storočie), aj napriek sku- F1918, F1919).
točne jedinečnému stvárneniu
ostrohy. Druhou možnosťou by bolo 17. až 18. storočie, no vtedy vysvetlenie toho, prečo bol na
ostrohe zobrazený práve drak, aspoň zatiaľ nenachádzame. Kompromisom by teda mohol byť
prelom 16. a 17. storočia, keď Bratislava bola už korunovačným mestom, a teda tu boli pasovaní aj rytieri Zlatej ostrohy (zlatá farba ostrohy), no zároveň ešte obľúbenosť Dračieho rádu
bola pomerne intenzívna.
Formálne podobné stvárnenie má aj dvojica „zlatých“ ostrôh z toho istého múzea s inv. č. F
1918 a F 1919. Ich bodce sú zdobené namiesto kolieska medailónom s kvetinkou so 16 lupienkami, ramená akoby vytvárali dojem lemu látky so strapcami alebo pierkami. Na jednej z nich
je navyše pripevnený aj „kovový ozdobný strapec“. Rovné ramená sú ukončené jedným väčším
okrúhlym otvorom v strede okrúhlej platničky a v pôdoryse opisujú tvar písmena U (dĺžka ostrohy: 15,6 cm; dĺžka ramena: 10,6 cm; rozpätie ramien: 9,4 cm; dĺžka bodca: 6,5 cm). Analógie k spomínaným ostrohám sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť, no ich stvárnnenie v „zlatej farbe“
jednoznačne hovorí o výnimočnosti, honosnosti a slávnostnosti týchto exemplárov. Spôsob ich
stvárnenia pripomína predošlú „dračiu ostrohu“.
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Classiﬁcation of late–medieval and post-medieval spurns from Slovakia
Abstract
The end of the 15th century meant the end of using the medieval tactic in the warfare, which
was based on the prestigious position of a knight in the army. This century brought great using
of firearms, the infantry reached the foreground of the army. In spite of the fact, that the cavalry
still remained the important part of the army, in the next centuries was opened not only for the
nobility.
Only a few of scientists were interested in the chronology of spurns from the 16th century
(Tab.1). That is why we tried to create some typological tables sorted according to the periods
based on the analysis of 176 spurns from the area of Slovakia (Tab.2 – 3; Graph I-IX). The results of our analysis more or less agree with the pictures of noblemen on the gravestones from
Slovakia or near part of Hungary (Tab.4).
In the Town Museum in Bratislava (Múzeum mesta Bratislavy) there are three post-medieval spurns (F1917, F1918 and F1919 – Picture 1-2). All of them are plastically decorated
and their surfaces are gilded, so there is no doubt about their ceremonial character. The first of
them illustrate a dragon – the spike of this spurn is the neck ended with the head of a dragon
and the arms are dragon’s wings. It was the form of the spurn, which gave us the idea to connect this spurn with the “Ordó Draconis” – Order of Dragon (founded in 1408 by Žigmund
Luxemburský), or it could be the result of the connection of this order with the “Order of
Golden Spurn”, in which the new knights were accepted by the occasion of coronation of Hungarian kings in Bratislava (1563 – 1830). The popularity of the Order of Dragon ended in the
16th century, but the form of this spurn belongs more to the 17th – 18th century. The compromise
could be the break of the 16th and the 17th century, when the coronations took a part in
Bratislava and the popularity of the Order of Dragon was quite intensive.
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ZABUDNUTÝ NÁLEZ MINCÍ ZO SENCA
Marek Budaj

Senecký súbor mincí patrí do veľkej skupiny početných nálezov nájdených na území dnešného Slovenska, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú vo fonde Maďarského národného múzea
v Budapešti (ďalej len MNM). Uvedené nálezy sa sem dostali v starších obdobiach, počas existencie Uhorského kráľovstva, do ktorého patrilo aj územie dnešného Slovenska. MNM totiž
ako jediné národné múzeum v Uhorsku zhromažďovalo predmety z celého jeho vtedajšieho
územia. Tak sa sem ako do centrálnej inštitúcie v Uhorsku, hlavne v rokoch 1867 – 1918, dostalo aj veľké množstvo nálezov mincí pochádzajúcich z nášho územia.
Keďže v prípade seneckého pokladu ide už o pomerne starý nález, preto sa o ňom do dnešných dní zachovalo len málo správ. Všetky dostupné informácie sú známe len z inventárnych
kníh a z tzv. kníh nálezov (Éremleletek), kde boli zaznamenané a presne opísané jednotlivé nálezy mincí dodané do MNM (za ich sprístupnenie a možnosť publikovania tohto nálezu ďakujem dr. Tóth Csabovi, kurátorovi zbierok v Éremtári = Kabinete numizmatiky v MNM). Z uvedených kníh však nepoznáme presné miesto ani čas objavenia nálezu. Vieme len to, že ho
objavili niekedy v priebehu roka 1895 a našiel ho p. Pál Stevik a Imre Szlizs. Následne sa o náleze dozvedeli aj oficiálne orgány štátnej moci, lebo sa dostal do Uhorskej kráľovskej pokladnice (Magyar királyi kincstár), tu bol evidovaný pod č. 19 545/VII. Odtiaľ ho poslali, niekedy
v priebehu roka 1896, do MNM na určenie, s možnosťou odkúpenia celého nálezu, prípadne
len jeho časti – podľa potreby a finančných možností múzea. Z nálezu, ktorý obsahoval pôvodne 1427 mincí, si MNM vybralo 218 razieb. Podľa záznamu z inventárnej knihy šlo o 17 ks
2/3 toliarov, ktorých orientačnú cenu v MNM určili na 12 forintov, 114 ks pätnásťgrajciarov
v hodnote 20 forintov a 92 grajciarov a 87 ks 6-grajciarov za 5 forintov a 88 grajciarov. Celkovo mala teda vybraná časť mincí (218 razieb) hodnotu 38 forintov a 80 grajciarov. Uvedený
výber mincí sa zdokumentoval 18. novembra 1895 a nález mincí bol zaevidovaný v inventárnej
knihe pod č. 565/1895. Ako aj z vyššie spomenutého krátkeho opisu vybraných nominálov
a cien mincí vyplýva, MNM si ponechalo 2/3 toliare pochádzajúce hlavne z oblastí dnešného
Nemecka. Prevahu vybraných mincí však tvorili 15- a 6-grajciare Leopolda I. z rôznych mincovní a z územia takmer celej strednej Európy. Menšiu časť reprezentovali razby olomouckých
biskupov a rôznych sliezskych kniežat. O poklade vyšla vo vtedajšom Uhorsku, onedlho po
jeho získaní do numizmatického fondu MNM krátka správa (Réthy, 1896, 284), ktorá je však
len rýdzo informatívneho charakteru. V nej je v rámci nových prírastkov predmetov a mincí
v MNM spomínaný len celkový počet mincí, ktorý sa našiel v náleze. Na Slovensku bol do
dnešných dní o skúmanom súbore mincí jedinou známou informáciou len záznam vo forme
stručného regestu v práci Nálezy mincí II. (č. 386). V ňom je dokonca aj chybne spomenutý
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počet mincí – uvádza sa tu až 1457 razieb, pričom v náleze malo byť pôvodne už spomínaných1427 mincí. K seneckému nálezu mincí sa opätovne čiastočne vrátil až Dr. E. Šimek
(Šimek, 1986, 217). Ten sa však vo svojom súpise nálezov mincí zo Slovenska v 16. – 19. storočí venoval len českým a moravským razbám, preto ani mince z ďalších krajín a vydavateľov
neanalyzoval a dokonca neuvádza ani len ich opis. Preto je tu senecký poklad hodnotený len
torzovite, v kontexte česko-moravských razieb. Aj z tohto dôvodu až do súčasných dní neexistovalo komplexné spracovanie seneckého nálezu a doteraz nebolo známe ani jeho presné zloženie. Žiaľ, pri analyzovaní súboru mincí som musel vychádzať len z opisov jednotlivých razieb, preto nebolo možné v niektorých prípadoch presne určiť varianty jednotlivých razieb.
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dtto, neč. let. (2).
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č. 1441.
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Leopold I. (1657 – 1705), Baia Mare, 15-grajciar, 1674 (1). Huszár, 1979, č. 1431.
dtto, 1687 (1), 1688 (1), 1690 (1). Huszár, 1979, č. 1435.
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974.
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s. 129/č. 201.
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dtto, 1676 (4). Suchomel-Videman, 1997, s. 154/č. 375.
dtto, 1679 (3). Suchomel-Videman, 1997, s. 154/č. 377-378.
dtto, 1692 (3). Suchomel-Videman, 1997, s. 154/č. 387.
dtto, 1693 (3). Suchomel-Videman, 1997, s. 154/č. 388.
dtto, 1694 (13). Suchomel-Videman, 1997, s. 154/č. 389.
dtto,1694 (13). Suchomel-Videman, 1997, s. 154/č. 390.
Karol II. Liechtenstein (1664 – 1695), Kroměříž, 6-grajciar, 1665 (1). Suchomel-Videman,
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dtto, 1693 (3). Suchomel-Videman, 1997, s. 149/č. 366 – 368.
D. DOLNÉ RAKÚSKO
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dtto, 1660 (3). Nechanický, 1991, č. 1893 – 1899.
dtto, 1660 (2). Nechanický, 1991, č. 1893 – 1897.
dtto, 1660 (2). Nechanický, 1991, č. 1898 – 1899.
dtto, 1661 (14). Nechanický, 1991, č. 1900 – 1901.
dtto, 1662 (30). Nechanický, 1991, č. 1902 – 1906.
dtto, 1663 (26). Nechanický, 1991, č. 1907 – 1908.
dtto, 1664 (34). Nechanický, 1991, č. 1909 – 1910.
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dtto, 1684 (6). Nechanický, 1991, č. 1918.
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dtto, 1680 (4). Nechanický, 1991, č. 1939.
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Ján Kazimír (1648 – 1668), Krakov alebo Bydgoscz, 6-groš, 1660 (1). Kopicki, 1995, č. 1618
– 1625.
Neznáma mincovňa, 6-groš, 1662 (2). Kopicki, 1995, č. 1646 – 1667.
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František Ľudovít (1683 – 732), Nisa, 15-grajciar, 1693 (12). Kopicki, 1995, č. 6950 – 6951.
282

