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PRIMÁRNE ZDROJE RÁDIOLARITOVEJ 
A ROHOVCOVEJ SUROVINY A VÝROBNÉ DIELNE 

NA ŠTIEPANÚ KAMENNÚ INDUSTRIU 
V MIKROREGIÓNE STREŽENICE / LEDNICKÉ ROVNE 

Schreiber Peter

NATURAL SOURCES OF RADIOLTE AND CHERT RAW MATERIAL 
IN STREŽENICE / LEDNICKÉ ROVNE MICROREGION

Abstract: The article deals with radiolite chipped stone industry and the related nature sources of radiolte and

chert raw material in a particular microregion situated in the surroundings of Púchov in the cadastral territory of

the village of Streženice and the town of Lednické Rovne. Six sites with proved workshop processing of chipped stone

industry has been found by research so far. Isolated founds of chipped industry have been found in another seven

sites. Primary sources – outlets of radiolarite and chert raw material have been found in seven sites. Dating of the

chipped stone industry is framed into neolith eneolith. There is a stray finding of chipped industry use in a living

estate in Lednicke Rovne, Medné part, dated into the earlier up to late Bronze Age, or the Lusatian Culture.

Key words: microregion chipped industry neolith, eneolith

ÚVOD

Analyzovaný materiál štiepanej kamennej industrie bol získaný výhradne povrchovým prie-
skumom zberom vo vymedzenom mikroregióne.1 Z literatúry nie je zatiaľ známa žiadna
zmienka, ktorá by sa týkala štiepanej alebo hladenej kamennej industrie z vymedzenej oblasti.

VYMEDZENIE MIKROREGIÓNU A PRÍRODNÉ POMERY

Skúmaný mikroregión sa nachádza v okrese Púchov v katastrálnom území obcí: Lednické
Rovne, časti Medné a Horenická Hôrka a obce Streženice (ojedinelý nález rádiolaritového jadra
pochádza aj z priľahlého katastra Lednické Rovne, časť Lednické Rovne, poloha Trstence).
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Geologický podklad územia tvorí mezozoikum a paleogén bradlového pásma. Z hľadiska te-
matiky článku sa tu nachádzajú ložiská rádiolaritu, ktoré sú zaradené ako: kysucká sekvencia,
hetanž-kimeridž (Atlas krajiny, 2002).

Mikroregión sa nachádza na severovýchodnom okraji geomorfologického celku Biele Kar-
paty. Morfologicko-morfometrické typy reliéfu tu predstavujú: vrchoviny, silne členité a pa-
horkatiny, silne členité (Atlas krajiny, 2002).

STARŠIE ZMIENKY O PRIMÁRNYCH ZDROJOCH RÁDIOLARITU
V SLEDOVANEJ OBLASTI

Ide prevažne len o všeobecné informácie týkajúce sa výskytu zdrojov rádiolaritovej suroviny:
„ložiská zelenošedých a hnedých rádiolaritov vystupujú v jurskom bradlovom pásme Bielych
Karpát, od riečok Myjavy po Bielu vodu“ (Bárta, 1960a, 258, 257). Na inom mieste J. Bárta
(1960b, 301) píše: „v súvislosti s výskytom rádiolaritu naše novšie výskumy v Bielych Karpa-
toch ukazujú, že hranicu východov rádiolaritu treba zatiaľ presunúť aspoň po Bielu Vodu, keďže
povrchové ložiská rádiolaritu sme okrem Vlárskeho priesmyku zistili taktiež v skupine Chme-
ľovej za Vršatcom, Červeným Kameňom, v katastri Lednických Rovní a Medného“.V ďalších
prácach sa tiež všeobecne uvádza: „masovejší výskyt ložísk rádiolaritu v katastroch obcí Bo-
hunice, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Červený Kameň, Pruské, Tuchyňa a Lednické Rovne,
časť Medné až po Púchov“ (Bárta, 1960a, 257, 281, 282; 1965, 80; 1980, 10; Petrovský-Šich -
man, 1967, 30). Väčší výskyt ložísk rádiolaritu J. Bárta (1961, 17) tiež bližšie uvádza z katas-
trov Lednických Rovní, častí Medného a Horenickej Hôrky.

Katalóg lokalít primárne zdroje rádiolaritovej suroviny v rámci mikroregiónu

Čísla a označenie lokalít sa zhodujú s vyobrazením na mape (pozri príloha mapa 1); ak bola lokalita
presnejšie zameraná v GPS, uvádzam jej súradnice v systéme WGS 84. Topografické názvy lokalít vy-
chádzajú zo základných máp mierky 1: 10 000, mapových listov: 25-43-15, 25-43-20.
Lokalita č. 1a: Lednické Rovne, časť Horenická Hôrka; poloha (bez miestneho názvu)
Rámcovo môže ísť o skôr citované nálezisko: J. Bárta (1961, 17) uvádza okrem iného aj ložiská rádio-
laritu z katastra Horenickej Hôrky.
Na mieste (poľnej ceste) som prieskumom zistil primárne ložiská červenohnedého rádiolaritu a čierneho
rohovca, štiepaná industria a doklady ťažby neboli zistené.

Lokalita č. 2a: Lednické Rovne, časť Medné; poloha Vysoký Háj (kóta 415)
Na temene vrchu Vysoký háj sa nachádzajú väčšie východy červenohnedého rádiolaritu. Štiepaná in-
dustria, alebo doklady ťažby neboli nájdené.

Lokalita č. 3a: Lednické Rovne, časť Medné; poloha (bez miestneho názvu)
V uvedenej polohe sú povrchové východy čierneho až tmavomodrého rohovca. Surovina sa dostáva na
povrch spolu s vápencovým podložím pri orbe. Tiež sú tu doklady primárneho spracovania suroviny na
mieste, jadrá, úštepy (pozri lokalita 3b).

Lokalita č. 4a: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
Poloha sa nachádza 235m SZ od vrcholu Skala (kóta 470,2). Na poľnej ceste je tu odkrytý východ čer-
venohnedého rádiolaritu. Nachádzajú sa tu tiež nepočetné nálezy štiepanej industrie, ktoré dokladajú vý-
robu na mieste (pozri lokalita 14b).
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Obr. 1. 1, 3, 5, 8 – Lednické Rovne, časť Medné, poloha – bez názvu (lokalita č. 2b); 
2, 6, 7 – poloha – bez názvu (lokalita č. 3b); 4 – Streženice, časť – nemá časti, poloha Štepnice 

(lokalita č. 5b); 9, 10 – poloha Podielie (lokalita č. 4b). Mierka a: 1 – 4, 6, 7; b : 5, 8 – 10.

