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NOVÉ NÁLEZY KULTÚRY 
S MLADŠOU LINEÁRNOU KERAMIKOU 

Z OPOJA

Katarína Hladíková – Kristína Piatničková

NEW FINDS OF THE LINEAR 
POTTERY CULTURE FROM OPOJ

Abstract: The article deals with new finds from the rescue excavations in “Horné diely – Opoj” (district Trnava),
which uncovered a part of the Linear Pottery Culture settlement. From the 16 features only 10 contained ar-
chaeological finds – pottery, chipped and polished stone industry, daub, animal bones and an incomplete spindle
whorl. The features (pits) could not be fully exposed and the finds have therefore a relatively little significance for
a more detailed chronology of the settlement. Chronologically diagnostic decoration was observed only on few ce-
ramic fragments, which are given here a closer inspection. The sherds from the features P1/07, P2/07, P6/07 –
P8/07 belong to the Linear Pottery Culture (with “Notenkopf” decoration), features P3/07 – P5/07 and P10/07
contained also the sherds of the Želiezovce group. 

Key words: Western Slovakia, “Horné diely – Opoj”, Middle Neolithic, Linear Pottery Culture, Želiezovce Group,
pottery, settlement.

Cieľom predloženého príspevku je prezentovať výsledky záchranného výskumu v katastri
obce Opoj v polohe Horné diely. V mesiacoch august 2007 až marec 2008 v rámci realizácie
výstavby stavebných objektov externej infraštruktúry na stavbe Samsung Electronics Slovakia
LCD Factory bol vykonaný záchranný archeologický výskum, pri ktorom bol, okrem iného,
zistený aj nový sídelný areál patriaci kultúre s mladšou lineárnou keramikou. Jednotlivé ob-
jekty sa odkryli počas realizácie výstavby stavebného objektu plynovod v rámci vyššie spomí-
nanej stavby. Zistené osídlenie sa nachádza v extraviláne katastra obce Opoj (okres Trnava)
v polohe Horné diely (obr. 1), na ploche, ktorá sa v súčasnosti využíva na poľnohospodárske
účely. Objekty sa zistili v profiloch plynovodnej ryhy a následne po rozšírení plochy aj v jej
bezprostrednej blízkosti. Celková rozloha skúmanej plochy bola 20 – 22 x 8 – 10,5 m (obr. 2).
Charakter líniovej stavby neumožnil rozširovanie plochy nad jeho rámec a ani kompletné pre-
skúmanie niektorých odkrytých objektov.

Lokalita je situovaná na miernom svahu, so sklonom na juhozápad. Vo vzdialenosti cca
1,2 km západne od polohy je diaľničný ťah D 61 a cca 0,9 km severne od nej – rýchlostná ko-
munikácia R1. Južne od zachytenej lokality cca 1 km tečie riečka Trnávka – lokalita sa nachá-
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dza na jej ľavobrežnej terase. Rozprestiera sa na černozemi so sprašovým podložím v nadmor-
skej výške 139 – 141 m nad m. 

Výskumom sa odkryla časť sídliska1, ktorého celkovú rozlohu sa nepodarilo odkryť vzhľa-
dom na obmedzenie výskumu rozsahom zemných prác. Nedoskúmané (len čiastočne odkryté)
sídliskové objekty sa zistili pri všetkých profiloch skúmanej plochy. 

Zo sídliska sa zachovali len zahĺbené objekty. Napriek snahe o preskúmanie prípadnej kul-
túrnej vrstvy v nadloží sa jej existenciu nepodarilo doložiť. Táto skutočnosť môže byť spôso-
bená jednak slabou intenzitou pôvodného osídlenia, no s najväčšou pravdepodobnosťou zanikli
všetky nadzemné (nezahĺbené) časti sídliskových objektov pod vplyvom postdepozičných pro-
cesov (intenzívne hospodárske využívanie priestoru, hlboká orba). V dispozícii objektov sa na
odkrytej ploche nedalo pozorovať žiadne jednoznačné usporiadanie. Vzhľadom na skutočnosť,
že ryha výrazne porušila niektoré objekty (P1/07, P2/07, P3/07, P4/07, P5/07, P7/07, P10/07),
sa nám nepodarilo zistiť ich celkový pôdorys, resp. zdokumentovať vzťah medzi týmito ob-
jektmi. Objekty vo väčšine prípadov predstavujú sídliskové jamy, ktorých bližšie určenie funk-
cie nebolo možné vzhľadom na rozsah výskumu. V prípade objektov P11/07 – P15/07 sa do-
mnievame, že ide o kolové jamky (11 – 14, diagonálne usporiadané v línii s orientáciou S – J)
a objekt P10/07 pravdepodobne slúžil ako hliník (veľký rozsah a orientácia S – J). V prípade
objektov P2/07 a P3/07 – nemôžeme jednoznačne vylúčiť, že išlo o jeden objekt, aj keď objekt
P3/07 obsahoval keramiku želiezovskej skupiny, zatiaľ čo objekt P2/07 ju neobsahoval. Inter-
pretovať funkciu ostatných objektov na základe v teréne dochovaných a pri výskume zdoku-
mentovaných archeologických kontextov nie sme schopní. 
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Šestnásť objektov patriacich kultúre s mladšou lineárnou keramikou obj. P1/07-P16/07 a dva objekty z mladších

období – obj. P17/07 a P18/07.

Obr. 1: Poloha sídliska Opoj – Horné diely. Výrez zo ZM 1:10 000.
Abb. 1: Lokalisation der Siedlung „Horné diely – Opoj“. Ausschnitt aus der Karte ZM 1:10 000.



Zo zásypu objektov sa získal bežný sídliskový materiál. Okrem keramiky, prevažne stredne
hrubej a hrubostennej, pochádza zo skúmanej plochy aj štiepaná a brúsená kamenná industria,
mazanica (v niekoľkých prípadoch s odtlačkami po drevených konštrukčných prvkoch), zvie-
racie kosti a zvyšky malakofauny, ako i jeden neúplný prevŕtaný hlinený praslen (pravdepo-
dobne polotovar).

Pri chronologickom a kultúrnom zaradení sídliska sa v danej situácii opierame predovšet-
kým o keramiku. Keramické fragmenty pochádzajúce z väčšiny objektov sú charakteristické
pre kultúru s mladšou lineárnou keramikou a zopár fragmentov patrí želiezovskej skupine.

Zachytenie tohto sídliska nie je až také prekvapujúce, keďže v minulosti v bližšom, ale aj
v širšom okolí boli odkryté viaceré lokality s osídlením patriacim do obdobia rozšírenia kultúry
s mladšou lineárnou keramikou (pozri Hladík – Hladíková – Piatničková, tento zborník). Vy-
soko pravdepodobné je, že na zistenej lokalite osídlenie kultúrou s mladšou lineárnou kerami-
kou kontinuálne pokračovalo počas staršieho stupňa želiezovskej skupiny, čo by mohli nazna-
čovať keramické fragmenty pochádzajúce z objektov P3/07 – P5/07 a P10/07. Túto hypotézu
by mohol potvrdiť ďalší výskum.

OPIS OBJEKTOV

Horná hrana väčšiny objektov bola viditeľná v nadloží, pričom zahĺbené boli v sprašovom
podloží. Mali zväčša nepravidelný oválny pôdorys a výplň tvorila jedna zásypová vrstva
(okrem obj. P16/07 – 2 vrstvy). Steny objektov boli konvexné, v jednom prípade kolmé (obj.
P1/07, P3/07) a ich dná mali misovitý, prípadne vodorovný priebeh (obj. P1/07, P3/07).

Objekt P1/07
Objekt, resp. jeho JV časť s rozmermi – dĺžka 3,33 m x zach. max. šírka 0,64 m (orientácia SV – JZ),
bol zachytený v juhovýchodnom profile ryhy. Mal pozdĺžny tvar s viac-menej vodorovnými stenami
a s rovným dnom. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,00 m n. m. a dno objektu bolo situované
v 139,60 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina, drobné fragmenty vápenca
(okolo 5 cm) a obsahovala keramické fragmenty, mazanicu a štiepanú industriu.

Objekt P2/07
Objekt, resp. jeho JV časť s rozmermi – dĺžka 2,50 m x zach. max. šírka 1,02 m (orientácia SV – JZ),
bol zachytený v juhovýchodnom profile ryhy. Mal pretiahnutý okrúhly tvar s konvexnými stenami a za-
obleným dnom. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,20 m n. m. a dno objektu bolo situované
v 139,50 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina, zlepené kusy mazanice pre-
miešané s hlinou koncentrované v strede objektu, ďalej obsahovala keramické fragmenty, fragmenty
zvieracích kostí, drobné fragmenty vápenca a jeden väčší kompaktnejší kus vápenca sa nachádzal pod
vrstvou mazanice. 

Objekt P3/07
Objekt, resp. jeho SZ časť s rozmermi – dĺžka 1,62 m x zach. max. šírka 1,11 m (orientácia SZ – JV),
bol zachytený v severozápadnom profile ryhy. Mal okrúhly tvar s vodorovnými stenami a viac-menej
rovným, resp. mierne zaobleným dnom. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,05 m n. m. a dno ob-
jektu bolo situované v 139,33 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina, ktorá
obsahovala keramické fragmenty a fragmenty mazanice.

Objekt P4/07
Objekt, resp. jeho SZ časť s rozmermi – dĺžka 3, 08 m x zach. max. šírka 0,79 m (orientácia SV – JZ),
bol zachytený v juhovýchodnom profile ryhy. Mal oválny tvar s konvexnými stenami a oblým dnom.
Horná hrana objektu sa zachytila v 140,05 m n. m. a dno objektu bolo situované v 139,15 m n. m.. Bol
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zahĺbený do spraše. Výplň tvorila hnedá hlina (svetlejšia v porovnaní s výplňou ostatných objektov),
obsahovala keramické fragmenty a veľké množstvo väčších kusov mazanice pomerne pravidelného
tvaru (kvadratické). Objekt reže svojím severozápadným krajom objekt P10/07.

Objekt P5/07
Objekt, resp. jeho časť, bol zachytený v južnej časti skúmanej plochy. Nebol preskúmaný celý. Predpo-
kladáme okrúhly tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 139,80 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše.
Výplň tvorila tmavohnedá hlina, drobné fragmenty vápenca (okolo 5 cm) a obsahovala keramické frag-
menty.

Objekt P6/07
Objekt s rozmermi – dĺžka 1,50 m x zach. max. šírka 0,50 – 0,60 m (orientácia SZ – JV) bol zachytený
vo východnej časti plochy. Nebol kompletne doskúmaný. Mal nepravidelný oválny tvar. Horná hrana
objektu sa zachytila v 139,90 m n. m. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorili dve vrstvy: 1. tmavohnedá
hlina s prímesou mazanice, zvieracích kostí a keramických fragmentov, 2. svetlohnedá hlina s prímesou
piesku a keramických fragmentov.

Objekt P7/07
Objekt, resp. jeho časť bola zachytená na východnej strane skúmanej plochy smerom od ryhy. Nebol
preskúmaný celý. Tvar objektu sa javil ako nepravidelný oválny. Horná hrana objektu sa zachytila
v 140,35 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina premiešaná s fragmentmi
zvieracích kostí a keramickými fragmentmi.

Objekt P8/07
Objekt, resp. jeho JV časť s rozmermi – dĺžka 3,11 x šírka 1,41 m (orientácia S – J) bol zachytený na zá-
padnej strane plochy smerom od ryhy. Mal elipsovitý tvar s konvexnými stenami a nerovným stupien-
kovitým dnom. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,00 m n. m. a dno objektu bolo situované
v 139,92 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina s prímesou fragmentov ma-
zanice, keramických fragmentov a fragmentov vápenca.

Objekt P9/07
Objekt, resp. jeho J časť bola zachytená na západnej strane skúmanej plochy smerom od ryhy. Nebol
preskúmaný celý. Mal oválny tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,40 m n. m. a dno objektu
bolo situované v 139,60 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina s prímesou
keramických fragmentov, mazanice a fragmentov zvieracích kostí.

Objekt P10/07
Objekt (orientácia S – J) bol zachytený na západnej strane skúmanej plochy smerom od ryhy. Nebol
preskúmaný celý. Mal nepravidelný pretiahnutý tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,00 m n. m.
a dno objektu bolo situované v 139,85 – 140,56 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tma-
vohnedá hlina premiešaná s fragmentmi mazanice, keramickými fragmentmi, fragmentmi zvieracích
kostí a vápenca.

Objekt P11/07
Objekt s priemerom 0,35 m (kolová jamka) bol zachytený na západnej strane skúmanej plochy smerom
od ryhy. Mal kruhový tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,34 m n. m. a dno objektu bolo situo-
vané v 139,99 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina.

Objekt P12/07
Objekt s priemerom 0,49 m (kolová jamka) bol zachytený na západnej strane skúmanej plochy smerom
od ryhy. Mal kruhový tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,36 m n. m. a dno objektu bolo situo-
vané v 139,62 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina.
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Objekt P13/07
Objekt s priemerom 0,40 m (kolová jamka) bol zachytený na západnej strane skúmanej plochy smerom
od ryhy. Mal kruhový tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,39 m n. m. a dno objektu bolo situo-
vané v 140,09 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina.

Objekt P14/07
Objekt s priemerom 0,41 m (kolová jamka) bol zachytený na západnej strane skúmanej plochy smerom
od ryhy. Nebol vybratý. Mal kruhový tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,46 m n. m.. Bol za-
hĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina.

Objekt P15/07
Objekt s priemerom 0,60 m (kolová jamka) bol zachytený na východnej strane skúmanej plochy od
ryhy. Nebol vybratý. Mal kruhový tvar. Horná hrana objektu sa zachytila v 140,35 m n. m. a dno objektu
bolo situované v 140,09 m n. m.. Bol zahĺbený do spraše. Výplň tvorila tmavohnedá hlina.

Objekt P16/07
Objekt, resp. jeho J časť, bol zachytený na východnej strane skúmanej plochy smerom od ryhy. Nebol
preskúmaný celý. Horná hrana objektu sa zachytila v 139,90 m n. m. Bol zahĺbený do spraše. Výplň
tvorila tmavohnedá hlina.
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Obr. 2: Celkový plán skúmanej plochy (geodetické zameranie Ing. Šubovič).
Abb. 2: Gesamtplan untersuchter Fläche (geodetische Messung Ing. Šubovič).



VYHODNOTENIE KERAMICKÉHO MATERIÁLU 

Keramika sa získala z objektov P1/07 – P10/07. Najpočetnejšie nálezy pochádzajú z objek-
tov P2/07, P3/07, P5/07, P6/07 a P10/07. V objektoch sa nedala pozorovať stratigrafia, z dô-
vodu, že ich výplň tvoril zásyp s premiešaným materiálom.

V analyzovanom súbore nálezov prevládajú nezdobené fragmenty, zväčša zo stredne hru-
bých až hrubostenných nádob. Keramika pochádzajúca z výskumu je vo veľmi fragmentárnom
stave. Zo zachovaných fragmentov sa nepodarilo zrekonštruovať ani jednu celú nádobu, resp.
ani celý profil nádoby. Výraznejšia výzdoba, ktorá by mohla slúžiť na jemnejšie triedenie, sa
zachovala iba na veľmi malej časti nálezov a vzhľadom na to, že sa z lokality všeobecne poda-
rilo získať iba málo početný materiál, jednoznačné datovanie jednotlivých objektov do kon-
krétnej fázy kultúry s mladšou lineárnou keramikou, prípadne do želiezovskej skupiny by bolo
zavádzajúce. Stav materiálu (predovšetkým miera fragmentarizácie) nás pri snahe o chronolo-
gické a typologické hodnotenie keramiky zo sídliskových objektov obmedzuje len na rozbor
vybraných keramických fragmentov. Analyzovaná kolekcia keramických zlomkov predstavuje
reprezentatívny výber, umožňujúci časové a kultúrne zaradenie sídliska.2 Vo všetkých prípa-
doch ide o fragmenty s výzdobou pochádzajúce z objektov P1/07, P2/07 a P6/07 – P8/07. 

Objekty zistené výskumom datujeme na základe keramického materiálu, ktorý obsahovali
všetky objekty, orientačne do obdobia existencie kultúry s mladšou lineárnou keramikou.
V niektorých z objektov (P3/07, P4/07, P5/07, P10/07) sa však popri nich našli aj ojedinelé ke-
ramické fragmenty patriace k želiezovskej skupine, a preto definitívne datovanie týchto objek-
tov zatiaľ ostáva otázne. 

Z objektu P1/07 pochádzajú zväčša nezdobené menšie črepy z tela stredne hrubých až hru-
bostenných nádob. Rytá výzdoba sa zachovala na troch zlomkoch, z ktorých najvýraznejší je
väčší okrajový fragment z menšej tenkostennej guľovitej nádobky s priemerom ústia približne
9 cm, so šedou farbou povrchu a so stopami leštenia na oboch stranách. V materiáli sa nachá-
dza výrazná prímes drobných čiastočiek sľudy. Výzdobu tvorí sčasti výrazne rytá, sčasti zatretá
obežná línia, pod okrajom prerušená jednou celou a jednou iba z menšej časti zachovanou
hlbšou jamkou v tvare notovej hlavičky. Ďalšie dve notové jamky sa nachádzajú tesne pod vy-
dutím. Prvá z nich je jemnou zatretou líniou spojená s druhou jamkou obežnej línie. Smerom
nadol prebieha ďalšia jemne zatretá línia, v hornej časti ukončená druhou notovou jamkou na-
chádzajúcou sa tesne pod vydutím. Touto technikou je zhotovená aj tretia šikmá línia, vedúca
od prvej notovej jamky obežnej línie (obr. 3: 1). Takýto spôsob úpravy povrchu sa objavuje až
v závere vývoja kultúry s mladšou lineárnou keramikou. Vtedy nastávajú výrazné zmeny
v technológii výroby keramiky, v spôsobe prevedenia ornamentu, charakteristickým je spôsob
aplikácie jamôk v tvare notovej hlavičky (blízko, prípadne tesne pod sebou či vedľa seba) a pri-
stupujú nové prvky a motívy, naznačujúce nástup novej, samostatnej kultúrnej jednotky – že-
liezovskej skupiny (Pavúk, 1969, 273, 275). Zatierané línie vystupujú napríklad na keramike
v objekte 222/66 v Štúrove, ktorý je typickým reprezentantom neskorého stupňa mladšej li-
neárnej keramiky (Pavúk, 1969, 275, 276, obr. 6: 7, 280, obr. 10: 25; Pavúk, 1994, tab. 13: 49),
ďalej v hroboch 3/64, 6/64 a 17/65 na pohrebisku v Nitre, datovanom podľa materiálu rovnako
do neskorej fázy kultúry s mladšou lineárnou keramikou (Pavúk, 1972, 7 nn.), po jednom na
fragmente z Veľkých Kostolian (Pavúk, 1969, 274, obr. 4: 21) a Ludaníc (Porubský, 1958, 300,
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2 Pri voľbe takéhoto postupu sme vychádzali z celkového charakteru a počtu keramických zlomkov v súbore po-

chádzajúcom z výskumu. Jeho kvantita a kvalita nepostačuje na aplikovanie analytických postupov. Vzhľadom
na túto skutočnosť sme sa nezamerali ani na formalizovanú deskripciu nálezov.



tab. III: 11). Zatreté ryté línie sa zistili aj na niekoľkých črepoch a na rekonštruovanej nádobe
v Borovciach, na ktorej sú jamky v tvare notovej hlavičky aplikované v štýle charakteristickom
práve pre záverečnú fázu (Kolník – Paulík, 1957, 299, tab. I: 5; Pavúk 1969, 275, 276, obr. 5: 9).
Do tejto fázy možno podľa ostatného sprievodného materiálu zaradiť aj opisovaný fragment,
hoci technika zatierania línií je bežná aj v I. stupni želiezovskej skupiny (Pavúk, 1969, 275). 

Z typologického a chronologického hľadiska obsahoval o niečo výraznejšie nálezy objekt
P2/07. Rytá výzdoba sa zistila spolu na 11 tenkostenných alebo stredne hrubých črepoch. Vý-
raznejšia výzdoba sa zachytila najmä na dvoch okrajových tenkostenných fragmentoch z väč-
ších polguľovitých nádob s dnu vtiahnutým ústím. 

Výzdobu prvého fragmentu tvorí nepravidelne rytá obežná línia pod okrajom, časti dvoch
oblúkovitých, rovnako nepravidelne rytých línií a zvyšok vodorovnej línie, prerušenej plytšou
okrúhlou jamkou v ľavej časti črepu. Vpravo od nich sú tri mierne oblúkovité línie, ukončené
plytkou notovou jamkou (obr. 3: 3). Charakterom výzdoby viažucim sa na tenkostennú bombo-
vitú nádobu s dnu vtiahnutým ústím by mohol reprezentovať začiatočnú fázu kultúry s mladšou
lineárnou keramikou. Práve na tomto type nádoby sa už na počiatku vývoja objavuje pravidel-
nejšie obežná línia pod okrajom a esovito formovaný oblúkovitý vzor (Pavúk, 1969, 271). Vy-
skytujú sa tu aj tri viac-menej paralelne usporiadané jemne oblúkovité línie, ukončené plytšou
jamkou, podobné vzoru, ktorý je charakteristický pre polguľovité nádoby s rovnou hornou čas-
ťou tela tiež v staršej fáze mladšej lineárnej keramiky (Pavúk, 1969, 272, obr. 1: 2, 3) – po-
dobne ako tri paralelne ryté oblúkovité línie na väčšom fragmente z vydutia, ktoré sú charakte-
rizované ako jeden z typických motívov počiatočnej fázy (Pavúk, 1969, 271). 

Ďalší črep pochádzajúci z rovnakého objektu svojou aplikovanou výzdobou jednoznačne
patrí do mladšieho obdobia. Tri samostatne ryté línie pod okrajom, doplnené oválnymi noto-
vými jamkami sa objavujú v nálezových celkoch reprezentujúcich strednú vývojovú fázu
mladšej lineárnej keramiky. Obežné línie dopĺňajú dve sčasti zachované oblúkovité línie (obr.
3: 2). Charakteristickými lokalitami, na ktorých sa objavuje keramika tohto stupňa, sú napr.:
Čataj, poloha Zemianske Gejzove, kde zo stavebných jám prislúchajúcich k pôdorysom dvoch
mladolineárnych domov pochádzajú nálezy datované podľa aplikovaných prvkov do „optimál-
neho štádia tunajšej mladšej lineárnej keramiky“ (Pavúk, 1986, 371 nn., obr. 7 – 10), časť ob-
jektov z Cífera-Pácu, poloha Nad mlynom (Mlatec, 2000, tab. XX: 3, 11; XXI: 1; XLII: 5) , ako
i niektoré nálezy z Veľkého Grobu (Chropovský, 1958, 30 nn., tab. V: 13; VI: 2, 9; XI: 6). Rytá
výzdoba na ostatných črepoch nie je dostatočne chronologicky citlivá. Záverom však treba po-
dotknúť, že hoci prvé dva fragmenty by kompozíciou výzdoby teoreticky mohli poukazovať na
starší úsek mladšej lineárnej keramiky, technika prevedenia ich rytého ornamentu je veľmi po-
dobná tej na črepe s ornamentom typickým pre nasledujúcu strednú fázu.

Keramika s výraznejším informačným potenciálom pochádza tiež z objektu P6/07. Dva
črepy zo stredne hrubých nádob (hrúbka približne 0,6 cm) svojimi motívmi stoja bližšie
k strednej fáze kultúry s mladšou lineárnou keramikou. 

V prvom prípade ide o väčší okrajový fragment z polguľovitej nádoby s dovnútra vtiahnu-
tým ústím, s dvomi obežnými líniami pod okrajom doplnenými dvoma slabo viditeľnými jam-
kami v pravej časti a s jednou šikmou líniou vychádzajúcou zo spodnej jamky (obr. 4: 2). 

Na druhom črepe z tela sa zachoval zvyšok motívu s jednou líniou, ktorý by na jednej strane
pôvodne mohol byť súčasťou esovito formovaných, do seba zavesených oblúkovitých línií, ale
na strane druhej môže ísť iba o jednoduché, do seba zavesené poloblúkovité línie. 

Oba druhy výzdoby, teda dve obežné línie a esovité oblúkovité línie doplnené okrúhlou jam-
kou v tvare notovej hlavičky sú charakteristické pre strednú fázu kultúry s mladšou lineárnou
keramikou (Pavúk, 1969, 273). Ich výskyt v nasledujúcej neskorej fáze sa, samozrejme, nedá
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vylúčiť. Neskorej fáze by spôsobom úpravy povrchu3, ale najmä technikou prevedenia obež-
ných línií zodpovedal ďalší, menší okrajový, výrazne tenkostenný fragment. Horná, zatretá
línia je prerušená nepravidelnou, skoro až hranatou jamkou, druhá, sčasti zatretá línia jamkou
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3 Z vonkajšej strany tmavšej (šedej), z vnútornej svetlejšej sivej farby, so zachytenými stopami pôvodného lešte-

nia. Zhotovený z jemne plavenej hliny s prímesou zrniečok sľudy. 

Obr. 3: Výber keramiky. 1 – objekt P1/07; 2,3 – P2/07; 4 – P4/07; 5 – P5/07. Kreslila V. Vančová.
Abb. 3: Auswahl der Keramik. 1 – Objekt P1/07; 2,3 – Objekt P2/07; 4 – Objekt P4/07; 

5 – Objekt P5/07. Gezeichnet von V. Vančová.



v tvare slzičky (obr. 4: 3). Ako už bolo vyššie spomenuté, zatreté línie sa objavujú najskôr v ne-
skorej fáze mladšej lineárnej keramiky (Pavúk, 1969, 275). 

Výzdoba na hrubšej úžitkovej keramike sa v pomerne slabom zastúpení zachytila v objek-
toch P2/07, P6/07 – P8/07. V rámci plastických výzdobných prvkov sa objavujú viaceré druhy
výčnelkov – oválny (1) a mierne šikmý oválny výčnelok, po oboch kratších stranách stlačený
prstom (1), polguľovitý (1), jazykovitý po oboch stranách stlačený prstom (1) a masívny jazy-
kovitý výčnelok s troma prstovými jamkami, približne v strede preliačený (1), a nakoniec pre-
sekávaný výčnelok s oválnym pôdorysom a s polmesiacovitým prierezom (1). Na dvoch čre-
poch sa zachovalo tzv. slepé uško – hrubší kratší podlhovastý výčnelok, po oboch stranách
stlačený prstom (2), na jednom stredne hrubom črepe zase zvyšok plastickej pretláčanej pásky.
Technickú výzdobu zastupujú na viacerých zlomkoch pozorovateľné zvyšky vštipovania; pre-
dovšetkým na väčšom hrubom črepe z objektu P6/07, na ktorom klasovito usporiadaná vštipo-
vaná výzdoba vychádza od horného okraja mierne šikmého oválneho výčnelku (obr. 4: 4).
K tomuto druhu výzdoby rovnako patria samostatné odtlačky nechtov. Ojedinele sa na kera-
mike objavujú krátke záseky. Farba úžitkovej keramiky sa spravidla pohybuje v odtieňoch hne-
dej, zriedkavejšie tehlovej (tehlovohnedej) z vonkajšej strany, z vnútornej často býva tmavoh-
nedá až čierna. Jadro je výrazne tmavé až čierne. Na povrchu črepov sa iba veľmi zriedkavo
objavuje ryhovanie. Nádoby sú zhotovené z hliny s prímesou organických zvyškov, viac alebo
menej výrazných kamienkov a so zrnkami sľudy. Pozoruhodné v rámci hrubšej keramiky sú
črepy šedej farby na vonkajšom povrchu i na lome a žltohnedej farby na vnútornej strane, prí-
padne šedé z oboch strán, zhotovené z jemne plavenej hliny s čiastočkami sľudy a s výrazne
hladkým povrchom. Na niektorých sa zachovali zvyšky hrubšie rytej línie, niekedy aj jamka
v tvare notovej hlavičky. 

V objektoch P3/07 – P5/07 a P10/07 sa spolu s črepmi s výzdobou charakteristickou pre kul-
túru s mladšou lineárnou keramikou objavujú aj keramické fragmenty želiezovskej skupiny,
ktorými sa budeme zaoberať v nasledujúcej časti analýzy.

Početnejší keramický materiál sa získal z objektu P3/07. Rytá výzdoba, v niektorých prípa-
doch doplnená jamkami v tvare notovej hlavičky alebo vrypmi, sa uplatnila na 10 črepoch
zväčša pochádzajúcich z tenkostenných nádob, ojedinele v hrubšom prevedení zo stredne hru-
bej keramiky4. 

Pozornosť si zasluhuje najmä veľký okrajový fragment z tenkostennej guľovitej nádoby
(priemer ústia okolo 12 cm), s čiernym lešteným povrchom z oboch strán, z vonkajšej miestami
tmavohnedý, z jemne plavenej hliny obsahujúcej drobné zrnká sľudy. Výzdoba črepu pozo-
stáva z dvojíc (zväčša zatretých) línií, doplnených typickým želiezovským vrypom. Jedna
obežná dvojica pod okrajom, pod ňou ďalšia, prerušená veľkým horizontálne prevŕtaným vý-
čnelkom, tretia šikmá dvojica, a nakoniec časť pravdepodobne krokvicovito usporiadanej dvo-
jice s jedným úplne a s jedným čiastočne zachovaným vrypom (obr. 3: 5). Zatreté línie sa obja-
vujú v neskorej fáze mladšej lineárnej keramiky, ale rovnako bežné sú i v I. stupni želiezovskej
skupiny (Pavúk, 1969, 273). Z hľadiska chronologického zaradenia črepu zohráva dôležitú
úlohu zvislý, vodorovne prevŕtaný výčnelok – zoomorfné uško, ktoré sa v takomto stvárnení
objavuje až od druhého stupňa želiezovskej skupiny. Absenciou vrúbkov na hornej, širšej hrane
a svojím trojuholníkovitým tvarom so zaoblenou hornou časťou patrí k veľmi vzdialeným
a málo početným derivátom ušiek a výčnelkov vo forme štylizovaných bukránií s presekáva-
nou čelnou stranou (Pavúk, 1969, 306). Analógie k tomuto tvaru možno nájsť napríklad vo
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4 Pri črepoch zo stredne hrubých nádob sa hrúbka zachovanej steny pohybuje okolo 0,5 až 0,7 cm.



Veľkom Grobe (Chropovský, 1958, 36, tab. XI: 2, 8), v Borovciach (variant s jedným horizon-
tálnym zárezom na čelnej strane približne v strede výčnelku5) (Kolník – Paulík, 1957, 306, tab.
VIII: 8), v Štúrove (Pavúk, 1994, tab. 18: 17; 21: 28; 57: 30; 70: 16) a v Dvoroch nad Žitavou
(variant s dvoma vodorovnými zárezmi na čelnej strane) (Pavúk, 1969, 326, obr. 39: 8, 14). 

Želiezovskej skupine patrí aj tenkostenný okrajový fragment svetlejšej hnedej farby po
oboch stranách, so stopami pôvodného leštenia na vonkajšom povrchu a s výrazným čiernym
jadrom. Vyrobený je z jemne plavenej hliny obsahujúcej drobné zrnká sľudy. Pomerne jedno-
duchá výzdoba sa zachovala na vonkajšej i vnútornej strane. Zvonku sú to dve dvojice obež-
ných širšie rytých línií, vo vnútri minimálne päť šikmých, veľmi jemne rytých línií pod okra-
jom. Z nich spodná je zatieraná, rovnako ako i dolná časť línie nad ňou. Obdobnou technikou
bola zhotovená aj dvojica obežných línií pod nimi. Rytie na vnútornej strane sa v rámci želie-
zovskej skupiny objavuje už od I. stupňa a jeho charakteristickými nositeľmi sú misy prevažne
nižších polguľovitých foriem. Intenzívnejšie sa potom vnútorná výzdoba mís presadzuje v ďal-
šom vývoji (Pavúk, 1969, 321). Dve dvojice obežných, širšie rytých línií prerušených prieč-
nym vrypom sa nachádzajú aj na ďalšom tenkostennom okrajovom črepe. Pre datovanie je za-
ujímavý menší tenkostenný črep šedej farby so stopami pôvodného leštenia na vnútornom
povrchu. Dvojica veľmi jemných, ostro rytých horizontálnych línií je v ľavej časti ukončená
malou jamkou v tvare notovej hlavičky. Technika rytia je typická pre želiezovskú skupinu
a malá plytká okrúhla jamka patrí v rámci použitia tohto prvku medzi relatívne mladé prvky,
objavujúce sa ešte aj na keramike v jamách I. stupňa želiezovskej skupiny (Pavúk, 1994, 142,
obr. 55: 47; 145). Na zvyšných črepoch je výzdoba málo výrazná. 

Spomedzi nálezov z objektu P4/07 je chronologicky citlivejší iba okrajový tenkostenný
fragment z menšej guľovitej nádobky (priemer ústia približne 8 – 9 cm) šedej farby, so stopami
pôvodného leštenia a s dobre sa vynímajúcimi časticami sľudy na tmavom povrchu. Mimo-
riadne precízne, tenko ryté dvojice obežných línií a spôsob aplikácie jamôk skôr poukazuje 
na príslušnosť črepu k želiezovskej skupine ako ku kultúre s mladšou lineárnou keramikou
(obr. 3: 4). 

Rytú výzdobu z objektu P5/07 možno pozorovať na 11 tenkostenných a tenkostenných až
stredne hrubých črepoch. Túto výzdobu tvoria prevažne zvyšky jemnejšie alebo širšie rytých
línií v počte jedna až štyri. Výnimkou sú tieto štyri fragmenty: v prvom rade veľký stredne
hrubý okrajový fragment z nádoby miernej esovitej profilácie (hrúbka steny 0,7 cm). Povrch na
vonkajšej strane je z väčšej časti stredne hnedý, pod okrajom šedý až čierny, zvnútra čierny,
hladký a leštený; na lome rovnako čierny. Črep je zhotovený z jemne plavenej hliny s prímesou
sľudy. Pomerne jednoduchá výzdoba pozostáva z dvoch dvojíc obežných a z troch dvojíc ne-
úplne zachovaných krokvicovito usporiadaných ostro rytých línií. Zvláštnosťou je, že ani na
jednej dvojici sa nenachádza vryp. Tie sú aplikované samostatne, medzi výzdobou pod okra-
jom a výzdobou na vydutí (obr. 4: 1). Polguľovité nádoby s veľmi slabo naznačenou profilá-
ciou sa objavujú až v mladšej fáze druhého stupňa želiezovskej skupiny, ale v plnej miere sa
esovito profilované nádoby uplatňujú až v poslednom stupni (Pavúk, 1969, 328). 

Zo stredne hrubej keramiky sú aj ďalšie tri črepy (hrúbka stien okolo 0,5 – 0,6 cm) s po-
vrchom v odtieni sivej až tmavej, šedej farby. Na prvom sa zachovali zvyšky dvoch krokvico-
vito usporiadaných línií, z ktorých jedna je rytá výraznejšie, ostro, druhá veľmi jemne a plytko.
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5 Výčnelok pochádza z tvarovo i spôsobom použitej výzdoby (línie sú ryté) veľmi podobného, tiež väčšieho frag-

mentu tmavošedej farby, na lome čiernej, s hrúbkou črepu 0,5 mm (Kolník – Paulík, 1957, 287).



Obe sú doplnené hlbokým vrypom. Podľa tvaru by mohlo ísť o nechtovitý vryp, ktorý patrí
medzi najstaršie typy, objavujúce sa už v I. stupni želiezovskej skupiny (Pavúk, 1994, obr. 55:
36; 147 n.). K najstaršej fáze snáď patrí aj výzdoba na druhom črepe. Na konci dvojice mierne
šikmých línií sú dve, tesne vedľa seba nanesené hlboké jamky. Ďalšiu, krokvicovito rytú dvo-
jicu presekáva v mieste zbiehania dlhší, hlbší vryp. Napriek zasintrovanému povrchu možno
jasne rozpoznať, že aj v tomto prípade bola sčasti použitá technika zatieraných línií. Štvoricu
želiezovských črepov dopĺňa menší fragment s dvojicou širších obežných línií, prerušených
neúplne zachovaným vrypom. Všetky sú zhotovené z jemne plaveného materiálu. 
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Obr. 4: Výber keramiky. 1 – objekt P5/07; 2 - 4 – P6/07; 5 – 7 – P10/07. Kreslila V. Vančová.
Abb. 4: Auswahl der Keramik. 1 – Objekt P5/07; 2 - 4 – P6/07; 5 – 7 – P10/07. 

Gezeichnet von V. Vančová.



Posledným objektom obsahujúcim keramické nálezy je objekt P10/07. Vzhľadom na jeho
rozsiahlosť však získaný materiál predstavuje iba zanedbateľnú časť. Ucelenejšia a chronolo-
gicky citlivejšia výzdoba sa zachytila najmä na 6 črepoch, ktoré by mohli na základe kompozí-
cie ornamentu, techniky rytia a aplikácie prvkov patriť do I. stupňa želiezovskej skupiny. Na
troch črepoch vystupujú tri samostatne ostro ryté obežné línie pod okrajom, na jednom z nich
sú tieto línie v ľavej časti prerušené malou plytkou okrúhlou jamkou (obr. 4: 6). Oba prvky sú
typické pre najstaršiu fázu skupiny (Pavúk, 1994, 145). V dvoch prípadoch sa na spodnú hori-
zontálnu líniu sprava doľava napájajú šikmé, na treťom zľava doprava oblúkovité línie (obr. 4:
5). Z mladšej lineárnej keramiky prežívajú aj dve samostatné, ostro ryté obežné línie, prerušené
pomerne blízko pod sebou sa nachádzajúcimi jamkami. Charakteristické pre želiezovskú sku-
pinu sú posledné dva menšie fragmenty s časťou krokvicovito usporiadaných dvojíc línií, pre-
rušených vrypom. Na oboch je časť línií klasicky rytá, časť z nich je zatretá, na jednom z nich
výraznejšie (obr. 4: 7). Všetky črepy sú zhotovené zväčša z jemne plavenej hliny, s povrchom
v odtieni sivej farby, jeden žltohnedej farby, ale s výrazným svetlosivým jadrom, podobne aj
ďalší, ktorý má však z vonkajšej strany pod okrajom tmavý až čierny leštený povrch. Stopy leš-
tenia sa zachytili aj na niektorých ostatných zlomkoch. 

V rámci výzdoby hrubej úžitkovej keramiky sa v objektoch P3/07 – P5/07 a P10/07 opäť ob-
javujú predovšetkým rôzne druhy výčnelkov – cylindrický a cylindrický až kónický – oba
s jamkou uprostred (1), malý polguľovitý (2), zahrotený (1), menší presekávaný s oválnym pô-
dorysom a polmesiacovitým profilom (1), ďalej väčší zvislý, oválny s jamkou uprostred a po
bokoch (1) alebo iba s jamkou uprostred (2). V jednom prípade sa zachoval zvyšok plastickej
pretláčanej pásky. Z technickej výzdoby sa ojedinele zistili zvyšky vštipovania, prípadne sa-
mostatné odtlačky nechtov, veľmi výnimočne krátke ryhy. Farbou svojho povrchu v odtieni
hnedej (menej tehlovej – tehlovohnedej farby), tmavým jadrom a materiálom s prímesou orga-
nických látok, prípadne drobných kamienkov a so zrnkami sľudy je hrubšia keramika identická
s keramikou v objektoch P1/07, P2/07 a P6/07 – P8/07, ktoré boli jednoznačne priradené ku
kultúre s mladšou lineárnou keramikou. Výnimkou je niekoľko črepov z objektu P5/07 – s vý-
raznejšou samostatnou prímesou kamienkov, bez organických prímesí. 

KAMENNÁ INDUSTRIA

Kamenná industria6 sa podobne ako keramika nachádzala predovšetkým vo výplniach za-
hĺbených objektov. V rámci skúmanej plochy sme v dispozícii nálezov kamennej industrie ne-
zachytili žiadne koncentrácie. Bola nepravidelne rozptýlená vo viacerých objektoch, zväčša po
jednom kuse alebo po dvoch kusoch. Výnimkou je objekt P7/07 s troma kusmi štiepanej ka-
mennej industrie. Rovnako tri kusy štiepanej kamennej industrie pochádzajú zo zberu spolu
s jedným kusom brúsenej kamennej industrie (tylová časť sekeromlatu). Z objektov P9/07
a P10/07 sa nezískala žiadna kamenná industria. 

Súbor kamennej industrie tvorí spolu 17 kusov, z toho 15 kusov je štiepaná industria a dva
kusy tvorí hladená industria. V materiálovom zložení štiepanej industrie prevládajú rádiolarity
– počtom 9 kusov, ďalej sú tu zastúpené glacigénne silicity (4 kusy) a bližšie neurčený druh si-
licitu (2 kusy). Hladená industria v počte 2 kusov je vyhotovená z amfibolickej bridlice. 
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6 Na tomto mieste by sme sa chceli poďakovať P. Schreiberovi, ktorý nám pomáhal s určovaním a dokumentova-

ním kamennej industrie.



Štiepaná industria:
1. drobný úštep s ľavostrannou pracovnou retušou, materiál: olivovozelený rádiolarit (obr.

5: 1),
2. terminálna časť čepele, materiál: glacigénny silicit (obr. 5: 2),
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Obr. 5: 1 – 9 – štiepaná kamenná industria; 10 – 11 – hladená industria. Mierka a: 1 – 9; b: 
10 – 11. Kreslil P. Schreiber.

Abb. 5: 1 – 9 – Spaltindustrie; 10 – 11 – Geschliffene Industrie. Der Maßstab: a: 1 – 9; b: 
10 – 11. Gezeichnet von P. Schreiber.



3. bazálna časť čepele s drobnou pracovnou retušou na ventrálnej strane, materiál: rádiola-
rit typu Szentgál (obr. 5: 3),

4. čepieľka s leskom, materiál: olivovozelený rádiolarit (obr. 5: 4),
5. bazálna časť čepieľky s leskom na ľavej strane, materiál: silicit (obr. 5: 5),
6. vrtáčik, materiál: glacigénny silicit (obr. 5: 6),
7. bazálna časť čepele, materiál: glacigénny silicit (obr. 5: 7),
8. vrtáčik, materiál: rádiolarit typu Szentgál (obr. 5: 8),
9. jednopodstavové jadro, materiál: čokoládovohnedý rádiolarit (obr. 5: 9).

Hladená industria:
10. kopytovitý klin, materiál: amfibolická bridlica (obr. 5: 10).
11. torzo sekeromlatu s tylovou časťou, materiál: amfibolická bridlica (obr. 5: 11).

Záver

Záchranným výskumom, vyvolaným stavbou Samsung Electronics Slovakia LCD Factory –
externá infraštruktúra sa zachytilo nové sídlisko patriace ku kultúre s mladšou lineárnou kera-
mikou. Na základe miery zachovania archeologických kontextov (nehnuteľných pozostatkov
po osídlení – vo všetkých prípadoch ide o zahĺbené objekty) bol určený ako základ pre chrono-
logické a kultúrne zaradenie predovšetkým keramický materiál.

Vzhľadom na obmedzenie keramického materiálu (pozri vyššie), ktorý sa získal z jednotli-
vých (zväčša iba z malej časti preskúmaných) objektov nie sme schopní v závere predložiť ich
jednoznačné chronologické zaradenie. Typologicko-chronologické zhodnotenie nálezov slúži
predovšetkým na utvorenie si veľmi všeobecného obrazu o situácii zachytenej na skúmanej
ploche. Napriek tomu však možno konštatovať, že sa výskumom zachytila časť sídliska zo
stredného neolitu z obdobia rozšírenia kultúry s mladšou lineárnou keramikou. Vysoko pravde-
podobné je, že na zistenej lokalite osídlenie kultúrou s mladšou lineárnou keramikou kontinu-
álne pokračovalo počas staršieho želiezovského stupňa, čo by mohli naznačovať keramické
fragmenty pochádzajúce z objektov P3/07 a P5/07. Túto hypotézu by mohol potvrdiť ďalší vý-
skum.

Zachytenie tohto sídliska nie je až také prekvapujúce, keďže v minulosti v bližšom, ale aj
širšom okolí boli odkryté viaceré lokality s osídlením spadajúcim do obdobia rozšírenia kultúry
s mladšou lineárnou keramikou (pozri Hladík – Hladíková – Piatničková, tento zborník). Ná-
lezy kultúry s mladšou lineárnou keramikou, ako aj želiezovskej skupiny sú iba ďalším dokla-
dom o tom, že tento región bol pre svoje mimoriadne vhodné klimatické i pedologické pod-
mienky vyhľadávaný a osídľovaný už najstaršími roľníkmi.

Do tlače odporučil: prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
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Zusammenfassung

Neue Funde der Kultur mit junger Linearkeramik in Opoj

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit neuen Siedlungsfunden der Kultur mit jüngerer Linear-
keramik, welche durch eine Rettungsgrabung im Kataster von Gemeinde Opoj, Flur Horné diely (Bez.
Trnava) gewonnen werden konnten (Abb. 1), die im Zusammenhang mit dem Bau der externen Infra-
struktur für „Samsung Electronics Slovakia LCD Factory“ durchgeführt wurde. Die Fundstelle befindet
sich auf einem sanften Abhang mit SW Orientierung, auf der linksseitigen Terrasse des Flusses Trnávka
und erstreckt sich auf Schwarzerde mit einem Lössuntergrund, in der Höhe 139 – 141 m ü. NN. Ein-
zelne Siedlungsobjekte wurden zuerst in einem Gasleitungsgraben erkannt und konnten später auch in
der erweiterten Fläche in der unmittelbaren Umgebung untersucht werden. Die Gesamtfläche betrug am
Ende ca. 20 – 22 m x 8 – 10,5 m (Abb. 2). 

Bei der Grabung wurden insgesamt 16 eingetiefte Siedlungsobjekte (P1/07 – P16/07) festgestellt.
Mehrere von diesen wurden bereits durch die Gasleitung zerstört, weshalb uns nicht gelang ist ihren Ge-
samtgrundriss, evtl. ihre gegenseitige Beziehung zu dokumentieren. In meisten Fällen handelt es sich
wohl um Siedlungsgruben, der begrenzte Umfang der Grabung gab uns aber keine Möglichkeiten ihre
Nützung näher zu spezifizieren. Bei den Objekten P11/07 – P15/07 könnte es sich um Pfostengruben
handeln, Objekt P10/07 diente höchstwahrscheinlich als Lehmgrube. Die Gruben hatten meist unregel-
mäßig ovale Grundrisse, konvexe Wände (in einem Falle senkrecht), die Böden waren schüsselförmig
oder flach. Die Verfüllung der Objekte bestand mit einer Ausnahme nur aus einer Schicht. Aus den Fül-
lungen selbst stammt das übliche Siedlungsmaterial – Keramik, gespaltene und geschliffene Steinindu-
strie, Lehmbewurf (in einigen Fällen auch mit Abdrücken der hölzernen Konstruktionselemente), Tier-
knochen und ein nicht ganz durchgebohrter Tonspinnwirtel. Bei der Datierung der Siedlung gehen wir
vor allem von der Keramik aus, die aus zehn Objekten (P1/07 – P10/07) geborgen werden konnte. Es
herrschten vor allem unverzierte Fragmente von meist mittelgroben und groben Gefäßen vor. Die vor-
gelegte Analyse stützt sich an solche Keramikfunde, die feinchronologisch diagnostische Verzierung
trugen.

Die Objekte P1/07, P2/07, P6/07 – P8/07 enthielten ausschließlich ein für die Kultur mit jüngerer Li-
nearkeramik typisches Material. Eine repräsentative Auswahl stellen sechs Randscherben dar, wovon
fünf dünnwandig bis mittelgrob waren und eine Ritz- und Notenkopfverzierung trugen (Abb. 3: 1-3; 4:
2, 3). Die sechste Scherbe ist grob und weist eine ovale Knubbe, wie auch abwechselnde Daumen- und
Zeigefingernageleindrücke auf der Wand auf (Abb. 4: 4). Aus den Objekten P3/07 – P5/07 und P10/07
kamen zusätzlich zu der Linearkeramik auch ein paar Fragmente mit der Verzierung, welche wiederum
für die Želiezovce-Gruppe typisch ist. Im Hinblick darauf, dass die Siedlungsobjekte nur teilweise un-
tersucht werden konnten, kann leider keine Beziehung zwischen diesen zwei Kultureinheiten postuliert
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werden. Auf den Scherben aus den letztgenannten vier Objekten befinden sich eingeritzte, meist mit
Querkerben unterbrochene Doppellinien (Abb. 3: 5; 4: 1, 7). Bemerkenswert ist ein größeres Fragment
von dünnwandigem Kugelgefäß, welches eine Kombination der durch Kerben unterbrochenen verstri-
chenen Doppellinien und einer zoomorphen Öse in Form von Bukranium ohne Stirnkerbung darstellt
(Abb. 3: 5). Während die verstrichenen Doppellinien eher in älterer Stufe der Želiezovce-Gruppe üblich
sind, erscheint diese Form der zoomorphen Öse erst ab der zweiten Stufe dieser Gruppe. Die Ritz- und
Notenkopfverzierung kommt auch bei anderen Scherben vor, die Ausführungstechnik, wie auch die An-
wendungsweise von Grübchen, stehen allerdings schon näher der Želiezovce-Gruppe (Abb. 3: 4; 4: 5,
6). In einem Fall wurde sogar eine innere Verzierung festgestellt. Die dickwandige Keramik aus den
Objekten P1/07 – P10/07 unterscheidet sich dagegen nicht wesentlicher untereinander. Die Oberfläche
weist meist verschiedene Stufen der braunen Farbe auf, die innere Seite ist oft schwarz. Die dickwan-
dige Keramik wurde überwiegend aus Ton mit Beimischung von organischen Stoffen und Steinchen
hergestellt, lediglich einige Scherben aus dem Objekt P5/07 enthielten dagegen nur Steinchen ohne or-
ganische Magerung. Die Verzierung der groben Keramik besteht aus mehreren Arten von Knubben, ab-
wechselnden Eindrücken des Daumen- und Zeigefingernagels (sog. Zwicken), allein stehenden Finger-
nageleindrücken oder plastischen Leisten. Die Steinindustrie befand sich, ähnlich wie die Keramik, vor
allem in Verfüllungen der Siedlungsobjekte. Im Rahmen der untersuchten Fläche wurde keine auffälli-
gere Konzentration bemerkt. Die dadurch gewonnene Kollektion besteht aus 15 Stücken der gespalte-
nen und aus 2 Stücken der geschliffenen Steinindustrie (Abb. 5). 

Da aus der vorgelegten Rettungsgrabung nur relativ wenig ausgeprägte Funde stammen, waren wir
abschließend nicht imstande genauere chronologische Einordnung einzelner Objekte vorzunehmen. Es
lässt sich aber ohne weiteres sagen, dass erscheint während der Rettungsgrabung in Opoj, Flur Horné
diely, ein Teil von Siedlung der Kultur mit jüngerer Linearkeramik freigelegt wurde. Aufgrund einiger
Scherben der Želiezovce-Gruppe kann eine weitere Fortsetzung der Besiedlung durch die Träger der
Želiezovce-Gruppe vorausgesetzt werden.
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OSÍDLENIE JUHOVÝCHODNEJ ČASTI 
TRNAVSKEJ SPRAŠOVEJ TABULE 

KULTÚROU S MLADŠOU LINEÁRNOU KERAMIKOU

Marek Hladík – Katarína Hladíková – Kristína Piatničková

LINEAR POTTERY CULTURE SETTLEMENT 
STRUCTURE IN THE SOUTH-EASTERN PART 

OF TRNAVA LOESS TABLE

Abstract: The aim of this study is an overview of the Linear Pottery Culture settlement structure in the south-eas-
tern part of Trnava loess table. It contributes to our knowledge of the settlement patterns and land use in the
Middle Neolithic period. The attention focuses likewise on the settlement density and the interplay between the
settlements and the natural environment. 

Key words: settlement, settlement patterns, land use, natural environment, landscape.

Trnavská sprašová tabuľa predstavovala územie, ktoré bolo pomerne husto osídlené v rôz-
nych obdobiach (Furmánek – Veliačik – Vladár, 1991; König, 2007; Atlas SSR, 1980, s. 106-
-107 etc.). Za dôvody, resp. základné činitele determinujúce intenzitu osídlenia v konkrétnom
geografickom priestore sa z hľadiska prírodných podmienok (činiteľov prírodného prostredia)
považujú hlavne kvalitná pôda, blízkosť vodných tokov a dostatok stavebného materiálu
(dreva). Prírodné podmienky na Trnavskej sprašovej tabuli predstavujú (resp. v minulosti pred-
stavovali) optimálny prienik týchto činiteľov. 

Naším zámerom nie je detailný rozbor environmentálnych pomerov neolitických sídlisk.
Prírodnému prostrediu zachytených neolitických sídlisk venujeme pozornosť predovšetkým
s ohľadom na otázku rozloženia sídlisk na juhovýchodnom okraji Trnavskej sprašovej tabule,
teda v priestore, v ktorom sa zachytila aj časť sídliska Horné diely – Opoj (Hladíková – Piat-
ničková, tento zborník). Primárne je naším cieľom kvantifikovať funkčné prvky (komponenty)
sídelnej štruktúry v rovine neživých jednotiek archeologickej kultúry a prispieť k poznaniu ich
rozloženia v definovanom priestore, ako aj snaha o interpretovanie v pojmoch živej kultúry 
(k termínom pozri Kuna, 1991; Neustupný, 1986b, 1994). Základným princípom použitým
v práci je analýza vzťahu medzi formálnymi archeologickými dátami a geografickým priesto-
rom – kombinovanie formálnych štruktúr s priestorovou dimenziou (k problematike formál-
neho a geografického priestoru v archeológii pozri napr. Neustupný, 1996).
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PRIESTOROVÉ A ČASOVÉ VYMEDZENIE

Z hľadiska interpretácie osídlenia (sídelnej štruktúry) skúmaného regiónu v danom časovom
úseku je najvýhodnejšie, ak je región jednoznačne vymedzený aj krajinou (Kuna a kol., 2004,
s. 464). Pri vyčleňovaní regiónov pre výskum časopriestorových a funkčných vzťahov v osíd-
lení sa za jeden z obecných základov považuje predpoklad, že dané územie predstavuje v urči-
tom zmysle previazaný geografický, ekonomický a sociálny systém (Kuna a kol., 2004, s. 464).
Preto región nemožno vyčleniť bez opretia sa o doposiaľ známy stav bádania o osídlení územia
širšie poňatého nadregionálneho charakteru (König, 2007, 3). Na druhej strane však musíme
mať neustále na zreteli skutočnosť, že práve poznanie hraníc historických sídelných regiónov
(komunitných areálov) je jedným z cieľov výskumov priestorových štruktúr archeologických
prameňov. Vymedzenie skúmaného priestoru sa v našom prípade odvíja od miesta nálezu novo
skúmaného sídliska z katastra obce Opoj (Hladíková – Piatničková, tento zborník). Sledované
územie je preto vymedzené umelo. Nepredstavuje uzavretý priestor, ohraničený prirodzenými
krajinotvornými prvkami. Napriek tejto skutočnosti však do určitej miery spĺňa ďalšie zo zá-
kladných podmienok, ktoré sa uplatňujú pri výbere regiónov pre výskum sídelnej štruktúry
a jej vývoja. Základom stanovenia hraníc skúmaného priestoru v našej práci sa stal poznatok
o lokalizácii sídliska Horné diely – Opoj na juhovýchodnom okraji Trnavskej sprašovej tabule.
Jadro skúmaného územia preto korešponduje s jej juhovýchodnou časťou. Celkový rozsah vy-
členeného regiónu mierne presahuje cez južnú a východnú hranicu Trnavskej sprašovej tabule.
Vychádzajúc z vyššie uvedeného, môžeme označiť nami skúmaný priestor ako časť určitého
väčšieho regiónu, ktorej špecifikom je väzba na okraj (hranicu) výrazného geomorfologického
celku. Nami zvolené ohraničenie záujmového územia preto považujeme za opodstatnené, pre-
dovšetkým s ohľadom na cieľ nášho výskumu, ktorým je začlenenie poznatkov získaných pri
výskume sídliska v katastri obce Opoj do širšieho priestorového rámca. Záujmová oblasť sa na
účely tejto práce vyčlenila ako polygón, ktorý zahŕňa katastre týchto obcí: Abrahám, Cífer-Pác,
Čataj, Hoste, Križovany nad Dudváhom, Majcichov, Malá Mača, Opoj, Pavlice, Pusté Úľany,
Sládkovičovo, Slovenská Nová Ves, Veľká Mača, Veľký Grob, Vlčkovce, Voderady, Zeleneč
(mapa 1). Rozloha takto definovaného priestoru je 225,97 km2.

Pri vyčlenení skúmaného časového úseku je podobne ako v prípade priestoru rozhodujúce
sídlisko Horné diely – Opoj. Toto čiastočne preskúmané sídlisko datujeme do obdobia kultúry
s mladšou lineárnou keramikou. Keramický materiál pochádzajúci z výskumu sídliska Opoj
neumožňuje postihnúť detailnejšie relatívnu chronológiu, resp. časový vývoj sídliska (pozri
Hladíková – Piatničková, tento zborník). Pri snahe o začlenenie nových poznatkov z výskumu
sídliska do širšieho priestorového rámca preto pracujeme v chronologickej rovine s mladšou li-
neárnou keramikou ako s celkom. Okrem uvedeného je dôvodom tohto postupu aj absencia do-
statočného množstva porovnateľne preskúmaných a publikovaných lokalít v nami sledovanom
priestore.

PRAMENNÁ BÁZA A STAV VÝSKUMU

Ako pramennú bázu pre archeologické dáta sme využívali publikované práce týkajúce sa
dotknutých lokalít a tiež nálezové správy uložené v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Zdro-
jom geografických dát bol predovšetkým projekt Geoportál Úradu geodézie, kartografie a ka-
tastra SR a Katastrálny portál, kde sú voľne, prezenčnou formou, prístupné digitálne projekty.

Informácie v publikovaných prácach sú do značnej miery obmedzené len na základné infor-
mácie o lokalitách, týka sa to najmä predbežných správ zo záchranných výskumov alebo po-
vrchových zberov v Avansoch (lokality – Cífer-Pác (Kolník, 1975 – 1981; Pavúk – Mináč,
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Mapa 1: Juhovýchodná časť Trnavskej sprašovej tabule s vyznačenými hranicami katastrov
a dokladmi osídlenia kultúrou s mladšou lineárnou keramikou. (Číselné označenie lokalít 

na všetkých mapách zodpovedá označeniu v zozname lokalít).
Karte 1: Der südöstliche Teil des Trnava Lößplateaus mit markierten Siedlungen der Kultur 

mit jüngerer Linearkeramik und mit den heutigen Katastergrenzen. (Die Zahlenfolge 
der Fundstellen entspricht der Bezeichnung in der Fundortliste).



1977), Zeleneč (Pavúk – Mináč, 1977), Slovenská Nová Ves (Pavúk – Mináč, 1977), Čataj
(Cheben – Ruttkay, 1995; Pavúk, 1986). Podrobnejšie informácie – výsledky analýz – posky-
tujú štúdie zo spracovaných výsledkov výskumov realizovaných v lokalitách Čataj (Pavúk,
1986), Veľký Grob (Chropovský, 1958) a Cífer-Pác (Mlatec, 2000, nepubl. dipl. práca). Ne -
pub likované nálezové správy tiež predstavujú dôležitý zdroj informácii, i keď výpovedná hod-
nota týchto informácii je rôzna. Väčšinu údajov získaných z nálezových správ týkajúcich sa
dotknutého územia tvorili informácie o zberovom materiáli, ktorý pochádzal zväčša od lokál-
nych zberateľov, ale i zo zberov realizovaných odbornými pracovníkmi. Táto skupina prame-
ňov poskytuje málo relevantné údaje potrebné na detailnejšiu analýzu. 

Väčšina evidovaných polôh osídlených kultúrou s mladšou lineárnou keramikou bola zis-
tená práve povrchovým prieskum a zberom v katastroch. Napriek tejto skutočnosti v našej
práci pracujeme s takto zistenými náleziskami (v prípade, že poznáme ich lokalizáciu) ako s lo-
kalitami. Lokalitu chápeme ako plochu poskytujúcu dôkazy svojho využívania práve v dobe,
z ktorej pochádzajú (pozri Ježek, 2007, s. 525). Prostredníctvom záchranných archeologických
výskumov sa zachytil o niečo menší počet lokalít (Cífer-Pác – 2 polohy, Čataj – 2 polohy, Opoj,
Slovenská Nová Ves, Veľký Grob, Zeleneč). V katastroch obcí Hoste, Vlčkovce a Voderady za-
tiaľ nebolo zachytené osídlenie kultúrou s mladšou lineárnou keramikou.

Pre náš výskum predstavuje základnú informáciu, od ktorej sa v zásadnej miere odvíja rele-
vantnosť vyslovených záverov, práve lokalizácia v geografickom priestore. Presnosť tejto in-
formácie predstavovala jeden z najväčších problémov, na ktorý sme narazili už vo fáze kritiky
prameňov. Táto skutočnosť je spôsobená predovšetkým charakterom výskumov, akými sa
v minulosti podarilo zachytiť osídlenie kultúry s mladšou lineárnou keramikou.

Poloha väčšiny mapovaných nálezísk je lokalizovaná popisne pomocou rôznych krajinných
prvkov. V ojedinelých prípadoch, týka sa to hlavne novších výskumov, sú pre potreby lokalizá-
cie využívané základné mapy 1 : 10 000 a presnejšia poloha je vymedzená súradnicami. Časť
nálezísk je len orientačne zaradená do konkrétneho katastra obce bez bližšej lokalizácie. Nie -
ktoré údaje z jedného katastra obce od viacerých bádateľov z výskumov či z povrchových zbe-
rov realizovaných v inom časovom období sme identifikovali ako jednu lokalitu (Abrahám –
Hliník, Čataj – Zemianske Gejzove).

Po kritickom vyhodnotení dostupných prameňov sme vypracovali mapu dokladov osídlenia
skúmaného priestoru ľudom kultúry s mladšou lineárnou keramikou (Mapa 1 – 3). Každá
z priestorovo určených lokalít predstavuje jeden archeologický bod, ktorý chápeme v zmysle
metódy E. Neustupného (1986a). Archeologický bod považujeme za simplifikovanú reprezen-
táciu jednotlivých komponentov sídelných areálov, podobne ako P. Dresler a J. Macháček
(2008, v tlači). Nelokalizované zbery sme graficky znázornili bodmi v strede obcí. Takto za-
znamenané stopy aktivít z obdobia neolitu (konkrétne kultúra s mladšou lineárnou keramikou)
neumožňujú kombinovanie formálnych štruktúr s priestorovou dimenziu. Informačná hodnota
týchto dokladov spočíva v prispení k poznaniu intenzity neolitického osídlenia na definovanom
území.

OSÍDLENIE A PRÍRODNÉ PROSTREDIE

Pri výbere sídelného areálu pravekého človeka zohrávalo úlohu viacero faktorov. Najdôleži-
tejšie z nich súhrnne podáva napr. E. Neustupný (1986b, 230). Pre nás sú to možno už zaned-
bateľné faktory, avšak pre pravekých ľudí boli rozhodujúce, pretože zásadne ovplyvňovali
výber sídelného areálu. Výber v podstatnej miere ovplyvňovali predovšetkým morfologické
(orientácia a sklon terénu, nadmorská výška), hydrologické (vzdialenosť vodných zdrojov, ich
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výdatnosť etc.), pedologické (charakter a rozsah pôd) a klimatické (dĺžka vegetácie a maxi-
málne teploty) faktory.

V našej práci sme sa snažili na tieto faktory prihliadať a na základe získaných informácií vy-
hodnotiť určité zákonitosti platné pre procesy osídľovania uplatňované ľudom s kultúrou mlad-
šej lineárnej keramiky v nami vyčlenenom priestore. Vzhľadom na to, že sme analyzovali po-
merne malú vzorku lokalít osídlených kultúrou s mladšou lineárnou keramikou, vyhodnotenia
treba vnímať ako orientačné.

Záujmové územie geomorfologicky patrí do Podunajskej nížiny, celku Podunajská pahorka-
tina, podcelku Trnavská pahorkatina a pododdielu Trnavská tabuľa (mapa 2). Základným
rysom reliéfu je sklon zo severovýchodu na juhozápad v smere prítokov Dudváhu. Nadmorská
výška Trnavskej sprašovej tabule nepresahuje 230 m n. m. a sklon terénu je max. 2° (Altlas
SSR, 1980, s. 38-39, 53; Čurlík – Šurina, 1998, s. 32).

Z geologického hľadiska kvartérne sedimenty záujmového územia predstavujú pleistocénne
spraše a sprašové hliny s vápnitými konkréciami, ktoré dominujú a vystupujú na povrch takmer
v celej Trnavskej sprašovej tabuli (Trnka a kol.,1998, s. 163). Skúmané územie tvorí predo-
všetkým komplex hlinitých eolických spraší v podloží s limnicko-fluviálnymi ílmi a štrkmi
(riss – würm), ich priemerná hrúbka je cca 18 m – v závislosti od paleogeografických a paleo-
geomorfologických pomerov, ale aj od disekcie súčasného reliéfu. Komplex sa vyskytuje na
fluviálnych štrkoch (würm) alebo priamo na pliocénnych limnicko-fluviálnych sedimentoch
(Trnka a kol., 1998, s. 163).

Z pedologického hľadiska sú v rámci vymedzeného územia zastúpené najmä černozeme ty-
pické karbonátové a černozeme typické, ďalej aj čiernice typické karbonátové, černozeme čier-
nicové karbonátové, čiernice glejové, fluvizeme typické karbonátové, fluvizeme glejové, orga-
nozeme typické a organozeme glejové nasýtené až karbonátové. Z hľadiska vzťahu pôdnych
typov a geomorfológie je v skúmanej oblasti výrazný vzťah medzi černozemami a Trnavskou
sprašovou tabuľou (mapa 3). Predovšetkým černozeme predstavujú pôdy s najlepšou bonitou
(Atlas SSR 1980, s. 53).

Najvýraznejším vodným tokom na vyčlenenom území je rieka Dudváh. Dudváh preteká vý-
chodnou časťou skúmaného regiónu približne v smere sever – juh. V smere severozápad – ju-
hovýchod pretekajú južnou časťou Trnavskej sprašovej tabule výraznejšie pravobrežné prítoky
Dudváhu – Gidra, Ronava, Trnávka a Parná (mapa 2).

Z hľadiska klimatických pomerov môžeme oblasť charakterizovať ako teplú, s priemernou
ročnou teplotou okolo 9 °C. Čo sa týka zrážok, ročne ich v oblasti Trnavskej sprašovej tabule
spadne cca 600 – 700 mm (priemerný ročný úhrn) (Atlas SSR, 1980, s. 64).

MORFOLÓGIA

Z presnejšie lokalizovaných nálezísk sa dala sledovať orientácia svahu približne v polovici
prípadov. Na týchto lokalitách boli preferované svahy s orientáciou na južnú stranu, resp. juho-
západnú, rovnako aj svahy so sklonom na východ. Trošku odlišný vzťah k expozícii svahu vy-
kazujú analýzy realizované J. Rulfom (1983, s. 53) v rámci Českobrodskej tabule, kde boli pre-
ferované predovšetkým svahy so sklonom na východ a severovýchod, avšak osídľované sú aj
svahy exponované na juh, juhozápad a západ. Detailný rozbor osídlenia kultúrou s mladšou li-
neárnou keramikou v oblasti východných Čiech poukazuje na preferovanie, zhruba v rovna-
kom pomere, juhovýchodných (28 %) a juhozápadných svahov (19 %) (Končelová, 2005,
s. 661). J. Rulf (1983, 53) na základe kompáracie s rôznorodnými údajmi o expozícii svahov
sídlisk kultúry s mladšou lineárnou keramikou z oblasti Nemecka, Rakúska a Malopoľska zdô-
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razňuje, že odlišná preferencia expozícii svahov je zrejme daná celkovou modeláciou terénu –
konkrétnych geomorfologických jednotiek, a preto pravdepodobne nezohrávala až takú veľkú
úlohu pri výbere sídelného areálu. 

Pri výbere areálu zohrávala dôležitú úlohu aj nadmorská výška. Nadmorská výška u lokali-
zovaných polôh sa pohybuje v intervale od 124 – 141 m n. m., čo je dané celkovým charakte-
rom južnej časti Trnavskej sprašovej tabule.1 Priemerná nadmorská výška, v ktorej sú zachy-
tené sídliská kultúry s mladšou lineárnou keramikou, predstavuje v tejto časti hodnotu 132,3 m
n. m. (Graf 1). Tento údaj môžeme porovnať so získanými dátami z oblasti Ponitria, kde sa
osídľovali polohy situované v o niečo vyšších nadmorských výškach, a to až do 300 m n. m.
(Wiedermann, 2001, s. 20), ale aj s údajmi z Čiech, kde sa tieto hodnoty pohybujú v intervale
240 – 300 m n. m. (východné Čechy – 71 % lokalít) (Končelová, 2005, s. 657; Rulf, 1983,
s. 51).

Sklon svahu sme neanalyzovali, pretože geomorfologický charakter juhovýchodnej časti
Trnavskej sprašovej tabule a výškové hodnoty poukazujú na rovinný, mierne zvlnený po-
vrch s minimálnymi výkyvmi, čo sa týka prevýšenia (Atlas SSR, 1980, s. 40-43, 53). V pod-
state môžeme zhrnúť, že osídlenie sa tu vo všeobecnosti koncentruje na miernych svahoch.

HYDROLÓGIA

Blízkosť vodných zdrojov predstavovala jednu zo zásadných podmienok, ktorá musela byť
splnená pri výbere sídelného areálu. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že optimálna vzdialenosť
od vodného zdroja bola cca do 500 m (Rulf, 1983, s. 60).
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1 V prípade, že nebola presne stanovená nadmorská výška, vychádzali sme z priemernej nadmorskej výšky katas-

trov obcí.

Graf 1: Nadmorská výška lokalít v juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule. 
Graph 1: Die Höhenlage der Fundstellen im südöstlichen Teil des Trnava Lößplateaus.



V prípade, že sa vodný zdroj vyskytoval ďalej ako 1 km od areálu sídliska, napr. Cífer-Pác –
vzdialenosť od vodného toku cca 1,5 km (Pavúk – Mináč, 1977, s. 228), Čataj – poloha Za hum-
nami – vzdialenosť od vodného toku cca 1,4 km, Opoj – vzdialenosť od vodného toku cca 1 km,
musíme predpokladať, že v bezprostrednej blízkosti sídliska existoval ďalší, v súčasnosti už ne-
známy, vodný zdroj. Zároveň musíme brať do úvahy zmeny meandrov a úpravu vodných tokov,
ktorá sa vo veľkom realizovala najmä v minulom storočí, a preto regulované toky nezodpove-
dajú reálnej situácii (meandrovanie tokov), ktorá tu bola v období neolitu. Vzhľadom na to, že
toky väčšiny riečok či potokov sú regulované, metrické údaje o vzdialenosti tokov sú značne
skresľujúce. Tieto údaje však môžeme jemne korigovať komparáciou súčasného stavu so sta-
vom, ktorý je zachytený na mapách pochádzajúcich z vojenského mapovania a taktiež pomocou
ortofotomáp, na ktorých je v niektorých prípadoch viditeľný pôvodný meander. Po takýchto ko-
rekciách môžeme konštatovať, že v rámci presnejšie lokalizovaných nálezísk, pri ktorých sa
mohla stanoviť vzdialenosť od vodného toku, sa táto vzdialenosť pohybuje v intervale 300 –
600 m od vodného zdroja. Vyčleneným územím prechádza hranica povodí dvoch vodných
tokov, Dunaja a Váhu. Väčšina území leží v povodí dolného Váhu. V povodí Dunaja sa nachá-
dzajú dve lokality v katastroch Čataja (Zemianske Gejzovce) a Veľkého Grobu (Za potoky).

PEDOLÓGIA

Pre výber sídelných areálov bol rozhodujúci charakter a rozsah pôd, ktoré boli vhodné na
založenie polí (Neustupný, 1986, s. 230). 