dtto, 1694 (13). Kopicki, 1995, č. 6952-6953.
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Sasko – Römhild, Heinrich III. (1680 – 1710), 2/3-toliar, 1690 (2), 1691 (11).
Sasko – Meiningen, Bernhard (1680 – 1706), Meiningen, 2/3-toliar, 1691 (6). Krause – Mishler, s. 662/25.
Sasko – Coburg, Fridrich I. (1675 – 1680), Gotha, 2/3-toliar, 1679 (3). Grasser, 1974, č. 354.
Sasko – Coburg, Albrecht III. (1680 – 1699), Coburg, 2/3-toliar, 1681 (1). Grasser, 1974,
č. 375.
Sasko – Eisenach, Ján Juraj II. (1686 – 1698), 2/3-toliar, 1690 (5), 1691 (3).
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1884, č. 180 – 197.
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Mishler, s. 609/48.
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1678 (1). Krause – Mishler, s. 585/106.
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Friedberg, mesto, Johann Friedrich (1667 – 1686), 6-grajciar, 1688 (1).
Prusko, Fridrich Viliam (1640 – 1688), 6-grajciar, 1679 (1), 1683 (2).
L. FRANCÚZSKO
Ľudovít XIV. (1643 – 1715), neznámy nominál, 1651 (1), 1690 (1).
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NUMIZMATICKÝ VÝZNAM NÁLEZU
Nález mincí zo Senca patrí medzi dôležité a unikátne poklady mincí zo začiatku 18. storočia. Jeho numizmatická hodnota a výnimočnosť spočíva hlavne v jeho zložení. Senecký poklad
tvorili razby zo širokej geografickej oblasti. Nachádzali sa v ňom mince pochádzajúce z nemeckých území, ďalej tu boli zastúpené razby česko-moravské, rakúske, tirolské, korutánske,
štajerské, čiastočne francúzske a popri uhorských, ktoré boli domáce, sú početné aj rôzne sliezske mince. Veľkú časť nálezu však tvorili uhorské mince Leopolda I. Šlo hlavne o ½- a ¼-toliare, 15- a 6-grajciare z rôznych uhorských mincovní. Napriek tomu, že v súčasnosti zo Slovenska poznáme pomerne veľký počet nálezov pozostávajúcich aj z razieb Leopolda I., len
veľmi malé množstvo z nich obsahuje väčšie nominály ako 15- a 6-grajciare. Aj z toho dôvodu
senecký nález, ktorý obsahuje 36 ks ½-toliarov a 3 ks ¼-toliarov razených v Kremnici, patrí
medzi dôležité a vzácne poklady mincí.
Ako som už spomenul vyššie, veľkú časť pokladu tvorili aj razby z nemeckých krajín. Tie
pochádzajú od množstva vydavateľov z veľkej časti dnešného Nemecka. Bohaté a rôznorodé
zastúpenie uvedených razieb v nás vyvoláva hypotézu, že majiteľ pokladu mohol tieto mince
získať najskôr na území dnešného Nemecka. Preto ho môžeme dať do spojitosti so spomenutou
oblasťou, mohlo ísť o obchodníka alebo nejakého vojaka, ktorých v tom čase v okolí Senca
mohol byť veľký počet. O tom, že majiteľ uvedeného pokladu bol pravdepodobne napojený na
oblasti orientované západne od vtedajšieho Uhorska, svedčia aj ďalšie razby z uvedeného pokladu. Veď veľké množstvo mincí z rakúskych krajín a z česko-moravskej oblasti, ktoré susedia aj s nemeckými územiami, môžu nasvedčovať o smeroch a aktivitách majiteľa pokladu.
Z nemeckých krajín smerovalo do Uhorska množstvo významných obchodných ciest, ktoré
prechádzali Čechami, Moravou, respektíve Rakúskom a smerovali aj do Uhorska.
Významnú a zároveň dôležitú zložku v náleze tvoria aj razby z poľsko-sliezskej oblasti.
Väčšinou už ide o vládne mince Leopolda I. razené v mincovniach vo Wroclawi, Brzegu
a Opole. Ich výskyt na našom území nie je prekvapujúci, pretože po mincovej reforme Leopolda I. v roku 1659 sa uskutočnila unifikácia mincovníctva štátov habsburskej monarchie.
Preto mohli byť mince z rôznych mincovní uznané v celej monarchii. Naopak, znížený počet
poľských mincí Jána III. Sobieskeho a Jána Kazimíra v poklade neprekvapuje, pretože úbytok
týchto mincí v danom období je našich nálezoch už všeobecným javom. Je to spôsobené tým,
že koncom 17. storočia postupne sa zastavil ich prísun na územie dnešného Slovenska. To
mohlo nastať hlavne po tom, keď sa v Poľsku začali za vlády Jána III. Sobieskeho a Augusta II.
a III. likvidovať menej hodnotné mince z rokov 1648 – 1668 (Hunka, 1997, 46). Iná situácia je
s razbami sliezskych kniežat, ktoré sú pomerne početné aj v slovenských nálezoch ukrytých
koncom 17. až začiatkom 18. storočia. Uvedený fakt dokladá okrem iného aj bohaté kontakty
so Sliezskom v tomto období. Prítomnosť sliezskych razieb v seneckom náleze môže svedčiť aj
o napojení jeho majiteľa na toto územie. Miesto nálezu sa totiž nachádza neďaleko tzv. Sliezskej cesty, ktorá viedla z Bratislavy cez Trnavu, Trenčín a Žilinu do Tešína a Wroclawy. Preto
majiteľ pokladu bol pravdepodobne obchodníkom, ktorý bol orientovaný jednak na nemecké,
rakúske, ale aj na sliezske oblasti. V rámci svojich obchodných aktivít sa možno dostal aj do
Senca, kde si v nepokojných časoch rákocziovského povstania uchoval svoj poklad, pre ktorý
sa už z dnes z nezistených príčin (úmrtie alebo vážne zranenie) nemohol vrátiť.
Pozoruhodnú skupinu mincí nielen v seneckom náleze, ale aj v pokladoch zo Slovenska tvoria francúzske razby. Žiaľ, z opisov, ktoré som mal k dispozícii, už nie je jasné, o aké nominály
v náleze presne šlo. V období povstania Františka II. Rákocziho sa na území dnešného Slovenska vyskytuje pomerne zvýšený počet francúzskych mincí Ľudovíta XIV. To je nielen výsledkom početných obchodných kontaktov, ale najskôr je aj dôležitým dokladom priamej podpory
povstania Františka II. Rákocziho francúzskym kráľom Ľudovítom XIV. Francúzsko malo už
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dlhší čas negatívny postoj k Leopoldovi I. a snažilo sa o podporu jeho nepriateľov. Vynikajúca
príležitosť sa mu naskytla po vypuknutí rákocziovského povstania v roku 1703. Úzke kontakty
medzi Ľudovítom XIV. a Františkom II. Rákoczim boli už pred vypuknutím povstania (Matula
– Vozár, 1987, 188). V Uhorsku pôsobil od marca 1705 ako poradca podmaršál Des Alleurs
a zotrval tu až do roku 1709. Čo je však pre nás dôležité, povstalci dostávali od Francúzska aj
priamu finančnú pomoc, a to do mája 1705 30 000, neskôr 50 000 frankov mesačne. Okrem
toho generál Berčéni osobne dostal 9000 a ďalší traja generáli po 2000 frankov (Matula –
Vozár, 1987, 188). Časť uvedených finančných prostriedkov potom kolovala aj na území dnešného Slovenska a po čase sa pravdepodobne stala aj súčasťou nálezových celkov. Preto je aj ich
zvýšený výskyt v slovenských nálezoch zákonitý. Je na škodu vecí, že dosiaľ neboli komplexne vyhodnotené všetky nálezy s francúzskymi mincami z čias povstania Františka II. Rákocziho. Najväčšiu časť uvedených mincí v tomto období tvorili predovšetkým toliarové razby
(hlavne ecu) Ľudovíta XIV. Nálezy s takýmito mincami sa čiastočne vyskytli práve v oblastiach, kde sú priamo doložené aj rákocziovske vojská a je možné, že ich sem priniesli práve
oni. Ide napr. o ojedinelé nálezy takýchto mincí z Nededu a Pezinku (dosiaľ nepublikované),
teda v obciach, kde sú na základe archívnych prameňov doložené aj vojská Františka II. Rákocziho.
Podobná situácia je aj v prípade Senca, kde sú rakocziovske vojská doložené priamo v meste
a jeho okolí už od roku 1703. Skúmaný poklad bol zakopaný do zeme práve v tomto alebo
pravdepodobne v nasledujúcom roku (pozri nižšie). Ostatné nálezy s takýmito mincami však
bude treba v ďalšom období dôkladne spracovať a až potom sa bude dať vyjadriť aj k tejto
problematike.
Senecký nález mincí je unikátny aj zastúpením razieb olomouckých biskupov. Ide o doteraz
najväčší nález s takýmito mincami na území dnešného Slovenska. Výskyt uvedených mincí je
pomerne častý, lebo boli dôležitou súčasťou obeživa na území dnešného Slovenska už krátko
po začatí svojej razby v roku 1608. Ich zvýšený prílev na Slovensko môžeme evidovať hlavne
v druhej polovici 17. a na začiatku 18. storočia, teda v časoch rákocziovského povstania
(Budaj, v tlači). O tom, že tieto mince boli obľúbené, svedčí aj fakt, že obiehali nielen v širokom priestore strednej Európy, ale aj takmer na celom území dnešného Slovenska.

HISTORICKÝ VÝZNAM NÁLEZU A JEHO DÔLEŽITOSŤ
PRE POZNANIE DEJÍN SENCA A OKOLIA
Keďže najmladšiu mincu v náleze tvorí kremnický štvrťtoliar Leopolda I. z roku 1703,
ukrytie pokladu do zeme môžeme datovať v tomto roku, alebo krátkopo ňom. V uvedenom
čase vypuklo jedno z najstrašnejších vojenských povstaní, povstanie Františka II. Rákocziho,
ktoré bolo namierené proti vláde Leopolda I. Vojenské stretnutia medzi povstalcami a cisárskymi vojskami zachvátili aj takmer celé územie dnešného Slovenska a neobišli ani Senec. Povstalecké vojská už v roku 1703 obsadili väčšiu časť západného Slovenska a objavili sa pred
Bratislavou. Dňa 29. júla pritiahla takmer 12 000-ová povstalecká armáda pod vedením Mikuláša Berčéniho z dnešného Sládkovičova aj k Sencu (Tkáč, 1982, 49). Odtiaľ mala pokračovať
na Čeklís (dnešné Bernolákovo) a Sv. Jur. Ich cieľom bolo dobýjať grófske kaštiele a zámky na
západnom Slovensku. O ich ďalšom osude už nevieme nič. Rákocziovske vojská sú opätovne
doložené pri Senci aj v nasledujúcom roku, keď 7. mája 1704 zapálili časť Senca aj s kostolom.
Postupne podpálili aj okolité dediny: Bernolákovo, Grob a Veľký Biel. Potom sa obrátili a odtiahli k Šintave. Prítomnosť vojsk Františka II. Rákocziho v okolí Senca môžeme sledovať prostredníctvom historických prameňov aj v ďalších obdobiach. Už 16. júna 1705 sa utáborili
v neďalekom Sv. Jure a 12. augusta toho istého roku sa stretli s cisárskymi jednotkami v krát286

kej bitke neďaleko Senca, v Blatnom. Povstalecké jednotky sú poslednýkrát spomínané v tomto priestore na prelome rokov 1709 a 1710 (Tkáč, 1982, 50), keď je tu evidovaných niekoľko
povstalcov-dezertérov, ktorí zbehli z Berčéniho vojska a potulovali sa aj v okolí Senca. Na základe uvedených historických faktov a zloženia nálezu môžeme povedať, že poklad bol ukrytý
do zeme evidentne počas povstania Františka II. Rákocziho. Ako najpravdepodobnejšie sa však
javia roky 1703 – 1704, keďže v tomto čase bola činnosť povstalcov v okolí Senca najaktívnejšia a strach o svoju hotovosť prinútil majiteľa pokladu o jeho ukrytie do zeme. Ďalšou skutočnosťou, na základe ktorej môžeme datovať poklad do týchto dvoch rokov, je aj fakt, že v náleze
sa našla len jedna minca z roku 1703, zvyšok bol zo starších čias, prevažne z druhej polovice
17. storočia. Celá hotovosť bola pravdepodobne starostlivo skladaná a dávaná dohromady.
Malé množstvo mincí z roku 1703 a z rokov krátko predtým môže svedčiť o tom, že majiteľ
pokladu ešte nestačil zhromaždiť väčší počet súčasných mincí a bol len krátko na tomto území.
Aj preto sa môže doba ukrytia pokladu do zeme viazať hlavne k roku 1703.
Nález mincí zo Senca patrí medzi vzácne a unikátne poklady mincí zo začiatku 18. storočia,
ktoré nielen obohacujú doterajšiu skladbu obeživa z tohto obdobia, ale sú aj významným svedectvom o menových pomeroch v uvedenom úseku novoveku. Zároveň sú aj dôležitým historickým prameňom pri štúdiu problematiky povstania Františka II. Rákocziho. Senecký nález
dopĺňa bohatú skladbu súborov mincí z daného obdobia, ktoré ešte dodnes neboli komplexne
vyhodnotené a spracované.
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Ein vergessener Münzfund aus dem Senec
Zusammenfassung