Fig. 1. 1, 3, 5, 8 – Lednické Rovne, part Medné, location – no name (site n. 2b); 
2, 6, 7 – location – no name (site n. 3b); 4 – Streženice, part – no parts, location Štepnice (site n. 5b); 

9, 10 – location Podielie (site n. 4b). Scale a: 1 – 4, 6, 7; b : 5, 8 – 10.



Lokalita č. 5a: Streženice, nemá časti obce; polohy (rozsiahlejšia poloha)
Na južných úpätiach vrchu Keblie sa nachádza viacero polôh s bohatými prirodzenými východmi rá-
diolaritovej suroviny.

Lokalita č. 6a: Streženice, nemá časti obce; polohy (rozsiahlejšia poloha)
Na južných úpätiach vrchu Kozárov kopec sa nachádza viacero polôh s bohatými prirodzenými východmi
rádiolaritovej suroviny.

Lokalita č. 7a: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
Rozsiahlejšia poloha, na lesnej ceste sa nachádzajú kusy zvetranej rádiolaritovej suroviny červenohne-
dej farby, ktorá eroduje zo svahu v bezprostrednej blízkosti. V rámci lokality sú aj doklady štiepanej ka-
mennej industrie (pozri lokalita 9b).

Katalóg lokalít so štiepanou kamennou industriou v rámci mikroregiónu

Čísla a označenie lokalít sa zhodujú s vyobrazením na mape (pozri príloha mapa 1); ak bola lokalita
presnejšie zameraná v GPS, uvádzam jej súradnice v systéme WGS 84. Topografické názvy lokalít vy-
chádzajú zo základných máp mierky 1: 10 000, mapových listov: 25-43-15, 25-43-20.
Lokalita č. 1b: Lednické Rovne, časť Lednické Rovne; poloha Trstence. Z uvedenej polohy pochádza
len jeden kus nepravidelného úštepového jadra z červenohnedého rádiolaritu.

Lokalita č. 2b: Lednické Rovne, časť Medné; poloha (bez miestneho názvu).
WGS 84: y 49 05 40.7; x 18 16 33.4
Z polohy pochádza nepočetná štiepaná industria (12 ks), materiál je rohovec tmavomodrej až čiernej
farby.
Jadrá sú zastúpené počtom 9 ks, všetky sú nepravidelné úštepové a nachádzajú sa v pokročilom stave vy-
ťaženia (obr. 1: 5, 8). Ďalej sa v kolekcii nachádza jeden úštep (obr. 1: 1) a jeden masívnejší dekortikačný
úštep.
Nástroje: predstavujú len dva kusy, úštep s jemnou okrajovou retušou a masívnejší úštep s okrajovou re-
tušou (obr. 1: 3).
Priamo z uvedenej polohy pochádza aj črepový materiál (22 ks), tieto nálezy sa dajú zaradiť do lužic-
kej kultúry s rámcovým datovaním do mladšej až neskorej doby bronzovej.
Poznámka: pri tejto lokalite je dôležitý aj fakt, že v nepočetnej kolekcii štiepanej industrie z lokality je
7 ks vyrobených z miestnej suroviny (rohovca) čiernej až tmavosivej farby, ktorá vystupuje na povrch
cca 318m SV od lokality.

Lokalita č. 3b: Lednické Rovne, časť Medné; poloha (bez miestneho názvu)
Táto poloha je blízka vyššie uvedenej lokalite (vzdialená cca 318m). Z lokality pochádza len 13 ks štie-
panej industrie, ktorá je dokladom výroby priamo na mieste. Nachádzajú sa tu aj prirodzené východy tma-
vomodrého až čierneho rohovca.
Jadier je 10 ks, sú úštepové, nepravidelných tvarov, jedno jadro je „načaté“ primárne jadro v počiatoč-
nej fáze ťažby, ostatné sú v pokročilom stave vyťaženia.
Úštepy tvoria len 2 ks (obr. 1: 2, 7); čepeľ predstavuje 1 ks (obr. 1: 6) zlomená čepeľ s krátkou bočnou
retušou (materiál hnedý rádiolarit). Poznámka: okrem spomenutej čepele sú všetky artefakty vyrobené
z miestneho rohovca, čiernej až tmavosivej farby.

Lokalita č. 4b: Streženice, nemá časti obce; poloha Poddielie
Rozsiahlejšia poloha nachádzajúca sa v sedle pod úpätím vrchu Keblie a kótou Vysoká (417, 4). Z loka-
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lity pochádzajú nálezy štiepanej kamennej industrie v počte 62 ks, ktoré majú charakter výrobného od-
padu. Materiál predstavuje rádiolarit červenohnedej farby, v menšej miere sa vyskytuje aj surovina s oli-
vovozeleným nádychom.

Jadrá: predstavujú 27 ks, jeden kus predstavuje primárne úštepové jadro (obr. 4: 9), čepeľovo úštepové
jadrá predstavujú tri kusy (obr. 1: 10; 3: 4, 8). Zvyšok (23 ks) tvoria nepravidelné úštepové jadrá, ktoré
sa nachádzajú v pokročilom stave vyťaženia (obr. 1: 9; 2: 10).
Úštepy (spolu): predstavujú 26 ks, z toho 20 ks je neretušovaných (obr. 2: 11; 3: 9 zobrazené z ventrál-
nej strany) a 6 ks tvoria retušované úštepy (obr. 2: 1, 2, 3, 9; 3: 6), čepeľovitý úštep (obr. 2: 7).
Čepele: retušované čepele predstavujú 2 ks (obr. 2: 8; 3: 10); neretušované čepele 2 ks (obr. 3: 1).
Nástroje: vruby (obr. 2: 6; 3: 2, 5); vrták na úštepe (obr. 3: 3 zobrazené z ventrálnej strany); tzv. „zou-
bek“ (podľa českej terminológie) (obr. 3: 7); škrabadlá vyrobené zo zlomkov suroviny (obr. 2: 4, 5).

Lokalita č. 5b: Streženice, nemá časti obce; poloha Štepnice (kóta 386,9). Z uvedenej polohy pochádza
len jeden kus štiepanej industrie: čepeľ z hrany jadra prvej fázy (obr. 1: 4), ktorá na dorzálnej strane
nesie čiastočné pokrytie pôvodným povrchom.