Lokality zo sledovaného územia sú situované prevažne na černozemiach typických karbo-
nátových (mapa 3). Dve náleziská (Abrahám, poloha Nad Plevou; Malá Mača) boli založené
v oblasti s čiernicovými karbonátovými černozemami a dve lokality (Sládkovičovo; Veľká
Mača) na typických karbonátových čierniciach (Atlas SSR, 1980, s. 70-71; Bako a kol., 1972,
s. 375). Predovšetkým černozeme (všetky subtypy) sa podľa úrodnosti radia medzi veľmi
úrodné. Vysoká úrodnosť súvisí hlavne s vysokým obsahom minerálov, so zrnitostným zlože-
ním a s dobrým štruktúrnym stavom, to znamená, že majú veľmi dobrý vodno-vzdušno-
tepelný režim, s hlbokým kvalitným humusovým horizontom a s veľmi dobrou činnosťou pôd-
nych organizmov (Bako a kol., 1972, s. 399). Úrodnosť určitého druhu pôd je však závislá od
množstva zrážok (Bako a kol., 1972, s. 401), to znamená, že ak sa černozeme vyskytujú v su-
chších oblastiach v porovnaní s hnedozemami vo vlhších oblastiach, môže byť práve hnedo-
zem za týchto okolností úrodnejšia. 

KLÍMA

Všeobecne sa predpokladá, že v období existencie kultúry s mladšou lineárnou keramikou
(atlantik) bolo podnebie teplejšie a vlhšie v porovnaní so súčasnou klímou (Rulf, 1983, s. 40).
Nami sledované územie sa nachádza v oblasti, kde sa dnešná priemerná ročná teplota pohybuje
okolo 9 °C a ročne tu spadne cca do 600 mm zrážok, to znamená teplý, suchý okrsok s miernou
zimou (Atlas SSR, 1980, s. 64). 

ŠTRUKTÚRA OSÍDLENIA 

Rozloha územia a malý počet archeologických bodov, s ktorými pracujeme v našej práci, sú
základnými limitmi pre relevantnosť vyslovených záverov. V sledovanom sídelnom priestore
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Mapa 2: Juhovýchodná časť Trnavskej sprašovej tabule s vyznačenou vodnou sieťou a dokladmi
osídlenia kultúrou s mladšou lineárnou keramikou.

Karte 2: Der südöstliche Teil des Trnava Lößplateaus mit dem Gewässernetz und mit den Siedlungen
der Kultur mit jüngerer Linearkeramik.



sa pokúsime opísať zákonitosti, ktoré sú pozorovateľné v štruktúre osídlenia aj na malej vzorke
archeologických lokalít. Vzhľadom na kvantitu vstupných údajov uvedené závery treba chápať
ako tendencie k určitým zákonitostiam v správaní sa systému, a nie ako zákonitosti samotné.

HUSTOTA OSÍDLENIA

Na nami sledovanom území bolo zachytených 11 lokalít (komponentov). Do tohto počtu
sme nezahrnuli bližšie nešpecifikované polohy lokalít, z ktorých pochádza zberový materiál,
v prípade, že v rámci katastra, z ktorého tieto nálezy pochádzajú, je/sú už zaevidovaná/é pres-
nejšie lokalizovaná/é poloha/y s nálezmi patriacimi kultúre s mladšou lineárnou keramikou.
Nemôžeme totiž vylúčiť, že tento zberový materiál nepochádza práve z niektorej už evidovanej
polohy. Do tohto počtu nie je zahrnutých ani 6 nálezísk, ktoré sa nepodarilo presne lokalizovať
(mapa 1). Vzhľadom na rozlohu záujmového územia (225,97 km2) môžeme konštatovať rela-
tívne husté osídlenie južnej, resp. juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule kultúrou
s mladšou lineárnou keramikou. Pritom je pravdepodobné, že niektoré blízko seba situované
náleziská tvorili jeden komponent sídelného areálu, čo by znamenalo, že počet zistených kom-
ponentov by sa znížil (z 11 na 9). Napríklad pri záchrannom výskume v rámci výstavby diaľ-
nice D 61 sa v katastroch obcí Slovenská Nová Ves a Zeleneč zistilo osídlenie kultúrou s mlad-
šou lineárnou keramikou v dvoch polohách na náprotivných brehoch potoka Ronava, ktorý
tieto katastre oddeľuje (Pavúk – Mináč, 1977, s. 225-227). Vzhľadom na blízkosť polôh a iden-
tický charakter nálezov by sme tu mohli uvažovať o jednom komponente sídelného areálu, rov-
nako ako v prípade polôh v katastri obce Cífer-Pác: Nad mlynom (Kolník, 1975 – 1981; Mla-
tec, 2000, s. 7) a D 61 32,2 – 30,6 km (Pavúk – Mináč, 1977, s. 228-229). 

DISPOZÍCIA LOKALÍT (KONCENTRÁCIA A DISPERZIA)

V dispozícii dokladov osídlenia kultúry s mladšou lineárnou keramikou vo vymedzenom
priestore sa prejavuje predovšetkým vplyv niektorých ekoparametrov. V rozmiestnení lokalít
z obdobia neolitu v juhovýchodnej časti Trnavskej sprašovej tabule sa potvrdzuje vo viacerých
regiónoch doložená skutočnosť, že hlavný postup osídľovania kultúrou s mladšou lineárnou
keramikou viedol pozdĺž vodných tokov (pozri napr. Pavlů – Zápotocká, 1979; Vaškových,
2007), avšak nedajú sa vylúčiť ani kontakty a zoskupenia idúce naprieč vodnou sieťou. Druhou
výraznou tendenciou zachytenou v sledovanom priestore je väzba osídlenia skoro výlučne na
černozeme (mapa 3) (tu však treba brať do úvahy skutočnosť, že černozeme sa nachádzajú na
viac ako 80 % vymedzeného územia). Poslednou pozorovanou tendenciou je koncentrácia lo-
kalít bezprostredne pri južnej a juhovýchodnej hrane Trnavskej sprašovej tabule. Z celkového
počtu 11 lokalizovaných komponentov sa v okolí hranice Trnavskej sprašovej tabule nachádza
5 komponentov (mapa 2). Dispozíciu ostávajúcich komponentov v skúmanom regióne mô-
žeme charakterizovať ako disperznú. 

FUNKCIA A VZŤAHY EVIDOVANÝCH LOKALÍT

V prípade väčšiny komponentov zachytených v záujmovom území ide o doklady sídlisko-
vých aktivít. Jediným dokladom pohrebných aktivít je hrob skrčenca z Malej Mače. Pri tomto
náleze však nepoznáme jeho presnú lokalizáciu ani jeho jednoznačné kultúrne zaradenie. Zle
lokalizované nálezy pochádzajúce z povrchových zberov predstavujú stopy sídliskových akti-
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vít. Poznanie vnútornej štruktúry sídlisk, funkcie jednotlivých sídelných areálov a genetických
či hospodárskych vzťahov medzi nimi (interpretáciu archeologických nálezov v pojmoch živej
kultúry) nám neumožňuje stav pramennej bázy. Ani jedno zo sídlisk v rámci sledovaného re-
giónu sa nepreskúmalo celé. 

ZÁVER A DISKUSIA

V rámci mapovania osídlenia kultúry s mladšou lineárnou keramikou v juhovýchodnej časti
Trnavskej sprašovej tabule, ktoré bolo vyvolané pozitívnym zistením neolitického sídliska pri
záchrannom výskume na stavbe Samsung Electronics Slovakia LCD Factory – externá infra-
štruktúra (Hladíková – Piatničková, tento zborník), sa pozornosť zamerala na zozbieranie in-
formácií z dostupnej literatúry, ako aj z nepublikovaných nálezových správ. Na základe tohto
postupu vznikol katalóg obsahujúci 22 lokalít. 

Po kritike dostupných informácií o lokalizácii jednotlivých lokalít boli tieto informácie vy-
nesené do mapy. Lokality uvedené v katalógu, pri ktorých sa nepodarila zistiť ich presnejšia lo-
kalizácia (ide predovšetkým o zbery), sa do mapy zaniesli na stred obce, v rámci katastra kto-
rej sa zachytili. V prípade, že nelokalizované zbery pochádzali z katastra, na ktorého území sa
nachádzali ďalšie presnejšie lokalizované nálezy, sme nelokalizované zbery na stred obce ne-
vynášali, vzhľadom na možnosť, že mohli pochádzať z už lokalizovaných nálezísk. Po kritike
prameňov ostalo na mape okrem do stredov obcí graficky znázornených nelokalizovaných ná-
lezov aj 11 archeologických bodov, ktoré predstavujú doterajšími výskumami doložené kom-
ponenty rôznych sídelných areálov (mapa 2). Takto vymapované archeologické body tvoria zá-
klad pri pokuse o postihnutie niektorých tendencií v spôsobe využívania krajiny a v štruktúre
osídlenia kultúry s mladšou lineárnou keramikou.

Vo všetkých prípadoch ide o doklady sídliskových aktivít. Z hľadiska štruktúry osídlenia
vymapovanie osídlenia v prvom rade poskytlo ucelenejší obraz o hustote lokalít v sledovanom
priestore. Stav výskumu nám neumožnil konkrétnejšie interpretovať vzájomné hospodárske
a genetické vzťahy medzi jednotlivými sídliskami. Z hľadiska prírodného prostredia sme pri
lokalizácii doložených komponentov sídelných areálov pozorovali predovšetkým tri základné
tendencie: väzbu na vodné toky, väzbu na černozeme a koncentráciu osídlenia na okraji Trnav-
skej sprašovej tabule. 

Z našich doterajších záverov teda vyplýva veľká intenzita pôsobenia prírodných podmienok
na štruktúru sídelnej siete nositeľov kultúry s mladšou lineárnou keramikou. Predložené vý-
sledky však treba v prvom rade chápať v rovine pracovných záverov. Na ich ďalšie verifikova-
nie je nevyhnutné získať väčší počet relevantných dát. Z pohľadu budúcich výskumov je prí-
nosom našej práce predovšetkým definovanie otázok vyplývajúcich z doterajších výskumov.
Ide hlavne o otázku vzťahu osídlenia k hranici Trnavskej sprašovej tabule a o otázku poznania
vplyvu hranice povodí Dunaja a Váhu na štruktúru komunitných areálov nositeľov kultúry
s mladšou lineárnou keramikou.

Zoznam lokalít

11. Abrahám, okr. Galanta, poloha Nad Plevou: zber M. Hrabě, K. Godovič (č. n. s. 4491/69),
12. Abrahám, okr. Galanta, poloha Hliník: zber J. Pavúk – V. Pavúková (č. n. s. 3863/67), prav-

depodobne totožná s polohou Silaše-Háje, zber K. Godovič (č. n. s. 4636/69), a s polohou
Hliník pri kóte 138, zber Š. Janšák (č. n. s. 70/57),
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13. Cífer, okr. Trnava, poloha trasa diaľnice D 61, 26,8 – 27 km: výskum J. Pavúk – V. Mináč
(1977, s. 228-229).

14. Cífer, okr. Trnava, poloha Nad mlynom: výskum T. Kolník (1975 – 1981),
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Mapa 3: Juhovýchodná časť Trnavskej sprašovej tabule s vyznačením pôdnych typov a dokladov
osídlenia kultúrou s mladšou lineárnou keramikou.

Karte 3: Der südöstliche Teil des Trnava Lößplateaus mit den Bodentypen und mit den Siedlungen der
Kultur mit jüngerer Linearkeramik.



15. Čataj, okr. Senec, poloha Za Humnami: výskum I. Cheben – M. Ruttkay (1995, s. 67-69),
16. Čataj, okr. Senec, poloha Zemianske Gejzove: výskum J. Pavúk (Slov. arch. 1986); I. Che-

ben – M. Ruttkay (1995, s. 67-68); B. Chropovský – J. Hromada (1988, s. 67-68) ,
17. Križovany nad Dudváhom, okr. Trnava, poloha Prídavky: zber V. Kráľovič (č. n. s. 157/61) 
18. Majcichov, okr. Trnava-sídlisko: výskum ? (SPS II. 1968, 271).
19. Malá Mača, okr. Galanta, poloha Kiayósdomb: hrob skrčenca , datovanie neolit , zber N. Ja-

sovský (713/56),
10. Opoj, okr. Trnava, poloha Horné diely: výskum J. Hoššo – K. Hladíková – K. Piatničková –

M. Comotti (nálezová správa Katedra archeológie FiF UK Bratislava) ,
11. Pavlice, okr. Trnava, poloha Hliník: zber Ľ. Kraskovská (v nálezovej správe uvedené pod

názvom Pald a zaradené pod obec Abrahám. Názov Pald sme identifikovali ako staršie po-
menovanie obce Pavlice) (č. n. s. 374/1946),

12. Pusté Úľany, okr. Galanta, poloha neznáma – sídlisko: výskum ? (SPS II. 1968, s. 583)
13. Sládkovičovo, okr.Galanta – sídlisko: výskum ? (SPS III. 1969, s. 113-114) ,
14. Slovenská Nová Ves2, okr. Trnava, poloha trasa diaľnice D 61 30,1 – 30,2 km: výskum 

J. Pavúk – V. Mináč (1977, s. 225-228) ,
15. Veľká Mača, okr. Galanta – sídlisko: výskum? (SPS III. 1969, s. 371-372) ,
16. Veľký Grob, okr. Galanta, poloha Za potoky – výskum B. Chropovský (1986, s. 21-38) ,
17. Zeleneč, okr. Trnava, poloha trasa diaľnice D 61 32,2 – 30,6 km: výskum J. Pavúk –

V. Mináč (1977, s. 225-228) ,
18. Abrahám, okr. Galanta, poloha Nové Polhony – nelokalizovaná: zber K. Godovič (č. n. s.

9556/81). ,
19. Abrahám, okr. Galanta, poloha parc. č. 419 – nelokalizovaná: zber K. Godovič (zložka

3/20) ,
20. Abrahám, okr. Galanta, poloha neznáma: zber M. Hrabě (zložka 3/12) ,
21. Veľký Grob, okr. Galanta, poloha neznáma: zber Š. Janšák (č. n. s. 263/57),
22. Zeleneč, okr. Trnava, poloha neznáma: zber J. Eisner (Eisner 1933, s. 15).

Do tlače odporučil: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
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Zusammenfassung

Die Besiedlungstopografie der Kultur mit jüngerer Linearkeramik 
in dem südöstlichen Teil des Trnava Lößplateaus

Die neu entdeckte Siedlung „Horné diely – Opoj“ bei Trnava (Hladíková – Piatničková, in
diesem Band), führte zu einem Versuch, die Besiedlungstopografie der Kultur mit jüngerer Li-
nearkeramik in dem südöstlichen Teil des Trnava Lößplateaus zu erarbeiten. Die Basis für un-
sere Arbeit war eine Aufnahme der Informationen aus der Fachliteratur, wie auch aus den bis
jetzt unveröffentlichten Grabungsdokumentationen. Es wurde ein Katalog mit 22 Fundstellen
zusammengestellt. 

Auf diesem Wege gewonnene Informationen wurden systematisch analysiert und verifiziert.
Die Lokalisation der einzelnen Fundstellen wurde in einer Verbreitungskarte festgehalten. Bei
Fundorten, deren Lokalisation nicht ganz gesichert war (vor allem bei den Oberflächenfunden),
wurde einfach die geographische Mitte der entsprechenden Gemeinde genommen. Falls es
überhaupt keine genauen Angaben gab, wurde der Fundort gar nicht in der Karte aufgenom-
men. Nach der Quellenkritik war es möglich mit 11 archäologischen Punkten zu arbeiten, wel-
che die Komponente verschiedener Siedlungsarealen darstellen (Karte 2). Die dadurch gewon-
nene Topografie der archäologischen Punkte bildet die Basis für ein Versuch die Tendenzen in
der Landbenutzung und in der Besiedlungsstruktur der Kultur mit jüngerer Linearkeramik zu
verfolgen, wobei die Besiedlungskartierung vor allem ein gutes Bild der Besiedlungsdichte des
südöstlichen Teiles des Trnava Lößplateaus darstellt. Die gegenseitigen genetischen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse zwischen den Siedlungen können zwar momentan nicht rekonstruiert
werden, dennoch konnten bei der Lokalisation der bekannten Komponente der Siedlungsarea-
len drei elementare naturräumliche Tendenzen beobachtet werden: 1) die Abhängigkeit der
Siedlungen von der Fliessgewässernähe, die Siedlungen erstrecken sich meistens auf den
Schwarzerdeböden und die Besiedlung konzentriert sich vor allem am Rande des Trnava Löß-
plateaus.

Zum Schluss konnte noch eine große Wirkungsintensität der Naturbedingungen auf die Be-
siedlungsmusterstruktur der Träger der Kultur mit jüngeren Linearkeramik beobachtet werden.
Die vorgelegten Ergebnisse müssen allerdings zum jetzigen Zeitpunkt nur als eine Arbeitshy-
pothese verstanden werden, bis sie durch zusätzliche neue Daten in der Zukunft verifiziert wer-
den können. Nichtsdestoweniger hat unser Beitrag zwei wichtige Fragen aufgeworfen, die bei
den zukünftigen Ausgrabungen und Forschungen berücksichtigt und bei Möglichkeit auch be-
antwortet werden sollten: 1) wie ist das tatsächliche Verhältnis der Besiedlung zur Grenze des
Trnava Lößplateaus, und 2) welche Rolle spielt die Wasserscheide zwischen den Flüssen
Donau und Waag für die Struktur der Siedlungsareale im mittleren Neolithikum.
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NAJSTARŠIE FORMY DOMOV U SLOVANOV

Peter Šalkovský

OLDEST TYPES OF SLAVIC HOUSES

Abstract: The most widespread house type in the territory of Slavic cradle were quadratic zemnicas, among which
ground level timber houses or so-called postless zemnicas and zemnicas with only statue roof support were the
most frequent. Zemnicas with wall piles – constructions with 4-12 piles spread mainly in regions with interactions
of early Slavs and older cultural background surviving here up to the 5th cent., i.e. the Culture of Carpathian kur-
gans and the Post-Chernyakhov culture – were less frequent. Zemnicas here usually had deeper hollows; someti-
mes extremely big zemnicas occurred, which were rare in western expansion settlements, where shallower zemni-
cas with lighter, higher ground walls prevailed. Generally, the inside space slightly enlarged. This could be caused
by different climate, building materials and also by some population increase of first resettled generations that
was reflected in extended residential space of one family. 

In quadratic zemnicas of the Slavic cradle stone stoves were absolutely prevailing heating device; rarely they
were simpler fireplaces and in isolated cases clay stoves appeared, which were significantly and exclusively con-
nected to the Prague culture north-western sphere (the so-called Ripnev group). In new settlements of the Danu-
bian basin simpler fireplaces and clay stoves along with stone ones occurred more frequently.

Apart from dominating quadratic zemnicas, further types of houses at the area of Slavic original homeland or
the country of departure from which the Slavs were migrating to all directions during the 5th-6th cent. are not
known for now. New types of dwellings – oval zemnicas with dished hollows and long rectangular zemnicas that
were probably infiltrated also by some regions inside the Carpathians – emerged during the migrations in the 6th-
7th centuries. Their origin is the subject of research.

Key words: Early Slavic building culture, quadrate sunken huts, migration.

Cieľom tohoto príspevku je charakteristika najstarších včasnoslovanských obydlí z prie-
storu súčasným bádaním1 väčšinovo pokladaného za jadro slovanskej pravlasti a ich porov-
nanie s obydliami, ktoré budovali najstaršie vlny imigrantov a prvé generácie ich potomkov
osídľujúcich územia dnešného Slovenska a Moravy. Na analýzy boli vybraté najstaršie včas-
noslovanské domy z nástupného územia (západná Ukrajina a priľahlé územia – povodie Pri-
pjate, Dnestra, Bugu a Južného Bugu a Prutu, z ktorého Slovania niekedy v neskorom 
5. a včasnom 6. storočí začali imigráciu a kolonizáciu nových území prakticky všetkými
smermi a ktoré sú absolútne datované nálezovými celkami obsahujúcimi predmety neskoro-
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rímskeho, byzantského či germánskeho pôvodu (spony, zápony, pracky, mince) alebo keramiku
kultúry karpatských kurganov, postčerňachovskej či kijevskej kultúry, do obdobia od konca 
4. až do 6. storočia.2 Keďže takýchto objektov je na získanie reprezentatívneho obrazu zatiaľ
pomerne málo, boli doplnené o ďalšie domy (najmä z vyššie uvedených lokalít s dobre datova-
teľnými celkami) s veľkou pravdepodobnosťou zaraditeľné do rovnakého obdobia iba typolo-
gicky – keramikou či stratigraficky. Takto získaný súbor sme porovnali s obydliami v južnom
Poľsku a na strednom Podunajsku datovanými do starších fáz včasnoslovanského obdobia,
teda do konca 5. až 6. stor. (Fusek, 1994, Jelínková, 1993, Parczewski, 1993) – s možným čias-
točným presahom do stor. 7.

V hlavných formálnych znakoch boli najstaršie známe slovanské domy v pravlasti veľmi
príbuzné. Podľa spôsobu konštrukcie stien a podpory strechy ich ale môžeme rozčleniť do nie-
koľkých technologicky odlišných variantov. Najpočetnejším variantom domu (viac než 60 %
súboru) tu boli zemnice zrubovej konštrukcie, budované buď zvnútra, alebo zvonka zahĺbenia,
či zemnice so stanovitou strechou opretou nožnicovite priamo o zem, bez akýchkoľvek stôp
kolovej podpory strechy či stien v interiéri (obr. 1). Lokality s prevahou takýchto zemníc sú
napr.: Raškov 3 (obj. 2, 7,10, 12, 13, 29, 67 a ď.), Luka Kavetčynskaja (obj. 2 – 4, 7, 8, 12, 15,
19, 27 a ď.) či Semenky (obj. 8, 16, 20, 22, 24, 25 – Baran, 1988; Prichodňuk, 1983; Chavľuk,
1963; 1974).

V zmienenom súbore najstaršie datovateľných obydlí sa vyskytujú takéto „bezkolové zru-
bové“ zemnice v pomere 1,5 : 1 k zemniciam s použitím podpornej kolovej konštrukcie. Ak
k nim pripočítame pôdorysy so sochovými kolmi – sochami v štítovej línnii (obr. 2: 3, 4), ktoré
iba podporovali hrebeň strechy a vlastne u nich absentovali koly ako nosný prvok stien, teda
hlavný znak kolových stavieb, tento pomer stúpne až takmer na 3 : 1.

Osobitým javom boli riedko sa vyskytujúce zemnice s jedným kolom – sochou, umiestne-
nou v strede pôdorysu (obr. 2: 1, 2), ktoré majú korene v postzarubineckej kyjevskej kultúre –
predchodkyni včasnoslovanskej koločinskej kultúry (Baran, 1996; Chavľuk, 1974; Gorjunov,
1981)

Za zemnice s kolovou konštrukciou však skutočne môžeme pokladať iba stavby so steno-
vými a rohovými kolmi-stĺpmi, teda zemnice, pri ktorých hlavným konštrukčným prvkom stien
boli stĺpy-koly, či už išlo 4 rohové koly (napr. Kodyn 1, objekty 10, 13, 21; Zeleny Haj, objekt
3 – obr. 3: 1 – 3), alebo stenové koly – buď tzv. 6-kolové (napr. najviac Kodyn 1, objekty 9, 12,
17, 26, 30; Zeleny Haj, objekty 1, 4, 6 – 10; Horeča, objekty 21, 25, 28; Semenky, objekty 9,
10; Luka Kavetčynskaja, objekty 13, 25 – Baran, 1972; Prichodňuk, 1983; Chavľuk, 1963;
1974; Rusanova – Timoščuk, 1984;Timoščuk, 1976), ako aj mnohokolové (9 – 12-kolové):
napr. Horeča, objekt 1; Semenky, objekty 4, 15 (obr. 4: 1 – 6). Tie na rozdiel od zrubových boli
riešené technologicky inak. Ich steny síce najčastejšie boli tiež tvorené brvnami, ale v tzv. stĺpi-
kovej či drážkovej konštrukci (s použitím brvien s zatesanými koncami alebo štiepaných či
kresaných fošien vkladaných do žliabkov v stĺpoch (obr. 3:7, 8; 4:10 – 11) a s hore „zamknu-
tým“ vrchným zrubeným vencom. Pri niektorých takýchto pôdorysoch, zvlášť hlbšie zahĺbe-
ných, však prístenné koly tvorili iba podporu dreveného došteného obloženia zemných stien
a strechu vlastne ani nemuseli niesť (pozri napr. rekonštrukcie: Ľapuškin, 1958 či Poleska –
Bober, 1996. Iba výnimočne (alebo podstatne menej často) asi išlo o kolové skelety s prútím
vypletanými a hlinou obmazanými stenami (obr. 4: 12).

Zemnice so stenovými a rohovými kolmi sa zdá sa koncentrujú najmä na západnom a juho-
západnom obvode jadrového územia Pražsko-korčakovskej kultúry, teda pravdepodobne na
územiach, kde sa uskutočnili interakcie a symbióza včasných Slovanov so starším kultúrnym

36

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2 Ide najmä o objekty a lokality vyčlenené Baranom (1988, s. 61-79, obr. 23; 1996), doplnené Gavrituchinom
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podložím, v tejto lokalite prežívajúcim až do 5. stor. – s kultúrou karpatských kurganov a s po-
stčerňachovskou kultúrou (k. Sintana de Mureś).3 Táto tendencia sa ešte výraznejšie potvrdzuje
v najstarších slovanských sídliskách pozdĺž oblúku východných a južných Karpát, v údoliach
Prutu a Siretu smerom k Dolnému Dunaju v kontaktoch s dakorománskymi skupinami, kde sú
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3 Timoščuk (1976, 31) hovorí dokonca o prechodných formách domu medzi kultúrou karpatských kurganov

a včasnoslovanskými kultúrami, napr. v lokalite Goreča, o. 4, či Kodyn.

Obr. 1: Kvadratické zemnice zrubové alebo so strechou opretou o zem (bez kolovej podpory 
strechy či stien). 1 – Raškov 3, obj. 50; 2 – Teteryvka, obj. 6; 3 – Luka Kavetčynskaja, obj. 7; 
4 – Grodzisko Dolne, obj. 21; 5 – Šurany-Nitriansky Hrádok, obj. 9; 6 – Źukowice, obj. 18; 

7 až 9 – pokus o rekonštrukcie (8 – voľne podľa V. D. Barana).



bezkolové zemnice ešte vo výraznejšej menšine práve na úkor viackolových konštrukcií (Rafa-
lovič, 1972a, b). Na vrub spomínaných interetnických symbióz veľmi pravdepodobne možno
pričítať aj ďalšie prvky: výrazné obdĺžnikovité až lichobežníkovité pôdorysy a častejšie použí-
vanie hlinených klenbových pecí (tak interiérových, ako i exteriérových).

V západnom kolonizačnom prúde,4 z ktorého boli cez južné Poľsko ťažiskovo Slovanmi
osídlené aj naše územia, sú síce mnohé najstaršie zemnice tiež bezkolové (napr. Bachorz, ob-
jekty 12, 39; Grodzisko Dolne, objekty 1, 2, 21; Szarbia, objekt 1; Žilina, objekt 2/72; Lak-
šárska Nová Ves, objekty 1 a 11; Ludanice-Mýtna Nová Ves, objekt 119; Šurany-Nitriansky
Hrádok, objekty 9, 60 a ď.; Pavlov. Objekt 813 – obr. 1: 4 – 6), avšak celkove sa ťažisko vý-
razne presúva ku konštrukciám využívajúcim koly ako sochové podpory strechy (napr. Świerc-
zów Kolonia, objekty 3, 4; Nitra-Mikov dvor, objekty 2, 13, Břeclav-Pohansko-Lesní školka-
VSS-SV, objekty 1, 25, 28, 111; obr. 2: 5, 6) ale relatívne viac sú zastúpené aj zemnice
s rohovými (Lublin-Czwartek, objekty 18, 20; Žukowice 1, objekt 101) a stenovými kolmi (Ba-
chorz, objekt 44; Siladice-Bodoš 1, objekty 1, 2, 9, 10), prípadne aj variant kvadratických zem-
níc s mnohými (1 – 3 desiatkami) tenšími stenovými kolmi, nesúcimi zrejme prútený hlinou
vymazaný výplet – napr. Mutěnice, objekt 92 (Parczewski, 1993; Podgórska-Czopek, 1991;
Bialeková, 1962; Fusek, 1994; Dostál, 1982; 1985; Klanica, 1986 – obr. 4: 7 – 9).

Analýza rozmerov kvadratických zemníc dokladá v materskom prostredí prevahu nízko-
plošných stavieb (4 – 9 m2) tvoriacich vyše 50 % všetkých domov (napr. Luka Kavetčynskaja,
objekty 3, 7, 12, 14, 19, 20, 24; Raškov 3, objekty 2, 7, 10, 12, 13, 30, 32, 33 a ďalšie – Baran,
1988; Prichodňuk, 1983) oproti nadudunajskej zóne s prevažujúcim stavbami 10 – 14 m2 (Sila-
dice-Bodoš 1, objekty 1, 2, 9, 10; Břeclav-Pohansko-Lesní školka, objekty 1, 28, 50; a ďalšie –
Bialeková, D., 1962; Dostál, B., 1987). Na východe však v spektre stavieb sú ojedinele zastú-
pené aj extrémne veľké zemnice (20 až 25 m2 – napr. Horeča 2, objekty 1 a 28; Kodyn 2, objekt
12; Luka Kavetčynskaja, objekt 25; Semenky, objekt 4 – Prichodňuk, 1983; Chavľuk, 1963;
1974; Rusanova – Timoščuk, 1984;Timoščuk, 1976) a pomerne časté sú aj obydlia od 16 do 20
m2 (najmä v Luke Kavetčynskej a Semenky), ktoré v expanzných sídliskách chýbajú alebo sú
zriedkavé (Krakow-Nowa Huta 1, objekt 191; Krakow-Nowa Huta 18, objekt 74; Parczewski,
1993 ).5 Tu, naopak, badať síce menšie, ale zato globálne plošné zväčšenie interiéru väčšiny
zemníc, teda čiastočné skvalitnenie, resp. akúsi nivelizáciu obytnej kultúry u väčšiny obyvateľ-
stva. Či to už bolo vyvolané lepšími možnosťami výživy a populačným nárastom vedúcim
k zvýšeniu priemerného počtu osôb jednotlivých rodín a tým i plochy potrebnej na ich (najmä
zimné) ubytovanie, alebo zmenami v technológii výstavby stien (ako reakcia na iné klimatické
a stavebno-materiálové prostredie) umožňujúcimi predlžovať steny, resp. či išlo o kombináciu
týchto faktorov, to zatiaľ nevieme.

Pokiaľ ide o hĺbku najstarších zemníc, v pravlasti i na kolonizovaných územiach prevažujú
stavby stredne zahĺbené (50 až 90 cm – napr. Kodyn a Raškov 3 – takmer všetky objekty; Ber-
našivka, objekty 1, 3, 11; Skibynci, objekty 1, 3, 4 – Rusanova – Timoščuk, 1984, Baran, 1988;
Baran – Vynokur – Žurko, 1982; Chavľuk, 1974; väčšina obydlí na Slovensku i Morave – pozri
Šalkovský, 2001, s. 133-138). Rozdiel je vo výskyte plytko a extrémne hlboko zahĺbených.
Plytké (do 50 cm) sú zriedkavé v pravlasti, kde, naopak, pomerne rozšírené boli veľmi hlboké
(nad 100 cm – napr. na Ukrajine – Luka Kavetčynskaja, objekty 7, 8, 19, 20, 25, 27 a ďalšie;
Zeleny Haj, objekty 1, 6 až 8 – Baran, 1972; Prichodňuk, 1983). V expanzných prúdoch sú ta-

38

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
4 Teda v prúde postupujúcom ponad Karpaty cez dnešné južné Poľsko ďalej na západ alebo juhozápadne cez Kar-

paty na dnešné Slovensko, Moravu, cez Čechy až do nemeckého Polabia.
5 Ide tu prevažne o technicky vyspelejšie konštrukcie so stenami vystuženými štiepanými doskami do žliabkov

mnohokolových stien, niektoré objekty s dymníkom či opekacími zariadeniami (Goreča 2, obr. 28), zásobnou
jamou v podlahe, s dubovými stenovými kolmi (Luka Kavetčynskaja, obr. 25).



kéto stavby ojedinele známe najmä z Poľska – Krakow-Nowa Huta, objekt 31/62; Lublin-
Czwartek, objekty 18, 20a, Szarbia – Parczewski, 1988. Súvisí to najskôr s rozdielnymi klima-
tickými podmienkami, najmä s krutejšími zimami na východe, pred ktorými väčšie zahĺbenie
predstavovalo lepšiu tepelnoizolačnú ochranu, ktorá už nebola taká nutná v teplejších stredo-
európskych podmienkach. 

To boli asi aj dôvody väčšieho presadenia sa dvojkolových a viackolových konštrukcií
s ľahšími, skôr nadzemnými stenami na západe. Okrem toho to mohla byť aj iná skladba drevín
v nížinatých územiach Podunajska, vedúca k nutnosti viac využívať listnaté stromy, tvrdšie,
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Obr. 2: Kvadratické zemnice iba so strechu podporujúcim kolmi (stredovými a štítovými sochami). 
1 – Zarje, obj. 18; 2, 4 – Skybincy, obj. 3, 4; 3 – Raškov 3, obj. 27; 5 – Nitra-Mikov dvor, obj. 233; 

6 – Břeclav-Lesní školka, obj. 50; 7 až 9 – pokus o rekonštrukcie.



ťažšie spracovateľné a menej rovné. V procesoch migrácií pod tlakom rôznych okolností sa asi
aj začalo uplatňovať čiastočné zjednodušovanie techník, improvizácie i provizórne riešenia
a celkom pochopiteľne niekedy nastala aj čiastočná degradácia kvality stavieb, čo sa odrazilo
vo väčšej pestrosti až nepravidelnosti pôdorysných tvarov a riešení stien i krovu.

V pravlasti boli úplne prevažujúcou formou vykurovacieho zariadenia v zemniciach ka-
menné pece, iba vzácne v nich boli jednoduchšie ohniská a výnimočne hlinené pece, častejšie
zvonka obytnej jamy. Výnimkami v tomto ohľade sú iba niektoré regióny, obzvlášť oblasť se-
verozápadnej vetvy ukrajinskej pražskej kultúry – tzv. skupina Ripnev (Baran, 1963, 1965; Ga-
vrituchin, 1993, obr. 6), pre ktorú sú, naopak, signifikantné hlinené pece, zvlášť interiérové. Aj
ojedinelé „početnejšie“ kumulácie takýchto pecí v nových západnejších včasnoslovanských
územiach sa viažu zrejme na sídliská imigrantov pochádzajúcich z ripnevského regiónu (napr.
Grodzisko Dolne na juhovýchode Poľska, či Lazuri v Sedmohradsku). 

Príbytky imigrantov boli všeobecne častejšie ako v pravlasti namiesto kamenných pecí vy-
bavované ohniskami vyloženými či obloženými kameňmi, hoci celkove Slovania na území
Slovenska a Moravy v porovnaní so Slovanmi na západnejších územiach pomerne dlho kon-
zervatívne zotrvávali pri ťažiskovom používaní kamenných pecí.6

Celková relatívna uniformita a jednoduchosť väčšiny včasnoslovanských obydlí svedčí
o malých ekonomických a sociálnych rozdieloch medzi ich majiteľmi. Pri postihovaní sociál-
nych rozdielov v kultúre bývania vtedajšej spoločnosti sme odkázaní iba na určité indície, na-
príklad väčšie rozmery, dokonalejšiu konštrukciu či centrálne umiestnenie niektorých zemníc
na sídlisku alebo ich bohatší nálezový inventár (Šalkovský, 2005). Nepochybné je, že rozmer-
nejšie zemnice si vyžadovali okrem väčšieho objemu stavebných prác aj viac stavebného ma-
teriálu a stavebných skúseností, a teda mohli patriť sociálne a hospodársky lepšie situovaným
jedincom.7 Takúto interpretáciu podporuje aj vzácnosť rozmernejších zemníc – iba asi 5 %
z analyzovaného súboru z teritória pravlasti tvoria pôdorysy nad 20 m2. Takéto nadmerne veľké
zemnice poznáme už z 5. stor. a okrem zmienených objektov je to ešte napr. Teteryvka, obj. 6,
20, 23 (Tomaševskij – Gavrituchin, 1992, obr. 20). Pár ich poznáme aj s poriečia Prutu (Selişte,
Bacau, v Garvan – Curta, 1998, s. 25-27; Mitrea – Artimon, 1971, obr. 5; Rafalovič, 1972a,132,
obr. 8: 4), kde sa aj vďaka intenzívnejším kontaktom s byzantským prostredím spoločnosť
mohla rýchlejšie sociálne štruktúrovať. Celkove možno predpokladať, že podobné zemnice
môžu byť dokladom formovania a existencie nižších lokálnych sociálnych elít v prostredí slo-
bodného obyvateľstva. Možno to boli obydlia rodových náčelníkov, tzv. kmeťov, či setnikov,
prípadne aj členov kmeňovej aristokracie, najmä v tých prípadoch, ktoré napĺňajú viac sociálne
signifikantných znakov.8

K interpretácii veľmi plytko zahĺbených či prvých nadzemných stavieb, ktoré sa popri zem-
niciach výnimočne zachytávajú na včasnoslovanských sídliskách (napr. Raškov 3, stavba 1 (pri
zemnici 32); Psczew, objekt 9; Břeclav-Pohansko-VMD, objekt 75; Mutěnice, objekt 75; pozri
Baran, 1988; Parczewski, 1988; Klanica, 1986), musíme pristupovať diferencovane a z prípadu
na prípad. Zatiaľ je ich však príliš málo na nejaké zovšeobecňujúce závery. Väčšie a členitejšie
nadzemné stavby u Slovanov doteraz máme doložené až od 8. stor. (pozri napr. Boroń, 1997),
čo už je ale mimo rámca tohto príspevku.

Iné typy domov zatiaľ z včasnoslovanského prostredia pravlasti nepoznáme. Pravdepo-
dobne až v o čosi neskoršom severozápadnom prúde slovanskej kolonizácie, datovanom do 
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6 Čo bolo ovplyvnené zrejme aj tunajším dostatkom vhodného kameňa na výstavbu pecí (na rozdiel napr. od niek-

torých veľkých nížin).
7 Na stavbu s plochou 20 m2 bolo treba približne dvojnásobok stavebného materiálu, najmä dreva, než na stavbu

majúcu okolo 10m2, pričom to muselo byť drevo buď rovné dlhšie, alebo kratšie kusy kvalitnejšie spracované
(štiepanie, kresanie, žliabkovanie).

8 Bližšie pozri Šalkovský, 2005



6. – 7. stor., sa okrem kvadratických zemníc vo viacerých oblastiach Poľska, najmä jeho nížin,
objavujú zahĺbené objekty (obr. 5) výrazných obdĺžnikovitých a obdĺžnikovito-oválnych pôdo-
rysov (napr. Szeligi, Dziedzice, Chwalków, Žukowice), prežívajúcich tu potom niekoľko sto-
ročí (Dulinicz, 2001, 120-160; Kobyliński, 1988, 102-114; Šalkovský, 2001, 34-55; Par -
czewski, 1993).9 V menšej miere a v čiastočne iných formách ich evidujeme aj v niektorých re-
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9 Sú však zatiaľ vo väčších počtoch známe až od 2. pol. 6. – 7. storočia, v I. fáze včasnoslovanskej kultúry sú vý-

nimočné.

Obr. 3: Kvadratické zemnice s kolmi v rohoch stien. 1 – Kodyn 1, obj. 13; 2 – Peňkivka 1, obj. 10; 
3 – Čorivka, obj. 2; 4 – Lublin-Czwartek, obj. 18; 5 – Siladice 1, obj. 2 ; 6 – Berehovo, obj. 2; 

7 až 8 – pokus o rekonštrukcie (7 – podľa I. Pleinerovej).
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Obr. 4: Kvadratické zemnice s kolmi v rohoch i stenách – mnohokolové zemnice. 1, 6 – Semenky, 
obj. 10, 4; 2, 3 – Luka Kavetčynskaja, obj. 25, 13; 4, 5 – Horeča 2, obj. 28, 1; Bachórz 16, 

obj. 44; 8 – Siladice obj. 9; 9 – Mutěnice, obj. 92; 10 až 12 – pokus o rekonštrukcie.



giónoch severovýchodu Karpatskej kotliny (napr. Blatné Remety, Somotor, o čosi mladšie Oro-
sieve, Petrove, Komarivci) či napríklad v povodí Drávy a Sávy (Murská Sobota, Mušiči, Bije-
lina, Batkovič, pozri Kotigoroško, 1978; Peňak, 1980; Fusek, 1994; Čremošnik, 1970; 1977;
Zgodnji Slovani, 2002; podrobnejšie pozri Šalkovský, 2007).

Už dlhšie sú predmetom diskusie z hľadiska funkčnosti a konštrukcie,10 vzniká tu však aj
problém ich pôvodu. Zatiaľ iba v rovine hypotézy sa nám zdá možné, že tieto objekty na poľ-
ských územiach i ich karpatské paralely by mohli byť prejavmi svojráznej menšinovej staveb-
nej kultúry časti západných a severozápadných Slovanov, s koreňmi mimo jadra slovanskej
pravlasti, a to v niektorých severnejšie položených územiach. Platí to pravdepodobne aj pre re-
ťazené dlhé stavby pozdĺž valov niektorých najstarších západoslovanských hradísk, s možnými
viac či menej blízkymi predlohami na hradiskách typu Tušemlja-Chotomel (Kucharenko,
1957) na ukrajinsko-bieloruskom území. 

Podobné tvary v nížinách Podunajska s kamennou pecou či s ohniskom môžu byť tiež aj
prejavom núdzových riešení niektorých kolonizačných komunít v ťažkom období ich putova-
nia zo severu a východu do nových vlastí. 

Súbor takýchto objektov zo 7. (až 8.) stor. sa vyskytoval aj v zmiešaných slovansko-avar-
ských zónach (juhozápadné Slovensko, Slovinsko, Chorvátsko, Sedmohradsko), čo otvára
možnosti ich ďalšej interpretácie (napr. tzv. druhá vlna slovanského osídľovania zviazaná s prí-
chodom Avarov, resp. s neskoršími presunmi nových slovanských kmeňov). Ak sa vyskytujú
na tom istom sídlisku menšinovo spolu s kvadratickými zemnicami, dá sa uvažovať aj o inom
sociálnom statuse, kultúrnom či kmeňovom pôvode ich staviteľov. 

Tieto stavby mohli mať v nadzemnej časti iba akúsi formu salaša s kliešťovitou strechou
opretou zem (obr. 5: 6) alebo pravouhlý drevený rám, či nižšiu zrubovú konštrukciu položenú
na povrchu, pričom iba centrálna časť interiéru bola zahĺbená (obr. 5: 7). Niekedy sa tieto
stavby pokladajú aj za osobité formy nadzemných zrubov (Dulinicz, 2001), vzniknuté samo-
statným vývojom v nových odlišných prírodných podmienkach, čo je, samozrejme, tiež (mini-
málne čiastočne) reálne možné vysvetlenie.

Popri všetkých opísaných zmenách však v globále zotrvávajú kvadratické zemnice ako kon-
zervatívne, tradičné, praktické, lacné a pre široké vrstvy obyvateľstva dostupné formy bývania,
hlavnou formou domu nielen vo včasnoslovanskom období, ale aj počas celého včasného stre-
doveku.

Zoznam analyzovaných lokalít 

OBEC, POLOHA, (OKRES), ŠTÁT, LITERATÚRA

Băcau, Curtea Domnească, (Băcau), Rumunsko, Mitrea/Artimon 1971
Bachórz, Bachórz 16, (Przemyśl), Poľsko, Parczewski, 1988b
Beregovo, Berke-Moriclaz, (Užhorod), Peňak, 1987
Bernašivka, Verchnaja dolina (Vinnycia), Ukrajina, Baran – Vynokur – Žurko, 1982
Botosana (Suceava ), Rumunsko, Teodor, 1984
Břeclav-Pohansko, Lesní školka (Břeclav), Česko, Dostál, 1982; 1985; 1987
Čornivka (Černivci), Ukrajina, Timoščuk, 1990
Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 3 (Rzeszów), Poľsko, Podgórska-Czopek, 1991
Horeča, Horeča 2 (Černivci), Ukrajina, Timoščuk, 1976
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10 Pozri najmä Dulinicz, 2001; Kobyliński, 1988; Parczewski, 1993.



Kodyn, Kodyn 1 a 2 (Černivci), Ukrajina, Rusanova – Timoščuk 1984; Timoščuk, 1976
Kraków-Nowa Huta, Mogiła 1 (Kraków), Poľsko, Hachulska-Ledwos, 1971
Kraków-Nowa Huta, Pleszów 18 (Kraków), Poľsko, Parczewski, 1988
Lublin-Czwartek, Czwartek (Lublin), Poľsko, Parczewski, 1988a
Lublin-Kirkut, Kirkut (Lublin), Poľsko, Parczewski, 1988a 
Luka Kavetčynskaja (Chmeľnyckyj), Ukrajina, Prichodňuk, 1983
Mušov (Břeclav), Česko, Jelínková, 1980
Mutěnice, Zbrod (Hodonín), Česko, Klanica, 1986
Nitra-Dolné Krškany, Mikov dvor (Nitra), Slovensko, Fusek, 1991; 1994
Pavlov, Horní pole (Břeclav), Jelínková, 1993
Peňkivka, Luh 1 a 2 (Kirovohrad), Ukrajina, Berezovec, 1963
Raškiv, Raškiv 3 (Černivci), Ukrajina, Baran, 1986; 1988
Ripniv, Ripniv 2 (Ľviv), Ukrajina, Baran, 1963; 1965
Semenky (Vinnycia), Ukrajina, Chavľuk, 1963; 1974
Siladice, Bodoš 1 – 3 (Hlohovec), Slovensko, Bialeková, 1962
Silişte (Orhei), Moldavsko, Rafalovič, 1972a
Skybynci, Mytkivskyj ostryv (Vinnycia), Ukrajina, Chavľuk, 1974
Šurany-Nitriansky Hrádok, Vysoký breh (Nové Zámky), Slovensko, Bialeková, 1959
Szarbia, Szarbia 1 (Kielce), Poľsko, Parczewski, 1988
Teteryvka (Žytomyr), Ukrajina, Rusanova, 1973; Tomaševskij – Gavrituchin, 1992
Zeleny Haj (Ternopiľ), Ukrajina, Baran, 1972
Żukowice – FSt. 1, 9 (Legnica) Parczewski, 1989; 1993

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 2/6124/27 a 2/0045/09.

Do tlače odporučil: Mgr. Tomáš König, PhD.
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Zusammenfassung

Die ältesten Formen slawischer Häuser

Das Ziel des Beitrags ist die Charakteristik der ältesten zuverlässig datierten frühslawischen
Häusern aus dem Bereich, das die gegenwärtige Forschung für den Kern der slawischen
Urheimat haltet, und ihre Vergleichung mit den Häusern, die die ältesten Wellen der
Immigranten und erste Generationen ihrer Nachkommen, die das Gebiet der heutigen Slowakei
und Mähren besiedelten, gebaut haben.

Der am meisten verbreitete Haustyp auf dem Gebiet des slawischen Urheimat-Kerns
(Gebiet der westlichen Ukraine – Flussgebiet von Pripjat, Westlichen Bug, Dnestr und Prut)
waren die quadratische Grubenhäuser, die zahlreichsten von ihnen waren als Blockhäuser, das
heißt sog. pfostenfreie Grubenhäuser, oder Grubenhäuser mit Gabelständern gebaut. Seltener
waren Häuser mit einem Zentral- oder mit Wandpfosten – Vier- und Mehrpfostenkonstruk -
tionen. Die Unterschiede sind schon auch zwischen den drei Hauptbereichen der frühsla -
wischen Kultur – Prag-Korčak, Peňkovo und Koločin, vor allem in den Kontaktzonen mit dem
älteren Kulturschichten, sichtbar. Das Grubenhaus mit einem zentralen Firstpfosten kommt
Sporadisch vor nur im Bereich der Koločin-Kultur und bildet es einen ausgeprägteren
Bestandteil der regionalen Baukultur. Grubenhäuser mit Pfostenkonstruktion der Wände waren
hauptsächlich in Gebieten, wo es zu Kontakten und Symbiose der frühen Slawen mit dem
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älteren Kulturmilieu gekommen ist, verbreitet. Es ging um die Kultur der karpatischen
Hügelgräber und mit Post-Tschernjachov-Kultur – die hier bis das 5. Jh. lebten. 

Im westlichen Strom der Expansion sind viele der ältesten Grubenhäuser auch pfostenfrei,
aber die Pfostenkonstruktionen werden immer öfter benutzt, und das meistens in Form von
zwei Dachgabelständern. Sichtbar ist die globale Flächenerweiterung des Innenbereichs der
meisten Grubenhäuser – also Erhöhung der Wohnkulturqualität. In der Urheimat und in den
frühslawischen intensiven Kontaktzonen mit Byzanz kommen auch die extremgroßen
Grubenhäuser, die in den westlichen Expansionssiedlungen selten sind, vereinzelt vor.
Möglicherweise könnte es sich um die Häuser der lokalen Anführer gehandelt haben. Vor allem
in den Fällen, wenn sie in der Mitte der Siedlung, oder in ihrem abgetrennten Teil situiert waren
und einen reichen Fundinventar enthielten. In der Urheimat waren auch sehr tiefe Bauten
ziemlich verbreitet. In den Expansionsströmen sind solche Bauten im Gegenteil weniger
bekannt. Es überwiegen die flacheren Häuser mit leichteren, mehr oberirdischen Wänden. Ob
es vor allem die unterschiedlichen klimatischen und Baumaterial-Bedingungen, oder auch die
Populationsexpansion in den ersten Generationen der Umsiedler waren, die die Flächene -
rweiterung forderten, bzw. ob es um Kombination der Faktoren ging, wissen wir zur Zeit noch
nicht bescheid. 

In quadratischen Grubenhäusern der Urheimat war der Steinofen meist verbreitete
Heizungsform. Selten sind einfache Feuerstellen und nur ausnahmsweise die Tonöfen, die hier
bemerkenswert nur mit der nordwestlichen Sphäre der Prag-Kultur (sog. Ripnev-Gruppe)
verbunden sind, aufgetreten. 

Auf dem Gebiet der slawischen Urheimat – bzw. dem folgenden Gebiet, aus dem im 5.-6.
Jh. die Migration der Slawen in alle Richtungen begonnen hat, kennen wir außer den
dominanten quadratischen Grubenhäusern bisher andere Haustypen nicht. Erst während der
nördlichen Migration im 6.-7. Jh. haben sich vor allem auf dem Gebiet von Polen und
Deutschland neue Haustypen, ovale schüsselförmig eingetiefte und lange quadratische
Grubenhäuser, die auch manche innenkarpatische Regionen übernahmen, geformt. Diese
Objekte sind Äußerungen eigenartiger Baukultur eines Teils der westlichen und nord -
westlichen Slawen, mit ihren Wurzeln außerhalb des Kerns der slawischen Urheimat und zwar
vielleicht in manchen nördlicher liegenden Gebieten. Ähnliche Funde im Donaugebiet könnten
auch die Notlösungen mancher Kolonisationskommunitäten in der schweren Zeit ihrer
Umsiedlung in die neue Heimat widerspiegeln.

Die ersten oberirdischen Bauten, die nur hin und her in Fragmenten auf den frühslawischen
Siedlungen neben den Grubenhäusern erfasst wurden, sind vorerst nur schwer zu inter -
pretieren. 

48



JAZDECKÉ HROBY Z OBDOBIA AVARSKÉHO KAGANÁTU 
NA POHREBISKU V ŠEBASTOVCIACH 

Marta Ďuricová

EQUESTRIAN GRAVES FROM THE AVAR KHAGANATE 
NECROPOLIS IN ŠEBASTOVCE

Abstract: This article presents a detailed analysis of the equestrian graves from the burial ground at Sebastovce
dated to the late phase of the Avar khaganate period on the territory of Slovakia. The collection under study is re-
presented by a total of 46 burials. The methodology used comprises of extensive analysis of several funeral rite
components such as orientation of the graves, their shapes and dimensions, inner arrangements, the way of lying
the dead and their personal equipment. Similarly, secondary interventions into the graves and some specific fea-
tures such as the presence of animal remains were analyzed as well. The interpretations are completed by analysis
regarding the location of the graves with certain features within the necropolis as well as chronological develop-
ment of the phenomena studied. As a result some findings shed more light on the characteristics already known
while other brought new knowledge possibly suggesting different explanations from the ones already known.

Key words: Slovakia, Avar khaganate, the burial ground, equestrian graves.

Pohrebisko z obdobia avarského kaganátu v Košiciach, časť Šebastovce, poloha Lapiše
(ďalej Šebastovce) sa nachádza na severovýchodnej periférii územia rozšírenia Avarského ka-
ganátu a počtom hrobov sa radí medzi najväčšie pohrebiská z obdobia avarského kaganátu na
území Slovenska. Skúmané bolo v rokoch 1966 až 1977 V. Budinským-Kričkom, pričom sa tu
odkrylo 369 hrobov (Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 7-9; Zábojník, 1995, tabela II). V mi-
nulosti bolo v odbornej literatúre publikované už viacero, väčšinou však informatívnych člán-
kov týkajúcich sa skúmanej nekropoly. A hoci sa vyskytli aj pokusy o interpretáciu niektorých
vybraných javov, tie boli analyzované poväčšine iba čiastočne, kým mnohé fenomény neboli
analyzované vôbec (Budinský-Krička, 1968; 1976; 1977; 1978a; 1978b; Budinský-Krička –
Točík, 1984). Významné postavenie predmetného pohrebiska v rámci všetkých nekropol z ob-
dobia avarského kaganátu na území Slovenska si preto nevyhnutne žiada komplexné spracova-
nie aspoň takého fenoménu, akým sú jazdecké hroby. Ich výskyt totiž umožňuje sledovať via-
ceré špecifické javy podstatné pre štúdium pohrebných zvyklostí a zreteľne vymedzuje
svojráznosť prostredia a povahu spoločnosti, ktorá v ňom žila. Následne bola v predkladanom
príspevku analyzovaná vypovedacia schopnosť všetkých zložiek pohrebného rítu, ktorých
úzka previazanosť s javmi spoločenského života má najväčšie možnosti danú spoločnosť defi-
novať.
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Z celkového množstva 369 hrobov bolo na pohrebisku v Šebastovciach 46 jazdeckých hro-
bov. Vo všetkých prípadoch ide o kostrové hroby s jedným telom jazdca a koňa. Výnimku pred-
stavuje iba hrob 58, v ktorom sa okrem kostry jazdca a koňa našla ešte kostra asi 6 ročného die-
ťaťa a symbolický hrob 374, v ktorom sa telo jazdca nevyskytlo (Budinský-Krička – Točík,
1991, s. 17, 72). Čo sa týka vzájomného uloženia jazdca a koňa, všetky jazdecké hroby na skú-
manom pohrebisku vykázali zhodný spôsob spočívajúci v uložení opačne orientovaného tela
koňa po ľavej ruke jazdca. Uvedené platí aj o symbolickom hrobe 374, v ktorom bola kostra
koňa v opačnej orientácii uložená v ľavej polovici hrobovej jamy, kým miesto vpravo zostalo
prázdne (obr. 1).

V súvislosti s pohlavím bolo na pohrebisku v Šebastovciach zaznamenaných 35 mužských
jazdeckých hrobov. Ako ženské boli identifikované 4 jazdecké hroby (hroby 5, 52, 93 a 341)
a 6 hrobov, v ktorých sa vyskytla kostra koňa bolo určených ako detské (hroby 84, 111, 170,
187, 289 a 321). Z toho jedinci v hroboch 84, 111 a 187 mali mužské pohlavie, pohlavie ostat-
ných detí sa nedalo určiť. Čo sa týka veku, najmladšie dieťa malo niečo vyše 6 rokov (hrob
321), najstaršie mali po 14 rokov (hroby 111 a 170). Medzi jazdeckými hrobmi na pohrebisku
v Šebastovciach tak boli zastúpené všetky vekové kategórie od veku infans I do veku senilis.1
Pritom maximálna koncentrácia jazdeckých hrobov (25 hrobov) spadá do veku adultus II
až maturus I, to znamená do veku medzi 30 až 50 rokov. V jazdeckých hroboch označených
ako ženské boli pochovaní skôr starší jedinci vo vekom rozpätí adultus II až senilis (Budinský-
-Krička – Točík, 1991, s. 11, 16, 25, 68).

ORIENTÁCIA

Ako vyplýva z tabely 1, v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach výrazne pre-
vláda orientácia V – Z. Uvedené tvrdenie platí zároveň pre všetky fázy pochovávania a je v sú-
lade s dominantnou orientáciou všetkých hrobov na skúmanej lokalite. Mŕtvi v takto oriento-
vaných hroboch bývali ukladaní hlavou smerom na východ a dolnými končatinami smerom na
západ. Pri ustálenom ukladaní koňa po ľavej ruke jazdca to znamená, že jazdci bývali ukladaní
k severnej stene hrobovej jamy, kým opačne orientované telá koní ukladali do južnej časti
hrobu. Prevládajúca orientácia hrobov V – Z a opačné uloženie jazdca a koňa zistené na pohre-
bisku v Šebastovciach je na území Slovenska charakteristické predovšetkým pre pohrebiská se-
verovýchodnej periférie rozšírenia avarského kaganátu v mladšom období a takmer bez vý-
nimky vystupuje iba na perifériách kaganátu (Kiss, 1996, 167, 169, obr. 1, 4; Pástor, 1968, 175;
Végh, 1968, 47; Zábojník, 2004, s. 33-36). V orientácii hrobových jám sa vyskytli i nepatrné
odchýlky, a to na oba smery, teda na juh (VJV – ZSZ) i sever (VSV – ZJZ). Vzhľadom na ne-
výraznosť obidvoch týchto odklonov však môžeme s veľkou pravdepodobnosťou očakávať ich
účelovú bezvýznamnosť. Rovnako sa to dá predpokladať aj v súvislosti so zistenými výraznej-
šími odchýlkami JV – SZ a SV – JZ, ktoré vystupovali skutočne len veľmi výnimočne; od-
chýlka SV – JZ dokonca výhradne a solitérne iba vo fáze NS IV.2

Čo sa týka orientácie jazdeckých hrobov podľa pohlavia, pri ženských hroboch vo všetkých
fázach prevládal smer VJV – ZSZ. Pri detských hroboch bola zaznamenaná výlučne orientácia
V – Z, s výnimkou hrobu 321, ktorý bol orientovaný v už uvádzanej orientácii SV – JZ. Smer
V – Z zároveň prevládal aj v mužských hroboch (18 hrobov), menej vystupovali odchýlky na
oba smery VJV – ZSZ a VSV – ZJZ (po 8 hrobov). V dvoch mužských hroboch (hroby 243
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1 V práci bola použitá metodika určovania veku podľa schémy M. Stloukala (1971, s. 88-93).
2 V práci bola použitá metodika datovania podľa relatívno-chronologickej schémy J. Zábojníka (1991, s. 248),

ktorá bola vypracovaná pre oblasť severnej a severozápadnej časti rozšírenia avarského kaganátu.
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Obr. 1: Spôsob uloženia koňa v symbolickom hrobe. Šebastovce, hrob 374 
(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 27).

Fig. 1: The manner of the horse deposition in symbolic grave. Sebastovce, grave 374 
(after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 27).



a 292) sa vyskytla tiež ojedinelá odchýlka JV – SZ. Celkovo možno konštatovať, že čím výraz-
nejšia je odchýlka v orientácii, tým nižší je počet hrobov v danom odklone. Súčasne sa zdá, že
najvýraznejšie anomálie v orientácii sú typické skôr pre záverečnú fázu výskytu jazdeckých
hrobov v úseku NS IV (tabela 1).

TVARY A ROZMERY HROBOVÝCH JÁM

V súvislosti s tvarmi hrobových jám jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach bola
zistená prevaha jám obdĺžnikového tvaru s pravouhlými a zaoblenými rohmi (30 hrobov).
O čosi menej sa uplatnili lichobežníkové tvary (16 hrobov), medzi ktorými boli evidované tak
tvary s rozšírenou krátkou stenou nad hlavou mŕtveho a so zúženou krátkou stenou pri jeho dol-
ných končatinách (hroby 52, 161, 187, 292, 293, 374, 375, 393, 411 a 417), ako aj opačné prí-
pady, keď bola stena nad hlavou zúžená a pri chodidlách rozšírená (hroby 86, 111, 132, 230,
321 a 381). Pritom podľa zistenia tvar hrobových jám nesúvisel ani s vekom, ani s pohlavím
pochovaných. Z uvedeného vyplýva, že obdĺžnikové i lichobežníkové tvary sa bez ohľadu na
tvar rohov a tvar kratších stien lichobežníka vyskytli tak v detských hroboch, ako i v hroboch
dospelých jedincov mužského i ženského pohlavia. Nálezové celky obidvoch menovaných tva-
rov boli zároveň súvisle zastúpené na celej ploche pohrebiska, pričom ich možno datovať do
všetkých fáz pochovávania.

Čo sa týka rozmerov hrobových jám (tabela 2), celková dĺžka všetkých jazdeckých hrobov
sa pohybovala v rozpätí medzi 220 až 330 cm. Z toho priemerná dĺžka v hroboch dospelých je-
dincov činila 266 cm v mužských a 261 cm v ženských hroboch. Dané údaje stoja v znač-
nom protiklade k rozmerom v detských hroboch, ktorých priemerná dĺžka dosahovala len
243 cm. Z uvedeného vyplýva, že v priemere najkratšie hroby boli hĺbené pre nedospelých je-
dincov, kým najdlhšie hroby sa hĺbili pre jazdcov mužského pohlavia. Hrobové jamy muž-
ských jedincov boli zároveň jediné, ktoré dosahovali dĺžku 300 cm a viac (hroby 48, 67, 94,
131, 232 a 254). Vo všetkých hroboch s dĺžkou nad 300 cm išlo o hrobové jamy obdĺžnikového
tvaru.

Zaznamenaná celková šírka v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach sa pohy-
bovala v rozpätí medzi 115 až 207 cm.3 Pritom nameraná priemerná šírka mužských hrobov
(162 cm) a ženských hrobov (161 cm) poskytla len zanedbateľné rozdiely. Priemerná šírka jaz-
deckých hrobov detí bola podstatne menšia a činila približne 150 cm. 

Pokiaľ ide o šírku hrobových jám, podobne ako to bolo aj pri ich dĺžke, k hrobom s najväč-
šími rozmermi opäť patria hrobové jamy mužov. Vezmúc do úvahy všetky výsledky týkajúce sa
priemernej šírky a priemernej dĺžky v analyzovaných jazdeckých hroboch podľa veku a pohla-
via, môžeme predpokladať, že rozmery hrobových jám súviseli predovšetkým s telesnou stav-
bou pochovaných. To znamená, že najväčšie hroby sa hĺbili pre jedincov mužského pohlavia
a najmenšie pre nedospelých jedincov. Uvedené tvrdenie súhlasí tiež s celkovými rozmermi
najväčších mužských, ženských a detských jazdeckých hrobov, ktoré boli na porovnanie zná-
zornené v tabele 4. Menšie rozmery symbolického hrobu 374 dlhého 240 cm a širokého len 115
– 135 cm danú tézu iba viacnásobne podporujú.

V súvislosti s datovaním môžeme konštatovať, že v priemere najväčšie hrobové jamy sú
charakteristické pre najstaršiu fázu pochovávania a smerom k mladším obdobiam sa ich roz-
mery postupne zmenšujú, takže v záverečnej fáze NS IV veľkosť jám dosahovala najnižšie
priemerné hodnoty (tabela 3). Ide hlavne o dĺžku hrobov, ktorá vykazuje vývojové tendencie
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3 Udaný celkový minimálny a maximálny rozmer bol však zistený v hrobových jamách lichobežníkového tvaru –

priemerná šírka vo všetkých jazdeckých hroboch činila približne 157 cm.



skracovať sa, zatiaľ čo šírka hrobových jám sa podstatnejšie nemení. Jednotlivé hroby s väč-
šími či menšími rozmermi sa nekumulovali a boli rozptýlené po celej ploche pohrebiska, aj
keď najpriestrannejšie hrobové jamy sa koncentrovali skôr v jeho strednej a západnej časti.

Čo sa týka hĺbky jazdeckých hrobov, namerané hodnoty sa pohybovali v rozpätí od 112 do
210 cm. Z toho najväčšiu priemernú hĺbku dosahovali ženské hroby (164 cm), nasledované
hrobmi mužskými (159 cm) a detskými (156 cm). Z chronologického hľadiska, podobne ako to
bolo v prípade plošných rozmerov, priemerná hĺbka hrobových jám dosahovala najväčšie hod-
noty v najstaršom období pochovávania a postupne sa zmenšovala (tabela 3). To znamená, že aj
keď plytšie zahĺbené jazdecké hroby vystupujú priebežne vo všetkých fázach pochovávania,
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Tabela 1: Orientácia jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach 
v jednotlivých fázach pochovávania.

Tabela 2: Rozmery hrobových jám (v cm) na pohrebisku v Šebastovciach 
v závislosti od veku a pohlavia mŕtvych v jazdeckých hroboch

Tabela 3: Priemerné rozmery hrobových jám (v cm) v jednotlivých obdobiach pochovávania.



typické sú predovšetkým pre záverečné obdobie ich výskytu. S tým úzko súvisí koncentrácia
skúmaných najplytších hrobov v severozápadnej časti pohrebiska a na južnej periférii, kým ku-
mulácia najhlbších hrobov v strednej časti pohrebiska a na východnej periférii dokladá ich star-
šie datovanie (Zábojník, 1995, obr. 8). Táto skutočnosť však nepredstavuje pravidlo. S plyt-
kými hrobmi sa totiž stretávame i v stredných častiach pohrebiska medzi najhlbšími hrobmi
(hrob 170), kým, naopak, niektoré hlboké hroby sa vyskytli v jeho periférnych štruktúrach
(hroby 99, 161, 238 a 221).

Rovnako paradoxne, pokiaľ ide o hĺbku hrobových jám, boli zaznamenané skôr protikladné
výsledky, než sú tie, ktoré by sa všeobecne dali očakávať v súvislosti s veľkosťou hrobov. Naj-
väčšia hĺbka hrobovej jamy totiž nie vždy korešponduje s najväčšími plošnými rozmermi.
Práve naopak: veľmi často sú to práve najdlhšie a najširšie hroby, ktoré patria k najplytším (ta-
bela 4). Na druhej strane hroby najmenších rozmerov neraz vykazovali väčšiu hĺbku. Tak to
bolo napríklad v prípade mužských hrobov 88, 228 a 387 s nameranými najmenšími plošnými
rozmermi, ktorých hĺbka dosahovala podstatne vyššie hodnoty ako hĺbka najväčších mužských
hrobov 67 a 131. Jeden z najmenších ženských hrobov – hrob 93 (šírka = 140 cm; dĺžka = 260
cm) – bolo dokonca možné v rámci ženských jazdeckých hrobov označiť za najhlbší (hĺbka =
71,65 cm).

Vezmúc do úvahy vzťah medzi tvarmi a rozmermi hrobových jám a bohatosťou hrobových
príloh, môžeme konštatovať niekoľko skutočností, a to, že tvar hrobových jám nesúvisel ani
s množstvom, ani s typom hrobových príloh. V súvislosti s jazdeckými hrobmi najväčších
(hroby 48, 52, 67, 80, 94, 131, 226, 254, 289 a 411) a najmenších plošných rozmerov (hroby
84, 88, 99, 170, 187, 228, 293, 321, 341, 374 a 387) však určité rozdiely v zastúpení a charak-
tere jednotlivých príloh boli predsa len zistené. Ide predovšetkým o prítomnosť opaskových
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Tabela 4: Jazdecké hroby s najväčšími rozmermi hrobových jám podľa veku a pohlavia.



garnitúr, ktoré v najmenších hroboch neboli zaznamenané vôbec (v hrobe 293 iba 2 bronzové
kovania). Naopak, v najväčších jazdeckých hroboch sa početné kovania úplných garnitúr vy-
skytli až v 5 mužských hroboch (hroby 48, 67, 94, 131 a 254). Rozdiel je viditeľný aj v zastú-
pení dekoratívnych súčastí konského postroja. Kým funkčné súčasti konského postroja (zu-
badlo, strmene, pracka zo sedla) boli zistené vo všetkých skúmaných hroboch bez ohľadu na
ich veľkosť4, početné dekoratívne súčasti sa našli iba v najväčších hroboch 48, 52, 67, 94, 131
a 254. Navyše, okrem hrobu 131 boli faléry a niektoré kovania a nákončia nájdené v uvedených
nálezových celkoch aj postriebrené (hroby 52, 67, 94 a 254) a pozlátené (hrob 48). Drahé kovy
sa však v podobe dvoch zlatých náušníc a striebornej perly z náhrdelníka vyskytli iba v najväč-
šom ženskom hrobe 52. Ako strieborné bolo označené i plechové kovanie z drevenej rukoväte
sečnej zbrane s ostrím na jednej strane z hrobu 94 (Budinský-Krička – Točík, 1984, s. 184).

Čo sa týka zbraní, okrem ženských hrobov 52 a 341 a detského hrobu 170 boli tieto v počte
1 až 4 kusy zastúpené vo všetkých analyzovaných nálezových celkoch bez ohľadu na ich veľ-
kosť. V hroboch s najväčšími i najmenšími plošnými rozmermi zhodne prevláda výskyt oštepu
(hroby 48, 67, 80, 94, 99, 131, 226, 228, 254, 293, 321, 374 a 411). Zdá sa však, že najprie-
strannejšie hrobové jamy sa viažu hlavne s výskytom sečných zbraní ako sečné zbrane s ostrím
na jednej strane (hroby 94 a 254) a sekery (hroby 131, 289 a 411). Jazdci pochovaní v najmen-
ších jamách totiž bývali častejšie vyzbrojení hrotmi šípov (hroby 84, 88, 228 a 387)5 než seke-
rami (hroby 187 a 228). Predmety dennej potreby ako nádoba a nôž však tvorili súčasť všet-
kých skúmaných nálezových celkov bez ohľadu na ich veľkosť.6

ÚPRAVY HROBOVÝCH JÁM

Úprava stien

Väčšina jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach mala zvislé steny (tabela 5). Od-
lišná úprava stien bola zaznamenaná iba v 12 prípadoch a bez výnimky sa týkala úpravy stup-
ňovitým odsadením jednej, prípadne viacerých stien. Uvedený počet hrobov zároveň predsta-
vuje takmer polovicu všetkých prípadov s predmetnou úpravou na skúmanom pohrebisku
(spolu 26 hrobov). Následne, vezmúc do úvahy veľký rozdiel v pomere jazdeckých a nejazdec-
kých hrobov, môžeme konštatovať, že stupňovitá úprava stien na pohrebisku v Šebastovciach
je charakteristická predovšetkým pre jazdecké hroby. 

Podľa niektorých názorov, stupne v stenách mali praktický význam. Ten spočíval vo vytvo-
rení podpery pre drevené veká, ktorými sa prekrývalo telo zomrelého uloženého na dne hrobo-
vej jamy, čím sa nad mŕtvym zaistil dutý priestor (Točík, 1970, s. 32; Zábojník, 2004, s. 26).
Aby mal takýto názor opodstatnenie, museli byť v hrobe minimálne dva stupne situované
v protiľahlých stenách7 a ich výška v jazdeckých hroboch musela presahovať výšku tela ležia-
ceho koňa, to znamená výšku minimálne 45 – 50 cm. Výška stupňov v skúmaných hroboch sa
ale pohybovala v rozpätí medzi 10 – 56 cm a ich šírka v rozpätí medzi 10 – 30 cm. Pritom
výšku stupňov nad 45 cm, ktorá by umožňovala prekrytie tela jazdca i koňa, zároveň prekva-
pujúco dosahoval iba jediný stupeň v detskom hrobe 289. Ak teda pripustíme, že bolo prekryté
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4 V hrobe s najmenšími rozmermi 170 chýbal ľavý strmeň a sedlová pracka, ktorá sa nenašla ani v hrobe 187.