Der Münzfund aus Senec gehört zu dem interessanten und wichtigsten Gesamtbestand der
Münzen, die die Währungsbeziehungen auf dem Gebiet der heutigen Slowakei am Anfang des
18. Jahrhunderts wiederspiegeln. Trotzdem, dass sie irgendwann im Jahr 1895 entdeckt wurde,
wissen wir über den Umstand und Ort des Entdeckens nur sehr wenig. Das war auch der Grund
dafür, dass sie kurz nach der Entdeckung in die Ungarische königliche Schatzkammer (Magyar
királyi kincstár) in das Ungarische Nationalmuseum (weiter MNM) nach Budapest gebracht
wurde.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zu dem Zerfall und Ende der Monarchie im
Jahr 1918 wurden hierher, als in die damalige Zentralinstitution, sehr viele Entdeckungen und
zwischen denen auch Entdeckungen von Münzen gebracht. Aus der Gesammtzahl der Münzen,
insgesammt 1427, aus der die Entdeckung zusammengestellt wurde, hat das Ungarische Nationalmuseum (MNM) in die eigene Sammlung 218 Stück für eine Summe von 33 Forint und 80
Kreuzer gekauft. Der Münzfund Senec gehört zu den einmaligen Schätzen von Münzen aus
dem Gebiet der heutigen Slowakei aus mehreren Gründen:
1. Sie ist sehr wertvoll wegen der Zusammensetzung und des Inhalts, weil sich hier auch
Prägungen befinden, die heute sehr wertvoll sind, aus dem Gesamtbestand der Entdeckungen
aus der Slowakei. Von den ungarischen Münzen handelt es sich hauptsächlich in und um Taler
aus der Zeit von Leopold I., die aus der Münzerei in Kremnitz stammen, die in unseren Entdeckungen nur sehr selten vertreten sind. Weiter sind hier wertvolle Prägungen aus den deutschen Gebieten, die aus der weiteren Umgebung des heutigen Deutschlands stammen. Wichtig
und gleichzeitig auch sehr einmalig sind auch die Münzen der olmützer Bischöfe, die in der
Entdeckung aus Senec in grossen Mengen vorhanden sind aus den bis jetzt bekannten Schätzen
aus der Slowakei. Ausser ihnen sind in der Entdeckung auch Prägungen aus Österreich, Tschechei, Polen und Schlesien vertreten.
2. Die aufgeführte Gesamtzahl der Münzen ist einmalig auch aus dem Grund, dass sie Prägungen aus dem breiten Gebiet der heutigen Europa in Orientierung hauptsächlich nach Westen
in Sicht aus Ungarn und der polnisch- schlesischen Gebiet, was über die Aktivitäten und Richtungen, eventuell den Reisen des Besitzers eine Aussage machen.
3. Die Ausergewöhnlichkeit des Schatzes ist auch in ihrem historischen Wert. Aus dem
Grund der Zusammensetzung der Entdeckung können wir auch sagen, dass er irgendwann in
den Jahren 1703-1704 in die Erde vergraben wurde. Darüber sagen uns auch historische Berichte aus dem genannten Gebiet bescheid, als hier in der Zeit die Armee von Franz Rákoczi II.
tätig war. Die wurden hier schon im Jahr 1703 erwähnt, als hier eine Armee aus 12 000 aufständischen Soldaten tätig war. Die wurde auch in den folgenden Jahren erwähnt. Wegen der
unruhigen Situation und der oft vorkommenden Kriegen der kaiserlichen Armee mit den aufständischen Soldaten auf diesem Gebiet, könnten den Besitzer zu dem Verstecken des erwähnten Schatzes führen
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VÝZNAM MINCÍ A INÝCH S OBCHODOM SPOJENÝCH
PAMIATOK ZO 16. – 20. STOROČIA ZO SLOVENSKA
Ján Hunka

Jednou z najbežnejších skupín predmetov materiálnej kultúry neskorostredovekého, novovekého a moderného človeka boli mince a iné druhy platobných prostriedkov. V tomto období,
t. j. po roku 1526 už boli rozšírené nielen v prostredí vysokej šľachty, ako aj u kráľovských
úradníkov, mešťanov, obchodníkov (ako to bolo v stredoveku), ale boli dostupné aj v rámci
všetkých ostatných vrstiev spoločnosti. Preto sú ich nálezy oveľa bohatšie, než to bolo v predchádzajúcich obdobiach, a tak oveľa rukolapnejšie poukazujú na rôzne politické, hospodárske
a iné spoločenské udalosti, ktoré sa v období novoveku u nás odohrávali. Pri opisovaní jednotlivých nálezov (Nálezy 2, č. regestu 175 – 515; Nálezy 3, č. 190 – 284; Nálezy 4, č. 371 – 697)
sa už veľakrát poukázalo na fakt, že aj tieto nálezy majú svoju historickú cenu, lebo sú dôležitým historickým prameňom na poznanie spoločenského vývoja rôznych oblastí dnešného územia Slovenska či osídlených lokalít (podrobnejšie sa obdobím používania toliarových mincí,
resp. mincí korunového obdobia zaoberajú zborníky Slovenská numizmatika 12 – 13, vydané
v rokoch 1992 a 1994).
V príspevku podávam nielen informácie týkajúce sa zaujímavých nálezov mincí a rôznych
predmetov využívaných v rámci obchodu, ale poukazujem aj na ich význam ako významných
pamiatok z prostredia kultúry človeka v novoveku.

1. VÝZNAM NOVOVEKÝCH AŽ MODERNÝCH MINCÍ
Ako základný objekt štúdia v archeologickom a historickom výskume:
a) Ojedinelé nálezy mincí:
a1) mince z miest, mestečiek a dedín tvorili základné platidlo mestských až obecných komunít. Prostredníctvom ich nálezov sa dajú sledovať viaceré skutočnosti – sociálne postavenie
jednotlivých obyvateľov, ich osudy v rámci obývaných usadlostí. V rámci celej sídliskovej
aglomerácie sa dá zistiť jej hospodárske postavenie, väzba na obchodné styky s blízkym
a vzdialenejším okolím (Hunka, 1992, 67-89).
a2) mince z hradov – poukazujú na vývoj osídlenia hradov včítane obdobia ich zániku, na
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prestavby ich architektúr, na spoločenský význam týchto fortifikácií v rámci určitej geografickej oblasti (Kraskovská, 1992, 45-52; Slivka, 1992, 53-66).
a3) mince z polí, lúk, lesov poukazujú na využívanie týchto polôh na poľnohospodárske
a iné využitie. Dokladajú presuny vojsk, resp. úteky obyvateľov niektorých lokalít počas vojenských nepokojov. Sú svedectvom o epidémiách chorôb a pod.
Celkový význam nálezov mincí: sú dokladmi obchodného života v jednotlivých oblastiach,
naznačujú smery lokálnych a medzinárodných komunikácií, sú svedectvom o rôznom postavení trhových, správnych, náboženských a iných centier. Svedčia o obdobiach politických
a hospodárskych kríz, o spoločenskej vyspelosti určitých menších a väčších oblastí.
b) Hromadné nálezy mincí: ich ukrývanie súvisí predovšetkým s vojnovými udalosťami
(na Slovensku ide predovšetkým o vojny s Turkami v rokoch 1529 – 1683 a s protihabsburskými povstalcami v rokoch 1598 – 1711), s náboženskými spormi (v období reformácie a protireformácie), ale aj s miestnymi udalosťami (možnými spormi so susedmi v najbližšom okolí,
resp. v rodine). Poukazujú na pôsobenie domácich a zahraničných obchodníkov, na kumuláciu
bohatstva v obchodných centrách – najčastejšie v mestách. Tu ich je ale menej, lebo mestá boli
opevnené, a preto sa mešťania nesnažili skrývať svoje imanie do bezpečných skrýš v zemi, ale
zisk z predaja investovali do tvorby ďalšieho zisku. Naopak, v dedinách sa nachádzajú početne
veľké poklady mincí, lebo tu ich bohatí gazdovia, sedliaci, správcovia panstiev a pod. zhromažďovali a počas nebezpečenstva okamžite skrývali do zeme. Tak ich nemali možnosť investovať do ďalšieho rozvoja majetkov. V rámci mincí sa pri pokladoch prostredníctvom najmladších mincí dá stanoviť možný čas ukrytia celého súboru do zeme, čo poukazuje na spoločenské
udalosti v regiónoch. Ak boli tieto nálezy v nejakom obale (väčšinou sú nimi kovové či hlinené
nádoby, skrinky) možno ho datovať, čo sa dá využiť v archeologickej praxi na datovanie podobných predmetov (Kraskovská, 1980, 90-106).
Doterajšie nedostatky pri vyhodnocovaní nálezov novovekých mincí: by mali byť pri výskumoch brané ako zaujímavé aj mince z mladších období, napr. z obdobia 19. – 20. storočia,
lebo aj tie majú neraz svoju vypovedaciu hodnotu. Tak napr. na hrade Ľupča poukazujú na
úpravy architektúr hradu, v neskorostredovekej pevnosti v Lukáčovciach na stratigrafiu terénu
niekoľko storočí po zániku feudálneho hrádku pri cintoríne, v prípade hradu Šintava na návštevnosť objektu zaniknutého hradu počas 18. – 19. storočia (za zhodnotenie významu týchto
mincí ďakujem vedúcim výskumov P. Mosnému, G. Fusekovi, J. Ižófovi).
c) Nálezy mincí vo funkcii obolu či obetiny pre mŕtvych: – je to špeciálna kategória nálezov
mincí dôležitá najmä pre etnografický výskum a výskum vývoja náboženskej viery obyvateľov
nášho územia. Na rozdiel od okolitých krajín sa na Slovensku dá ukladanie mincí k mŕtvym
sledovať od 11. storočia až po druhú polovicu 19. storočia (pre obdobie včasného stredoveku
poskytuje základný materiál Kolníková, 1967, 189-254; novoveký materiál sa v širšom rozsahu
dosiaľ nezhodnotil). Napríklad vo viacerých hroboch v Ducovom boli ako príloha grajciare
z rokov 1851 – 1861, Hunka, 1992a, 118; Ruttkay, 1992, 91-114).
V súvislosti s možnými obetinami a prílohami v hroboch (v doterajšej literatúre označovaných aj ako obolus mŕtvych) treba upozorniť aj na nálezy sviatostiek (najmä benediktínskych,
jezuitských a iných medailónov), krížikov, zvyškov z ruženca. Ide asi o 60 ks medailónov z obdobia 17. – 19. storočia asi z 30 nálezísk (Hunka, 2002, 235-242). V rámci archeologického aj
etnografického výskumu sú zaujímavé prejavy obetovávania mincí a iných predmetov pri prícestných krížoch, pri posvätných predmetoch – v lokalite Abranovce pri Prešove je tzv. Raslavkameň, posvätný kameň v tvare ľudskej tváre, kde sa zistili desiatky mincí z 19. – 20. storočia, lyžičky, gombíky, súčasti dievčenských šiat a pod. Podobnou obetinou je súbor skoro
1000 mincí zistený pri prestavbe evanjelického chrámu v Kežmarku. Mince boli zámerne ukla290

dané do škár medzi doskami podlahy, z dôvodu ochrany pred chorobami, prírodnými živlami,
pri cestách za obchodom, pri nešťastiach v rodine a pod. (Hunka – Soják, 2004).
Zaujímavé sú tiež menšie súbory mincí uložených u mŕtvych, nie však z pietnych dôvodov,
ale kvôli tomu, že daní jedinci asi trpeli nevyliečiteľnou nákazlivou chorobou, a tak ich do
hrobu uložili aj s osobným majetkom, ktorý mali asi vo vrecku kabáta či v inej časti oblečenia.
Poznáme ich z okolia Trnavy, tiež z obce Červený Hrádok, sú zo 17. až začiatku 18. storočia
(Hunka, 2003, 19).
d) Ako výnimočné nálezy novovekých mincí z rôznych oblastí mimo územia Uhorska treba
spomenúť: striebornú mincu mesta Dubrovník z čias okolo roku 1530 z Nových Zámkov-Nyárhidu, turecké akče z uvedenej lokality, z okolia Hlohovca, zo Sitna a Šintavy (sú datované do 16. – 17. storočia), groše Rádu nemeckých rytierov (v poklade z Hniezdneho a z Košíc,
dominikánskeho chrámu), škótsku medenú mincu z polovice 17. storočia z Kežmarku, ruskú
kopejku zo 16. storočia zo Spišského hradu. V pokladoch sú pomerne často nachádzané razby
z celej strednej Európy (z Česka, Rakúska, Poľska), zo Švajčiarska a Nemecka (hlavne z oblasti Bavorska, Porýnia, Ženevského jazera), ide predovšetkým o razby stredných hodnôt (Nálezy 2, č. regestu 175-515; Nálezy 3, č. 190 – 284; Nálezy 4, č. 371 – 697; AVANS z rokov
1995 – 2002, časť Hunka – Kolníková: Prírastky mincí v Archeologickom ústave SAV v rokoch 1995 – 2002. Nitra, 1996 – 2003).
Počas 30-ročnej vojny sa v našich nálezoch nachádzajú aj turecké zlaté altuny, španielskoholandské strieborné patagony a iné druhy mincí vysokých hodnôt. Boli to buď majetky značne
bohatých obchodníkov, skôr však nakradnuté hotovosti neznámych jednotlivcov, ktoré boli ako
celok prenášané po celej Európe. Ojedinelé sú nálezy francúzskych toliarov z prelomu 17. – 18.
storočia, či už ako samostatné exempláre, alebo ako súčasť pokladov ukrytých počas povstania
Františka II. Rákocziho. Okrem iného dokladajú aj finančnú pomoc kurucom, Francia by sa
v prípade víťazstva povstania a ukončenia vlády Habsburgovcov v Uhorsku oslobodila z hospodárskej a politickej izolácie.