Lokalita č. 6b: Streženice, nemá časti obce; poloha Štepnická skala (polohopisne bližšie neurčená). Z lo-
kality pochádza väčšia čepeľ s leskom a s jemnou okrajovou retušou (obr. 4: 8).

Lokalita č. 7b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
a) WGS 84: y 49 06 44.2; x 18 16 57.7
b) WGS 84: y 49 06 43.9; x 18 16 55.3
Poloha sa nachádza na úpätí vrchu Keblie. Pochádzajú z nej nepočetné doklady primárneho spracovania
suroviny. Nálezy tvorí: polyedrické jadro, nachádza sa v pokročilom stave vyťaženia, materiál červe-
nohnedý rádiolarit a dva dekortikačné úštepy z červenohnedého rádiolaritu.

Lokalita č. 8b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
WGS 84: y 49 07 01.0; x 18 16 43.6
Poloha sa nachádza na úpätí vrchu Keblie, na poľnej ceste. Priamo na mieste sú odkryté východy rádio-
laritovej suroviny spolu s nálezmi štiepanej industrie, ktorá má dielenský charakter. Materiál je rádiola-
rit, prevláda červenohnedá farba, nálezy tvorí len 19 ks štiepanej industrie.
Jadro predstavuje len jeden kus, ide o väčšie načaté úštepové jadro.
Úštepy: predstavujú 11 ks, ide o hrubšie úštepy ktoré sú odpadom po začisťovaní jadier a dokladajú ur-
čitý stupeň výroby priamo na mieste (obr. 5: 1, 2, 5, 6, 8; 6: 1, 2); obr. 5: 1, 2, 5, 6, 8 zobrazené z ven-
trálnej strany. Úštepy z hrany jadra (obr. 4: 5, 6; 5: 4, 7). Drobné úštepy a zlomky sú zastúpené piatimi
kúskami.
Čepele: čepeľ s jemnou laterálnou retušou (obr. 4: 7) a menšia čepieľka (obr. 5: 3).
Poznámka: industria z lokality okrem čepelí nenesie makroskopicky sledovateľné pracovné stopy (retuše,
lesky), alebo stopy sekundárnych úprav.
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Základné typy štiepanej kamennej industrie na lokalite

Druh formy počet ks %

Jadrá 27 44

Úštepy 26 42

Čepele 4 6

Fragmenty a zlomky 5 8

Spolu 62 100



10

Obr. 2. 1 – 11 – Streženice, časť – nemá časti, poloha Podielie (lokalita č. 4b).

Fig. 2. 1 – 11 – Streženice, part – no parts, location Podielie (site n. 4b).
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Obr. 3. 1 – 10 – Streženice, časť – nemá časti, poloha Podielie (lokalita č. 4b).

Fig. 3. 1 – 0 – Streženice, part – no parts, location Podielie (site n. 4b).
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Obr. 4. 1 – 4 – Streženice, časť – nemá časti, poloha – bez názvu (lokalita č. 14b); 5 – 7 – poloha – bez
názvu (lokalita n. 8b); 9 – poloha Poddielie (lokalita č. 4b); 8 – poloha Štepnická skala, (lokalita č. 6b). 

Mierka a: 1 – 8, b: 9.

Fig. 4. 1 – 4 – Streženice, part – no parts, location – no name (site n. 14b); 5 – 7 – location – no name 
(site n. 8b); 9 – location Poddielie (site n. 4b); 8 – location Štepnická skala, (site n. 6b). 

Scale a: 1 – 8, b: 9.
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Obr. 5. 1 – 8 – Streženice, časť – nemá časti, poloha – bez názvu (lokalita č. 8b); 
9 – 10 – poloha – bez názvu (lokalita č. 14b).

Fig. 5. 1 – 8 – Streženice, part – no parts, location – no name (site n. 8b); 
9 – 10 – location – no name (site n. 14b).



Lokalita č. 9b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
WGS 84: y 49 07 00.6; x 18 16 42.7
Poloha sa nachádza na úpätí vrchu Keblie, na poľnej ceste. Priamo na mieste sú odkryté východy rádio-
laritovej suroviny spolu s nálezmi štiepanej industrie, ktorá má dielenský charakter. Z lokality pochádza
len 10 ks štiepanej kamennej industrie, materiál je červenohnedý rádiolarit.
Jadro predstavuje len jeden kus, nepravidelné úštepové, nachádza sa v počiatočnej fáze ťažby. Úštepy tvo-
ria len dva kusy, sú to hrubšie dekortikačné úštepy.
Zvyšok industrie (7ks) tvoria fragmenty a zlomky suroviny.
Poznámka: na štiepanej industrii z polohy nie sú žiadne makroskopicky sledovateľné stopy použitia,
alebo sekundárnej úpravy.

Lokalita č. 10b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
WGS 84: y 49 06 59.1; x 18 16 54.6
Nachádza sa na poľnej ceste, neďaleko polohy č. 9b. Pochádza z nej 16 ks štiepanej industrie, všetok ma-
teriál tvorí čierny až tmavosivý rohovec.
Jadro sa tu nachádza v počte 1 ks, je to polyedrické úštepové jadro. Úštepy predstavujú päť kusov a zvy-
šok, (10 ks) tvoria fragmenty a zlomky suroviny.
Poznámka: na štiepanej industrii z polohy nie sú žiadne makroskopicky sledovateľné stopy použitia.

Lokalita č. 11b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
WGS 84: y 49 06 44.2; x 18 16 57.7
Z polohy pochádzajú len dva kusy štiepanej industrie, ide o jedno nepravidelné úštepové jadro a jeden
úštep z hrany jadra. Materiál je pri obidvoch kusoch červenohnedý rádiolarit.

Lokalita č. 12b: Streženice, nemá časti obce; poloha Za Bukovinou
WGS 84: y 49 07 00.7; x 18 16 31.9
Na uvedenej polohe sa našiel len jeden menší rádiolaritový úštep.

Lokalita č. 13b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
WGS 84: y 49 07 09.7; x 18 17 00.1
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Obr. 6. 1,2 – Streženice, časť – nemá časti, poloha – bez názvu (lokalita č. 8b).

Fig. 6. 1,2 – Streženice, part – no parts, location – no name (site n. 8b).



Z polohy pochádzajú len dva kusy štiepanej industrie: nepravidelné úštepové polyedrické jadro a rezí-
duum jadra. Materiál je v obidvoch prípadoch červenohnedý rádiolarit.