V obidvoch nálezových celkoch boli pochovaní nedospelí jedinci.
5 V hrobových jamách s najväčšími rozmermi boli hroty šípu zistené iba v mužskom jazdeckom hrobe 94. 
6 Výnimkou sú detské hroby 170 a 187 s najmenšími plošnými rozmermi, v ktorých sa nôž nenašiel.
7 Podľa všetkého stupne v dlhších stenách si vyžadovali použiť priečne dosky na prekrytie, kým stupne v kratších

stenách umožňovali použiť pozdĺžne dosky (Zábojník, 2004, s. 26).
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Tabela 5: Hrobové úpravy v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach.



len telo mŕtveho, musela výška stupňov dosahovať aspoň 20 cm v hrobe dospelého človeka
a aspoň 15 cm v hrobe dieťaťa. V hroboch 67 a 131, v ktorých ležali dospelí jedinci, však výška
stupňov siahala hlboko pod 20 cm. Okrem toho umiestnenie stupňov v hrobe 67 pri východnej
a južnej stene, podobne ako výskyt iba jedného stupňa v hrobe 289 nezodpovedá nevyhnutnosti
situovať aspoň dva stupne v protiľahlých stenách. Rovnako nerealizovateľná by bola snaha
o preklad dosák i v hroboch 52 a 132, v ktorých sa stupne zistili iba pri východnej a severnej
stene. Z uvedeného vyplýva, že úprava stien stupňami, prinajmenšom v niektorých prípadoch,
musela mať iný účel ako len podpera pre drevené prekrytie.8

V analyzovaných hroboch bola stupňovitá úprava stien zistená až v 6 kombináciách (obr. 2).
Výraznejšie však prevláda iba kombinácia úpravy stupňom pri východnej, severnej a západnej
stene (obr. 2f), ostatné kombinácie sú ojedinelé, resp. jednotlivo zastúpené. Zdá sa tak, že počet
ani rozmiestnenie stupňov v jazdeckých hroboch nepodliehalo žiadnym konkrétnym pravid-
lám, ale s najväčšou pravdepodobnosťou individuálnym potrebám tých, ktorí dali hrob vyhĺbiť.
V každom prípade vo všetkých 12 hroboch bol stupeň situovaný pozdĺž východnej, to znamená
čelnej hrobovej steny nad lebkou mŕtveho. V 8 hroboch sa úprava stupňom uplatnila aj pri se-
vernej stene, t. j. vpravo, v 8 hroboch pri západnej stene, t. j. pri dolných končatinách pochova-
ného a len v 3 prípadoch stupeň umiestnili pozdĺž južnej steny. Preto je zrejmé, že pozostalí
umiestneniu stupňa k južnej stene, to znamená pozdĺž opačne orientovaného tela koňa, nepri-
kladali taký význam, aký prikladali jeho situovaniu nad hlavu a po obvode tela jazdca.

Úprava stien stupňami bola v analyzovaných hroboch zistená bez ohľadu na vek a pohlavie
pochovaných a koncentrovala sa v centrálnych partiách pohrebiska. Uvedené úzko súvisí s da-
tovaním týchto hrobov, ktorých najväčší výskyt spadá do najstaršej fázy pochovávania NS II
zastúpenej práve v strednej časti pohrebiskového areálu (Zábojník, 1995, obr. 8). Z toho vy-
plýva, že stupňovitá úprava hrobových stien v jazdeckých hroboch je na pohrebisku v Šebas-
tovciach charakteristická predovšetkým pre najstaršie obdobie pochovávania. V nasledujúcich
fázach sa totiž postupne vytráca, a to i napriek faktu, že počet jazdeckých, rovnako ako i nejaz-
deckých hrobov vo fáze NS III výrazne narastá (tabela 6). 
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8 Platí to za predpokladu, že výška stupňov bola vymeraná správne a že niektoré stupne v protiľahlých stenách ne-

boli pri výskume hrobov prehliadnuté, resp. pod vplyvom rôznych faktorov už boli nepostrehnuteľné.

Obr. 2: Typy stupňovitej úpravy stien v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach; 
a – hrob 289; b – hrob 67; c – hroby 52 a 132; d – hroby 111 a 131; e – hroby 37 a 94; 

f – hroby 58, 80, 84 a 86.
Fig. 2: Types of step modifications to the walls in the equestrian graves in Sebastovce: 

a – grave 289; b – grave 67; c – graves 52 and 132; d – graves 111 and 131; e – graves 37 and 94; 
f – graves 58, 80, 84 and 86.



Úprava dna

Ako vidno z tabely 5, v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach výrazne domi-
nuje rovné dno. Preto je zrejmé, že spôsob hĺbenia hrobových jám v skúmanej lokalite podlie-
hal ustáleným predstavám, pretože podobne ako pri úpravách stien bola zaznamenaná iba mi-
nimálna snaha o odlišné formy úpravy dna. V podstate ide iba o ojedinelé výnimky týkajúce sa
hĺbenia šikmých dien a o ojedinelo zastúpenú úpravu dna priehlbňami v hrobe 52 (obr. 3).
V menovanom nálezovom celku značných rozmerov, na východnej a severnej stene upravenom
stupňovitým odsadením, bola v pravej polovici hrobovej jamy uložená ženská kostra, pod kto-
rou sa zistili obidve registrované priehlbne. Jedna veľká priehlbeň okrúhleho tvaru hlboká 8 cm
sa nachádzala pod lebkou ženy, druhá priehlbeň štvorcového tvaru, široká až 80 cm a hlboká 
12 cm, bola situovaná pod predkoleniami mŕtvej. I keď sa predpokladá, že priehlbne mali prak-
tický význam v zmysle zachytávať spodnú vodu (Točík, 1970, s. 31) , v danom prípade sa to
zdá nepravdepodobné.9
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9 Odporuje tomu zriedkavosť predmetnej úpravy dna, ktorá bola na skúmanom pohrebisku zistená iba v 5 hro-

boch, z toho v 4 nejazdeckých – hroby 197, 352, 368 a 413, rozptýlených na celej ploche pohrebiskového areálu
(Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 16, 43, 69, 71, 80).

Tabela 6: Datovanie jazdeckých hrobov so stupňovitou úpravou stien na pohrebisku v Šebastovciach.



Čo sa týka úpravy hrobového dna jeho zošikmením, prevažne bol zaznamenaný sklon hro-
bového dna od lebky smerom k dolným končatinám mŕtveho. Výnimku predstavujú hroby 292
a 387, v ktorých sa hrobové dno zvažovalo naopak – od dolných končatín smerom k lebke. Pri-
tom intenzita sklonu hrobového dna v jednotlivých hroboch bola rôzna, čo dokumentuje roz-
diel v nameraných hodnotách pohybujúci sa v rozpätí 3 – 15 cm. Pokiaľ ide o rozmiestnenie
analyzovaných hrobov, v areáli pohrebiska bol iba vyššie uvedený hrob 292, lokalizovaný na
jeho severozápadnom okraji. Ostatné skúmané hroby sa totiž koncentrovali výlučne v južnej
časti nekropoly. To isté platí aj pre nejazdecké hroby so šikmým dnom, ktoré boli situované
takmer výhradne v južnej časti pohrebiska a na jeho severovýchodnom okraji. 

Úprava drevom

Úpravu hrobových jám drevom v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach sa
dala predpokladať približne v 6 prípadoch (tabela 5). Celkovo teda ide o sporadický jav, ktorý
navyše spočíval v iba jednoduchých drevených úpravách. Tie predstavujú postranné drevené
obklady a drevené poklopy, alebo aj veká slúžiace na prekrytie mŕtveho tela. Na tomto mieste
však treba zdôrazniť, že zistené zvyšky drevených úprav mohli byť kedysi súčasťou zložitej-
ších konštrukcií, ktoré dnes nie sme schopní rozpoznať. Samotné „obklady“ či „veká“ sú v sku-
točnosti ťažko identifikovateľné. V mnohých prípadoch dokonca existencia drevených úprav
nemusela byť vôbec spozorovaná, a to či už v dôsledku nepriaznivých pôdnych podmienok,
alebo jednoducho ich prehliadnutím pri procese odkrývania.

Čo sa týka úpravy dreveným vekom, dalo sa o nej usudzovať len z bližšie nešpecifikova-
ných nálezov menších plôch spráchniveného dreva, situovaných poväčšine v zásypoch hrobov.
Predpokladané prekrytie tak môže indikovať aj iné skutočnosti. Napríklad to, že uvádzané dre-
vené zvyšky prezentujú skôr zotleté drevené predmety, ktoré boli do hrobu vložené ako milo-
dar. Nasvedčuje tomu situácia zistená v hrobe 393, kde sa zvyšky zotletého dreva vyskytovali
iba pri členku pravej dolnej končatiny mŕtveho spolu s kosťami hydiny (Budinský-Krička –
Točík, 1991, s. 76). Následne v danom prípade mohlo ísť o drevenú nádobu, v ktorej bola spo-
mínaná mäsitá potrava pôvodne uložená. Podobná zámena významu pripadá do úvahy i v prí-
pade vrstvy zotletého dreva zistenej v zásype symbolického hrobu 374 (obr. 1; Budinský-
Krička – Točík, 1991, s. 72). Existenciu dreveného veka tu totiž popiera už samotná absencia
kostry jazdca,10 takže drevené prekrytie nemohlo mať žiadne praktické uplatnenie. Navyše,
zreteľne ohraničená vrstva zvyškov dreva sa nachádzala pre kryt v dosť atypickej oblasti –
medzi pravou zadnou nohou koňa a predpokladanou lebkou jazdca, iba 35 cm nad hrobovým
dnom, pričom jej tvar naznačuje skôr prítomnosť nejakého predmetu (pozostatky sedla?).

Drevené prekrytie tak viac-menej s istotou môžeme predpokladať iba v hroboch 84 a 94.
Podľa opisu v posledne menovanom nálezovom celku je zrejmé, že kryt pozostával z dosák
preložených cez stupne situované po celom obvode hrobovej jamy (obr. 4: 1; Budinský-Krička
– Točík, 1991, s. 25), takže mŕtvy bol uložený v dutom priestore hrobovej komory. V hrobe 84
so stupňovitým odsadením pri východnej, severnej a západnej stene sa drevený kryt vyskytol
navyše s dreveným postranným obkladom. Dokladá ho 3 – 4 cm široký pruh zotletého dreva na
dne hrobovej jamy pozorovaný v úseku pozdĺž severnej steny (obr. 4: 2; Budinský-Krička –
Točík, 1991, s. 22). Na margo hromady vertikálne navrstvených kameňov nachádzajúcej sa na
stupni v juhovýchodnom rohu sa dá uvažovať, že tá mohla súvisieť so zaťažením celej dreve-
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
10 Pri všeobecne prijímanom názore, že pohrebné obrady a praktiky boli určené mŕtvemu, je namieste predpokla-

dať, že v prípade absencie ľudského tela boli snahy o úpravy, ktorých úlohou bolo eliminovať fyzický kontakt
tela pochovaného so zásypom hrobu zbytočné a obmedzovali sa len na bežné úkony. Okrem toho prítomnosti
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Obr. 3: Úprava hrobového dna priehlbňami. Šebastovce, hrob 52 
(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 4).

Fig. 3: Depression modification to a grave pit bottom. Sebastovce, grave 52 
(after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 4).



nej konštrukcie. V každom prípade pri hrobe 48 je neisté, či zistené stopy spráchniveného
dreva v jeho zásype (Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 14) naozaj predstavujú zvyšky dreve-
ného prekrytia. Podobne ako vo vyššie menovaných hroboch 374 a 393 aj tu totiž chýba stup-
ňovitá úprava hrobových stien, resp. akékoľvek náznaky bočných obkladov či konštrukcií,
ktoré by niesli váhu krytu.

Na druhej strane identifikácia drevených postranných obkladov bola podstatne jednodu-
chšia (obr. 4: 2 – 4). Zreteľne o nich svedčili súvislé pásy zotletého dreva situované na dne hro-
bových jám v tesnej blízkosti stien (hroby 5 a 37), menej ďalej od nich len na dne (hroby 84
a 229). Obloženie sa vo všetkých známych prípadoch nachádzalo pri pravej stene, to znamená
v úseku po pravej ruke jazdca, pričom v hroboch 5, 37 a 229 kopírovalo výšku celej kostry.
Uvedená skutočnosť tak nápadne indikuje snahu pozostalých o obklad hlavne v tej časti hrobu,
kde bolo telo jazdca najviac vystavené priamemu kontaktu s hrobovou stenou. Primerane, pri
ustálenej orientácii V – Z išlo predovšetkým o severnú stenu, to znamená spomínanú pravú po-
zdĺžnu stenu pri jazdcovi a o čosi menej o východnú, to znamená záhlavnú stenu (hroby 37
a 229). Rovnaký fenomén bol zaznamenaný aj v súvislosti s už analyzovaným rozmiestnením
stupňov v jazdeckých hroboch, ktoré sa uplatnili tiež predovšetkým pri východnej a severnej
stene. Zdá sa tak, že obidve menované úpravy hrobových jám úzko súviseli s ochranou tela
mŕtveho. Celkovo boli zistené jednostranné drevené obklady pri pravej pozdĺžnej stene (hroby
5 a 84), ďalej dvojstranný obklad pri pravej stene a nad lebkou jazdca (hrob 229), kým v hrobe
37 sa uplatnil súvislý obkladový rám. Šírka obkladových dosák v jednotlivých hroboch sa pri-
tom pohybovala v rozpätí 3 – 16 cm, ich dĺžka poväčšine dosahovala, resp. presahovala výšku
tela pochovaného.
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Obr. 4: Úpravy hrobových jám drevom – drevené obklady a stupňovitá úprava stien dokladajúca
existenciu poklopov. 1 – Šebastovce, hrob 94 (podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 8); 

2 – Šebastovce, hrob 84 (podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 7); 3 – Šebastovce, 
hrob 37 (podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 2); 4 – Šebastovce, hrob 229 

(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 19).
Fig. 4: Wooden modifications to grave pits – the framing and step modification to the walls with the
remains of wood covering. 1 – Sebastovce, grave 94 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 8); 

2 – Sebastovce, grave 84 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 7); 3 – Sebastovce, 
grave 37 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 2); 4 – Sebastovce, grave 229 

(after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 19).



V súhrne možno ako ustálenú formu hrobovej jamy v jazdeckých hroboch na pohrebisku
v Šebastovciach označiť obdĺžnikovú jamu s rovným dnom a so zvislými stenami (tabela 5).
Uvedený typ hrobovej jamy totiž prevládal vo všetkých fázach pochovávania, a to bez ohľadu
na vek a pohlavie mŕtvych. Len ojedinele sa vyskytla kombinácia rovného dna a stien uprave-
ných stupňami (9 hrobov), kombinácia šikmého dna a zvislých stien (6 hrobov) a úplne výni-
močne kombinácia šikmého dna a stien upravených stupňami (2 hroby), ako i úprava dna prie-
hlbňami a stien stupňovitým odsadením (1 hrob). 

V chronologickom kontexte výraznejšie vystupuje iba kombinácia rovného dna so stupňovi-
tou úpravou hrobových stien, ktorá, ako už bolo uvedené, je charakteristická pre najstaršie,
resp. staršie fázy pochovávania. Potom sa definitívne vytráca (tabela 6). Naproti tomu kombi-
nácia úpravy šikmého dna a zvislých stien je viazaná skôr na dve záverečné fázy. Daný fakt
však mohol mať spojitosť skôr s terénom, na ktorom pochovávanie práve prebiehalo, než so
zmenou štýlu hĺbenia hrobových jám v neskoršom období. Konečne výskyt dominantnej kom-
binácie predstavovanej rovným dnom a zvislými stenami môžeme vzhľadom na nárast či po-
kles hĺbky pochovávania v jednotlivých fázach hodnotiť ako rovnomerný, a to v priebehu ce-
lého obdobia pochovávania.

Čo sa týka úprav hrobových jám drevom, napriek svojej zriedkavosti boli analyzované prí-
pady zaznamenané v hroboch bez ohľadu na vek a pohlavie pochovaných a vo všetkých fázach
pochovávania. Pritom je zjavná kumulácia týchto hrobov v strednej (hroby 84 a 94) a západnej
časti pohrebiska (hroby 5, 37, 48 a 229). Za špecifický znak môžeme pokladať len výskyt dre-
vených úprav v hroboch výlučne s rovným hrobovým dnom. Z toho v 3 hroboch sa uplatnili
zvislé steny a 3 hroby mali steny upravené stupňovitým odsadením; súvislý stupeň v mužských
hroboch 37 a 94 a trojstranný stupeň v detskom hrobe 84 (obr. 4: 1 – 3). 

SPÔSOB ULOŽENIA TELA POCHOVANÉHO

V súvislosti s ukladaním zomrelých v skúmaných jazdeckých hroboch bolo vo väčšine prí-
padov pozorované uloženie vo vystretej pozícii na chrbte s hornými končatinami pozdĺž tela
a s vystretými dolnými končatinami. Odchýlky od tohto pravidla sa vyskytli v 14 jazdeckých
hroboch (tabela 7). V podstate ide iba o jednoduché a relatívne bežné anomálie v ukladaní,
ktoré zaznamenávame pri ukladaní mŕtvych na chrbát. Vychádzajúc z frekventovaného tesného
priloženia horných a dolných končatín k sebe, dá sa predpokladať, že väčšina z nich bola spô-
sobená obalením mŕtveho tela. Praktizovaním tohto zvyku totiž často vznikali nezámerné ano-
málie v uložení, a to predovšetkým odchýlky v uložení horných končatín na panvu a pod ňu,
ako to bolo prevažne zistené aj v skúmaných prípadoch. V hrobe 67 je však zrejmé, že ľavá
horná končatina bola uložená na panvu v dôsledku nedostatočného priestoru medzi mŕtvym
a telom koňa, do ktorého pozostalí navyše umiestnili niektoré hrobové prílohy.

Čo sa týka anomálií celého tela, pozorované boli nepravidelnosti v uložení kostier krížom
cez hrobovú jamu – uplatnilo sa tak uloženie krížom smerom sprava doľava, zaznamenané
v hroboch 226 a 321 (obr. 5: 1), ako aj opačné prípady predstavované uložením zľava doprava,
zistené v hroboch 238 a 243 (obr. 5: 2). Zámernosť, resp. význam daného spôsobu uloženia nie
je známy ani odvoditeľný. V každom prípade s výnimkou detského hrobu 321 boli všetky ana-
lyzované anomálne formy ukladania zaznamenané v hroboch dospelých jedincov mužského
pohlavia, ktoré sa, až na ojedinelé výnimky, koncentrovali v západnej časti pohrebiska (hroby
48, 67 a 131) a na jeho južnej periférii (hroby 221, 226, 228, 232, 238, 243, 381, 393 a 417).
Vyskytli sa vo všetkých fázach pochovávania. Vzhľadom na ich predpokladané nezámerné ne-
pravidelné uloženie nemožno postrehnúť nejaké vývojové tendencie. Môžeme však konštato-
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vať, že vzhľadom na nárast (resp. pokles) pochovávania v jednotlivých obdobiach najčastejšie
vystupovali v najstaršej fáze NS II (hroby 67, 131, 221, 228, 232 a 243).

SEKUNDÁRNE ZÁSAHY DO HROBOV

Na pohrebisku v Šebastovciach bolo možné konštatovať súveký sekundárny zásah v 13 jaz-
deckých hroboch. Vo väčšine prípadov ho dokladá nesystematické rozhádzanie kostí hornej
časti kostier mŕtvych (hroby 84, 86, 88, 225, 228, 293, 381 a 417), ktoré viac-menej jednoz-
načne vypovedá o neetických pohnútkach spojených s vykrádaním. Veľmi pravdepodobné
však je, že niektoré zriedkavé „metodické“ formy porušenia indikujúce zámernosť vznikali
v dôsledku sekundárnych zásahov väčšinou so špecifickým motívom. Medzi takéto formy mô-
žeme zarátať napríklad otočenie lebiek tvárovou časťou nadol (sánky in situ) zistené na inak
úplne intaktných kostrách mŕtvych s plnou výbavou z hrobov 221 a 254 (obr. 6: 1 – 2; Budin-
ský-Krička – Točík, 1991, 46, 55). Za daných okolností takto precízne a opakovane sa mohlo
manipulovať s lebkou mŕtveho iba zámerne – ako praktický dôsledok svojráznych duchovných
predstáv, ktoré sa v súčasnosti označujú pojmom protivampirické opatrenia (Hanuliak, 1998,
103; Lutovský, 1996, s. 141-143; Unger, 2002, s. 102; Wrzesiński, 2000, s. 179; Zábojník,
2004, s. 38). 

V iných porušených jazdeckých hroboch sa zas nachádzali viac-menej intaktné kostry s chý-
bajúcimi kosťami, ktorých absencia s veľkou pravdepodobnosťou súvisela s ich odobratím.
Napríklad v hrobe 99 bola zaznamenaná absencia krčných stavcov u relatívne neporušená
kostra (obr. 7; Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 27). Predpokladané odobratie uvedenej sku-
piny kostí dokladá pri tejto ináč úplnej kostre aj zistené mierne posunutie sánky a lebky vpravo,
ktoré zaiste vzniklo pri odoberaní spomínaných stavcov. Totiž je veľmi pravdepodobné, že pri
odstraňovaní žiadaných kostí nechtiac nastávali aj dislokácie iných kostí v ich bezprostrednej
blízkosti.11 Tak to mohlo byť aj v prípade kostry s chýbajúcimi rebrami a s dislokáciou ľavého
predlaktia v hrobe 131, ktorého posunutie snáď súviselo s odoberaním rebier. Naopak, v hrobe
228 bola zas zaznamenaná absencia ľavého predlaktia a porušenie príslušnej časti hrudníka
(Budinský-Krička – Točík, 1991, 32, s. 48). Cielené odobratie určitej kosti pri dodatočných zá-
sahoch do hrobov sa však ťažko dá dokázať. Absencia tej-ktorej kosti totiž môže súvisieť i s jej
odstránením pri chvatnom vykrádaní alebo tiež s jej úplným zotletím. Nasvedčuje tomu situá-
cia zistená v neporušenom hrobe 132, v ktorom sa evidovaná absencia celého hrudníka
mohla/dala pripísať práve jeho úplnému zotletiu (Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 33).
V každom prípade akékoľvek zámerné odobratie určitej kosti, resp. skupiny kostí sa v súčas-
nosti všeobecne pokladá za doklad magických praktík (Unger, 2002, s. 102, 103; Tryjarski,
1991, 156, s. 158).

HROBOVÉ PRÍLOHY

Podľa zistenia výskyt hrobových príloh v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastov-
ciach do značnej miery závisel od veku a pohlavia pochovaných. Konkrétne mužské jazdecké
hroby charakterizuje výskyt liatych opaskových garnitúr, resp. ich častí, a tiež výskyt zbraní.
Ide predovšetkým o kopije, sekery, hroty šípov a ojedinele aj sečné zbrane s ostrím na jednej
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11 I keď sa usudzuje, že niektoré menej výrazné dislokácie, resp. absencia kostí môže súvisieť s činnosťou hlodav-

cov či väčších zvierat (Točík, 1970, s. 46), v skúmaných nálezových celkoch tomu odporuje ich značná hĺbka, do-
sahujúca hodnoty nad 134 cm – v hrobe 99 dokonca až 185 cm (Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 27, 32, 48).
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Obr. 5: Anomálie v uložení kostier krížom cez hrobovú jamu. 1 – Šebastovce, hrob 321 
(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 18); 2 – Šebastovce, hrob 238 

(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 21).
Fig. 5: Anomalous diagonal deposition of the deceased. 1 – Sebastovce, grave 321 

(after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 18); 2 – Sebastovce, grave 238 
(after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 21).

Obr. 6: Manipulácia s lebkami mŕtvych pri sekundárnych zásahoch. 1 – Šebastovce, hrob 221 
(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 18); 2 – Šebastovce, hrob 254 

(podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 22).
Fig. 6: Manipulation with skulls of the deceased at secondary interventions into the graves. 
1 – Sebastovce, grave 221 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 18); 2 – Sebastovce, 

grave 254 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 22).



strane – tzv. šable, ktoré sa vyskytli v 5 hroboch (hroby 94, 161, 221, 230 a 254). Pritom vek
jazdcov pochovaných so šabľou bol skôr vyšší a pohyboval sa v rozpätí vekových kategórií
adultus II až senilis. Hrob 230, v ktorom bol pochovaný starší muž vo veku 50 – 60 rokov, bol
zároveň jediný, v ktorom sa okrem šable ďalšie zbrane už nenašli. Všetky hroby jazdcov so
sečnou zbraňou s ostrím na jednej strane sú datované do najstarších fáz pochovávania predsta-
vované úsekmi NS II a NS III a nachádzali sa rozptýlené na celej ploche pohrebiska. Najčas-
tejšou zbraňou jazdca-bojovníka v Šebastovciach bola kopija, zastúpená i v symbolickom
hrobe 374 (spolu 23 hrobov). Odhliadnuc od hrotov šípov, bola kopija jedinou zbraňou v hro-
boch 48, 67, 80, 99, 225, 226, 293, 314, 321 a 374. Bodné zbrane vystupovali najčastejšie
v kombinácii so sekerou (hroby 86, 131, 221, 228, 232, 233, 238, 292, 411 a 417). Sekera sa
našla v 19 jazdeckých hroboch a jedinou zbraňou bojovníka bola v 7 hroboch (hroby 37, 132,
187, 289, 327, 380 a 393). V kombinácii so sečnou zbraňou s ostrím na jednej strane sa vy-
skytla iba v hrobe 221, v 7 hrobových celkoch bol sekerou vyzbrojený lukostrelec (hroby 221,
228, 232, 238, 243, 292 a 375). Hroty šípov sa v počte 1 – 3 kusy zistili v 15 jazdeckých hro-
boch, v 4 hroboch – ako samostatná zbraň (hroby 58, 84, 88 a 387), v ostatných sprevádzali
ďalšiu zbraň, prípadne viacero zbraní, predovšetkým však kopije (hroby 94, 161, 221, 225,
228, 232, 238, 292 a 314). 

Ďalším charakteristickým znakom mužských jazdeckých hrobov sú opaskové garnitúry, zis-
tené v 14 hroboch. Konkrétne ide o garnitúry pozostávajúce z liatych kovaní, resp. ich časti,
najčastejšie vyhotovené z bronzu (menej z bieleho kovu). Kovania len vo veľmi výnimočných
prípadoch niesli stopy postriebrenia (hroby 86, 132 a 161). Všeobecne sa výskyt opaskových
garnitúr viaže predovšetkým na hroby starších mužov, pochovaných vo veku maturus a senilis
(hroby 48, 67, 86, 132, 161, 221, 243, 292 a 293). Všetci jazdci s opaskovými kovaniami však
boli vyzbrojení; najčastejšie kopijou (12 hrobov), 8 jedincov malo sekeru, 7 jedincov hroty
šípov a až 4 jazdci s opaskom vlastnili aj sečnú zbraň s ostrím na jednej strane.

Čo sa týka ženských jazdeckých hrobov, typická je absencia zbraní i opaskových garnitúr
a, naopak, výskyt charakteristických ženských atribútov ako náušnice (hroby 5, 52 a 341),
perly z náhrdelníka (hroby 52 a 93) a prasleny (hrob 93). Celkovo sú však ženské jazdecké
hroby skôr chudobné, aj keď jediný hrob, v ktorom sa pri jazdcovi nenašli žiadne prílohy, bol
určený ako mužský (hrob 229). Zo ženských hrobov sa za bohatší dal označiť iba hrob 52,
v ktorom bola pochovaná staršia žena vo veku 50 – 60 rokov. Jej hrobová výbava pozostávala
z 2 zlatých náušníc so skleným perlovým príveskom, náhrdelníka zo 47 sklených perál, jednej
perly zo strieborného plechu, bronzovej retiazky a iných predmetov dennej potreby. Rovnako
honosnejšie pôsobila i výstroj konského postroja s ňou pochovaného koňa, ktorá obsahovala 2
postriebrené bronzové faléry, postriebrené kovania a množstvo iných ozdôb. 

Detské jazdecké hroby nevykazovali žiadne špecifické atribúty. Zbrane sa buď nevyskytli
vôbec (hroby 111 a 170), alebo tu boli len solitérne zastúpené sekery, kopije, prípadne hrot šípu
(hroby 84, 187, 289 a 321). Prítomnosť zbrane v detskom hrobe môžeme najskôr pokladať za
znak vyššieho sociálneho postavenia dieťaťa. S výnimkou hrobu 289, v ktorom sa našlo iba
jedno liate kovanie, však jazdecké hroby detí neobsahovali žiadne súpravy opaskových kovaní. 

Výstroj väčšiny jazdcov bez ohľadu na vek a pohlavie ďalej dopĺňal železný nôž, resp. dýka,
ktoré boli niekedy až po 2 či 3 kusoch (hroby 58, 94, 221, 238, 254 a 289) zastúpené až v 40
hroboch. Častým nálezom osobnej výstroje bola železná pracka. Z iných predmetov dennej po-
treby sa v mužských hroboch nachádzali kresacie súpravy, menej šidlá a, samozrejme, prílohy
mäsitej a tekutej potravy. Kým nádoba bola vložená do 44 hrobov, prílohy mäsitej potravy sa
zistili v 40 hroboch, v hrobe 94 aj vaječné škrupiny. Išlo prevažne o ovčie, menej hovädzie
lebky a kosti končatín obidvoch druhov zvierat spolu s kosťami kury domácej. Čo sa týka spo-
menutých lebiek, zo 46 jazdeckých hrobov sa lebky zvierat našli až v 35 hroboch väčšinou od-
delené od kostry jazdca a koňa čiastočným zásypom. Vkladanie zvieracích lebiek do hrobov
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Obr. 7: Predpokladané zámerné odstránenie krčných stavcov pri sekundárnom zásahu. Šebastovce,
hrob 99 (podľa Budinský-Krička – Točík, 1991, obr. 9).

Fig. 7: Intentional removal of cervical vertebrae of the skeleton at secondary intervention into 
the grave. Sebastovce, grave 99 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 9).



bolo vo veľkom počte registrované aj v nejazdeckých hroboch. Predmetné hroby zároveň tvo-
rili zoskupenia, pričom však rovnako ako v jazdeckých hroboch ich výskyt nemožno spojiť ani
s vekom, ani s pohlavím pochovaných (Budinský-Krička – Točík, 1984, s. 177). Zvyk vkladať
do hrobov zvieracie lebky bol všeobecne rozšírený na severnej a predovšetkým severovýchod-
nej periférii avarského kaganátu v údolí Hornádu. Hoci sa prítomnosť zvieracích pozostatkov
v hroboch často pokladá za milodar, resp. za mäsitú potravu určenú mŕtvemu, niektorí autori
spájajú daný jav skôr s výslednými praktikami pohrebného karu. Mäso z obetovaného zvieraťa
bolo po stiahnutí z kože skonzumované na kare a koža s lebkou a končatinami boli pravdepo-
dobne ako apotropajné predmety vložené do hrobu (Budinský-Krička – Točík, 1984, s. 177).

Čo sa týka funkčných súčastí konského postroja, takmer vo všetkých skúmaných hrobových
celkoch bola evidovaná ich úplná zostava. Všetky kone mali v čeľusti železné zubadlo a (s vý-
nimkou hrobu 233) aj strmene po obidvoch stranách hrudného koša (v hroboch 58, 170 a 229
iba po jednom strmeni). Železná sedlová pracka, takmer bez výnimky situovaná v ľavej bruš-
nej časti konskej kostry, sa vyskytla v 42 hroboch, avšak zvyšky železného okutia sedla, ktoré
sa všeobecne nachádzajú sporadicky, boli evidované iba v hrobe 94. Akokoľvek to hodnotíme,
nedá sa celkom vylúčiť, že niektoré amorfné železné fragmenty nájdené v jazdeckých hroboch
kedysi netvorili súčasť sedlového okutia (Budinský-Krička – Točík, 1984, s. 182; 1991, 26). 

Dekoratívne súčasti konského postroja sa vyskytli iba v 14 jazdeckých hroboch, z čoho v 12
prípadoch v hroboch jazdcov – mužov s garnitúrou opaskových kovaní (hroby 48, 67, 86, 94,
131, 132, 161, 221, 232, 238, 254 a 292), v ženskom hrobe 52 a v detskom hrobe 111. Jedinú
ozdobu zastúpenú vo všetkých 14 hroboch predstavujú len tvarovo rôznorodé faléry, nachá-
dzané prevažne v pároch na spánkových kostiach koní, prípadne v ich blízkosti (v hrobe 48 sa
našli 4 faléry a v hrobe 161 iba jeden kus). Vo väčšine prípadov išlo o predmety odliate
z bronzu, ktoré boli prevažne postriebrené (hroby 52, 67, 94, 111, 221, 232, 238 a 254).
V hrobe 48 sa však zistili aj železné exempláre so stopami zlátenia. Ďalej, s výnimkou hrobu
161, v ktorom sa pri lebke koňa našla iba jedna bronzová faléra a bronzová hrkálka, všetky
ostatné analyzované hroby obsahovali ešte ďalšie ozdobné súčasti z ohlávky ako bronzové
a železné jazykovité nákončia, tvarovo rôznorodé kovania, plechové platničky a pukličky, roz-
ety a iné. Menované súčasti konského postroja zastúpené v každom hrobe v nejednotnom
množstve a type ozdôb zdobili remene na krku koňa, pred sedlom aj za ním, pričom boli spá-
jané tiež prítomnými bronzovými i železnými prackami a krúžkami. Zároveň môžeme konšta-
tovať, že tieto ozdoby boli iba ojedinele pozlátené – napr. železná platnička v hrobe 48 a ob-
jímka z chochola v hrobe 221, resp. postriebrené – napr. 2 bronzové jazykovité nákončia
v hrobe 52, po jednom jazykovitom nákončí v hroboch 67, 94 a 254, ako aj 4 bronzové plat-
ničky v hrobe 254 (Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 15, 17, 19, 26, 46, 56, tab. III: 51; IV: 10,
11; VI: 32; XIII: 18; XXVIII: 38, 39; XXXVII: 18, s. 24-27).

ZVIERACIE PRÍLOHY

V prípade kostí zvierat nájdených v jazdeckých hroboch v Šebastovciach nešlo vždy iba
o lebky a kosti z pohrebného karu. Pri chodidlách jazdca v hrobe 37 sa napríklad našiel celý
skelet sliepky, ktorá v danom prípade nepochybne spĺňala práve funkciu posmrtnej potravy.
Okrem toho v dvoch ďalších jazdeckých hroboch – 94 a 254 – boli zistené celé kostry psov
(Budinský-Krička – Točík, 1991, s. 25, 56). Nálezové okolnosti v obidvoch uvedených hro-
boch však indikujú diametrálne odlišné súvislosti, poukazujúc na úzko účelové pochovanie –
podobne, ako to bolo v prípade koní. Pochovávanie psov spolu s majiteľom totiž predstavuje
veľmi ojedinelý pohrebný zvyk, viazaný výlučne na severnú, resp. západnú hraničnú oblasť
avarského kaganátu. Pritom je zrejmé, že ich prítomnosť v hrobe označuje určitý bližšie nede-
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finovateľný duchovný názor, prípadne kult týchto zvierat. Predpokladá sa, že kult psov, ktorý
všeobecne má staré tradície, úzko súvisí so symbolikou ochrany (Rejholcová, 1992, s. 262).
V prostredí severozápadnej periférie avarského kaganátu preto nepochybne môžeme uvažovať
o symbolike ochrany pochovaných ľudských jedincov. Pravidelne pritom ide o pozostatky psa,
ktorý bol spravidla uložený do hrobu až po čiastočnom zasypaní jamy. V mužskom hrobe 94
v Šebastovciach sa našli dokonca až dva psie skelety (obr. 4: 1). Obidve kostry boli uložené na
stupňovitom odsadení hrobovej jamy. Na stupni pri západnej stene konča dolných končatín
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Tabela 7: Anomálne formy ukladania mŕtvych v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach.
Vysvetlivky: HK – horné končatiny; DK – dolné končatiny; PHK – pravá horná končatina; 

ĽHK – ľavá horná končatina; * – anomália sprevádzaná tesným priložením horných končatín k telu;
** – anomália sprevádzaná tesným priložením dolných končatín k sebe.



jazdca sa nachádzala kostra väčšieho psa, na stupni pri južnej stene – kostra menšieho psa.
Ako už bolo vyššie uvedené, v predmetnom hrobe sa zistili pozostatky dreveného prekrytia,
ktoré, preložené cez stupne po obvode hrobovej jamy, pôvodne oddeľovalo telo jazdca a koňa
od zásypu. Na základe toho môžeme konštatovať, že obidva psy boli uložené k stenám hrobo-
vej jamy až po vytvorení hrobovej komory, pričom ich bezprostredné situovanie priamo na
veko drevenej schránky jasne imituje ich strážnu úlohu. Naproti tomu kostra psa v hrobe 254
bola uložená priamo do zásypovej vrstvy pri východnej stene hrobovej jamy nad telá jazdca
a koňa (obr. 6: 2). Obidva hroby patrili jazdcom vyzbrojených sečnou zbraňou s ostrím na jed-
nej strane, kopijou a dýkou. Samotná prítomnosť psov v hroboch týchto jazdcov – bojovníkov,
ako aj spôsob ich uloženia zreteľne dokladá ich význam, resp. úlohu, ktorú mali pri strážení
hraničnej osady v Šebastovciach v záverečnej etape trvania avarského kaganátu (Budinský-
-Krička – Točík, 1984, s. 179). 

Kľúčovú úlohu však bezpochyby mali práve kone, ako sa dá usudzovať aj z ich rovnocen-
ného pochovania po boku jazdca na dne hrobovej jamy. Podľa archezoologických analýz
z iných súčasných pohrebísk boli vo všeobecnosti do hrobov vkladané prevažne kone v najlep-
šom použiteľnom veku – až v počte okolo 75 % išlo o zvieratá mladšie ako 9 rokov (Ambros –
Müller, 1980, s. 83). To je v súlade i so zistením na pohrebisku v Šebastovciach. Približne 50 %
z týchto koní však vykazovalo patologicko-anatomické zmeny na kostre, čo s veľkou pravde-
podobnosťou súviselo práve s ich intenzívnym využívaním. V každom prípade rozsah týchto
anomálií vo väčšine prípadov nemal žiadny vplyv na celkovú výkonnosť zvierat. V skúmaných
hroboch sa výraznejšie ochorenie predstavované zápalom kolenného kĺbu zistilo iba na kostre
staršieho koňa z hrobu 233 (Ambros – Müller, 1980, s. 81, 83). Priamym dôsledkom takéhoto
postihnutia musela byť okamžitá bolesť pri akomkoľvek pohybe. Preto je veľmi pravdepo-
dobné, že tento kôň už minimálne v závere svojho života neslúžil ako jazdné zviera, čo by na-
koniec mohla dokladať aj už vyššie konštatovaná ojedinelá absencia strmeňov v predmetnom
nálezovom celku.

Podľa archeozoologických zistení boli ako jazdecké kone využívané hlavne žrebce a len vý-
nimočne valachy či kobyly. V jazdeckých hroboch na pohrebisku v Šebastovciach sa kobyly
našli iba v ženskom hrobe 52, v mužských hroboch 80, 88 a 225 (pritom v hroboch 88 a 225
išlo o staršie 15 – 18-ročné zvieratá) a v detskom hrobe 170 (Ambros – Müller, 1980, s. 80, 
97-101). Vychádzajúc z veku mŕtvych a veku koní s nimi pochovaných, dá sa predpokladať, že
kone sa zo stád vyberali predovšetkým na základe telesnej výšky, ktorá vyhovovala jazdcovi.
Svedčí o tom vek koní v detských hroboch 84, 111 a 187 (ten však nebol určený v prípade det-
ských hrobov 289 a 321), ktorý nepresahoval 2,5 roka. Určite bolo nevyhnutné, aby vek koňa,
predstavovaný okrem iného aj jeho telesným vzrastom, vyhovoval fyzickým možnostiam die-
ťaťa. Čo sa týka mužských hrobov, vek koní bol v porovnaní s detskými hrobmi, prirodzene,
prevažne vyšší a vo väčšine prípadov sa pohyboval v rozsahu medzi 4 až 9 rokmi. Vyskytli sa
však aj žriebätá vo veku 1,5 až 2,5 roka (hroby 226 a 229), ako i staršie kone vo veku 15 – 20
rokov (hroby 88, 94, 225 a 233). Uvedené rozdiely vo veku koní možno pripísať predovšetkým
dĺžke ich života, prípadne starobe. Zaznamenaný nárast veku koní v hroboch mŕtvych od veko-
vej kategórie infans I až do veku adultus II/maturus I totiž dokladá, že kone získané v mladom
veku rástli a starli spolu so svojim majiteľom až do konca. V každom prípade podstatne nižšia
veková kategória koní (2 – 9 rokov) v hroboch jazdcov vo veku maturus II nemusí nevyhnutne
indikovať iba výmenu starého koňa za mladého. Už aj vyššie konštatované 75%-né zastúpenie
mladých koní na pohrebiskách predmetného obdobia nabáda, že výmena sa musela uskutočňo-
vať podstatne častejšie, a to aj medzi zvieratami mladšími. Dôvodom mohlo byť napríklad
usmrtenie zvieraťa v boji či následkom zranenia, jeho odcudzenie, úrazy s trvalými následkami
a pod.
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DATOVANIE

Jazdecké hroby na pohrebisku v Šebastovciach sa prvýkrát objavujú už v najstaršej fáze po-
chovávania, predstavovanej úsekom NS II. Bez ohľadu na vek a pohlavie pochovaných sa
potom s nimi nepretržite stretávame až do fázy NS IV (Zábojník, 1995, obr. 8). Z tabely 8 je
však zrejmé, že kým počet mužských jazdeckých hrobov v porovnaní s najstaršou fázou
v úseku NS III výrazne narastá, počet ženských a detských hrobov s koňmi, naopak, klesá či
dokonca dočasne mizne. Daný fakt azda možno vysvetliť nízkou početnosťou mužskej časti
dospelej populácie v najstaršej fáze (NS II) a jej posilnením v nasledujúcej fáze. Všeobecne vy-
soká koncentrácia jazdeckých hrobov v NS III môže súvisieť so zvýšenou intenzitou pochová-
vania v tejto fáze, a teda so zvýšenou dôležitosťou príslušnej osady a jazdeckej elity poverenej
jej strážením. Markantný úbytok jazdeckých hrobov v nasledujúcej fáze (NS IV) však už napo-
vedá, že význam strážnej osady v Šebastovciach upadá, o čom by svedčila úplná absencia jaz-
deckých hrobov v záverečnom období pochovávania, predstavovanom úsekom NS IVa. Jaz-
decká zložka v záverečnej fáze výskytu jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach 
(NS IV) sa tak vyznačuje opätovným výrazným poklesom počtu mužských jazdeckých hrobov
a znovuobjavením sa jazdeckých hrobov nedospelých jedincov. 

ZÁVER

Výsledky analýz preukázali, že pohrebné zvyky v jazdeckých hroboch na pohrebisku v Še-
bastovciach odzrkadlené v jednotlivých zložkách pohrebného rítu korešpondujú nielen so si-
tuáciou v nejazdeckých hroboch, ale i s pomermi na iných súčasných pohrebiskách. Túto ustá-
lenosť zaiste možno pokladať za výsledok kultúrneho prostredia – rozšírené idey a posmrtné
predstavy boli jednotnej povahy a vzťahovali sa na celú komunitu bez ohľadu na vek, pohlavie
a spoločenské postavenie mŕtvych. Podľa toho sa v jazdeckých hroboch stretávame s mnohými
známymi praktikami, ktoré dokladajú tradície a vieru v posmrtný život. Ide dokonca aj o nie -
ktoré menej používané praktiky, ako napríklad predpokladanú obeť dieťaťa zaznamenanú
v mužskom hrobe 58, v súvislosti so sekundárnymi zásahmi zas špecifické predstavy spojené
s vampirizmom a mágiou.

Jednotnú, resp. podobnú povahu mali nepochybne aj príčiny odchýlok v pohrebných zvy-
koch, ako napríklad odlišná orientácia, rôzne spôsoby ukladania mŕtvych či niektoré negatívne

70

Tabela 8: Počet jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach v jednotlivých fázach
pochovávania v závislosti od veku a pohlavia pochovaných



prejavy (vykrádanie hrobov). Bez ohľadu na kategóriu hrobov tieto príčiny, podobne ako na
iných súčasných pohrebiskách, zrejme často súviseli s mnohými prozaickými dôvodmi a osob-
nými rozhodnutiami.

Medzi nejazdeckými a jazdeckými hrobmi, ako i medzi jazdeckými hrobmi podľa veku
a pohlavia však boli pozorované určité rozdiely. Tie indikujú, že daná spoločnosť bola vysoko
organizovaná a vnútorne diferencovaná. V rámci jazdeckých hrobov je podstatná silná prevaha
jedincov mužského pohlavia pochovaných so zbraňami a s opaskovými garnitúrami. Nepo-
chybne vďaka tejto prevahe boli rozdiely signalizujúce určitú hierarchiu zaznamenané predo-
všetkým v hroboch mužov. Podľa zistenia možno za bohatších, resp. vplyvnejších jedincov po-
kladať mužov pochovaných do najväčších hrobových jám s opaskovou garnitúrou a okrem
iného i so sečnou zbraňou. Ich kone mali ohlávku zdobenú množstvom dekoratívnych kovaní,
ktoré boli často postriebrené, niekedy i pozlátené. Naopak, o radových jazdcoch svedčia skôr
kratšie a užšie hroby a osobná výstroj bez opaskových kovaní. Výzbroj, pozostávajúca poväč-
šine len z oštepu, bola väčšinou doplňovaná strelnými zbraňami (hroty šípov) a postroj ich koní
neobsahoval žiadne dekoratívne súčasti. Súčasne možno konštatovať, že výskyt niektorých
nadštandardných súčastí hrobovej výbavy, ako boli sečné zbrane a opaskové garnitúry (vyššie
pripísané vplyvnejším jedincom) sa viazal predovšetkým na hroby starších mužov pochova-
ných vo veku maturus až senilis. Preto je možné že status, ktorý uvedené predmety označovali
a ktorý sa odzrkadľoval i vo veľkosti hrobovej jamy, úzko súvisel s prekonanými rizikami
a s vekom nadobudnutými skúsenosťami. 

Nepochybne iná bola situácia v ženských jazdeckých hroboch. Odlišný charakter týchto ná-
lezových celkov, ako aj ich samotná zriedkavosť totiž poukazujú skôr na veľmi konkrétne dô-
vody. Môžeme len predpokladať, že kôň v hrobe týchto osôb indikuje skôr výnimočný stav
v súvislosti s ich spoločenským postavením. Vyšší stupeň spoločenského postavenia dokladajú
tiež jazdecké hroby detí. Absencia súprav opaskových kovaní v detských hroboch však napo-
vedá, že títo jedinci ešte nedosiahli vek či skúsenosti na to, aby ju vlastnili. A hoci medzi zried-
kavo zastúpenými zbraňami prevládajú iba jednoduchšie zbrane predstavované hrotmi šípov,
ich prítomnosť rovnako ako aj prítomnosť samotného koňa už viac-menej spoľahlivo môžeme
pokladať za znak vyššieho spoločenského postavenia dieťaťa. 

Je veľmi pravdepodobné, že v prípade žien a detí pochovaných s koňom ide o rodinných prí-
slušníkov niektorých jazdcov. Mohlo ísť o dar alebo dedičnú tradíciu. Tá by pri absencii muž-
ského potomka pripadala do úvahy aj v prípade ženských jazdeckých hrobov. Pritom treba
predpokladať, že uloženie koňa do hrobov niektorých žien a detí odráža predovšetkým kul-
túrnu tradíciu malej časti populácie, čím pochovaných automaticky radí medzi elitu.

V každom prípade samotná existencia ženských jazdeckých hrobov, ako i prevažná absencia
rozdielov v jednotlivých skúmaných fenoménoch pohrebného rítu v závislosti od veku a pohla-
via mŕtvych dokladá určitú rovnocennosť v medziskupinových vzťahoch. Výnimočne evido-
vané rozdiely totiž mnohokrát boli výsledkom prirodzených fyzických odlišností vo vzraste
a v telesnej sile zomretých, s čím súviselo i rozdelenie úloh v spoločnosti. Rozdiely v type hro-
bových príloh v hroboch podľa veku a pohlavia sú preto prirodzené a významne vymedzujú
odlišný charakter mužských, ženských a detských jazdeckých hrobov. 

Z celkového množstva 369 hrobov 46 jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach
predstavuje 12,47 %. Toto percento prípadov tak radí lokalitu v Šebastovciach medzi nekro-
poly s najvyšším zastúpením jazdeckých hrobov v predmetnom období. Na východnom Slo-
vensku k nim patria ešte neďaleké pohrebiská v Košiciach-Barci (21,05 %), vo Valalikoch-
Všesvätých (17,92 %) a Kechneci/Hraničnej pri Hornáde (13,41 %). Vyššie percento
zastúpenia jazdeckých hrobov je známe už len z územia južného Slovenska. Ide o geograficky
úzko ohraničenú oblasť pohrebísk v Komárne – najväčšie z nich – v Komárne-Lodeniciach –
poskytlo až 41,18 % jazdeckých hrobov a blízkej Žitavskej Tône (28,92 %). Takáto vysoká
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koncentrácia jazdeckej zložky zrejme svedčí o strategickom význame a o kľúčovom postavení
obidvoch týchto oblastí. S výnimkou nekropol v Devínskej Novej Vsi (10,9 %) a Cíferi-Páci
(10,08 %) totiž všetky ostatné pohrebiská datované do obdobia avarského kaganátu buď neob-
sahovali žiadne, alebo dosahovali len nízke percento jazdeckých hrobov. Uvedené sa dokonca
týka i niektorých najväčších a najbohatších nekropol, ako napríklad pohrebiska v Holiaroch
(4,01 %), Štúrove (3,57 %) či Nových Zámkoch (2,33 %).

Z evidovaných 46 jazdeckých hrobov na pohrebisku v Šebastovciach sa dá približne 32 hro-
bov pokladať za bojovnícke. Prirodzeným výberom boli vylúčené ženské a detské hroby, hroby
bez zbraní a tiež symbolický hrob 374. Zvyšných 32 hrobov pravdepodobne reprezentuje elitu
vojenskej družiny, ku ktorej možno prirátať ešte ďalších peších bojovníkov pochovaných v ne-
jazdeckých hroboch a vyzbrojených sekerami a lukmi.

Existencia jazdeckých hrobov bojovníkov vyzbrojených nadštandardnými zbraňami, dato-
vanie, ako aj samotná lokalizácia pohrebiska v Šebastovciach na periférii avarského kaganátu,
v oblasti s vysokou koncentráciou jazdeckej zložky dokladá, že priliehajúca osada mala strážny
charakter. Napriek minoritnému zastúpeniu jazdeckej zložky charakter týchto hrobov, výstroj
a výzbroj osôb v nich pochovaných podľa všetkého nasvedčuje, že ide o nadradenú vrstvu, tvo-
riacu jadro danej spoločnosti. Prestíž jazdeckej zložky okrem iného nepochybne súvisela práve
s jej aktívnym podielom na obrane územia i samotnej spoločnosti.

Pokles počtu jazdeckej elity v záverečnom úseku neskorého stupňa, ktorý je na skúmanom
pohrebisku jednoznačne dokumentovaný výrazným úbytkom jazdeckých hrobov, už môžeme
pokladať za výsledok podstatných celospoločenských zmien. Veľmi pravdepodobné je, že ta-
kéto preriedenie elity spoločnosti súviselo práve s nepokojmi sprevádzajúcimi zánik avarského
kaganátu v závere jeho trvania. S touto udalosťou zaiste možno spojiť i jej definitívny odchod
v poslednej etape trvania osady v Šebastovciach. To znamená, že aj keď život v osade ešte istú
krátku dobu pokračoval ďalej, príslušníci jazdeckej zložky už neboli jeho súčasťou. 

Mgr. Marta Ďuricová
Krupinská cesta 13
SK-960 01 Zvolen
m_duricova@hotmail.com

Zoznam použitých skratiek

Orientácia:
J – juh
JJZ – juho-juhozápad
JZ – juhozápad
ZJZ – západo-juhozápad
Z – západ
ZSZ – západo-severozápad
SZ – severozápad
SSZ – severo-severozápad
S – sever
SSV – severo-severovýchod
SV – severovýchod
VSV – východo-severovýchod
V – východ
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VJV – východo-juhovýchod
JV – juhovýchod
JJV – juho-juhovýchod

Rozmery hrobových jám:
dĺ – dĺžka
š – šírka
hĺ – hĺbka

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 1/4555/07.

Do tlače odporučil: Doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.

Skratky použité v literatúre sú uvedené v brožúre Pokyny na úpravu rukopisov. Nitra, 1999,
resp. v publikácii Abkürzungsverzeignis für Zeitschriften. Ber.RGK 73, 1992, s. 447-540.
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Summary

Equestrian graves from the Avar khaganate necropolis in Šebastovce

This article presents a detailed analysis of the equestrian graves from the burial ground at Sebastovce
in Slovakia dated to the late phase of the Avar Khaganate period. The collection of graves under study is
represented by a total of 46 equestrian burials selected from a total of 369 excavated graves. The sole
burial method used in all of the analyzed graves is the deposition of non-cremated bodies of the decea-
sed. At the same time a great majority of the graves contained no more than one individual. Exception
to the rule presents grave 58 where two skeletons in a single pit were discovered and a symbolic grave
374 where no human skeleton was found. The deceased of both male and female gender as well as of all
age groups are present. Nevertheless there is a considerable prevalence of male adults and the dead bu-
ried aged between 30 – 50 years.

Analogous to non-equestrian graves a predominant orientation of the graves studied is the equatorial
orientation from east to west (E – W). Mentioned orientation prevails over a few other digressions to-
wards north and south in all stages of burial activity (table 1). In accordance with a predominant E – W
orientation of the graves the bodies of the deceased were laid by the north wall of the grave pits with
their heads towards east. The horse remains were positioned in an opposite direction to the horsemen on
his left-hand side next to the south wall of the grave pit.

The grave pits are mostly of a rectangular shape with square corners, that are often combined with
corners rounded. Trapezoidal shapes occured as well. Dimensions of the grave pits reached the highest
average parameters in male graves while the graves of children showed the lowest average results. This
applies for the surface parameters in particular as differences in average grave depth in regard of age
and gender of the deceased are not as distinctive (table 2, 4).

Modifications to grave pits in the collection of graves under study are of a great uniformity. Majority
of the graves is characterized by a level pit bottom and vertical walls. Other modifications such as a slo-
ping bottom, bottom depressions or step modification to the walls represented in a few various combi-
nations are quite rare. Besides modifications to grave pits themselves there was also detected the usage
of two types of wooden modifications: the framing and unattached covering of the dead (table 5). 
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The results of the analyzes show that many of the phenomena examined are related neither with age
and gender of the deceased nor with a chronological period. Nevertheless, some components of the bu-
rial rite recorded seem to have been determined by all of the three factors. For example the results of the
metric average data in connection with age and gender mentioned above indicate that the grave pit size
to a great extent depended on the physique of the deceased. On the other hand a gradual decrease of both
the average length and depth towards later periods suggests a certain chronological outline. That means
that by commencing the oldest phase of burial activity there is a tendency toward shortening and deepe-
ning of shallower grave pits (table 3). The chronological succession is apparent also in case of step mo-
dification to the walls of the grave pits. In the equestrian graves it is characteristic for the oldest or older
phases of burial activity as later it gradually disappears (table 6).

The most frequent manner of deposition of the dead is laying the body into the grave stretched on the
back, with arms parallel to the body. Anomalies in the deposition of the deceased are quite rare. Within
the collection of the graves studied only a few deviations concerning a diagonal deposition of the dead
body and anomalies of arms were detected (table 7). The latter one can be regarded to be caused by
a practised custom to bandage the bodies of the deceased. The secondary interventions into the graves
of ancient origin could be observed in 13 equestrian graves. In the majority of cases the manner of a sys-
temless violation of the graves testifies the activities of the gravelifters more than anything else. Howe-
ver, some intentional practices such as turning the skulls of the deceased face down or removing certain
bones of their otherwise intact skeletons could have been partly influenced by a ritual. In such cases the
nature of the damage to the corpse gives evidence to the superstitious notions of the survivors, nowa-
days associated with vampirism and magic.

According to analyses the occurence of the grave goods in the equestrian graves largely depended on
age and gender of the dead. Consequently for the male graves are typical the cast belt garnitures and
weapons while decorative artifacts and shuttles are mostly the contents of the female graves. Presence
of a single weapon in some of the juvenille graves suggests a priviliged background, nevertheless it is
never accompanied by mountings of the belt garnitures.

Functional harness parts represented by a horse bit, a pair of stirrups and buckles to fasten them were
found next to horse skeletons in all analyzed graves. On the other hand decorative harness parts occured
only in 14 graves. The belts of the headstall are most commonly adorned by various types of trappings.
These are above all bronze cast and are often silvered or gilded. Nose-bands and straps adorned with
smaller adornments were also part of the headstall. All decorative harness parts appear in every grave in
a notable heterogeneity of quantity and type of adornments.

A very rare and specific phenomenon recorded in the equestrian graves exclusively presents the ap-
pearence of dog remains. Likewise the horse depositing, the dogs in the graves indicate close relations
with the horsemen and as such a certain degree of interdependency. It is apparent, that both sorts of ani-
mals played a key role in the life of the equestrian what inevitably had to find its reflection in burial
practice.

In the period preceeding the abandonment of the settlement there is a considerable decrease in the
number of the male equestrian graves (table 8). It is very likely that this decrease followed by a definite
withdrawal of the equestrians is a result of the turmoil attending the fall of the Khaganate sometimes at
the turn of the 9th century.

In general the customs observed in the equestrian graves are similar to those in regular graves as well
as to those at other contemporary necropolis. The same applies for the anomalies within certain ana-
lyzed components. They proved to be rare and of a moderate nature and do not differ from the ones de-
tected in regular non-equestrian graves.

The results of the analyses show, that within a group of graves under study there are no major differ-
ences according to age, gender and social rank of the deceased. The predominance of some analyzed
phenomena in graves of adult males can be ascribed to the overall prevalence of male graves in the col-
lection examined. This prevalence and the equipment consisting of weapons and belt garnitures testify
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the key responsibility of the equestrians to participate in the territory and society defence. Moreover this
active role suggests that the equestrians formed the core of the society and as such could enjoy a certain
privilege within a community. Considering rare equestrian graves of women and children some of the
relatives could benefit from this privilege as well.

However, the interpretation of the situation on the sole burial ground can not be considered as char-
acteristic for all of the equestrian graves in the period discussed. Certainly it is desirable to make a com-
plex research also on other contemporary necropolis as well as to make mutual comparisons before
reaching more satisfactory results concerning the phenomenon of the equestrian graves in the Avar Kha-
ganate period.

76



PEŠÍ BOJOVNÍCI Z OBDOBIA AVARSKÉHO KAGANÁTU 
NA POHREBISKÁCH Z ÚZEMIA SLOVENSKA

Mikuláš Feník

AVAR KHAGANATE’S PERIOD FOOT – SOLDIERS 
FROM THE BURIAL SITES FROM SLOVAKIA

Abstract: The basic information source about Avar Khaganate’s period and its influence of power and culture on
Slovak territory are the big cemeteries. A large number of graves, that they brought, are an ideal mean for imple-
mentation of statistical analyses. Also the phenomenon of foot – soldiers has become a content of such an analy-
sis. Until now it has not been paid individual attention to that topic, therefore the current article tries to render the
further meaning of this problem. By means of proper sites selection and foot – soldiers’ internal structure arran-
gement on the basis of present types of weapons were at first analysed in detail the selected features (general de-
scriptive parameters of grave and deceased, arms and its position in grave, other non-military grave inventory or
dating), that at the end of work the general chronological, but especially sociological picture of Avar Khaganate’s
period foot – soldiers on the cemeteries from Slovak territory could be characterized by their summarization.

Key words: paleosociology, infantry, arms, Avar Khaganate, Slovakia.

Zámerom predloženej štúdie, ktorá vychádza z mojej diplomovej práce1, nebolo priniesť
kompletný obraz hrobov jedincov, ktorých podľa povahy s nimi uložených príloh, to znamená
obsahujúcich militárium/militáriá, no bez akýchkoľvek znakov jazdectva (kôň/konský postroj),
by sme generalizujúco mohli nazvať pešími bojovníkmi, patriacimi do obdobia avarského ka-
ganátu z územia Slovenska. Šlo predovšetkým o štatistickú sondu do oblasti tejto problema-
tiky, zahrňujúcu čo najreprezentatívnejšiu vzorku, a to tak po kvalitatívnej, ako aj po kvantita-
tívnej stránke, z celkového počtu u nás aktuálne registrovaných súborov (pohrebiská) vyššie
menovanému času a kultúrnemu okruhu prináležiacich dotyčných nálezových objektov
(hroby). S určitou dávkou nadhľadu ju rovnako možno považovať aj za tzv. „výber reflektujúci
aspoň podstatnú časť stavu doterajšieho bádania na poli tohto fenoménu“.

Samotný priebeh celej analýzy pritom sledoval v prvom rade obšírnejšie oboznámenie sa
s voľbou danej kolekcie nekropol (kapitola „Analyzovaný súbor pohrebísk“), prechádzajúce do
vymedzenia pozorovaného javu a odôvodnenia stanovených kritérií pre jeho vnútornú štruk-
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túru („Štruktúra hrobov peších bojovníkov“). Tá sa potom ďalej v príslušnom zvolenom poradí
odvíja od jednotlivých skupín a ich subkategórií, opäť podrobne rozoberajúc už vopred pri-
oritne definovanú škálu opisných znakov súvisiacich hrobov. Cez prekážky, keď bolo nutné vy-
rovnať sa s rozličnou úrovňou vypovedacej schopnosti pramennej bázy, zároveň generuje čiast-
kové výsledky, aby tie mohli byť nakoniec podkladom na všeobecné zhodnotenie časovej
(„Chronologické súvislosti výskytu hrobov peších bojovníkov“) a spoločenskej („Možnosti so-
ciologickej interpretácie analyzovanej skupiny hrobov“) dimenzie miesta i významu špecifiko-
vaného komplexu, bez zbytočného a komplikujúceho vytvárania tendenčných väzieb historic-
kého a etnického rázu.

ANALYZOVANÝ SÚBOR POHREBÍSK

Voľba súboru – vzorky/výberu analyzovaných pohrebísk (tabela I) sa riadila týmito 5 zá-
kladnými kritériami:

1. kritérium prítomnosti hrobov zodpovedajúcich svojím charakterom primárnej podmienke
definície pochovaného pešieho bojovníka, to znamená obsahujúcich v rámci hrobového in-
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Tabela I: Analyzovaný súbor pohrebísk. Priradené poradové čísla zodpovedajú číslovaniu na obrázku
1 (mapa polohy vybraných lokalít). Vysvetlivky: Cel. poč. hr. – celkový počet hrobov; Poč. hr. sprac.

sk. – počet hrobov spracovávanej skupiny; Por. č. – poradové číslo.



ventára militárium bez znakov jazdectva (kôň, konský postroj či jeho časti uložené spolu
s mŕtvym);

2. množstvo hrobov, a to tak samotných peších bojovníkov, ako aj celkovo všetkých i jednot-
livo podľa pohrebísk (čím vyšší je totižto ich počet, tým menšie skreslenie bude mať ko-
nečný obraz skúmanej problematiky, čo v oblasti numerických hodnôt do určitej miery zna-
mená možnosť zovšeobecňovať z nich získané údaje pre celé naše územie);

3. kvalita a vôbec vypovedacia schopnosť nálezových celkov (čas, kedy a akým spôsobom boli
uskutočnené výskumy, s následne z toho vyplývajúcou úrovňou publikovania či vôbec zve-
rejnenia výsledkov a tým aj ich dostupnosti, to sú faktory, ktoré určili diapazón možností
vyťažiť čo najviac potrebných informácií pre túto prácu);

4. geografický aspekt rovnomerného zastúpenia všetkých oblastí južného Slovenska (obrázok
1), kam periférne zasiahol avarský kaganát (Zábojník, 1995, s. 234-235) (počtom lokalít jed-
noznačne dominujúce juhozápadné Slovensko s vysunutou enklávou v priestore Bratislav-
skej brány, juh stredného Slovenska vymedzený riekami Hron a Rimava a na východe Ko-
šická kotlina);

5. okrem samotného množstva hrobov analyzovanej skupiny je pre voľbu lokalít dôležitým
i podiel všetkých s prílohami výzbroje a výstroje pochovaných jedincov na celkovom zlo-
žení tej-ktorej nekropoly (tento jav názorne vyjadruje tzv. index výzbroje (Zábojník, 1995,
s. 211-212), ktorého vysoké hodnoty podčiarkujú významné postavenie pohrebiska vo vý-
skume spoločenskej organizácie obyvateľstva, ktorej mocenský aparát sa opieral o militari-
zovaných jedincov).
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Obrázok 1: Mapa polohy vybraných lokalít a ich podiel na pomernom zastúpení skupín hrobov 
peších bojovníkov vyčlenených zo spracovávanej kolekcie 232 hrobov.



ŠTRUKTÚRA HROBOV PEŠÍCH BOJOVNÍKOV

Koncipovanie štruktúry hrobov peších bojovníkov z vybraného – testovaného súboru priro-
dzene vychádzalo z prvku ozbrojenej zložke spoločnosti najvlastnejšieho, čiže výzbroje. Tá má
svoj aktívny alebo pasívny charakter (Ožďáni – Zábojník – Nevizánsky – Kuzma, 1992, s. 5),
ale keďže spracovávaná skupina vykazovala iba prvý z nich, triedenie sa odvíjalo práve od
neho, teda od zbraní, držiac sa terminológie a základného členenia militárií podľa ich použitia2,
so zreteľom na prítomnú existenciu 24 rôznych variácií – od samostatne sa vyskytujúcej zbrane
cez dvoj- , troj- , štvor- až po ich päťkombináciu:
A – skupina sečná zbraň;

A1 – samostatne sa vyskytujúca sečná zbraň;
A2 – sečná zbraň a kompozitný luk;
A3 – sečná zbraň, kompozitný luk a hrot šípu;
A4 – sečná zbraň, kompozitný luk, bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž) a hrot šípu;
A5 – sečná zbraň, kompozitný luk, úderová zbraň (mlat), bodná zbraň s čepeľou (bojový 

nôž) a hrot šípu;
A6 – sečná a úderová zbraň (sekera);
A7 – sečná zbraň, bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž) a hrot šípu;
A8 – sečná zbraň a hrot šípu;

B – skupina diaľková zbraň (kompozitný luk);
B1 – samostatne sa vyskytujúci kompozitný luk;
B2 – kompozitný luk, úderová zbraň (sekera) a hrot šípu;
B3 – kompozitný luk, úderová zbraň (sekera), bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž) a hrot 

šípu;
B4 – kompozitný luk, bodná zbraň (bojový nôž) a hrot šípu;
B5 – kompozitný luk a hrot šípu;

C – skupina bodná žrďová zbraň (kopija/oštep);
C1 – samostatne sa vyskytujúca bodná žrďová zbraň (kopija/oštep);
C2 – bodná žrďová zbraň (kopija), úderová zbraň (sekera) a hrot šípu;
C3 – bodná žrďová zbraň (kopija) a bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž);
C4 – bodná žrďová zbraň (kopija) a hrot šípu;

D – skupina úderová zbraň (sekera/mlat);
D1 – samostatne sa vyskytujúca úderová zbraň (sekera);
D2 – úderová zbraň (sekera) a bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž);
D3 – úderová zbraň (mlat), bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž) a hrot šípu;
D4 – úderová zbraň (sekera) a hrot šípu;

E – skupina bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž);
E1 – samostatne sa vyskytujúci bojový nôž;
E2 – bojový nôž a hrot šípu;

F – skupina diaľková zbraň (hrot šípu);
F1~F – samostatne sa vyskytujúci hrot šípu.

Poradie, v akom za sebou nasledujú jednotlivé skupiny a ich subkategórie delenia hrobov
peších bojovníkov, sa riadi charakterom a množstvom zastúpených tried militárií. Tie z po-
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vými a diaľkovými zbraňami. Bližšie špecifikovať situáciu však pomohla o niečo podrobnejšia štruktúra (podľa:
Zábojník, 1995, s. 252), ktorá rozlišuje pri bodných zbraniach bodné žrďové (kopija, oštep) a bodné s čepeľou
(bojový nôž, dýka) a u diaľkových šíp (hrot šípu) a luk, resp. jeho obloženie.



hľadu účinnosti, výhradne vojenského určenia použitia, náročnosti výroby, čiže kompletne
kvality v kombinácii s kvantitou nestoja na rovnakej úrovni možných interpretácií. To zna-
mená, že výzbroj sa dá posudzovať z viacerých uhlov. Môže u nej ísť o hlavnú súčasť vojenskej
techniky, prostriedok lovu, prejav remeselnej a umeleckej produkcie, predmet výmeny či arti-
kel obchodu alebo atribút moci a doklad spoločenskej nadstavby (Ruttkay, 1975, s. 120). Ak si
zoberieme za prvé kritérium účel zbrane výlučne na boj, jednoznačne dominantné postavenie
získavajú sečné zbrane. Spolu s technologickou stránkou vyhotovenia a tým aj hodnotou, ktorá
sa od toho odrážala vo sfére obchodnej i spoločenskej, sa k nim pripája diaľková zbraň – kom-
pozitný luk. Luk so šípom, kopija a oštep sa mohli stať tiež poľovníckymi potrebami. Na tretiu
pozíciu sa preto radí skupina bodná žrďová zbraň (kopija, oštep). Je to aj z dôvodu pomerne
malého počtu jej zastúpenia v spracovávanom súbore (20 kusov), ale takisto kvôli zaujíma-
vosti, že sa v rámci neho nevyskytuje v jedinom hrobovom celku s predošlými dvoma kategó-
riami. Pri zostávajúcich troch položkách sú dosť problematickými bodné zbrane s čepeľou
a úderové zbrane. Tak ako sekera s mlatom slúžili ako bežný každodenný nástroj, ani „väčší“
nôž nemusel byť hneď považovaný len za zbraň a naopak. Opäť však, s prihliadnutím na ich
množstvo, sú prednostne na štvrtom mieste úderové zbrane. Hrot šípu, i keď je to z funkčného
hľadiska neoddeliteľná súčasť luku, uzatvára túto postupnosť. Ak by sa totiž nezobrala do
úvahy proporcionalita výskytu jednotlivých kategórií výzbroje, v slede rozdelenia subkategórií
podľa príslušnosti ku skupine by došlo k ich nahromadeniu práve napríklad pri diaľkovej
zbrani – hrote šípu alebo pri bodnej zbrani s čepeľou – bojovom noži, ktoré sú vzhľadom na
kvantitu najčastejším prvkom v kombináciách. Kvôli viac-menej vyváženému obsahu štruk-
túry hrobov peších bojovníkov teda zaujali posledné postavenie.

Hroby „peších bojovníkov“, to nie je len výzbroj. Rozbor si pri jednotlivých hodnotených
objektoch všímal, nadväzujúc na predostreté zámery v úvode práce, jednak všeobecne popisné
parametre, to znamená nálezisko, odkiaľ hrob pochádza, číslo hrobu, pohrebný rítus, pohlavie3

s vekom pochovaného (ak je to možné) a orientáciu, potom samotnú výzbroj, kvantitatívno-kva-
litatívnu stránku jej zloženia plus spôsob umiestnenia v hrobovej jame vo vzťahu k telu nositeľa
a sprievodný inventár, funkčné doplnky militárií, ako sú napríklad pracky z opaskov, na ktoré sa
upevňovala pošva s mečom alebo bojovým nožom, či vôbec „bohatstvo“ zvyšného pridaného
materiálu. K tomu všetkému sa formou vypichnutých zvláštností pridružili porušenia a úprava
hrobu. Veľmi dôležitým a nezanedbateľným sa stalo aj datovanie. V každej tejto položke, priro-
dzene, ide o už známu, prácou len prebratú súčasť náplne primárnych (tabela I) aj rozširujúcich
štúdií k vybraným lokalitám. Aj z tohto dôvodu sa preto snaha upriamila vždy na scelenie via-
cerých hrobov pod určitú spoločnú charakterovú črtu v rámci navrhnutých subkategórií.