Mince, problémy s evidenciou
V archeologickej a historickej literatúre sa väčšinou nálezy mincí vyrazených v rokoch 1550
– 1600 neuvedú, lebo sa jednotliví autori snažia vo svojich príspevkoch vyjadriť spoločenský
význam tej-ktorej lokality iba v staršom, t. j. stredovekom období. Aj v numizmatickej literatúre sa k vyhodnocovaniu takýchto mincí nepristupovalo jednotne. V dosiaľ vydaných súpisoch mincového materiálu – ide predovšetkým o práce typu Nálezy mincí na Slovensku II. –
IV. (Nálezy 2, č. regestu 175 – 515; Nálezy 3, č. 190 – 284; Nálezy 4, č. 371 – 697) sú síce uvedené mnohé platidlá vyrazené po roku 1526, lebo boli súčasťou pokladov mincí. Ale mince vyrazené od konca novoveku, teda hlavne v 18. a 19. storočí väčšinou neboli príliš zaznamenávané. Diel II. ich neeviduje vôbec, diel III. len ako nálezy z archeologických situácií, resp. ako
poklady. Diel IV. ich kvôli značnému počtu nových nálezov tiež čiastočne vypustil. Pritom aj
tieto razby majú svoj význam – okrem datovania určitej stratigrafickej pozície naznačujú aj širšie spoločenské situácie.
Chýbajú hlásenia o minciach z obdobia vlády Márie Terézie až Františka Jozefa I. nájdených pri výskumoch vo forme ako osamotené mince. Náhodné nálezy týchto mincí, napr. na
poliach a v záhradách sú považované za príliš mladé, preto sú považované za nálezy bez väčšieho historického významu. Že to tak nie je, dokladá typický príklad dosiaľ jediného nálezu
levantského toliaru Márie Terézie z roku 1780, slávnej obchodnej mince razenej v miliónových
nákladoch ešte aj po smrti tejto panovníčky, bežne používanej v rámci celej Habsburskej mo291

narchie, vo väčšine západnej Európy, na Prednom Východe a v oblasti severnej Afriky. Jediný
nález originálu tejto mince je známy z okolia Starej Ľubovne (za upozornenie na tento nález
ďakujem P. Sasovi). Chýbajú výraznejšie nálezy 10- a 20-grajciarov z 18.-19. storočia, bežných mincí využívaných v prostredí väčšiny obyvateľov územia Slovenska. Ak sa aj takéto
mince našli, len málokedy sú aj zaevidované v rámci vyhodnotenia nálezových celkov a pri
publikácii určitého výskumu sa väčšinou neuvedú. Mince z konca 19. storočia a zo začiatku 20.
storočia nájdené pod parapetnými doskami okien viacerých zbúraných domov v bratislavskom
Podhradí poukazujú na situáciu koncom 1. svetovej vojny, keď sa roztavovali všetky predmety
z tzv. strategických kovov (aj mince), preto bol nedostatok základného obeživa. Ľudia mince
drobných nominálov ukrývali pred rekviráciami (Vorel, 2000, 396).
V okolitých štátoch (napr. v Rakúsku, Poľsku, Česku) sa evidujú nálezy mincí vyrazených
až do konca 1. svetovej vojny, teda do roku 1918, resp. až do roku 1950. Vo výnimočných prípadoch sa evidujú aj mince z ešte mladších období (Paszkiewicz, 2000, 2002; v periodikách
Fundberichte aus Österreich; Wiadomości numizmatyczne; Fontes numismaticae atď.).

2. VÁHY A ZÁVAŽIA
a) Váhy:
Nenašiel som zmienky o tom, že by sa na našom území zachovali väčšie súbory starších kupeckých, či kramárskych váh (väčšina starých váh sa zlikvidovala v druhej polovici 19. storočia keď aj Rakúsko-Uhorsko prešlo na európsky systém váh a staré váhy a závažia sa museli
odovzdať ciachovaciemu úradu v Budapešti a Viedni). Dá sa predpokladať, že niekoľko relatívne mladých exemplárov z 19.-20. storočia je v múzeách. Pritom každý väčší hospodársky
dvor potreboval okrem stolových váh aj váhy závesné (háky visiace napr. v podjazde domov),
resp. váhy na váženie vriec s tovarom, zvierat a pod. Dosiaľ sú z archeologického prostredia
známe iba váhy tzv. mincovné, minciere, používané ešte v nedávnej dobe na trhoch, v domácnostiach, u zmenárníkov, na váženie drahých kovov a pod. Ich jednoduchý princíp (konštrukcia
v tvare T, s dvomi miskami a hákom na zavesenie) bola používaná už od staroveku, umožňovala široké možnosti ich použitia. Pretože boli neraz vyrábané ako skladacie, boli aj ľahko prenosné. Naše nálezy: hrad Šariš – 15. – 17. storočie, Partizánske-Šimonovany – podobné datovanie, Pustý hrad nad Zvolenom – 13. – 14. storočie, kaštieľ Topoľčianky, 16 – 17. storočie.
Celkove sú známe asi 3 – 4 ks takýchto váh (Hunka – Palček – Ušiak, 2000, 372).
b) Závažia
Dajú sa archeologicky sledovať len počas posledných 10 – 15 rokov, hoci v muzeálnych
zbierkach (napr. Mestského múzea a Múzea obchodu v Bratislave, Východoslovenského
múzea v Košiciach, NBS-Múzea mincí a medailí v Kremnici a iných) je ich viac než dosť. Tie
sú ale datované do 18. – 19. storočia, alebo viac-menej len orientačne do neskorého novoveku.
Skoro každá domácnosť mala svoje sady závaží. Potrebovali sa najmä v hradoch (pri evidencii
poddanských dávok, v kuchyniach a pod.), v mestách (vzorové boli na radnici), na feudálnych
panstvách (pri výbere desiatkov a deviatkov a iných dávok, pri evidencii zásob). Z dosiaľ nájdených sú najzaujímavejšie miskovité závažia, lebo tvoria prechodný typ medzi závažiami zo
staroveku a približne 15. storočím (v tvare guľky, válca, súdka – ich hlavným problémom bol
fakt, že nemali vyriešený spôsob uchytenia, hmotnosť bola vyznačená len počtom bodiek)
a kvichtovými a lótovými závažiami (v tvare valca s pretiahnutým výstupkom alebo krúžkom
na uchytenia, mali jasne vyznačenú hmotnosť číslami, od 18. do 19. storočia boli ciachované).
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Nálezy zo Slovenska: Banská Bystrica – výskum mestského hradu priniesol 3 ks závaží datovaných do obdobia pred rokom 1500 (v roku 1500 bola plocha zničená požiarom), na hrade
Šášov sa objavila celá sada závaží a jedno závažie navyše, autor výskumu J. Hoššo ich datoval
do obdobia zániku hradu, okolo rokov 1700 – 1705 (podľa V. Michnovej sú ale staršie, lebo na
puzdre je značka naznačujúca, že sú asi z počiatku 17. storočia, za informáciu ďakujem P. Ušiakovi; súhrnne k danej problematike Hunka – Palček – Ušiak 2000, 369-383). Najnovší nález –
jedna miska je z lokality Nemecká, asi z obdobia vrcholného stredoveku až začiatku novoveku.
Všetky uvedené výrobky by mali byť norimberské produkty. Dôležité sú aj mincové závažia
štvorcového tvaru, ktoré bývajú umiestňované ako sada zmenárnických závaží na rôzne mince
v drevených kazetách. Sú pomerne časté v muzeálnych expozíciách. V rámci Slovenska sa doteraz vyskytlo iba jedno takéto závažie, z hradu Kapušany zo 17. – 18. storočia.

3. POKLADNIČKY
Ak neberieme do úvahy obaly hromadných nálezov mincí (väčšinou ide o hlinené nádoby
hrncovitého tvaru, krčahy, mliečniky, poháre, resp. drevené a okované skrinky, aká bola aj obalom pokladu mincí z kostola sv. Mikuláša v Partizánskej Ľupči) tak dosiaľ je známych minimum dokladov o ukrývaní menších finančných hotovostí v domácnostiach. Zatiaľ sa z nášho
územia pozná iba 5 nálezov pokladničiek cibuľovitého tvaru, ktoré majú na vrchu obdĺžnikový
zárez, a to: z Bratislavy (z Hlavného nám., Panskej a Zelenej ul., 3 ks, Hoššo, 1996, 199
a Hoššo, 1997, tab. IV/9; Samuel, 2002, 177, obr. 140), Nitry (hradu a z mesta, Schurmannovej
ul., 2 ks). Zaujímavou je pokladnička z pokladu mincí z lokality Modrý Kameň ukrytého okolo
roku 1607, diskovitá glazovaná nádoba s obdĺžnikovým otvorom (Nálezy 3, obr. 9). Je to dodnes nespracovaný materiál, pomerne presne datovaný mincami v ňom uloženými, takže by si
zasluhoval oveľa viacej pozornosti.
O porovnanie obalov pokladov mincí, ktoré nemali charakter pokladničiek s ostatnými archeologickými nálezmi novovekej keramiky sa pokúsilo viacero bádateľov, u nás hlavne
Ľ. Kraskovská (Kraskovská, 1980, 90-106). Nevýhodou jej súpisu je fakt, že vychádzala najmä
z materiálu uloženého v SNM v Bratislave, pričom viacero nálezov opomenula, resp. nespomenula. Je nevyhnutné zostaviť nový súpis tohto materiálu, podľa vzoru bádateľov z oblasti
Nemecka, Rakúska, Poľska, Čiech a Moravy (Kraskovská, 1982, 205-207).

4. OLOVENÉ PLOMBY NA ZAISŤOVANIE OBALOV
4. PREPRAVOVANÝCH TOVAROV
Sú jedným z mála pregnantných dokladov dovozu rôznych komodít, predovšetkým látok
rôzneho druhu od obdobia vrcholného stredoveku až po cca 17. storočie na územie Slovenska.
Sú známe aj dve plomby uhorské (z Bratislavy a Banskej Bystrice), ostatné sú však zo štátov
ležiacich buď blízko Uhorska (poľské mesto Opole, hrady Čachtice, Ľupča, nemecké – bavorské plomby zo Sitna), resp. zo štátov produkujúcich textilné a iné výrobky, exportérov luxusných tovarov, látok, korenia a pod. Okrem už uvedených treba spomenúť plomby zo Švajčiarska –Lauenburgu (hrad Ľupča), Talianska – Benátok (Partizánske-Šimonovany), Francúzska
alebo Talianska (Pustý hrad nad Zvolenom), Škótska (hrad Sitno), Anglicka (hrad Nitra
a Strečno). Tieto predmety boli používané aj ako ochranné znaky, lebo obsahovali znaky výrobcov (napr. v Šimonovanoch je plomba majúca na jednej strane benátskeho leva a sv. Marka
s bibliou, na druhej strane je litera T), mohli sa na nich objaviť aj znaky prepravcov, boli dokladom o nepoškodení tovaru. Zo širšieho hľadiska sú výrazným dokladom vyspelosti našich
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obchodných centier (napr. Bratislavy, Banskej Bystrice), o ich kontaktoch so zahraničím. Ich
nálezy sa síce kumulujú na hradoch, preto súvisia s jednou zo základných hospodárskych funkcií týchto pevností – uskladňovaním tovarov na dobre opevnených miestach, resp. môžu dokladať prinesenie určitých súčastí výzbroje a výstroje pre vojenské posádky. V rámci miest sú ich
nálezy výnimočné, nie však preto, že by sa tu nepoužívali, ale preto, lebo tu boli často zničené,
keď sa ako kus nepotrebnej veci po vybalení prepravovaného tovaru vyhodili (Hunka, 1999,
295-308).