Lokalita č. 14b: Streženice, nemá časti obce; poloha (bez miestneho názvu)
Poloha sa nachádza nad osadou Štepnice. Na poľnej ceste tu na povrch vychádza rádiolaritová žila. Su-
rovina je červenohnedej farby, ale v malej miere sa tu nachádza aj olivovozelený rádiolarit. Štiepaná in-
dustria má dielenský charakter, predstavuje ju 12ks.
Načaté primárne úštepové jadro; menšie čepeľové jadrá (obr. 4: 1; 5: 9); úštepy 2ks (obr. 4: 2); čepeľ
z hrany jadra prvej fázy (obr. 5: 10); menšia čepieľka (obr. 4: 3), bazálna časť čepieľky (obr. 4: 4). Zvy-
šok predstavujú fragmenty a zlomky suroviny.

DATOVANIE NÁLEZOV A LOKALÍT

Úvodom tejto kapitoly treba povedať, že priamo z územia vymedzeného mikroregiónu nie sú
z literatúry známe takmer žiadne lokality, ktoré by dokladali osídlenie sledovanej oblasti v ča-
sovom období od doby kamennej po staršiu dobu bronzovú, počas ktorej sa všeobecne ešte pred-
pokladá masovejšie využívanie silicitov v rámci Strednej Európy. Z literatúry je známa len jedna
lokalita s datovaním do mladšej doby kamennej. J. Moravčík uvádza, že: sídlisko z obdobia ne-
olitu sa zistilo tiež na Štepnickej skale v Streženiciach, kde sa našlo hlinené závažie a slabo vy-
pálený črep (Janas, Bernát, Moravčík, 2006, 13).

Rovnako pri mnou prevádzaných opakovaných prieskumoch na jednotlivých lokalitách, až
na jednu výnimku, nebol nájdený žiadny keramický materiál, ktorý by prípadne mohol jednoz-
načnejšie ozrejmiť datovanie nálezov štiepanej kamennej industrie.

Jedinú výnimku predstavuje lokalita Lednické Rovne, časť Medné (pozri katalóg lokalít, lo-
kalita č. 2b). Keramický materiál z lokality sa dá zaradiť do mladšej alebo neskorej doby bron-
zovej s kultúrnym priradením do lužickej kultúry.
Štiepaná kamenná industria z uvedenej polohy, ktorá má úštepový charakter (nepravidelné

úštepové jadrá a úštepy), nevybočuje z rámca industrií pripisovaných kultúram popolnicových
polí, ktoré sa uvádzajú napr. v oblasti Krumlovského lesa na Morave (Oliva, 2001, 340, 342;
Oliva, Neruda, Přichystal, 1999, 301). Rovnaký charakter má aj industria z priľahlej lokality Led-
nické Rovne, časť Medné (lokalita č. 2b). Analógie k nálezom z obdobia popolnicových polí
v Krumlovskom lese môžeme vidieť aj vo využití rohovcovej suroviny, ktorá má nepravidelný
ráz povrchu, s početnými trhlinami a otvormi (Oliva, 2001, 340). Dôsledkom zníženej kvality su-
roviny sú aj jej horšie štiepne vlastnosti, vytvárané jej nepravidelným lomom pozdĺž trhlín.

Opísaná rohovcová surovina sa nachádza v absolútnej prevahe len v rámci dvoch vyššie uve-
dených lokalít mikroregiónu. Jadrá tvoria nepravidelné úštepové kusy (obr. 1: 5, 8); úštepy (obr.
1: 1, 2, 3, 7). Čepeľ predstavuje len jeden kus (obr. 1: 6), na rozdiel od ostatnej industrie je vy-
robená z hnedého rádiolaritu.

Lokalitou, z ktorej pochádza najpočetnejšia kolekcia štiepanej industrie, je Streženice, poloha
Poddielie (lokalita č. 4b). Všetkých jadier je 27 ks; primárne úštepové jadro (obr. 4: 9), čepeľovo
úštepové jadrá (obr. 1: 10; 3: 4, 8); z toho 23 ks predstavujú nepravidelné úštepové jadrá v po-
kročilom stave vyťaženia (obr. 1: 9; 2: 10). Úštepov je 26 ks, z toho 20 ks je neretušovaných
a 6 ks tvoria retušované úštepy a jeden čepeľovitý úštep; čepele predstavujú len 4 ks, z toho re-
tušované čepele predstavujú 2 ks.

Zastúpenie jadier na lokalite predstavuje takmer polovicu industrie (44 %). Spolu s dekorti-
kačnými úštepmi (obr. 2: 3; 3: 9), ktoré počtom 10 ks (38 ) tvoria necelú polovicu všetkých úšte-
pov z lokality, sú dokladom primárneho dielenského spracovania rádiolaritovej suroviny
z blízkych zdrojov.

15



16

Mapa 1
Map 1

Mierka 1 : 20 000 (podľa máp 1 : 10 000; 25-43-15, 25-43-20)
Scale 1 : 20 000 (according to maps 1 : 10 000; 25-43-15, 25-43-20)

Ložiská rádiolaritu 
Deposits rádiolarite

Lokality so štiepanou kamennou industriou 
Site with stone chipped industrie



Časové, respektíve kultúrne zaradenie industrie pre jej dielenský charakter sa dá len ťažko
bližšie určiť. Keď zoberieme najbližšie presnejšie datované nálezové situácie z ťažobnej oblasti
v Krumlovskom lese na Morave, môžeme nepočetné čepeľovo úštepové jadrá z lokality Pod-
dielie len rámcovo zaradiť do obdobia neolitu eneolitu (obr. 1: 10; 3: 4, 8). Z technologického
hľadiska sa v ťažobnej oblasti Krumlovského lesa čepeľové jadrá vyskytujú v kultúre s lineár-
nou keramikou a tiež v mladšej fáze moravskej maľovanej keramiky (Oliva, Neruda, Přichys-
tal, 1999, obr. 24, 26).

Z nástrojov na lokalite najpočetnejšie sú vruby (obr. 2: 6; 3: 2, 5) a tzv. „zoubek“ (obr. 3: 7):
analogicky sa vyskytujú aj v rámci už uvedených ťažobných areálov Krumlovského lesa, a to
v kontexte nálezísk z mladšej fázy moravskej maľovanej keramiky, ale tiež aj staršej doby bron-
zovej (Oliva, Neruda, Přichystal, 1999, 279, 287,288, 298, obr. 25, 26, 29, 32). Podobné tvary
ako vrták na úštepe (obr. 3: 3) nachádzame v kultúre s lineárnou keramikou (Kozłowski, 1989,
plate VIII: 1, 2; Vencl, 1960, tab. 16: 13; 20: 15). Škrabadlá (obr. 2: 4, 5) – analogické tvary sú
aj z obdobia neolitu na lokalite Svodín v lengyelskej kultúre (Kaczanowska, Kozłowski, 1991,
76).