Akú možnú spojitosť vykazuje hrobová konštrukcia, uvedomujúc si jej špecifickú proble-
matiku (Zábojník, 2004, s. 25), s vytriedenými skupinami, sa sledovalo graficky vyjadreným
percentuálnym podielom spolu s objemom hrobových jám (Feník, 2006, tabela 10 a grafy 10a
až f), ktorý Z. Čilinská jednak spája so sociálnym postavením (1992a, s. 39), jednak takúto in-
terpretáciu spochybňuje v základnom katalógu pri tom istom nálezisku, Želovciach (1973,
s. 11). Objem (V), určiteľný, prirodzene, len poznaním všetkých parametrov (dĺžka, šírka,
hĺbka), bol pritom rozdelený na tieto kategórie: V1 – V < 2 m3,V2 – 2 m3 ≤ V < 5 m3, V3 – 5 m3

≤ V < 10 m3 a V4 – V ≥ 10 m3. Pre každú skupinu výzbroje sa taktiež osobitne určila jeho prie-
merná hodnota. Rovnako sa tabelou s príslušným grafom (Feník, 2006, tabela 11 a grafy 11a až
f), neodhliadnuc od komplikácií metodického rázu pri spracovávaní a interpretácií, kvantifiko-
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3 Do spracovávanej kolekcie boli zahrnuté takisto ženy. Na prvý pohľad asi nelogická spojitosť medzi výsostne

mužským „remeslom vedenia vojny“ tej doby a nálezmi militárií v hroboch žien dostala svoj priestor na bližšie
vysvetlenie (platí to tiež pre detské hroby) v kapitole o možnostiach sociologickej interpretácie analyzovanej
skupiny hrobov. Jednako ide o fenomény, ktoré si zasluhujú pozornosť (Feník, 2006, tabela a graf 6).



vali prílohy – s cieľom pozorovať ich vývoj vo všetkých skupinách výzbroje aspoň v zostruč-
nenom, vnútorne podrobnejšie typologicky neurčenom a bez nejasností (účelom nešpecifiko-
vané nálezy, rôzne kovové úlomky a pod.), členení:

– opaskové garnitúry (úplné, neúplné a jednotlivé kovania s podielom drahých kovov);
– šperk (plus podiel drahých kovov);
– predmety honosného a osobitého charakteru [pozri príklady hrobov ŽEL4 818 (Čilinská,

1973, s. 179-180; tabela CXXX) a 170 (tamtiež, s. 65-66; tabela XXX) – kalich, oboly];
– nádoby (keramika a podiel vedier);
– predmety dennej potreby (zahrňuje široký diapazón pracovných, aj poľnohospodárskych,

nástrojov, ako je napríklad spomínaný nôž, ďalej šidlo, dláto, kosák atď.), so zvýrazne-
ným podielom nálezov zodpovedajúcich pohlaviu nositeľa (muž – kresacia súprava, žena
– praslen a ihelník)5;

– zvieracie ostatky (kosti, podiel vaječných škrupín).

V závere článku predostretú štruktúru sumarizuje kompletný katalóg spracovávaných hro-
bov peších bojovníkov (tabela II), ktorý popri príslušnosti vybranej kolekcie ku konkrétnym
vyčleneným skupinám a subkategóriám sleduje tiež datovanie a skutočnosť, či nejde o poru-
šený hrob.

SKUPINA SEČNÁ ZBRAŇ

Sečné zbrane sa jednoznačne zaraďujú medzi najhodnotnejšie a zároveň najúčinnejšie
militáriá (Zábojník, 2004, s. 47). Na analýzu tejto skupiny hrobov peších bojovníkov bolo
k dispozícii 25 celkov obsahujúcich menovanú kategóriu výzbroje. Z hľadiska zastúpenia na
jednotlivých vybraných pohrebiskách sem patria lokality Devínska Nová Ves I (1 hrob),
Holiare (3 hroby), Štúrovo (1 hrob) a Želovce (20 hrobov). Bezpochyby medzi nimi dominuje
posledné nálezisko, a to nielen v rámci tohoto súboru, ale aj kompletne na území Slovenska ako
časti severnej periférie avarského kaganátu (Zábojník, 2004, s. 47).

Držiac sa popisu autorov (tabela I), typologickú škálu nájdených sečných zbraní tu
predstavujú šabľa, meč, jednosečný meč, sax a langsax. V prípade jednosečného meča však na
terminologickej úrovni vyvstáva otázka týkajúca sa možnosti použiť aj iné, snáď konkrétnejšie
určenie charakteru militária. Ide o problém druhového vymedzenia materiálu pojmami šabľa
a paloš6, ktorých vzájomnou hranicou nie je vždy striktná deliaca čiara. Toto schématické
členenie totižto dopĺňa rad tzv. prechodných foriem, spájajúcich v sebe prvky oboch typov (Zá-
bojník, 1995, s. 263; 2004, s. 47). Dostupné informácie a príslušné zobrazenia pritom iba
v obmedzenej miere umožňujú k tomu dodať niečo viac, než bolo povedané inými bádateľmi
(Mihok et al., 1991; Zábojník, 1978). Napriek tomu spomenuté okolnosti, jednoducho vy po -
vedacia schopnosť materiálu, dovolili upozorniť na nutnosť pravdepodobnej zmeny v načrt -
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4 ŽEL – Želovce, ŠTÚ – Štúrovo, ŠEB – Šebastovce atď. sú skrátené názvy, tzv. kódy pohrebísk, používané v ďal-

šom texte článku i v obrazových prílohách ako praktická skratka určujúca tú-ktorú lokalitu analyzovaného sú-
boru. Bližšie k ich významu pozri tabelu I.

5 V skutočnosti je i šperk (až na vrkočové spony) v podstate dominanciou žien, so zaznamenaným výskytom tiež
u mužov a špecifickou problematikou určenia pohlavia pomocou jeho zistenej nefunkčnej polohy v hrobe (Zá-
bojník 2004, s. 45; 54).

6 Skrátene sa má pri šabli na mysli ľahšia sečná zbraň, pravdepodobne jazdecká, s jedným ostrím a čepeľou ohnu-
tou v rôznej miere. Na druhej strane paloš je síce takisto jednosečný, no s rovnou a masívnou čepeľou. Takúto
všeobecnú definíciu pozri napr.: Zábojník, 1995, s. 253; 2004, s. 47.



nutej záležitosti. Zhrnúc teda, dostávame pre kategóriu hrobov peších bojovníkov so sečnými
zbraňami prítomnosť druhov ako sú šabľa, paloš, meč, sax, prípadne langsax.

V siedmich podskupinách sečnej zbrane v kombinácii s iným militáriom so 17 objektami
možno konštatovať dominanciu väzby medzi sečnou a diaľkovou (kompozitný luk) zbraňou
(10 hrobov), bez ohľadu na vždy sa pri každej kategórii opakujúce prvenstvo hrotov šípu (tu
v 14 prípadoch). Najmenej previazanosti vykazujú úderové zbrane (sekera/mlat), 3 hroby. V 6
sa našlo spojenie s bodnou zbraňou s čepeľou – bojovým nožom. Bodná žrďová zbraň
(kopija/oštep) so sečnou ani dokonca diaľkovou zbraňou – kompozitným lukom, žiaľ, nemajú
v rámci analyzovaného súboru hrobov spoločného nositeľa.

Keďže osem vyčlenených subkategórií skupiny sečná zbraň jednotlivo neprinieslo dosta -
točný počet hrobov na generalizovanie akýchkoľvek výsledkov z porovnávaných charakte -
rových vlastností, na záver sa pre ne všetky dajú komplexne zhrnúť konštatované skutočnosti
v týchto bodoch:
– absolútna maskulinita hrobov s určeným pohlavím, zhodná orientácia v základnom Z –

V smere s rôznymi odchýlkami (okrem DNV I 441), či vôbec kostrové pochovávanie pri

83

Tabela a diagram 1: Kvantitatívno-chronologické zastúpenie skupiny sečná zbraň –
A so znázorneným podielom jednotlivých prislúchajúcich typov militárií. 

Vysvetlivky: Chr. st. – chronologický stupeň (VS – včasný stupeň, SS I až II – stredný stupeň –
I a II fáza, NS I až IV – neskorý stupeň – I až IV fáza, N – nedatované); Per. pod. – percentuálny

podiel; Poč. hr. – počet hrobov.



analyzovanom súbore neprekvapuje, súhlasí s už publikovanými názormi v týchto otáz-
kach;7

Vyhodnotenie orientovania mŕtvych podľa svetových strán nič nového neprinieslo,
nevybočujúc z rámca dominujúcich typických smerovaní toho-ktorého pohrebiska, preto sa
ďalej v práci tejto položke nevenuje pozornosť.
– vekové zloženie (dospelí – 21, z toho Maturus – 13, Adultus – 3, Senilis – 2, ďalej 1 mla-

dist vý a 1 dieťa) inhumovaných jedincov iba podčiarkuje väčšinové spojenie výbavy obsa-
hujúcej výzbroj s dospelosťou jej nositeľov (Zábojník, 1995, s. 264);

– absencia žien a výnimka jedného dieťaťa (ŽEL 490) je časťou pravidla ich prítomnosti
medzi militarizovanou zložkou populácie severného a severozápadného okrajového územia
avarského kaganátu;8

– v 17 hroboch sa zachytila úprava hrobovej jamy v podobe hrobovej konštrukcie, objem hro-
bových jám dosahoval v priemere hodnotu 5,7 m3, s najväčším zastúpením v kategórii V3 –
5 m3 ≤ V < 10 m3 (celkovo 11 hrobov) a najmenším zasa u V4 – V ≥ 10 m3 (len 2 hroby);

– pomer samostatne sa vyskytujúcich sečných zbraní k ich kombináciám s ostatnými kategó-
riami výzbroje je 8 : 17;

– z kvalitatívno-kvantitatívneho zorného uhla tu majú zastúpenie 1 (? – DNV I 441) sax, 2
langsaxy, 2 meče, 2 paloše, 2 hybridy medzi dvojicou paloš – šabľa a 16 šablí v zmysle pu-
blikovaných faktov.
Zo 16 šablí však exempláre v hroboch ŽEL 1, 30, 44, 78, 79, 175 a 843, po pozornejšom

pohľade na zobrazenia rovných, nie výraznejšie zakrivených čepelí a porovnaní ich rozmerov
s rozmermi jasne definovaných palošov či im blízkych foriem, zjavne nepatria priamo k tomuto
druhu. Ide totiž rovnako o spomenuté paloše (44, 78, 175 – ? – neudaná šírka čepele)
a o prechodné tvary paloš – šabľa (1, 30, 79, možno aj 843 – chýba hodnota dĺžky čepele). Tak
dostávame pravdepodobne reálnejšiu podobu množstiev typologického rozvrstvenia sečných
zbraní: 1 (? – DNV I 441) sax, 2 langsaxy, 2 meče, 5 palošov, 6 hybridov paloš – šabľa a 9 šablí
(obrázok 6a).
– poloha sečných zbraní sa väčšinou riadila pravidlom samostatného uloženia vedľa tela inhu-

movaného jedinca pozdĺž hornej časti trupu naľavo (10) alebo napravo (6), s menšími po-
sunmi siahajúcimi od lebky do oblasti kolien a vždy s čepeľou otočenou paralelne smerom
k nohám;

– identifikáciu skutočnej funkčnej pozície (predpokladaná u ŽEL 44, 311, 312 a 564), keď
sečná zbraň evokuje zavesenie na opasku popri dolnej končatine, sťažujú tieto skutočnosti:
nezistená prítomnosť aspoň častí pošvy, ktorá takúto interpretáciu uľahčuje (mimo hrobu 44
v Želovciach), nedostačujúce dôkazy o existencii opaska (ŽEL 44 – jedno nákončie) a tiež
možnosť položenia zbrane na telo bojovníka (ŽEL 312 a 564);

– iba 5 sečných zbraní bolo preukázateľne zasunutých do pošvy, zvyšok je bez nej;
– relatívne značná bohatosť sprievodného inventáru9 je reprezentovaná predmetmi ako opa-

skové garnitúry (17 – 11 úplných, 4 neúplné, 2 kategórie jednotlivé kovania), niekedy s ap-
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7 „Zbraň ako atribút muža“ (Zábojník, 1995, s. 264). „Dominancia pohrebísk z obdobia avarského kaganátu na

území Slovenska s prevládajúcim smerom SZ – JV v ukladaní tiel“ (Čilinská, 1992a s. 24; Zábojník, 2004, s. 30)
a vôbec „svojráznosť v orientácii želovskej nekropoly (Čilinská, 1973, s. 14-15; 1992, s. 44; Zábojník, 2004,
s. 31), ktorá tvorí väčšinu v skupine sečná zbraň, podmienenej geomorfologickými špecifikami“. „Spôsob po-
chovávania vyplývajúci zo samotného charakteru vybraných pohrebísk a celkovo času a priestoru, kam patrili“
(základná literatúra k menovaným lokalitám – tabela I, či opäť: Zábojník, 2004, s. 22).

8 Zábojník, 1995, s. 264: „Sečné, no ani bodné žrďové zbrane a obloženie kompozitného luku sa nevyskytovali
v žiadnom ženskom hrobe.“

9 Kvalita, kvantita i poloha ostatných kombinovaných militárií sa stala obsahom analýzy k nim sa druhovo viažu-
cich nasledujúcich skupín.



likáciou drahých kovov (zlato, striebro) pri ich výrobe (11, z toho 8 kompletných a 3 ne-
kompletné), šperkom (náušnice, vrkočové spony – 13 hrobov, aj pozlátené, zlaté alebo strie-
borné – 6) či nálezmi všeobecne honosného a osobitého charakteru (strieborný kalich spolu
so zlatými obolmi zo ŽEL 818 a 170) v 20 hroboch;10

– z ďalšieho bežnejšieho materiálu dennej potreby sa pomerne častým výskytom vyznačuje,
samozrejme, keramika rôznej produkčnej kvality11 (21 hrobov), nože (15)12 a zvieracie
ostatky (13);

– k atribútom muža patrí aj (okrem zbraní a opaskových garnitúr) kresacia súprava (ocieľka
a kresacie kamienky) (Zábojník, 2004, s. 62), zachytená v 7 skúmaných hroboch;

– posledný bod sa týka zhodnotenia datovania uvedeného súboru, ktoré zahrňuje obdobie od
prvej fázy stredného (SS I) po tretiu neskorého (NS III) stupňa (absolútne cca. roky 
650 – 780) (Zábojník, 1991, s. 248), s jasne viditeľným (tabela a diagram 1) rozvrstvením
jednotlivých typov sečných zbraní (triedim iba na šable, paloše + hybridy a militáriá západ-
ného pôvodu – saxy, meče), korešpondujúcim s už konštatovanými faktami (Zábojník, 1995,
s. 263) vo vzťahu šabľa (staršie úseky) – paloš (mladšie úseky).

SKUPINA DIAĽKOVÁ ZBRAŇ (KOMPOZITNÝ LUK)

Komplexným rozborom tejto časti výzbroje bojovníka na území Slovenska sa vo svojej
práci zaoberal už Š. Kosdi (1998).

Zo 17 hrobových celkov len 7 tvorí túto skupinu, pričom ostatné sú späté s predchádza -
júcimi sečnými zbraňami. Z hľadiska príslušnosti k vybraným pohrebiskám tu majú zastúpenie
lokality Holiare (5 hrobov) a po 1 hrobe Želovce a Komárno V (podrobnejšie pozri katalóg:
tabela II).

Okrem samostatne sa vyskytujúceho kompozitného luku (B1) štyri ďalšie podskupiny (B2 –
B5) predstavujú jeho rôzne kombinácie s kategóriami výzbroje, zaznamenanými v celom
spracovanom súbore, kde sa okrem bodných žrďových zbraní (kopija/oštep) tento druh
militária najčastejšie spájal, samozrejme, s jeho neoddeliteľnou „podmienkou funkčnosti“ –
hrotom šípu (5-krát vo vlastnej skupine, dohromady zo 17 hrobov 14-krát), potom sečnou
zbraňou (10-krát), bojovým nožom (2 hroby tu a 6 kompletne) a najmenej úderovými sekerami
(3 prípady) či mlatom (raz) z predošlej skupiny.

Pre túto najmenej zastúpenú kategóriu hrobov peších bojovníkov (iba v B1 a B2 s dvoma
predstaviteľmi) a tiež ako samotnú výzbroj, majúc svoj základ interpretácie už v záveroch
uvedených pre sečnú zbraň, vyšli tieto skutočnosti:
– všetci pochovaní (kostrovo) sú výhradne dospelí muži (u ŽEL 38 veku Maturus – 50 až 60

rokov);
– hrobová konštrukcia sa zistila v dvoch prípadoch, objem (V) hrobových jám sa pohybuje vo

vyčlenených rozmedziach 2 m3 ≤ V < 5 m3 (minimum 2,7 m3) a 5 m3 ≤ V < 10 m3 (maximum
6,3 m3) s priemernou hodnotou približne 4,3 m3;
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10 Treba si ale uvedomiť vplyv špecifík dominantných Želoviec v skupine sečná zbraň (Čilinská, 1992a, s. 50-51:

„elitná zložka obyvateľstva, najmä muži v hroboch 170, 175, 442 a 818“).
11 Tento aspekt nebol hlbšie analyzovaný, berúc na zreteľ jeho chronologickú a lokačnú (od náleziska k nálezisku)

premenlivosť (Zábojník, 2004, s. 65-67).
12 Je to predmet najčastejšie nachádzaný v hrobových celkoch bez ohľadu na vek a pohlavie, so sporným prínosom

vo veci možných sociálnych súvislostí a iných názorov („symbol slobodného postavenia nositeľa“: Zábojník,
2004, s. 62). Hodným povšimnutia v skupine sečná zbraň je takisto nespojitosť nálezov kategórie bojových
nožov s ich menšími náprotivkami, čo by mohlo v opačnej situácii pridať na váhe zdôrazneniu militantnosti po-
užitia tejto časti výzbroje.



– ani v jednom hrobe sa nenašla tretia typická zložka výbavy lukostrelca – tulec na šípy;
– pomer samostatne uloženého kompozitného luku k jeho spojeniam s inými militáriami ana-

lyzovaného súboru podľa skupiny (2 : 5) aj celkovo (2: 15) možno vnímať v čisto nálezovej
(iba kostené obloženia, vyjadrenej dotyčnými číselnými vzťahmi) alebo funkčnej rovine
(spolu s hrotom šípu, doplnenej napríklad i tulcom či puzdrom na luk), keď dostávame zme-
nený druhý údaj 3 : 14;

– kvalitatívno-kvantitatívny pohľad na typologicky určiteľné koncové kostené obloženia13

(obrázok 6a) približne kopíruje pre Slovensko kompletne zistenú dominanciu stredne širo-
kých (8, vrátane zo skupiny sečná zbraň) nad širokými (4) a úzkymi (1) tvarmi týchto častí
luku (Kosdi, 1998, 14; tabela 1);14

– jednoznačne reflexný charakter sa dá pripísať iba exemplárom z hrobov 30 a 78 v Želov-
ciach zo skupiny sečná zbraň, ďalšie kvôli nerealizovateľnosti vykreslenia ich pôvodnej po-
lohy mohli spĺňať podmienky na existenciu každého zo širokej škály typov lukov, od symet -
rických, spätne – reflexne ohnutých cez asymetrické až po nereflexné či medzi nimi vznika-
júce tvarové a komponentné kombinácie (Kosdi, 1998, s. 16);

– s predošlým odsekom súvisí vôbec zachytená pozícia kostených platničiek z obloženia luku,
ktorá je mimo uvedenej dvojice želovských hrobov 30, 78 (možno aj 38) natoľko chaotická
a neúplná, že znemožňuje zaujať akékoľvek zovšeobecňujúcejšie stanovisko na margo de-
ponovania tejto diaľkovej zbrane;

– pri prílohách nemilitantného charakteru oproti skupine sečná zbraň možno pozorovať po-
kles hlavne v honosnejších kategóriách (opaskové garnitúry, šperk), miernejší pri nádobách
(s vyšším podielom vedier) a predmetoch dennej potreby (s opäť nezistenou spojitosťou
medzi bežnou formou noža malých rozmerov a jeho väčšou bojovou verziou) či, naopak,
nárast zvieracích ostatkov;15

– chronologické zhodnotenie (pre skupinu aj celkovo) odráža už skôr vyslovené závery
(Kosdi, 1998, s. 20-21; 25-26), ako je najčastejšie sa objavovanie hrobových celkov s kom-
pozitnými lukmi v prvej fáze neskorého stupňa (700 – 725) – NS I, jeho vytratenie sa okolo
polovice 8. storočia (po NS II) a otvorenosť možnosti niektorý z tvarov kosteného obloženia
považovať za kritérium v presnejšom datovaní objektov.

SKUPINA BODNÁ ŽRĎOVÁ ZBRAŇ (KOPIJA/OŠTEP)

Druhá a zároveň posledná uzavretá skupina po sečnej zbrani obsahuje 20 hrobov, ktoré
priniesli bodnú žrďovú zbraň – kopiju alebo oštep. Podľa príslušnosti k jednotlivým vybraným
pohrebiskám tu dominuje nekropola zistená v polohe Tehelňa z Devínskej Novej Vsi I (10
hrobov). Ďalšími náleziskami sú Virt (VIR) a Štúrovo, pri každom po 3 hroby, či Holiare,
Devínska Nová Ves II (DNV II), Komárno II (KOM II) i Šebastovce (ŠEB) s jediným
zástupcom danej kategórie výzbroje.

Sledujúc základné druhové členenie menovanej triedy militárií, podľa slov autorov, ktorí
spracovávali v primárnej rovine získaný materiál, je reprezentovaný až 19 prípadmi kopijí
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13 Stredové platničky madla, okrem proporčných zmien a množstva potrebného na jeho skonštruovanie, nemajú na

morfológiu luku žiaden vplyv, vykazujúc viac-menej jednotnú formu (Kosdi, 1998, s. 13-14).
14 Zaujímavým je azda len na druhej strane u jazdcov zistený obrátený pomer v prospech širokých kostených ob-

ložení (Kosdi, 1998, tabela 1), ktorých aplikovaním pri zhotovení luku sa zhoršuje jeho účinnosť v prospech
jeho bezpečnosti a spoľahlivosti, čo však pri zvyšných dvoch, najmä úzkych, vystupuje v úplne opačnom poradí
(tamtiež, s. 18).

15 Samozrejme, to všetko treba vnímať s veľkou rezervou, vzhľadom na malé množstvo hrobov skupiny kompo-
zitný luk a špecifickosť prevažujúcich nálezísk (Želovce pre sečnú zbraň verzus Holiare v tomto prípade) s ich
osobitými črtami a nuansami.



a osamoteným príkladom tzv. diaľkovej vrhacej verzie tejto zbrane – oštepom. Rozlišovanie
oboch typov spočíva hlavne na princípe porovnávania rozmerových parametrov ich
zachovaných častí, t. j. kovových hrotov. Všeobecne sa totiž uznáva masívnejší charakter kopijí
a ľahkosť, s menšou proporcionalitou oštepov16. Určiť však presnú hranicu medzi nimi nemusí
byť vždy jednoduché. Ani stanovenie špecifickej veľkosti nezabráni úvahám o možnom
prekrývaní sa účelu použitia, na aký boli zhotovené. Definícia funkčného zaradenia kopije síce
hovorí o jej mieste v kontaktnej forme boja, no zásadne to nevylučuje alternatívu hodiť ju
v situácii, ktorú si vynúti priebeh ozbrojenej konfrontácie. Naopak, oštep zasa nie je
obmedzený iba na zasiahnutie vzdialenejších cieľov. Veď pomocou neho sa dá protivník
bodnúť aj bez toho, aby oštep opustil ruky svojho nositeľa. Ani výlučnosť väzby na peších
militarizovaných jedincov (Hanuliak, 2004, s. 145; Zábojník, 2004, s. 49) sa nedá jednoznačne
dokázať17, zo známeho (už spomenutého) dôvodu – pomeru k nájdeným kopijám vo vybranej
vzorke. 

Prirodzene, najčastejším komponentom jedinej trojkombinácie (C2) spolu so zvyšnými
dvojkombináciami bol hrot šípu (5 objektov), po ňom nasledoval bojový nôž (podskupina C3 –
3 hroby) a nakoniec sekera (raz).

V oblasti základných zvolených kritérií popisu hrobu, výzbroje a ostatných hrobových
príloh nemilitantného charakteru či datovania skúmaných objektov možno pre skupinu bodná
žrďová zbraň (kopija/oštep) vysloviť tieto spoločné zistenia:
– z 20 pozorovaných objektov bol 1 žiarovým (DNV I 439) a 1 iba pravdepodobným (DNV 

II ?) hrobom, 1 (KOM II ?) nepriniesol žiadne informácie o ríte, pohlaví alebo veku;
– 17 inhumovaných tiel bolo prevažne(15) mužských (Adultus – 30 až 40 rokov – VIR 19;

Adultus – Maturus – okolo 40 rokov – ŠTÚ 154; Maturus II – 50 až 60 rokov – ŠTÚ 38
a dospelý jedinec – HOL 185), zvyšok sú mladiství – Juvenis (Virt – hr. č. 99 a Štúrovo – hr.
č. 178);

– hrobová konštrukcia sa identifikovala len v 3 prípadoch (hrob 200 z Devínskej Novej Vsi I,
62 Virtu, 154 Štúrova), 13 určiteľných kubatúr (V) jám siahalo rozsahom od 1,5 do 4,7 m3

(V1, častejšie V2) s priemernou hodnotou 2,94 m3.
– oproti sečnej a diaľkovej zbrani (kompozitný luk) pomer samostatne sa vyskytujúcich bod-

ných žrďových militárií (kopija/oštep) k ich kombináciám s ostatnými kategóriami výzbroje
(D, E, F) naberá na kvantite v prospech podskupiny C1, absolútne numericky vyjadrené: 12
(C1) : 1 (C2) : 3 (C3) : 4 (C4), teda 12 : 8, resp. 3 : 2;18

– profiláciou – tvarom plus prierezom hrotu sa dali rozlíšiť tri základné typy (obrázok 6b): ši-
roké ploché (inak aj listovité) – 8 (1 oštep), štvorhranné – 4 a úzke – 3, neurčených bolo 5;
Vyčlenenie iba jediného oštepu a 19 kopijí nemusí zodpovedať realite. Pod schématickosť

takéhoto obrazu sa podpisuje jednak ťažkosť presnej identifikácie a vôbec absencia syntetickej
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16 Aj keď pre neskoršie obdobie (9. – 10. storočie), s úplne iným tvarovým poňatím (nie hrot, ale kužeľovité oku-

tie konca drevených násad, ľahko zameniteľné s tzv. pätkami alebo botkami kopijí), je pri oštepoch napríklad
konštatovaná dĺžka v rozmedzí 40 – 150 mm (Hanuliak, 2004, s. 145).

17 Tento jav však nemusí zodpovedať realite vykreslenej katalógmi týkajúcich sa pohrebísk. Konkrétnejšie daný
problém naznačuje otázka riešenia vzťahu termínov oštep – hrot šípu a správnosti pomenovať nimi niektoré po-
ložky skúmaného materiálu. Ako príklad možno uviesť jediný oštep súboru z hrobu DNV I 200 (Eisner, 1952,
s. 60; obr. 26: 8) – podskupina C1, ktorý z dôvodu malej dĺžky (12,5 cm) nesie so sebou aj eventualitu považo-
vať ho skôr za veľký hrot šípu. Tým sa otvára diskusia o deliacej čiare medzi rozmerovo presnejšie nevyhrane-
nou citovanou dvojicou. Pri hrotoch šípov totižto existujú približne rovnako dimenzované, resp. aj dlhšie kusy
(max. 15,5 cm zo sumy 129 hrobov výberu obsahujúcich túto diaľkovú zbraň).

18 Prečo neregistrujeme spojenia so skupinou A a B, nie je ničím špecifickým ani napríklad vo vybranom súbore
10 pohrebísk. Z tabely III od J. Zábojníka (1995, s. 284-336) vyplýva, že pre územie severnej a severozápadnej
periférie avarského kaganátu šlo o druh väzby skoro vždy vlastnej len jazdeckej zložke ozbrojených jedincov
[počtom 18, z toho dvaja s kompozitným lukom, pričom žiaden nemal kombináciu všetkých troch tried (A, B, C
– v citovanej práci A, B, F) spolu] až na výnimku – lokalitu Čierny Brod I (tamtiež, 296; tabela I).



práce k danej téme (Zábojník, 2004, s. 49). Akou mierou to sťažuje samotný akt pochovávania,
to nateraz zostáva otvorené.19

– k telu zomretého pôvodne (s drevenou násadou) mohli zaujímať polohu pozdĺž vpravo 
(3 prípady – 1 kovovým hrotom opačne orientovaným než jedinec) a vľavo (2-krát), na pra-
vej polovici (raz) alebo približne diagonálne cez telo (3-krát – 2 hrotom pri ľavej strane
lebky, 1 pri dolnej končatine), zrejme nekompletná žrď (zámerne zlomená ?) sprevádzala in-
humovaných v 3 hroboch (DNV I – 234, 698, 815);
S posledným bodom súvisí aj predpokladaná celková dĺžka bodnej žrďovej zbrane

(kopija/oštep). Jej prípadné dimenzovanie rozmermi hrobovej jamy (Eisner, 1952, s. 292)
stráca na objektívnosti zákonite väčšími jazdeckými hrobmi. Peší bojovníci zo Štúrova (ŠTÚ
38 a 154) pomocou sporadicky zaznamenávaných okovaní (pätky/botky) spodku násad
poskytli predstavu o ich veľkosti: cca. 160 cm – hr. č. 38, 130 cm – hr. č. 154. Očakávaním
dlhších príkladov (kopijí) budia oba údaje asi trocha rozporuplný dojem. Vysvetlenie jed no -
duchým preradením k oštepom pritom nemožno hneď považovať za konečné a vyčerpávajúce
riešenie. Inými možnosťami sú: zváženie výhod či nevýhod krátkych variantov, s pripustením
určitej bojovej techniky, využívajúcej napríklad vyšší stupeň manévrovateľnosti v kontaktnej
(„tesnej“) forme ozbrojenej konfrontácie, nedodržiavanie striktnej kvalitatívnej stránky
funkčnosti ukladaného militária (Mihok et al., 1995, s. 185), ktoré okrem kovového hrotu rov -
nako postihlo drevenú žrď kopije, alebo intencionálne zmenšenie, vychádzajúce z pries to ro -
vých daností hrobu.
– okrem výzbroje sprievodný inventár vykazoval súhrnne rapídny úbytok, resp. dokonca

úplné vypadnutie zastúpenia niektorých druhov príloh (opaskové garnitúry, škrupiny vajec
a pod.) v porovnaní so skupinami sečná a diaľková (kompozitný luk) zbraň, subkategóriu
C3 opätovne charakterizovala absencia dvojice nožov, z ktorých by jeden (práve chýbajúci)
svojimi menšími parametrami výraznejšie podčiarkoval bojovú úlohu toho druhého;

– chronologické rozvrstvenie pri tvorení akýchkoľvek konkrétnejších záverov negatívne po-
stihuje prílišné skresľovanie zo strany nadpolovičného počtu (13) nedatovaných hrobov.20

SKUPINA ÚDEROVÁ ZBRAŇ (SEKERA/MLAT)

V poradí štvrté vyčlenené zoskupenie hrobov spracovávaného súboru reprezentuje 28
sledovaných objektov. Samotná úderová zbraň (sekera/mlat) však bola súčasťou výbavy aj
niektorých pochovaných jedincov z predchádzajúcich troch skupín, konkrétne subkategórií A5,
A6, B2, B3 a C2. Dohromady tak dostávame 35 hrobov (i kusov danej výzbroje zároveň)
obsahujúcich toto militárium. V rámci prvého, k tejto kapitole prislúchajúceho numerického
údaja sa zostupne prerozdeľuje kvantum nositeľov sekery alebo mlatu podľa jednotlivých
pohrebísk nasledovne: Devínska Nová Ves I – 8 hrobov, Želovce – 6 hrobov, Holiare –
5 hrobov, Šebastovce – 4 hroby, Štúrovo – 3 hroby, Komárno VII – 1 hrob a Virt takisto 1 hrob.
Opäť tu možno vidieť, podobne ako pri bodných žrďových zbraniach (kopija/oštep) do -
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19 Metalografický rozbor vzorky rôzneho kovového materiálu nájdeného na nekropole v Šebastovciach priniesol

zistenie výroby tamojších dvoch kopijí (jazdcov) z mäkkého nenauhličeného železa nízkej kvality, pravdepo-
dobne za konkrétnym účelom spätým s pohrebným rítom (Mihok et al., 1995, s. 185).

20 Identické konštatovanie sa dá v podstate aplikovať pri všetkých vyššie sumarizovaných výsledkoch pre skupinu
hrobov s bodnými žrďovými (kopija/oštep) zbraňami. Podiel na tom majú v prvom rade tri lokality – DNV I,
DNV II a KOM II, ale hlavne Devínska Nová Ves I, ktoré sú dosť poznačené zlým stavom informačnej bázy
k týkajúcim sa analyzovaným objektom aj celkovo. Konkrétne pri pohrebisku DNV I to bol jednak čas výskumu
(20. – 30. roky 20. storočia) i pohnutý osud zbierok v priebehu 2. svetovej vojny, čo nepridalo na konečnej kva-
lite monografického vypublikovania (Eisner, 1952) s množstvom „asi“ a „možno“, t. j. domnienok (Zábojník,
2004, s. 79).



minanciu lokality Devínska Nová Ves I, ktorá si zachováva rovnaké postavenie (s 10 hrobmi)
aj pri kompletnom obraze výskytu menovanej triedy výzbroje analyzovanej kolekcie hrobov
„peších bojovníkov“. Na druhej strane ale mimo skupiny úderového militária (sekera/mlat) so
4 objektmi zaujíma poprednú pozíciu nekropola v Holiaroch, čím sa celkovo s 9 hrobmi posúva
hneď za DNV I a až po nej sú tretie Želovce (7 hrobov). Poradie, počet a množstvo zastúpenia
pre uvedené zvyšné štyri náleziská sa z tohto uhla pohľadu vôbec nemenia.

Kvalitatívnu rovinu zhodnotenia úderových zbraní v zmysle autormi publikovaných faktov
(pozri na to sa viažucu základnú použitú literatúru – tabela I), okrem primárne rozlíšenej
dvojice sekera – mlat, detailnejšie, žiaľ, len pri sekerách predstavujú tzv. jej úzky typ (inak
povedané fokoš) – 19 prípadmi, široký (širočina) – 4 a bradatica – 2, spolu s 1 mlatom vnútri
skupiny. Ostatných 7 sem nepatriacich hrobov dopĺňa tento stav ďalšími 3 fokošmi, 3 bra -
daticami a 1 mlatom. Druhovo neurčenými zostali 2 sekery, obe z Devínskej Novej Vsi I,
subkategórie D1 a D2. Či naozaj takto vykreslená situácia v oblasti typológie výzbroje aj
zodpovedala realite, to v zhrnutí bližšie osvetlia nadobudnuté výsledky.

Jednoznačne v spojení úderovej zbrane (sekera/mlat) so zvyšnými kategóriami militárií (E,
F) prevažuje, prirodzene,väzba na najpočetnejšiu zbraň celej analyzovanej kolekcie hrobov
„peších bojovníkov“ – hrot šípu (9 z 13), pričom 5-krát sa skombinovala s bojovým nožom.
Vyjadriac tento vzťah komplexne i mimo skupiny od začiatku, vzostupne pomerom výzbroje
A : B : C : E : F vyzerá takto : 3 : 4 : 1 : 7 : 14. Napriek iba osamotenému výskytu s bodnou
žrďovou zbraňou – kopijou teda dvojica sekera/mlat dohromady majú zastúpenie pri každej
prítomnej triede výzbroje.

Podrobný rozbor zastúpenia skupiny úderových zbraní (sekera/mlat), pripojac objekty
s touto triedou výzbroje z predošlej štruktúry skúmaného súboru hrobov „peších bojovníkov“,
spoločne priniesol tieto zistenia:
– 27 inhumovaných tiel patrilo 21 dospelým mužom (z toho 6 veku Maturus – KOM VII 4,

ŠEB 162, ŠTÚ 218, ŽEL 730, 731, 787; 2 Adultus – VIR 88, ŽEL 616), 3 deťom (DNV
I 558, ŠEB 231, 372) a 3 ľuďom neurčeného pohlavia (dospelí – DNV I 555, ŽEL 803;
Adultus ŽEL 657), 1 hrob bol symbolický (ŠEB 108);

– hrobová konštrukcia sa identifikovala v 6 hroboch (DNV I 867, ŠTÚ 218, ŽEL 657, 730,
787, 803), 26 vypočítateľných objemov (V) (s výnimkou HOL 10, zničeného ťažbou piesku
či DNV I 537) sa pohybovalo v rozpätí približne od 0,6 m3 (ŽEL 787) po cca. 7,8 m3 (DNV
I 167A), teda V1 – V3 s ťažiskom vo V2 (42,86 %) a priemerom okolo 2,75 m3;

– pomer samostatne vyskytujúceho sa úderového militária k jeho kombináciám s inými zbra-
ňami má pokračujúci trend (15 : 13), pozorovaný už pri dvojici výzbroje kopija/oštep, avšak
zarátajúc do toho spomínaných 7 hrobov mimo vlastnej skupiny D, vybavených sekerou či
mlatom, zisteným vzťahom 15 : 20 (3 : 4) sa situácia v danej záležitosti vracia do pozície po-
dobnej kategóriám A aj B;

– zhodnotenie publikovaného druhového zloženia úderových militárií (obrázok 6b) si vyžia-
dalo avizovanú úpravu medzi širokým typom (širočina) a bradaticou, ktorých množstvo je
takto 5 (celkovo 8) kusov a 1 exemplár zo Štúrova (hr. č. 218), teda v kompletnej zostave 19
(22 z 35) fokošov, 5 (8) širočín21 – všetky asymetrické, 1 bradatica, 1 mlat (dohromady 2)
plus 2 typologicky neurčené sekery;22

– polohovanie úderovej zbrane kovovou časťou sledovalo vždy jasne definovanú pravú alebo
ľavú polovicu hrobu vzhľadom k telu zomretého, v konkrétnych prípadoch hlavne vpravo
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21 Zmena postihla rovnako holiarske hroby 85, 366 – podskupina B2 s ďalším 484 – A6, pôvodne autorom A. To-

číkom označené za obsahujúce bradatice.
22 Obrátená prevaha širočín nad bradaticami je iba korešpondujúcim potvrdením hojnejšieho a špecifickejšieho

počtu nálezov druhej z nich až v súvislosti s neskoršou veľkomoravskou dobou (Zábojník, 2004, s. 58).



(18-krát v rámci skupiny, dovedna 22) pri lebke – 2 (raz čiastočne na nej), pri lakti – 1 (plus
1 na ňom), pri ruke – 1 (1 na nej), panve – 2, pri bedrovom kĺbe – 2, kolene – 2, resp. pri dol-
nej končatine – 1, potom na ramene – 2, stehne – 1, lýtku – 1 a cca. menej než jednou treti-
nou (8, 9 úhrnom) vľavo: opäť vedľa lebky – 1, predlaktia – 1, bedrového kĺbu – 1, lýtka –
1 (1 tiež na), no takisto prekrývajúc ramenný kĺb – 1, zvyšok (7) obmedzovalo iba zachyte-
nie príslušných strán hrobovej jamy;
Niektoré hroby (16 z 35) dovoľovali uvažovať o smerovaní nezachovanej drevenej násady.

Ich opis alebo zobrazenie väčšinou indikovali umiestnenie po dĺžke inhumovaného (11),
poriskom otočeným k hlave (7) aj k nohám (4). V dvoch prípadoch priečne križovali stehná
(HOL 484) a lýtka (DNV I 555), 2 šli približne diagonálne cez trup (HOL 366, ŠEB 372), 1 cez
oblasť panvy (KOM VII 4). Zakomponujúc orientáciu ostrím, tá pre celú kolekciu
analyzovanej výzbroje bola najmä smerom von od pochovaného jedinca, v identickej rovine
uloženia (6 + HOL 85, 366), kolmo do zeme (5), paralelne s nositeľom smerom k chodidlám
(DNV I 555, HOL 484) i mieriac na neho (DNV I 537). Úderové militárium všeobecne pred -
stavovalo druh predmetu, ktorý sa mŕtvemu len prikladal, netvoriac pevnejšiu zložku oble -
čenia. Napriek tomu hypoteticky pripustiť alternatívu tzv. nosenia „v štýle valašky“ (Hanuliak,
2004, s. 147), t. j. doslova „zastrčenú za opasok“, umožnili objekty ŠTÚ 125 (absentuje
reálnejší dôkaz – železná pracka a pod. – prítomnosti danej súčasti odevu), ŽEL 616 (s mla -
tom), 730 (umocnené zvislou polohou listu sekery tak, aby sa žijúci nezranil pri zohnutí) a 787.
Otvárať iné príbuzné témy (držanie zbrane v ruke, rekonštruovateľnosť rozmerových
parametrov drevenej násady atď.) je, žiaľ, nateraz zbytočné (prílišná špekulatívnosť).
– výbava nemilitantného charakteru skupiny hrobov s úderovými zbraňami (sekera/mlat)

oproti bodným žrďovým zbraniam (kopija/oštep) zaznamenáva skoro v každom ohľade
(okrem nádob) percentuálny nárast či vôbec znovuobjavenie sa (opaskové garnitúry, pred-
mety honosného a osobitého charakteru, vaječné škrupiny), zo 14 nožov nevojenskej po-
vahy 1 navyše sprevádzal práve tento svoj bojový náprotivok (ŽEL 657);

– skreslené značným počtom nedatovaných položiek (14 celkovo) najviac výzbroje kategórie
D patrí do obdobia trvania druhej fázy stredného (SS II) a prvej fázy neskorého (NS I)
stupňa (9/28, 12/35 – čiže asi tretina).23

SKUPINA BODNÁ ZBRAŇ S ČEPEĽOU (BOJOVÝ NÔŽ)

Predposlednou skupinou sa uzatvára za sebou idúca trojica kategórií zbraní (C, D, E),
ktorým v spojitosti s obdobím trvania avarského kaganátu chýba zásadnejšie komplexné
spracovanie, venujúce sa výlučne iba im (Zábojník, 2004, s. 49-50). Druhým smerom k diaľ -
kovej zbrani (hrot šípu) začína bojovými nožmi enormne rozdielny, masívnejší výskyt
výzbroje, reprezentovaný oboma triedami militárií (E, F). Zastúpené sú, podobne ako úderové
zbrane (sekera/mlat), na každom väčšom pohrebisku plus na nekropole Komárno II (tabela II)
vybranej vzorky 10 lokalít. Celkový počet hrobov (z 232) obsahujúcich túto výzbroj je 84,
prerozdeliac sa medzi konkrétne náleziská vo vzostupnom rade: KOM II – 1, ŠEB – 3, DNV 
I – 4, VIR – 4, ŠTÚ – 11, HOL – 23 a ŽEL – 38. V rámci kategórie E toto množstvo klesá o 16
objektov (68 dohromady), znova za sebou podľa miesta príslušnosti: KOM II – 1, DNV I – 2,
ŠEB – 2, VIR – 3, ŠTÚ – 11, HOL – 19 a ŽEL – 30. Spomenuté kvantum sem nepatriacich

90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
23 Nezodpovedá to objektívnejším výsledkom vývoja výskytu úderových militárií od J. Zábojníka (1995, tabela

a diagram 33), s ťažiskom posunutým k časovému úseku SS II. Vysvetlenie zjavne treba vidieť v individuál-
nosti výberu 7 pohrebísk, vyvodenými závermi taktiež bez opory v testovanej kolekcii 18 nekropol (tamtiež, ta-
bela a diagram 39).



položiek (16) bolo už doposiaľ charakterizované ako súčasť podskupín nesúcich signovanie A4
(3 prípady), A5 (1), A7 (2), B3 (1), B4 (1), C3 (3), D2 (4) a D3 (1).

Kvalitatívne zhodnotenie kolekcie bodných militárií s čepeľou (bojových nožov) ponúka,
žiaľ, jediné kritérium (minimum dĺžky čepele 150 mm), ktoré ich odlišuje od ostatného prí -
buzného nálezového materiálu (všeobecne nože) navonok (Zábojník, 1995, s. 252). Vnú torne
neexistuje vôbec žiadne pevne stanovené pravidlo delenia, na základe určitých pozorovaných
ukazovateľov (rozmery, tvar zbrane), v konečnom dôsledku vedúce k samotnej typológii danej
výzbroje. Napriek takémuto konštatovaniu sa však pri 8524 príkladoch tohoto militária ana -
lyzovaného súboru hrobov peších bojovníkov aplikovali popisné parametre, diferencujúce
druh predmetu nôž ako taký. Šlo konkrétne o sledovanie sformovania jeho čepele, teda či je to
tzv. „základný tvar“ s rovným chrbtom ukončeným hrotom, na ktorý sa oblúkom napája ostrie,
resp. „dýkovitá čepeľ“ so súbežne sa zbiehajúcimi líniami chrbta a ostria do hrotu na konci jej
pozdĺžnej osi, alebo „čepeľ so skoseným až prežliabnutým chrbtom v blízkosti hrotu“. Iným
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24 Raz zaznamenané 2 exempláre v jednom hrobovom celku – ŽEL 335 (subkategória A4).

Tabely a diagramy 2a – c: Kvantitatívno-chronologické zastúpenie skupiny bodná zbraň s čepeľou
(bojový nôž) – E i celkovo tejto triedy výzbroje v analyzovanom súbore 232 hrobov so znázorneným
podielom jednotlivých prislúchajúcich typov militárií. Vysvetlivky: celk. – celkovo; diagr. – diagram;

Chr. st. – chronologický stupeň (VS – včasný stupeň, SS I až II – stredný stupeň – I a II fáza, 
NS I až IV – neskorý stupeň – I až IV fáza, N – nedatované); Per. pod. – percentuálny podiel; 
Poč. hr. – počet hrobov; Poč. nož. – počet nožov; podľ. skup. – podľa skupiny; tab. – tabela.
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variantom, majúcim svoje zastúpenie pri všetkých troch predchádzajúcich typoch, sú „široké
čepele“, dimenzované šírkou väčšou než 18 mm.25

Trieda výzbroje signovaná písmenom E doteraz nechýbala ani v jednej opísanej skupine
hrobov „peších bojovníkov“ vybraného súboru pohrebísk. Keďže v hierarchickej postupnosti
jej zostali na skombinovanie už iba hroty šípov (12 hrobov), všeobecne pre všetky bojové nože
zo sumy 232 objektov sa podľa ich spojenia s danou kategóriou militárií numericky pomerom
A : B : C : D : F dá vyjadriť ich rozloženie takto – 6 : 6 : 3 : 7 : 21, na základe čoho možno
konštatovať určité rešpektovanie vzostupnej tendencie vzhľadom na pestrosť vnútornej
štruktúry vyčlenenej kolekcie hrobov (A + B) a na vyšší počet položiek obsahujúcich príslušnú
(D + F) zbraň.

Šesťdesiatosem objektov pohlavím, vekom a orientáciou inhumovaných tiel (ani jeden
žiarový hrob) aj úpravou hrobovej jamy komprimáciou do prvých troch bodov charak teri -
zovalo:
– prevahu dospelých mužov (38 – 17 veku Maturus, 10 Adultus, 1 Senilis) spestrovala prí-

tomnosť 10 žien (Maturus – 2, Adultus – 2, Senilis – 1 – ŠTÚ 245, mladistvá – Juvenis –
ŽEL 485) a 2 detí (ŽEL 791, 13 – 14-ročné zo ŽEL 518), 18 telesných pozostatkov zostalo
pohlavím neurčených (14 aj vekom, inak 4 dospelí – z toho 2 Adultus);26

– hrobová konštrukcia upravovala 22 hrobov (4 subkategórie E2), objem vykopanej zeminy
sa približne pohyboval v rozmedzí 0,3 m3 (40 – 50-ročný muž zo Želoviec – hrob 725) až 12
m3 (DNV I 409) s priemernou hodnotou 2,68 m3 a skoro 50%-ným (47,06 %) podielom ku-
batúr od 2 do 4,9 m3 (V2), poškodenie (tabela II) zasiahlo 12 objektov (ťažbou piesku –
HOL 379, 521, prirodzeným zrútením stien – HOL 130, ŽEL 485 či sekundárnym – zámer-
ným ? porušením hrobovej jamy – ŽEL 350/zničením skeletu – zvyšok), 3 boli dvojhrobmi
(muži sprevádzaní ženami – HOL 317 + 318, VIR 112a + 112b, dospelý jedinec s dieťaťom
– HOL 774).
Zhrnúc záverom, pokiaľ ide o kvantitatívno-kvalitatívne zhodnotenie bodných zbraní

s čepeľou (bojové nože) po všetkých stránkach, ktoré považujeme za prioritné pri vykreslení
obrazu o ich nositeľoch z vybranej vzorky pohrebísk obdobia avarského kaganátu na
Slovensku, k vyššie uvedeným trom bodom sa kontinuálne pripájajú aj tieto konštatovania:
– pomer samostatne nachádzanej výzbroje kategórie E k jej spojeniu s diaľkovým militáriom

(hrot šípu) číselne predstavuje údaj 14 : 3, nemeniac svoju podstatu dominantného postave-
nia kolekcie hrobov pod označením E1 v celom analyzovanom súbore – 2 : 1;

– výsledky typologického triedenia bojových nožov (obrázok 6b) v možných dimenziách
správnosti jeho určenia preukázali výrazne prevyšujúce zastúpenie tzv. „základného tvaru
(formy)“ – 24 prípadmi (35 kompletne) pred „dýkovitými čepeľami“ – 14 (15) a „čepeľami
so skoseným až prežliabnutým chrbtom v blízkosti hrotu“ – 3 (4) (tabely a diagramy 2a
a b), šírkou čepele nad 18 mm disponovalo 42 (53 celkovo) kusov, pod zasa 13 (17) (tabela
a diagram 2c);
Iba málo príkladov prinieslo detailnejšie rozdiely, síce doplňujúce, ale inak nemeniace

primárnu schému prezentovaného delenia danej výzbroje: krvná ryha u DNV I 532 (Eisner,
1952, s. 121; obr. 56: 7), zobákovite predĺžená časť – snáď priečka/záštita – ŠTÚ 247 (Točík,
1968b, s. 64-65; tabela XLIX: 16). Za sečné militárium – „skramasax“ možno považovať
nálezy z objektov ŠTÚ 224 a ŽEL 518, minimum dĺžky čepele (150 mm) pre klasifikovanie
noža ako charakterom militantného nespĺňali ŠTÚ 6 i ŽEL 435.
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25 Prezentované triedenie – „typologický rad čepelí“ bolo prebraté od M. Hanuliaka (2004, s. 124). Nezahrnula sa

však sem skupina „neštandardných foriem“, najmä z dôvodu relatívnosti ich správneho identifikovania.
26 Zaujímavým sa javí okrem 1 ženy (ŽEL 7) a 1 neurčeného dospelého jedinca (Želovce – hr. č. 495) aj posun

všetkých ostatných „nemužskej kategórie“ k podskupine E1.
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– poloha deponovania bodného militária s čepeľou (bojový nôž) sa sústredila predovšetkým
vpravo od kostry nositeľa, v jej dolnej polovici – 32-krát (41 dovedna), najviac popri ruke až
stehennej kosti – 25 (31) (obrázok 2a a b: diagram E)27, markantným javom je posun ulože-
nia pri subkategóriách E1, E2 tiež smerom k hornej časti tela, absolútne absentujúci vo
zvyšných 16 hroboch obsahujúcich túto zbraň28;
Funkčné situovanie (zavesenie na opasku) umožnilo pripustiť vhodnou konšteláciou pozície

v rozmedzí panvy – stehna a prítomnosti citovanej súčasti oblečenia, indikovanej cez
zachované kovové komponenty (pracka, prevliečka, kovania), úhrnom 32 z 84 objektov (22 zo
68). Hroby HOL 15, 24, ŠTÚ 72, VIR 112, ŽEL 435 a 560 nespĺňali druhú podmienku na
reálnejšie posúdenie takejto alternatívy. Znásobovali ju avšak stopy po drevených pošvách
u HOL 648, 760, ŠTÚ 10, ŽEL 335, 442 a 540, inak evidované dohromady pri 18 hroboch (10
skupiny E – E1, E2).
– sprievodný inventár percentuálne udržiava pokračujúci klesajúci trend ukladania, okrem ke-

ramiky a zvieracích ostatkov (znova sa viditeľne objavujú i úplné opaskové garnitúry), v po-
stupnosti s predošlými kategóriami výzbroje (neberúc do úvahy skupinu militárií kopi -
ja/oštep kvôli mizivej vypovedacej schopnosti týkajúcej sa príloh), pozornosti neunikne
rapídny úbytok predmetov dennej potreby (41,18 %)29, pre zaujímavosť opaskom vybavili
49 mŕtvych (63 kompletne);

– chronologicky najviac hrobov skupiny bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž) pripadá k prvej
fáze (NS I), najmenej ku koncu (NS IV) neskorého stupňa, z raného časového úseku (VS)
chýba akýkoľvek jej zástupca, analogický priebeh táto výzbroj zaznamenáva i celkovo.
Navrhnutá druhová škála bodného militária s čepeľou nemá valný datovací význam (tabely

a diagramy 2a a b).Prostredníctvom takisto neprehliadnuteľnej typogicky či časom neurčenej
zložky treba rezervovane vnímať aj odlišnosti pri šírkach čepelí (tabela a diagram 2c).

SKUPINA DIAĽKOVÁ ZBRAŇ (HROT ŠÍPU)

Posledným členom navrhovanej štruktúry hrobov peších bojovníkov je neoddeliteľná
súčasťdiaľkovej zbrane – luku, a vôbec podmienka jeho funkčného nasadenia v boji, hrot šípu.
Početnosťou svojho zastúpenia vysoko prevyšuje všetky doteraz charakterizované kategórie
výzbroje, 84 objektov so samostatne sa vyskytujúcimi hrotmi šípov a 45 v kombinácii s inými
triedami militárií prinieslo dovedna 213 kusov zachovaných kovových častí tejto zbrane. Podľa
jednotlivých vybraných pohrebísk počtom hrobov 33 (tabela II) zaujíma prioritné postavenie
lokalita Želovce, po nej nasledujú Devínska Nová Ves I (21), Šebastovce (14), Holiare (8),
Štúrovo (6) a Virt (2). Toto poradie sa nemení ani pri celkovom zhodnotení v rámci spra -
covávaného súboru s 232 položkami: ŽEL – 56, DNV I – 24, ŠEB – 18, HOL – 15, ŠTÚ – 12
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27 Obrázok 2a a b predstavuje súhrnný štatistický obraz o polohe deponovania výzbroje v hroboch analyzovaného

súboru peších bojovníkov. Numericky percentuálnym podielom (obrázok 2b) sa tu vyhodnocuje ľavostranné,
stred [pás idúci po hlavnej osi na chrbte natiahnutého skeletu, príp. hrobovej jamy, vyznačený na obrázku 2a
(obrázok 2a: zobrazenie polôh b) skratkami M2, L1, L3, K, T2, T5, P2, M5 a M8], pravostranné a do dolnej či
hornej polovice situované uloženie militárií (stretom medzi nimi sú oblasti predlaktie/ruka, brušná dutina/panva
kostry pochovaného, resp. závisia od ich zachytenia k nej alebo len hrobu autormi katalógov nekropol). Detail-
nejšie, kde to bolo možné, formou kódovaného zápisu sumarizuje tento jav obrázok 2a.

28 Opačnú tendenciu pozorujeme pri výzbroji kompozitný luk a sekera/mlat (obrázok 2b: diagram B, D). Na hľa-
danie vysvetlenia takéhoto vývoja zatiaľ chýba širšia argumentačná báza (nahradenie ? – E, sprevádzanie ? – B,
D v priestore častejšie vymedzenom hierarchicky, spoločensky alebo vojensky, významnejším zbraniam).

29 Odpoveď leží vo vyňatí povahy bodnej zbrane s čepeľou ako nástroja bežného užitia z tohto zoskupenia nálezo-
vého materiálu. Zároveň spätnou väzbou sa tým len potvrdzuje tento predpoklad nemilitantného nasadenia bo-
jových nožov.



a VIR – 4. Okrem skupiny F inak hrot šípu tvorí súčasť konkrétne 14 (väčšina) podskupín, a to
(plus prislúchajúce množstvo nositeľov): A3 – 5, A4 – 3, A5 – 1, A7 – 2, A8 – 3, B2 – 2, B3 – 1,
B4 – 1, B5 – 1, C2 – 1, C4 – 4, D3 – 1, D4 – 8, E2 – 12, na základe čoho len možno potvrdiť jeho
dominantné postavenie v spojeniach medzi šesticou tu registrovanej aktívnej výzbroje.

Podrobnejším komplexným typologickým rozborom hrotov šípov, súvisiacim s obdobím
avarského kaganátu, sa prakticky od čias práce maďarského bádateľa J. Kalmára (1944 – 1945,
s. 283-294) nik nezaoberal. Ním zverejnená bohatá tvarová škála síce v predkladanej kolekcii
nefiguruje v plnom rozsahu, no aj tak sa dá označiť za veľmi pestrú. Zo slovom a obrazom
publikovaného materiálu sa podarilo identifikovať spolu 14 rozličných foriem (obrázok 6c):
trojkrídielkovitý s ostrou špičkou (skrátene TO)30, trojkrídielkovitý s ostrou špičkou
a s otvormi v listoch (TOO), trojkrídielkovitý s ostrou špičkou a so spätnými háčikmi (TOSH),
trojkrídielkovitý s tupou špičkou a s otvormi v listoch (TTO), plochý s dvoma spätnými
háčikmi (P2SH), plochý s dvoma spätnými háčikmi a s tordovaným kŕčikom (P2SHTor.),
plochý s jedným spätným háčikom (P1SH), plochý s jedným spätným háčikom a s tordovaným
kŕčikom (P1SHTor.), plochý listovitý (PL), plochý listovitý s tŕňom (PL s tŕňom), plochý
listovitý s otvormi v listoch a s tŕňom (PLO a tŕňom), plochý s tupou špičkou, s otvormi
v listoch a s tŕňom (PTO a tŕňom), úzky – bodec (Ú), resp. úzky – bodec s tordovaným kŕčikom
(ÚTor.). Okrem uvedených výnimiek pre ne platí ešte jedno hrubé deliace pravidlo, keď boli
prostredníctvom tŕňa k drevenej násade (drievcu) upevňované hlavne trojkrídielkovité hroty
šípov a, naopak, tuľajkou disponovali prevažne ploché so spätnými háčikmi, ploché listovité
alebo úzke hroty – bodce. Pri niektorých tvaroch existujú tiež malé odlišnosti, ako sú
romboidne sformované listy plochých („listovitých“) hrotov a hranatý/štvorboký prierez
úzkych hrotov – bodcov, pod vplyvom dekompozície nie vždy zachytiteľné či bližšie opísané
autorom, a preto nemajú zásadnejší význam, vynucujúci si prípadné zmeny prezentovaného
delenia. Aký kvantifikovateľný obraz ponúka predostretý druhový diapazón, resp. vzájomné
pomerné vzťahy, vnútri skupiny hrobov s diaľkovým militáriom (hrot šípu), mimo nej
a úhrnom, to bude ukázané neskôr. Úvodom možno iba toľko, že ide o jedinú zbraň často
nachádzanú vo viacerých exemplároch (pozri samotný pomer 213 hrotov šípov ku 129 hrobom,
kde sa našli).

Keďže diaľkovou zbraňou – hrotom šípu končí zvolená hierarchia evidovaných tried
výzbroje, prirodzene, rozbor tejto zbrane (a zároveň skupiny) sa venoval jej samostatnému
ukladaniu k mŕtvym na vzorke 10 nekropol z doby trvania avarského kaganátu. Treba však
upozorniť na trocha zavádzajúce signovanie prívlastkom samostatne, ktoré nemusí vyjadrovať
reálny stav veci z momentu, keď zosnulého vybavili sprievodným inventárom, a z času krátko
potom, kým sa napríklad nerozložil celodrevený luk (reflexný/nereflexný) – druhá polovica
zmyslu použitia danej dvojice militárií. Žiaľ, akékoľvek riešenie tejto problematiky
komplikuje fakt nerekonštruovateľnosti kompletnej skladby príloh, obsahujúcej rozkladom
navždy stratené predmety z organického materiálu:
– 1 žiarový (DNV I 473) a 83 kostrových hrobov patrilo najmä dospelým mužom (48, z toho

vekovej kategórie Adultus – 8, Maturus – 16, s len prisúdenou dospelosťou – 24), 7 bolo
ženských (Adultus – ŽEL 272, Maturus – ŽEL 584, 656, 741, dospelé – DNV I 813, ŠTÚ
253), 14 detských (tabela II), v 7 ležali mladiství (2 mužského pohlavia – ŠEB 358, ŽEL
333), 5 chýbalo určenie oboch sledovaných kritérií, 3 dospelým indivíduám pohlavia (ŽEL
462, Adultus – ŽEL 302, 486);31
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30 Z dôvodu prehľadnosti a prílišného nerozpisovania sa sa týchto 14 špecifikovaných foriem označuje ďalej

v texte i v obrazových prílohách uvedenými skratkami.
31 Pozornosť upúta 70 %-ný podiel detí (75 %, zarátajúc ŠEB 231 podskupiny D4) a 63,64 % juvenilných nosite-

ľov hrotov šípov (72,73 % – + ŽEL 371 – A8) zo všetkých zaznamenaných v analyzovanom súbore, korešpon-
dujúci so závermi J. Zábojníka: „najčastejšie ukladané militárium u nedospelých“ (1995, s. 264).



– hrobová konštrukcia upravovala 26 hrobov, priemerná hodnota objemu vykopanej zeminy
sa pohybovala okolo 2,48 m3 s minimom 0,2 m3 (ŽEL 462), maximom 9,6 m3 (DNV I 413)
a prevahou kubatúr (83,13 %) s rozsahom do 4,9 m3 (V1, V2), prekvapuje nízky počet po-
škodených objektov (tabela II: 8 z 28 – prirodzeným zrútením stien – DNV I 245, 319, 824,
ťažbou piesku – HOL 258, počas výskumu stiahnutím vrchnej vrstvy zeme buldozérom –
ŽEL 253, 411, porušením skeletu – ŽEL 272, iným hrobom – ŽEL 486 zničený hr. č. 485),
absolútne absentuje inhumácia 2 i viacerých tiel v jednom hrobe;

– pomer „samostatne“ sa vyskytujúcej diaľkovej zbrane – hrotu šípu k jej kombináciám s vý-
zbrojou kategórie A, B, C, D a E predstavuje počtom hrobov údaj 84 : 45 (alebo 28 : 15),
počtom kusov-hrotov príslušného militária 130 : 83, vzájomnou komparáciou oboch vzťa-
hov dostávame číselne približne 1,55 strelky na 1 pochovaného nositeľa pre prvé a 1,84 pre
druhé vyčlenené zoskupenie, čím sa dá zhruba konštatovať vyššie zastúpenie pri spojeniach
viacerej výzbroje, nie však jednotlivo (na porovnanie mimo skupiny F evidujeme po jednom
hrote 21-krát, dva 12-krát, tri 11-krát, päť – raz, no nikdy sa nenašli 4, resp. 7 exemplárov
naraz ako v rámci nej, kde po jednom šípe dali mŕtvemu 56-krát, dva 18-krát, tri 6-krát, štyri
2-krát – ŠEB 114, 165, päť – raz: DNV I 784 a 7 hrotov sa našlo v ŠEB 149);
Viacpočetný výskyt pritom nesleduje striktné pravidlo typologickej uniformity. V samotnej

skupine je markantnejší možno len nižší priemerný počet hrotov šípov u detí (cca. 1,26 na
objekt) a u žien (1,14). Muži celkovú strednú hodnotu (1,55) mierne prekračujú (1,56), výrazne
pred ňou sú juvenilní jedinci (2,71 – s hrobom 149 zo Šebastoviec).
– ku skupine F prináležiacich 84 hrobov so 130 exemplármi kovových hrotov šípov po

kvalitatívnej stránke zostupne charakterizovalo toto zloženie (v zátvorke s príkladmi): P2SH
– 45 (ŽEL 462), TO – 27 (ŽEL 656), PL – 21 (takisto ŽEL 656, ŽEL 333 – plochý
romboidný), TOO – 6 (DNV I 784), TTO – 3 (DNV I 824), Ú – 3 (ŠEB 83), ÚTor. – 3 (ŽEL
758), P2SHTor. – 1 (ŽEL 733), P1SH – 1 (ŠEB 149), PLO a tŕňom – 1 (znova DNV I 784)
a PL s tŕňom – 1 (ŠEB 165), tvarovo neurčiteľných zostalo 13 prípadov;32

Jediným viditeľnejším rozdielom v porovnaní so súborom viažucim sa na predošlé skupiny
(i celkovo) je tu obrátené poradie medzi množstvom trojkrídielkových – 50 (86 celkovo) – 36
foriem a plochých foriem so spätnými háčikmi – 14 (61) – 47 (tabely a diagramy 3a a b).
Pozornosti neujde ani absentovanie foriem TOSH, P1SHTor. a PTO a tŕňom, registrovaných
mimo skupiny hrobov F, kde však nemáme tvary P1SH, PLO a tŕňom či ÚTor. Tordovanie
krčkov hrotov šípov (4 – ŠEB 142, 165 a ŽEL 733, 758) všeobecne naznačuje západnú
provenienciu produkcie, resp. aspoň jej vplyv (Zábojník, 1978, s. 196). Okrem tejto schémy
zvláštne postavenie zaujíma ešte 5 antikvárnych bronzových hrotov: plochý listovitý s otvorom
v tuľajke – DNV I 518, trojkrídielkovitý – DNV I 693, ŽEL 52, 584 a trojboký „skýtsky“ –
ŽEL 758 (Čilinská, 1973, s. 170; tabela CXXI: 9). Tie teda nemožno považovať za regulárne
zbrane, a preto nad ich nositeľmi (okrem hr. č. 758) visí otáznik týkajúci sa ich zaradenia do
štruktúry hrobov „peších bojovníkov“ (tabela II).
– diaľkové militárium – hrot šípu deponovali hlavne napravo od pozdĺžnej osi kost ry/hro -

bovej jamy (69 kusov), do hornej polovice umiestnili 60 streliek (obrázok 2b: diagram F),
podľa „primárneho sektorovacieho kríža“ teda najviac hrotov pripadalo na pravú hornú
štvrtinu hrobu (37), potom na dolnú (21), vľavo hore (18) a dolu (17), kódovým zápisom sa
podarilo zachytiť predovšetkým ich uloženie vpravo (M4 – 14) alebo na pravej strane
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32 Tvarová škála všetkých 213 hrotov šípov z celého analyzovaného súboru pohrebísk kvantitatívne vzostupným

radom pozostávala z: PTO a tŕňom – 1 (ŽEL 44 – podskupina A8), PLO a tŕňom – 1, P1SHTor. – 1 (ŠEB 162 –
D4), P1SH – 1, TOSH – 1 (ŽEL 312 – A7), PL s tŕňom – 3, ÚTor. – 3, P2SHTor. – 3, Ú – 5, TTO – 9, TOO – 10,
PL – 28, P2SH – 56 a TO – 66, druhom neurčiteľných (silne poškodené koróziou) sa zistilo 20, antikvárnych –
5 streliek.



hrudníka (T1 – 13) (obrázok 2a), no vo vzťahu k počtu objektov dominovali pozície M4 
(7 hrobov), M4.N1 (5), M4.L (4), M6 (4), M6.R4 (4), M6. N4 (4), T1 (3) atď., zvláštny
priestor (výklenok) situovania šípu si vybrali v hr. č. 319 (Devínska Nová Ves I);
Prioritné postavenie pravej strany od hlavnej (pozdĺžnej) osi skeletu (hrobovej jamy)

v deponovaní tejto zbrane sa nemení ani kompletne pri 129 hroboch (obrázok 2b: diagram F).
Pozorujeme však miernejšie uprednostňovanie dolnej polovice pred hornou polovicou
(tamtiež), oveľa zreteľnejšie mimo skupiny, čo sa konečným dôsledkom opäť odráža aj na
odlišne vyzerajúcom „primárnom sektorovacom kríži“: vpravo hore – 48 z dovedna 213 hrotov
šípov, rozdeliac 37 zo 130 kategórie F/11 z 83 (A – E), vpravo dole – 46 – 21/25, vľavo hore –
27 – 18/9, vľavo dole – 28 – 17/11. Konkrétnou podobou celkovo prevažujú polohy M4 (17
streliek), T1 (16), M6.R6 (10), M4.L (9) atď. (obrázok 2a), podľa hrobov zasa znova M4 (8),
M6.R4 (7), M4.N2 (7), M4.L (6), M4.R3 (6), M4.N1 (6), M6.R6 (5), M6.N4 (5), M6.L (4), T1
(4), …

Predstavu, kam pôvodne asi smerovalo dnes nezachované drievco, sprostredkovalo z 84 23
hrobov (najmä z lokalít Šebastovce – 11 a DNV I – 10, ďalej ŠTÚ 222, VIR 108) dovedna s 51
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Tabely a diagramy 3a a b: Kvantitatívno-chronologické zastúpenie skupiny diaľková zbraň (hrot šípu)
– F i celkovo tejto triedy výzbroje v analyzovanom súbore 232 hrobov so znázorneným podielom

jednotlivých prislúchajúcich typov militárií. Vysvetlivky: diagr. – diagram; Chr. st. – chronologický
stupeň (VS – včasný stupeň, SS I až II – stredný stupeň – I a II fáza, NS I až IV – neskorý stupeň –

I až IV fáza, N – nedatované); Per. pod. – percentuálny podiel; Poč. hr. – počet hrobov; 
Poč. hrot. – počet hrotov (šípov); sp. háč. – spätný háčik (hrot šípu so spätnými/-tným háčikmi/-kom);

tab. – tabela; trojkríd. – trojkrídielkovitý (hrot šípu).



hrotmi. Pominúc menšie výkyvy, drevenou násadou otočili súbežne s telom k hlave 16
(napríklad u ŠEB 114) a k nohám 30 (ŠEB 149) šípov v 10 a 12 hroboch (pre DNV I 182B, 241
aj – aj). Cca. kolmo od zomrelého k dlhšej stene museli ležať 4 šípy zo ŠEB 235 a 241,
viditeľnejšie diagonálne cez ľavé predlaktie 1 z VIR 108. Možnosť rekonštrukcie natočenia
dekompozíciou nezachovaného drievca dopĺňa okrem skupiny smerom k hlave pozdĺž tela 
7 objektov (s 13 hrotmi) a nohám 4 (9), teda spolu 17 (29) a 16 (39). Úvahu, či výzbroj
kategórie F sprevádzal aj tulec, podmieňujú stereotypne dva základné faktory: množstvo
hrotov väčšie než 1 a spoločné miesto deponovania (veľmi nápomocnou sa stáva informácia
potvrdzujúca paralelnú polohu všetkých exemplárov v rovnakom smere a pod. – navzájom
prihrdzavené kusy, stopy organického materiálu – koža, drevo – z „púzdra“ na nich, …).
Takýto predpoklad spĺňalo 18 hrobov, najpresvedčivejšie ale DNV I 784 (5 hrotov) a ŠEB 149
(7) – počtom, umiestnením i smerovaním.33

– zastúpenie sprievodného inventáru kopírovalo komplexne klesajúci trend predošlých sku-
pín, nárast zaznamenali predmety dennej potreby (77,38 %), radiac sa hneď za sečnú zbraň,
a vedierka (16,67 %), opaskami a nožmi s bežnou každodennou funkciou užitia (nemili-
tantný charakter) disponovalo 53 a 56 zomrelých;
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33 Zváženie funkčného zavesenia na opasku popri dolnej končatine a chrbte krížom (v dimenziách typického spô-

sobu uloženia pochovaného tej doby to bolo skôr nemožné) zostáva úplne otvorené. Menovanú dvojicu veľmi
pravdepodobnej prítomnosti tulca dopĺňa ešte hr. č. 608 z pohrebiska Devínska Nová Ves I, polohou na
výstupku so stopami kože (pozri subkategória D4). Vychádzajúc z publikovaných faktov, dohromady tento
predpoklad takto mohlo spĺňať 28 nálezových situácií.



– chronologicky kategória hrobov dosahuje diaľkové militárium – hrot šípu vrchol v čase dru-
hej fázy stredného (SS II) a tretej fázy neskorého (NS III) stupňa, pričom temporálne zhod-
notenie samotných hrotov34 druhovo (tabela a diagram 3a) nevykazuje žiadne relevantné
výsledky (posun majoritnej časti k mladším (NS II – NS IV) úsekom doby trvania avarského
kaganátu), vysokým (skresľujúcim) podielom sa vyznačuje položka nedatované (hroby –
34,52 %, hroty – 29,60 %).
V konfrontácii s čiastkovým temporálnym vyhodnotením pozorujeme komplexne posun

k starším časovým horizontom s ťažiskom vo fáze II stredného (SS II) a I neskorého (NS I)
stupňa, identický trend sa udržiava aj prepočítaním na hroty šípov (so stále nezanedbateľným
podielom chronologického úseku NS III plus nepriaznivo vplývajúcej položky nedatované)
(tabela a diagram 3b).