5. ŽETÓNY
a) Počítacie žetóny: Slúžili na spočítavanie veľkých súm peňazí, tovarových jednotlivín
v rámci ich prevozu (napr. v rámci evidencie vriec s obilím a poľnohospodárskymi produktmi,
v rámci väčších a hospodársky významnejších panstiev pri dovoze zahraničných tovarov). Na
počítacom stole sa dalo metódou abakusu 52 žetónmi vyjadriť množstvo 6 666 664 ks predmetov, resp. totožná suma peňazí. Dôležité boli pri obchodných transakciách, v správe kráľovských, feudálnych, mestských majetkov, hradných panstiev a pod. Dokladajú obchodnú vyspelosť obchodníkov a účtovníkov žijúcich na území dnešného Slovenska. Doposiaľ je zo
Slovenska známych približne 70 ks takýchto žetónov. Pochádzajú z asi 30 lokalít, sú datované
do obdobia 14. až začiatku 19. storočia. Sú vzácnym dôkazom o medzinárodných stykov obyvateľov Slovenska so zahraničím – s Francúzskom (žetón z lokality Nemešany-Zalužany), Čechami (Kremnica), Rakúskom (Chotín), Nemeckom – tu ide väčšinou o norimberské produkty,
od čias okolo roku 1500 až do záveru 18. storočia (Hunka, 1996, 191-210). V poslednej dobe sa
získal na hrade Ľupča aj výnimočný nález malej bridlicovej dosky s vyrytými čiarami – mohla
byť náhradou počítacích stolov, resp. evidenčnej doštičky (za informáciu ďakujem P. Mosnému).
b) Banské žetóny (znaky): Boli nevyhnutnou pomôckou pri evidencii vykonanej práce
a v správe banských komôr, lebo tvorili náhradu skutočných platidiel vydávaných na príkaz panovníka. V nejednom prípade boli prejavom suverenity jednotlivých banských podnikateľov
a banských podnikov. Napríklad na hrade Muráň sa objavil žetón komorského grófa Wolfganga
Rolla z roku 1560 (Hunka, 2002a, 195-199). Svoje vlastné žetóny si nechali vyrábať podnikatelia Feigll a Kubíny, sú z rokov 1548 a 1579 (Trenčan, 2002, 158-168). V rámci územia dnešného Slovenska ide predovšetkým o žetóny využívané v kremnickej, banskobystrickej a banskoštiavnickej oblasti, resp. v regiónoch ďalších banských miest. Boli vyrábané od polovice
16. až do začiatku 18. storočia (Gohl, 1920, 1-33; Trenčan, 2000, 57-64).
c) Robotné žetóny (znaky): Aj tieto výrobky slúžili pri evidencii vykonanej práce na väčších
feudálnych (cirkevných aj svetských) panstvách. Boli však využívané aj pri správe mestských
a panských majetkov. Nahrádzali drevené rováše, ktoré sa často ničili, resp. pri ich výrobe sa
spotrebovalo určité množstvo dreva. Naproti tomu sa pri evidencii využívali stále tie isté žetóny, lebo koncom mesiaca ich robotníci odovzdávali keď za ne dostali buď peniaze, alebo naturálie. Podľa prehľadu J. Hlinku (Hlinka, 1962, 141-168) a L. Zomboriho (Zombori, 1996) ide
väčšinou o výrobky z medeného plechu (sú však známe aj sklenené, papierové, kožené), sú datované do 18. a prvej tretiny 19. storočia.
d) Mestské žetóny (znaky, známky): Ide o kategóriu predmetov, ktoré sa dosiaľ v našich nálezoch nezaznamenali. Ale pri výskume mestského hradu v Banskej Bystrici sa v rokoch 1996
– 1998 podarilo nájsť malý medený znak osemuholníkového tvaru z roku 1597 s erbom mesta,
ktorý bol označený M. Bovanom za výplatný, poddanský robotný, alebo iný znak (napr. ako
potvrdenka o vyplatení mýta či trhového poplatku: Bovan – Mácelová – Ušiak, 2000, 107,
110). Nie je vylúčené, že to môže byť napr. znak spojený s ochranou mestských brán (pri
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vstupe do mesta). V roku 2004 sa na numizmatickom trhu, aukcii firmy Pannonia Terra Numizmatika č. 15/2004, položka č. 289, vyskytol žetón s obrazom mestskej brány a drevenej
nádoby z roku 1619. Pretože o. i. niesol aj značku K-B, je značne pravdepodobné, že sa viaže
k prostrediu Kremnice. Daný predmet môže byť pravdepodobne dokladom o prevážení tovaru
mestskou vážnicou (boli v každom väčšom meste, mesto si účtovalo za odváženie tovarov určitý poplatok), lebo podobné výrobky mal napr. Norimberg (Veit, 1960, obr. 19).
E, Konzumné žetóny (znaky): boli vydávané ako poukážky na nákup v konzumoch (napr.
pre zamestnancov pivovarov, firmy Hubert, v obchodnom dome ASO v Bratislave, je to materiál z prelomu 19. a 20. storočia) či na výdaj stravy v ľudových jedálňach. Podobné sú aj charitatívne žetóny (na výdaj potravín v charitatívnych organizáciách, akým bol napr. počas 1. tretiny minulého storočia Spolok sv. Vincenta v Bratislave).
Skoro každodenne sa na Slovensku objavuje množstvo predmetov zviazaných s obchodným
a hospodárskym prostredím. Väčšina z nich je práve z obdobia novoveku. V príspevku sme
poukázali len na časť z nálezov, ktoré sú v rámci ich bývalej funkcie (ako platidlá, ako náhrada
oficiálnych platobných prostriedkov, pri evidencii a pod.) výnimočné. Dnes sú to zaujímavé
predmety, pozoruhodné jednak ako archeologické a numizmatické nálezy. V nejednom prípade
sú však pozoruhodné najmä z hľadiska ich možností poskytnúť určitú výpoveď ako historický
prameň o vývoji štátu a spoločnosti. Neraz sú touto funkciou pre určité oblasti (menšie osídlené
celky neskúmané archeologicky) nenahraditeľné inými druhmi historických dokumentov.
Preto by bolo viac než prínosné, aby bol každý takýto predmet hlásený a vyhodnotený. Jedine
týmto spôsobom možno dospieť k maximálnemu počtu informácií, ktoré následne poskytnú
oveľa reálnejší pohľad na vývoj spoločnosti existujúcej počas novoveku na našom území, než
máme analýzou doteraz známych a prístupných prameňov.
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Importance of coins and another objects connected
with trade from Slovakia from 16th – 20th century
Abstrakt

One of most usual objects from material culture of inhabitants living during 16th-20th centuries at territory of present Slovakia was coins and another kinds of paying means. After year
1526 minting coins was wide at all layers of new-ages society, therefore their finds are numerous. Coins from this era have significant historical value at present. They are important historical sources to recognition of social development of various areas of Slovakia. Remitted on
politic, economy and other events where turned during new-ages at our territory. 1. Importance of coins: A, simple finds: A1) coins from various settlements. Inhabitants of these seats
use them as currency. They demonstrated economical position of these localities and their trade
with surrounding centres. A2) coins from castles signed a development of colonisation of this
fortress, rebuilding of his structures, remitted on their social important. A3) coins from fields,
meadows, forests demonstrated using of these areas on agricultural and another purposes. They
were often lost at time of motions of armies, escaping of inhabitants. B, hoards: hiding of valuables is connected with war occurrences (war with Turks and antihabsburgian rebels, at years
1529 – 1711) and religious conflicts. They remitted on activity of home and foreign merchants,
on gathering of wealth at trade centres, at towns. When was coins founded in somebody covers
(metal and earthen potteries, cases) is possible to date him. C, coins as grave addition: special
category of finds. Objects are important for ethnographic research and for research of religious
faith inhabitants living at our territory at new-ages period. The history of custom of depositing
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coins to death persons is at our country very old. Their beginnings are at 11th century. He continued to second half of 19th century. At new-ages graves are besides coins also medals (Jesuitical, Benedictine), beads, crosses. To present was founded at Slovakian 30 seats about 60 pieces
of various religious medals, from 17th – 19th century. Coins were devoted also under wooden or
iron crosses standing near crossings of roads (so called Gods-tortures), near sacred objects, at
objects of churches. They had a role escape their owners before illness and natural elements, at
time of trade travelling, when became accidents at family, etc. D, unusual finds of new-ages
coins: at hoards from Slovakia (at present we know about 200 of hoards comprised gold, silver
and copper coins) are often founded coins from Bohemia, Austria, Poland, Switzerland and
Germany. Unusual numismatic objects are coins from France, Russia, Scotland, Turkey, dated
to 16th – 17th century. 2. Balances and weights: A, Balances: from our archaeological milieu
are know only 4 pieces of coin balances (from castles Partizánske-Šimonovany, Šariš, Topoľčianky, Zvolen, from 13th – 17th century). B, Weights: at last 10 – 15 years was founded mainly
bowl formed weights (from city Banská Bystrica, village Nemecká, castle Šášov, from 15th –
17th century), and one piece of square formed weight (from castle Kapušany, 17th – 18th century). 3. Money-chests: earthen, in form of onion with hole. We know only 5 pieces of these
objects, from towns Bratislava (3) and Nitra (2). 4. Lead seals from goods: unusual documents
about import of various goods, mainly cloths during 14th – 17th century from foreign countries
to Hungary. To present was founded seals from England (castles Nitra a Strečno), Germany,
(castle Sitno), Italy (Partizánske-Šimonovany), Poland (castles Čachtice, Ľupča), Scotland
(castle Sitno) and Switzerland (castle Ľupča). They are documents about well-developing of
our trade centres (for example at middle-ages towns Bratislava, Banská Bystrica), and about
their contacts with foreign merchants countries. 5. Jetons: A, Accounts: were used by accounting of quantities summa of coins and goods with method of abacus. To present we have notices about finds of 70 pieces of this objects from 30 localities, which are dated to era from 14th
to beginning of 19th century. They are rare proofs about international contacts inhabitants of
Slovakia with merchants from west Europe (Austria, Bohemia, France, Germany). B, Mine jetons: was used by evidence of work at mines areas (at Slovakia mainly at area of middle Slovakia, in which are hundreds of gold, silver and copper mines). They compensated real coins.
Own jetons minted at 16th and 17th century chiefs of mine areas at Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, etc. and proprietors of mines too. C, Work jetons: also were used by evidence of work, but at milieu of bigger country (religious and feudal) estates. Are dated to 18th
and first third of 19th century. D, City jetons: by archaeological research of city castle at Banská Bystrica was founded copper octogonal mark with image of year 1597 and coat-of arm of
city. At year 2004 at Budapest was sold jeton with image of city-gate from year 1619 and with
mintmark K-B. It is probably that this object is connected with city Kremnica. E, Diningrooms jetons: marks used on purchase of foods, also at shops with food-stuffs. They are from
break of 19th and 20th century. At own article I remitted only on part of finds from Slovakia,
which were exceptional by your function. She was at time of 16th-20th century used as currency,
compensation of coins, by evidence of work etc. At present this objects are interesting as archaeological and numismatic objects. They are also extraordinary, because rendered statement
about development of state and society.
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MOSADZNÉ TEPANÉ MISY ZO ZBIEROK
BRATISLAVSKÝCH MÚZEÍ
Daniela Kyselá