Ostatné nástroje: retušované úštepy (obr. 2: 1, 2, 3, 9; 3: 6), čepeľovitý úštep (obr. 2: 7) a re-
tušované čepele (obr. 2: 8; 3: 10) sa vyskytujú priebežne. Dajú sa preto len rámcovo zaradiť do
obdobia doby kamennej a v rámci kontextu lokality sú preto klasifikované ako neolit eneolit.

Všeobecne sa teda o štiepanej kamennej industrii z lokality dá povedať, že sa dá zaradiť do
obdobia neolitu eneolitu s analógiami v prostredí lineárnej keramiky až lengyelskej kultúry.

Posledné tri lokality, z ktorých pochádzajú menšie kolekcie štiepanej industrie, sa nachádzajú
v katastri obce Streženice. Ide o polohy s označením lokality: č. 8b; č. 9b; č. 14b (podľa kata-
lógu lokalít). Pochádza z nich nepočetná a málo výrazná čepeľovo-úštepová industria. Vý-
znamným faktom pri uvedených lokalitách je, že artefakty sa nachádzajú priamo na mieste
východov rádiolaritovej suroviny, lokality: č. 4a/14b; č. 7a/9b. Teda v rámci týchto nálezových
kontextov sa môže rátať aj s povrchovým získavaním ťažbou rádiolaritovej suroviny.

Vyobrazený výber štiepanej industrie z uvedených lokalít má charakter primárneho spraco-
vania na mieste: lokalita č. 8b hrubšie úštepy (obr. 5: 1, 2, 5, 6, 8; 6: 1, 2); úštepy z hrany jadra
(obr. 4: 5, 6; 5: 4, 7); čepeľ s jemnou laterálnou retušou (obr. 4: 7), menšia čepieľka (obr. 5: 3);
lokalita č. 14b menšie čepeľové jadrá (obr. 4: 1; 5: 9); úštepy (obr. 4: 2); čepeľ z hrany jadra prvej
fázy (obr. 5: 10); menšia čepieľka (obr. 4: 3), bazálna časť čepieľky (obr. 4: 4).

Tieto lokality by sa len v rámci širších regionálnych a nálezových súvislostí mohli datovať
do rozsahu neolitického eneolitického osídlenia. Respektíve ako rovnako rámcovo datované vý-
robno-ťažobné lokality v blízkej oblasti bradlového pásma Bielych Karpát od Vlárskeho prie-
smyku po Vršatské Podhradie. (Bližšie k tomu: Cheben et. al. , 1995; Cheben, Cheben, Tirpák,
2006; Vencl, 1967).

Nakoniec treba ešte uviesť ojedinelý nález väčšej čepele s leskom a s jemnou okrajovou re-
tušou (obr. 4: 8) zo Streženíc, Štepnickej skaly, bližšie neurčenej polohy. Táto čepeľ má určité
analógie v skupine priečne retušovaných čepelí s leskom, ako aj kosákových čepelí na lokalite
Svodín s datovaním do prvých dvoch fáz lengyelskej kultúry, resp. moravskej maľovanej kera-
miky (Kaczanowska, Kozłowski, 1991, Tafel, 11: 4, 5; 23: 1, 2; Kazdová, 1983, obr. 1: 8, 13).
Morfologicky podobné nálezy čepelí s pozdĺžnym rovným leskom sú známe z eneolitu. Bývajú
vyrobené z bavorského platensilexu, na nálezisku v Brne-Líšni bola takáto čepeľ nájdená spo-
ločne s keramickými nálezmi bolerázskeho charakteru (Medunová-Benešová, 1979, 7).
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ŠIRŠIE REGIONÁLNE SÚVISLOSTI PRI DATOVANÍ LOKALÍT

Prvou lokalitou, ktorá je známa z literatúry a svojou polohou bezprostredne súvisí s východmi
rádiolaritovej suroviny v oblasti, je Púchov, časť Hrabovka, poloha Na Dúbí (kóta 314). J. Bárta
(1960a, 281) ju označil ako Púchov III – Hrabovka. Uvádza, že nálezy dokladajú výrobu na
mieste a ukazujú tiež na blízkosť rádiolaritovej žily v okolí. Málopočetný a nevýrazný materiál
neumožňuje bližšie typologické zaradenie, možno však predpokladať, že ide o paleolitickú in-
dustriu. Neskôr roku 1967 Petrovský-Šichman s odvolaním sa na nové datovanie lokality uvá-
dza: „paleolitik dr. Bárta predpokladá, že rádiolarity z návršia nad Hrabovkou sú neolitického
pôvodu“ (Petrovský-Šichman, 1967, 30). Poznámka: uvedená lokalita Hrabovka, poloha Na
Dúbí už nie je priamo zahrnutá do vymedzeného mikroregiónu.
Ďalšou lokalitou, ktorá by svojou polohou mohla mať súvis s vymedzeným mikroregiónom,

je Púchov, poloha Skala. Vzdialenosť vzdušnou čiarou od primárnych zdrojov rádiolariotvej su-
roviny a lokalít mikroregiónu je cca 2 – 3,5 km severovýchodným smerom. Datovanie nálezov
z Púchovskej skaly do paleolitu sa uvádza ako sporné a zároveň sú tu zmienky aj tom, že z lo-
kality je len skromný materiál štiepanej silicitovej industrie všeobecne (Bárta, Bánesz, 1971,
291, 311; Bárta, 1960a; Bárta, 1980b, 124, 129). Významnejšie osídlenie lokality Skala je do-
ložené práve až z obdobia, ktoré sa dá však len rámcovo označiť ako neolit eneolit. Predstavuje
ho kolekcia hladenej kamennej industrie (Hoening, Halaša, 1903, 121, obr. 22) a medený seke-
romlat (Hoening, Halaša, 1905, 136, obr. 32; Novotná, 1955, 72, 73, 88). Z intravilánu mesta Pú-
chov treba ešte zmieniť nálezy z polohy Pod Lachovcom (Vodárenskej ulice). Pri prekopávaní
spodných vrstiev pohrebiska lužickej kultúry sa našla keramika z mladšej doby kamennej a po-
lotovar kamennej sekerky. Málo výrazné črepy dokladajú na mieste staršie osídlenie (okolo 5.
alebo 4. tisícročia pred n. l.) (Moravčík, 2006, 18). Z lokality sa uvádzajú aj nálezy štiepanej in-
dustrie z plochy žiaroviska lužickej kultúry: „na žiarovisku pohrebiska sa našli v prepálenej ze-
mine hrubej 10 – 15cm žiarom poškodené: sklenené perly, čepieľky z rádiolaritu, silexu,
obsidiánu a bronzové predmety“ (Moravčík, 2006, 18). Poznámka: pri zmienených, nevyobra-
zených nálezoch štiepanej industrie ťažko povedať, či patria ku staršiemu, alebo k mladšiemu
osídleniu lokality.