CHRONOLOGICKÉ SÚVISLOSTI VÝSKYTU HROBOV PEŠÍCH BOJOVNÍKOV

V rámci predchádzajúcej kapitoly venovanej vnútornej štruktúre hrobov peších bojovníkov
už bolo čiastočne podľa jednotlivých vyčlenených skupín a ich subkategórií vyhodnotené
temporálne postavenie objektov nesúcich príslušné signum „ozbrojenej zložky obyvateľstva“.
Možnosť zaujať k týmto nadobudnutým výsledkom zhrňujúce všeobecné stanovisko, pevnejšie
a v jasnejších obrysoch definujúce miesto „pešieho bojovníka” doby avarského kaganátu
z vybranej vzorky 10 pohrebísk z územia Slovenska, zásadne podmieňujú tieto faktory:
– individuálna povaha každej do analýzy zapojenej nekropoly aj po chronologickej stránke;
– možnosti vypovedacej schopnosti nálezových celkov, závislé tiež od kvality spracovania

tej-ktorej lokality, čiže podiel nedatovaných položiek, vyššími číslami určite neodvratne
a podstatne skresľujúci objektívnosť vyslovených záverov.
Oba sú, samozrejme, jednak vzájomne prepojené, jednak sú doplnené detailami viažucimi

sa na zastúpenie šestice tried aktívnej výzbroje. Konkrétne vyjadrené: prvý z uvedených dvoch
bodov obsahovo tvorí napríklad, vynechajúc osamotene lokalizované (DNV II) alebo
problematicky spracovateľné hroby (KOM II – sekundárne získaný materiál), Komárno
V včasného obdobia (VS) (Zábojník, 1995, s. 272), Želovce s ťažiskom výskytu militari -
zovanej zložky populácie v tzv. „1. fáze – počiatku tamojšieho pochovávania“35, Virt končiaci
svoju existenciu začiatkom 8. storočia (Čilinská, 1970, s. 60), Holiare približne porovnateľné
so želovskou kolekciou (Mináč, 1981, s. 94) a Štúrovo (Zábojník, 1995, obr. 16), resp.
Šebastovce (Mihok – Pribulová – Mačala, 1995, s. 145; Zábojník, 1995, obr. 8) dominujúce
hlavne neskorému stupňu [NS I – NS III pre ŠTÚ a úplne (NS II – NS IV) pre ŠEB]. Druhý
zasa Devínska Nová Ves I, kde iba jediný objekt (hr. č. 558) zo 42 evidovaných (tabela II)
charakterizuje bližšie určené časové zaradenie, ale tiež Holiare. Vnímajúc tieto javy cez
avizovaný vzťah k zbraniam, vystúpia na povrch väzby, v konečnom dôsledku udávajúce
celkovú podobu datovania príslušnej zaznamenanej/vyčlenenej skupiny militárií/hrobov, ako
sú: Želovce – výzbroj kategórie A, B, F (tabela a diagram 4; 5) a Devínska Nová Ves I – C
(tabela a diagram 5) jedným smerom, nezanedbateľné množstvo chronologicky nešpecifiko -
vateľných objektov (najmä dvojice kopija/oštep, sekera/mlat, potom hroty šípov, možno aj
bojové nože) ďalším smerom (tabela a diagram 5).
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34 Kvôli väčšej prehľadnosti sa zhrnuli do štyroch základných foriem: trojkrídielkovité, ploché so spätnými há-

čikmi, ploché a úzke plus tvarovo neurčené, bez 5 opísaných antikvárnych prípadov.
35 Čilinská – Wolska, 1979, s. 143-144: „… väčšina hrobov so zbraňami pochádza z 2. polovice 7. storočia“, inak

povedané: horizontov SS I, II až NS I (Zábojník, 1995, s. 274), ohraničených rokmi 650 – 720, zároveň zname-
najúcimi vrchol miestneho vývoja.



Napriek tomu, že predkladaný súbor 232 hrobov prinášajúcich zbrane bez znakov jazdectva
a reprezentuje len výsek z kompletného obrazu (Zábojník, 1995, s. 261-262; 270-272; tabely
a diagramy 30 – 35) pre severnú a severozápadnú perifériu avarského kaganátu (obrázok 3),
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Tabela a diagram 4: Kvantitatívno-chronologické porovnanie zastúpenia vyčlenených skupín 
[A – sečná zbraň, B – diaľková zbraň (kompozitný luk), C – bodná žrďová zbraň (kopija/oštep), 
D – úderová zbraň (sekera/mlat), E – bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž), F – diaľková zbraň 

(hrot šípu)] i celkovo výzbroje kombinujúcej sa mimo svoju kategóriu (B, D, E, F) na lokalitách bez
jazdeckých hrobov (DNV II, KOM II, ŽEL) analyzovaného súboru. Vysvetlivky: celk. – celkovo; 

Chr. st. – chronologický stupeň (VS – včasný stupeň, SS I až II – stredný stupeň – I a II fáza, 
NS I až IV – neskorý stupeň – I až IV fáza, N – nedatované); Per. pod. – percentuálny podiel; 

Poč. hr. – počet hrobov; skup. výz. – skupina výzbroje; sk. výz. – skupiny výzbroje.



môžu sa medzi nimi konštatovať určité príbuzné, no nie absolútne zhodné paralely, spočívajú-
ce v:
– posune hierarchicky a efektivitou vyššie posudzovanej výzbroje (A + B) k starším úsekom

(tabela a diagram 5);
– spolu s tým zároveň v prenesení váhy zložením kvalitnejších a počtom viacnásobných (troj,

štvor-, päťnásobných) kombinácií pätice (A, B, D, E, F) militárií36 do rovnakej doby;
– počínajúc viditeľnejšie úderovými zbraňami (sekera/mlat), cez bodnú s čepeľou (bojový

nôž) a diaľkovú (hrot šípu) zbraň, súvise týchto skupín výzbroje/hrobov (zreteľnejšie) s ná-
plňou mladších horizontov (NS II – NS IV) 8. storočia (tabela a diagram 5);

– malom počte nachádzaných militárií obdobia včasného stupňa (VS) a IV. fázy (NS IV) ne-
skorého stupňa;

– kopírovaní/účasti na časovo – spoločenskej dynamike („konjunktúra – konsolidácia – re-
gres“) rozvoja zvyšnej („nadradenej“) (neplatí pri želovskom pohrebisku) vojenskej vrstvy
– zbraňami disponujúcich jazdcov (tabela 6 a diagramy 6a a b).
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36 Bodná žrďová zbraň sa tu, separovanejšou povahou spojení od výzbroje A, B a nízkou temporálnou preukáza-

teľnosťou, tak trocha vymyká z tohto modelu.

Tabela a diagram 5: Kvantitatívno-chronologické zastúpenie vyčlenených skupín hrobov peších
bojovníkov i celkovo výzbroje kombinujúcej sa mimo svoju (B, D, E, F) kategóriu [skupina sečná

zbraň – A; skupina diaľková zbraň (kompozitný luk) – B; skupina bodná žrďová zbraň 
(kopija/oštep) – C; skupina úderová zbraň (sekera/mlat) – D; skupina bodná zbraň s čepeľou 

(bojový nôž) – E; skupina diaľková zbraň (hrot šípu) – F] podľa zvolených kritérií komplexne.
Vysvetlivky: Chr. st. – chronologický stupeň (VS – včasný stupeň, SS I až II – stredný stupeň – I a II
fáza, NS I až IV – neskorý stupeň – I až IV fáza, N – nedatované); Per. pod. – percentuálny podiel;

Poč. hr. – počet hrobov; skup. výz – skupina výzbroje; sk. výz. – skupiny výzbroje.
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Obrázok 3: Štatistický obraz výskytu výzbroje a jeho variácií analyzovaného súboru v rámci
komplexnej kolekcie hrobov so zbraňami (Zábojník, 1995, tabela III). 

Vysvetlivky: dopl. hr. – doplnené hroby; Poč. var. – počet variácií; Výs. výz. – výskyt výzbroje.
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Rozbor typologickej skladby výzbroje A až F mimo už známych skutočností o sečných
zbraniach37 a kompozitnom luku38 nič relevantnejšieho chronologickou cestou neukázal. Nepo -
darilo sa ani získať štatisticky pádnejší dôkaz pre akúkoľvek signifikantnosť druhových škál
v spojitosti s navrhnutými štrukturálnymi jednotkami hrobov „peších bojovníkov“ z tempo -
rálneho hľadiska.

Sumarizujúc teda, zvolená kolekcia pochovaných jedincov, sprevádzaných v hrobe prílohou
militária/-í, nevybočuje datovaním z medzí nastavených parametrov úzko (nekropola)
i komplexne (okrajové teritórium severne a severozápadne od centrálnej oblasti avarského
kaganátu) dimenzovaného časového hodnotenia, ktorého je vlastne zároveň aktívnym integ -
rálnym činiteľom.

MOŽNOSTI SOCIOLOGICKEJ INTERPRETÁCIE 
ANALYZOVANEJ SKUPINY HROBOV

Pri posudzovaní možností sociologickej interpretácie akejkoľvek skupiny hrobov
obsahujúcej hrobový inventár (prílohy) existujú v hrubej skratke dva základné uhly pohľadov,
cez ktoré sa dá vnímať, a hlavne hodnotiť, táto problematika. Prvý z nich môžeme nazvať
„skeptický“ a, ako uvádza bádateľka Z. Čilinská (1992b, s. 7), tento postoj zdôrazňuje skres -
lenie poznania o sociálnom postavení pochovaného jedinca zapríčinené náboženskými pred -
stavami (obťažne rekonštruovateľnými), t. j. ich regulujúci vplyv na ukladanie výbavy mŕtvym
do hrobov. Druhý – „optimistický“ takýto aspekt vynecháva, riadiac sa premisou reš pektovania
pozostalými „pozemských“ znakov sociálneho statusu zomrelého pre jeho pokra čujúci „po -
smrtný – záhrobný život“. Vybrať si však striktne jeden z týchto smerov neod vratne prináša so
sebou určité riziká, najmä v podobe absencie komplexného obrazu aktivít príslušnej zaniknutej
society, archeológiou zachyteného už len útržkovite a staticky. Rovnako nepriznanie človeku
tak typickej individuálnosti rozhodnutí, viac deklarujúcich, než naozaj plniacich pod statu ne -
jakého vytýčeného ideálu, jej uniformovaním pomocou účelovo budovaných šta tis tických
schém a kategorizačných štruktúr znižuje objektívnosť výpovede týkajúcej sa nepo chyb ne
pestrého dynamického vývoja tej doby. Naopak, zasa nie je dobré prílišnou sub jektivizáciou,
mnohokrát naberajúcou rozmery neprehľadného tápania na poli iba špekulatívne dokáza -
teľných špecifík, celkom potierať jestvovanie systému, prirodzenej súčasti ľudského vnímania
i formovania svojho okolitého, resp. vnútorného sveta.

Predkladaný súbor 232 hrobov pochádzajúci zo vzorky 10 pohrebísk, lokalizovaných na
území Slovenska a patriacich do obdobia trvania avarského kaganátu, treba touto cestou
analyzovať nanajvýš opatrne. Keďže ide o výsek z celkového evidovaného množstva objektov
príbuznej povahy („peší bojovníci“) pre severnú a severozápadnú okrajovú oblasť avarského
kaganátu (obrázok 3), podmienený možnými deformujúco pôsobiacimi úskaliami (obrázok 4),
nedovoľujem si s absolútnou záväznosťou definovať nasledujúce výsledky ako v širšom
meradle generalizujúce kompletný stav vecí. V zmysle samotného názvu kapitoly sa budú teda
vzťahovať predovšetkým na vybranú kolekciu hrobov a na k nim sa viažuce nekropoly, keďže
od ich osobitého charakteru a od kvality ich vypovedacej schopnosti (obdobne ako pri
chronologickom vyhodnotení), samozrejme, tieto výsledky spätne závisia.

Za klasický vrchol spoločenskej hierarchie v prostredí hmotnej kultúry pripisovanej terito -
riálnemu zásahu politického útvaru avarského kaganátu sa považuje „triáda“ atribútov moci –

106

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
37 Ústup výraznejších nomádskych prvkov (šabľa) v priebehu stupňa NS (Zábojník, 1995, s. 263).
38 Jeho postupné vytrácanie sa s nástupom 8. storočia a úplné chýbanie v hrobovom inventári približne po roku

750 (Kosdi, 1998, s. 26).
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nálezov z tamojších „posledných miest odpočinku“ ich nositeľov – kôň (prípadne signum
jazdectva – konský postroj), výzbroj a neodmysliteľne garnitúra opaskových kovaní. Každá
z tejto trojice položiek zároveň vykazuje sebe vlastný kvalitatívno-kvantitatívny rozptyl,
vzájomne sa spájajúci v neprebernom množstve variácií, ponúkajúcich predpoklad podrob -
nejšieho rozvrstvenia sociálneho postavenia majiteľov tohto druhu predmetov. Absento vanie
niektorého z nich u ďalších pochovaných príslušníkov skúmanej society ešte na dôvažok
znásobuje pestrosť jej pravdepodobnej skladby. Príkladom takéhoto vetvenia, bez jazdeckej
zložky výbavy, nikdy však nevynechajúc v prílohách materiál militantnej povahy – zbrane, sú
aj peší bojovníci, automaticky vyvolávajúci dojem jedincov nižšej kategórie od skupiny
obyvateľstva – ozbrojených jazdcov.

Jednoduchosť klasifikovania nejazdeckých hrobov s prídavkom výzbroje pojmom „peší
bojovník“ vnútorne komplikujú markantné diferencie, vyplývajúce jednak všeobecne z druhu
pohrebiska, odkiaľ pochádzajú, zo statusu zomrelého, ktorému patrili, a jednak zo zloženia
hrobového inventáru, aký priniesli. Triedeniu nekropol, odrážajúcemu možnú úlohu používa -
júcej komunity v spoločnosti mocensky či kultúrne zasiahnutej avarským kaganátom, bolo
nedávno venované spracovanie, sumarizujúce situáciu vyššie spomenutej severnej a severozá -
padnej periférie (Zábojník, 1995, s. 272-275). Stála aktuálnosť ním vyvodených záverov člení
výber 10 lokalít na tzv. pohrebiská „typu Komárno“ (KOM II, V, VII), slúžiace osídleniu
s časovou i funkčnou genézou od strategicky významného oporného (strážneho) bodu pri
obsadzovaní naddunajského priestoru (pred polovicou 7. storočia – KOM V) po politicko-
-administratívne, produkčné i obchodné centrum 8. storočia tejto oblasti kaganátu (KOM VII,
II – ?), „z okolia Bratislavskej brány“ (alebo „východného Slovenska“), reflektujúce trvalé
pastiersko-roľnícke sídliská systému vojenského zabezpečenia severných úsekov hraníc
kaganátu – DNV I (II – ?), ŠEB a „Dvory nad Žitavou, Štúrovo, Obid, …“, nevynikajúce
svojou veľkosťou ani bohatstvom, čo evokuje skoro výlučnú dominanciu poľnohospodársky
zameraných činností (chov zvierat, pestovanie úžitkových plodín) obyvateľstva – ŠTÚ, VIR
(Čilinská, 1970, s. 58). Nekropoly Holiare (Mináč, 1981, s. 93-101) a oveľa názornejšie
Želovce vykazujú zasa v priebehu dlhotrvajúceho intenzívneho pochovávania značnú dyna -
miku vývoja, keď napríklad „želovská pospolitosť“ najskôr progresívne (do doby fázy SS II)
pozíciou významného regionálneho sídla (sídel ?) plní možno vojenskostrážnu funkciu spolu
s využívaním kontroly rudných ložísk stredného Slovenska a výhodnej polohy na križovatke
ciest, vedúcich k údoliam horného Hrona plus z juhozápadu Slovenska do Košickej kotliny, no
potom (horizonty NS II – NS IV) upadá svojou úrovňou (takisto aj populáciou; Čilinská –
Wolska, 1979, s. 159)), dosiahnuc „dôležitosť“ podobnú štúrovskému alebo virtskému spolo -
čenstvu (Zábojník, 1995, s. 275). Ďalším činiteľom, hlbšie rozrušujúcim pomyselnú jednotnosť
analyzovaného súboru 232 hrobov, podopretú len spoločným nachádzaním militárií, je
pohlavie a vek zosnulého nositeľa. Zákonitú väzbu „peší bojovníci – dospelí muži“ sa totiž
(pozri predchádzajúce pasáže práce a tabelu II) doplnili ženskými a nedospelými jedincami,
ktorých telesné pozostatky sprevádzal nález zbrane/-í. Niežeby tým bola sledovaná nejaká
ambícia (zbytočne hypotetická !) rozširovať škálu povinností ženy v spoločnosti avarského
kaganátu (Čilinská, 1991, s. 26-27), o nedospelých, najmä o deťoch, nehovoriac, avšak kom -
bináciu výzbroje s oboma kategóriami pochovaných možno považovať prinajmenšom za
povšimnutiahodnú.39 Zo sociologického aspektu sa zatiaľ u nich v globále dá konštatovať
určite druhoradejšie postavenie než u mužských náprotivkov.40 Možnosť použiť militárium

108

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39 Napriek už známym (Zábojník, 1995, s. 264-265) a aj v tomto prípade platným pravidlám v ukladaní militárií do

ženských, resp. detských hrobov.
40 Ženy s prílohou „zbrane“ (hrot šípu, „bojový“ nôž) z lokality Želovce stoja mimo sociálne nadradenej vrstvy

rovnakého pohlavia [na porovnanie Z. Čilinská (1991, s. 15-20) a v detailoch spoločenského delenia želovského
pohrebiska (hodnosť signujúce súčasti kroja žien) J. Szentpéteri (1986, s. 150-159)].
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Tabely a diagramy 7a – c: Kvantitatívne (a, b) a chronologické (c) vyhodnotenie zastúpenia
stanovených (vytriedených) sociologických kategórií v rámci analyzovaného súboru hrobov peších

bojovníkov podľa zvolených kritérií {tabela a diagram 7a – vyčlenené skupiny hrobov peších
bojovníkov [A – sečná zbraň, B – diaľková zbraň (kompozitný luk), C – bodná žrďová zbraň

(kopija/oštep), D – úderová zbraň (sekera/mlat), E – bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž), 
F – diaľková zbraň (hrot šípu)] i celkovo výzbroj kombinujúca sa mimo svoju kategóriu (B, D, E, F);

tabela a diagram 7b – pohlavie a vek pochovaných jedincov spracovávanej kolekcie 232 hrobov}.
Vysvetlivky: celk. – celkovo; diagr. – diagram; DJ – dospelý jedinec; Chr. st. – chronologický stupeň
(VS – včasný stupeň, SS I až II – stredný stupeň – I a II fáza, NS I až IV – neskorý stupeň – I až IV

fáza, N – nedatované); Mlad. – mladistvý; Muž. – mužské; Neurč. – neurčené; Per. pod. –
percentuálny podiel; Poč. hr./hrob. – počet hrobov; Pohl. – pohlavie; skup. výz. – skupina výzbroje;

sk. výz. – skupiny výzbroje; Soc. kat. – sociologická kategória; tab. – tabela; Žensk. – ženské.
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k špecifikácii antropologicky obťažne zistiteľného pohlavia maloletých (Infans) sa takisto riadi
delením „hodnotnejšia zbraň (sečná, kompozitný luk, kopija/oštep, úderová) – iba chlapec“
(DNV I 558, ŠEB 231, 372, ŽEL 490)41 a „bodná s čepeľou či diaľková (hroty šípov) –
i dievčatá“ (ŽEL 791 s pozlátenými náušnicami, bronzovým nákrčníkom, … (Szentpéteri,
1986, tabela 5; obr. 5)). Dokresliť však precíznejšie rôznorodosť sociálneho zloženia vybranej
kolekcie hrobov dopomôže až zapojenie vyhodnotenia ostatných príloh nemilitantnej povahy.
Štatistické pozorovania podľa nastavených kritérií pri jednotlivých hlavných vytriedených
skupinách (A, B, C, …) „peších bojovníkov“ síce súhrnne charakterizoval priamo úmerný
vzostup kvanta a akosti hrobovej výbavy sociologického významu (garnitúry opaska, šperk)
spolu s predpokladanou spoločenskou váhou zbrane, nie príliš presvedčivý pri zostávajúcich
druhoch hrobového inventáru (nádoby atď.), predsa len nemohli v nuansách zachytiť textom
zdôrazňované interné výkyvy výskytu nálezového materiálu. S dávkou nutnej prehľadnosti sa
preto navrhla táto šesťstupňová štruktúra jednotlivých typov príloh, zároveň približne odzrkad -
ľujúca sociálny status mŕtveho (ako dané sociologické kategórie – I, II, …, VI), ktorého
sprevádzali. Nosným znakom každého z nich je pritom vždy konkrétny vyčlenený druh hrobo -
vého inventáru, ktorý sa môže, resp. nemusí kombinovať s hierarchicky zostupne (priradenou
rímskou číslicou vzostupne) nasledujúcimi druhmi:

I – opasková garnitúra;
II – šperk;
III – predmety dennej potreby a milodary (nádoba, mäsitá strava, vajce/-ia);
IV – predmety dennej potreby;
V – milodary;
VI – bez výbavy.
Napriek miernej tendenčnosti zostaveného delenia42, zakomponovaním zastúpenia prísluš -

ných skupín výzbroje, hrobov, pohlavia a veku „peších bojovníkov“ plus časových horizon tov
(VS – NS IV) obdobia avarského kaganátu, vystupujú na povrch tieto graficky podchytené
(tabely a diagramy 7a – c) skutočnosti:
– najpočetnejšou „sociologickou kategóriou“ medzi zvolenými skupinami hrobov (skupiny

celkovo) je kategória III (predmety dennej potreby a milodary) – „optimum“ (priemer) v bo-
hatosti hrobovej výbavy „peších bojovníkov“ (nejazdcov s prílohou militária/-í) – 69 objek-
tov, po nej nasledujú I (49 hrobov), V (49), II (28), VI (21) a IV (16) (tabely a diagramy 
7a – c);

– porovnateľný (no nie identický) trend vývoja zaznamenávajú úhrnom aj skupiny registrova-
ných tried zbraní (skupiny výzbroje celkovo: tabela a diagram 7a) – III (86 objektov),
I (82), V (57), II (42), IV (22), VI (21), pri ktorých zároveň pomerne ku množstvám z pre-
došlého bodu (I – 82:49, II – 42:28, III – 86:69, IV – 22:16, resp. III + IV – 108:85, 
V – 57:49, VI – 21:21) vidieť názorne význam väzby dvojkombinácií a viackombinácíí mi-
litárií v jednom hrobe s jeho hrobovým inventárom identifikujúcim jedinca pravdepodobne
vyššieho spoločenského „rangu“ v príslušnej komunite (kategória I – cca. 1,67 zbrane na 
1 zomrelého/nálezový objekt, II – 1,5, III + IV – 1,27, V – 1,16, VI – 1);

– správnosť vyčlenenia možnej sociálnej hierarchie skupín hrobov „peších bojovníkov“, odví-
jajúceho sa od evidovaných kategórií výzbroje (A, B, C, …), idúc súbežne s nimi po pred-
pokladanom klesajúcom rebríčku postavenia nositeľa daného, skupinu hrobov „peších 

111

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
41 S chronologickou paralelou v merovejskom prostredí (Ottinger, 1974, s. 405), kde sa registrujú tiež exempláre

„detskej výzbroje“, proporcionálne zodpovedajúce nositeľovi (hračka ?, cvičné militárium ?, votívny predmet ?,
…), akú azda dostal aj chlapec zo ŽEL 518.

42 Skupiny III a IV by sa dali zjednotiť do jednej kategórie kvôli nevýraznej sociálnej signifikantnosti milodarov,
asi viac súvisiacich so všeobecným, nábožensky motivovaným úzom.



112

O
br

áz
ok

 5
:P

ol
oh

a 
hr

ob
ov

 p
eš

íc
h 

bo
jo

vn
ík

ov
 s

oz
na

če
no

u 
pr

ís
lu

šn
os

ťo
u 

ku
 sk

up
in

ám
 ic

h 
št

ru
kt

úr
y 

na
 p

oh
re

bi
sk

u 
Že

lo
vc

e.
 V

ys
ve

tli
vk

y:
 A

–
sk

up
in

a
se

čn
á 

zb
ra

ň;
 B

 –
sk

up
in

a 
di

aľ
ko

vá
 z

br
aň

 (k
om

po
zi

tn
ý 

lu
k)

; D
 –

sk
up

in
a 

úd
er

ov
á 

zb
ra

ň 
(s

ek
er

a/
m

la
t);

 E
 –

sk
up

in
a 

bo
dn

á 
zb

ra
ň 

sč
ep

eľ
ou

 (b
oj

ov
ý 

nô
ž)

; 
F 

–
sk

up
in

a 
di

aľ
ko

vá
 z

br
aň

 (h
ro

t š
íp

u)
.



bojovníkov“ signujúceho, militária v spoločnosti, zhruba potvrdzuje i príslušná škála jed-
not li vých typov ukladanej výbavy nemilitantnej povahy, najzreteľnejšie pri kategórii I (ta-
bela a diagram 7a) – vyjmúc problémové bodné žrďové zbrane (kopija/oštep);
Diskrepancie rozloženia skupín pri ďalších kategóriách (II – VI), až tak veľmi nespĺňajúce

očakávania postupného prevrátenia sa hodnôt do konečného (VI) opačného poradia (F – A) než
aké boli na začiatku (I – A – F), pričom blízko tohto ideálu stojí napríklad kategória III (tabela
a diagram 7a), môžu byť zapríčinené možno menšou disponibilitou určujúceho druhu príloh
k sociologicky podrobnejšej interpretácii analyzovanej skupiny, prípadne inými, podstate
pochopenia či vôbec nejakému zákonitému systému unikajúcimi, faktormi.43

– Vzťah medzi pohlavím alebo vekom pochovaných jedincov kolekcie 232 hrobov a „socio-
logickými kategóriami“ I – VI (tabela a diagram 7b) ukazuje jedným smerom pre mužov
(takisto dospelých jedincov všeobecne), počtom prirodzene dominujúcich – 153 (177), teda
v zmysle ich prioritnej, gros kompletného obrazu „peších bojovníkov“ formujúcej úlohy,
kopírovanie priebehu kvanta výskytu každej zo 6 položiek navrhovaného typologického
radu hrobového inventáru (tabela a diagram 7a), druhým zasa posun žien44, mladistvých
a detí výbavou k príznačným (žena = šperk), ale súčasne tiež spoločensky hodnotnejším prí-
lohám, čo ponúka predstavu reflexie sociálne lepšej/dôležitejšej pozície rodičov vekovo ne-
dospelých, ktorí asi sotva nadobudli svoj status inou cestou (Zábojník, 1995, s. 264) [také-
muto konštatovaniu by hypoteticky nasvedčoval príklad priestorovej (neďaleko od seba –
obrázok 5) a časovej, (chronologickou fázou totožné/blízke – tabela II) konštelácie objektov
ŽEL 490 564, ŽEL 303, 328, 330, 333, 344 pri „čestnom dvore náčelníka“ z hrobu 818 (Či-
linská, 1991, s. 17-19), resp. ŠEB 231 221/23245], či pri ženách určite nie bezvýznamnej,
avšak nateraz presnejšie nepostrehnutej (aspoň tu) spoločenskej funkcie;

– datovanie vnútornej štruktúry výbavy predkladaného súboru hrobov (tabela a diagram 7c)
odráža spätosť osobitostí temporálneho rázu jednotlivých pohrebísk (pozri stať venujúcu sa
chronologickým súvislostiam výskytu hrobov „peších bojovníkov“) a vyššie uvedených,
z nich vyplývajúcich základných čŕt povahy používajúcej zaniknutej komunity, cez ktorú sa
dá definovať možné sociálne postavenie mŕtvych s prílohou výzbroje, no bez znakov jaz-
dectva, približne generalizujúco vzorcom nepriamej úmernosti ku kvantitatívno-kvalitatív-
nemu podielu ne-/ozbrojenej jazdeckej zložky obyvateľstva, predpokladaným spoločen-
ským významom „pešieho bojovníka“ zostupne zadeľujúcim nekropoly do 5 (a – e)
kategórií:

a – Želovce;46

b – Holiare;
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43 Aj keď to na prvý pohľad nebadať, trend otočenia postupnosti naozaj nastáva, napriek skoro nepostrehnuteľnej

nezrovnalosti týkajúcej sa bojových nožov a hrotov šípov, keď si obe skupiny týchto zbraní vlastne vymieňajú
poradie (pozn. autora: dôkaz otáznosti definície kategórie výzbroje E ako militária s inak najmenšou preukáza-
teľnosťou vojenského charakteru nasadenia?).

44 Treba upozorniť, že súčasti opaskových garnitúr z hrobov ŽEL 272 a 485 (tabela II ) len s malou istotou mohli
patriť osobe ženského pohlavia („gracilnosť mužského indivídua?“ podľa autoriek Z. Čilinskej a W. Wolskej
(1979, s. 143), pričom odlišnejší názor (272 – žena, 485 – žena ?), v rozpore s antropologickým určením (hr.
č. 272 – žena ?, 485 – žena), publikoval J. Szentpéteri (1985, obr. 7; 9)).

45 Druhé dieťa z toho istého hrobu výbavou (dva nákrčníky, náušnica, bronzové perly) signalizuje prítomnosť je-
dinca ženského pohlavia, ktorému „opozitom“ tým pádom mohol byť podľa vzoru dospelého ozbrojený chla-
pec. Vôbec bohatosť príloh oboch inhumovaných konšteláciou s neďalekými jazdcami (konkrétne hr. č. 221
a 232: Budinský – Krička – Točík, 1991, plán 2) vytvára priestor na zamyslenie sa nad hľadaním možných súvi-
slostí (všetci napríklad patria časovému obdobiu druhej fázy neskorého stupňa: Zábojník, 1995, tabela III).

46 Úplná absencia jazdcov a prisudzovaná vedúca rola niektorým tu pochovaným militarizovaným jedincom: ŽEL
818 („kmeňový vodca“), 175 a 442 {„vodcovia veľkorodín?“ v areáloch [k tomuto priestorovému členeniu lo-
kality názorne schematický plán od Z. Čilinskej (1983, obr. 11; 12; 1992a, obr. 4)] pohrebiska II – hr. č. 175 a I –
hr. č. 442} (Szentpéteri, 1985, s. 87), relatívne bohatú skladbu hrobových príloh „želovskej pospolitosti“ nespo-



c – Štúrovo, Virt;
d – Devínska Nová Ves I (II – ?), Šebastovce;
e – Komárno II, V a VII.

To, že konkrétne jazdci sprevádzaní v hrobe prídavkom militária/-í skutočne zaujímali
v spoločnosti avarského kaganátu dominantnejšiu pozíciu oproti svojim nejazdeckým
pendantom („peší bojovníci“) aj na poli množstva uložených zbraní (samostatne, dvoj-
i viackombinácia) k jednému zosnulému nositeľovi a ich vyššiemu podielu „účinnejšími“, ale
najmä hodnotnejšími triedami aktívnej výzbroje (sečné – A až úderové – D militáriá), možno
jasne vyčítať na základe paralelizácie údajov obsiahnutých obrázkom 3 (obrázok 3: diagram a;
b; c), prinášajúcom komplexný stav zvolených pozorovaných javov (výskyt výzbroje a jeho
variácie), týkajúci sa nekropol severnej a severozápadnej okrajovej oblasti kaganátu („kolekcia
Zábojník 1995“).47

Záverom, kvôli uceleniu pohľadu na možnosti sociologickej interpretácie analyzovanej
skupiny hrobov, možno konštatovať, že sa nepodarilo presvedčivo dokázať vzťah medzi kvan -
tom zistených hrobových konštrukcií a zvolenou hierarchickou postupnosťou predpokladaného
spoločenského významu zaznamenaných tried militárií. Kubatúry hrobových jám, t. j. rozme -
rové parametre hrobu, síce vyvolávajú dojem všeobecného pravidla viažúceho priamo úmerne
„proporčnosť“ nálezového objektu na pravdepodobný sociálny status v ňom pochovaného
jedinca, no detailne sa podľa príslušnej definovanej skupiny (A, B, C, …) „peších bojovníkov“
medzi nimi zákonite prejavuje značná rôznorodosť (z časti zachytená stanovenými kategóriami
objemu V1 – V4).48

ZÁVER

Aj keď stanovený diapazón analyzovaných javov a ich vzájomných súvislostí v rámci
predloženej štúdie, ktorej cieľom bolo priblížiť problematiku spojenú s hrobmi nesúcimi
všeobecne signum tzv. hrobov peších bojovníkov, chronologicky zasadených do obdobia
avarského kaganátu a územne na Slovensko, neobsiahol, samozrejme, všetky pravdepodobné
aspekty hodné posúdenia, predsa len pomocou neho nadobudnuté výsledky dávajú akú-takú
objektívne formovanú predstavu o tomto fenoméne. Stručne ich možno zosumarizovať do
niekoľkých konštatovaní, mnohokrát najmä potvrdzujúcich alebo tiež obohacujúcich, resp.
niekedy mierne pozmeňujúcich podstatu už skôr vyslovených názorov inými bádateľmi
v týchto otázkach. Týkali sa pritom, komprimujúc, piatich primárne vytýčených okruhov.

Prvý sledoval možné vzťahy medzi navrhnutou štruktúrou vybranej vzorky a základnými
popisnými parametrami hrobu (orientácia podmienená polohou telesných pozostatkov
inhumovaného, rozmery/kubatúra a vonkajšia/vnútorná úprava hrobovej jamy). Priradiac
k nim ešte údaje viažúce sa na samotného zomrelého (pohlavie a vek), vyšli najavo jednak
úplné (orientácia) či čiastočné (vyžadujúce si ďalší hĺbkový rozbor? – hrobové konštrukcie)
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mínajúc, prisudzuje nekropole Želovce oprávnene prívlastok jedinečnosti medzi súvekými a materiálovo i kul-
túrne príbuznými pohrebiskami na území Slovenska. Iné stanovisko na margo poprednosti spoločenského
miesta, zrovnajúc sociálnu úroveň zomrelých z hrobov 175, 442 s úrovňou inhumovaného v hrobe 818, zaujíma
Z. Čilinská (1991, s. 19).

47 I keď jazdci z tejto kolekcie nikdy nemali pri sebe päťkombináciu príslušných tried zbraní, charakterizujúcu iba
pohrebisko Želovce, práve doslova „odstránením“ celého želovského súboru, kde absolútne chýbali jazdecké
hroby, ešte viac vynikne na citovanom zobrazení (kruhovými grafmi) ich narastajúci percentuálny podiel so stú-
pajúcim výskytom výzbroje.

48 K otázkam väzby kvality vnútornej úpravy a samotných rozmerov hrobových jám na postavenie zomrelého
v spoločnosti za života podrobnejšie: Allmanová, 2005, s. 217.



nespojitosti so špecifikami kvanta a kvality do hrobu uložených militárií, jednak prirodzene
(dominujúca maskulinita pochovaných jedincov) i definične (druhovo plus počtom zbraní
vymedzená väzba žien) známe fakty. Tie, konkrétne v poslednom prípade, hovoria o úplnej
absencii výzbroje kategórie A, B, C, a tu aj D v ženských hroboch. Na druhej strane z pohľadu
vekového zloženia pochovaných sa opäť len potvrdila u nedospelých jedincov typická prevaha
spojenia (viac ako 70 %) s diaľkovou zbraňou – hrotom šípu.

Vnútornú typologickú skladbu každej zo šiestich evidovaných tried výzbroje charakte -
rizovala pestrosť, zahrňujúca takmer celú, pre danú dobu a materiálnu kultúru typickú, škálu
militárií. V priebehu spracovania však boli zistené určité nezrovnalosti, ktoré si vynútili nové
prehodnotenie oproti pôvodne publikovaným skutočnostiam. Pri sečných zbraniach to bola
zmena pomeru zastúpenia palošov a šablí. Správnosť zvýšenia počtu palošov a hybridov paloš
– šabľa (zo 4 na 11) sa odzrkadlila aj v časovom zhodnotení ich výskytu, potvrdzujúc už známu
väzbu šabľa – staršie úseky a paloš – mladšie úseky obdobia avarského kaganátu (tabela
a diagram 1). Rovnakými úpravami prešli militáriá skupiny D, kde zistená obrátená prevaha
širočín (široký typ sekier) nad bradaticami, a nie naopak, len korešponduje s hojnejším
a špecifickejším nachádzaním druhej z nich až v súvislosti s neskoršou veľkomoravskou
dobou. Nedostatočným sa stále ukazuje proporcionálne ohraničenie pojmu bojový nôž. Vnú -
tor ne totiž vôbec neexistuje akékoľvek pevne stanovené pravidlo delenia, ktoré by vychádzalo
z pozorovania určitých ukazovateľov (rozmery, tvar zbrane) a nakoniec by viedlo k samotnej
typológii. Napriek tomu sa na ilustráciu doplnilo tvarové zloženie kolekcie exemplárov tejto
výzbroje. Sledujúc sformovanie čepele noža ako takého bola zistená prítomnosť tzv. „základ -
ného tvaru“ s rovným chrbtom ukončeným hrotom, na ktorý sa oblúkom napája ostrie, „dýko -
vitej čepele“ so súbežne sa zbiehajúcimi líniami chrbta a ostria do hrotu na konci jej pozdĺžnej
osi a „čepele so skoseným až prežliabnutým chrbtom v blízkosti hrotu“. Žiaľ, nemožnosť
podrobnejšieho štúdia nálezového materiálu nateraz necháva otvorené otázky spojené s touto
problematikou. Ani hľadanie možných vzájomných súvislostí týchto troch typov a dimenzie
šírky čepele neprinieslo relevantnejšie výsledky. Priestor na zamyslenie v podobnom duchu
ponúka aj potreba explicitnejšieho vzájomného porovnania dvojice militárií kopija/oštep vs.
diaľková zbraň (hrot šípu), to znamená definovanie deliacej čiary rozmerovo presnejšie nevy -
hranených reprezentantov týchto zbraní.

Voľba miesta deponovania výzbroje v hrobe vzhľadom na zomrelého síce vyvoláva dojem
závislosti od príslušnej kategórie militárií (A, B, C, …), no bez striktne absolútneho a na
základe dôkazov presvedčivejšieho dodržiavania pravidelnosti. Napríklad uloženie zbrane
pri výzbroji tried E a F v rámci ich skupín akoby v oblasti hornej polovice tela inhumovaného
nahradzovalo absenciu hierarchicky (spoločensky alebo vojensky) významnejších militárií,
ktoré sa častejšie sústreďovali práve v tomto priestore. Opakom, keď hodnotnejšiu zbraň
sprevádzali iné súčasti výzbroje, presúvajúce sa bez nej vo svojich skupinách do oblasti dolnej
časti tela, sú militáriá kategórií B a D (obrázok 2b). Na bližší rozbor tohto javu však zatiaľ
chýba širšia argumentačná báza.

Chronologické postavenie celého súboru sa dá vnímať pod dvoma uhlami pohľadu. Jeden
stavia konkrétne druhové rozpätie zbraní do pozície nevhodnosti jeho použitia na detailizujúce
datovanie existujúcimi časovými úsekmi (VS – NS IV), druhý zasa komplexne túto skupinu
hrobov, dotknúc sa zároveň posledného okruhu, zobrazuje ako činiteľa nezanedbateľne
ovplyvňujúceho dynamiku temporálne zachyteného spoločenského vývoja.

Sociologické možnosti interpretácie nevidia až tak neperspektívne alternatívu poznania
sociálneho postavenia v odraze hrobových príloh militantnej povahy.49 Rovnako to nasvedčuje
počet, menej však kvalita, v hrobe sa kombinujúcej výzbroje. Hľadanie miesta peších bojov -
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49 Porovnaj odlišnú mienku autorky Z. Čilinskej (1992b, s. 29).



níkov v spoločnosti avarského kaganátu na vybranom teritóriu bolo pritom obohatené okrem
spomínaného triedenia A – F aj definovaním sociologických kategórií I až VI. Skĺbením oboch
delení sa zároveň vytvorilo gros obsahu katalógu analyzovaného súboru (tabela II). Možný
sociálny status predstaviteľov militarizovanej nejazdeckej zložky obyvateľstva vyjadruje
všeobecne nepriama úmera ku kvantitatívno-kvalitatívnemu podielu ne-/ozbrojených jazdcov
na analyzovaných pohrebiskách. To sa odzrkadľuje (zostupne pre peších bojovníkov) aj na
začlenení nekropol do 5 skupín a – e. Napriek týmto zisteniam 232 zástupcov nositeľov zbraní,
s absentujúcimi znakmi jazdectva, z obdobia avarského kaganátu na území Slovenska nemá
tendenciu byť súčasťou nejakého spoločenského pravidla, univerzálne stanovujúceho, koho,
kedy a za akých okolností vôbec mohli po smrti sprevádzať militáriá.

Do tlače odporučil: Doc. PhDr. Jozef Zábojník, CSc.
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Obrázok 6a – c: Typologické zastúpenie skupín výzbroje evidovaných v analyzovanom súbore hrobov
„peších bojovníkov“ [obrázok 6a: A – skupina sečná zbraň, B – skupina diaľková zbraň (kompozitný

luk); obrázok 6b: C – skupina bodná žrďová zbraň (kopija/oštep), D – skupina úderová zbraň
(sekera/mlat), E – skupina bodná zbraň s čepeľou (bojový nôž); obrázok 6c: F – skupina diaľková zbraň
(hrot šípu)]. Vysvetlivky: obr. – obrázok; k formám registrovaným u hrotov šípov: TO – trojkrídielkovitý

s ostrou špičkou, TOO – trojkrídielkovitý s ostrou špičkou a s otvormi v listoch, TOSH –
trojkrídielkovitý s ostrou špičkou a so spätnými háčikmi, TTO – trojkrídielkovitý s tupou špičkou

a s otvormi v listoch, P2SH – plochý s dvoma spätnými háčikmi, P2SHTor. – plochý s dvoma spätnými
háčikmi a s tordovaným kŕčikom, P1SH – plochý s jedným spätným háčikom, P1SHTor. – plochý

s jedným spätným háčikom a s tordovaným kŕčikom, PL – plochý listovitý, PL s tŕňom – plochý listovitý
s tŕňom, PLO a tŕňom – plochý listovitý s otvormi v listoch a s tŕňom, PTO a tŕňom – plochý s tupou

špičkou, s otvormi v listoch a s tŕňom, Ú – úzky (bodec), ÚTor. – úzky (bodec) s tordovaným kŕčikom.
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Zusammenfassung

Awarenzeitliche Fußkrieger auf den Gräberfeldern 
aus dem Gebiet der Slowakei

Vorgelegter Artikel legt die Problematik nahe, die mit dem Phänomen der einen Bestandteil der
awarenzeitlichen Gräberfelder bildenden Fußkriegergräber verbunden wird. Es handelt sich dabei nicht
um eine komplette, zeitlich aktuelle Zusammenfassung ihrer Vertretung, sondern nur um eine
bestimmte, durch gegebene qualitativ-quantitative Eigenschaften bedingte Auswahl der konkreten
Nekropolen. Diesem methodischen Aspekt widmet die Aufmerksamkeit gerade das erste Kapitel –
Analysierte Gesamtheit der Gräberfelder. Die zehn ausgewählten Lokalitäten (Devínska Nová Ves I,
Devínska Nová Ves II, Holiare, Komárno II, Komárno V, Komárno VII, Šebastovce, Štúrovo, Virt und
Želovce) entsprechen durch ihre Zusammensetzung (Tabelle I) der anteilmäßigen geographischen
Verteilung im Rahmen ganzen ausgesteckten Gebietes, dem angemessenen Anteil an Gesamtmenge von
dort registrierten Gräbern und zugleich der ausreichender Anzahl von dort bestatteten Individuen mit
Waffenbeigabe im Allgemeinen (bewaffneten Reitern und Nichtreitern) auf jedem von ihnen. Dies alles
wird jedoch auch durch den Faktor der Erreichbarkeit von unpubliziertem Material bedingt, oder sogar
der Angemessenheit seiner Benutzung in der veröffentlichten Form, in welcher es nicht immer über
benötigte Aussagekraft verfügte.

Grundabgrenzung der analysierten Gesamtheit wird von ihrer detailierten Erörterung gefolgt
(Struktur der Fußkriegergräber), suchend mögliche gegenseitige Zusammenhänge zwischen der
beobachteten Erscheinungsskala (Bestattungsritus, Geschlecht, Alter und Orientierung der Beigesetzten
in den Gräbern bei beerdigten sterblichen Überresten nach den Weltseiten, Ausstattung der Grabgrube
durch Grabkonstruktion, ihr Volumen, bzw. andere Aussehensspezifika mit ihr gebunden –
hauptsächlich z. B. Ausmaß ihrer sekundären Beschädigung, weiter typologische Natur der beigelegten
Waffe/Waffen, Art und Platz ihrer Deponierung, Zusammenstellung des übrigen Grabinventars laut
aussortierter Beigabenkategorien – Gürtelgarnituren – komplette, unvollständige, einzelne Beschläge,
Schmuck, Gegenstände des prächtigen oder besonderen Charakters, Gefäße – Keramik, Eimer,
Gegenstände des täglichen Gebrauch oder Speisereste – Tierknochen sowie Eierschalen und vielleicht
die wichtigste temporale Dimension der Angehörigkeit der betreffenden Fundobjekte) und der
vorgeschlagenen inneren Struktur der Fußkriegergräber. Diese wird von anwesenden sechs primären
Bewaffnungsgruppen abgeleitet, hierarchisch hinsichtlich der vorausgesetzten Wirkung, gesellschaft -
lichen Bedeutung, Quantum und überhaupt der Ausschließlichkeit der nur kriegerischen Verwendung.
Da es bei der Mehrheit registrierter Subkategorien der Fußkriegergräber für die statistische Bearbeitung
genügende Menge der Vertreter fehlt, bezogen sich die betreffende Schlüsse immer auf die Gruppe als
Gesamtheit.

Finalrahmen der Komplexität erreichten die erwähnten Konstatierungen durch Einsetzen in den
Kontext der chronologischen und wahrscheinlichen soziologischen Interpretierung der präsentierten
Kollektion von 232 Gräbern der sog. „Fußkrieger“. Diese stellen zugleich ein Prioritätsziel dar, wo die
ganze Arbeit ausmündet. Die Suche nach dem Platz der Individuen in der Gesellschaft des awarischen
Khaganats auf abgegrenztem Gebiet, denen nach dem Tod in das Grab eine Waffe beigelegt war, ohne
irgendwelches Reiterzeichen (Pferd, Pferdegeschirr), wird neben der genannten Sortierung mit
Signaturen A bis F auch durch die definierten soziologischen Kategorien unter Bezeichnungen I – VI
bereichert. Durch gemeinsame Komposition also beide erfüllen das Gros des Inhalts von Katalog der
analysierten Gesamtheit (Tabelle II). Indirekt proportionales Verhältnis der möglichen gesellschaft -
lichen Position des militarisierten nicht berittenen und (nicht) bewaffneten berittenen Bestandteils der
Bewohner, die auf dem konkreten Gräberfeld aus zehn ausgewählten bestatteten, spiegelt (absteigend
für Fußkrieger) die zusammengestellte Fünf der Nekropolengruppen a – e wider.
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In Kürze kann es zwar nicht jeden aus den entweder schon Teil- oder Gesamtergebnissen
beschrieben sein, doch dürfen sie kurz in einige folgende Festlegungen summiert werden, die vielmals
besonders bestätigen oder auch bereichern, bzw. manchmal wenig verändern die Grundlage von bereits
früher ausgesprochenen Meinungen anderer Forscher in dieser Fragestellung. Sie betreffen dabei,
komprimierend, die fünf ausgesteckten Bereiche.

Der erste verfolgte die möglichen Beziehungen zwischen der vorgeschlagenen Struktur aus -
gewählter Probe und den beschriebenen Grundparametern eines Grabes (Orientierung durch Position
von Körperüberresten eines Beerdigten bedingt, Ausmaße/Kubatur und Außen-/Innenausstattung der
Grabgrube). Anreihend dazu noch an allein Gestorbenen gebundenen Angaben (Geschlecht, Alter),
ergeben sich einerseits komplette (Orientierung) oder partikuläre (eine tiefere Analyse bedürfende ? –
Grabkonstruktionen) Zusammenhangslosigkeiten mit den Spezifika des Quantums und der Qualität der
in das Grab beigegebenen Waffen, andererseits natürlich (dominierende Maskulinität der bestatteten
Individuen) sowie durch Definition (durch Waffenart und -menge begrenzte Bindung der Frauen)
bekannte Fakten.

Die innere typologische Zusammensetzung jeder von sechs registrierten Bewaffnungsklassen
charakterisierte Buntheit (Abb. 6a – c), die beinahe die ganze, gegebener Zeit und materieller Kultur
typische Skala der Waffen umfasste. Im Laufe der Bearbeitung wurden aber gewisse Abweichungen
festgestellt, die sich eine neue Bewertung ursprünglich publizierten Tatsachen abzwangen [bei den
Waffen das Verhältnis des Pallasches und des Säbels (Tabelle und Diagramm 1), bei den Schlagwaffen
der Bartäxte und des breiten Typus – „Breitäxte“]. Ungenügend zeigt sich noch immer proportionale
Begrenzung des Begriffs Kampfmesser, ergänzt für die Illustration durch Formenzusammensetzung der
Kollektion von Exemplaren dieser Waffenart (Tabellen und Diagramme 2a – c). Den Raum für
Überlegung im ähnlichen Sinne bietet auch das Bedürfnis der mehr expliziten Gegenüberstellung
(Maße) des Waffenpaares Lanze/Speer vs. Fernwaffe (Pfeilspitze) an.

Die Wahl des Platzes für Waffendeponierung in dem Grab hinsichtlich des Gestorbenen erweckt
zwar einen Eindruck von Abhängigkeit von einzelner Waffenkategorie (A, B, C, …), aber ohne die
streng absolute und durch einen Beweis mehr überzeugende Einhaltung der Regelmäßigkeit (Abb. 2a
und b).

Chronologische Stellung ganzer Gesamtheit kann unter zwei Gesichtspunkten wahrgenommen
werden. Der eine stellt konkrete Waffenartspanne in die Position der Unschicklichkeit ihrer Benutzung
für durch existierende Zeitabschnitte (VS – NS IV, deutsch FS – SS IV) detailierte Datierung, der zweite
zeigt wieder diese Gräbergruppe, berührend sich zugleich den letzten Bereich, als ein Faktor nicht
unbedeutend beeinflussend die Dynamik der temporal aufgenommenen gesellschaftlichen Ent -
wicklung.

Soziologische Möglichkeiten der Interpretierung sehen nicht so unperspektivisch eine Alternative
der Erkennung der sozialen Position in Widerspiegelung der Grabbeigaben mit Militäreigenschaften
(für Vergleich, eine andere Meinung hat die Autorin Z. Čilinská (1992b, S. 29)). Gleich darüber zeugt
die Anzahl, weniger aber die Qualität, der in einem Grab sich kombinierenden Waffenarten. Trotz
diesen Feststellungen haben 232 awarenzeitliche Vertreter der Waffenträger mit fehlenden
Reiterzeichen aus dem Gebiet der Slowakei, keine Tendenz, einen Bestandteil von irgendeinem
gesellschaftlichem Regel zu sein, universal bestimmenden wen, wann und unter welchen Umständen
können nach dem Tod die Waffen begleiten.

Tabelle I: Analysierte Gesamtheit der Gräberfelder. Zugeordnete Ordnungszahlen entsprechen der
Nummerierung auf Abbildung 1 (Karte der ausgewählten Fundstellen). Erläuterungen: Cel. poč. hr. –
Gesamtzahl der Gräber; Poč. hr. sprac. sk. – Gräberzahl der bearbeiteten Gruppe; Por. č. – Ordnungs-
zahl.

Tabelle II: Katalog aller bearbeiteten Fußkriegergräber. Erläuterungen: A (A1 bis A8 – Bezeichnung
einzelner Subkategorien – ihre genaue Benennungen siehe in betreffenden Arbeitskapiteln) – Gruppe
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Hiebwaffe, B (B1 bis B5) – Gruppe Fernwaffe – Kompositbogen, C (C1 bis C4) – Gruppe Stichstan-
genwaffe (Lanze/Speer), D (D1 bis D4) – Gruppe Schlagwaffe (Axt/Streithammer), E (E1, E2) –
Gruppe Stichwaffe mit Klinge (Kampfmesser), F (F1) – Gruppe Fernwaffe – Pfeilspitze [– erwachsener
Mann, – erwachsene Frau, – Jugendlicher – Iuvenis (– männlichen Geschlechts, – weiblichen Ge-
schlechts), – Kind – Infans, – unbestimmtes Geschlecht erwachsenen Individuums (oder nicht einamal
das Alter), Ž – Brandgrab, S – symbolisches Grab, ? – umstrittene (problematische) Einordnung zu ge-
gebener Subkategorie (– wahrscheinlich richtige Einordnung)]; Č. hr. – Grabnummer; Dat. – Datierung
[VS – Frühstufe (FS), SS I bis II – Mittelstufe – Phase I und II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe –
Phase I bis IV (SS I – IV), N – undatiert; – Datierung aufgrund der Seriation von Gürtelgarnituren, –
Datierung aufgrund der Bestattungsverlaufanalyse auf dem Gräberfeld, – wahrscheinliche Datierung, –
Datierung des Grabes aufgrund des Vergleichs seiner Lage aus Situationspläne in Grundliteratur mit
Darstellungen von dem zeitlich – räumlichen Bestattungsverlauf in Arbeit von J. Zábojník (Zábojník,
1995, S. 214-230), – Zeitspanne der wahrscheinlichen Datierung von zugeordneter Stufe zu den jünge-
ren]; Kód nál. – Kode der Fundstelle; Por. č. nál. – Ordnungszahl der Fundstelle; Por. hr. – Störung des
Grabes ( – wahrscheinlich gestörtes Grab).

Ergänzende Erläuterungen zu der farbigen Markierung der Zugehörigkeit des betreffenden Objekts
(Grabes) zu gegebener (aussortierter) soziologischer Kategorie:

Abbildung 1: Karte der ausgewählten Fundstellen und ihr Anteil auf dem proportionellen Vertreten
der aus bearbeiteter Kollektion von 232 Gräbern ausgegliederten Gruppen von Fußkriegergräbern.

Abbildung 2a und b: Statistisches Gesamtbild der Lage von Militariendeponierung in der analy-
sierten Gesamtheit der Fußkriegergräber in Hinblick auf das Skelett des bestatteten Einzelnen und auf
den Raum allein der Grabgrube (a – Verzeichnis der Lagen von Militariendeponierung in den Gräbern
der analysierten Gesamtheit; b – grafische Auswertung der Lagen von Militariendeponierung in den
Gräbern der analysierten Gesamtheit). Erläuterungen: obr. – Abbildung.

Abbildung 3: Statistisches Bild des Bewaffnungsvorkommens und seiner Variationen der analysier-
ten Gesamtheit im Rahmen der Komplexkollektion der Waffengräber (Zábojník, 1995, Tabelle III). Er-
läuterungen: dopl. hr. – ergänzte Gräber; Poč. var. – Anzahl der Variationen; Výs. výz. – Bewaffnungs-
vorkommen.

Abbildung 4: Schematische Darstellung der mit der Lösung der Problematik verbundenen Schwie-
rigkeiten, die die Möglichkeiten der soziologischen Interpretierung der analysierten Gesamtheit der
Fußkriegergräber betrifft, aber gleich im Allgemeinen die bestatteten Individuen mit Grabbeigaben.

Abbildung 5: Lage der Fußkriegergräber mit gezeichneter Zugehörigkeit zu den Gruppen ihrer
Struktur auf dem Gräberfeld Želovce. Erläuterungen: A – Gruppe Hiebwaffe; B – Gruppe Fernwaffe
(Kompositbogen); D – Gruppe Schlagwaffe (Axt/Streithammer); E – Gruppe Stichwaffe mit Klinge
(Kampfmesser); F – Gruppe Fernwaffe (Pfeilspitze).

Abbildung 6a – c: Typologisches Vertreten der in der analysierten Gesamtheit der Fußkriegergräber
registrierten Bewaffnungsgruppen [Abbildung 6a: A – Gruppe Hiebwaffe, B – Gruppe Fernwaffe
(Kompositbogen); Abbildung 6b: C – Gruppe Stichstangenwaffe (Lanze/Speer), D – Gruppe Schlag-
waffe (Axt/Streithammer), E – Gruppe Stichwaffe mit Klinge (Kampfmesser); Abbildung 6c: F –
Gruppe Fernwaffe (Pfeilspitze)]. Erläuterungen: obr. – Abbildung; zu den bei Pfeilspitzen registrierten
Formen: TO – Dreiflügelpfeilspitze mit scharfer Spitze, TOO – Dreiflügelpfeilspitze mit scharfer Spitze
und Öffnungen in den Flügeln, TOSH – Dreiflügelpfeilspitze mit scharfer Spitze und Widerhaken, TTO
– Dreiflügelpfeilspitze mit stumpfer Spitze und Öffnungen in den Flügeln, P2SH – flache Pfeilspitze
mit zwei Widerhaken, P2SHTor. – flache Pfeilspitze mit zwei Widerhaken und tordierter Schaft, P1SH
– flache Pfeilspitze mit einem Widerhaken, P1SHTor. – flache Pfeilspitze mit einem Widerhaken und
tordierter Schaft, PL – flache blattförmige Pfeilspitze, PL s tŕňom – flache blattförmige Pfeilspitze mit
Schaftdorn, PLO a tŕňom – flache blattförmige Pfeilspitze mit Öffnungen in den Blättern und Schaft-
dorn, PTO a tŕňom – flache Pfeilspitze mit stumpfer Spitze mit Öffnungen in den Blättern und Schaft-
dorn, Ú – schmale Pfeilspitze (Stecher), ÚTor. – schmale Pfeilspitze (Stecher) mit tordiertem Schaft.
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Tabelle und Diagramm 1: Quantitativ-chronologisches Vertreten der Gruppe Hiebwaffe – A mit
dargestelltem Anteil einzelner zugehörigen Militarientypen. Erläuterungen: Chr. st. – chronologische
Stufe [VS – Frühstufe (FS), SS I bis II – Mittelstufe – Phase I und II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe
– Phase I bis IV(SS I – IV), N – undatiert]; Per. pod. – prozentueller Anteil; Poč. hr. – Anzahl der Grä-
ber.

Tabellen und Diagramme 2a – c: Quantitativ-chronologisches Vertreten der Gruppe Stichwaffe mit
Klinge (Kampfmesser) – E wie auch dieser Bewaffnungsklasse in der analysierten Gesamtheit von 232
Gräbern insgesamt mit dargestelltem Anteil einzelner zugehörigen Militarientypen. Erläuterungen:
celk. – insgesamt; diagr. – Diagramm; Chr. st. – chronologische Stufe [VS – Frühstufe (FS), SS I bis II
– Mittelstufe – Phase I und II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe – Phase I bis IV (SS I – IV), N – un-
datiert]; Per. pod. – prozentueller Anteil; Poč. hr. – Anzahl der Gräber; Poč. nož. – Anzahl der Messer;
podľ. skup. – gemäß der Gruppe; tab. – Tabelle.

Tabellen und Diagramme 3a und b: Quantitativ-chronologisches Vertreten der Gruppe Fernwaffe
(Pfeilspitze) – F wie auch dieser Bewaffnungsklasse in der analysierten Gesamtheit von 232 Gräbern
insgesamt mit dargestelltem Anteil einzelner zugehörigen Militarientypen. Erläuterungen: diagr. – Dia-
gramm; Chr. st. – chronologische Stufe [VS – Frühstufe (FS), SS I bis II – Mittelstufe – Phase I und II
(MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe – Phase I bis IV (SS I – IV), N – undatiert]; Per. pod. – prozentuel-
ler Anteil; Poč. hr. – Anzahl der Gräber; Poč. hrot. – Anzahl der Pfeilspitzen; sp. háč. – Widerhaken
(Pfeilspitze mit einem/mehreren Widerhaken); tab. – Tabelle; trojkríd. – Dreiflügelpfeilspitze.

Tabelle und Diagramm 4: Quantitativ-chronologischer Vergleich des Vertretens ausgegliederter
Gruppen [A – Hiebwaffe, B – Fernwaffe (Kompositbogen), C – Stichstangenwaffe (Lanze/Speer), D –
Schlagwaffe (Axt/Streithammer), E – Stichwaffe mit Klinge (Kampfmesser), F – Fernwaffe (Pfeil-
spitze)] wie auch der außerhalb ihrer Kategorie sich kombinierenden Bewaffnung insgesamt (B, D, E,
F) auf den Fundstellen ohne Reitergräber (DNV II, KOM II, ŽEL) der analysierten Gesamtheit. Erläu-
terungen: celk. – insgesamt; Chr. st. – chronologische Stufe [VS – Frühstufe (FS), SS I bis II – Mittel-
stufe – Phase I und II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe – Phase I bis IV (SS I – IV), N – undatiert];
Per. pod. – prozentueller Anteil; Poč. hr. – Anzahl der Gräber; skup. výz. – Bewaffnungsgruppe; sk. výz.
– Bewaffnungsgruppen.

Tabelle und Diagramm 5: Quantitativ-chronologisches Vertreten ausgegliederter Gruppen der Fuß-
kriegergräber wie auch der außerhalb ihrer Kategorie sich kombinierenden Bewaffnung insgesamt (B,
D, E, F) [Gruppe Hiebwaffe – A; Gruppe Fernwaffe (Kompositbogen) – B; Gruppe Stichstangenwaffe
(Lanze/Speer) – C; Gruppe Schlagwaffe (Axt/Streithammer) – D; Gruppe Stichwaffe mit Klinge
(Kampfmesser) – E; Gruppe Fernwaffe (Pfeilspitze) – F] komplex zufolge der ausgewählten Kriterien.
Erläuterungen: Chr. st. – chronologische Stufe [VS – Frühstufe (FS), SS I bis II – Mittelstufe – Phase
I und II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe – Phase I bis IV (SS I – IV), N – undatiert]; Per. pod. – pro-
zentueller Anteil; Poč. hr. – Anzahl der Gräber; skup. výz. – Bewaffnungsgruppe; sk. výz. – Bewaff-
nungsgruppen.

Tabelle 6 und Diagramme 6a und b: Quantitativ-chronologischer Vergleich des Vertretens ausge-
gliederter Gruppen [A – Hiebwaffe, B – Fernwaffe (Kompositbogen), C – Stichstangenwaffe (Lan -
ze/Speer), D – Schlagwaffe (Axt/Streithammer), E – Stichwaffe mit Klinge (Kampfmesser), F – Fern-
waffe (Pfeilspitze)] wie auch der außerhalb ihrer Kategorie sich kombinierenden Bewaffnung insgesamt
(B, C, D, E, F) bei den Nichtreiter- (Diagramm a) und Reitergräbern (Diagramm b) auf den betreffenden
Gräberfeldern (DNV I, HOL, ŠEB, KOM V, KOM VII, ŠTÚ, VIR) der analysierten Gesamtheit. Erläu-
terungen: celk. – insgesamt; diagr. – Diagramm; Chr. st. – chronologische Stufe [VS – Frühstufe (FS),
SS I bis II – Mittelstufe – Phase I und II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe – Phase I bis IV (SS I – IV),
N – undatiert]; Per. pod. – prozentueller Anteil; Poč. hr. – Anzahl der Gräber; skup. výz. – Bewaff-
nungsgruppe; sk. výz. – Bewaffnungsgruppen.

Tabellen und Diagramme 7a – c: Quantitative (a, b) und chronologische (c) Auswertung des Ver-
tretens bestimmter (ausgegliederter) soziologischer Kategorien im Rahmen analysierter Gesamtheit der
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Fußkriegergräber laut ausgewählter Kriterien {Tabelle und Diagramm 7a – ausgegliederte Fußkrieger-
gräbergruppen [A – Hiebwaffe, B – Fernwaffe (Kompositbogen), C – Stichstangenwaffe (Lanze/Speer),
D – Schlagwaffe (Axt/Streithammer), E – Stichwaffe mit Klinge (Kampfmesser), F – Fernwaffe (Pfeil-
spitze)] wie auch der außerhalb ihrer Kategorie sich kombinierenden Bewaffnung insgesamt (B, D, E,
F); Tabelle und Diagramm 7b – Geschlecht und Alter der bestatteten Individuen der bearbeiteten Kol-
lektion von 232 Gräbern}. Erläuterungen: celk. – insgesamt; diagr. – Diagramm; DJ – Erwachsenes In-
dividuum; Chr. st. – chronologische Stufe [VS – Frühstufe (FS), SS I bis II – Mittelstufe – Phase I und
II (MS I – II), NS I bis IV – Spätstufe – Phase I bis IV (SS I – IV), N – undatiert]; Mlad. – Jugendlicher;
Muž. – männlich; Neurč. – unbestimmt; Per. pod. – prozentueller Anteil; Poč. hr./hrob. – Anzahl der
Gräber; Pohl. – Geschlecht; skup. výz. – Bewaffnungsgruppe; sk. výz. – Bewaffnungsgruppen; Soc.
kat. – soziologische Kategorie; tab. – Tabelle; Žensk. – weiblich.
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PRAVEKÉ A VČASNOHISTORICKÉ OSÍDLENIE 
V OBLASTI SLOVENSKEJ BRÁNY 

(PRÍSPEVOK K VÝVOJU ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA)

Jozef Bátora

PREHISTORICAL AND EARLY-HISTORICAL SETTLEMENT 
DEVELOPMENT IN THE ‘SLOVENSKA BRANA‘ REGION

Abstract: This report is dedicated to the prehistorical and early-historical settlement development in the ‘Slo-
venska brana‘ region. It concerns an area between ‘Tlmače‘ and ‘Hronský Beňadik‘, where river Hron flows
through a narrow circa 6 km long break through the ‘Stiavnicke‘ mountain range. The examined area together
with a pre-field northwards from Levice spreads in a 170 km2 area. From the standpoint of occupancy this con-
cerns an extraordinarily important area, where its oldest tracks reach the period of the Middle Paleolithic (Mous-
terian culture). Occupancy in the period of Middle Paleolithic is not backed up. Intensively, though, may the oc-
cupancy be documented in New as well as in Late Stone Age (Neolith and Copper Age). During Copper Age
period and in Bronze Age the area of Slovenska brana acquires importance due to near non ferrous metal bearings
(copper, gold) lying in close middle Slovak mountain ranges. During the Halstatt and La Tène period we may spot
a decrease of the overall intensity of occupancy, however in the Roman period and the Migration period repeated
increase occurs. Significantly occupied seemed the Slovenska brana to be in the course of following centuries,
mainly during Great Moravian times (9th century) and during the period of the Slovak area integrating into the
Hungarian state (10th-11th century). Many strategically located roosts nearby lowland settlements witness about
this fact as well. 

Key words: Slovakia, middle Pohronie, area of Slovenska brana, prehistoric and early-historic settlement, struc-
ture of settlement

„Údolie Hrona od Tlmačov až po vtok do Dunaja
patrí z hľadiska archeológie k najbohatším

krajom Slovenska“

Štefan Janšák

GEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Plytká, ale pomerne široká kotlina, ktorú vytvoril Hron medzi Pohronskou pahorkatinou
a Ipeľskou kotlinou do neogénnych usadenín Podunajskej nížiny, sa pri Tlmačoch zužuje do
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úzkeho, asi 6 km dlhého prielomu, siahajúceho na severe až po Hronský Beňadik. Hron na tý-
chto miestach prerezáva naprieč juhozápadný výbežok Štiavnických vrchov. Geograficky sa
táto oblasť nazýva Slovenská brána (Porta Slovenica). Na ľavej strane tvorí pri Tlmačoch vstup
do brány masív vrchu Kusá hora (276 m. n. m.) a na pravej strane pri Kozárovciach vrch Skala
(237 m. n. m.). Oblasť Slovenskej brány spolu s jej predpolím, siahajúcim na juhu až po líniu
Hronské Kľačany – Nový Tekov, zaberá plochu cca 170 km2 a na jej území sa nachádza v sú-
časnosti 16 obcí (obr. 1).

STRUČNÉ DEJINY BÁDANIA

Záujem o pamiatky na dolnom Pohroní, kde patrí i oblasť Slovenskej brány, siahajú do za-
čiatku druhej polovice 19. stor. Jedným z prvých bádateľov, ktorí sa zaujímali o praveké osíd-
lenie v tejto oblasti, bol Jozef Kelecsényi. Významný medzník pri štúdiu archeologických pa-
miatok znamenal VIII. medzinárodný archeologický a antropologický kongres, ktorý sa konal
v roku 1876 v Budapešti. Jeho účastníci počas kongresovej exkurzie navštívili viaceré archeo-
logické lokality v bývalej Hontianskej a Tekovskej župe (Henszlmann, 1876, s. 266-267).
V nasledujúcom období, v súvislosti s blížiacim sa výročím tzv. Miléniových osláv v roku
1896, sa zintenzívnilo zbieranie archeologických a historických pamiatok na území celej Te-
kovskej župy. Poverenie na vykonávanie tejto činnosti dostal z Budapešti Alexander Dillesz,
rodák z Vrábeľ (nar. roku 1835), ako hlavný zástupca Tekovskej stolice a neskôr ako hlavný
slúžny Vrábeľského okresu (A. Dillesz v roku 1869 založil v Zlatých Moravciach Múzeum Te-
kovskej stolice. Jeho základom sa stala rozsiahla archeologická zbierka, ktorú menovaný spolu
s manželkou Máriou, rod. Batyányi, darovali novozaloženému múzeu). V tejto súvislosti zria-
dil prípravný výbor, do ktorého prizval grófa Ladislava Hunyadyho, Lukáča Mácsaia, kráľov-
ského radcu, a Eduarda Bolemanna, levického lekárnika. Za predsedu si zvolili grófa L. Hu-
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Obr. 1: Mapa Slovenska s vyznačenou oblasťou Slovenskej brány.



nyadyho, u ktorého, v kaštieli v Dolnom Piale, sa uskutočňovali schôdze výboru (Dillesz,
1903, s. 285).

Dolné Pohronie sa na začiatku 20. storočia stalo známym vďaka tzv. Želiezovskej zbierke,
o ktorej sú zmienky už v roku 1903 (Dillesz, 1903, s. 289, obr. 1; Pichlerová – Tomčíková,
1997, s. 53-54; Baliová, 2005, s. 15). Zbierku vlastnila manželka správcu želiezovského veľ-
kostatku J. Kherndla. Po roku 1903 sa Kherndlovej zbierka rozdelila medzi dvoch a možno aj
viacerých záujemcov. Zachránila sa iba tá časť, ktorú získala grófka Ernestína Coudenhove,
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Obr. 2: Mapa paleolitických lokalít v oblasti Slovenskej brány.1 – Čajkov, 2 – Čaradice, 
3 – Hronské Kľačany, 4 – Kozárovce „Nad priehradou“, 5 – Kozárovce „Slance“, 

6 – Malé Kozmálovce, 7 – Nová Dedina, miestna časť Tekovská Nová Ves, 8 – Rybník, 
9 – Starý Tekov.



majiteľka želiezovského kaštieľa Tá ju rozšírila o ďalšie pamiatky, preto sa zbierka dnes často
označuje ako zbierka E. Coudenhoveovej (Pichlerová – Tomčíková, 1993, s. 53, 54; Baliová,
2005, s. 15). Prvé odborné vyhodnotenie tejto zbierky, v ktorej sa popri nálezoch z dolného Po-
hronia nachádzali i nálezy z priľahlého Poiplia, urobili rakúski bádatelia H. Mitscha-Märheim
a R. Pittioni. Výsledky výskumu publikovali v roku 1934 v štúdii Zur Besiedlungsgeschichte
des unteren Grantales (1934, s. 19-173). Ďalej sa intenzívne výskumu tejto oblasti v 30-tich ro-
koch 20. stor. venoval Š. Janšák. Výsledkom bola monografická práca Dolný Hron a Ipeľ v pra-
veku, ktorá vyšla v roku 1938. V práci napísal „Údolie Hrona od Tlmačov až po vtok do Du-
naja patrí z hľadiska archeológie k najbohatším krajom Slovenska“. Určite mal tým na mysli
viaceré už v tom čase známe archeologické lokality aj v oblasti Slovenskej brány. Na význam
tejto oblasti poukazuje i skutočnosť, že kvôli archeologickým nálezom dňa 29. októbra 1935
obec Kozárovce, ležiace priamo v koridore Slovenskej brány, navštívil univerzitný profesor
a štátny konzervátor Ján Eisner (bol hosťom správcu miestnej školy Vojtecha Petrássa) (Pa-
mätná kniha, 1933 – 1946, s. 134).

Za zmienku stojí skutočnosť, že na okolí Rybníka a Čajkova zbieral archeologické nálezy
učiteľ Pavol Huljak, ktorý v rokoch 1922 – 1941 bol správcom školy v Čajkove a v rokoch
1945 – 1958 riaditeľom múzea v Leviciach. Jeho archeologická zbierka sa dostala do zbierok
Tekovského múzea v Leviciach.