Napriek stagnácii akvizičnej činnosti našich múzeí v posledných rokoch treba vyzdvihnúť
zakúpenie časti pozostalosti pražského zberateľa a milovníka umenia Rudolfa Justa (1895 –
1972) roku 2001 SNM – Historickým múzeom. Významnú časť tejto akvizície tvorí súbor unikátnych, tepaných, mosadzných mís z konca 15. a zo 16. storočia, označovaných aj ako tzv.
„Krstné misy“. Získaním desiatich predmetov vysokej umeleckej hodnoty tak vznikla najväčšia zbierka tohto druhu na Slovensku, o ktorej v tomto príspevku poskytneme prvé informácie.
Najstaršie nám známe mosadzné misy pochádzajú z 13. storočia, keď sa hlavným miestom
ich výroby stalo mesto Dinant (dnešné Belgicko), preslávené svojimi zručnými remeselníkmi
spracúvajúcimi meď a mosadz. Dinant, spolu so sesterským mestom Bouvines, patrili k hlavným dodávateľom burgundského dvora, pre ktorý vyrábali širokú škálu luxusných výrobkov,
ako boli napríklad chórové pulty, náhrobné platne, krstiteľnice, svietniky, lustre, mažiare, prípadne aquamanily. Keď v roku 1466 Filip Burgundský mesto zničil, spôsobil zároveň úpadok
remesiel, keďže sa väčšia časť remeselníkov presídlila do blízkych miest dnešného Belgicka
a Nemecka.
V druhej polovici 15. storočia sa v Nemecku popri mestách s dlhou tradíciou kovospracujúcich remesiel, akými boli Aachen, Brunschwick a Akwitzgram,1 dostáva do popredia bavorský
Norimberg, podľa ktorého odborná literatúra často nazýva produkciu mosadzných mís aj ako
norimberskú.
Rozvinutý obchod spolu s relatívnou blízkosťou bohatých nálezísk medenej rudy2 – to
všetko predurčilo Norimberg na to, aby sa z neho stalo jedno z hlavných výrobných centier
svojej doby, pričom koniec 15. a začiatok 16. storočia azda možno právom nazvať aj zlatým
vekom spracovávania kovov.
Okrem početných, dnes už anonymných, remeselníkov sa tu totiž usadili aj takí umelci, ako
Peter Vischer starší spolu so svojimi synmi či Veit Stoss a Albrecht Dürrer.3 Popredné miesto
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Kuczyńska, 1991, 132- 133.
2
Okrem nemeckých zdrojov patrili k hlavným dodávateľom medi – Kutná Hora, Mansfeld , Tirolsko a z nášho
územia vďaka turzovsko – fuggerovskému „uhorskému obchodu“ zastávala významnú úlohu Banská Štiavnica
spolu s Banskou Bystricou – bližšie pozri: Katalog, 2001.
3
Bližšie pozri: Wixdom, 1975.
1
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v spracovaní mosadzných tepaných mís si Norimberg udržal až do konca 16. storočia, keď začína postupný úpadok kovotepeckého remesla.4
Mosadzné tepané misy vyrábali majstri kovotepci, nemecky nazývaní tiež Beckenschläger
alebo Beck–Schlager, z tenkého valcovaného plechu (príp. kovaného hámrom), spracovaného
na okrúhlej nákove do požadovaného tvaru misy.5 Do takto primárne opracovaných polotovarov sa následne tepali požadované ornamenty. Zväčša išlo o okrúhly stredový medailón, zobrazujúci rastlinné alebo antropomorfné ornamenty, vytvorené pomocou matríc nám dnes neznámych negatívnych foriem, ktoré mali funkciu akýchsi pečatí.6 Pravdepodobne podľa želania
objednávateľa či podľa pridelených finančných prostriedkov mohli medailón lemovať jednoduché alebo sústredné okrasné pásy, vytvorené razenými ornamentmi.Vyhnutý horný okraj
zdobili za sebou radené rozličné druhy puncovania.
Pri pokuse uspokojivo objasniť funkciu mosadzných mís narazíme pri štúdiu literatúry hneď
na viaceré protirečenia. Vo všeobecnosti sa totiž v najstaršej literatúre nemeckej proveniencie
spomína ich sakrálne využitie, v dôsledku čoho sa často označujú ako krstné misy (Taufschüssel), slúžiace na zachytenie svätenej vody pri krste. Pod týmto označením sa v roku 2001 zakúpili aj takéto predmety zo zbierky Rudolfa Justa.
Josef Braun vo svojej práci Das christliche Altargerät prisudzuje misám tzv. norimberskej
produkcie funkciu nádob na liturgické umývanie rúk.7 Ďalšími možnosťami mohli byť funkcie
na zbieranie almužny8, prípadne na zachytávanie krvi pri púšťaní žilou či pri obriezke.9
Viac ako pravdepodobné je, že postupne nastal odklon od ich prvotnej, liturgickej funkcie.
Misy sa stali dekoratívnymi predmetmi v interiéri bohatých domácností, čo vyústilo do ich veľkej obľuby medzi súdobými a neskoršími zberateľmi.10
Podľa motívov vyobrazených na dnách môžeme misy zo zbierok bratislavských múzeí rozdeliť do týchto skupín:
1. misy s rastlinnými motívmi
2. misy s motívom zvierat
3. misy inšpirované antickou mytológiou
4. misy s vyobrazením figúr
5. misy s naratívnymi scénami
Do prvej skupiny zaraďujeme obe misy pochádzajúce z Mestského múzea v Bratislave.
V oboch prípadoch ide o tzv. typ Omphalo schüssel, pomenovaný podľa puklice umiestnenej v ich strede.11 Pri jednej mise s rastlinnými motívmi sa okolo puklice nachádza v kolopise
gotickou minuskulou vyrazený text: Maria hilft aus Not. Zvyšnú časť zaberá rovnomerne rozložený motív zvoncov, pričom v strede každej dvojice sa nachádza štylizovaná postava sediacej opice. Tulipány od seba oddeľujú puklicovité štvrťkruhy. Horný okraj je bez dekorácie.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4
Wentzel, 1948
5
Walcher-Moltheim,1927
6
K otázkam technológie bližšie pozri: základné práce v tomto odbore – Walcher–Moltheim, 1927; Lockner, 1982.
7
Braun, 1932, 531-551
8
Kuczińska, 1991, 22
9
Kuczińska, 1991, 23; Lockner, 1982, 30; Francová, 1999.
10
Kuczińska, 1992
11
Lockner, ibid., 36
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Misu s rastlinnými motívmi (obr. 1) zdobia
v kruhu rovnomerne rozmiestnené hlavy tulipánov,
horný okraj uzatvára jednoduchý puncovaný dekór.
Zbierkové predmety Historického múzea zastupujú v tejto skupine štýlovo príbuzné ornamenty
vínnej révy, ohraničenej vybíjaným perlovcom,
a tiež granátových jabĺk zoskupených aj v tomto
prípade okolo stredovej puklice. Medailón s granátovými jablkami lemuje združený kolopis s nečitateľným textom, pri jeho okraji je umiestnený puncom razený ornament.
Do skupiny s motívom zvierat môžeme zaradiť
misu znázorňujúcu veľkonočného baránka s hlavou
otočenou doľava, pričom z jeho hrude tryská krv
do pristaveného kalicha. V pozadí sa nachádza
Obr. 1: Misa s rastlinnými motívmi,
vztýčená víťazná zástava spolu s latinským krížom.
priemer 26,1 cm
Na mise (obr. 2) pochádzajúcej z bývalej zbierky Rudolfa Justa možno vidieť skáčuceho jeleňa,
obkoleseného jednoduchou obrubou spolu s radom
ozdobného puncovania v tvare lístkov a jednoduchých kvietkov umiestnených na hornom okraji.
Určitým hybridným variantom predchádzajúcich z dvoch skupín je torzo misy (obr. 3) z Archeologického múzea, na ktorom sa snúbi symbol
evanjelistu Marka v podobe okrídleného leva s nápisovou páskou s ozdobným ornamentom vínnej
révy, navzájom od seba oddelených plastickým vybíjaním.
Napriek tomu, že skupina inšpirovaná antickou
mytológiou patrí v zahraničí k dosť frekventovaným, môžeme do nej v našom prostredí zaradiť
len misu s motívom okrídlených sirén (obr. 4), heraldicky zoskupených okolo štylizovanej vázy. MeObr. 2: Misa s motívom zvierat,
dailón
priemer 25 cm
obklopuje združený kolopis s opakujúcimi sa nápismi,
pričom v jeho hornom rade môžeme čítať: „Hilf
Got Aus Not“. Široký horný okraj pokrýva viacradové puncovanie.
Relatívne početne zastúpeným súborom mís
z depozitov našich inštitúcií tvorí skupina s figurálnymi motívmi. Patria sem jednoducho zdobené
misy zo zbierky Rudolfa Justa, zobrazujúce vo svojich medailónoch Immaculatu, sediacu postavu
dámy, ktorá v našom prípade drží veniec so zakvitnutou halúzkou, či anjela štítonosiča (obr. 10) nesúceho erby. Okolo neho sa v kolopise nachádza
niekoľkokrát sa opakujúci nápis „Wart Geluk al
Obr. 3: Symbol Evanjelistu Marka,
priemer 24 cm
Zeit“.
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Naratívne scény na mosadzných misách vychádzajú inšpiračne vo väčšine prípadov (okrem Sv. Juraja bojujúceho s drakom) zo Starého a Nového zákona. Medzi najčastejšie sa opakujúce motívy patrí
Zvestovanie. Na rozdiel od iných výjavov, objavujúcich sa vo viacerých variantoch, Zvestovanie sa vyskytuje vždy len v jednej ustálenej verzii, v ktorej prichádzajúci anjel so žezlom v ruke žehná Pannu Máriu
kľačiacu pri modlitebnom pulte, pričom sa nad ich
hlavami vznáša Duch Svätý (obr. 9).
Pravdepodobne najpočetnejšími naratívnymi skupinami zastúpenými v našich múzeách sú dva príbehy
zo Starého zákona. Prvým z nich je časť príbehu
z knihy Numeri 13, 17-29, predstavujúci Jozua a KaObr. 4: Misa s motívom sirén
bela, vyzvedačov nesúcich z Kanáanu strapec hrozna,
(herm, prípadne okrídlených géniov),
a druhý zachytáva Adama s Evou, ako stoja pri Strome
priemer 42 cm
poznania.
Zobrazenie Jozua s Kalebom (obr. 6) – stojacich
chrbtom k sebe – patrí po Adamovi a Eve k najpočetnejšie zachovaným. Medailóny oboch mís s motívom
vyzvedačov, nesúcich na pleciach strapec hrozna,
zo SNM – HM a MMB sú skoro identické, líšia sa len
počtom nápisových kruhov, žiaľ, zle čitateľných (Historické múzeum má o jeden viac).
Misa s obdobnou tematikou zo súkromnej zbierky
Rudolfa Justa je naproti tomu zriedkavou ukážkou
modifikácie zaužívanej predlohy, keď autor zmenil
nielen smer postáv, ale aj oblečenie obidvoch figúr.
Kruhový medailón aj v tomto prípade lemuje kolopis s
nápisom.
To, že sa zobrazenie Adama a Evy pri Strome poObr. 5: Misa s vyobrazením figúr,
znania zachovalo v takom množstve a ikonografickej
priemer 24 cm
variabilite až dodnes, svedčí o jeho mimoriadnej obľúbenosti medzi objednávateľmi. V zbierkach bratislavských inštitúcii (Historickom múzeu a SNG) sa
zachovali v hneď v troch variantoch: a to – Adam
s Evou stojaci priamo pod Stromom poznania v záhrade, pričom sa Eva spolu s hadom (obr. 7) nachádza
na ľavej strane misy, podobne ako na mise z majetku
SNG, sa celý dej odohráva pri štylizovanej architektúre veže, symbolizujúcej bránu raja, kým postavy sú
zrkadlovo otočené.
Poslednou naratívnou scénou našej skupiny je
v stredoveku mimoriadne obľúbená scéna zápasu sv.
Juraja s drakom, ktorá za svoju popularitu vďačí Legende Auree, spísanej Jakubom de Voragine. Tento
motív sa bežne vyskytuje približne v štyroch varianObr. 6: Misa so starozákonným motívom toch. Na našich predmetoch môžeme sledovať dva
Jozua a Kaleba, priemer 27,3 cm
z nich. Mestské múzeum vlastní misu inšpirovanú
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staršou ikonografickou témou ešte z druhej polovice
15. storočia, v ktorej Juraj pred prizerajúcou sa princeznou zabíja draka – stelesnenie zla – svojou kopijou.
Už modernejším variantom je misa (obr. 8) s motívom Juraja oblečeného podľa súdobej módy, typickej
pre druhé desaťročie 16. storočia, a draka zabíja sám,
bez prítomnosti kráľovskej dcéry. Medailón rámuje
kolopis s nápisom „Wart Geluck Al Zeit“.
Aj keď sa
mosadzné tepané misy už
dlhú
dobu
tešia priazni
Obr. 7: Adam a Eva pri strome
zberateľov,
poznania, priemer 27,3 cm
pri ich výskume ešte stále ostáva dosť nevyjasnených otázok.
Autori venujúci sa tejto problematike nie sú jednotní
v otázke miesta ich výroby12, keďže takú rozsiahlu kovotepeckú produkciu, dnes roztrúsenú v rôznych štátoch Európy, pravdepodobne nemohla byť zhotovená
len na jednom mieste. Čo sa týka datovania, misy najčastejšie bývajú datované do konca 15. storočia až
Obr. 8: Svätý Juraj bojujúci z drakom,
prvej polovice 16. storočia – teda do obdobia najväčpriemer 18,5 cm
šieho rozkvetu ich výroby. Ich nejednotné využitie
pravdepodobne vyplývalo nielen z ikonografickej témy13 tej-ktorej misy, ale aj od určenia jej
funkcie novým majiteľom.