Posledné dve lokality, ktoré ležia na opačnej (ľavej strane) Váhu, sú v katastri obce Dolné
Kočkovce: Medzipotočie a Rybníky. Nachádzajú sa cca 3 – 4,5 km východným až juhový-
chodným smerom od vymedzeného mikroregiónu. Z uvedených lokalít sa síce priamo nespo-
mína štiepaná kamenná industria, ale uvádza sa keramika lengyelskej kultúry lengyel IV
(Moravčík, 1976a, 15; 1976b, 15).

Záver

Paleolitické osídlenie nebolo na sledovanom území mikroregiónu preukázateľne doložené. Rov-
nako staršie zmienky o lokalitách v blízkom okolí, pokiaľ ide o ich datovanie do obdobia pa-
leolitu, sú rozporuplné. Preto sa zatiaľ ani nepredpokladá, že by sa výrobné dielne na štiepanú
kamennú surovinu v rámci mikroregiónu mohli spájať aj s týmto starším obdobím.

Iná situácia je až v období neolitu, respektíve eneolitu, keď sa už priamo ráta aj s ťažobnou
činnosťou rádiolaritovej suroviny v oblasti bradlového pásma Bielych Karpát od Vlárskeho prie-
smyku po Vršatské Podhradie.

Datovanie lokalít výrobných dielni na štiepanú rádiolaritovú industriu v rámci vymedzeného
mikroregiónu sa na základe analógii k analyzovaného materiálu dá len rámcovo zaradiť do ob-
dobia neolitu až eneolitu. Ich bližšiemu chronologickému alebo prípadne aj kultúrnemu zara-
deniu bráni charakter štiepaných industrii. Ten je tvorený prevažne dielenským odpadom
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s absenciou výraznejších vedúcich typov industrie. Napriek tomu sa z hľadiska širších súvislostí
v regióne Púchova dá predpokladať, že väčšia hustota osídlenia oblasti začína až od staršieho
eneolitu, lengyelskou kultúrou, respektíve jej ludanickou fázou.

Jedinú výnimku v rámci mikroregiónu predstavuje lokalita Lednické Rovne, časť Medné,
kde sa doklady využitia štiepanej rohovcovej industrie môžu dať do súvisu s osídlením z mlad-
šej alebo neskorej doby bronzovej (lužická kultúra).

Poďakovanie: chcel by som tu poďakovať za spoluprácu a cenné informácie Stanislave Fli-
melovej z Púchova a Mgr. Róbertovi Májskemu z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

Do tlače odporučil: PhDr.Vladimír Varsik, CSc.
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Summary

Natural sources of radiolte and chert raw material 
in Streženice / Lednické Rovne microregion

Paleolithic settlement has not been provably supported with evidence, as well as the older notices of the
Paleolithic Period foundings in the nearby sites have been contradictory.

That is why any relation of the microregion chipped stone raw material workshops with this older
period has not been taken into consideration. On the other side it is different with the Neolithic Period
in which mining of radiolite raw material in the area of the Biele Karpaty mountains from the Vlara Pass
up to the village of Vršatské Podhradie. Dating of the sites – chipped radiolite stone production workshops
in the particular microregion can be framed into the period of Neolith up to Eneolith on the base of
analogy with the analysed material. The character of the chipped industries makes it difficult to categorize
them chronologically or from the point of view of the culture as they are mostly represented by workshop
waste without any distinctive industry types. In spite of that taking wider connections of the Púchov
region we can suppose that higher density of the region settlement started in the later Eneolith, the
Lengyel Culture, or by its Ludanice Stage. The only exception has been represented by the Lednické
Rovne site, the Medné part, chipped chert industry use of which can be related to the settlement of
younger or later Bronze Age (the Lusatian Culture).
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PRÍSPEVOK K OSÍDLENIU 
DOLNÉHO POVODIA HRONA A IPĽA 

NA ZAČIATKU ENEOLITU

Jana Šuteková

A SHORT STUDY OF THE EARLY AENEOLITHIC SETTLEMENT AREA 
OF THE LOWER HRON BASIN 

Abstract: The author analyzes pottery from the solitary settlement object found in southern parts of the town Le-

vice, located in the lower Hron basin in southwestern Slovakia. Ceramics are dated to the period of Ludanice

Group of Lengyel culture. There were detected some specific elements, though. As the author expects, contacts with

the southern areas of Balaton-Lasinja 1, mediated along the rivers Hron and Ipeľ, can be recognized in the cera-

mic production. In the early Aeneolithic the local settlement pattern is not as concentrated as in the western parts

of Slovakia, but the region could play an important role in the control and trade with copper and metal production

between southern Danube area and northern parts of the central Slovakia.

Key words: Levice; Ludanice Group of Lengyel culture; Epilengyel; settlement; river Hron and Ipeľ.

ÚVOD

Začiatok eneolitu je v oblasti stredného Dunaja spojený s osídlením uzatvárajúcim vývoj len-
gyelského kultúrneho okruhu, tzv. Epilengyelu. Záverečný nemaľovaný stupeň lengyelskej kul-
túry zastupuje ludanická skupina, predstavujúca zároveň jednu z kultúrnych entít starého eneolitu
(Kalicz, 1995, Abb. 1). Jej nositelia obývali oblasť juhozápadného Slovenska a priľahlú časť
severu stredného Maďarska. Najviac lokalít je koncentrovaných na dolnom a strednom toku
riek Váh, Nitra a Žitava (Pavúk, Bátora, 1995, s. 123, Abb. 71, s. 122-124). Smerom na východ
počet lokalít klesá. Nejasná situácia je v hornatých oblastiach a vyšších severných šírkach stred-
ného a severného Slovenska. Z dôvodu absencie rytej a inej špecifickej výzdoby je zaradenie ke-
ramického materiálu práve do epilengyelského obdobia dosť problematické. 