Po druhej svetovej vojne sa v skúmanom priestore uskutočnili dva archeologické výskumy.
V roku 1948 to bol zisťovací výskum v Starom Tekove (Točík, 1952, s. 35-37) a v roku 1952
záchranný výskum v Tlmačoch (Kudláček, 1953, s. 148-153). Významný vplyv na zintenzív-
nenie archeologického výskumu dolného Pohronia mala činnosť výskumnej základne Archeo-
logického ústavu SAV v Šarovciach, ktorú založil a v rokoch 1953 – 1956 viedol Bohuslav No-
votný. V nasledujúcom období sa v oblasti Slovenskej brány realizovali výskumy v Tlmačoch
(1968) (Habovštiak, 1975, s. 97), v Hronskom Beňadiku (1972 – 1973) (Habovštiak, 1974,
s. 8) a v Rybníku (1981) (Veliačik – Romsauer, 1994, s. 160). Odvtedy výskum tejto oblasti
stagnoval takmer 20 rokov a až v roku 2000 sa v rámci spolupráce Archeologického ústavu
SAV Nitra (J. Bátora) s Römisch-Germanisches Kommision DAI Frankfurt am Main (K. Ra-
ssmann) začal uskutočňovať systematický povrchový prieskum oblasti Slovenskej brány a ce-
lého dolného Pohronia. Výsledkom tejto spolupráce bolo začatie systematického výskumu
opevnenej osady zo staršej doby bronzovej v Rybníku v roku 2004 (Bátora – Rassmann, 2006,
s. 31-32).

KULTÚRNO-HISTORICKÝ VÝVOJ

Paleolit

Najstaršie stopy osídlenia oblasti Slovenskej brány a jej bezprostredného okolia siahajú do
obdobia staršej doby kamennej – paleolitu (obr. 2). Reprezentuje ho stredopaleolitické sídlisko
v Čaradiciach, v polohe „Za vinicami“ (272,8 m. n. m.), z ktorého pochádza početná štiepaná
industria moustierskej kultúry. Industria bola vyrobená z hnedosivého limnokvarcitu, ktorého
primárny zdroj sa nachádza v okolí samotnej lokality. Industria je pomerne primitívna a odli-
šuje sa od doteraz známych súborov stredopaleolitickej industrie na Slovensku (obr. 3; Bánesz,
2000, s. 1).

Zrejme už s počiatkom mladého paleolitu možno spájať nález kamenného hrotu szeletského
charakteru z Čajkova. Početnejšie je tu zastúpené osídlenie mladopaleolitické, ktoré okrem
štiepanej industrie (Hronské Kľačany, Malé Kozmálovce, Starý Tekov) je doložené i nálezmi
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mamutích klov v Čajkove a v Rybníku. Zrejme tu mali svoje táboriská lovci mamutov spájaní
s tzv. gravettskou kultúrou pred 23000 rokmi. Boli osídlení prevažne na vyvýšených miestach,
odkiaľ mohli sledovať pohyb stád mamutov v údolí Hrona.
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Obr. 3: Čaradice. Kamenná industria z obdobia stredného paleolitu (podľa Bánesz 2000).



Neolit

Osídlenie v období strednej doby kamennej – mezolite nie je nateraz v oblasti Slovenskej
brány zistené. Intenzívne je tu však doložené osídlenie v mladšej dobe kamennej – neolite.

Svedčí o tom 18 zistených lokalít, pričom je pozoruhodné, že polovica sa nachádza na pra-
vom a druhá polovica na ľavom brehu Hrona (obr. 4). Okrem jednej lokality ide prevažne o ná-
leziská kultúry s mladou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny, rozprestierajúce sa na
prvej a v niekoľkých prípadoch i na druhej terase Hrona a dvakrát vo vyvýšených polohách
(Tlmače-Festúnok, Rybník). Najstaršie neolitické osídlenie reprezentuje sídlisko so starou li-
neárnou keramikou v Kozárovciach, ležiace priamo v koridore Slovenskej brány. Z neolitic-
kých sídlisk za osobitnú zmienku stojí sídlisko s mladou lineárnou keramikou a želiezovskej
skupiny, zistené v intraviláne obce Rybník (Bátora – Rassmann, 2006, s. 32-33). Nachádza sa
v inundačnom území Hrona v nadmorskej výške 176,8 m. Táto nadmorská výška je blízka nad-
morskej výške, ktorú má v súčasnosti ľavý breh Hrona pri neďalekých Tlmačoch, t. j. 176 m.
Oprávnene možno predpokladať, že príčinou zániku osady bola povodeň, pretože i v súčasnosti
sa v obci Rybník ako minimálna bezpečná hranica pred hroziacimi povodňami ukazuje nad-
morská výška 180 m. n. m. Z ďalších neolitických sídlisk možno spomenúť sídlisko v Čajkove
(obr. 5: 3 – 14; Nevizánsky – Dobrovická, 1995, s. 100-101) a Novom Tekove, kde sa popri ke-
ramike želiezovskej skupiny zistil i črep bukovohorskej kultúry, ktorý možno považovať za im-
port z oblasti jej rozšírenia v Potisí (obr. 5: 1 – 2; Šiška, 1983, s. 241-243). Zrejme za výsledok
kontaktu s bukovohorskou kultúrou možno považovať i nález (depot?) 5 obsidiánových čepelí
z Tlmáč (obr. 6: 1 – 5).

Popri keramike to bola práve štiepaná i brúsená kamenná industria, ktorá bola charakteris-
tická i pre neolitické i eneolitické kultúry rozprestierajúce sa v oblasti Slovenskej brány (obr. 6:
6 – 13; 7). 

Záver neolitu je v skúmanej oblasti doložený kruhovým objektom – rondelom v katastri
obce Rybník, datovanom iba rámcovo do staršieho obdobia lengyelskej kultúry. Rondel má
priemer cca 120 m a nachádza sa na vysokej terase, na mierne k juhu a juhozápadu sa zvažujú-
com svahu, odkiaľ je dobrý výhľad najmä na juh, východ a západ (Bátora, 1992, s. 22-23).

Eneolit

V nasledujúcom období neskorej doby kamennej – eneolite – sa oproti predchádzajúcemu
obdobiu neolitu osídlenie ešte viac zahusťuje a možno sledovať jeho posun na vysoké terasy
a do horských údolí, teda celkove do vyšších nadmorských výšok (obr. 8). Obdobie starého
eneolitu je reprezentované najmä ludanickou skupinou lengyelskej kultúry. Jej osídlenie je do-
ložené tak sídliskovým materiálom, ako i materiálom z hrobov. Zo sídlisk najreprezentatívnejší
materiál pochádza z lokality Čajkov – Osúchov kameňolom (obr. 9: 1, 3; Nevizánsky – Dobro-
vická, 1995, s. 100) a Čajkov – Vinohrady (obr. 9: 1 – 3). V polohe Čajkov – Vinohrady sa
našla popri tzv. hlinenej lampičke na zavesenie (obr. 9: 4; Ivanič, 2002, s. 79) i hrncovitá ná-
doba, ktorá pravdepodobne pochádza z hrobu (Oždáni, 1976, s. 170). S určitosťou zo žiarového
hrobu pochádza dvojuchý hrniec, ktorý bol nájdený v Kozárovciach, v polohe Močiar, ešte za-
čiatkom 30-tych rokov 20. stor. Hrob obsahoval okrem celého hrnca i črepy z ďalšej menšej ná-
doby a dolnú čeľusť diviaka s klami (Zauner, 1934/1935, s. 97-99). Z novšieho obdobia možno
uviesť nález kostrového hrobu z Podlužian. V hrobe skrčenca sa okrem štyroch nádob našli 
i 3 silexové čepele z volyňského rohovca, ktorý bol dovezený z oblasti terajšej západnej Ukra-
jiny (Pavúk, 1977, s. 222-223). 

Osídlenie obdobia stredného eneolitu reprezentuje v oblasti Slovenskej brány badenská kul-
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túra. Najvýraznejšie je doložená sídliskovým keramickým materiálom z Tlmáč a Rybníka (obr.
10). Pravdepodobne s jej osídlením možno spájať i brúsené kamenné sekeromlaty z Kozáro-
viec (Ivanič, 2006, s. 108-109), Tekovských Nemiec a Čajkova (obr. 11). 

V období eneolitu sa popri kamenných nástrojoch stretávame už i s prvými nástrojmi
a ozdobami zhotovenými z medi. V skúmanej oblasti sú známe medené predmety zo štyroch
lokalít (obr. 12). V troch prípadoch ide o medené sekeromlaty (Čajkov, Nová Dedina, časť Te-
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Obr. 4: Mapa neolitických lokalít v priestore Slovenskej brány. 1 – Čajkov „Osúchov kameňolom, 
2 – Čaradice, 3 – Hronské Kľačany, 4 – Hronské Kosihy, 5 – Hronské Kosihy „Podháje“, 

6 – Hronský Beňadik, miestna časť Psiare „Pod vinicami“, 7 – Hronský Beňadik, miestna časť Psiare,
8 – Kozárovce, 9 – Kozárovce „Hliník“, 10 – Malé Kozmálovce, 11 – Nový Tekov, 12 – Podlužany, 

13 – Rybník, 14 – Rybník „Nad Hronom“, 15 – Rybník „Intravilán“, 16 – Starý Tekov, 
17 – Tekovské Nemce, 18 – Tlmače – Lipník.
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Obr. 5: Keramický materiál z obdobia neolitu. 1-2 – Nový Tekov; 3-14 – Čajkov 
(podľa Šiška 1983; Nevizánsky – Dobrovická 1995).
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Obr. 6: Štiepaná kamená industria z obdobia neolitu. 1-5 – Tlmače – Lipník, 
6-13 – Čajkov „Osúchov kameňolom“.



kovská Nová Ves – sekeromlat typu Székely-Nádudvar a Nový Tekov, hospodársky dvor Šán-
dorhalma – sekeromlat s krížovým ostrím typu Jászladány) a v jednom prípade ide o plochú se-
kerku typu Altheim z Hronských Kosíh (obr. 13; Novotná, 1955, s. 90-91; obr. 4: 2; tab. I: 6).
V tejto súvislosti možno spomenúť zaujímavý nález pochádzajúci z Rybníka, z priestoru vino-
hradov severne od obce. Ide o dvojramenný serpentínový čakan, ktorý je kamennou napodobe-
ninou medených nástrojov (obr. 13: 1; Janšák, 1938, tab. XXVIII: 8). Pomerne veľký počet
ťažkých nástrojov zhotovených z medi v oblasti Slovenskej brány určite nie je náhodný, súvisí
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Obr. 7: Ploché brúsené sekerky z obdobia neolitu. 
1-3 – Čajkov; 4 – Nová Dedina, miestna časť Opatová.



s výskytom bohatých ložísk medených rúd v blízkom Štiavnickom pohorí. Z najbližších ložísk
možno spomenúť Voznicu, Rudno nad Hronom, Brehy pri Novej Bani, Uhliská, Pukanec
a Žemberovce (Bernhard, 1981, s. 344, 353). Bezprostredná blízkosť nálezísk medených pred-
metov na jednej strane a ložísk medenej rudy na strane druhej poukazuje na to, že na južnom
úpätí Štiavnických vrchov v období starého eneolitu existovalo metalurgické „centrum“. Napo-
kon jeho existenciu v tejto oblasti už dávnejšie predpokladal. P. Patay (1958, s. 305). 

Obdobie záveru doby kamennej je zastúpené osídlením kultúry Kosihy-Čaka-Makó. Repre-
zentuje ho nateraz jediné sídlisko, v skúmanom priestore, zistené v Tlmačoch (Kudláček, 1953,
s. 148-153).

Doba bronzová

V nasledujúcej dobe bronzovej nadobúda na význame oblasť Slovenskej brány. Svedčí
o tom silná koncentrácia lokalít na oboch brehoch Hrona, priamo v 6 km dlhom koridore Slo-
venskej brány (obr. 14). Na dôležitom strategickom mieste – v mieste maximálneho zúženia
Slovenskej brány – v katastri obce Rybník v staršej dobe bronzovej vznikla opevnená osada
maďarovsko-severopanónskej kultúry. Sedem km južne od nej, taktiež na ľavom brehu Hrona
na trachytovom kopci zvanom Várhegy, nachádzajúcom sa v strede obce Starý Tekov, existo-
vala ďalšia opevnená osada maďarovskej kultúry (Habovštiak, 1974, s. 16). S najväčšou prav-
depodobnosťou na ostrohovitom výbežku Gŕba v Podlužanoch sa tiež nachádzala výšinná
osada, patriaca do staršej doby bronzovej.

Osada v Rybníku pozostávala z ostrohovitého výbežku nad Hronom, ktorý bol s ostatným
masívom, na východnej strane, spojený zúženou šijou. Z troch strán bola osada prirodzene
chránená stržou a príkrymi svahmi. Z východnej, najprístupnejšej, strany sa nachádzala prie-
kopa a nasypaný val. Ukazuje sa, že valové opevnenie s palisádou sa nachádzalo po celom ob-
vode sídliska. Východne od opevneného sídliska sa nachádzala neopevnená osada. Opevnenú
osadu objavil a prvé nálezy z nej pri zisťovacej sondáži získal P. Romsauer v roku 1981 (Rom-
sauer, 2003, tab. XVIII). Následne ďalšie nálezy z nej získal v rokoch 1985 a 1993 J. Bátora
(1986, s. 49; 1995, s. 28). V roku 2004 sa na lokalite začal systematický výskum Archeologic-
kého ústavu SAV v Nitre v spolupráci s RGK DAI, so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom
(obr. 15; Bátora – Rassmann, 2006, s. 31-32).

V priestore osady v Starom Tekove, v ktorej sa v súčasnosti nachádza cintorín, sa uskutočnil
zisťovací archeologický výskum v rokoch 1948 (A. Točík) a 1968 (A. Habovštiak). Výskumom
bola zachytená kultúrna vrstva a zásobnicové jamy maďarovskej kultúry. Vo výplni jednej
z jám sa podarilo nájsť zvyšky zotletého obilia (Habovštiak, 1974, 169). Z areálu osady pochá-
dza i sekerka so špicatým schodíkom, analógie k nej nachádzame v depote na sídlisku maďa-
rovskej kultúry v Nitrianskom Hrádku (obr. 16: 1; Fottová, 2001, s. 68, obr. 41). 

Osídlenie v staršej dobe bronzovej v oblasti Slovenskej brány dopĺňa ojedinelý nález Křte-
novského sekeromlatu typu B z Hronského Beňadika (obr. 16: 2; Novotná, 1970, tab. 19: 345).
V tejto súvislosti možno upozorniť na ďalší exemplár bronzového sekeromlatu (derivát sekero-
mlatov křtenovského typu), ktorý podľa údajov v novšej literatúre má pochádzať zo Starého
Tekova (obr. 16: 3; Novotná, 1970, tab. 19: 346), teda zo skúmanej oblasti. V monografii Te-
kovskej župy z roku 1903 je ako miesto nálezu označená obec Tehla, okr. Levice (Dillesz,
1903, s. 291). Tento údaj s najväčšou pravdepodobnosťou možno považovať za správne ozna-
čenie náleziska sekeromlatu.

Z nasledujúcej strednej doby bronzovej je v skúmanom regióne doložená jej počiatočná
etapa na spomenutých opevnených sídliskách v Rybníku a Starom Tekove. Klasické osídlenie
mohylovou kultúrou tu nateraz nie je doložené. Zaznamenávame tu však intenzívne osídlenie
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v mladšej a neskorej dobe bronzovej, ktoré sa výrazne koncentruje priamo v priestore Sloven-
skej brány. Evidujeme tu 8 sídlisk, z ktorých 2 sú hradiská. Obe hradiská, ktorých prítomnosť
poukazuje na mimoriadne strategický význam tohto územia, sa nachádzajú v katastri obce
Rybník, na ľavom brehu Hrona. Pozoruhodné je, že hradisko Kusá hora s pôvodnou rozlohou 
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Obr. 8: Mapa eneolitických lokalít v priestore Slovenskej brány. 1 – Čajkov „Osúchov kameňolom“, 
2 – Čajkov „Baranec-Kruhy“, 3 – Čaradice, 4 – Čaradice, 5 – Hronské Kľačany, 6 – Hronské Kosihy,

7 – Hronský Beňadik, miestna časť Psiare, 8 – Kozárovce, 9 – Kozárovce „Pri kostole“, 
10 – Nová Dedina, miestna časť Tekovská Nová Ves, 11 – Nová Dedina, miestna časť Gondovo, 
12 – Nový Tekov „Kanál EMO“, 13 – Nový Tekov, 14 – Nový Tekov, miestna časť Marušová, 

15 – Nový Tekov „Šándorhalma“, 16 – Podlužany, 17 – Rybník „Vinohrady“, 18 – Rybník, 
19 – Rybník „Intravilán“, 20 – Tekovské Nemce, 21 – Tlmače „SEZ“, 22 – Tlmače „Hrádze“, 

23 – Tlmače-Lipník.



4 – 5 ha (276 m. n. m.), ktoré je hradiskom podolskej kultúry, a hradisko Krivín, s rozlohou 
9,7 ha (315, 9 m n. m.), ktoré je hradiskom lužickej kultúry, sú vzájomne od seba vzdialené iba
3 km (Veliačik – Romsauer, 1994, s. 160). Práve priestor Slovenskej brány a jej južného pred-
polia bol styčným priestorom severných – lužických popolnicových polí na jednej strane a stre-
dodunajských popolnicových polí na strane druhej. Pozoruhodné je, že sa v tomto regióne pre-
javuje aj kontakt s oblasťou juhovýchodných popolnicových polí, konkrétne s kyjatickou
kultúrou. Dobre je to sledovateľné napr. na sídlisku podolskej kultúry v Rybníku (Bátora, 1992,
s. 22-23).
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Obr. 9: Keramický materiál lengyelskej kultúry. 1-3 – Čajkov „Vinohrady“; 
4 – Čajkov „Deberča“ (4 podľa Ivanič 2002).



Hradisko lužickej kultúry Krivín nebolo doteraz skúmané a poznatky o jeho osídlení pochá-
dzajú prevažne z povrchových zberov. Nachádza sa na ňom pomerne zložitý systém valového
opevnenia, ktorý využíval prírodnú konfiguráciu terénu tak, že jednotlivé úseky valov tu vy-
tvárajú až 6 nádvorí a svojim západným koncom sa pripájajú na terénny zlom, ktorý končí zvi-
slou skalnou stenou (obr. 17; Veliačik – Srnka – Valo, 2002, s. 27-33). 

Žiaľ, hradisko podolskej kultúry Kusá hora bolo ťažbou v kameňolome v podstate zničené.
Zvyšky valového opevnenia sú zachované už len na východnej strane, v dĺžke asi 250 m. Rezy
valom ukázali, že bol vybudovaný na skalnatom podloží z hliny a kameňa v kombinácii s dre-
venými konštrukciami. Na východnej strane, kde je hradisko najprístupnejšie, bol val z von-
kajšej strany doplnený priekopou vytesanou do podložia (Veliačik – Romsauer, 1994, s. 160 ).

Agrárne zázemie uvedených hradísk tvorili viaceré neopevnené osady, ktoré sa nachádzali
v neďaleko v ich zázemí. Ako príklad možno spomenúť osadu podolskej kultúry nachádzajúcu
sa na východnom svahu Kusej hory asi 80 m od východného prstenca valu. Okrem zlomkov
keramiky sa tam našla pozoruhodná kolekcia predmetov: miniatúrne kónické závažie z hliny,
miniatúrny hlinený mlat, hlinený terčík (závažie?) s malým otvorom na zavesenie v hornej
časti, hlinený terčík (závažie?) s veľkým asymetricky posunutým otvorom a fragment plochého
závesku z bridlice s kónickým otvorom vŕtaným z oboch strán (Bátora, 2006, obr. 6: 4 – 5,
s. 10-11). V prípade kónického závažia a mlatu ide o miniatúry pracovných predmetov bez
zrejmého praktického využitia. Naopak, oba hlinené terčíky mali na otvoroch stopy po dlhodo-
bejšom používaní. Pri všetkých artefaktoch ide o predmety, ktoré mali otvor na zavesenie. Sa-
motný charakter predmetov umožňuje uvažovať popri praktickom použití ako závaží i o ich vy-
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Obr. 10: Keramika badenskej kultúry. 1-2 – Rybník; 3 – Tlmače – SEZ.



užití vo sfére kultu. Treba poznamenať, že hlinené terčíky podobné terčíku s asymetricky posu-
nutým otvorom boli na tomto nálezisku ešte vo väčšom počte nájdené začiatkom 30-tych rokov
20. storočia (Zauner, 1934 – 1935, s. 97-98). 

Z ďalších osád možno spomenúť osadu nachádzajúcu sa v areáli dnešných SES v Tlmačoch,
kde boli v roku 1951 zistené zvyšky pece na tavenie bronzu, troska a v ich blízkosti sa našiel
zlomok kadlubu na odlievanie bronzových sekeriek (Veliačik – Romsauer, 1994, s. 196). Roz-
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Obr. 11: Kamenné brúsené sekeromlaty z obdobia eneolitu. 
1 – Kozárovce; 2 a 4 – Čajkov; 3 – Tekovské Nemce (1 podľa Ivanič 2006).



vinutú metalurgiu bronzu dokladajú i ďalšie nálezy bronzových predmetov v oblasti Sloven-
skej brány, ktoré sa vyskytli na 11 lokalitách (obr. 18). Z nich možno spomenúť napr. bronzovú
sekerku s tuľajkou z Čajkova, bronzové dláto z Hronských Kosíh (Novotná, 1970, tab. 26: 452;
39: 702), hrot bronzovej kopije z Nového Tekova, hospodársky dvor Šándorhalma, zlomok
bronzového plechu a bronzovej tyčinky z Kozároviec (obr. 19). 

K pozoruhodným nálezom patrí nález železného noža na dne objektu podolskej kultúry,
ktorý bol preskúmaný v areáli opevnenej osady v Rybníku, vzdialenej 200 m severným sme-
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Obr. 12: Mapa nálezísk medených predmetov z obdobia eneolitu v priestore Slovenskej brány. 
1 – Čajkov, 2 – Hronské Kosihy, 3 – Nová Dedina, miestna časť Tekovská Nová Ves, 4 – Nový Tekov

„Šándorhalma“.



rom od hradiska Kusá hora tiež z obdobia podolskej kultúry. Nález tak rozširuje doterajších 15
známych nálezísk železných predmetov z neskorej doby bronzovej z územia Slovenska (Fur-
mánek – Veliačik – Vladár, 1999, obr. 65). 

Ojedinele sú z neskorej doby bronzovej doložené i žiarové hroby. Napríklad v areáli SES
v Tlmačoch sa neďaleko sídliska podolskej kultúry nachádzalo pohrebisko, z ktorého sa poda-
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Obr. 13: 1 – Rybník - dvojramenný kamenný mlat; 2 – Hronské Kosihy – plochá medená sekerka typu
Altheim; 3 – Starý Tekov, hospodársky dvor „Šándorhalma“ – medený sekeromlat s krížovým ostrím

typu Jászladány; 4 – Nová Dedina, miestna časť Tekovská Nová Ves – medený sekeromlat typu
Székely-Nádudvar.



rilo zachrániť niekoľko hrobov (obr. 20: 2 – 4; Kudláček, 1953, obr. 69; 70). Ďalší žiarový hrob
lužickej kultúry bol zistený v katastri Starého Tekova (obr. 20: 1; Veliačik – Romsauer, 1994,
176).
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Obr. 14: Mapa osídlenia oblasti Slovenskej brány v dobe bronzovej. 1 – Čajkov, 2 – Čaradice, 
3 – Čaradice, 4 – Hronské Kľačany, 5 – Hronské Kosihy, 6 – Hronské Kosihy „Intravilán“, 

7 – Hronský Beňadik, miestna časť Psiare, 8 – Kozárovce „Hríb“, 9 – Kozárovce „Malá skala“, 
10 – Kozárovce „Seliská“, 11 – Nový Tekov, 12 – Rybník „Krivín“, 13 – Rybník „Kusá hora“, 

14 – Rybník „Vinohrady“, 15 – Rybník, 16 – Rybník „Nad Hronom“, 17 – Starý Tekov „Intravilán“,
18 – Starý Tekov, 19 – Tlmače „SEZ“, 20 – Veľké Kozmálovce (trojuholníky označujú opevnené

sídliská zo staršej doby bronzovej).
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Obr. 15: Rybník, poloha „Nad Hronom“. 
Výber materiálu z opevnenej osady zo staršej doby bronzovej.
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Obr. 16: Bronzové predmety zo staršej doby bronzovej. 1 – Starý Tekov; 2 – Hronský Beňadik; 
3 – Tehla (podľa Fotová 2001; Novotná 1970; Dillész 1903).



155

Obr. 17: Rybník, poloha „Krivín“. Keramický materiál lužickej kultúry 
(podľa Veliačik/Srnka/Vala 2002).



Doba halštatská

Osídlenie v nasledujúcej staršej dobe železnej – halštatskej – nebolo v oblasti Slovenskej
brány také intenzívne ako v dobe bronzovej. Reprezentuje ho iba 7 nálezísk, patriacich pre-
važne kalenderberskej kultúre (napr. Hronské Kľačany, Nový Tekov, časť Marušová a Nová
Dedina) (obr. 21). Pozoruhodný je materiál z obdobia vekerzugskej kultúry z Tlmáč, v ktorom
sa popri v ruke robenej keramike objavuje už i keramika robená na kruhu (obr. 22; Habovštiak,
1975, s. 109). Zrejme s týmto vekerzugským osídlením možno spájať i nález trojbokej, tzv.
skýtskej šípky z Čajkova (Janšák, 1938, tab. XXVIII: 17). 

Doba laténska

Podobne ako v staršej dobe železnej, i v mladšej dobe železnej – laténskej, ktorej reprezen-
tantmi boli historicky známi Kelti, nebolo osídlenie v oblasti Slovenskej brány mimoriadne in-
tenzívne (obr. 23). V tomto období už možno predpokladať i exploatáciu železných rúd v blíz-
kych Štiavnických vrchoch. Osídlenie je doložené sídliskami zistenými napr. v Hronskom
Beňadiku, Novom Tekove, Kozárovciach a Hronských Kosihách. Pravdepodobne hrobové ná-
lezy reprezentujú bronzové náramky z Tlmáč a Čajkova (obr. 24: 1; Janšák, 1938, tab. XVIII:
17).

Doba rímska

V nasledujúcej dobe rímskej v oblasti Slovenskej brány registrujeme opätovný nárast inten-
zity osídlenia, ktoré sa koncentruje najmä pozdĺž toku Hrona, na jeho pravom brehu (obr. 26).
Zrejme opätovne začal stúpať význam tohto územia ako dôležitého prechodu do banskej ob-
lasti a na stredné Slovensko. V roku 9. pred Kristom rímske légie obsadili celé územie pravého
brehu Dunaja a asi v roku 6. po narodení Krista po prvýkrát vstúpili na územie Slovenska a po-
zdĺž Dunaja usadili svoje oddiely na ochranu predpolia hranice rímskeho impéria, tzv. limitu.
I v priestore dolného Pohronia začali budovať opevnené tábory a stanice rôzneho rozsahu
v rámci tzv. Limes Romanus. V priebehu niekoľkých desaťročí sa pozdĺž Hrona rímske légie
dostali aj do oblasti Slovenskej brány. S ich prítomnosťou s najväčšou pravdepodobnosťou
možno spájať stopy po rímskej ceste, ktorá bola zistená na pravom brehu Hrona medzi Kozá-
rovcami a Tlmačmi. Ešte v roku 1952 ju bolo možné sledovať v podobe dvoch násypov tiahnú-
cich sa v dĺžke asi 500 m, cca v smere sever – juh. Výška násypu bola 1,1 m, šírka dolu bola
9,5 m a šírka hore – 4 m. V telese jej konštrukcie bol zistený pás dlaždenia. Z ďalších nálezov
v regióne možno spomenúť rímsku mincu z roku 79 (cisár Vespasiánus) z intravilánu Rybníka,
zlomky terry sigillaty a rímskoprovinciálnej keramiky, ktorá bola nájdená v katastri Kozáro-
viec (obr. 27; Ivanič, 2002, s. 79-80), Malých Kozmáloviec, Nového Tekova a Veľkých Koz-
máloviec. Doklady o pobyte rímskych vojsk na Pohroní sú známe i z historických správ. Kon-
krétne cisár Marcus Aurelius časť svojej zbierky grécky písaných aforizmov Hovory k sebe
samému napísal v krajine Kvádov „apud granuas“ (pri Hrone) (Melicher, 1992, s. 35, 41). Do-
konca niektorí bádatelia scénu so zázračným dažďom, ktorá je vyobrazená na Trajánovom stĺpe
v Ríme, lokalizujú na Pohronie.
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Obr. 18: Mapa nálezísk bronzových predmetov z doby bronzovej v oblasti Slovenskej brány. 
1 – Čajkov, 2 – Hronský Beňadik, 3 – Hronské Kosihy, 4 – Hronské Kosihy „Intravilán“, 

5 – Kozárovce „Malá skala“, 6 – Rybník „Kusá hora“, 7 – Rybník „Nad Hronom“, 
8 – Starý Tekov, 9 – Starý Tekov „Intravilán“, 10 – Tlmače „SEZ“, 

11 – Starý Tekov, hospodársky dvor „Šándorhalma“.



Doba sťahovania národov

Zánik osídlenia z doby rímskej bol spôsobený nepokojným obdobím sťahovania národov 
(5. a 6. stor.), ktoré sa dotklo i skúmaného regiónu. Popri náleze džbánu typu Murga, ktorý bol
nájdený neďaleko brehu Hrona pod hradiskom Krivín v Rybníku a pravdepodobne pochádza
z hrobu (obr. 25; Pieta, 2002, obr. 2: 1), zrejme s obdobím sťahovania národov súvisí i spečený
drevozemný val zistený v katastroch viacerých obcí bývalej Tekovskej a Hontianskej stolice.
Tiahne sa v severojužnom smere a v roku 1983 bol prerezaný, severne od Nového Tekova, vý-
kopom kanálu pre vodovodné potrubie pre jadrovú elektráreň Mochovce (Kolník – Róth, 1984,
s. 119-122).

Včasný stredovek 

Výrazne bola oblasť Slovenskej brány osídlená v nasledujúcich storočiach, najmä v období
Veľkomoravskej ríše (9. stor.) a v období začleňovania územia Slovenska do Uhorského štátu
(10. stor.). Svedčia o tom popri nížinných sídliskách najmä hradiská (obr. 28). Z dávnejšie zná-
mych slovanských hradísk možno spomenúť priamo v Slovenskej bráne ležiace hradiská: Hrá-
dze (Festúnok) v Tlmačoch, Grác (Pipíška) v Malých Kozmálovciach a Krivín (Pekná skala)
v Rybníku (obr. 29; 30; Habovštiak, 1974, s. 5-11; 1975, obr. 1). Novšie k nim pribudlo hra-
disko na Beňadickej skale pri kaplnke sv. Heleny v Hronskom Beňadiku. V predpolí Sloven-
skej brány, v inundačnom území Hrona, na jeho ľavom brehu, sa nachádza hradisko Várhegy
v Starom Tekove. Na jeho mieste neskôr v stredoveku vyrástol komitátny hrad Bars (Habo-
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Obr. 19: Bronzové predmety z mladšej a neskorej doby bronzovej. 1 – Hronské Kosihy, 
2 – Rybník „Kusá hora“, 3 – Kozárovce „Malá Skala“, 4 – Čajkov (1, 4 podľa Novotná 1970).



vštiak – Juck, 1974, s. 168-176). Archeologický výskum ukázal, že slovanské hradiská v ob-
lasti Slovenskej brány mali strategicko-utočištnú funkciu. Teda poskytovali ochranu obyvate-
ľom okolitých poľnohospodárskych osád v čase blížiaceho sa nebezpečenstva a zároveň ochra-
ňovali a strážili dôležitý prechod do významnej stredoslovenskej banskej a rudonosnej oblasti.
Okrem sídliskových nálezov je slovanské a včasnostredoveké obdobie reprezentované i hrobo-
vými nálezmi. Patrí k nim napr. hrob bojovníka z konca 8. a zo začiatku 9. stor. zachránený
v Malých Kozmálovciach. Hrob obsahoval železný meč karolínskeho typu, dva železné
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Obr. 20: Keramika z neskorej doby bronzovej. 1 – Starý Tekov; 2-4 – Tlmače „SEZ“.



strmene a jednu nádobu (Ruttkay, 1975, s. 157). Ďalej možno spomenúť slovanské pohrebisko
v Novom Tekove, z ktorého pochádza keramika (Bátora, 1984, s. 33). Jazdecké hroby zistené
v areáli SES v Tlmačoch, možno najskôr spájať s prenikaním staromaďarských nomádskych
kmeňov v 10. stor. smerom severným.

160

Obr. 21: Mapa osídlenia oblasti Slovenskej brány v dobe halštatskej. 1 - Hronské Kľačany. 
2 – Nová Dedina, mietna časť Svätý Kríž, 3 – Nový Tekov, 4 – Nový Tekov, miestna časť Marušová, 

5 – Starý Tekov „Gačov luh“, 6 - Starý Tekov „Várhegy“, 7 – Tlmače „Hrádze“.



ZÁVER

Praveké a včasnohistorické osídlenie v oblasti Slovenskej brány ukázalo, že v jednotlivých
etapách vývoja bol tento región úzko spätý s kultúrno-historickým vývojom v širšom geogra-
fickom priestore. Jeho ďalší výskum a štúdium môže významne prispieť k hlbšiemu a kom-
plexnejšiemu poznaniu obrazu o dávnych dejinách nielen Slovenska, ale i stredného Podu-
najska.

Príspevok vznikol v rámci projektovej úlohy agentúry VEGA č. 2/7016/7.

Do tlače odporučil: Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc.
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Obr. 22: Tlmače „Hrádze“.Keramický materiál z doby halštatskej (podľa Habovštiak 1975).
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Obr. 23. Mapa osídlenia oblasti Slovenskej brány v dobe laténskej. 
1 – Hronský Beňadik, miestna časť Psiare, 2 – Hronské Kosihy, 3 – Kozárovce „Hríb 2“, 

4 – Nový Tekov, 5 – Nový Tekov, miestna časť Marušová, 6 – Nový Tekov „Kanál EMO“, 
7 – Starý Tekov, 8 – Tlmače-Lipník.
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Obr. 24: Nálezy z doby laténskej. 1 – Tlmače; 2 – Kozárovce „Seliská“.

Obr. 25: Rybník „Pod Krivínom“. Džbán typu Murga z doby sťahovania národov (podľa Pieta 2002).



164

Obr. 26: Mapa osídlenia oblasti Slovenskej brány v dobe rímskej a v dobe sťahovania národov. 
1 – Hronský Beňadik, miestna časť Psiare, 2 – Kozárovce „Hríb 1“, 3 – Kozárovce „Hríb 2“, 

4 – Kozárovce „Seliská“, 5 – Malé Kozmálovce, 6 – Nový Tekov „Kanál EMO“, 7 – Nový Tekov, 
8 – Nový Tekov, miestna časť Marušová, 9 – Rybník „Intravilán“, 10 – Rybník „Pod Krivínom“, 

11 – Veľké Kozmálovce. (trojuholník označuje lokalitu z obdobia sťahovania národov).
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Obr. 27: Keramický materiál z doby rímskej. 
1-10 – Kozárovce „Chríb 2“, 11-12 – Kozárovce „Seliská“ (podľa Ivanič 2002).



166

Obr. 28: Mapa osídlenia oblasti vo včasnostredovekom období. 
1 – Hronský Beňadik „Beňadická skala“, 2 – Hronské Kľačany, 3 – Malé Kozmálovce „Pipíška“, 

4 – Malé Kozmálovce „Severne od obce“, 5 – Malé Kozmálovce“, 6 – Nový Tekov „Kanál EMO“, 
7 –Nový Tekov, miestna časť Marušová, 8 – Rybník „Krivín“, 9 – Starý Tekov „Várhegy“, 

10 – Tlmače „Hrádze“, 11 – Tlmače „SEZ“. (trojuholníkmi sú označené hradiská).
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Obr. 29: Tlmače „Hrádze“ („Festúnok“). Plán slovanského hradiska (podľa Habovštiak 1975).
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Obr. 30: Tlmače „Hrádze“ („Festúnok“). Keramický materiál z 9. storočia (podľa Habovštiak 1975).
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Zusammenfassung

Vor- und frühgeschichtliche Ansiedlung 
im Bereich von Slovenská brána

(Beitrag zur Entwicklung der Siedlungsstruktur)

Flache und ziemlich breite Niederung, die von den Gran-Fluss zwischen dem Hügelland
Pohronská pahorkatina und der Eipel-Senke in den Neogen-Sedimenten des Donau-Tieflandes
modelliert wurde, verjüngt sich bei Tlmače in einen schmalen etwa 6 km langen Durchbruch,
der am Norden bis zum Hronský Beňadik reicht. Gran fließt hier quer durch den südwestlichen
Ausläufer des Štiavnické vrchy Gebirge. Geografisch bezeichnet man diesen Bereich als
Slovenská brána (Slowakisches Tor). Auf der linken Seite bildet bei Tlmače den Eingang in
Slovenská brána der Berg Kusá hora (276 m. ü. M.) und auf der rechten Seite bei Kozárovce
der Berg Skala (237 m. ü. M.). Der Bereich von Slovenská brána nimmt zusammen mit seinem
Vorfeld, das am Süden bis zur Linie von Hronské Kľačany – Nový Tekov reicht, Fläche von
etwa 170 km2 ein und auf seinem Gebiet befinden sich zurzeit 16 Gemeinden (Abb. 1).

Das Interesse an den Denkmälern im Niederen Gran-Tal, wo auch der Bereich von
Slovenská brána gehört, reicht in den Anfang der zweiten Hälfte des 19. Jh.s (Jozef Kelecsényi,
Alexander Dillesz, Eduard Bolemann). Bekannt ist das untersuchte Bereich am Anfang des 20.
Jh.s dank der sog. Želiezovce-Sammlung, die die Gattin des Verwalters von Želiezovce-
Landsitz J. Kherndl besaß, geworden. Die Sammlung bereicherte um weitere Denkmäler die
Gräfin E. Coudenhove, die das Želiezovce Kastell besaß. Die erste fachliche Auswertung der
Sammlung haben die österreichische Forscher H. Mitscha-Märheim und R. Pittioni im Jahre
1934 durchgeführt. Weiter widmete sich dieser Problematik Š. Janšák im monografischen
Werk Niedere Gran und Eipel in der Vorgeschichte, das im Jahre 1938 veröffentlicht wurde. In
seiner Arbeit führte er an, dass der „Gran-Tal von Tlmače bis zu seiner Mündung in die Donau
aus der Sicht der Archäologie zu reichsten Regionen der Slowakei gehört“. Damit meinte er
sicherlich in der Zeit schon mehrere bekannte archäologische Fundstellen im Bereich von
Slovenská brána. 

Nach dem zweiten Weltkrieg hat sich in den Jahren 1953-1956 der Forschung im niederen
Gran-Tal vor allem Bohuslav Novotný, der in Šarovce eine Forschungsbasis des AI SAW Nitra
aufgebaut hat, gewidmet. Nach dem Abschluss dieser Expedition hat die Forschung bis 2000
stagniert. In diesem Jahr hat im Rahmen der Zusammenarbeit des AI SAW Nitra (J. Bátora) mit
RGK DAI Frankfurt am Main (K. Rassmann) eine systematische Prospektion im Bereich von
Slovenská brána und dem ganzen Niederen Gran-Tal begonnen. Das Ergebnis dieser
Zusammenarbeit war der Anfang von systematischen Ausgrabungen einer befestigten Siedlung
aus der älteren Bronzezeit in Rybník im Jahr 2004.

Die ältesten Spuren der Besiedlung des Bereichs von Slovenská brána und seiner direkten
Umgebung reichen in die ältere Steinzeit – Paläolithikum (Abb. 2). Dies repräsentiert die
mittelpaläolithische Siedlung in Čaradice und jungpaläolithische Funde der Gravettien-Kultur
aus Čajkov, Hronské Kľačany, Malé Kozmálovce und Starý Tekov. 

Die Besiedlung in der mittleren Steinzeit – Mezolit ist bis jetzt in Slovenská brána nicht
belegt. Intensiv belegt ist jedoch die Besiedlung in jüngerer Steinzeit – Neolithikum.

Davon zeugten 18 festgestellte Fundstellen, von denen sich die eine Hälfte bemerkenswert
auf dem rechten und die zweite auf dem linken Gran-Ufer befindet (Abb. 4). Außer einer
Lokalität handelt es sich meistens um Fundstellen der Kultur mit Linearkeramik und der
Želiezovce-Gruppe, die sich meistens auf der ersten und in manchen Fällen auch auf der
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zweiten Gran-Terrasse, zweimal sogar in erhöhten Lagen befinden (Tlmače-Festúnok,
Rybník). Die älteste neolithische Ansiedlung repräsentiert die Siedlung mit alter Linearkeramik
in Kozárovce, die direkt im Korridor von Slovenská brána liegt. Von weiteren neolithischen
Siedlungen können Čajkov und Nový Tekov erwähnt werden. Hier hat man neben der Keramik
der Želiezovce-Gruppe auch eine Scherbe der Bükk-Kultur, die für Import aus dem Theiss-
Gebiet gehalten werden kann, gefunden. 

In der folgenden späten Steinzeit – Äneolithikum – wird die Besiedlung immer dichter und
man kann ihre Verschiebung auf die hohen Terrassen und in die Gebirgstäler, also allgemein in
die höheren Überseehöhen, verfolgen (Abb. 8). Das Frühäneolithikum repräsentiert vor allem
die Ludanice-Gruppe der Lengyel-Kultur (Čajkov – Osúchov kameňolom. Čajkov –
Vinohrady). Neben den Siedlungen wurden auch Gräber festgestellt (Kozárovce, Podlužany).

Die Ansiedlung des mittleren Äneolithikums repräsentiert im Bereich von Slovenská brána
die Baden-Kultur, die am besten im keramischen Siedlungsmaterial aus Tlmače und Rybník
belegt ist. Mit ihr können wahrscheinlich auch die geschliffenen Streitäxte aus Kozárovce und
Čajkov in Zusammenhang gebracht werden. 

Im Äneolithikum kommen neben den Steinwerkzeugen auch schon die ersten Kupfer -
werkzeuge und Schmuck vor. In dem erforschten Gebiet sind sie aus vier Fundstellen bekannt
(Abb. 12). In drei Fällen geht es um kupferne Streitäxte (Čajkov, Nová Dedina, Teil Tekovská
Nová Ves, Nový Tekov, Wirtschaftshof Šándorhalma) und in einem Fall um einen flachen Beil
des Altheim-Typs aus Hronské Kosihy Die ziemlich große Anzahl der aus Kupfer hergestellten
Werkzeuge ist im Bereich von Slovenská brána sicherlich nicht zufällig. Sie hängt mit den
reichen Kupfererzlagern in dem nahe liegenden Gebirge Štiavnické vrchy zusammen. Die
unmittelbare Nähe der Fundstellen mit Kupferwerkzeugen auf einer Seite und der
Kupfererzlager auf der anderen deutet darauf hin, dass auf dem südlichen Fuß von Štiavnické
vrchy im Frühäneolithikum ein metallurgisches „Zentrum“ existieren konnte. Das Ende der
Steinzeit repräsentiert die Ansiedlung der Kosihy-Čaka-Makó-Kultur, die in Tlmače fest -
gestellt wurde.

In der folgenden Bronzezeit gewinnt das Bereich von Slovenská brána an Bedeutung.
Davon zeugt auch die starke Konzentration von Fundstellen auf beiden Gran-Ufern direkt im
6 km langen Korridor von Slovenská brána (Abb. 14). Auf dem wichtigen strategischen Punkt
– auf der Stelle der maximalen Verjüngung von Slovenská brána – im Kataster der Gemeinde
Rybník ist in der älteren Bronzezeit eine Befestigte Ansiedlung der Maďarovce-Nord -
pannonische Kultur entstanden. 7 km südlicher, gleichfalls auf dem linken Gran-Ufer auf dem
Trachytberg Várhegy, der in der Mitte der Gemeinde Starý Tekov liegt, existierte eine weitere
Höhenansiedlung der Maďarovce-Kultur. Mit höchster Wahrscheinlichkeit befand sich auf
dem Spornausläufer in Podlužany eine weitere Höhenansiedlung aus der Frühbronzezeit. 

Aus der folgenden mittleren Bronzezeit ist in der untersuchten Region nur ihre
Anfangsphase in den erwähnten befestigten Siedlungen in Rybník und Starý Tekov belegt. Die
Besiedlung in der klassischen Phase der Hügelgräber-Kultur ist hier bisher nicht belegt. Erfasst
ist allerdings intensive Ansiedlung in der jüngeren und späten Bronzezeit, die direkt im Bereich
von Slovenská brána stark konzentriert ist. Registriert sind 8 Siedlungen, davon 2 Burgwälle.
Beide Burgwälle, deren Anwesenheit auf außergewöhnliche strategische Bedeutung dieses
Gebietes hinweist, liegen im Kataster der Gemeinde Rybník, am linken Gran-Ufer. Be -
merkenswert ist, dass der Burgwall Kusá hora mit dem ursprünglichen Flächeninhalt von 
4-5 ha (276 m. ü. M.), der zur Podoler-Kultur gehört, und der Burgwall Krivín mit dem
Flächeninhalt 9,7 ha (315, 9 m. ü. M.), der zur Lausitzer-Kultur gehört, von einander nur 3 km
entfernt sind. Gerade der Bereich von Slovenská brána und seines südlichen Vorfelds war der
Stützbereich der nördlichen Lausitzer Urnenfelderkultur auf der einen Seite und der
mitteldonauländischen Urnenfelderkultur auf der anderen Seite. Beachtenswert ist, dass diese
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Region auch die Kontaktzone mit den südöstlichen Urnenfelderkulturen, konkret mit der
Kyjatice-Kultur, darstellt (Rybník). 

Das landwirtschaftliche Hinterland der erwähnten Burgwälle bildeten mehrere unbefestigte
Ansiedlungen, die sich in der nahen Umgebung befanden (z. B. der Ostabhang von Kusá hora
und die Anlage SEZ Tlmače). Die entwickelnde Bronzemetallurgie belegen die gefundenen
Bronzegegenstände, die auf 11 Fundstellen aufgetreten sind (Abb. 18). Es können z. B. der
Bronzetüllenbeil aus Čajkov, Bronzemeißel aus Hronské Kosihy, Bronzespeer aus Nový
Tekov, Wirtschaftshof Šándorhalma und Bruchstück eines Bronzeblechs und Bronzestabs aus
Kozárovce genannt werden. 

Zu bedeutenden Funden gehört ein Eisenmesser im Bodenbereich eines Objektes der
Podoler-Kultur, das in der Anlage der befestigten Ansiedlung in Rybník, 200 m Nordwärts von
dem Podoler-Burgwall Kusá hora, untersucht wurde. Der Fund erweitert die bisher 15 be -
kannten Fundstellen der Eisengegenstände aus der Spätbronzezeit auf dem Gebiet der
Slowakei.

Aus der Spätbronzezeit sind die Brandgräber nur selten belegt (z. B. in der Anlage SEZ in
Tlmače und Starý Tekov). 

Die Besiedlung in der folgenden Eisenzeit – Hallstattzeit – war in dem Bereich von
Slovenská brána nicht so intensiv wie in der Bronzezeit. Sie wird nur von sieben Fundstellen,
die überwiegend zur Kalenderberg-Kultur gehören, repräsentiert (Abb. 21; z. B. Hronské
Kľačany, Nový Tekov, Teil Marušová und Nová Dedina). Bemerkenswert ist das Material der
Vekerzug-Kultur aus Tlmače, in dem neben der handgemachten schon auch die gedrehte
Keramik vorkommt. Mit dieser Vekerzug-Ansiedlung kann vielleicht auch der Fund der sog.
skytischen Pfeilspitze aus Čajkov und des Skelettgrabes in Starý Tekov, in der Lage Gačov luh,
in Zusammenhang gebracht werden.

Ähnlich wie in der älteren Eisenzeit war auch in der jüngeren Eisenzeit – Latènezeit, die die
historisch bekannten Kelten vertreten, die Besiedlung im Bereich von Slovenská brána nicht
sehr intensiv (Abb. 23). Belegt wird sie von den Siedlungen z. B. im Hronský Beňadik, Nový
Tekov, Kozárovce und Hronské Kosihy. Die Bronzearmringe aus Tlmače und Čajkov kommen
wahrscheinlich aus den Gräbern vor.

In der Römerzeit registrieren wir im Bereich von Slovenská brána eine erneute Intensität der
Ansiedlung, die sich vor allem entlang des rechten Ufers des Gran-Flusses konzentriert (Abb.
25). Das Gebiet hat wahrscheinlich wieder an Bedeutung als der Übergang in das Erzgebiet
und die Mittelslowakei gewonnen. Zu Beginn unserer Zeitrechnung und im Verlauf einiger
Jahrzehnte sind die römischen Legionen vom Donaulimes entlang des Gran-Flusses auch ins
unsere Bezugsgebiet gekommen. Mit ihrer Anwesenheit können mit größter Wahrschein -
lichkeit die Spuren von einer Römerstraße, die auf dem rechten Gran-Ufer zwischen
Kozárovce und Tlmače festgestellt wurde, in Verbindung gebracht werden. Von weiteren
Funden kann in der Region die römische Münze aus dem Jahr 79 (Kaiser Vespasianus) aus
Rybník, Terra Sigilata und provinzialrömische Keramik aus den Katastern von Kozárovce,
Malé Kozmálovce, Nový Tekov und Veľké Kozmálovce erwähnt werden. Die Belege der
Anwesenheit der römischen Truppen im Grantal sind auch aus den historischen Berichten
bekannt. Konkret Kaiser Marcus Aurelius hat einen Teil seiner Sammlung von griechisch
geschriebenen Aphorismen „Selbstbetrachtungen“ im Land der Kvaden „apud granuas“ (am
Gran) geschrieben. Manche Forscher lokalisieren die Szene mit dem Wunderregen, die auf der
Marcus-Säule in Rom abgebildet ist, ins Gran-Tal.

Der Untergang der Ansiedlung aus der Römerzeit war durch die unruhige Völker wan -
derungszeit (5. und 6. Jh.), die auch die untersuchte Region betraf, verursacht. Neben dem
Krug des Murga-Typs aus der Völkerwanderungszeit, den man unweit des Gran-Ufers unter
dem Burgwall Krivín in Rybník fand, und der wahrscheinlich aus einem Grab stammt, hängt
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mit der Völkerwanderungszeit wahrscheinlich auch der durchgebrannte Holzerdewall nördlich
von Nový Tekov zusammen. 

Stark war der Bereich von Slovenská brána in den folgenden Jahrhunderten, vor allem in der
Zeit des Großmährischen Reiches (9. Jh.) und in der Zeit der Eingliederung des slowakischen
Gebiets in den Ungarischen Staat (10. Jh.) besiedelt. Davon zeugen neben den Niede rungs -
siedlungen vor allem die Burgwälle (Abb. 28). Von länger bekannten slawischen Burgwällen
können direkt in der Slovenská brána liegende Burgwälle Hrádze, bzw. Festúnok in Tlmače,
Grác (Pipíška) in Malé Kozmálovce und Krivín (Pekná skala) in Rybník erwähnt werden.
Neuer ist zu ihnen der Burgwall auf Beňadická skala (Felsen) bei der Kapelle der Hl. Helene in
Hronský Beňadik zugekommen. Im Vorfeld von Slovenská brána im Inundationsgebiet von
Gran, auf seinem linken Ufer, liegt der Burgwall Várhegy in Starý Tekov. Auf seiner Stelle
wurde später, im Mittelalter, die Komitatsburg Bars gebaut. 

Außer der Siedlungsfunde ist die slawische und frühmittelalterliche Zeit auch durch die
Grabfunde vertreten. Zu ihnen gehört z. B. das Grab eines Kriegers aus dem Ende des 8. und
dem Anfang des 9. Jh.s mit einem Schwert des karolingischen Typs, zwei Eisensporen und
einem Gefäß in Malé Kozmálovce und slawisches Gräberfeld in Nový Tekov. Reitergräber,
festgestellt in der Lage SEZ in Tlmače, können am wahrscheinlichsten mit der Eindringung der
altungarischen Nomadenstämme im 10. Jh. Nordwärts in Zusammenhang gebracht werden.
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WCZESNOŚREDNIOWIECZNY WÓZ W POLSCE

Zbigniew Robak

EARLY MEDIEVAL CART IN POLAND

Abstract: In this article author try to present a sketch of early medieval cart, basing on archaeological and ethno-
grapic material collected in Poland. The archeological material consists mostly of axles, hubs and other parts of
wheels. So far we did not found any completly preserved medieval cart, but there is no doubt that two-wheel as
well as four-wheel carts were used.

Key words: Early Middle Ages, cart.

Artykuł ten jest próbą rekonstrukcji wyglądu wozów, jakie mogły być używane na ziemiach
polskich we wczesnym średniowieczu. Jako podstawa badań posłużyły materiały archeolo-
giczne oraz etnograficzne, zebrane na tych terenach. Autor starał się stworzyć kompletny kata-
log tych przedmiotów, wykorzystując jednocześnie materiał porównawczy z Niemiec oraz
Skandynawii.

Problemy konstrukcji wczesnośredniowiecznych pojazdów były już podejmowane zarówno
w nauce rodzimej, jak i zagranicznej. Tematykę tę poruszali L. Tarr (1978), R. Vermouzek
(1983) i H. Hayen (1973), a w polskiej literaturze A. Rosset (1974), W. Hensel (1987) i ostat-
nio J. Wrzesiński (2002). Kwestię zaprzęgu szeroko omówili J. Matuszewski (1953; 1954) 
i J. Żak (1955). Swoje uwagi na temat transportu średniowiecznego przedstawiali też J. Kostr -
zewski (1949), J. Kaźmierczyk (1954), W. Hołubowicz (1956) oraz A. Gardawski i J. Gąssow-
ski (1961). Rozdział poświęcony temu zagadnieniu znajduje się w większości opracowań syn-
tetycznych dotyczących kultury materialnej wczesnego średniowiecza, choć chyba w żadnej
z dotychczasowych prac nie zebrano kompletnego materiału archeologicznego z ziem pol-
skich, który można uznać za elementy wczesnośredniowiecznych wozów.

Nie ulega wątpliwości, że ówcześni Słowianie znali już wozy i używali ich powszechnie do
transportu lądowego. Potwierdzają to dziesiątki wzmianek źródłowych. Ani wóz, ani zaprzęg
nie były bynajmniej wynalazkiem średniowiecza. Faktem jest, że Słowianie wykorzystywali je
również w sztuce prowadzenia wojny, co potwierdził już w VII w. Teofilakt Simmokates: „Po-
nieważ zaś nie mogli uniknąć starcia, zestawiwszy razem wozy, zasłonili się taborem. (…)
Kiedy obydwie strony były w ten sposób zajęte walką, pewien Rhomajczyk podskoczył naprzód
i dopadłszy jednego wozu włączonego w obręb taboru (…) wszedł nań.“ (VII, 2). 

O ile źródła bardzo często mówią o transporcie prowadzonym wozami, o tyle prawie nie
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wspominają o ich wyglądzie, nie mówiąc już o szczegółach konstrukcji. Wyjątkowo na tym tle
wygląda relacja Ibrahima ibn Jakuba „Królowie ich [Słowian] podróżują wozami wielkimi, po-
ruszającymi się i wzniesionymi na czterech kołach. W czterech rogach ich są ustawione cztery
mocne belki, z których zwisa na silnych łańcuchach kolebka wyścielona brokatem, tak że sie-
dzący w niej nie trzęsie się podczas wstrząsów wozu. Przygotowują je również dla chorych
i rannych.“

Sam materiał archeologiczny nie wnosi niestety wiele więcej do zagadnienia konstrukcji
wozów, jakimi mieli się posługiwać Słowianie, nie tylko ci zamieszkujący ziemie polskie. W
Polsce nie znaleziono do tej pory kompletnego wozu ani żadnych pozostałości, które umożli-
wiłyby jego pełną rekonstrukcję. Jest tak przede wszystkim dlatego, że większość jego ele-
mentów, z wyjątkiem tak charakterystycznych jak koła i osie, stanowiły zwykłe dranice oraz
drągi i nawet jeśli takowe pozyskane zostały podczas wykopalisk, to stwierdzenie, że stano-
wiły element wozu, a tym bardziej który to element, jest po prostu niemożliwe. Z kilku stano-
wisk znamy zaledwie nieliczne fragmenty układu jezdnego, tzn. kół i osi. Jedyny, domniemany
element nadwozia z Opola, został opublikowany tylko w formie zdjęcia, mylnie zresztą opisa-
nego, a jego funkcja nie jest do końca jasna (Gediga, 1970, 35). Ostatnio został on przedsta-
wiony jako jarzmo dla wołu (Derwich, 2002, 147). W większej ilości natomiast, zwłaszcza na
terenach wczesnośredniowiecznych grodów, znajdowane są szprychy. Z tej przyczyny w pro-
cesie rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego wozu archeologia posługiwać się musi głównie
materiałem etnograficznym oraz ikonograficznym, przy czym tego drugiego, pochodzącego
z wczesnego średniowiecza nie ma zbyt wiele (obr. 1 i 2).

W tym świetle za wyjątkowe
należy uznać znalezisko z Ose-
berg (Oxenstierna, 1959). Tam-
tejszy wóz, wraz z innym wypo-
sażeniem, znaleziono w po -
chówku królowej Asy datowa-
nym na 9 w. Oprócz misternie
zdobionych elementów zwraca
tu uwagę konstrukcja kół, pra-
wie zupełnie nie spotykana w
materiale ikonograficznym oraz
etnograficznym (obr. 3). Pra-
wie, gdyż przedstawienia wo -
zów z podobnymi kołami zna-
leziono na tkaninie z tegoż
właś nie pochówku w Oseberg
(obr. 4). Reprezentują one ty-
powo skandynawskie, czy może
germańskie, rozwiązania tech-
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Obr. 1: Wyobrażenie wozu na
kielichu z Trzemeszna (12. w.)
oraz na iluminacji „Legendy
o świętej Jadwidze” (14. w.).
Pic. 1: Image of a cart on chalice
from Trzemeszno (12th c.) and on
illumination of “Saint Hedwiga’s
Legend” (14th c.).



nologiczne, tzw. kół z wysoką felgą (Hayen, 1973,
153). Materiały takie znajdowane są w południowej
Skandynawii i północno-zachodnich Niemczech, a da-
tuje się je nawet na okres przedrzymski (Hayen, 1973,
156). Wóz z Oseberg należałoby zatem uznać za model
„specjalny“, przynajmniej jeśli chodzi o konstrukcje
nadwozia. Wozem takim prawdopodobnie przewożono
ciała bogatych Skandynawów podczas pogrzebu. Po-
dobna, choć nieornamentowana skrzynia wozu znale-
ziona została w Oldenburgu/Starigardzie, w pochówku
kobiecym datowanym na 10 w. (Herrmann, 1985, 151).
Do problemu kół z wysoką felgą powrócimy jeszcze.

Uważa się, że wczesnośredniowieczne wozy prze-
znaczone do transportu na większe odległości były
czterokołowe. Wniosek ten wyciągany jest niestety je-
dynie na podstawie materiału ikonograficznego, który
przedstawia tylko takie pojazdy.

Nie mamy też pewności w jaki sposób konstruowano podwozia (obr. 5). W materiale etno-
graficznym zebranym przez K. Moszyńskiego (obr. 6) występują ich trzy zasadnicze typy, róż-
niące się sposobem połączenia przedniej i tylniej osi (Moszyński, 1967, 653). Najprymityw-
niejszym typem były wozy dwu- i trójłącznikowe, których skracanie lub przedłużanie było
niemożliwe, ze względu na wykorzystanie do połączenia przodu i tyłu dwóch lub trzech drą-
gów. Bardziej zaawansowany technicznie jest wóz jednołącznikowy, w którym łącznikiem jest
pojedyncza, rozwidlona żerdź. W jego doskonalszej wersji możliwe było też przedłużanie
i skracanie podwozia. Wozem jednołącznikowym był na przykład wóz z Oseberg. Niemniej
jednak to właśnie podwozie trójłącznikowe widoczne jest na dwóch z spośród niewielu rycin
przedstawiającej szczegóły techniczne pojazdów, pochodzącej już jednak z późnego średnio-
wiecza. Przedstawiają one przewrócony wóz papieża Jana XXII (obr. 7). Należy zatem przy-
puszczać, że we wczesnym średniowieczu stosowano wszystkie typy podwozi znane z później-
szego materiału etnograficznego.

W zależności od potrzeb nadwozie mogło być wykonywane w różny sposób. Materiał etno-
graficzny prezentuje różne rodzaje koszy, wasągów, pomostów i drabin. Natomiast średnio-
wieczny materiał ikonograficzny przedstawia prawie wyłącznie kosze plecionkowe. Nadwozie
instalowane mogło być bezpośrednio na podwoziu, bądź też jak w wypadku wozu opisywa-
nego przez Ibrahima ibn Jakuba podwieszane na kłonicach (drągach). Nadwozie wozu z Ose-
berg umieszczone było w specjalnych leżach, co umożliwiało łatwe zdejmowane go.

Choć większość materiału ikonograficznego przedstawia wóz z zaprzęgiem „miękkim“, to
mógł on być ciągnięty nie tylko za postronki (łańcuchy, pasy, rzemienie itp.), ale też za dyszel
(zaprzęg „twardy“). Postronki mocowano bezpośrednio do podwozia lub przez orczyk. Nie
znamy niestety dokładnego sposobu przytwierdzania dyszla. Sugestia J. Wrzesińskiego (2002,
228 – 229) jakoby mocowano go w otworach wywierconych w osiach jest co najmniej wąt-
pliwa. Materiałem na poparcie tej tezy miałyby być drewniane modele wózków z Gdańska, po-
siadające w środkowych częściach osi otwory. Autor zakłada, że modele te naśladują rzeczy-
wiste konstrukcje dużych wozów. Podobny, lecz kompletny model wózka znany jest także
z Opola, o czym autor jednak nie wspomina. Rzut oka na publikację źródłową pozwala łatwo
domyśleć się do czego w modelach takich owe otwory służyły, i że wózki takie raczej nie były
precyzyjnymi kopiami dużych wozów (Hołubowicz, 1960, 126). Oś z przewierconym otwo-
rem i zatkniętym weń dyszlem nie wytrzymałaby dłużej niż kilka minut pracy, pomijając już
fakt, że wobec grubości osi dyszel nie mógłby mieć więcej niż 2 cm średnicy. Prawdopodobnie
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Obr. 2: Prorok Eliasz na wozie. 
Drzwi Płockie (12. w.).

Pic. 2: Prophet Eliah in the cart. 
Plock Gate (12th c.).



więc dyszel mocowano do osi w formie obejmy, jak możemy zobaczyć to na niektórych ryci-
nach albo do nasadu, czyli części wozu między osią a pomostem.

W przypadku wozów z dyszlem należy też liczyć się z możliwością stosowania ruchomego
kierownika, czyli elementu umożliwiającego skręcanie osi poprzez spojenie go sworzniem
z nadwoziem (obr. 8). Nie jest do końca pewne czy stosowano taki system w wozach wczesno-
średniowiecznych produkowanych na ziemiach polskich, gdyż żadna ze znalezionych osi nie
posiada odpowiedniego otworu. Ruchomy kierownik odnajdujemy natomiast w wozie z Ose-
berg, przy czym trzeba zauważyć, że kąt skrętu uzyskany dzięki niemu był raczej niewielki. 

Zwykle wozy były więc bardzo sztywne, a stosowanie dyszla – co niekiedy podwajało
nawet długość wozu – jeszcze tę sztywność zwiększało. Wóz średniowieczny był więc mało
zwrotny, a promień jego skrętu bardzo duży. Problemy z kierowaniem wczesnośredniowiecz-
nymi wozami stają się oczywiste jeśli prześledzimy trasy niektórych dróg o średniowiecznej
metryce. Szlaki poprowadzone przez teren pagórkowaty są kilkakrotnie dłuższe od możliwych
tylko po to by uniknąć gwałtownych skrętów. Stawia to jednak pod znakiem zapytania przy-
datność czterokołowych wozów w grodach o gęstej zabudowie.

Osie wozów były nieruchome i wykonywano je z jednego kawałka twardego drewna, naj-
częściej dębu. Na końcach osi wywiercone były otwory na zakolniki czyli kołeczki zapobiega-
jące zsuwaniu się piasty z osi (obr. 9). Zakolniki mogły być drewniane, choć z czasem zaczęto
stosować także żelazne bolce.
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Obr. 3: Konstrukcja wozu z Oseberg. Podľa Oxenstierna, 1959.
Pic. 3: A cart from Oseberg. According to Oxenstierna, 1959.



Z obszaru ziem polskich znamy niestety tylko trzy całe piasty (czwarta z Opola zaginęła 
w czasie wojny) oraz jedną uszkodzoną. Dodać do tego należy niemal kompletnie zachowane
koło z piastą z Bródna Starego. Nie różniły się one jednakże zbytnio wyglądem od podobnych
elementów późnośredniowiecznych i nowożytnych. Piasty wyrabiane były z jednego kawałka
drewna i miały około 40 cm długości i średnicę około 20 cm. Wywiercony był w nich otwór,
poprzez który nakładano je na oś wozu.

Szerokość wczesnośredniowiecznych wozów wynosiła około 1,5 m. Obliczyć to można na
podstawie długości osi oraz rozstawu kolein prahistorycznych dróg. Długość wszystkich zna-
nych nam z ziem polskich osi wozów mieści się pomiędzy 150 a 160 cm. Sam rozstaw kół wy-
nosił około 1,1-1,2 m a szerokość nadwozia około 1 m (mogło się ku górze rozszerzać). 1,2 m
było maksymalnym rozstawem kół dla drewnianych osi. Powyżej tej wartości nie wytrzymy-
wały one bowiem nacisku i pękały.

Materiał archeologiczny jednoznacznie wskazuje, że używano kół szprychowych. Oprócz
jednego, wątpliwego, znaleziska z Kruszwicy (Hensel, Broniewska, 1961, 65) nie znamy ele-
mentu, który można by uznać za koło pełne, stąd wniosek, że nie były one raczej popularne.
Materiał etnograficzny nie wyklucza jednak ich stosowania (Moszyński, 1967, 649 – 651).

Koła wczesnośredniowiecznych wozów nie były zbyt równe, a ich obód mógł być gięty
z jednego kawałka drewna, bądź montowany z kilku fragmentów, tzw. dzwon (obr. 11). Obód
gięty był o wiele wytrzymalszy i sprężysty, lepiej trzymał też formę, ale był trudniejszy w pro-
dukcji a zatem i droższy. Elementy obodu spajano zaciosując końce na skos a następnie łącząc
je kołkami. Szprychy, w przekroju prostokątne, rzadziej okrągłe, montowano w piaście i w
otworach w obodzie, niekiedy klinując je drewnianymi kołeczkami. Aby dobrze się trzymały
zapewne stosowano niektóre techniki znane z materiałów etnograficznych, jak na przykład wy-
pełnianie szczelin wapnem lub twarogiem, względnie mieszanką obu. Często szprychy wysta-
wały ponad obód czyniąc jazdę wozem bardzo uciążliwą.

Koła, zależnie od wielkości, miały od 6 do 10 szprych. Zachowane fragmenty kół oraz ana-
liza długości zachowanych szprych pozwalają na stwierdzenie, że produkowano koła w trzech
rozmiarach – ok. 50 cm, ok. 76 i ok. 90 cm wysokości. Zauważył to dla materiałów opolskich
już W. Hołubowicz (1956, 181). Materiał z innych stanowisk wczesnośredniowiecznych po-
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Obr. 4: Rekonstrukcja fragmentu tkaniny z Oseberg.
Pic. 4: Recontruction of a part of the Oseberg Tapestry.



twierdza tę prawidłowość. Wbrew twierdzeniu J. Wrzesińskiego nie widać tu zależności po-
między konstrukcją obodu a wielkością koła, chyba że badacz ten dysponuje większą ilością
materiału (Wrzesiński, 2002, 226). Wygląda więc na to, że istniały jakieś zestandaryzowane
rozmiary kół (mały, średni i duży), co ułatwiałoby wymianę u lokalnych kołodziejów uszko-
dzonych w czasie podróży elementów, a także umożliwiało zakup gotowych wyrobów.

Koła we wczesnośredniowiecznych wozach nie posiadały żelaznych obręczy, elementów ta-
kich nie było też na osiach. Obręczą chroniącą piastę przed pęknięciem była natomiast okuta
jedna z piast z Opola. Żelazne okucia kół to jednak element charakterystyczny dla później-
szego okresu średniowiecza.

Na tym tle całkowicie odmiennie przedstawiają się dwa fragmenty kół ze Szczecina, które
są one niemal identyczne jak części składowe kół wozu z Oseberg. Prezentują one tzw. skan-
dynawski typ koła z wysoką felgą (obr. 12). Nie jest on szerzej znany na ziemiach słowiańskich
poza kilkoma znaleziskami z Meklemburgii i Pomorza Przedniego (np. z Behren-Lübchin;
Schuldt, 1959). Co ciekawe nawet na terenach macierzystych znajdowane są one głównie 
w pochówkach (Hayen, 1973, 152). Koło takie składało się z czterech lub pięciu dzwon połą-
czonych kołkami mocowanymi wewnątrz nich. Każde z dzwon łączyły z piastą dwie okrągłe 
w przekroju szprychy.

Nie wiadomo skąd się wzięły takie elementy w dvunastowiecznym Szczecinie i czy były
wytworem miejscowego rzemieślnika czy importem z północy. Nie wiadomo nawet w jakim
celu zostały wykonane. Możliwe, że pochowano wówczas w pobliżu jakiegoś Skandynawa.
Jest to jednak tylko niczym nieumotywowana hipoteza. Możliwe też, że miejscowy rzemieśl-
nik po prostu przejął od sąsiadów niektóre rozwiązania technologiczne, choć precyzja wykona-
nia sugeruje, że odbiorcą nie był chyba przeciętny mieszkaniec podgrodzia. Podobne, choć
o wiele bardziej prymitywnie wykonane fragmenty koła znaleziono w Kołobrzegu, w warstwie
datowanej na 13. w. (Rębkowski, 1996, 335).

Brak nam bezpośrednich danych mówiących o tym czy stosowano wozy dwukołowe. Wóz
dwukołowy znany jest jednak od tysiącleci na terenie całej Europy i Azji. Powszechnie uży-
wane były w średniowieczu w miastach i stosowane są do dzisiaj. Należy zatem uznać, że
mogły być one wykorzystywane także na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu,
zwłaszcza przez chłopów i rzemieślników. Ich zaletą jest duża zwrotność – pojedyncza oś
umożliwia obrócenie go w miejscu, nie jest mu też potrzebny zwierzęcy zaprzęg. Wozy takie
były o wiele bardziej przydatne w ciasno zabudowanych grodach niż duże, czterokołowe po-
jazdy.

Prawdopodobne jest, że kół małych i średnich używano w wozach czterokołowych, a du-
żych w wozach dwukołowych. Hipotezę tę można poprzeć materiałem ikonograficznym,
przedstawiającym wozy czterokołowe z małymi kołami a dwukołowe z dużymi. Niestety
żadna z rycin przedstawiających dwukołowy wóz nie pochodzi z wczesnego średniowiecza. 
W późnym średniowieczu radzono kupcom by na jarmarki udawali się wozami o małych ko-
łach. Posuwały się one wolniej, a ich uciąg wymagał większego nakładu sił, ale nie wywracały
się na wyboistych drogach (Rosset 1974, 155). Możliwe też, że wozy czterokołowe miały
mniejsze przednie koła niż tylne. Niekiedy właśnie takie widnieją na przedstawieniach.

Produkcją kół, jak i całych wozów w średniowieczu zajmowali się kołodzieje. Pozostałości
pracowni kołodziejskiej, wraz z urządzeniem do gięcia obodu odkryto na terenie wrocław-
skiego Ostrowa Tumskiego (Kaźmierczyk, 1995, 39 – 40). Pobliski skład drewna może wska-
zywać, że ten kołodziej mógł wyrabiać także całe wozy. Do produkcji kół stosowano głównie
drewno jesionowe. Wcześniej parzono go lub zakopywano w ziemi w celu zmiękczenia.
O wiele szybsze było wykonanie koła z dzwon wycinanych po prostu z drewna. 