Obr. 9: Misa s motívom anjela,
priemer 27 cm

Obr. 10: Misa s motívom anjela,
priemer 26 cm

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
12
Nezdá sa totiž pravdepodobné, že by množstvo mís zachovaných v zbierkach po celom svete bolo vyrobených
práve v Norimbergu. Pritom v prospech možnosti výroby v duchu norimberskej produkcie podľa prenosných
matríc či vzorkovníkových nákresov by mohla svedčiť nielen rozdielna kvalita jednotlivých predmetov, ale aj
existencia razených medailónov nachádzajúcich sa na iných predmetoch, ako sú mosadzné misy. Bližšie pozri
napr. – nádobu v tvare putne nachádzajúcu sa vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (Toranová, 1999;
Francová, 1999,128)
13
Ornamentálne dekorácie boli vo veľkej miere ovplyvnené súdobým nemeckým maliarskym a grafickým umením
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Cieľom tohto krátkeho príspevku však nebola snaha o určenie miesta výroby predmetných
mís ani o zdôvodnenie ich rozličných funkcií. Tieto otázky si totiž podľa nás zaslúžia obsiahlejšie preskúmanie. Tento referát chcel len predstaviť pozoruhodné artefakty v zbierkach bratislavských múzeí.
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V době náboženské a hospodářské nestability, plné válečných dramat a řádících epidemií,
kdy mohla člověka snadno potkat náhlá smrt, se mnohem důrazněji stalo náboženství životní
náplní člověka. Avšak víra, tak jak ji předkládala katolická církev, nebyla pro člověka přijatelná
jako průvodce životem tohoto strastiplného období. Proto se lidé uchylovali k víře takové,
která jim ponejvíce vyhovovala v prožívání svých každodenních starostí, ať už to byly pohanské zvyklosti schované za zástěrkou katolicismu anebo to bylo přímo jinověrectví, dobově
označované jako hereze. V době baroka se však katolická církev vyznačovala tím, že využívala
pověrečné zvyklosti ke zvýšení vlivu svých náboženských obřadů a tolerovala zvyklosti dříve
zakazované. A tak se plně rozšířila lidová zbožnost představovaná např. poutnictvím a kultem
svatých. Denními pomocníky se staly „zázračné“ předměty, v jejichž ochranný účinek lidé věřili. Takové předměty byly nošeny buď přímo na těle anebo byly zavěšovány v domácnostech,
v kostelních věžích (proti živelným pohromám) či zakopávány do polí a na meze (ochrana
úrody). Novověkým křesťanstvím byly podporovány také předměty, jež ukládaly svému nositeli povinnost pravidelného modlení – růžence doplněné křížky a medailonky.
Tyto předměty spojené se zbožností člověka, tzv. devocionálie, bývají ve velké míře přítomny v hrobech novověkých katolických hřbitovů odkrývaných povětšinou v blízkosti kostelů či
přímo pod kostelními dlažbami. Latinské slovo devotio znamená „zaslíbení, obětování“ (např.
Bohu). Jde tedy o předměty sloužící osobní zbožnosti věřících. Pokud budeme devocionálie
sledovat v souvislostech pohřebního ritu, mohou se nám odkrýt některé spojitosti mezi předmětem a pohřbeným. Mohlo by být přínosné zaznamenání některých skutečností, jako např.
kolik předmětů se v hrobě nacházelo a jakého byly typu, jaké motivy a vyobrazené světce devocionálie nesly, jaká byla jejich poloha vůči mrtvému i vůči sobě navzájem, jakého pohlaví
byl nebožtík a jakého věku se dožil. Tato zjištění nám pak mohou přiblížit osobnost pohřbeného, k jaké sociální skupině patřil, zda byl zámožný, čím se zabýval a jak se živil, zda ho sužovaly nějaké choroby a pod.
V první části příspěvku seznámím čtenáře s devocionáliemi obecně, přiblížím rozmanitost
materiálů, tvarů, vyobrazovaných motivů a naznačím základní členění těchto religiozních předmětů, přičemž se zaměřuji na ty v hrobech nejčastější – t. j. růžence, medailony a křížky. Ve
druhé části se zaměřím na polohu předmětů v hrobech dvou moravských hřbitovů ze 16. až 18.
století.
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VNĚJŠÍ PODOBA DEVOCIONÁLIÍ
Růžence – modlitební pomůcky věřících a druhotně i ozdobné dobové doplňky (viz např.
Descoeudres a kol., 1995, 90) – jsou řetězcemi korálků, jejichž počet, velikost, barva, tvar a použitý materiál se měnil v závislosti na sociálním postavení jedince, na jeho finančních možnostech, v jisté době závisel na pohlavní příslušnosti (viz Lehner, 1996, 87), ale někdy šlo i o záležitost módy. Například tzv. „páteříky“ oblíbené zvláště u českých šlechtičen, které si je
obtáčely kolem zápěstí anebo upevňovaly k pasu (Petráň a kol., 1997, 905). Obvykle jsou nalézány jen části z růženců v podobě roztroušených korálků, někdy jsou zachovány i větší kusy
a jen zřídka nalezneme
růženec kompletní.
Korálky bývaly vyráběny z různých materiálů – často to bylo
v našich zemích dostupné dřevo, také
kost, později nastoupily korálky skleněné
rozmanitých
barevných odstínů, vzácněji
se vyskytuje gagát,
perleť nebo jantar. Korálky se dále liší velikostí a barvou, výzdobou i tvarem (obr. 1).
Běžné jsou jak korálky
hladké, tak zdobené
vyfrézovanými rýžObr. 1: Korálky z růženců; Brno – kostel sv. Petra a Pavla,
kami. Bývají kulaté,
hřbitov na ul. Antonínská (foto Králík).
oválné, častá jsou rovněž růžencová zrna tvaru
bikónického či válcovitého, např. s odsazenými
rýhovanými konci nebo se
schůdkovitým zakončením, také lemované ozdobnými kovovými čepičkami a získávající tak tvar
jakýchsi
poloskořápek,
někdy zdobených např.
puncováním. Byly však
nalezeny také korálky atypických tvarů (obr. 2),
např. věžičkovité, hřibovité, tvaru kalichu, kruhu
s provrtem nebo tvaru provrtané destičky (Rubinková, 1999, 78).
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Obr. 2: Atypické tvary růžencových korálků; Brno – kostel
sv. Petra a Pavla (kresba Švalbachová).

Jednotlivá růžencová zrna byla navlékána buď na
šňůrku či provázek, anebo byla spojována krátkými tenkými drátky (obr. 3). Drátek s navlečeným korálkem byl
na konci zahnutý do tvaru očka, za nějž byl zaháknutý
další takový článek. Tyto drátky tvaru „osmičky“ byly
zároveň mezičlánky zvětšujícími odstupy mezi jednotlivými korálky. Společně pak utvořily uzavřený růžencový řetěz. Drátky byly využívány také jako spojky pro
přívěsky – nejčastěji medailony a křížky, které obecně
řadíme také mezi tzv. svátostky. Pod těmi se myslí předměty zpravidla kovové, vztahující se k poutním místům
anebo ke světcům či světicím (Přibil, 1927, 55).
Medailony bývají většinou kovové, můžeme se však
setkat např. také s medailonem vyrobeným z vosku nebo
hlíny (Králíková, 2004, 98). Kovové bývají nejčastěji
vyrobeny ze slitiny mědi a zinku (mosaz) nebo mědi
a cínu (bronz), někdy se stopami olova. Některé medailony bývají postříbřeny nebo pozlaceny. Vyskytují se
i medailonky skleněné, do nichž se skládaly obrázky
malované na papíře, kůži či hedvábí. Medailony bývají Obr. 3: Růženec s drátěnými háčky;
Břeclav – hřbitov na Nám.
nejčastěji buď lité, anebo ražené do tenkého plíšku. NejT. G. Masaryka (foto Králík).
rozšířenější bývají dvoustranné medailony oválného
tvaru, dále kulaté, sedmi- či osmihranné (obr. 4),
řidčeji též tvaru srdcovitého nebo houslovitého.
Tvar čtyřhranný a hvězdicovitý je spíše výjimkou, stejně tak medailony tvaru jazyka sv. Jana
Nepomuckého. Religiózní medaile mohly být
bez jakéhokoliv závěsného zařízení – takové
byly nošeny jako amulety patrně někde při těle
(např. mohly tvořit i obsah látkového škapulíře),
ale většina medailí byla určena k zavěšení a pro
tento účel byly opatřeny na horním okraji závěsným očkem rozmanitého typu anebo měly (a to
méně často) pouze provrtaný otvor (často druhotný). Vyskytují se také případy dvou protilehlých oček sloužících buď k oboustrannému
zapojení do růžencového řetězce, nebo k připevnění na dolní volný konec růžence, na nějž byl
pak za spodní očko zavěšen nějaký další přívěsek
(medailon, křížek, lebka).
Religiozní medailony nesou po obou stranách
vyobrazení s náboženskou tématikou. Krom toho
se však na obou stranách vyskytují po obvodě
umístěné opisy anebo nápisy uspořádané v řádcích, většinou psané majuskulou. Nápisy jsou
někdy umístěny také ve spodní úseči medaile,
často jde o signaturu výrobní dílny anebo o oznaObr. 4: Medailony a jiné svátostky; Břeclav – čení místa původu. Kdy a kde byly medaile vyrohřbitov na Nám. T. G. Masaryka (foto Králík). beny, však bývá uvedeno jen málokdy. Nápisy
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nejčastěji říkají, kteří svatí jsou na příslušné medaili vyobrazeni, popř. naznačují i jejich příslušnost k některé řeholní instituci římskokatolické
církve, t. j. k řádu, kongregaci nebo jiné řeholní
společnosti (Jirásko, 1991, 16). Běžně je součástí
opisu prosba ke světci (např. ORA PRO NOBIS –
oroduj za nás). Nápisy mohou dále vyjadřovat
zkratky zaříkacích formulí, někdy objasňují vyobrazené scény anebo poukazují na vyobrazené

Obr. 5: Poutní medailon; Brno – kostel
sv. Petra a Pavla (foto Králík).

poutní místo (obr. 5). Nápisy jsou zpravidla
uváděny ve zkratkách, oddělených od sebe
dvojtečkou nebo tečkou.
Další výbavou novověkých hrobů jsou
kříže, které zde představují především symbol křesťanské víry a utrpení Krista. Kříže
se odlišují jednak materiálem (dřevo, kov,
vosk), velikostí, ale také vyobrazenými
postavami a podobiznami světců, rozlič-

Obr. 6. Přehled nejznámějších křížů
(dle Mittermeier, 1989, Skružný, 1996,
Pfleiderer, 1998, upravila autorka).