Z východnej oblasti osídlenia v povodí Hrona a Ipľa zatiaľ evidujeme, v porovnaní s Ponit -
rím a Požitavím, menší počet lokalít. K nim v roku 2009 pribudol nález sídliskového objektu po-
merne bohatého na fragmenty nádob v južnej časti Levíc (okr. Levice) v polohe Géňa (Obr. 4:
A). Archeologický výskum realizovala katedra archeológie FiF UK (pozri Hoššo, 2009). Mesto
Levice leží v severovýchodnej časti Podunajskej pahorkatiny, južne od výbežkov Štiavnických
vrchov a na západnom úpätí Ipeľskej pahorkatiny, v širokej doline dolného toku rieky Hron. Je
vzdialené len desať kilometrov juhovýchodne od dôležitého strategického priestoru Slovenská
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brána (pozri Bátora, 2009, s. 135n). Ojedinelý objekt v Géni bol lokalizovaný na rovinatom
inundačnom teréne so sprašovým podložím, v blízkosti vodného toku (v súčasnosti regulovaný
potok Perec). V katastri mesta Levice boli objavené dve ďalšie lokality s nálezmi datovanými
do obdobia ludanickej skupiny: poloha Pod Krížnym vrchom (Ožďáni, 1976, s. 172) s nálezmi
pochádzajúcimi pravdepodobne z hrobových celkov a mestská časť Kalinčiakovo, poloha Pri
kostole (Bielich, 2004, s. 35; obr. 13) s objektom obsahujúcim niekoľko miniatúrnych nádob. 

LEVICE, ČASŤ GÉŇA (okr. LEVICE)

Solitérny sídliskový objekt 3/2009 (obr. 1), preskúmaný v polohe Géňa, mal pravidelný kru-
hový pôdorys, v profile má kotlovitý tvar a bol zapustený do sprašovo-štrkového podložia
(Hoššo, 2009, s. 17n). Obsahoval približne 60 keramických fragmentov rôznych rozmerov s hla-
deným povrchom, bez vhĺbenej a inej špecifickej výzdoby, s farbou črepu od sivej, sivo-hnedej,
až po tehlovo červenú. Len dve nádoby niesli aplikáciu dvojice malých plastických výčnelkov.
Z nálezového celku sa dalo aspoň čiastočne zrekonštruovať niekoľko typologicky určiteľných
jedincov: 
1. Kompletne rekonštruovateľná dvojkónická amfora so zaobleným lomom na vydutí, s dvoma

protiľahlými malými kužeľovými výčnelkami, umiestnenými v línii tesne nad vydutím. Šir-
šie pásikové uchá sú nasadené na okraj a spodný koreň nasadá nad lom nádoby. Povrch je 
nezdobený. Farba je sivohnedá, povrch hladený, črep jemne zrnitý, hrúbka: 7 mm, výška: 
200 mm; priemer ústia: 80 mm; priemer dna: 80 mm (obr. 3: 4). 

2. Väčšia časť z tela nádoby (amfora, príp. hrniec) s dvomi širšími pásikovými uchami a dvoj-
kónickým telom, bez výzdoby. Ucho je nasadené asi 30 mm pod ústím nádoby. Povrch je
hladený, nezdobený, farba sivo-bledo tehlová, črep tmavosivý. Keramická hmota obsahuje
jemnú kremičitú prímes. Hrúbka stien 7 – 10 mm, priemer ústia: približne 260 mm; zacho-
vaná výška: 190 mm (obr. 3: 5).

3. Väčšia časť dvojkónickej nádoby s ostrejším lomom v spodnej tretine nádoby. Približne v po-
lovici hornej časti kónického tela bol aplikovaný malý nevýrazný výčnelok. Povrch hladený,
bez výzdoby, farba sivohnedá, črep obsahuje kremičitú prímes. Steny nádoby sú hrubé 7 – 9
mm, výška: cca 200 mm; priemer ústia: 130 mm; priemer dna: 90 mm (obr. 2: 3). 

4. Horná časť tela dvojkónickej nádoby (amfora, dvojuchá šálka) s dvoma pásikovými uchami,
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Obr. 1: Levice – Géňa, objekt 3/2009. a – profil, b – pôdorys.

Abb. 1: Levice – Géňa, Befund 3/2009. a – der Schnitt, b – der Grundriss



jemne presahujúcimi ústie nádoby. Telo je hladené; nezdobené; steny nádoby sú hrubé 5 – 7
mm, zachovaná výška: 60 mm; priemer ústia: 100 mm; (obr. 3: 1).

5. Horná časť tela dvojkónickej nádoby (amfora, dvojuchá šálka) s dvoma pásikovými uchami,
jemne presahujúcimi ústie nádoby. Telo hladené; nezdobené; steny nádoby sú hrubé 7 mm,
zachovaná výška: 60 mm; priemer ústia: približne 60 mm; (obr. 3: 2).

6. Fragment pásikového ucha s časťou lomu dvojkónickej nádoby (džbán). Ucho je v hornej
časti výraznejšie profilované, bez výzdoby; (obr. 2: 1a, b).

7. Široké pásikové ucho s fragmentom tela nádoby, pravdepodobne z vydutia (obr. 3: 3).
8. Dno a časť spodku nádoby, bez výzdoby. Povrch je hladený, farba sivo tehlová až tehlová,

keramická hmota obsahuje jemnú kremičitú prímes. Steny nádoby hrubé 8 mm, rekonštruo-
vateľná výška: 75 mm; priemer dna: 115 mm. (obr. 3: 6). 

9. Dno a časť spodku nádoby, bez výzdoby. Farba sivohnedá. rekonštruovateľná výška: 70 mm;
priemer dna: 85 mm; (obr. 2: 2).

Ostatnú časť nálezového súboru dopĺňa približne štyridsať atypických keramických frag-
mentov. Sfarbenie povrchu jedincov sa mení od sivej, sivo-hnedej, až po tehlovo červenú. Ne-
jednotná farba črepu (svetlý povrch, tmavý črep) poukazuje na nekvalitný výpal. Nádoby boli
vyrábané z hlinenej hmoty obsahujúcej jemnozrnnú pieskovo-kremičitú prímes. Črepy neboli
zdobené, ich povrch bol pri výrobe upravený len hladením. Rovnaký charakter malo i niekoľko
črepov pochádzajúcich zo zberu z širšieho okolia objektu a zo vzdialenejších miest na skúma-
nej ploche. Sledovaná plocha bola dlhodobo poľnohospodársky využívaná, a tak sa časť nále-
zov mohla dostať orbou z vrchnej vrstvy objektu na povrch. Ostatné zbery indikujú existenciu
iných možných objektov, ktoré mohli byť plytkejšie zapustené do zeme, a teda jednoduchšie
rozorané a zničené. Môžeme teda opodstatnene predpokladať, že objekt 3/09 v tomto priestore
nebol solitérny, ale patril do skupiny ďalších sídliskových objektov. 
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Obr. 2: Levice – Géňa, objekt 3/2009, výber keramiky. Kreslil Rado Čambal.