Udźwig wozów czterokołowych wahał się pomiędzy 300 a 1100 kg (Jankuhn, 1986, 189).
Zależny był on od grubości osi. Zależności te przedstawiają się następująco: 
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Ø 6 cm – 300 kg 
Ø 7 cm – 600 kg 
Ø 8 cm – 900 kg 
Ø 9 cm – 1100 kg 
Średnice osi znanych z ziem polskich z reguły oscylują wokół najniższych wartości. Ozna-

czałoby to, iż wczesnośredniowieczne wozy, zależnie od grubości osi, mogły przewozić ła-
dunki o masie 300-600 kg. Podobnie W. Hołubowicz podaje za J. Kaźmierczykiem, opierają-
cym swe obliczenia na materiałach z Opola, iż nośność wozów we wczesnym średniowieczu
wahała się pomiędzy 500 a 750 kg (Hołubowicz, 1956, 182).Wobec małej ilości zabytków
trudno tu wyciągać jednak daleko posunięte wnioski.

Do zaprzęgu używano zarówno koni jak i wołów, choć pewno woły były powszechniejsze.
Koń był zbyt drogi, by zaprzęgać go bez określonej przyczyny, a poza tym źle chodził w jarz-
mie. Przeważnie używano koni do jazdy wierzchem, ewentualnie jako zwierząt jucznych. 
Dopiero upowszechnianie się od 10. w nowożytnego zaprzęgu – szlei i chomąta – umożliwiło
wydajne wyzyskiwanie koni jako zwierząt pociągowych (Matuszewski, 1953). Reliktem po-
wszechnego używania do tego celu wołów jest nazwa daniny „powołowe“ (a nie „pokonne“).
W razie potrzeby zapewne wykorzystywano także ludzką siłę.

Kierujący zaprzęgiem, jak pokazują to średniowieczne ryciny, siedział najczęściej na zwie-
rzęciu, wierzchem lub w siodle, lub po prostu go prowadził. Półka dla woźnicy to wynalazek
dopiero nowożytny. 

Oprócz wozów do transportu używano także sań. Poza dużymi, umożliwiającymi przewóz
osób, stosowano też małe, o długości kilkudziesięciu centymetrów pozwalające na ciągnięcie
za sobą niewielkiego pakunku. Płozy takich sanek znajdowane są często na terenie grodów. Za-
pewne używano ich nie tylko w zimie. Można sądzić, że na drewnianych ulicach grodów sanki
były wręcz idealnym narzędziem do transportu niewielkich przedmiotów. Pakunki transporto-
wano też za pomocą różnego rodzaju włók, nosideł i noszy, zarówno instalując je na zwierzę-
ciu jak i na sobie. Do poruszania się używano także okresowo nart, łyżew a nawet szczudeł.

Najczęściej używanym środkiem transportu we wczesnym średniowieczu były chyba jed-
nak własne nogi. Chodziło się tanio i niezależnie od tego, którędy przebiegała droga. Po-
wszechne były dalekie piesze wędrówki. Gall Anonim wspomina o pieszych podróżnych uda-
jących się na Morawy jako o sytuacji całkiem naturalnej (II, 26). W warunkach średnio-
wiecznej infrastruktury komunikacyjnej niekiedy było to rozwiązanie o wiele wygodniejsze
niż poruszanie się trzęsącym wozem po wybojach i wśród leśnych gąszczy.

Ze względu na zły stan dróg, koniecz-
ność omijania przeszkód terenowych
oraz jakość środków transportu, podróże
w średniowieczu trwały dość długo. Jak
wynika z obliczeń, także autora, dzienny
limit odległości dla pieszego podróż-
nego, obarczonego kilku- kilkunastoki-
logramowym bagażem wynosił około
40 km. Jest to droga możliwa do pokona-
nia w warunkach kompletnych bezdroży,
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Obr. 5: Budowa wozu czterokołowego. 
A – nadwozie; B – podwozie; C – dyszel; 
D – osie.
Pic. 5: Construction of four-wheel cart. 
A – body; B – chassis; C – shaft; D – axles.



z kilkoma krótkimi odpoczynkami. Odległość tę
przyjmuje się także dla jadących wierzchem. Dla
karawan kupieckich, ciągnących wozy z towarem
i zwierzęta juczne wydajność ta spadała o połowę.
Ibrahim ibn Jakub podaje, że droga z Krakowa do
Pragi, czyli około 420 km trasą przez Bramę Mo-
rawską, Ołomuniec i Hradec Králové, trwała 3 ty-
godnie. Po podzieleniu tej odległości przez limit
dzienny dla karawan daje nam to dokładnie 21 dni.
Podobny wynik otrzymujemy analizując roz-
mieszczenie komór celnych na Śląsku (Nowa-
kowa, 1951). Przeciętna odległość między nimi
wynosiła właśnie około 20 km, a więc rozloko-
wane były one tak, by można było raz dziennie po-
bierać opłatę od poruszających się drogą kupców.

Nie oznacza to, że nie dało się podróżować
szybciej. Bolesław Krzywousty przebył drogę
z Kołobrzegu do Głogowa w 5 dni, co daje pręd-
kość około 60 km na dzień. Zważywszy na teren,
w jakim przyszło mu się poruszać było to nie lada

osiągnięcie. Chrobremu droga do Kijowa zajęła aż 40 dni, co daje już prędkość o połowę
mniejszą. 

SPIS ZNALEZISK

1. Bródno Stare st. 2 (obecnie Warszawa-Bródno), pow. loco
Znalezisko z osady przygrodowej. Koło dziesięcioszprychowe, wykonane z jesionu, zacho-

wane prawie w całości. Wykonane było z jednego kawałka drewna. Wysokość koła wynosiła
80 cm a długość piasty 30 cm. Zachowało się wszystkie 10 szprych o długości około 32 cm.
Obód w przekroju prostokątny. Szprychy w piaście zaklinowano kołeczkami. Zachowało się 7
takich klinów. 

Chronologia: 10. w. – początek 11. w.
Musianowicz, 1951; 1956, 47-48. 

2. Gniezno – Góra Lecha, pow. loco
a. Fragment giętego obodu koła o długości 39,5 cm z fragmentami dwóch szprych. Jeden

koniec kawałka ucięty był pod skosem, tak że przypominał formą klin. Prawdopodobnie tak
samo wyglądał drugi koniec, który był uszkodzony. W uszkodzonym końcu tkwił kołek spina-
jący tę część koła z następną. Rekonstruowana wysokość koła wynosiła około 60 cm.

Chronologia: wczesne średniowiecze
Dziekoński, Kočka, 1939, 136-137.
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Obr. 6: Sposoby konstrukcji podwozi. 
1-4 wóz jednołącznikowy; 5 wóz dwułącznikowy; 
6 wóz trójłącznikowy. Podľa Moszyński, 1967, 653.
Pic. 6: Models of chassis’ construction. 
1-4 one-linked cart; 5 two-linked cart; 6 three-linked
cart. According to Moszyński, 1967, 653.



b. Fragment giętego obodu koła. Widoczne 4 otwory na szprychy. Wielkość nieznana. 
Chronologia: wczesne średniowiecze
Dziekoński, Kočka, 1939, 137.
c. Dwa złączone fragmenty giętego obodu koła o łącznej długości około 43 cm. Na styku

obu fragmentów znajdował się otwór o wymiarach 1×3,5 cm na kołek spajający. Takie same
otwory były obu końcach obodu. Rekonstruowany obwód koła wynosi około 110 cm a wyso-
kość około 35-40 cm.

Chronologia: wczesne średniowiecze
Dziekoński, Kočka, 1939, 137.
d. Oś wozu o długości 160 cm. Długość osad piasty po 40 cm. Na końcach osad były otwory

na zakolniki.
Chronologia: wczesne średniowiecze
Dziekoński, Kočka, 1939, 143; Kostrzewski 1949, 216.

3. Opole-Ostrówek, pow. loco
a. Zachowany fragment obodu giętego koła szprychowego o długości 28 cm i szerokości 3,5

cm, Zachował się otwór na szprychę o wym. 1,8×2,8 cm oraz część drugiego podobnych roz-
miarów. Rekonstruowana wysokość koła to około 75 cm.

Chronologia: 4 ćwierć 10. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 37-38. 
b. Bardzo zniszczony fragment giętego obodu koła szprychowego zachowany w trzech ka-

wałkach o łącznej długości około 56 cm. Rekonstruowana wysokość koła to około 50 cm.
Chronologia: 4 ćwierć 10. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 52-53.
c. Piasta koła dziesięcioszprychowego o długości około 40 cm i średnicy około 18 cm, wy-

konana z jesionu. Zachowane fragmenty czterech szprych. Na piaście widoczne były ślady po
żelaznych obręczach.

Chronologia: 4 ćwierć 10. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 62; Hołubowicz, 1955, 219. 
d. Zachowany fragment obodu giętego koła, o długości 66 cm i grubości 4,5 cm. Widoczne

są dwa otwory na szprychy o szerokości około 2-3 cm. Element jest niewykończony lub zde-
formowany na skutek zalegania w warstwie. Prawdopodobnie miała to być część koła 6 –7
szprychowego o wysokości około 50 cm.

Chronologia: 1 ćwierć 11. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 82, 283. 
e. Fragment osi wozu wykonanej z dębu. Zachowała się osada piasty o długości 47 cm

i średnicy 5 cm z otworem na zakolnik.
Chronologia: 1 ćwierć 11. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 82, 149; Hołubowicz, 1962, 286. 
f. Fragment obodu koła o długości 24 cm, szerokości około 5 cm i grubości 1-2 cm. Zacho-

wał się otwór na szprychę o wymiarach 1,6×2,6 cm.
Chronologia: połowa 12. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 261, 266.
g. Dwa fragmenty obodu koła, pochodzące prawdopodobnie z jednego egzemplarza. Pierw-

szy o długości 43 cm, szerokości 4 cm i grubości 3,5 cm. Fragment miał otwór na szprychę
o wymiarach 4×1,5 cm. Drugi fragment miał długość 35 cm, reszta wymiarów jak wyżej. W
otworze na szprychę tkwił jej kawałek. Rekonstruowana wysokość koła wynosiła 76 cm.

Chronologia: 4 ćwierć 12. w.
Bukowska-Gedigowa, Gediga, 1986, 262, 290.
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Obr. 7: Późnośredniowieczne miniatury przedstawiające przewrócony wóz papieża Jana XXII. 
W obu wypadkach przedstawiają one wóz trójłącznikowy. Podl’a Vermouzek, 1983, 319.

Pic. 7: Late Medieval miniatures presenting overturned cart of pope John XXII. Both imaginated
three-linked cart. According to Vermouzek, 1983, 319.

Obr. 8: Ruchomy kierownik wozu. Podľa Hayen, 1973, 163.
Pic. 8: A cart-drive. According to Hayen, 1973, 163.

Obr. 9: Zakolnik. Podľa Vermouzek, 1983, 315.
Pic. 9: An axle-pin. According to Vermouzek, 1983, 315.



4. Ostrów Lednicki, pow. Gniezno
Fragment osi wozu o długości 113 cm. Część nośna miała długość 61 cm, wysokość 8,5 cm

i szerokość 5,5 cm. Osada piasty miała długość około 43 cm i średnicę około 4 cm. Na zacho-
wanym końcu był otwór na zakolnik. Rekonstruowana długość osi miała około 150 cm.

Chronologia: 11. w.
Łastowiecki, 2000, 38, 40, 46.

5. Szczecin – Podgrodzie, część wschodnia, pow. loco 
a. Zachowane w połowie koło szprychowe. Rekonstruowana średnica koła wynosiła 1 m,

a jego grubość 11 cm. Elementy koła wykonano z dębu, klonu i brzozy.
Chronologia: początek 12. w.
Łosiński (ed.), 2003, 94-96, 402.
b. Uszkodzona piasta koła szprychowego. Długość 49 cm, średnica około 30 cm, średnica

otworu 20 cm.
Chronologia: połowa 12. w.
Łosiński (ed.), 2003, 192, 195, 402.

6. Szczecin – Wzgórze Zamkowe, pow. loco 
a. Zachowany jeden segment obodu koła z tzw. wysoką felgą i fragmenty dwóch szprych.

Długość segmentu po łuku zewnętrznym wynosiła 49 cm, szerokość krawędzi zewnętrznej 
4,7 cm, wewnętrznej 2,6 cm a grubość 10 cm. Z obu krótszych boków segment miał po jednym
otworze czopowym, o wymiarach około 3×1,5 cm, za pomocą których segmenty łączono z są-
siednimi. Na jednym końcu segment miał półokrągły żłobek o szerokości 2 cm, wykrojony za-
pewne w celu lepszego dopasowania segmentów. Zachowały się fragmenty dwóch szprych w
przewierconych na wylot otworach o średnicy 3 cm. Koło składało się prawdopodobnie z pię-
ciu takich segmentów o podobnych wymiarach i dziesięciu szprych. Obwód koła oblicza się na
około 234 cm a wysokość na około 72 cm. Długość szprych, razem z częściami wewnątrz
obodu i piasty, wynosiła około 35 cm.

Chronologia: koniec 1 połowy 12. w.
Cnotliwy, Leciejewicz, Łosiński (ed.), 1983, 141, 144, 147. 
b. Zachowany kompletny segment obodu koła z tzw. wysoką felgą i fragment jednej szpry-

chy. Długość segmentu po łuku zewnętrznym wynosiła 51 cm, szerokość krawędzi zewnętrz-
nej 3,8 cm, grubość 10,2-10,7 cm. Na obu końcach segment miał po jednym otworze czopo-
wym o wymiarach 1,7×3,3 cm. Zachowała się niemal cała szprycha o długości 35 cm, w
przekroju romboidalna, o dłuższej przekątnej 3,8 cm, złamana tuż przy piaście. Otwór na drugą
szprychę był owalny i miał wymiary 1,7×3 cm. W środku zachował się kawałek drugiej szpry-
chy. Koło składało się prawdopodobnie z pięciu takich segmentów i dziesięciu szprych. Jego
rekonstruowany obwód to 160 cm a wysokość 83 cm.

Chronologia: 2 połowa 12. w.
Cnotliwy, Leciejewicz, Łosiński (ed.), 1983, 149-150, 152.

7. Wrocław-Ostrów Tumski, pow. loco
a. Kompletna oś wozu bez otworów na zakolniki. Jeden koniec osi został uszkodzony jesz-

cze w trakcie produkcji. Długość całkowita zabytku wynosiła 154 cm, z czego część nośna
miała 68 cm długości, 7 cm wysokości i 6 cm szerokości. Osady piast miały długość 45 cm
i 41 cm (uszkodzona) i średnicę 4,2 cm. Pierwotna długość osi wynosiła 158 cm.

Chronologia: połowa 11. w.
Czerska, Kaźmierczyk, 1988, 62; Kaźmierczyk, 1991, 147.
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b. Uszkodzona oś wozu o długości 111 cm. Część nośna miała 57 cm długości, osada piasty
49,5 cm i średnicę 3,5 cm. Pierwotna długość osi wynosiła 156 cm. 

Chronologia: połowa 12. w.
Czerska, Kaźmierczyk, 1988, 62; Kaźmierczyk, 1993, 127.
c. Uszkodzona piasta koła szprychowego (ośmio- lub dziewięcioszprychowego). Długość

zabytku wynosiła 40 cm, jego średnica 16 cm, a średnica otworu około 4 cm. Szprychy zostały
ucięte. Prawdopodobnie piastę używano wtórnie do innego celu. Obok znaleziono fragment osi
wozu. 

Chronologia: 3 ćwierć 11. w.
Kaźmierczyk, 1995, 103-104
d. Piasta koła ośmioszprychowego o długości około 42 cm i średnicy około 16 cm
Chronologia: 3 ćwierć 11. w.
Kaźmierczyk, 1980, 151-152.

Do tlače odporučil: Doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
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Obr. 10: Koło średniowieczne
z Gdańska. Podľa Derwich, 2002, 169.

Pic. 10: A medieval wheel from Gdańsk.
According to Derwich, 2002, 169.

Obr. 11: Proces wyrobu dzwona koła. 
Podľa Vermouzek, 1983, 312.

Pic. 11: A part of rim. Process of production.
According to Vermouzek, 1983, 312.

Obr. 12: Koło typu
skandynawskiego, z tzw. wysoką
felgą. Podľa Schuldt, 1959, 122.

Pic. 12: A scandinavian type of
wheel with so called „high rim”.
According to Schuldt, 1959, 122.
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Summary

Early medieval cart in Poland

In this article author tries to reconstruct a look of carts, which could have been used on Polish lands
in Early Middle Ages. As base to research was used archeological and ethnographic materials collected
in Poland. Author tried also to build a complete catalogue of theese things and used comparative mate-
rial from Germany and Scandinavia. There is no doubt, that early medieval Sclavs knew and commonly
used carts in land transport. It is confirmed by source notices. Nor cart neither drawn was ivented in
Middle Ages. As far as we consider sources about cart transport, we do not find any details of construc-
tion.

So far we did not discover any completly preserved medieval cart in Poland. Except such character-
istic elements as wheels and axles, most elements were composed of ordinary poles and board. So, even
if we found such elements during excavations, we can not certifiable, that they was a part of cart. We
know only few parts of suspension system from some sites. The cart from Oseberg is completly unique
material. It was, together with other equipment, found in queen Asa’s burial, dated on 9th century. Apart
from sculptured elements, the construction of wheels is whorth mentioning, becouse it is hardly known
in archeological and ethnographic material. In ethnographic material, collected by K. Moszyński, we
can see three basic types of carts, dependent on method of connetion of front and rear axle.

A cart could have been drawn by shaft (a “hard” draw), as well as by cords (chains, belts, leather
straps etc.), but majority of iconographic material presents cart with a “soft” draw. A cords were fixed
straight to chassis or through the rudder bar. In case of shaft we do not know, how could it have been in-
stalled. The axles were motionless. They were made of one piece of hard wood, most often of oak. On
the ends of axles there were drilled a pinholes for pins, which protecded the hub against sliding.

From Polish lands we know only three completly preserved hubs (fourth from Opole were disa-
peared during the war) and one hub damaged. We have to also add a completly preserved wheel with
hub from Bródno Stare. These elements do not differ from late medieval and modern elements. The
hubs were about 40 cm length and about 20 cm diameter and were made of one piece of wood.

Early medieval carts were about 1,5 m width. A wheel track had about 1,1 – 1,2 m and width of body
was about 1 m. 1,2 was a maximum wheel track for a woodden axles. Above this value woodden axles
ussualy get broken. Wheels of medieval carts were not very smooth.A rim could have been made of one
piece of wood or assembled from some parts. Wheels had 6 – 10 spokes and were made in three sizes –
about 50 cm, about 76 cm and about 90 diameter. Just like axles, they did not have an iron cover. Only
hub from Opole were strenghtened by iron band, which protected it against breaking. Iron fixtures of
wheel were widespreaded not until Late Middle Ages
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KOSTOL SV. ŠTEFANA KRÁĽA 
V BERNOLÁKOVE1

Michal Slivka

Abstract: Renovation of the St. Stefan’s Church in Bernolákovo, which took place in 2004 – 2006 led to new dis-
coveries enabling the author of this study to re-evaluate the importance of this significant sacral building. Five
building phases, with the emphasis laid on the first two (12th and the first third of the 13th century AD), are being
analyzed and put into context of the historical background. Based on the detailed iconographical analysis, the ori-
ginal altar antependium was dated to the 12th century AD. The corner consoles, stone sculptures placed in the
western part of the church are also subject of detailed study. These, the sign of T (Tau) and a ram’s head are com-
pared with their analogies found in the nearby locations in Boldog and Štvrtok na Ostrove and an apotropaic
function is ascribed to them. 

Key words: Bernolákovo, medieval, church, altar, antependium, sculpture, apotropaic.

V čase prvej písomnej zmienky o dnešnom Bernolákove (Čeklísi) v roku 1209 bola táto de-
dina nielen sídliskovo, ale aj právne naplno skonštituovaná a etablovaná v Malokarpatskej en-
kláve kráľovských (hradských) majetkov. Pokiaľ staršie slovanské osídlenie je skoncentrované
do údolia meandrujúcej Čiernej vody2, vlastné vrcholnostredoveké osídlenie sa potom presu-
nulo na ostrov nížinnej pahorkatiny (prevýšenie cca 35 m), na okraji ktorej dominoval kostol
s priľahlým (dnes rozrumeným) hradom (poloha Várdomb). Pri nedostatku archeologických
pozorovaní v rámci dnešného intravilánu obce jediným „nepísaným“ prameňom novozaloženej
dediny – villa Ceki (1209), Cheki (1216)3 – tak zostáva objekt kostola s jeho veľavravnou vy-
povedacou hodnotou. V základnom Súpise pamiatok na Slovensku, vydanom v roku 1967, bol
kostol považovaný za „pôvodne gotickú stavbu zo 14. storočia“4. O dvadsať rokov neskôr sme
objektu venovali patričnú pozornosť a jeho výstavbu posunuli prinajmenšom o dve storočia
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1 Štúdia bola pôvodne napísaná ako súčasť jednej z kapitol monografickej publikácie o dejinách obce Bernolá-

kovo, avšak rozhodnutím jej zostavovateľa J. Turcsányho a starostu obce Ľ. Poóra z nej bola nakoniec na po-
slednú chvíľu vyradená, a to z dôvodu rozsiahlosti textu a prílišnej odbornosti. Kapitola nazvaná Najstaršie stre-
doveké pamiatky Bernolákova rozoberala nielen Kostol sv. Štefana, ale aj čeklíský (bernolákovský) hrad,
v polohe Várdomb.

2 König, T. 2009: Najstaršie osídlenie Bernolákova. In: Duchoň, M. - Turcsány, J. (ed.): Bernolákovo 1209 – 2009.
Dejiny obce. Bernolákovo, 26-31

3 MARSINA, R. (ed.): Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava, 1971 (ďalej iba CDSl), s. 121,
č. 153 a s. 162-3, č. 207; v roku 1236 už ako Checlez (II. zv., Bratislava, 1987, s. 15, č. 18). Pozri VARSIK, B.:
Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. Bratislava, 1984, s. 38-40, 47; HÁZI, J.: Pozsony
vármegye kőzépkori földrajza. Pozsony : Vyd. Kalligram, 2000, s. 217-223.

4 Súpis pamiatok na Slovensku. 1. zv. Bratislava, 1967, s. 117.
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Obr. 1. Situačná mapka okolia Bernolákova



skôr.5 Posledná exteriérová a čiastočne aj interiérová oprava (reštaurovanie svätyne) kostola,
realizovaná v rokoch 2004 až 2006, priniesla ďalšie dôležité poznatky týkajúce sa jeho staveb-
ného vývoja, ktoré boli zatiaľ len čiastočne vyhodnotené.6 Je na ujmu poznania samej pa-
miatky, že nebol súčasne realizovaný archeologický výskum interiéru a kostolného nádvoria.
Z tohto dôvodu sa aj naše dedukcie budú pohybovať na hranici hypotetických predpokladov,
opretých o blízke alebo vzdialené stavebné paralely. 

Situovanie stavby na najvyššom mieste malo svoj symbolický význam, keďže každý kostol
predstavuje Boží chrám, teda je v spojení medzi nebom a zemou. V kresťanskom ponímaní
vrch susedí s nebom, ktoré zasa symbolizuje trón Boha, čo môžeme nájsť v biblickom vyjad -
rení: „Tu je dom Boží – brána neba“ (Gn 28, 17). Miestom najprivilegovanejším a najcennej-
ším je vždy centrum, najmenej periférny priestor a hranice.7 Aj keď v susedných dedinách,
ktoré sa tiež prvý raz uvádzajú v jubilejnom písomnom prameni z roku 1209, existovali kostoly
(v Ivanke a Farnej), ktoré mali takisto pomerne dlhú minulosť, ich pozícia v rovinatom pro-
stredí nepôsobila takým dominantným a impozantným dojmom ako bernolákovský kostol
(obr.2).8 V priestorovom hodnotení sa mu vyrovná len Kostol sv. Mikuláša v Senci, čo v prie-
behu dejín poukazuje na význam hlavnej cestnej komunikácie západo-východnej trasy. Na
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––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5 SLIVKA, M.: K stredovekým dejinám Bernolákova (Čeklísa) a jeho okolia. In: Zborník SNM LXXXI – Histó-

ria 27, 1987, s. 151-179.
6 SABADOŠOVÁ, E. – HAVLÍK, M.: Výskum fasád Kostola sv. Štefana Uhorského v Bernolákove. In: Monu-

mentorum tutela 17, 2006, s. 17-26. Autori obišli moju štúdiu z roku 1987 (v pozn. 5).
7 ELIADE, M.: Sacrum, mit, historia. Warszawa, 1970, s. 61-96; TEN ISTÝ: Obrazy i symbole. Warszawa, 1998,

s. 58-64; BOLNOW, O. F.: Mensch und Raum. Stuttgart, 1971, s. 60-61.
8 Listina kráľa Ondreja II. z roku 1209 uvádza, že svojmu vernému pohárnikovi Šebušovi (Šebastiánovi) daroval

majetok Svätý Jur spolu so štyrmi dedinami, a to Ceki (Čeklís), Joan (Ivanka pri Dunaji), Cazteilan (Farná)
a Ybrehard (Malinovo). Názov Ivanka (prisťahovaní Nemci ju v 14. storočí nazývali Eichen – teda Dub, Dubo-
vina) je odvodzovaný od osobného mena Ján (napr. VARSIK, B.: Z osídlenia, c. d., s. 46), i keď nemožno vylú-
čiť názov od zasvätenia Kostola sv. Jána Krstiteľa, doloženého v metačnej listine v roku 1337: kostol je pri de-
dine Popnepe-Farnej (DEDEK, C. L. (ed.): Monumenta ecclesiae Strigoniensis (ďalej iba MES) III. Esztergom,
1924, s. 298, č. 425. Bratislavský prepošt Juraj Draškovič vo vizitačnom zápise z roku 1634 uviedol: Praeter vil-
lam Ivani (Juani a S[ancto] Joanne sic dictam) Germanicae Aichen apellant,...“ BEKE, M.: Pázmány Péter egy-
házlátogatási jegyzőkönyvei (1616 – 1637). Budapest, 1994, s. 249. Donácia z roku 1209 len v prípade Čeklísa
uvádza vlastníka Čekiho, teda k menu je pripojená majetkovo-vzťahová koncovka -i, nie však pri Ivanke (Joan)
a pri Malinove (Yberhard = v Nemecku v tom čase bola prejavovaná úcta dvom svätcom: staršiemu benediktí-
novi Eberhardovi z Einsiedelnu a Eberhardovi z Nellenburgu (Lexikon der Heiligen und der Heiligenverehrung.
Bd. 1, Freiburg – Basel – Wien, 2003, s. 401-402). KISS, L.: Főldrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest,
1998, s. 315 (= Ček-i/; Maďarské slovo „cseklés“ značí poľovníka chytajúceho zver pomocou pasce – CZUC-
ZOR, G. – FOGAROSI, J.: A Magyar nyelv szótára. I. zv. Pest, 1862, s. 932. Patrocínium kostola v Ivanke sa do-
dnes nezmenilo, i keď kostol prešiel radikálnou prestavbou v 18. storočí; navyše patrón je aj v obecnej pečati,
doloženej v roku 1768 – NOVÁK, J.: Pečate miest a obcí na Slovensku. 1. zv. Bratislava, 2008, s. 377). Analo-
gická situácia je pri Liptovskom Sv. Jáne, kde od patróna Kostola sv. Jána Krstiteľa (prvý raz dol. roku 1327)
zmenila obec názov na Szentiván (dol. roku 1348). Farná sa v roku 1209 spomína ako villa Cazteilan, teda Kos-
tolany. Názov jednoznačne vytvorený od slova kostol s koncovkou -any a s prienikom nemeckého živlu sa v ne-
skorších prameňoch spomína ako Popneypi (r. 1303), Phaffundorf (r. 1313 a 1317 – SEDLÁK, V. (ed.): Regesta
diplomatica nec non epistolaria Slovaciae (ďalej iba RDSl) 1. zv. Bratislava, 1980, s. 103, č. 183 a s. 459,
č. 1077; 2. zv. Bratislava, 1987, s. 113, č. 223; Porovnaj JANKOVIČ, V.: Kostoľany pod Tribečom. In: Monu-
mentorum tutela 2, 1968, s. 20-21. Staronemecky pfăffo > pop = farár (dnes Pfarrer), z čoho bol vytvorený názov
Farná (Popnepi = farskí ľudia, Pfafendorf = farárska dedina – pozri MASSER, A.: Die Bezeichnung für das chri-
stliche Gotteshaus in der deutschen Sprache des Mittelalters. Berlin, 1966, s. 87n). Kostol sv. Ondreja vo Farnej
zanikol a vo vizitačnom protokole z roku 1561 sa už neuvádza (BUCKO, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve
ostrihomskom do roku 1564. Bratislava, 1939, s. 138). Stál na miernej vyvýšenine na hlavnej ceste do Ivanky,
kde na tomto mieste ešte pred druhou svetovou vojnou stála zvonica (SLIVKA, M.: K stredovekým dejinám Ber-
nolákova, c. d., s. 154). O Kostole sv. Petra apoštola v Malinove je zmienka v listine z roku 1325 (MES III,
s. 58), no jeho staršiu podobu nepoznáme, keďže v 16. stor. bola obec úplne vyľudnená a potom sa zaľudnila Ma-
ďarmi kalvínskeho vierovyznania. Fara sa naposledy spomína v roku 1475 (HÁZI, J.: Pozsony vármegye, c. d.,
s. 275). Anomálny stav existencie dvoch kostolov v neveľkej vzdialenosti od seba si vo svojich prvopočiatkoch
vyžaduje ďalší, predovšetkým archeologický výskum, aj keď názov Kostolany sa môže po právno-služobnej
stránke vzťahovať na ľudí patriacich bratislavskému kapitulskému kostolu (?).
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Obr. 2. Bernolákovo, Kostol sv. Štefana



obidvoch miestach sú v prameňoch zo 14. storočia doložené mýtne stanice9, pre ktoré palatín
Mikuláš Garai v roku 1412 vydal úpravy týkajúce sa poplatkov a miestnych obyvateľov od
nich oslobodili10.

Každá kresťanská svätyňa v symbolicko-právnom význame predstavuje samého Krista, a to
v zmysle Jánovho evanjelia (2, 21): on hovoril o chráme svojho tela. V symbolickom obsahu
kostola – pozemskej reprodukcie nebeského archetypu – sú v pozdĺžnej osi vyčlenené tri zá-
kladné časti: presbytérium s oltárnou menzou, loď symbolizujúca cestu Vykúpenia, napojená
na vstupnú predsieň, otvárajúcu sa do sféry profanum alebo okoliu mŕtvych11. Prvotná valori-
zácia v kostolnej architektúre je v znakoch spojených so svetovými stranami: v solárno-teolo-
gickom naznačení východu (strana neba), eschatologickom západe, negatívnom severe a pozi-
tívnom juhu, kde je zároveň vstup. Symbolické rozlíšenie existuje aj pri pravej a ľavej strane12.
Tieto kritériá boli uplatnené aj pri bernolákovskom kostole, ktorého dnešná podoba je výsled-
kom piatich stavebných úprav. Každá prestavba si vyžiadala značné finančné náklady, ale pre-
dovšetkým organizáciu prác s nimi spojených, čo si vyžadovalo spoluprácu vlastníka kostola 
(s patronátnym právom) so spravujúcim farárom. Preto bude treba sledovať verejnú majetkovú
sféru obce, jej premeny, ktoré sa odrazili aj v osudoch kostola. Výrazným medzníkom pre-
chodu Bernolákova z verejnej majetkovej sféry kráľovskej do súkromnej bol práve jubilejný
rok 1209. Z tenoru kráľovskej listiny Ondreja II. vyplýva, že nový majiteľ Svätojurského pan-
stva Šebuš (= Šebastián) mal kráľovskú priazeň a dôveru (homo noster) a na kráľovskom dvore
bol pohárnikom, preto v listine vystupuje s prestížnym titulom „magister pircernarum“13. Bol
synom zámožného šľachtica – nitrianskeho župana Tomáša z rodu Hont-Poznanovcov, ktorý
zomrel v roku 121614. Po otcovej smrti majetok zdedili synovia Šebuš a Alexander, ktorý sa
usadil v Pezinku. Ich potomkovia tvoria líniu rodu, známu ako grófi zo Svätého Jura a Pezinka,
ktorí v priebehu vrcholného stredoveku do značnej miery ovplyvňovali (aj cez svoje pozície na
kráľovskom dvore) dianie v Malokarpatskej oblasti a na Záhorí. To sa odrazilo nielen v poli-
ticko-hospodárskej, ale aj v cirkevno-náboženskej oblasti (mecenášstvo). Bernolákovský kos-
tol v prvej stavebnej etape predstavoval pomerne veľkú stavbu z precízne opracovaných ka-
menných (pieskovcových a zlepencových) kvádrov, vysokých 40 – 50 cm a s rozličnou dĺžkou.
Jedinú analógiu má v neďalekom boldockom kostole (výška 35 – 50 cm, ich dĺžka sa pohybuje
v rozmedzí 55 – 90 cm), kde navyše ako ostenie pôvodného portálu bol použitý rímsky náhro-
bok z 1. storočia po Kr. Už v predošlom hodnotení kostola sme vyslovili hypotézu o využití 
kamenných kvádrov z bližšie neznámej rímskej stavby15, čo v sa limitnom Podunajsku výsku-
mami potvrdilo na viacerých miestach16. Kvádre na dochovaných alebo archeologicky ziste-
ných románskych sakrálnych stavbách majú oveľa menšie rozmery a v literatúre sú právom 
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19 HÁZI, J.: Pozsony vármegye, c. d., s. 219 a 481.
10 FEDOR, P. a kol.: Senec bránou do tretieho milénia. Senec, 2004, s. 76.
11 HANI, J.: Symbolika światyni chrześcijańskiej (preklad z franc.). Kraków, 1994, s. 47-49.
12 SUNTRUP, R.: Die Bedeutung der liturgischen Gebärden und Bewegungen in lateinischen und deutschen Au-

slegungen des 9. bis 13. Jahrhunderts. München, 1978, s. 206-239; porovn. Van LEEUWEN-TURNOVCOVA,
J.: Rechts und Links in Europa. Berlin, 1990, s. 32n.

13 CDSl I, s. 121, č. 153; k titulu magister pozri KURCZ, Á.: Lovagi kultúra Magyarországon a 13 – 14. század-
ban. Budapest, 1988, s. 51.

14 Genealogické tabuľky sú publikované v konf. zborníku Bozen... Pezinok (1208 – 2008). Pezinok, 2008, s. 78-
79; tamtiež príspevok LUKAČKA, J.: Pezinok a jeho majitelia v 13. a 14. storočí, s. 67-69 (autor navrhuje
správny prepis mena Tomášovho syna Sebeš, čo podľa neho „je vlastne kontrakcia staroslovanského osobného
mena Sebeslav“ (s. 67 v pozn. 4). Nejde tu o lingv. zmrštenie mena, ale o maďarský prepis mena rímskeho mu-
čeníka Šebastiána (maď. Sebestyén – KÁZMÉR, M.: Régi magyar családnevek XIV – XVII század szótára. Bu-
dapest, 1993, s. 921). 

15 Autor monografie o Boldogu P. Pűspőki Nagy (Boldogfa. Bratislava, 1981, s. 70) predpokladá na mieste kostola
rímsku pohrebnú kaplnku, do ktorej bola stéla zamurovaná, čo je len hypotetickým vyjadrením.

16 SLIVKA, M.: K stredovekým dejinám Bernolákova, c. d., s. 163-165.
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Obr. 3. Pôdorys kostola v Bernolákove



považované za kvádriky (napr. Nitra, Rimavské Janovce, Čajakovo, Bíňa, Lipovník, Levice-
-Bratka a iné). Aj keď pri obidvoch kostoloch – v Bernolákove a v Bol dogu – nie sú dnes zná -
me presné rozmery najstaršej stavby, predsa ich románske stavebné fázy vykazujú značnú dĺž -
ku (vonkajšiu) okolo 15 m a šírku 9 m. Tieto dimenzie v sebe nesú zachované benediktínske
kláštorné chrámy na území celej strednej Európy17. Aj táto impozantnosť hovorí o ich dobovom
význame, umocnenom aj ďalšími, dodnes zachovanými architektonickými detailmi.

Nesporne najpozoruhodnejším detailom skulpturálnej tvorby z pôvodného kostola je ka-
menná reliéfna platňa, ktorá bola sekundárne zamurovaná do východného oporného piliera go-
tického presbytéria (obr.4; obr.5: 1). Zlepencová platňa s rozmermi 75 x 65/68 cm a s hrúbkou
18 – 20 cm je dnes v ležatej polohe a jej reliéf je miestami ošúchaný. Po poslednom reštauro-
vaní sú jednotlivé kompozičné komponenty pomerne dobre čitateľné. V plytkej reliéfnej
skladbe centrálne stojí tzv. prenosný či procesiový kríž s tordovanou žrďou, ktorú od vlastného
rovnoramenného kríža, vpísaného do kruhu, oddeľuje prstencový vývalok, plošne naznačený
krúžkom s priemerom 5,5 cm. Dva sústredné krúžky s priemerom 7,5 a 3,5 cm v strede kríže-
nia ramien zdôrazňujú jeho Kristocentriku. Samotný kríž gréckej formy je vzhľadom na verti-
kalitu žrďovej osi v mierne pootočenej polohe (vyosenie o 18 º), čo v zmysle Jánovho evanje-
lia (19,30) symbolizuje hlavu Krista18, ktorú „naklonil na kríži, keď vypustil ducha“. Tento
symbolizmus sa rovnako uplatnil v sakrálnej architektúre, buď v zjavnom vyosení svätyne
(napr. Streda nad Bodrogom, Turňa nad Bodvou), alebo v pootočení oltárnej menzy (Kežma-
rok, Klížske Hradište). V spodnej časti driek kríža flankujú dve šesťlistové rozety v sústrednom
kruhu s vonkajším priemerom 23 cm, v hornej časti je tzv. heraldická ľalia a na druhej strane
naznačený rozvetvený strom s piatimi „listami“. Strednú časť po ľavej strane vypĺňa rytím zná-
zornená nádoba (v. 16 cm), na jej kruhovom tele je znak X a na pravej strane je voľne vyryté
kapitálne písmeno A (v. 11,5 cm). Pri drieku vo zvislej polohe sú menšie písmená EL (v. 3,2
cm). Starostlivé kamenárske opracovanie umožňuje predpokladať účasť vyspelejšej dielne, no
predovšetkým jej ideového navrhovateľa s hlbokým teologickým vzdelaním. V našej pôvodnej
práci venovanej kostolu19 sme do určitej miery naznačili istý ikonografický výklad tohto reliéfu
s jeho pôvodným predpokladaným umiestnením do blokového oltára vo svätyni. Publikovaný
nález neskôr vzbudil bádateľský záujem, a dnes sú v odbornej literatúre dve názorovo rozdielne
ikonologické interpretácie. P. Kroupa pri vyhodnotení náhrobnej dosky nachádzajúcej sa pri
Kostole sv. Bartolomeja v Kolíne nad Labem, na ktorej je v kruhovom poli rovnoramenný kríž,
považovaný pôvodne za gnostickú symboliku, no nález vyhodnotil ako funerálnu pamiatku,
vyhotovenú niekedy v 8. alebo 9. storočí podľa írskych vzorov20.

Do tejto vývojovej skupiny, i keď časovo mladšej, zaradil aj bernolákovskú dosku. Z európ-
skeho prostredia máme dnes k dispozícii celý rad podobných náhrobníkov s prstencovým krí-
žom, vyskytujúcich sa v 11. až 13. storočí21. Vyhotovené boli v zmysle idey Stromu života a ví-
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17 Pre uhorské pomery z hľadiska významu či ocenenia stavieb „na spôsob kláštora“ priniesol cenné doklady 

E. FÜGEDI: Sepelierunt corpus eius in proprio monasterio a nemzetségi monostor. In: Századok 125, 1991,
s. 35-67 (hlavne s. 43n.).

18 Pozri KOBIELUS, S.: Krzyż Chrystusa. Warszawa, 2000, s. 133-135.
19 SLIVKA, M.: K stredovekým dejinám Bernolákova, c. d., s. 167-172.
20 KROUPA, P.: Symbolika kruhu a kříže na středověké náhrobní desce v Kolíně n. Labem. In: Práce muzea v Ko-

líně, sv. 5, 1989, s. 3-15.
21 AZZOLA, F. K.: Zur Ikonografie des Kreuzes auf Kleindenkmälern des Hoch- und Spätmittelalters in deut-

schen Sprachraum. In: Deutsche Inschriften Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik.
Mainz, 1987, s. 9-41; SKUBISZEWSKI, P.: Romańska płyta w Trzemeśnie i symbolika nagrobkow z kryżami
procesyjnymi. In: Ars Una (Poznań) , 1976, s. 19-48; UZSOKI, A.: I. András király sirja Tyhanyban és a sirlap
ikonográfiai vonatkozásai. In: A Veszprém Megyei múzeumok közlémenyei 17, 1984, s. 145-188 (analýza ná-
hrobku uhorského kráľa Ondreja I. (1047 – 1061); JURKOWLANIEC, T.: Nagrobki przedromańskie i romańs-
kie w Polsce. In: Rocznik Historii Sztuki XII, 1981, s. 15-41. Porovnaj JONAS, H.: Religia gnozy (preklad).
Kraków, 1994.



ťazstva Kristovej smrti, pričom
procesiový kríž svedčí o viere zo-
mrelých v zmŕtvychvstanie a vy-
kúpenie22. Mnohé z nich majú 
polguľový podstavec, do ktorého
je zastoknutá žrď kríža; v nej
R. Bauereis vidí reminiscencie 
na palestínske palmové drevo
a v podstavci zasa schematickú
predstavu o rajskom pahorku
(častý je ich výskyt v 12. – 13.
stor. a od konca 13. stor. sa obja-
vuje trojlistový podstavec)23. Ob-
šírnejšie sa reliéfnej doske z Ber-
nolákova venoval historik umenia
Š. Oriško, ktorý veľmi stručne
zhodnotil kompozičné detaily, 
načrtáva pôvod tohto vyjadrenia 
(v severotalianskom prostredí)
a datuje ju do prvých decénií 13.
storočia24. Sme naďalej presved-
čení o tom, že doska predstavuje
oltárne antependium, t. j. bola osa-
dená do čelnej steny blokového
oltára, čo napovedá jej výška 
(= 75 cm + osadenie horizontálnej
kamennej dosky obetného stola)
a samotná obrazová scéna. „Stôl
Pána“ mal byť trvanlivý, a preto
cirkevné nariadenia už od 9. storo-
čia zakazovali konsekráciu oltára

nevyhotoveného z kameňa25. Oltár symbolizuje samého Krista – jeho obetu na kríži, ktorou
udelil hodnotu svojej vykupiteľskej smrti – a to v eucharistii. Toto slovo značí uznanie Kristo-
vej obety i poďakovanie za ňu, a tak je stredobodom kresťanského kultu, pri ktorom veriacim
poskytuje duchovný i symbolicko-fyzický kontakt s ním26. Ukrižovaný a vzkriesený Kristus
tvorí obsahovú náplň reliéfnej dosky, ktorej ikonografia je nielen historickým prameňom, ale aj
osobitným spôsobom vyjadrenia dobovej samozrejmosti či svetonázoru27. Do akej miery jej
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22 K životnému stromu ucelený prehľad podáva H. M. von ERFFA: Ikonologie Genezis. Bd. 1. München, 1989,

s. 107-114 s obs. lit. (na s. 119-124 je „Strom poznania“).
23 BAUERREISS, R.: Arbor Vitae. Der „Lebensbaum“ und seine Verwendung in Liturgie, Kunst und Brauchtum

des Abendlandes. München, 1938, s. 79n.; SKUBISZEWSKI, P.: Romańska płyta, c. d., s. 25 v pozn. 33; AZ-
ZOLA, F. K.: Zur Ikonografie, c. d., s. 24n. Podľa Š. Oriška poloblúkovité podnožie symbolizuje zem – K pro-
blematike výzdoby dedinských kostolov v románskom období na Slovensku (so zameraním na podiel kamenár-
stva). In: Zborník FF UK – Musaica XXIV, 2003, s. 187.

24 ORIŠKO, Š.: Dedinský kostol v Boldogu. (Modelový príklad premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola
románskeho obdobia). In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi – zborník štúdií. Bratislava, 2004, s. 19-42 (31-34).

25 BRAUN, J.: Der christliche Altar in seiner geschichtlichten Entwicklung. I. München, 1924, s. 102-105;
KLAJA, G.: Ołtarz w świetle teologii. Kraków, 2008, s. 24-27.

26 Pozri X. Léon-DUFOUR: Slovník biblickej teológie. Trnava, 2003, stl. 170-176.
27 Porovnaj J.-C. SCHMITT: La culture de l‘imago. In: Annales 51, 1996, s. 3-36.

Obr. 4. Reliéfna platňa zamurovaná do gotického piliera



bežní veriaci rozumeli, to vari netreba zdôrazňovať. Zaiste porozumeli centrálnemu zobrazeniu
kríža, ktorého hierofaniu umocňovali jednotlivé rastlinné prvky. Celková kompozičná skladba
má nesporne starokresťanské paralely kríža typu Arbor vitae s bočnými vegetabilnými prv -
kami28. Takému krížu – Drevu života – venoval veľkú pozornosť nemecký benediktín Romuald
Bauerreiss vo dvoch monografických prácach29, v ktorých naznačil vývojovú líniu od pokon-
štantínovskej doby až do obdobia neskorého stredoveku. V špirálovitom drieku kríža a rozširu-
júcich sa ramenách vidí reminiscencie palestínskeho palmového dreva30, aké sa objavuje už na
starokresťanských epitafoch31. V zmysle uvedenej symboliky Arbor vitae sú tradičné vegeta-
bilné elementy dekoru: v spodnej časti dve rozety a v hornej znova dvojica ľalie a palmy či fi-
gového dreva32. Dvojice sú viazané na nesmrteľnosť a zároveň svojou polaritou odkazujú na
Božiu jedinnosť. Rozety v scéne Ukrižovania symbolizovali kozmické telesá – slnko a me-
siac33 – a možno sa s nimi stretnúť v širokom okruhu stredovekých pamiatok (knižné ilustrácie,
hlavne obrazy na tympanónoch34) až po „ľudový“ výtvarný prejav v celoeurópskom meradle.
Ľalia a ruža patrili vo včasnom stredoveku k locus amoenus – sú posolstvom z Raja. Ruža je
okrem iného symbolom utrpenia a milosti. Symetricky usporiadané šesťlistové rozety uzatvo-
rené do kruhu symbolizujú cestu k spáse35. Ľalia predstavuje starý kráľovský symbol36 a v bib -
lickej tradícii je symbolom voľby milovanej bytosti a mystického odovzdania sa do Božej mi-
losti37. Obidve rastliny hrali v cirkvi s ich liturgiou významnú rolu, predovšetkým pre
duchovné dedičstvo. K nim pristupuje i palmové drevo ako symbol života, víťazstva a zmŕtvy-
chvstania38. Palma tak preberá funkciu Stromu života, o ktorom hovorí žalm 92,13: „Spravod-
livý rastie ako palma“39. Vcelku bernolákovský kríž je crux immissa ako znak života, Kris-
tovho víťazstva alebo znak apotropajného charakteru40. Grécky kríž vpísaný do prstencového
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28 TESTA, E.: Il simbolismo de Giudeo Cristiani. Jerusalem, 1981, s. 288-292, typy na obr. 126.
29 BAUERREISS, R.: Arbor Vitae, c. d.; Ten istý: Das „Lebenszeichen“. Studien zur frühgeschichte der griechi-

schen Kreuzes und zur Ikonographie der frühen Kirchenportals. München, 1961; tiež VANN, G.: Der Lebens-
baum. Studien zur Christlichen Symbolik. Einsiedeln – Köln, 1963; RAHNER, H.: Griechische Mythen in chri-
stlichen Deutung. Freiburg im Breisgau, 1992, s. 55-73; k meditácii kríža ako svetového stromu pozri
ROSENBERG, A.: Die christliche Bildmeditation. München, 1955, s. 69-79; Ku Drevu života ako špecifickej
formy v ľudovej relígii, t. j. vo zvykoch, rozprávkach pozri TOMICEY, J. R.: Drzewo życia (preklad). Wars-
zawa, 1975.

30 BAUERREISS, R.: Arbor Vitae, c. d., s. 11 a 79n.
31 Napríklad v Ríme z 5. storočia, ktorý P. TESTINI (Archeologia cristiana. Edipugeia, 1980, s. 405-406, obr. 185)

zaradil do skupiny aklamačných náhrobkov in pace.
32 Aj tieto motívy sú známe z ranokresťanských sarkofágov v Taliansku (Ravenna) alebo z juhozápadnej Galie –

KOCH, G.: Frühchristliche Sarkophage. München, 2000, s. 56n., obr. 23:1, 34 a 71. Dobový význam kríža naj-
novšie zhodnotil S. HEID: Vexillum crucis. In: Rivista di archeologia Cristiana 78, 2002, s. 191-259 s obšírnou
lit.

33 RAHNER, H.: Symbole der Kirche. Ekklesiologie der Väter. Salzburg 1946, s. 140n. TEN ISTÝ: Griechische
Mythen, c. d., s. 89-158; KOBIELUS, S.: Krzyż Chrystusa, c. d., s. 82n.

34 BAUERREISS, R.: Das „Lebenszeichen“, c. d., s. 4n., obr. 3, 4, 28-30; MERHAUTOVÁ-LIVOROVÁ, A.:
K ikonografii českých raně středověkých portálů. In: Umění XXIV, 1976, s. 417-428; BARTLOVÁ, M. –
CHARVÁT, P.: Z počátků křesťanství v českých zemích. Ikonografie románských tympanonů. In: Umění XLIX,
2001, s. 384-397 (387).

35 HEINZ-MOHR, G.: Lexikon symbolů. Obrazy a znaky křesťanského umění. Praha, 1999, s. 102 a 225. SCHU-
MACHER-WOLFGARTEN, R.: Rose. In: Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 3. Rom – Freiburg –
Basel – Wien, 1990, stl. 563-567.

36 MORDINI, A.: Die Lilie, uraltes Königssymbol. In: Kairos, 1964, s. 3-17.
37 FORSTNER, D.: Świat symboliki chrześcijańskiej (preklad). Warszawa, 1990, s. 187-189.
38 BAUS, K.: Der Kranz in Antike und Christentum. Bonn, 1940, s. 223-230; FLEMMING, J.: Palme. In: Lexikon

der christlichen Ikonographie. Bd. 3. Rom – Basel – Wien, 1990, stl. 449-464.
39 HEINZ-MOHR, G.: Lexikon symbolů, c. d., s. 195.
40 BAUERREISS, R.: Zur Ikonographie des sogennanten „griechischen Kreuzes“. In: Polychordia. Festschrift

Franz Dolger (Byzantinische Forschungen 3), 1968, s. 56-72.
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Obr. 5:
1 – Bernolákovo (okr. Senec) kostol
2 – Rímsky epitaf z 5. stor. (podľa Testini 1980, obr. 189)
3 – Čierny Brod-Hegy (okr. Galanta) kostol – zamurovaná platňa v západnej exteriérovej stene kostola 
4 – Náhrobok kráľa Ondreja 1. v krypte kostola v Tihany z roku 1055 (podľa Uzsoki 1985, obr. 15)



kruhu je schematickým predstavením corona triumphalis, a tak akcentuje víťazný charakter
kríža41.

Ryté znaky vedľa špirálovitého drieku kríža zostávajú rébusom, keďže kapitálne A je na
jeho pravej strane a na ľavej je nádoba s vyrytým znakom X. Vidieť v nich prvé a posledné pís-
mená gréckej abecedy, t. j. Alfa a Omefa42, je lákavé, pretože v kresťanskej ikonografii sa často
vyskytujú. Sakrálne písmeno A je v starozákonnom zmysle Božieho mena „Adonaj“, čo sa pre-
kladá ako Pán (v Ex. 3,14: Ja som, ktorý som!), čo však Jánova Apokalypsa uvádza: „Ja som
Alfa a Omega“ (Apk 1,8) – začiatok i koniec v novozákonnom symbolickom význame Božieho
Syna43. Kríž ako znak Kristovej smrti s ramenami do štyroch svetových strán, ktoré sv. Augus-
tín spojil s menom prvého človeka – ADAM, chápaného ako Mikrokozmos a v zmysle Pavlo-
vej teológie – Krista (v liste Rimanom 5,14: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť)44. Ak by
znak X na ľavej strane bol len v kruhu (ako Theos), jeho význam christogramu by bol jedno -
značný. Ale kruhové telo s kónicky nasadeným hrdlom predstavuje akúsi vázovitú nádobu –
symbol čistého božstva. V ranokresťanskom umení predstavovala refrigerium na účely po-
vzbudenia či kresťanskej obnovy45. V poslednej knihe Biblie – v Jánovej Apokalypse – Strom
života vystupuje ako symbol nesmrteľnosti a Božieho života (Apk 2,7), vyzývajúceho na „ver-
nosť až do smrti“ a s odplatou „venca života“ alebo k „pitiu životnej vody“ ako nebeského daru
(Apk 2,10 a 7,17)46. Nádoba je označená gréckym písmenom X (Chi), čo značí Christos47, teda
podľa výstižnejšieho vyjadrenia Lukáša z knihy nazvanej Skutky apoštolov (9,15): „On je vy-
volenou nádobou“ obsahujúcou „životnú vodu“ (Apk 7,17), čo je narážkou na spásu duše48.
S podobným typom nádoby sme sa stretli na franskej náhrobnej platni z Niederdollendorfu
(dnes v Rhein. Landesmuseum Bonn), ktorá je v literatúre pomenovaná ako poľná fľaša (Feldf-
laschen), resp. pútnická. Vo franskom prostredí tieto fľaše tvorili súčasť hrobovej výbavy (boli
hlinené, bronzové, ale aj drevené), pričom na kruhovom tele mali kresťanské znaky alebo ná-
pisy49. Sú tak považované za nositeľov Kristovej ochrany, osobitne na ceste na druhý svet.50

Písmená EL na ľavej strane drieku môžu byť iniciálkami kamenára alebo boli vyryté ako ex
voto, a len hypoteticky ich možno považovať za sakrálnu skratku novogréckeho výrazu
EL(eison imas) = zmiluj sa (nad nami), známu z veľkopiatkovej adorácie sv. Kríža – Trishagie.

Bernolákovskú dosku s vyššie opísanou obrazovou kompozíciou môžeme spoľahlivo zara-
diť do obdobia 12. storočia, pričom grécke (byzantské) prvky boli cez talianske prostredie ná-
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41 DINKLER, E. – V. SCHUBERT: heslo Kreuz (II C 3). In: Lexikon der christlichen Ikonographie. Bd. 2, c. d.,

stl. 576.
42 Pozri JANKOWSKI, A.: Jam jest Alfa i Omega (Ap 22,13). Kraków, 2000; tak naposledy akcentuje Š. ORIŠ -

KO: Dedinský kostol v Boldogu, c. d., s. 32 a 39 v pozn. 49.
43 DORNSEIFF, F.: Das Alphabet in Mystik und Magie. 2. vyd. Leipzig, 1980, s. 123 a 146.
44 KOBIELUS, S.: Krzyż Chrystusa, c. d., s. 208; von ERFFA, H. M.: Ikonologie der Genezis, c. d., s. 193n.;

LURKER, M.: Slovník biblických obrazů a symbolů. (preklad). Praha, 1999, s. 259-261.
45 TESTA, E.: Il simbolismo, c. d., s. 422.
46 Pozri FLEMMING, J.: Gärten der Ewigkeit. Einflüsse christlichen Ikonographie in der frühchristlichen Kunst.

In: Das Münster 19, 1966, s. 449-464 (450).
47 HUMEZ, A. N.: Alpha to Omega. The Life & Times of the Greek Alphabet. Boston – London, 1983, s. 165-168.

V kresťanskej ikonografii predstavuje tzv. crux decussata, vychádzajúci z rímskej číslice X – decem – a majúci
analógiu v gréckej litere X – chi. Dekáda cez pytagorovcov nazvaná arcištvorka sa skladala zo sumy prvých šty-
roch čísiel a bola číslom Všechsveta (Universum) alebo symbolom zloženého zjednotenia v Kristovi – porovn.
KOBELIUS, S.: Krzyż Chrystusa, c. d., s. 146-148; SALOMON, G.: Zahlen der Bibel. 3. vyd. Baden, 1992,
s. 84-88. ROSIŇSKI, P.: Najwcześniejsze formy krzyża Chrystusowego. In: Vox Patrum 1983, z. 4, s. 176-189
(182-185). 

48 Raban Maur vo svojom diele De laudibus S. Crucis prirovnal ramená kríža k ročným obdobiam, k rozdeleniu
dňa a k živlom, pričom severnú stranu pripísal zime, noci a živlu vody, južnú zasa letu, poludniu a vzduchu. KO-
BIELUS, S.: Geometria Krzyża – sumieniem Kosmosu. In: Communio 14, 1994, nr. 5, s. 113-128, obr. 2. 

49 PAULSEN, R.: Die Holzfunde aus dem Gräberfeld bei Oberflach und ihre kulturhistorische Bedeutung. Stutt-
gart, 1992, s. 114-118, obr. 99-102.

50 Tamže, s. 118.



metom recipované i do našej oblasti51. Spolu s kamenným krížom, sekundárne osadeným do fa-
sády kaplnky kaštieľa v Rusovciach (dnes v SNG), patrí k najkrajším a najpozoruhodnejším
kameňosochárskym dielam na území Slovenska52. Š. Oriško dosku datuje až do tridsiatych
rokov 13. storočia, čo však nemožno akceptovať, pretože štýlovo sa v tom čase takáto kompo-
zícia v stredoeurópskom priestore úplne vytráca53. Podobnú funkciu mohla mať kamenná
doska (s rozmermi 76 x 50 cm), sekundárne zamurovaná do severnej steny tehlového kostola
v Čiernom Brode, časť Hegy (obr.5: 3). Obraz troch krížov gréckej formy vedľa seba predsta-
vuje Golgotu. Možno ho datovať do prvej tretiny 13. storočia.

V Bernolákove vedľa hodnotenej platne dnes voľne stojí kamenná kaďa pôvodnej krstiteľ-
nice, vysoká 56 cm a s vonkajším priemerom ústia 90 cm (obr.6), ktorá bola predtým uložená
v predzáhradke fary a slúžila ako záhradný kvetináč54. Zachovaná kupa ju zaraďuje do skupiny
polguľovitej formy románskych krstiteľníc, vyskytujúcich sa v širšom časovom rozmedzí 12. –
13. storočia55. Krstiteľnici chýba bazálna časť – najpravdepodobnejšie kamenný podstavec val-
covitého tvaru s výškou okolo 30 cm. Vzácna pamiatka nepriamo svedčí, že kostol bol od za-
čiatku farský, a vykonával sa v ňom najzákladnejší sakrament v katolíckej cirkvi nadväzujúci
na symbolickú smrť i zmŕtvychvstanie. Krstom vychádza „nový človek“, a tak je začlenený do
Cirkvi a jej požiadaviek56. Nevedno však, kedy bola krstiteľnica odstránená z kostola. Najstar-
šie zachované vizitačné protokoly z rokov 1561, 156257 a 163458 sa o tom nezmieňujú (vizitá-
tor v roku 1634 uviedol len žalostný stav kostola, ktorému hrozilo zrútenie). Istá reformačná
kríza spôsobila zánik alebo zanedbanie viacerých kostolov v susedných dedinách, aj keď v tom
čase medzi katolíkmi a reformátormi neboli rozpory o oprávnenosti a nutnosti krstu detí, až na
predstaviteľov radikálnej protestantskej sekty anabaptistov (novokrstencov), neuznávajúcich
krst batoliat. Baťanyiovská vizitácia z roku 1781 uvádza už novú kamennú krstiteľnicu, vyho-
tovenú v roku 1713, riadne podľa cirkevných predpisov uzavretú, ktorá stála vedľa malého
(bočného) oltára59. Tá sa zachovala dodnes.

Radikálna prestavba kostola, ktorá sa uskutočnila v prvej tretine 13. storočia, pozmenila
jeho fasádu, viditeľnú – vďaka poslednej oprave – aj dnes.60 Netýkala sa ani tak celkovej pôdo-
rysnej dispozície, ale skôr nadstavenej časti s novými oknami, so vstavanou vežou a samotného
zastrešenia. Ďalšie prestavby úplne odstránili vstupný, iste pôvodne honosný portál v južnej
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51 SKUBISZEWSKI, P.: Le trumeau et le linteau Moisacc: un cas symbolisme médiéval. In: Cahiers Archeologi-

ques 40, 1992, s. 51-90 (s. 58).
52 ORIŠKO, Š.: Kríž z Rusoviec. In: Pamiatky a múzeá 3, 1996, s. 38-41; KOLNÍK, T.: Kamenný kríž z Bratis-

lavy-Rusoviec – významný doklad ranobyzantského kresťanského umenia. In: Konštantínove listy 1, 2008, 
s. 2-25.

53 ORIŠKO, Š.: K problematike výzdoby dedinských kostolov, c. d., s. 186.
54 SLIVKA, M.: K stredovekým dejinám, c. d., s. 173, obr. 11.
55 PUDELKO, G.: Romanische Taufsteine. Berlin 1932, s. 70n.; KUCZYŃSKA, J.: Średniowieczne chrzcielnice

kamienne w Polsce. In: Roczniki Historii Sztuki 14, 1984, s. 5-79 (s. 7n.), tá istá autorka pod tým istým názvom
vydala Katalóg poľských krstiteľníc (Lublin 1984). Katalógové spracovanie rakúskych krstiteľníc pochádza
z pera R. CHRISTINERA: Mittelalterliche Taufbecken in Österreich. Bd. 1: Text und Katalog, Bd. 2: Abbildun-
gen. Graz, 1993. Slovenské krstiteľnice predbežne spracoval vo svojej diplomovej práci M. NOVÁK: Stredo-
veké kamenné krstiteľnice na Slovensku. Bratislava : FF UK, 2003, výťah publikovaný pod názvom: Príspevok
k výskumu stredovekých kamenných krstiteľníc na Slovensku. In: Archaeologia historica 29, 2004, s. 507-522
(Bernolákovo na s. 510).

56 K mystériu krstu pozri RAHNER, H.: Griechischen Mythen, c. d., s. 74-88.
57 BUCKO, V.: Reformné hnutie v arcibiskupstve ostrihomskom do roku 1564. Bratislava, 1939, s. 137 a 148.
58 BEKE, M.: Pázmány Péter egyházlátogatási jegyzőkönyvei (1616-1637). Budapest, 1994, s. 244.
59 Vizitácie z rokov 1731, 1756 a 1781 sú uložené v Archíve Arcibiskupského úradu v Trnave, odd. vizit. Inv.

č. I/1-2 a II/3.
60 Autori pamiatkového výskumu E. Sabadošová a M. Havlík v jeho predbežnom zhodnotení považujú obidve sta-

vebné fázy za jednoliatu románsku stavbu z 12. storočia (Výskum fasád Kotola sv. Štefana uhorského, c. d.,
s. 18-20).



stene kostola, z ktorého sa nič nezachovalo. Pohnútky na túto prestavbu nateraz nie sú známe,
i keď nemožno vylúčiť poškodenie kostola a zmenu patronátneho majiteľa. Ako stavebný ma-
teriál použili tehlu s rôznou rozmerovou variabilitou, zapadajúcou do štandardu dobových te-
hlových stavieb61. Tak sa postupovalo aj pri prestavbe kostola v Boldogu, kde bol využitý te-
hlový materiál, no hlavne pri výstavbe impozantnej sakrálnej stavby vo Štvrtku na Ostrove,
datovanej do 40. rokov 13. storočia62. Túto obec mal vo vlastníctve ten istý Šebuš (Šebastián)
z rodu Hunt-Poznanovcov. V roku 1217 získal pre obec trhové právo,63 aj keď štvrtkové trhy sa
v obci konali už predtým. Usadení Nemci sem priniesli aj kult sv. Jakuba st., ktorému novopo-
stavený kostol zasvätili. Na všetkých spomenutých kostoloch sa v západných nárožiach zacho-
vali konzolové zvieracie hlavy (obr.7; obr.8), na ktoré sme ako prví upozornili v príspevku ve-
novanom bernolákovskému kostolu.64 Dnes sú značne zvetrané a tým poškodené, a neodborné
zreštaurovanie hlavy v JZ nároží lode kostola v Bernolákove jej dalo podobu „svinskej hlavy“
(čo sa odrazilo v povedomí miestnych občanov). Celková modelácia hláv vyhotovených z ka-
meňa (v čelnom pohľade s rozmermi cca 40 x 25 cm) s rytými kontúrami detailov (pysk, oči) je
ťažko čitateľná, a preto ju aj nemožno zaradiť k nejakému zvieraciemu druhu. V prípade bol-
dockých hláv Š. Oriško rozpoznáva hlavu býka (SZ nárožie) a na druhom nároží (JZ) hlavu ba-
rana65. V slovenskom románskom staviteľstve ich nemáme inde doložené, aj keď v európskom
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61 SLIVKA, M.: Tehla ako stavebný materiál (Príspevok k dejinám tehliarstva). In: Pamiatky a príroda 5, 1980,

s. 26-28; ČURNÝ, M.: Poznatky o výrobe a značkovaní tehál na území mesta Nitra a na jeho okolí v období no-
voveku. In: Archeologia technica 17, (Brno) 2006, s. 53.

62 MENCL, V.: Stredoveká architektúra na Slovensku. Praha – Prešov, 1937, s. 310-311, obr. 98; VÁCHA, Z.: Ro-
mánsky portál kostela ve Štvrtku na Ostrově. In: Ochrana pamiatok a prírody v Západoslovenskom kraji 4,
1990, s. 17n.; ORIŠKO, Š.: Dedinský kostol v Boldogu, c. d., s. 26-27.

63 CDSl 1., s. 171, č. 217: tributum fori Cheturchuc in villa sua constituti.
64 SLIVKA, M.: K stredovekým dejinám Bernolákova, c. d., s. 164-167, obr. 6:1-4.
65 ORIŠKO, Š.: Dedinský kostol v Boldogu, c. d., s. 28-29, obr. 6, 7; Š. HOLČÍK: Príspevok k architektúre kostola

v Boldogu. In: Zborník SNM – História 19, 1979, s. 67; zvieracie hlavy na nárožiach boldockého kostola zara-
dil až do 15. storočia a nevidí v nich symbolický význam, keďže ich považuje za „strešné nosné trámy“.

Obr. 6. Bernolákovo – Kostol, kaďa románskej krstiteľnice



prostredí sa s nimi častejšie možno stretnúť v priebehu 12. a 13. storočia (hlavne démonické
postavy, monštrá a iné figurálne zobrazenia). Ako elementy stavebnej plastiky neboli vkompo-
nované do centrálnych, ale vždy len do okrajových zón – do vertikály styku steny so strechou
alebo do vestibulov, kde sa sväté miesto oddeľuje od profanum. Naposledy sa im venoval
P. Dinzelbacher – z pohľadu historika relígie – ktorý zdôraznil v literatúre známy fakt, že aj pí-
somné pramene upozorňujú na to, že démonické postavy pri cirkevných stavbách mali za cieľ
priblížiť katechézu a napĺňajú funkciu apotropajnej moci ako ochrany stavby66. Kľúčom na vy-
svetlenie ich kresťanskej symboliky je práve bernolákovský kostol, na ktorom na konzolovom
kameni v SZ nároží je znak T a na protiľahlom JZ nároží je býčia hlava (obr.8). Znak gréckej li-
tery TAU sa už v starokresťanskom období stal znakom kríža z Golgoty67 a v patristickej litera-
túre mu bola venovaná veľká pozornosť, keď v duchu hebrejskej tradície bol ako antenna
(rahno) prirovnaný k rohu býka68. Hieronym vo svojom komentári Markovho evanjelia v litere
Tau videl námornú Kristovu loď, ktorej plachtu drží rahno (žrď) ako znak pozdravného šťastia
a predstaveného kríža (Navis per mania antenna cruci similata suffatur, Tau littera signum salu-
tis crucis describitur69). Starozákonný obetný býk alebo jeho rohy boli prefigurované do Kris-
tovej obete70, a tak už starokresťanský spisovateľ a teológ Tetulian v hlave býka s dvomi rohmi
vidí Krista, a to v dvojakej dispozícii: pre jedných ako sudcu, pre druhých ako vykupiteľa.
A jeho rohy sú uznané ako rohy kríža71. Recepcia antických mýtov – pretavených v starokres-
ťanskom umení – mala v stredoveku predovšetkým alegorický význam72. Loď kostola symbo-
lizuje Kristovu loď73, a tak obidva znaky mali jednoznačne apotropajný charakter74. Mali tak
kostol v konštitúcii Ecclesia ako Božieho ľudu (teda i veriacich) chrániť pred rôznymi nebez-
pečenstvami a odvracať démonické sily. Nie je tiež bez zaujímavosti, že vrch Gargano v juž-
nom Taliansku (známe pútnické miesto), na ktorom sa ešte v 6. storočí zjavil sv. Michal, je v ra-
nostredovekých legendách spájaný s pohanským posvätným býkom, reprezentujúcim
najväčšiu silu, teda symbol božskej moci. Tú potom preberá Archanjel Michal s typickým atri-
bútom „svätého bojovníka“,75 teda ochrancu v každej núdzi. Bernolákovské nárožné konzoly
sa v takejto interpretačnej predstave stali „kameňom uholným“ (Ž 117,22; Mt 21,42), t. j. zá-
kladným kameňom Kristovho kráľovstva na zemi.73a 
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66 DINZELBACHER, P.: Monster und Dämonen am Kirchenbau. In: V. Müller – W. Wunderlich (Hg.): Dämonen,

Monster, Fabelwesen. St. Gallen, 1999, s. 103-126.
67 DINKLER, E.: Kreuzzeichen und Kreuz. Tav, Chi und Stauros. In: Jahrbuch für Antike und Christentum V,

1962, s. 93-112; TESTA, E.: Il simbolismo, c. d., s. 370-377.
68 Podrobne rozoberá H. RAHNER: Antenna Crusic. V. Das Mystische TAU. In: Zeitschrift für katolische Theolo-

gie 75, 1953, s. 386-410; TEN ISTÝ: Symbole der Kirche, c. d., s. 396n. a 406-408.
69 RAHNER, H.: Symbole der Kirche, c. d., s. 407; pozri KOBIELUS, S.: Krzyż Chrystusa, c. d., s. 31, 148-149

a 221.
70 KOBIELUS, S.: Bestiarum chrześcijańskie. Zwierzęta w symbolice i interpretacji – starożytność i średnio-

wiecze. Warszawa, 2002, s. 73-77.
71 RAHNER, H.: Symbole der Kirche, c. d., s. 596-597; KOBIELUS, S.: Krzyż Chrystusa, c. d., s. 31.
72 RAHNER, H.: Griechische Mythen, c. d.; KLINCK, R.: Die lateinische Etymologie des Mittelalters. München,

1970, s. 151n.
73 Pozri REINLE, A.: Zeichensprache der Architektur. Symbol, Darstellung und Brauch in der Baukunst des Mit-

telalters und der Neuzeit. 2. vyd. Zürich 1976. HILGERT, E.: The ship and related symbols in the New Testa-
ment. Assen, 1962.

74 Príklady u KOBIELUS, S.: Krzyż Chrystusa, c. d., s. 217-227. PANGRITZ, W.: Das Tier in der Bibel. Mün-
chen, 1963. 

75 BRONZINI, G. B.: Der mittelalterliche Ursprung und das Weiterleben des Sankt-Michaels-Kultes im Volk. In:
P. Dinzelbacher – D. Bauer (Hrsg.): Volksreligion im hohen und späten Mittelalter. Paderborn, 1990, s. 101-127
(110-111).