Obr. 7: Caravacový křížek;
Brno – kostel sv. Petra a Pavla
(foto Králík).
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nými nápisy, ornamentálním, rostlinným či jiným
zdobením. Další rozmanitost spočívá ve tvaru
a počtu ramen, jenž vytváří zvláště specifické
formy křížů (obr. 6). Nejznámější je podoba kříže
latinského – crux immissa capitala – s protáhlým
svislým ramenem a jedním příčným břevnem,
stejného tvaru s přidanou postavou (Krista, Madony) je tzv. Pollinger-kříž (Mittermeier,1989,
135). Z novověkých hřbitovů je dále znám kříž
stromový, kříž caravacový (Obr. 7) a Zachariášův
(kříž sv. Zachariáše) – tvarové napodobeniny patriarchálního kříže. Častý je výskyt kříže Ulrichova (sv. Oldřicha), popř. benediktinský kříž
(sv. Benedikta; obr. 8).
V případě kovových latinských křížů často jde
o drobné růžencové závěsky – od nejjednodušších po složitější, s plasticky vystupujícím Kris-

Obr. 8: Benediktinský křížek; Brno – kostel sv. Petra a Pavla (foto Králík).

tem či bez něj anebo dodatečně opatřené korpusem. Téměř pravidelnou součástí křížku je kovový štítek či kartuše rozličných tvarů, umístěná v horní části kříže nad příčným břevnem.
Nese latinskou zkratku INRI (Iesus Nazarenus,
Rex Iudaeorum). V dolní části svislého ramene
pak většinou nechybí lebka se zkříženými hnáty.
Tato křížová sestava – krucifix – se vyskytuje
i v podobě dřevěných křížů (obr. 9), jejichž dominantu tvoří ukřižované tělo Krista – korpus.
Konce všech ramen kříže bývají většinou ozdobeny a zpevněny plechovým, mosazným či bronzovým kováním. Na horním rameni je navíc kování opatřeno očkem, v němž je často zachovaný
pohyblivý závěsný kroužek, za nějž kříž visel buď
na šňůrce kolem krku (Borkovský, 1975, 55)
anebo u pasu na růženci. Někdy je také v dolní
části svislého ramene umístěna postava Panny
Marie Neposkvrněného početí, stojící na půlměsíci.

Obr. 9: Dřevěný kříž s korpusem;
Brno – kostel sv. Petra a Pavla (foto Králík).
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POLOHA DEVOCIONÁLIÍ V HROBECH
K rozšíření zvyku přidávat mrtvým do hrobu devocionálie dochází s rozmáhající se lidovou
zbožností barokní doby. Jistou úlohu při toleranci tohoto zvyku zde nepochybně sehrály protireformační aktivity. Základem religiozních přídavků byl růženec. Mezi všemi devocionáliemi
se objevuje v největším počtu, většinou však už jen v podobě roztroušených korálků. Růženec
mohl být zavěšován kolem krku, ale pravděpodobněji se nacházel přímo v rukou nebožtíka,
které bývaly složeny nejčastěji v oblasti trupu. Často byl omotáván kolem zápěstí, což dokazuje právě poloha korálků roztroušených v blízkém okolí rukou. Protože ruce byly většinou
složeny buď na hrudi, na břiše, nebo v pánvi, je výskyt korálků běžný právě zde. Korálky bývají rovněž nalézány v okolí stehenních kostí, ale také v jiných polohách, což může být způsobeno také posunem při tlení rakve či samotného těla nebo při narušení způsobeném výkopem
jiného hrobu.
Medailony byly spolu s mrtvým vkládány do hrobu zpravidla tak, jak je dotyčný užíval
a nosil za svého života – tedy buď zavěšené na šňůrce kolem krku, častěji však na růženci. Také
bývají nalézány přímo mezi kostmi ruky či sepjatých rukou, někdy stále ještě visící na nerozpadlé části růžence. Nejčastěji jsou však v blízkém okolí kostí rukou, tedy opět v oblasti hrudního koše, břicha, pánve, někdy u stehenních kostí. Jestliže byly paže pohřbeného překříženy
v oblasti trupu, jsou medailony nacházeny v okolí loketní kosti, a to častěji levé, což naznačuje,
že předmět byl vkládán více do pravé ruky.
Kovové křížky, větších či menších rozměrů, sloužící jako růžencové přívěsky jsou v hrobech nalézány, podobně jako medailony, přímo na růženci anebo v jeho blízkosti. Jejich nejčastější poloha je tedy shodná jako u růženců – na hrudi, břiše, v pánvi, v ruce (rukou) nebo
v jejich blízkosti. Větší kříže dřevěné (bez korpusu) byly vkládány pravděpodobně do rukou
nebo jen jedné ruky, a to opět častěji do ruky pravé. V případě, že byly ruce zkříženy na hrudi,
se pak kříž ocitl v levé části hrudníku (Rubinková, 1999, 262). Situace však mohla být i taková,
že kříž byl položen přímo na hrudník. V některých případech bývají kříže nalézány také na dně
rakve (Borkovský, 1975, 45) a v oblasti páteře. Není tedy vyloučeno, že mrtvá těla byla pokládána přímo na kříž.
Jako příklad rozmístění devocionálií u těl pohřbených lze uvést souhrnnou projekci (obr. 10)
všech pohřbů ze hřbitova v kostele sv. Petra a Pavla v Brně (Rubinková, 1999, 262; Procházka,
Unger, 1991 – 1992) a hřbitova na Nám. T. G. Masaryka v Břeclavi (Králíková, 2004, 162;
Klanicová, 1992). Obě projekce dokazují kumulování devocionálních předmětů v oblasti trupu. Větší hustota předmětů (z větší části medailonů) v oblasti pánve na břeclavském hřbitově je
oproti Brnu dána jednak větším zastoupením devocionálií obecně a jednak převažující pozicí
rukou právě v pánvi. V oblasti hrudi byly ruce složeny jen v 10 % případů. V Brně byla poloha
rukou na hrudi jen o něco málo častější, ruce tam byly na hrudi v 15 % případů. Vyskytují se
tam však náprsní kříže, které v Břeclavi zaznamenány nebyly. V obou lokalitách však jednoznačně převažuje pozice předmětů v těsné blízkosti rukou či přímo v rukou, tedy možná tak,
jak spočívaly u nebožtíka v hodině smrti nebo jak byly bezprostředně na mrtvého položeny či
mu vloženy do ruky (rukou).
Není pochyb o tom, že předměty byly do hrobů kladeny záměrně a vytváří tak typickou podobu pohřbů sledovaného období. Zatímco z pozdního středověku jsou známy odlišné tvary růženců pro muže a pro ženy (Descoeudres a kol., 1995, 90), v období baroka byla klasická struktura „padesátky“ patrně užívána oběma pohlavími, neboť žádná pohlavní specializace nebyla
dosud zjištěna. Medailony se objevují v hrobech obojího pohlaví. Jen u jednostranně zasklených či celoskleněných medailonků jsem zaznamenala výskyt pouze v ženských hrobech. To
by ukazovalo na to, že byly nošeny spíše ženami. Rozlišení svátostek obecně podle pohlaví
zatím není prokázáno, avšak odpověď by mohlo přinést studium nějakého většího souboru.
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Obecně by měly být předměty religiozního charakteru častější
v hrobech příslušníků rozličných
řeholních institucí, neboť byly
neoddělitelnou součástí jejich
každodenního života, zatímco
u osob světských, ať už žijících
ve městě, či na venkově, nemusely být pravidelnou součástí
hrobové výbavy. Příčinou mohla
být chudoba, jinověrectví anebo
jiné okolnosti. Jelikož převahu
měly spíše řády mužské, mohl by
být větší počet hrobů s devocionální výbavou zastoupen právě
hroby mužskými, zatím to však
prokázáno nebylo.
Devocionálie spjaté s kultem
světců a s poutnictvím byly tedy
projevem lidové zbožnosti, zpočátku zavrhované, později tolerované a podporované církví jednak pro upevňování kontaktu
s věřícími, jednak pro peněžní
zisk. Tyto religiózní pomůcky
každodenního života již byly tak
nezbytné, že se bez nich člověk
neobešel ani po smrti. Předměty
kladené do hrobů odrážely snad
Obr. 10: Projekce nálezů všech pohřbů z lokalit Brno
již od dob paleolitu nejen způsob
a Břeclav (zpracovala autorka).
a okolnosti smrti, sociální, popř.
pohlavní příslušnost jedince,
někdy i jeho věk, ale nepochybně také prožitý život. Předměty, které člověk užíval za života, ho
měly provázet i na onom světě. A tak člověk z konce 16. až počátku 19. století mohl už v hodině smrti cítit úlevu zprostředkovanou úmrtním křížem či krucifixem, mohl i po smrti odříkávat modlitby, být ochraňován patrony vyobrazenými na svých medailonech a vzpomínat na své
vykonané životní poutě. Devocionálie tak určitým způsobem mohly převzít funkci obolu
mrtvých, který je ještě ze 17. století místy doložen. Zapovědět věřícím zvyk klást předměty do
hrobů by nepochybně přineslo značnou nevoli. Představitelé katolicizmu nechtěli riskovat
ztrátu kteréhokoliv věřícího, a proto lidové praktiky tolerovali. Společenského poklesu zbožnosti a obecného odklonu od náboženství se nicméně církev dočkala záhy. Došlo k němu již
v průběhu 19. století, v době sekularizace a postupující průmyslové revoluce.
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Devotionalien als die Gegenstände der Frömmigkeit beigegebene
in die Gräber in der Zeit des 17. – 19. Jahrhunderts
Zusammenfassung

In den Gräbern des neuzeitlichen katholischen Friedhofes, die meistens in der Nähe der Kirchen oder direkt unter den Kircheboden entdeckt werden, finden sich zahlreiche Beigaben, die
mit der Frömmigkeit der Menschen verbunden sind, so genannte Devotionalien. Das lateinische Wort devotio bezeichnet eine Aufopferung, Hingebung (z.B. dem Gott). Es handelt sich
um die Gegenstände, die zu der persönlichen Frömmigkeit der Gläubigen dienen.
Der erste Teil des vorgelegten Aufsatzes enthält eine allgemeine Annäherung mit den besagte Religiongegenständen, und orientiert sich an Rosenkränze, Medaillons, Kreuze und
Kreuzchen. Der zweite Teil des Aufsatzes beschäftigt sich der Position der Beigaben im Bezug
zu den Körpern der Begrabenen auf dem Friedhof bei der St. Peter-und-Paulus Kirche in Brünn
und dem Friedhof bei der ehemaligen Kirche St. Wenzel in Břeclav, die beiden sich in Mähren
befinden. Dies greift ihre Gesamtprojektion auf, die deutlich die Aufbewahrung der Beigaben
im Becken-, Bauch- und Brustkorbgebiet zeigt, also in solchen Plätzen, wo die Arme am häufigsten liegen. In den Händen oder in ihrer Nähe wurden die meisten Rosenkränze festgestellt.
Weil der zahlreiche Anteil der Medaillons und Kreuzchen ursprünglich Bestandteile der Rosenkränze waren, stimmt auch ihre Lage mit der obengenannten Lage der Rosenkränze überein. Die größeren Holekreuze wurden in die Hände gelegt, ihre Lage wurde nur auf der Brust
festgestellt, und das am häufigsten in der linken Hälfte der Brust. Die Beschattung der Devotionalien im Zusammenhang mit dem Begräbnis kann uns einige Wechselbeziehunge unter der
Beigabe und dem Begrabene erschliessen.
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