73a TIMMERS, J. J. M.: Ekstein. In: Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte IV. Stuttgart, 1940, stl. 708-712;
LADNER, G. B.: The symbolism of the biblical corner stone in the medieval West. In: Medieval Studies (To-
ronto) IV, 1942, s. 43-60.
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Obr. 7. Boldog – Kostol, zvieracie hlavy v nároží kostola



Na južnej fasáde kostola boli nedávno odkryté románske okná s kamennou obrubou, pričom
najmenšie z nich malo v hornej poloblúkovitej časti rytú štylizovanú výzdobu a úzky štrbinový
priezorník. Dva metre smerom na východ bolo obnažené väčšie románske okno (obr.9), kto-
rého polovičnú časť dnes zakrýva oporný pilier. Tretie okno je zachytené len v náznaku pravej
špalety. Tieto dve okná osvetľovali vlastnú loď kostola, menšie s výškou 40 cm – pravdepo-
dobne chórovú tribúnu. Všetky zapadajú do štandardu románskych okien, zachovaných aj na
stavbách v blízkom okolí. V medziokennom priestore, približne v strede dĺžky kostola, bol pô-
vodný vstup, a to asi na mieste so zamurovanou najväčšou pieskovcovou platňou (s rozmermi
88 x 74 cm) s vysekaným puzdrovitým otvorom. Pôvodne pravdepodobne slúžila ako krycia
doska oltárnej menzy, do otvoru ktorej mohla byť osadená relikvia, resp. „pochované“ hostie.
Niekedy v 14. storočí, skôr v jeho druhej polovici, bola uskutočnená ďalšia výrazná prestavba,
a to vystavaním nového polygonálneho presbytára s opornými dvojstupňovými piliermi, vnútri
zaklenutého dvoma poliami krížovej klenby. Profil rebier je klinový s výžľabkom v dolnej tre-
tine okosenia. Osvetľovali ho štyri lomené okná, z ktorých jedno (na južnej strane) v období
baroka prestavali a do jeho subštrukcie vstavali menšie okno, široké 95 cm (gotické okno bolo
podľa zachovaného pieskovcového ostenia až 130 cm široké). Iniciátorom tejto prestavby
mohol byť len kráľovský familiár Mikuláš Čeklísky, ktorý ako „strenuus miles“ (dol. v roku
1378) patril k vtedajšej spoločenskej elite (v rokoch 1366 – 1371 bol bratislavským hradným
kapitánom) a bol štedrým mecénom v cirkevnej oblasti76. Autorská dvojica E. Sabadošová a M.
Havlík, podieľajúca sa na pamiatkovom výskume kostola, v tejto gotickej fáze vidí istý súvis
s prestavbou kostola klarisiek v Bratislave a kostola v Boldogu77. Na sklonku stredoveku Ľu-
dovít II. Jagelovský daroval čeklíske panstvo svojmu taverníkovi Alexejovi Turzovi, čo zna-
menalo ďalší rozvoj mestečka Bernolákovo. Vzápätí sa však krajina ocitla vo víre tureckých
výbojov a následne habsburskej domobrany, v rámci ktorej bola predpísaná mimoriadna daň,
a tak čeklísky farár v roku 1544 zaplatil 50 denárov78. Do atmosféry zasiahla reformácia, potom
protihabsburské povstania (Štefana Bočkaya: 1604 – 1606, Gabriela Bethlena: 1619 – 1626
a Juraja Rákociho: 1644 – 1645), ktoré podstatne ovplyvnili život mestečka Čeklís. Dobový
pohľad nám čiastočne ilustruje vizitácia bratislavského prepošta Juraja Draškoviča z roku
1634, ktorý vo svojich záznamoch uviedol, že kostol je „zvonku i znútra opustený a hrozí mu
zrútenie“ (ruinam certam minatur79). V tom čase bola fara neobsadená a služby Božie vysluho-
val senecký farár Martin, ale vždy v odpoludňajších hodinách. Ochotne vypomáhal farár
z Chorvátskeho Grobu (Aizgrub), hovoriaci po maďarsky – „veľmi horlivý kňaz, ktorý všet-
kých priviedol do Cirkvi“ (v tom čase bolo v Bernolákove 110 domov, v ktorých žilo okolo 700
obyvateľov – počty sú odhadové!). Ďalej uvádza, že takmer všetci sú luteráni, no ôsmi pristú-
pili k svätej spovedi. Vizitátor zachytil i tradíciu, že pôvodne bol kostol zasvätený sv. Štefanovi
Prvomučeníkovi, ale – ako uvádza – „malý oltárny obraz hodnoverne svedčí o Štefanovi krá-
ľovi“, t. j. uhorskému svätcovi, kanonizovanému v roku 108380. V skromnom mobiliári uvádza
tri kalichy so striebornými paténami a jeden strieborný kríž, ďalej dva staré zvony a cintorín
múrom ohradený (v okolí kostola). Školu hodnotí ako priaznivú (comoda), bolo v nej 20 žia-
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71; HÁZI, J.: Pozsony vármegye, c. d., s. 219.
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bratislavské klarisky mali dve vinice (in monte Cheklez existentes – Hazai okmánytár VIII (ed. I. Nagy). Buda-
pest, 1891, s. 283, č. 230).

78 Egyháztörténelmi emlékek a hitújítás korából. IV. zv. Budapest, 1910, s. 335.
79 BEKE, M.: Pázmány Péter, c. d., s. 244.
80 Pôvodné patrocínium kostola sa nám nepodarilo zistiť, i keď zachované, veľmi ošúchané odtlačky pečatidiel

z rokov 1571 a 1606 zobrazujú sv. Štefana kráľa – NOVÁK, J.: Pečate miest a obcí na Slovensku. 1. zv. Brati-
slava, 2008, s. 70.
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Obr. 8. Bernolákovo – Kostol, býčia hlava v JZ nároží kostola



kov, a to aj „cezpoľných“. Učil ich „katolík – Horvat“ za odmenu 12 florénov a od notariátu
mestečka dostával ďalších 16 florénov. Ďalej spomína, že pri vstupe do Čeklísa je Kaplnka sv.
Anny, spustnutá (capella S. Annae penitus deserta quam ut audio), s jedným maličkým zvo-
nom, pri ktorej žil pustovník v „úplnej biede“. V Súpise pamiatok je evidovaná ako baroková
stavba, postavená v parku v polovici 18. storočia81, t. j. zachytáva stav obnovy kaplnky, a nie jej
výstavby. Ku kaplnke patrila ovocná záhrada a vinohrad, ktoré v tom čase obrábal sám učiteľ.
K fare prináležalo 11 viníc a na konci mestečka pole, nazývané Pap földe (= Farské role). Vizi-
tátor navrhuje, aby z výnosu viníc bol naďalej vydržiavaný farár a rektor školy a zostatok sa
použije na obnovu strechy chrámu (ad sarta tecta templi converti). Práve z tohto obdobia, t. j.
z rokov 1613 – 1618, pochádza niekoľko mien vyrytých do románskych kamenných kvádrov
na južnej stene kostola a na sokli JV časti presbytára. Mená a priezviská sú jasne čitateľné (je
ich vyše 20). Väčšina z nich je opatrená tzv. ligatúrou latinskej skratky HF, čo predovšetkým
v renesančnej, ale aj v barokovej epigrafike bolo bežným javom82. Autori pamiatkového vý-
skumu latinskú skratku HF (= hic fecit, v preklade „dali urobiť, postaviť“) považujú za doklad
o stavebnej činnosti, čo však – ako vyplýva aj z vyššie uvedených faktov – nemožno nijako pri-
jať. Ligatúra HF, teda spojenie dvoch písmen na označenie zloženého slova, sa dá interpretovať
buď ako doklad prítomnosti označenej osoby na tomto mieste (Hic guit = Tu bol), alebo na vy-
jadrenie istej stavovskej príslušnosti v konfesionálnom kontexte (hoc/huc factio) s vyjadrením
(verejným) odporu – frenitus, možno aj v titulovaní ako honoroficus (čestný, úctivý). Ide o in-
skripcie typu res gestae, nie votívne, a už vôbec ich iniciátori neboli zviazaní so stavebnou čin-
nosťou na kostole. Napovedajú to mená známych zemianskych rodov (obr.10), napr. Lieskov-
ských (z okolia Púchova a Považskej Bystrice – HF MARTINVS LIESKOWSKI ANNO 1618,
HF MICHAEL SCHOLLER LYNZEN AUSTRI ANNO1615 – teda z rakúskeho Linzu, pričom
Schollerovcom patrili niektoré majetky v Honte – na bývalom panstve Levíc), HF IOHANES
HODIASEK A 1613, IO(hanes) IELEN 1614 (zem. rodine Jellefovcom – Jeleňovcom patrili
Želovany pri Čachticiach83), GEORG HAIM A. 1616, STEPH. HORNECZKY 1616, istý SZ
LIPTOVICUSIS (t. j. z Liptova) a ďalší iní. Nechýbal ani mešťan nemeckej národnosti z Ban-
skej Bystrice: HF ANDREAS POGNER NEOSOLI 1614. Mená naznačujú ich opačnú konfe-
siu, t. j. luteránsku. Reformácia citeľne zasiahla celé bývalé panstvo grófov zo Sv. Jura a Pe-
zinka, vrátane Bernolákova a susedných dedín – Malinova a Ivanky, v ktorých zasa maďarské
etnikum bolo výlučne kalvínskeho vierovyznania84. Istý obrat nastáva za Esterházyovcov, ktorí
donáciou v roku 1642 získali Čeklís, a paradoxom je, že tento šľachtický rod z Galanty (pô-
vodne kalvínsky) zásluhou Mikuláša (1582 – 1645), palatína uhorského kráľovstva, konver-
titu85 a jeho nasledovníkov sa najväčšmi angažoval v rekatolizačnom úsilí. Hlavne pod vply-
vom jezuitských učilíšť viacerí z nich od konca 17. stor. zastávali funkcie biskupov (Imrich,
Karol, Ladislav) a Imrich Esterházy stal sa ostrihomským arcibiskupom (1725 – 1745; zároveň
veľkým barokovým mecénom v Bratislave). Obnova bernolákovského kostola je spojená s gró-
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rytými, ale aj maľovanými nápismi sme sa stretli na južnej – exteriérovej stene Kaplnky Zápoľských v Spišskej
Kapitule, tiež na oltároch v Spišskej Sobote, v Spišskom štvrtku a na oltárnej doske kostola v Zolnej (okr. Zvo-
len). Pozri ŠEDIVÝ, J.: Stredoveká písomná kultúra na Spiši. In: Historia Scepusii. vol. I. Bratislava – Kraków
2009, s. 518.

83 Jeho menovec a možno aj príbuzný Ján Jelenffy ako ostrihomský kanonik po vyše 100 rokoch neskoršie v roku
1731 vizitoval Bernolákovskú farnosť (Vizit. v archíve Arcibiskupského úradu v Trnave, odd. vizit., inv.
č. I. (1).

84 BEKE, M.: Pázmány Péter, c. d., s. 204-206, 249 a 291.
85 SZANISZLÓ, I.-M.V.: Pavlovský spôsob konverzie Mikuláša Esterházyho, neskoršieho palatína Uhorska a jej

dôsledky pre naše uhorské dejiny. In: Verbum XIX, 2008, č. 2, s. 55-63; Mladšie dejiny obce stručne priblížil
ešte v roku 1911 knihovník Mestskej verejnej knižnice v Bratislave Emil KUMLIK: Cseklész (Pozsony 1911).
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Obr. 9. Bernolákovo – Kostol, južná fasáda lode kostola s obnaženými oknami



fom Jozefom Esterházym (1682 – 1748), ktorý zároveň v rokoch 1714 – 1722 v jeho tesnej
blízkosti dal postaviť kaštieľ aj s kaplnkou. Barokové opravy sa týkali prestavaných okien,
vstupu, zaklenutia lode pruskou klenbou, výstavby mohutnej veže (z tehál s rozmermi 
28 x 15 x 6 cm). V úradnom zápise farnosti Cseklész z roku 1736 (dnes v Maď. kraj. archíve
v Budapešti) sa o kostole stručne píše, že jeho „úprava náležite predvídaná, stanovisko cirkvi
bez záznamu“, len je potrebná oprava fary. Patronátne právo prináležalo grófovi Jozefovi Es-
terházymu“86. Kostolné veže boli v tom období pristavané pri viacerých kostoloch, napr. v Cí-
feri, Horných Otrokoviciach, Hornom Trhovišti, Malej Mači, Sádku, Pečeniciach a i. V sused-
nom Chorvátskom Grobe, do roku 1618 patriacom Čeklísu, bola zriadená fara, pretože
„Čeklísania odpadli od viery“87

. Vtedy začali s výstavbou kostola, ktorý bol v roku 1634 pri príležitosti vizitovania Juraja
Draškoviča (pôvodom Chorváta!) benedikovaný (suprema manus imposita) k úcte sv. Štefana
kráľa a kaplnka Najsv. Trojici88. Na pôvodnej, pravdepodobne vstavanej, veži bernolákovského
kostola boli podľa vizitácie z roku 1634 „dva staré zvony“ a do novopostavenej veže Jozef Es-
terházy dal odliať ďalšie dva zvony, ktoré poškodil požiar. Tak jeho syn Karol († 1919) s man-
želkou Máriou († 1922), rodenou Chartés a Wemys, zo zbierok veriacich v roku 1911 dali od-
liať u Fr. Sellenhofera v maďarskom Šoprone dva zvony: väčší s priemerom 65 cm a menší
s priemerom 54 cm. Svedčia o tom nápisy na zvonoch s rastlinnou výzdobou a rodovým
erbom89. Okrem nich je na veži aj starší, tzv. stredný zvon s priemerom 63 cm, ktorý – ako uvá-
dza majuskulný nápis na jeho obrube – Ulial Karol Föhr v Bratislave, roku 1886 a latinský text:
O REX GLORIAE VENI CUM PACE. ORA PRO NOBIS (Ó, Kráľ slávy, príď v pokoji. Oro-
duj za nás) s reliéfmi Ukrižovaného, Madony a sv. Floriána. Najväčší zvon s priemerom
81,5 cm bol podľa nápisu odliaty v dielni Arnošta Diepolda v Prahe v roku 1923 spolu s tzv.
umieráčikom (priemer 36,5 cm), a to z milodarov Spotrebného družstva v Čeklísi. V Kaplnke
sv. Anny sú dva zvony, z ktorých menší (priemer 35 cm) dal odliať gróf Michal Esterházy
v roku 1905 v dielni bratov Fischerovcov v Trnave. Neskôr, v roku 1928, bol v tej istej dielni
odliaty väčší zvon (s priemerom 45 cm) ako „DAR/DIVADELNÉHO OCHOTNICSKEHO
SPOLKU/ČEKLÍS R: 1928“90.

Baťanyiovská vizitácia z roku 1781 dopodrobna opisuje kostol s vnútorným vybavením, zá-
roveň aj faru (zoznam farskej knižnice má vyše 100 položiek) a inventár kaplnky v kaštieli.
V tom čase tu žilo okolo 900 obyvateľov, z toho 719 katolíkov. Spomína aj jednu kryptu, ktorú
zaiste dal vystavať Jozef Esterházy a je v nej aj pochovaný. Na začiatku 20. storočia bola pri
južnej stene postavená nová krypta s vchodom v podlahe dnešnej predsiene, v ktorej sú pocho-
vaní ďalší potomkovia Esterházyovcov91. Na okraji obce bol na konci 18. storočia zriadený
nový cintorín, na ktorom poniže tzv. hosanového kamenného kríža (na podstavci 70 x 60 cm,
vysokom 100 cm) je vlastný, 275 cm vysoký kríž s umučeným Kristom, pod ním s Matkou Bo-
lestivou, kde v roku 1847 vdova po grófovi Jozefovi Esterházym Elena dala vystavať oktogo-
nálnu kaplnku, ako o tom svedčí maďarský nápis na tabuli nad jej vchodom. Opravy kostola
v minulom storočí v podstatnej miere nenarušili jeho dispozíciu, až na prístavbu zádveria na
južnej strane kostola. Týkali sa predovšetkým vonkajších fasádnych omietok a strešných
úprav. Pri poslednej v roku 1996 boli vymenené drevené konštrukcie krovu a krytiny. Jej vý-
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MDCCCXCIV. Strigonii, 1894, s. 131.
88 Tamže. Pozri BEKE, M.: Pázmány Péter, c. d., s. 245.
89 SOTÁK, V.: Zvony a zvonolejári v okresoch Bratislava I – Bratislava V, Pezinok a Senec. Diplomová práca na

FH TU. Trnava, 2002 (v knižnici TU pod č. 31534), s. 120-121.
90 Tamže, s. 122.
91 FÜGEDI, E.: Var és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest, 1977, s. 116.



sledkom je prezentácia pôvodných stredovekých detailov. V takejto podobe, aj so vstupným in-
formačným panelom, osadeným pred vstupnou bránou ohrady kostola, sa prihovára každému
človeku, a tak jeho krása môže osloviť všetkých ľudí túžiacich po vyšších hodnotách v tomto
uponáhľanom svete. Je to náš generačný vklad, za ktorým sa skrývajú mnohí anonymní darco-
via, ale predovšetkým tí, ktorí dobrovoľnou aktivitou prispeli k zveľadeniu tejto najstaršej ar-
chitektonickej pamiatky Bernolákova. Jej historický význam ďaleko presahuje regionálny
rámec.

Do tlače odporučil: Mgr. Tomáš König, PhD.
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Obr. 10. Bernolákovo – Kostol, nápisy mien zo zač. 17. stor. vyryté do románskych kvádrov 



Zusammenfassung

Die Kirche des hl. Königs Stephan in Bernolákovo

Die generale Renovierung des Außenteils der Kirche in Bernolákovo (historisch genannt Čeklís),
durchgeführt in den Jahren 2004-2006, brachte wichtige Erkenntnisse zum Begreifen ihrer Bau -
geschichte, und bestätigte bis fünf ausdruckvolle Baugestaltungen in der Zeitspanne vom 12. – 19.
Jahrhundert. Der älteste, romanische Bau wird durch das aus Quadern gebaute Mauerwerk eines
verhältnismäßig großen Gebäudes charakterisiert (etwa 15m x 9m), dessen Apside im 14. Jahrhundert
durch einen neuen polygonalen, mit zwei Flächen des Kreuzgewölbes überdeckten Chorraum ersetzt
wurde. In die Stützsäule wurde eine steinerne Reliefplatte (75 x 65/68 x 18 – 20 cm) aus dem
ursprünglichen Bauwerk eingemauert. Sie hat vorher das Antependium des Altars verziert. In der
flachen Reliefkomposition steht zentral das sgn. Umzugskreuz mit einer tordovierten Stange. Es ist in
einen Ringkreis situiert. Seine detailierte ikonographische Analyse stellt ihn zu den Kreuzen von Arbor
Vitae Typ ein. Die Inhaltsgestaltung des Kreuzes (gemeinsam mit den seitlichen vegetabilen Elementen
– Lilie, Palme, zwei kreisrunde Rosetten – und mit dem angedeuteten kapitalen „A“, sowie mit dem als
Vase ausgeführten Gefäß, am Korpus durch ein „X“ gezeichnet, wird auf den gekreuzigten und
auferstandenen Christus bezogen. Die Szene paßt geeignet in die Stirnwand des Blockaltars, denn jeder
christliche Altar symbolisiert den Christus selbst, dessen Opfergabe in der Eucharistie vergegenwärtigt
wird. 

Im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts kam es zum Umbauen der beschädigten Kirche, aus
unbekannten Gründen. Der Umbau betraf nicht die gesamte Grundrißdisposition, aber im aufgebauten
Teil (mit der Anwendung des Ziegelmaterials) wurden neue Fenster erbaut, wobei die Kirche in ihrem
westlichen überdachten Teil mit zwei steinernen Konsolen versehen wurde. (In der NW Ecke befindet
sich das Zeichen T (en) und in der SW Ecke ist der Stierkopf dargestellt.) Der Autor analysiert
ausführlich die beiden Zeichen, die auch in den unweit liegenden Sakralobjekten in Boldog und Štvrtok
na Ostrove auftauchen. Er schreibt ihnen den apotrophäischen Charakter zu. Sie sollten die Kirche vor
verschiedenen Gefahren schützen und die dämonischen Kräfte abwenden. In dieselbe Zeitspanne reiht
er auch das erhaltene Steingefäß des romanischen Taufbeckens ein (Größe 56 cm, Durchschnitt der
Mündung 90 cm), welches im Hof der Kirche frei gelegt wird.

In der Reformationszeit gehörte das Objekt den Lutheranen, und die Versteigerungsanzeige aus dem
Jahr 1634 verkündet, daß es „von außen und innen verlassen steht und vom Einsturz bedroht wird“. An
den Sandsteinblöcken wurden über 20 eingravierte Namen erhaltengeblieben, vorwiegend die der
Adeligen des lutheranischen Glaubensbekenntnisses, aus den Jahren 1613 – 1618. Die Restaurierung
der Kirche hat der Graf Josef Esterházy (1682 – 1748) unternommen. Die Erneuerungen im Barockstil
betrafen den Umbau der Fenster, den Eingang, die neue Gewölbung des Schiffes, den Anbau der
Kapelle an der Nordseite, sowie den Aufbau eines mächtigen Turmes aus Ziegeln. Ergebnis der
neuesten Restarierung der Kirche ist die Präsentation der ursprünglichen mittelalterlichen Details,
ergänzt durch einen Informationspanel, welcher vor dem Eingangstor der Umzäunung der Kirche
aufgestellt wurde.
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PRVÁ ETAPA VÝSKUMU 
ZANIKNUTÉHO KOSTOLA SV. MICHALA 

S CINTORÍNOM V ZÁVADE (OKR. TOPOĽČANY)

Viktor Ferus – Daniela Nipčová – Jana Šedová 

FIRST STAGE OF RESEARCH OF THE CADUCOUS CHURCH 
OF ST. MICHAEL AND THE CEMETERY IN ZAVADA 

(TOPOLCANY DISTRICT)

Abstract: The first part of this report deals with the situation of the examined object and the research history of the
archeologic findings and their surrounding. It brings the evaluation of the historical development of the area in
the structure of middle-aged settlement of Topolcany district with the patronage of St. Michael taken into conside-
ration. According to the research results we can insert the church construction into the period 1332 – 1337. By
now three periods of construction were found.

Key words: Zavada – church – patronage – constructional development

Obec Závada sa nachádza v Nitrianskom kraji 13 km severozápadne od okresného mesta
Topoľčany, zo západu a severu sa k obci zvažuje úpätie Považského Inovca, iba sčasti zasahu-
júce do jej katastra. Väčšia časť územia katastra sa otvára juhovýchodným smerom do Nitrian-
skej pahorkatiny. Skúmaný areál je situovaný v severozápadnej časti intravilánu vo výške
296 m. n. m. na vyvýšenine v polohe Za kostolom (tiež Chríb, Chríby M-34-121-A-a, 1:25 000,
134:107 mm, M-35-41-07, 1:10 000, 410:69 mm). Na južnej strane polohy Za kostolom stojí
klasicistický rímskokatolícky kostol sv. Michala, za ktorým sa severným smerom tiahne areál
cintorína s barokovou kaplnkou. Plocha náleziska sa nachádza za severnou hranou oplotenia
cintorína na najvyššom bode vyvýšeniny, vzdialená od stojaceho kostola vzdušnou čiarou cca
220 m (obr. 1). Do pôvodného reliéfu krajiny výrazne zasiahla ťažobná činnosť v bani na dolo-
mitický piesok nachádzajúca sa severozápadne od náleziska a menšie ťažobné plochy roz-
miestnené v jej okolí.

HISTÓRIA VÝSKUMU ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZISKA A JEHO OKOLIA

V katastri obce Závada sa doposiaľ uskutočnil len jeden systematický výskum, a to výskum
slovanského veľkomoravského pohrebiska realizovaný D. Bialekovou (1975, s. 26-27; 1977a,
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Obr. 1: Závada, Poloha Za Kostolom. Foto poskytol Obecný úrad Závada.
Picture 1: Zavada, location „Behind the Church“. Photo granted by village Závada.



s. 62-64; 1977b, s. 458-461; 1982, s. 123-155). Na kostrové hroby sa narazilo v súvislosti
s ťažbou dolomitického piesku na východnom svahu polohy, podľa miestnej tradície tak isto
nazývanej Chríb, nachádzajúcej sa juhozápadne od zaniknutého kostola. Počas dvoch výskum-
ných etáp bolo v rokoch 1974 a 1976 preskúmaných spolu 36 hrobov. Na pohrebisku sa pocho-
vávalo počas dvoch generácií v priebehu 9. storočia, pričom najstaršie hroby pochádzajú
z prvej tretiny 9. storočia a pohrebisko bolo využívané až do konca 9. storočia. Podľa hrobo-
vého inventára – nálezov sekier, ostrôh, bojových nožov a meča typu X bola medzi pochova-
nými identifikovaná vrstva jazdcov, bojovníkov. Na základe antropologických analýz sa zistilo,
že niektoré z kostier v najstarších hroboch a všetky hroby klasifikované ako bojovnícke a jaz-
decké majú mongoloidné znaky. D. Bialeková to uvádza ako zaujímavý doklad procesu asimi-
lácie domáceho obyvateľstva s nomádskym etnikom, ktorý sa na slovenskom území odohral
v 8. storočí, keď sa niektoré časti Slovenska stali súčasťou avarského kaganátu (1982, s. 154).
V priebehu využívania pohrebiska pod vplyvom kristianizácie miznú pohanské prežitky v po-
hrebnom ríte. Počas výskumu D. Bialeková okrem hrobov na juhovýchodnom okraji pohre-
biska odkryla aj tri staršie výrobné objekty na prípravu dreveného uhlia, ktoré datovala ako lu-
žické. Čiastkové informácie o archeologickej topografii katastra nám ďalej poskytujú nálezy
pochádzajúce z povrchových zberov realizovaných archeológmi alebo náhodné nálezy, náj-
dené pri stavebnej, ťažobnej a melioračnej činnosti a evidované od sedemdesiatych rokov mi-
nulého storočia. V roku 1972 O. Krupica pri obhliadke nad kostolom na východnom svahu po-
lohy Chríb našiel halštatské keramické črepy v jamách, z ktorých sa ťažila hlina na opravu
hrobov (VMTO A/312). O dva roky neskôr obyvateľ Závady odovzdal do Vlastivedného múzea
v Topoľčanoch eneolitickú sekerku, ktorú podľa nálezovej správy našiel „pred viacerými rokmi
vo výmoľoch, kde sa teraz ťaží dolomitický piesok“, pravdepodobne šlo o východný svah po-
lohy Chríb, kde v tom istom roku pri ťažbe piesku odkryli vyššie uvedené veľkomoravské po-
hrebisko (VMTO A/334). Doposiaľ najstaršie nálezy zo Závady pochádzajú z povrchového
zberu z areálu nového cintorína, kde v roku 1978 pracovníci Vlastivedného múzea v Topoľča-
noch našli neolitické keramické črepy a mazanicu (VMTO A/115). Pri výstavbe fary na juhozá-
padnej strane návršia Za Kostolom v roku 1979 boli pri zemných prácach objavené/získané po-
četné archeologické nálezy. Žiaľ, archeológ k týmto zemným prácam nebol prizvaný a D.
Bialeková ich našla vo vyvezenej halde hliny, až keď bola hrubá stavba postavená. Zemina
z hĺbenia základových rýh a pivničných priestorov obsahovala črepy, mazanicu a kamene. Časť
keramického materiálu zaradila do lužickej kultúry a obdobia laténu. Nájdené slovanské črepy
stotožnila s keramikou nájdenou na veľkomoravskom pohrebisku na protiľahlom kopci (Biale-
ková, 1980, s. 36-37). Ďalší nález bol opäť získaný náhodne, západne od intravilánu obce, na
rozhraní polohy Kráčiny a Bukovce. Pri melioračných prácach v roku 1983 bol rozrušený „kop-
ček“, na ktorom sa koncentrovali črepy, kamene a fragment žarnovu. Na uvedenom mieste bolo
vraj podobných útvarov viac. Predpokladá sa, že sa tu nachádzal slovanský mohylník a nálezy
pochádzali z rozrušenej mohyly so žiarovým hrobom, prikrytým žarnovom (VMTO A/475,
A/486). Presnejšie neurčené praveké nálezy a stredoveké nálezy z 10. – 12. storočia sídlisko-
vého charakteru pochádzajú z polohy Breziny, nachádzajúcej sa juhozápadne od intravilánu
obce (VMTO A/545). Hoci väčšina nálezov z katastra Závady má pre ich nálezovú situáciu niž-
šiu výpovednú hodnotu, sú cenným dôkazom o osídlení tejto lokality od mladšej doby kamen-
nej. Sledovanie vývoja osídlenia v jednotlivých obdobiach, prípadne jeho kontinuity je pri sú-
časnom stave bádania viac-menej nemožné. Zaujímavá je však koncentrácia nálezov v polohe
Za kostolom a v jej okolí, ktorá bola svojou konfiguráciou – výrazným oddelením od okolitého
terénu a umiestnením pri úpätí Považského Inovca – zrejme zo strategického hľadiska značne
príťažlivá. D. Bialeková koncom 70-tych rokov vyslovila tento názor: „Je pravdepodobné
a tomu odpovedá tvar a rozsah areálu farskej záhrady, v ktorej stojí stará i nová fara, že pô-
vodne tu bolo praveké a slovanské sídlisko a možno i slovanské hradisko“ (1980, 37). Existen-
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ciu sídliska, či dokonca hradiska by mohol potvrdiť archeologický výskum, avšak pre rozsiahlu
antropogénnu činnosť na návrší sú jeho možnosti veľmi obmedzené. Napriek tomu môžeme
predpokladať, že v chotári dnešnej Závady sa nachádzala slovanská osada, prislúchajúca
k husto osídlenej enkláve slovanského osídlenia na strednom Ponitrí (Šalkovský, 1988, s. 396),
ktorej obyvatelia boli do konca 9. storočia pochovávaní na odkrytom pohrebisku. Na základe
komparácie hmotných a písomných prameňov, ktorú v osemdesiatych rokoch vypracoval pre
Topoľčiansky okres A. Ruttkay, je slovanské osídlenie v 9. storočí doložené na nivných pôdach
a hnedozemiach, do vyšších polôh sa osady vysúvali zo strategických a prospektorských dôvo-
dov (1986, s. 432-433). To bol zrejme aj prípad osídlenia Závady, kde hnedé pôdy a rendziny
neposkytujú vhodné prostredie na pestovanie plodín (Pestún – Šiška, 1970, s. 24). Tiež možno
predpokladať, že v blízkosti dnešnej Závady viedla jedna z ciest cez Považský Inovec z Ponit-
ria na stredné Považie a osada jej vyústením do kopcov Inovca spĺňala aj strážnu funkciu (Bia-
leková, 1982, s. 154-155). Samotný názov obce, v písomných prameňoch uvádzaný od 1. polo-
vice 14. storočia, tiež naznačuje strážnu funkciu. Podľa R. Krajčoviča miestne názvy a názvy
obcí typu Závada (to znamená prirodzená alebo umelá prekážka, vodná priekopa, závora) sa
vyskytujú v miestach, kde cesta prechádza do strategického priestoru (2005, s. 151-152). Iného
názoru je poľská archeologička Elżbieta Kowalczyk. Na základe rozsiahlej analýzy miestneho
názvu typu Závada na poľskom území dospela k záveru, že toto pomenovanie sa spája s exis-
tenciou krčmy, mlynu, umelo vytvorených vodných nádrží a s miestami po vyklčovaní lesa.
Spochybňuje spojitosť medzi sídliskovými jednotkami nazývanými Závada s ich obrannou
funkciou alebo s komunikáciami (1992, s. 279-230).

ZÁVADA V PÍSOMNÝCH PRAMEŇOCH

Medzi zánikom veľkomoravskej ríše a prvou písomnou zmienkou o stredovekej Závade je
viac ako 400 rokov. Štruktúra stredovekého osídlenia v Topoľčianskom okrese bola pomerne
stabilná (Ruttkay, 1986, s. 426) a podľa názoru J. Lukačku Závada patrí medzi lokality s nepo-
rušenou kontinuitou od 9. do 12. storočia (1985, s. 826). Archeologický výskum na polohe Bre-
ziny, odkiaľ pochádza zberový materiál z 10. – 12. storočia, by mohol podporiť tento predpo -
klad. 

V písomných prameňoch historická Závada vystupuje práve v spojení so zaniknutým kosto-
lom sv. Michala. V pápežskom desiatkovom registri z rokov 1332 – 1337 sa spomína farár Mi-
kuláš kostola sv. Michala „de Zabeti“, ktorý nezaplatil desiatok (Trochta, 1964 – 1970, s. 19).
Závada už vtedy bola sídlom fary a je ním až dodnes, s výnimkou rokov 1640 – 1711, keď Zá-
vada spolu s Podhradím boli pripojené k farnosti v Prašiciach (Šmotláková, 1991, s. 25). Pre
štúdium podkladov týkajúcich sa vzniku kostola nám mnoho môže napovedať jeho zasvätenie.
Patrocínium sv. Michala patrí medzi najstaršie a najfrekventovanejšie na Slovensku (Hudák,
1984, s. 43, 55). Jeho rozšírenie bolo uskutočnené počas procesu kristianizácie a vypudzovania
pohanskej viery v 9. – 13. storočí (Slivka, 2006, s. 109). Charakteristické situovanie kostolov
zasvätených kresťanským rytierom sv. Michalovi, ako aj sv. Jurajovi na vyvýšených miestach
pravdepodobne súviselo s nahradením pôvodného miesta pohanského kultu (Hudák, 1984,
s. 19; Slivka, 2004, s. 150; Slivka, 2006, s. 109-111). Ďalším zaujímavým javom je, že strážne
miesta mali kostoly zasvätené strážcovi a ochrancovi „kľúčov od brány“, to znamená sv. Mi-
chalovi (Slivka, 2006, s. 112). Stredoveká Závada by mohla byť jedným z príkladov tejto
väzby, ak vezmeme do úvahy bojovníkov pochovaných na slovanskom pohrebisku a názov
obce, naznačujúci jej strážnu funkciu. 

V historických prameňoch sa obec Závada objavuje až o polstoročie neskôr než zmienka
o prítomnosti farského kostola. V roku 1389 Žigmund Luxemburský daroval celé Topoľ-
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čianske hradné panstvo i s hradom a mestom Topoľčany do dedičnej držby Šimonovi a Fran-
kovi zo Sečian, synom Kóňu zo Sečian. V tejto súvislosti sa v darovacej listine uvádzajú všetky
príslušenstvá hradnej domény vrátane Závady (Lukačka, 1998, s. 136). Dovtedy bola Závada
zrejeme súčasťou kráľovských majetkov. Topoľčianske hradné panstvo bolo roku 1459 rozde-
lené medzi Michala Orsága a Alberta z Lučenca. V donačnej listine z roku 1461, ktorou kráľ
Matej Korvín potvrdil rozdelenie panstva, opäť figuruje i Závada ako súčasť rozdeleného pan-
stva (Lukačka, 1998, s. 142-143). Tento stav sa udržal až do roku 1595, keď obe časti panstva
získal Žigmund Forgáč (Šmotláková, 1991, s. 19). V novoveku sa o Závade dozvedáme z urbá-
rov Topoľčianskeho panstva, z daňových súpisov Nitrianskej stolice a z kanonických vizitácií,
z ktorých máme útržkovité informácie najmä o stave kostola a o jeho rozmeroch. Podľa opisov
bol kostol postavený z kameňa, mal vežu krytú šindľom s jednoduchým železným krížom. Svä-
tyňa mala byť 5 m dlhá, široká necelých 5 m a vysoká asi 4 m. Bola od kostola vyvýšená
a podľa opisu „zjavne staršia“ ako loď. Loď s dĺžkou 10 m, šírkou 6 m a vysoká 5,5 m bola 
na východnej strane kostolnou ukončená vežou, ktorá mala štvorcovú základňu s rozmermi 
3,5 x 3,5 m a bola takmer 20 m vysoká, so štyrmi oknami a s tromi zvonmi. Do kostola sa vchá-
dzalo tromi vchodmi – zboku, popod vežu a zo sakristie (Šmotláková, 1991, s. 25). Kostol mal
slúžiť i menším susedným dedinám – Podhradiu a Velušovciam. V roku 1695 vizitátor spo-
mína, že kostol s areálom cintorína je obohnaný pevným kamenným múrom na spôsob opev-
nenia (Šmotláková, 1991, s. 25). V polovici 18. storočia boli urobené stavebné úpravy kostola
vymurovaním väčších okien, v 70-tych rokoch bol postavený nový tehlový chór namiesto pô-
vodného dreveného. Nič to však nezmenilo na skutočnosti, že kostol už bol primalý pre rozras-
tajúce sa dediny a zmestila sa do neho sotva štvrtina veriacich, zvyšok stál vonku. V roku 1778
na južnej strane vyvýšeniny s kostolom začali stavať kaplnku, ktorú dokončili o dva roky ne-
skôr. V roku 1808 ju však značne rozšírili a prestavali na kostol, pričom stavebný materiál po-
užili i zo starého kostola. Nevieme presne, kedy pôvodný kostol prestal plniť svoju funkciu,
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Obr. 2: Závada, Kostol sv. Michala. Mapa merného elektrického odporu s vyznačením polohy 
profilu merania metódou ERT spolu so zameranými geodetickými podkladmi 

(podľa V. Gajdoš – K. Rozimant)
Picture 2: Zavada, Church of St. Michael. Map of electric resistance with marked location 

of measuring profile (ERT method) together with geodetic basis (by V. Gajdoš – K. Rozimant)



bolo to však v období medzi rokom 1780, z ktorého je zachovaná posledná vizitácia, a rokom
1808, keď vysvätili nový kostol (Šmotláková, 1991, s. 38). Ešte koncom 18. storočia na cinto-
ríne obohnanom poškodeným múrom stál malý karner a naďalej tu pochovávali nielen obyva-
teľov Závady, ale i Podhradia a Velušoviec (Šmotláková, 1991, s. 40). Zvyšky pôvodného kos-
tola chátrali a zostali bez povšimnutia až do polovice minulého storočia. V roku 1956 počas
obhliadky návršia s kostolom a cintorínom J. Vondryska zistil „pozostatky starého cintorína
s viditeľnými základmi zaniknutého románskeho (?) kostola“ (Bialeková, 1980, s. 375). D. Bia-
leková v publikáciách o slovanskom pohrebisku a v správach z obhliadok v Závade konštato-
vala prítomnosť zaniknutého kostola (1975, s. 27; 1977a, 64; 1982, s. 155). Jej zámer preskú-
mať kostol však nebol realizovaný. Jedine geofyzikálny výskum J. Tirpáka v roku 1980
verifikoval prítomnosť zvyškov architektúr na mieste predpokladaného kostola (1981, s. 295).

CIEĽ A METODIKA VÝSKUMU

Prvá etapa archeologického výskumu zaniknutého kostola sv. Michala v obci Závada bola
realizovaná v letných mesiacoch roku 2007 Pamiatkovým úradom SR Bratislava na podnet
obce, rímskokatolíckeho úradu a niekoľkých obyvateľov obce, nadšených pre jej históriu. Na-
priek tomu, že kostol s pôvodným areálom cintorína bol ešte v 60-tych rokoch zapísaný do
Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR, nebol doposiaľ archeologicky preskúmaný. Dô-
ležitým podnetom bolo blížiace sa 200-té výročie vysvätenia súčasného klasicistického
r. k. kostola sv. Michala a s ním zviazané zrušenie pôvodného kostola. Hlavnou úlohou vý-
skumu bola identifikácia areálu kostola s cintorínom v teréne, určenie jeho rozsahu a preskú-
manie pôdorysnej dispozície stavby pred zánikom, teda najmladšej stavebnej fázy kostola, ako
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Obr. 3: Závada, Kostol sv. Michala. Celkový plán náleziska s označenými sondami 
a zistenými nehnuteľnými archeologickými nálezmi (OGD PÚ SR)

Picture 3: Zavada, Church of St. Michael. General plan of the foundings with marked exploring
elements and immovable archeological foundings (OGD PÚ SR)



aj vyhodnotenie stavebno-historického vývoja objektu v rozsahu odkrytých historických kon-
štrukcií. Konečným výsledkom archeologického a stavebno-historického výskumu má byť
projekt obnovy pamiatkových hodnôt sakrálnej architektúry a jej následná prezentácia. Lokali-
zácia kostola pred začatím výskumu sa opierala o správy z obhliadok archeológov v minulom
storočí, ktorí zistili v týchto miestach pozostatky kostola (Vondryska – 1956; Bialeková – 1974,
1982; Tirpák – 1981). Hoci ešte v polovici 20. storočia sa tu dali rozoznať ruiny stavby, v sú-
časnosti už neboli viditeľné žiadne nadzemné zvyšky architektúry, jedine konfigurácia terénu
naznačovala prítomnosť ruín. Pred začatím archeologického výskumu sa na nálezisku uskutoč-
nil geofyzikálny výskum realizovaný pracovníkmi Katedry aplikovanej a environmentálnej
geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK (RNDr. Vojtech Gajdoš, RNDr. Kamil Rozimant). Me-
račská sieť bola umiestnená v miestach, kde sa na základe morfológie terénu predpokladali po-
zostatky kostola, celkovo na ploche rozmerov 22 x 36 m. Výsledky meraní ukázali, že zvyšky
zaniknutej stavby by sa mali nachádzať mimo areálu súčasného cintorína, v dotyku so severnou
časťou jeho oplotenia, v jeho východnej časti (obr. 2). Pred začatím výkopových prác bolo ná-
lezisko pokryté vysokým trávnatým porastom a náletovými krovinami. Celkovo bolo vytýče-
ných a preskúmaných osem sond (S 1 – 8), ktoré boli umiestňované a značené v súlade so sek-
torovým členením náleziska. Päť sond (S 1, 3, 4, 5, 7) bolo otvorených v rámci kostola, S 6
v exteriéri kostola, S 2 v areáli príkostolného cintorína južne od kostola a S 8 v mieste priebehu
ohradného múru (obr. 3). Sondáž bola minimalizovaná na odkrytie pôdorysu zánikovej situácie
kostola a na vymedzenie areálu kostola.
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Obr. 4: Závada, Kostol sv. Michala. Stavebno-historické vyhodnotenie murív (podľa V. Ferusa)
Picture 4: Zavada, Church of St. Michael. Constructional - historical evaluation of the walls 

(by V. Ferus)



VÝSLEDKY ARCHEOLOGICKÉHO 
A ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÉHO VÝSKUMU

Päť sond otvorených v rámci kostola odkrylo torzá nadzemných murív zachovaných maxi-
málne do výšky 130 cm. Umožnilo to čiastočnú rekonštrukciu pôdorysu a rozmerov kostola
pred jeho zánikom a taktiež rozlíšenie zatiaľ troch stavebných etáp (obr. 4). Ide tu o jednolodie
s polygonálnym presbytériom, orientované v smere severovýchod-juhozápad, s vežou pristava-
nou k západnej fasáde lode. Existenciu sakristie môže potvrdiť až ďalší výskum tejto sakrálnej
stavby. Vo vzdialenosti 18 m od západnej fasády kostola bol zistený negatív ohradného múru
cintorína.

Prvá stavebná etapa

Z najstaršej stavebnej etapy bola odkrytá časť nadzemného muriva lode. Nadzemné murivá
hrúbky 90 cm na južnej a severnej strane a 80 cm na západnej a východnej strane boli vymuro-
vané z lomového kameňa na svetlošedú drolivú maltu a vymedzovali interiér kostolnej lode
štvorcového pôdorysu s rozmermi 6,9 x 6,9 m. Všetky odkryté murivá majú zachovanú interié-
rovú i exteriérovú povrchovú úpravu v podobe niekoľkých vrstiev omietok. Najstaršia sta-
vebná etapa bola identifikovaná na základe nálezu škáry, jednoznačne dokazujúcej skutočnosť,
že loď kostola bola sekundárne predĺžená východným smerom (obr. 5). V rámci tejto úpravy
bolo zrušené pôvodné presbytérium. Časť východnej steny bola premurovaná na vnútorný pi-
lier, ktorý mohol slúžiť ako vnútorná podpera klenby. Podľa nálezovej situácie pod mladšou te-
hlovou podlahou možno predpokladať existenciu staršej svätyne, no z technických a časových
príčin sa nemohlo realizovať doskúmanie tohto priestoru. Tvar a rozmer pôvodnej svätyne nie
je zatiaľ známy, ako ani datovanie tejto stavebnej etapy. Na základe historických prameňov
usudzujeme, že prvý kostol bol postavený pred rokmi 1332 – 1337.

Druhá stavebná etapa

V druhej stavebnej etape bola pôvodná svätyňa odstránená, staršie murivo bolo prístavbou
predĺžené ďalej na východ. Loď kostola sa predĺžila o 3,5 m a napojilo sa na ňu presbytérium
s polygonálnym uzáverom a s vonkajšími opornými piliermi. Odkrytá a preskúmaná bola pri-
bližne polovica polygónu s jedným zachovaným oporným pilierom s rozmermi 70 x 70 cm
a s druhým pilierom, zachovaným len náznakovo. Pristavané murivo pozostávalo z menších lo-
mových kameňov na malte pieskovo žltej farby. Celkové rozmery nového presbytéria so ste-
nami hrubými 80 cm boli 5,7 x 5,8 m. Takýto tvar presbytéria je charakteristický pre obdobie
14. až 15. storočia, takže túto stavebnú etapu možno spájať s prvou písomnou zmienkou o sa-
králnej stavbe v Závade z rokov 1332 – 1337 (Trochta, 1964 – 1970, s. 19). V tejto etape vý-
skumu je zatiaľ otázne, či prístavba veže k západnej fasáde lode bola realizovaná súčasne s pre-
stavbou presbytéria. Odkrytá bola len časť jej južnej steny, hrubej 100 cm. Usudzujeme, že
veža bola k západnej fasáde pristavaná, pretože murivá neboli previazané. Pôdorysná dispozí-
cia veže a jej datovanie však bude predmetom ďalšieho výskumu. 
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Tretia stavebná etapa

Tretiu stavebnú fázu reprezentuje domurovanie častí architektúry, avšak interpretácia týchto
úprav je vzhľadom na stav výskumu nejasná. Domurovky rohov na východnej stene lode
zrejme súvisia s prestavbou empory z tehál, postavenej v 70-tych rokoch 18. storočia. S treťou
stavebnou etapou možno spojiť tehlovú deštrukciu murovaného tehlového podnožia bočného
oltára, situovanú v JV nároží lode kostola. V hĺbke 140 cm pod súčasným povrchom bola od-
krytá tehlová podlaha kostola. Tehly (15 x 32 cm) boli uložené v maltovom lôžku v pravidel-
ných radoch, prerušovaných priečne kladenými tehlami, miestami s hrubším maltovým pote-
rom, zrejme dorovnávajúcim nerovnosti v tehlovej dlážke. Možno predpokladať, že tehlová
a maltová dlážka reprezentujú dve stavebné úpravy interiéru kostola. Ostenia otvoru v sever-
nom murive lode boli pravdepodobne upravené, resp. vznikli tiež v tejto stavebnej etape. Geo-
fyzikálne merania, realizované pred začatím výskumu, v dotyku so severnou fasádou lode na-
značujú prístavbu, do ktorej sa vchádzalo opísaným otvorom – vstupom. V tomto období bol
kostol podľa záznamov viackrát upravovaný. Poslednou stavebnou konštrukciou patriacou do
tretej etapy je murivo nachádzajúce sa v predĺžení západnej steny lode. Murivo je tvorené riad-
kami tehál spojenými maltou a omietnutými hrubou vrstvou vápennej omietky. Jeho presnejšia
interpretácia pri súčasnom stave bádania nie je možná. 
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Obr. 5: Závada, Kostol sv. Michala. 
Nález škáry dokazujúci sekundárne predĺženie

lode a výstavbu presbytéria
Picture 5: Zavada, Church of St. Michael.

Finding of the gap confirming the secondary
extension of the ground-plan and presbytery

construction

Obr. 6: Závada, Kostol sv. Michala. 
Renesančná kachlica

Picture 6: Zavada, Church of St. Michael.
Renaissance tile



MATERIÁLNA KULTÚRA

Pokiaľ ide o materiál, archeologický výskum priniesol nálezy z mladšieho obdobia vývoja
kostola, predovšetkým jeho zánikového horizontu z konca 18. storočia. Nálezy pochádzajú zo
zásypu stavebných konštrukcií charakteru stavebnej sutiny, ktorý obsahoval zvyšky materiál-
nej kultúry rámcovo z obdobia 17. – 19. storočia, zriedka predmetov staršieho datovania 
z 15. – 16. storočia. Ojedinele sa predmety dajú rámcovo datovať do obdobia praveku. Nále-
zové okolnosti väčšiny nálezov sú sekundárne, t.j. boli zistené v sutinovom zásype sond. Nále-
zové okolnosti zo sondy situovanej v priestore kostolného cintorína boli narušené sekundár-
nym zásahom. Väčšie nálezové súbory, pozostávajúce predovšetkým z črepového materiálu
rámcovo datovaného do 15. – 19. storočia, boli v priestore kostola umiestnené po jeho zániku.
Tieto súbory obsahujú rôznorodý materiál, okrem iného i nálezy kamennej štiepanej industrie.
Ide o tri fragmenty čepelí zhotovených z pazúrika, čokoládového pazúrika, kremenca a o čias-
točne spracované radiolaritové jadro. Datovať tieto nálezy možno len rámcovo – na základe
zisteného osídlenia v katastri obce do obdobia neolitu, eneolitu. Najdôležitejšie a najrozsiahlej-
šie sú nálezy keramiky, ktoré predstavujú fragmenty z rôznych typov nádob, prevažne jedno-
duchých hrncovitých nádob, zdobených mís a tanierov. V keramike výrazne prevažuje oxi-
dačne pálená keramika, väčšinou glazovaná, zhotovená na rýchlo rotujúcom hrnčiarskom
kruhu, ďalej sa vyskytuje majolika, tuhovaná a redukčne pálená tenkostenná keramika s radiel-
kovou výzdobou. Z kachliarskej keramiky boli zistené len fragmenty, z čoho pozoruhodný je
fragment neglazovanej renesančnej kachlice s plastickým heraldickým motívom (obr. 6). Sta-
vebná keramika je zastúpená zlomkami pálenej strešnej krytiny, dlaždicami a tehlami. Tehly
nie sú signované (okrem úlomku s časťou písmena T) a pravdepodobne pochádzajú z miestnej
tehelne. Z kovových predmetov majú prevahu klince a v malom počte boli zistené neurčené
drobné fragmenty predmetov z bronzu. K nálezom z kovu patrí nález menšieho kríža z bieleho
kovu a fragment ozdoby z neurčeného kovu, pravdepodobne súčasť ruženca, datované rám-
covo do 18. – 19. storočia (obr. 7). Datovanie zánikového horizontu kostola potvrdil nález
troch mincí nájdených na tehlovej podlahe kostola: 1. Uhorsko, Mária Terézia (1740 – 1780),
Kremnica, Cu denár 1765. Typ ako Eypeltauer 1973, č. 301, 2. Rakúsko, Jozef II. (1780, 1790),
Viedeň, grešľa 1782. Typ ako Novotný 1995, s. 56, č. 19, 3. Tirolsko, Mária Terézia (1740 –
1780), Hall, grajciar 1780. Typ ako Eypeltauer 1973, č. 223a (určil M. Budaj). Jedna minca
bola zistená v sonde situovanej v priestore kostolného cintorína. Ide o mincu: Uhorsko, Ferdi-
nand II. (1619 – 1637), Kremnica, zlomok denára z roku 1633. Typ ako Huszár 1979, č. 1205
(určil M. Budaj). Zo stavebnej sutiny bolo vybraté množstvo úlomkov tenkostenného tabuľo-
vého skla, kusy malty a omietky, farebnej i maľovanej. Maľovaná omietka je maľovaná tma-
vočervenou farbou a na fragmentoch možno rozpoznať len linky a časti s tmavočerveným ná-
terom. Farebná omietka je bledočervená v plošnom farebnom nátere, väčšinou pod dvoma
vrstvami bieleho vápenného náteru. Nálezy štuky sú zväčša trojnásobne profilované. 

Výskum prevažne sutinových zásypov kostola ukázal, že v ich objeme sa nachádzajú hnu-
teľné archeologické nálezy z viacerých časových období, a to aj zo staršieho obdobia. 
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Obr. 7: Závada, Kostol sv. Michala. Výber nálezov (kreslil J. Somr)
Picture 7: Zavada, Church of St. Michael. Selection of foundings (painting by J. Somr)



Záver

Prvá etapa archeologického výskumu poskytla základné informácie o národnej kultúrnej pa-
miatke a otvorila ďalšie otázky, ktoré bude treba objasniť výskumom v ďalších sezónach. Jeho
úlohou bude spresnenie stavebného vývoja kostola a datovanie jeho vzniku. Nové vedomosti
o kostole prispejú k poznaniu najstarších dejín stredovekej Závady a k vyplneniu bieleho
miesta v období medzi doloženým veľkomoravským osídlením a prvými písomnými zmien-
kami o Závade patriacej topoľčianskemu hradnému panstvu zo 14. storočia.

Použité skratky

VMTO – nálezové správy Vlastivedného múzea Topoľčany (Dokumentácia Vlastivedného
múzea v Topoľčanoch, za poskytnutie ďakujeme riaditeľke múzea PhDr. Blažene Šmotláko-
vej.)

Za poskytnutie informácií ďakujeme doc. PhDr. M. Slivkovi, CSc., a Ing. arch. I. Staníkovi

Do tlače odporučil: doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
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Summary

First stage of research of the caducous Church of St. Michael 
and the cemetery in Zavada (Topolcany district)

The village Zavada is situated in the Nitra county, 13 kilometres north-west from the main district
town Topolcany. The locality of the researched Church of St. Michael is situated on the ridge in the
north-west part of the village in the height of 296 metres above sea level, in the location called „Behind
the Church“ (Chrib). The first written reference about this sacral building in Zavada can be found in
papal nomenclature dated back to 1332 – 1337.

The main incentive for the realization of this archeological research was the effort to explore the ori-
ginal Church of St. Michael and to provide its renovation and presentation of the results to the public.
The archeological research realised in 2007 was concentrated on the church and cemetery area localiza-
tion, identification of its extent and researh of the ground-plan dispozition before the destruction, e.i. the
latest building-up period of the church, as well as interpretation of the church cemetery based on the
fence wall. According to the facts taken from the archeological and architectonic-historical research of
the mentioned objects we can talk about 3 main constructional phases (picture 4).

The oldest constructional phase is represented by the original square-shaped foundations, in the se-
cond phase the church was extended with the presbytery together with the polygonal seal and outside
bearing pillars. However, what remains still questionable it the date of tower construction in the western
part, it could have been realised in the second constructional phase. The latest constructional phase is re-
presented by the conversion of the building interiors in the 18th century. Thanks to the surrounding
waste swamps research the movable archeological findings were located, mainly the material culture
from the 15th – 18th century. The research confirmed the existence of the older building dated back to
1332 – 1337 and helped with the partial ground-plan reconstruction of the latest development period.
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THEORETICAL ARCHAEOLOGISTS 
AND THE OTHERS: THE CASE OF SLOVAKIA

Eduard Krekovič

THEORETICAL ARCHAEOLOGISTS AND THE OTHERS: 
THE CASE OF SLOVAKIA 

Abstract: The article deals with the current state of communication between two groups of archaeologists in Slo-
vakia at present – theoretical archaeologists and the others. A difference between generations, pressure of media
and their preference for images instead of theories make the communication hard. However, the development in
Slovakia will presumably be similar to that in Britain: from rejecting of theory to official acceptance of it by fa-
mous universities. It is therefore necessary to present to students of archaeology as much information about con-
temporary theoretical trends as possible and to provide special courses for some problems.

Key words: theoretical archaeology, communication

Nineteen years ago E. Neustupný evaluated the situation in the field of theoretical archaeol-
ogy in Czechoslovakia (1991). The manuscript was written in 1987; only the short comment
was added to it in 1990. Since then political situation has dramatically changed, so I would like
to consider shortly what has changed in archaeology during this period of time. Czechoslova-
kia does not exist anymore. Therefore, I would deal with the situation in Slovakia, also because
archaeology in Czech Republic since 1989 has followed slightly different path. However, some
of my statements will relate also to archaeology in Czech Republic and archaeology in general.

It became clear that there are two groups of archaeologists in Slovakia (and not only in Slo-
vakia) at present – theoretical archaeologists and the others. I would not describe the last
group as practical archaeologists, because most of theoretical archaeologists carry out field re-
search as well. I will describe as the others archaeologists who are not interested in theory. Al-
though theory increasingly pervades archaeology, there are still problems in communication
between these two groups. The reasons are slightly different in different countries, though
some of them, of course, are common. The situation in Slovakia is perhaps specific in the sense
that the others here prevail and the group of theoretical archaeologists includes only few per-
sons who in fact do not have partners in communication. What are the reasons of this state of
things?

I agree with K. Kristiansen (2001, 42) that the transmission of scientific knowledge is to
a large degree culturally determined. The author regards language barrier as a significant factor
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and deals with communication between archaeologists of particular countries. I think his ideas
can be applied to spreading of American and British theoretical conceptions in Slovakia.

In Slovakia, as well as in other Central European countries, archaeologists of middle age
and older speak mainly German. Those who speak English are exceptions. It is the result of tra-
ditional orientation on German school of archaeology, which during post-war decades had re-
jected theoretical direction and aimed on works based on material from field research. Book re-
views and other sources of information about  Anglo-  American  trends had been missing in
Slovakia, which, of course, had political reasons as well. For instance, when in 70th I offered to
one of the leading Czechoslovak periodicals an article on new archaeology, editors rejected it.
So, for these reasons (language barrier, no information) Slovak archaeologists mentioned
above have been ignoring the emergence of processual and post-processual archaeology.

Further obstacle to the acceptance of contemporary theoretical conceptions is their slang.
We all know what is typology or stratigraphy, but if some archaeologists have not been con-
cerned with theory for a long time, they would probably have problems to understand what is
middle range theory, polythetic classification or world system. Reactions to D. Clarke’s Ana-
lytical archaeology in Britain in 1968 can serve as a good example. Even my students, who
speak English better than me, have considerable problems with translation and therefore under-
standing some terms in mentioned book and other theoretical publications. It is really problem-
atic to deal with theoretical literature without long-term systematic study. Older generation of
archaeologists therefore does not have any wish, nor motivation to consider these questions,
though at present information about theoretical problems is available also in German and
Czech languages. These archaeologists continue to be occupied with typology and chronology,
that is, with the approach which was acceptable in the past as well, when we wanted to avoid
applying Marxism in archaeology.

The other factor that influences theoretical work in archaeology follows from the very na-
ture of this discipline: in short, archaeology is not philosophy. Considering this, we can ask:
who is going to study archaeology today? It is a person who is interested in the past and espe-
cially in the material objects from past, in finds. The broad audience and therefore future stu-
dents of archaeology obtain information mainly from media (at present mainly from TV),
where our discipline is presented as a science which study mysterious hangovers obtained
sometimes in rather adventurous circumstances. It is not accident that the most famous archae-
ologist of present is Indiana Jones. Archaeology has for a long time belonged to the ‘fashion’
disciplines which are interesting for public. I am sure many people told you that originally they
wanted to study archaeology. However, archaeology is presented by media as ‘subterranean’
science, so students who come to universities have this orientation. They are interested rather in
discoveries during field research than in theory. From my experience I can tell that theoretical
questions occupy about 10% of students. Most of the rest simply do not have abilities to deal
with theoretical problems. Even professional archaeologists who understand theoretical texts
usually have philosophical background. Thus the characteristic sign of students of archaeology
is ‘fascinating by finds’ which unfortunately prevails in practice. Obtaining ‘new and beautiful’
finds has become the aim, not the mean of the discipline.

Some of practically oriented archaeologists argue that they do not have time for theory be-
cause they have to work on material. It is true that Slovakia is ‘archaeologically young’ coun-
try and that research on the big scale has begun only since the last half of 20th century. There are
still relatively unknown areas, so there is still work to be done. But if so called practical re-
searchers did not pay too much attention to excavation of new and newer material, they would
find time for the main theoretical problems at least - of course, if they wanted to. 

The different problem is narrow specialisation. In Slovakia specialisation on particular peri-
ods still prevails. Although there are researchers who aim on specific problems like aerial ar-
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chaeology or ecology, theory remains an isolated area. However, it is a problem of many Euro-
pean countries. By my opinion, it is not optimal situation. Theoretical archaeologists and the
others should communicate more and should not abuse each other, which was humorously, but
rather accurately described in famous Bluff your way in archaeology by P. Bahn. Archaeology
will not change without such communication. However, how to achieve this?

I think the main problem is difference between generations. Thus it would be advisable to
begin with young generation and to change the way of communication between archaeologists
and the media influencing the orientation of future students. It is necessary to speak not only
about interesting finds, but also about theoretical problems related to their interpretation. We
have to resist pressure of media and to present archaeology as a science which is occupied first
of all with humans and society, not only with finds. Of course, such topics are more difficult to
present, especially in television, considering its preference for images. But we should try. 

It is necessary to present to students of archaeology as much information about contempo-
rary theoretical trends as possible and to provide special courses for some problems. It will take
some time, and the development in Slovakia probably will be similar to that in Britain: from re-
jecting of theory to official acceptance of it by famous universities. Fortunately, Slovak theo-
retical archaeologists are concentrated in universities, so changes have already become visible.

Do tlače odporučil: Mgr. Tomáš König, PhD.
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Resumé 

„Teoretickí“  archeológovia a tí druhí: prípad Slovenska

Autor sa zamýšľa nad komunikáciou medzi tzv. teoretickými a ostatnými archeológmi. Na Slo-
vensku sa takmer nikto nevenuje teoretickej problematike, čo má niekoľko príčin. Pred rokom 1989 sa
sem dostávalo málo literatúry, ale ani nebol veľký záujem ju objednávať, lebo väčšina archeológov bola
orientovaná na nemecky písanú literatúru. V súčasnosti je situácia iná, ani mladá generácia však nemá
veľký záujem o teóriu. Jazyk teórie je často veľmi zložitý a žiada si dlhodobé sledovanie príslušnej pro-
blematiky. Mohlo by to byť spôsobené aj charakterom archeológie i zameraním stredoškolského štúdia.
U budúcich, ale aj súčasných študentov archeológie badať akúsi „fascináciu nálezmi“, teda ich zaujíma
najmä materiálna kultúra. Situácia sa len veľmi pomaly mení k lepšiemu, chýba najmä komunikácia
medzi tradičnými a teoretickými archeológmi.
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Anotácie a recenzie

Miroslav Plaček – Martin Bóna: Encyklopédia slovenských hradov.
Vydavateľstvo Slovart, Bratislava – Nakladatelství Libri, Praha 2007. 

391 strán, 451 obrázkov.

Dlho očakávané vydanie Encyklopédie slovenských hradov je výsledkom dlhodobej práce
dvoch autorov, ktorí venovali výskumu hradov podstatnú časť svojho života. Hoci na Slo-
vensku doteraz vyšlo viacero publikácií, aj encyklopedického charakteru, zameraných na slo-
venské hrady, prvýkrát vychádza publikácia, ktorá komplexne spracúva históriu, stavebný
vývoj i súčasný stav slovenských hradov. 

Práca je členená na tri časti: Všeobecnú časť, Náčrt vývoja slovenských hradov a Katalóg
slovenských hradov. V prvej časti M. Plaček zhŕňa históriu bádania a historické súvislosti bu-
dovania hradov na Slovensku, ktoré vďaka svojim geografickým pomerom patrí ku krajinám
s najväčšou koncentráciou stredovekých hradov. Text je bohato ilustrovaný dobovými zobraze-
niami, fotografiami a kresbami. Tie ešte zatraktívňujú už aj tak veľmi prehľadne napísanú ka-
pitolu, ktorá prevedie čitateľa od počiatkov záujmu o naše hrady súvisiacich s nástupom osvie-
tenstva, až po súčasný stav výskumu hradov. Nasleduje stručný, ale rovnako výstižný a pútavý
prehľad historického vývoja od Veľkej Moravy po rákociovské povstania. 

Druhá časť je venovaná stavebnému vývoju hradov. M. Bóna v nej na konkrétnych príkla-
doch charakterizuje rozmanité postupy pri budovaní hradov, vyplývajúce z ich polohy, funkcie
a dobovej vojenskej taktiky, zaoberá sa ich typológiou a začlenením do stratégie obrany kra-
jiny, analyzuje, akým spôsobom sa na hradnej architektúre prejavili dejinné medzníky, akými
sú tatársky vpád, obdobie vzrastu moci oligarchov, husitské výpravy, protiturecké vojny či sta-
vovské povstania. Opiera sa pritom o výsledky v minulosti i súčasnosti realizovaných archeo-
logických a architektonicko-historických výskumov. V závere sa zaoberá otázkou pamiatkovej
ochrany hradov a vyzdvihuje význam vznikajúcich občianskych združení, snažiacich sa o spo-
malenie procesu zániku mnohých zrúcanín. 

Hlavnou časťou práce je Katalóg slovenských hradov, obsahujúci 159 hesiel abecedne rade-
ných podľa názvov hradov. Popri histórií, analýze stavebného vývoja a súpise literatúry je
každé heslo doplnené pôdorysným zameraním alebo terénnym nákresom s vyznačením staveb-
ných fáz, fotografiami, rekonštrukciami a dobovými zobrazeniami, z ktorých sú mnohé publi-
kované po prvý raz. Na záver autori pridávajú zoznam 31 zaniknutých hradov, o ktorých exi-
stujú len sporné a nejasné informácie. Katalóg dopĺňa slovníček menej bežných výrazov,
abecedný register hradov a zoznam mien.

Tejto unikátnej publikácii je ťažké niečo vytknúť. Jej autori v nej zúročili bohaté skúsenosti
s výskumom hradov a v prípade M. Plačka aj skúsenosť s vydávaním encyklopédií tohto druhu
v susednom Česku. Jediným drobným nedostatkom sa zdá byť zaradenie niekoľkých lokalít,
pri ktorých je označenie hrad prinajmenšom otázne (napr. Brehov, Herľany, Šivetice) a v súlade
s definíciou uvádzanou M. Plačkom v úvode knihy ide v týchto prípadoch skôr o stredoveké
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hrádky. Hoci počiatky záujmu o stredoveké hrady sa u nás kladú už do 18. storočia, v intenzite
bádania nás susedné krajiny v minulosti predbehli a tento náskok dobiehame len pomaly.
Dielo M. Plačka a M. Bónu je na tejto ceste míľovým krokom.

Filip Jaššo

Peter S. Wells: Beyond Celts, Germans and Scythians. 
Archaeology and identity in Iron age Europe. 

Duckworth, London 2004, 160 strán, 15 obrázkov v texte.

V posledných desaťročiach badať zvýšený záujem archeológov o otázky etnicity a identity
minulých populácií. Po odmietnutí učenia G. Kossinu po 2. svetovej vojne sa archeológovia
(hlavne západní)  opäť „prebudili“ zásluhou kultúrnych antropológov – prelomový bol zborník
editovaný F. Barthom Ethnic groups and boundaries, ktorý vyšiel v roku 1969. V ňom sa Barth
i iní autori vyjadrujú o premenlivosti etnickej identity ľudských komunít, ktorá sa manifestne
prejavuje najmä pri komunikácii s inými komunitami. Publikácia mala taký vplyv, že niektorí
bádatelia dokonca hovoria o vývoji  „etnickej“ antropológie pred Barthom a po Barthovi. 

Barthove základné myšlienky ovplyvnili s istým oneskorením aj moderné bádanie o etnicite
v archeológii – ich prívržencom je aj autor recenzovanej práce. P. Wells ju poňal skôr ako učeb-
nicu pre študentov, čomu zodpovedá aj forma – len zriedka v nej nájdeme odkazy na literatúru
priamo v texte. K jednotlivým kapitolkám je však vzadu uvedený bohatý zoznam bádateľov
venujúcich sa  dobe železnej i teoretickým otázkam. Jedným z cieľov publikácie je snažiť sa
pochopiť, ako ľudské komunity vnímali seba, na rozdiel od bádania v minulosti, ktoré príliš
dbalo na vnímanie etnických skupín zvonku – napríklad sa príliš dôverovalo správam antic-
kých historikov. Texty sú však iba kultúrne produkty ovplyvnené dobou, spoločnosťou, politi-
kou i osobnými skúsenosťami autorov a väčšinou nereflektujú zmeny v čase. Autor sa podujal
preskúmať identitu etník alebo „etník“ doby železnej a rímskej. Snaží sa pritom zjednotiť esen-
cialistické a konštruktivistické poňatie etnicity (prvé kladie dôraz pri skúmaní etnicity na exis-
tenciu charakteristických, vopred daných znakov ako sú jazyk, kultúra, pôvod..., kým druhé
upredenostňuje sebaidentifikáciu a zdôrazňuje časovú podmienenosť a premenlivosť etnicity).
Podľa P. Wellsa nemusia  tieto dve koncepcie stáť v protiklade a môžu sa chápať ako dva rôzne
aspekty toho istého procesu. Prvotný a najdôležitejší je síce pocit vlastnej identity, táto však
môže mať aj rôzne manifestné prejavy v materiálnej i nemateriálnej kultúre. Ľudia produkujú
rôzne artefakty istým spôsobom, aby komunikovali  informáciu o sebe (napríklad identitu).
Tento proces však spätne vplýva na formovanie ich identity, ktorá sa môže časom zmeniť. Hra-
nice komunít v minulosti boli určite menej výrazné ako dnes, keď existujú štáty, styk s antic-
kým svetom však priniesol výrazné zmeny. Počas intenzívnych kontaktov so stredomorskou ci-
vilizáciou si barbarské spoločenstvá Európy od doby halštatskej začali viac uvedomovať svoju
vlastnú identitu a zároveň narastal aj status jednotlivcov, o čom svedčia bohaté  kniežacie
hroby (napríklad Vix, Hochdorf a i.).

V dobe laténskej (najmä od jej strednej časti) nastáva zmena a badáme posilňovanie skupi-
novej identity oproti individuálnej, čo sa prejavilo v istej uniformite pohrebného rítu. Výsled-
kom tohto procesu je objavenie sa Keltov, Skýtov a trochu neskôr Germánov. Pôvod týchto po-
menovaní nepoznáme, autor však ponúka zaujímavú analógiu: Gréci mohli vytvoriť
spomínané názvy podobe ako Kolumbus, keď nazval obyvateľov Ameriky Indiánmi, čo nako-
niec prijali aj samotní domorodci. Toto prirovnanie však nie je vhodné – Kolumbus sa domnie-
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val, že je v Indii, odtiaľ teda ten názov. Keltov, Skýtov a Germánov nazvali Gréci pravdepo-
dobne predsa len podľa nejakých reálne existujúcich zoskupení. Zrejme jedna menšia, ale Gré-
kom známa komunita dala meno všetkým spoločenstvám v danej oblasti, medzi ktorými an-
tickí autori nevideli žiadne rozdiely. V západnej Európe sa vytvoril stereotyp: označenie Kelt
znamenalo toľko ako bojovník, barbar zo severu. Preto môže byť spájanie niektorých ranola-
ténskych nálezov s Keltami podľa P. Wellsa zavádzajúce. Neskôr však niektoré barbarské ko-
munity, ktoré sa intenzívne stýkali s antickou kultúrou zistili, že ich takto nazývajú a osvojili si
tento etnonym. V časoch galských vojen Caesara už možno existovalo niečo ako „keltské 
povedomie“, spočiatku však bolo určite prvotné povedomie jednotlivých menších spoločen-
stiev – hoci aj jazykovo príbuzných. Veľké zoskupenia ako Kelti či Germáni (a napokon aj Slo-
vania) sú skôr konštrukciami jazykovedcov než odrazom reálnej identity obyvateľov barbar-
skej Európy.

Signifikantnú úlohu pri vytváraní obrazu o skupinách žijúcich za Alpami zohrali antické
opisy ťaženia Kimbrov a Teutónov, ktoré pravdepodobne ovplyvnili aj Caesara v jeho Zápi-
skoch... Ten nazval všetkých obyvateľov východne od Rýna Germánmi, hoci oni sa tak zrejme
nenazývali. Mimochodom ani Kimbrov a Teutónov dobové pramene neoznačujú ako Germá-
nov.  V dobe železnej Rýn pravdepodobne nepredstavoval hranicu hranicu medzi „Keltami“
a „Germánmi“,  túto vytvoril až Caesar. Zaujímavý je autorov postreh, že žiadny antický autor
nehovorí o jazykovej odlišnosti Keltov a Germánov. Podľa P. Wellsa to, čo rímski autori vní-
mali ako lúpežné nájazdy, boli možno len pokusy o zjednotenie Rimanmi násilne oddelených
komunít. Tento názor je však len špekuláciou, barbarským spoločenstvám v tom období prav-
depodobne nešlo o vytváranie nejakých teritoriálnych celkov.

S niektorými názormi autora určite možno polemizovať, iné svedčia o jeho menšej zoriento-
vanosti v problematike východohalštatského okruhu – napriek tomu však nájdeme v publikácii
mnohé podnetné myšlienky, ktoré môžu posunúť bádanie iným smerom. Jedna z nich je aj zdô-
raznenie dôležitosti kontextu a nielen analýzy  samotných nálezov. Treba pokročiť od typolo-
gicko – chronologického prístupu k riešeniu fenoménov identity,  utvárania sociálneho statusu,
vzťahov medzi pohlaviami a pod. v širšom geografickom i časovom kontexte.

Eduard Krekovič
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