Abb. 2: Levice – Géňa, Befund 3/2009, Auswahl der Keramik. Gezeichnet von Rado Čambal.
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Obr. 3: Levice – Géňa, objekt 3/2009, výber keramiky. Kreslil Rado Čambal.

Abb. 3: Levice – Géňa, Befund 3/2009, Auswahl der Keramik. Gezeichnet von Rado Čambal.



ANALÝZA A DATOVANIE

Zrekonštruované formy a tektonika nádob dovoľujú zaradiť nálezový celok do tzv. epilengyel-
ského obdobia starého eneolitu (Čižmář a kol., 2004, s. 212 a n.; Farkaš, 1996). V skúmanom
objekte nachádzame tvarové analógie v materiálovej náplni ludanickej skupiny, ktorej nositelia
obývali juhozápadné Slovensko. V detailoch však súbor vykazuje určité špecifiká, ktorými sa od-
lišuje od nálezových celkov na Považí a Ponitrí: len dve nádoby niesli aplikáciu plastického 
výčnelku (obr. 2: 3, 3: 4), špecifická bola veľkosť pásikových úch a ich nasadenie na nádobu
(obr. 3: 1, 2, 4); rekonštruovaná je nádoba s ostrejším lomov v dolnej tretine tela (obr. 2: 3), pre-
važuje dvojkonická profilácia tela. V odpadovej jame neboli žiadne misy, resp. misa na nôžke.
Naopak, pre datovanie dôležitý ukazovateľ predstavuje džbán, t. j. nádoba s jedným uchom pre-
sahujúcim okraj (obr. 2: 1). 

Na základe prítomnosti dvojuchých nádob (typický mliečnik) a džbánu možno objekt dato-
vať do strednej, resp. mladšej fázy ludanickej skupiny (pozri Pavúk, 2000, Tab. 1; Čižmář et
al., 2004, s. 214 a n). Dva menšie exempláre (obr. 3: 1, 2) evokujú svojou veľkosťou funkciu
nádob kategórie dvojuchá šálka, čo by datovanie ešte podporovalo. Do strednej fázy ludanickej
skupiny sú datované hrobové nálezy z Dudiniec (Čižmár et al., 2004, s. 214) , vzdialené od Le -
víc 25 km vzdušnou čiarou. Z hrobu II. v polohe pod Gestencom pochádza amfora (Balaša,
1959, obr. 9) formou a umiestnením výčnelkov veľmi blízka exempláru v Leviciach-Géni (obr.
3: 4). Rozdiel je ale viditeľný v tvare a veľkosti úch. Uchá tzv. mliečnikov ludanickej i bodrog-
keresz túrskej skupiny sú menšie a sú umiestnené v časti okraja a hrdla. Dvojuché nádoby z Géne
sa svojou formou a umiestnením podobajú na niektoré typy kultúry Balaton-Lasinja zo Zadu-
najska (Pavúk, 2000, Abb. 5), príp. i rakúskej skupiny Bisamberg-Oberpullendorf (Pavúk, 2000,
Abb. 6: 9, 10). Zaujímavá je aj prevažujúca dvojkónická profilácia (obr. 2: 3; 3: 1-2, 4). Táto ke-
ramika sa svojim tvarom zreteľne odlišuje od nádob s esovitou profiláciou z neďalekého Ka-
linčiakova (Bielich, 2004, obr. 13), ktoré majú tvarové analógie napr. na Ponitrí (Pavúk, Bátora,
1995, Abb. 68). Nádoby podobnej dvojkónickej profilácie poznáme zo Zadunajska, z oblasti
Györu (Egry, 1999, Tab. 15: 1-2), príp. zo západnej časti Balatonu (Bánffy, 1995b, Pl. 96: 162).
Tieto nálezové celky patria kultúre Balaton-Lasinja 1, pre ktorú je typická keramika s čiernym
grafitovým lešteným povrchom (Bánffy, 1995a, s. 12n; Kalicz, 1995, s. 41n). 

Prekvapujúca je sporadická aplikácii typických lengyelských „pupčekov“. Tento fakt by
mohol súvisieť s mladším datovaním a so zmenami odohrávajúcimi sa v druhej polovici sta-
rého eneolitu, keď sa do popredia dostáva keramika zdobená brázdeným vpichom. Žiaľ, kera-
mika z polohy v Géni nebola vôbec zdobená, rovnako i na fragmentoch z džbánu nebola
zachytená žiadna vhĺbená výzdoba, prípadne tzv. brázdený vpich. 

Interpretáciu a detailnejšie datovanie súboru keramiky však ovplyvňuje fakt, že ide len o jeden
menší celok s náhodne vyselektovanými nálezmi, pričom ostatné jedince ďalších typologických
kategórií sa mohli ako odpad dostať do ďalších neidentifikovaných jám v rámci sídliska. 

DISKUSIA

Na prelome 5. a 4. tisícročia BC v širšej strednej Európe vrcholil proces progresívnych zmien,
formujúcich charakter obdobia prvého metalika staršieho praveku. Na začiatku doby medenej
– eneolitu evidujeme zmeny a inovácie vo viacerých sférach pravekej spoločnosti: v materiál-
nej kultúre; v spracovaní a využití kovov; v pohrebnom ríte; v stratégií osídlenia. V priestore
stredného Dunaja žili nositelia viacerých kultúrnych jednotiek tzv. Epilengyelu, ako autochtónny
pokračovatelia predchádzajúceho vývoja: ludanická skupina lengyelskej kultúry, Bisamberg-
Operpullendorf vrátane skupiny Wolfsbach, Jordanów a Balaton-Lasinja I. Východnú časť Kar-
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patskej panvy, povodie rieky Tisza a jej prítokov, osídlili nositelia tiszapolgárskej a bodrogke-
resztúrskej skupiny. Nové kultúry starého eneolitu nahradili pôvodné mladoneolitické jednotky,
predovšetkým neolitickú lengyelskú kultúru; kultúry polgárskeho okruhu v Potisí a severobal-
kánske kultúry Vinča, Sopot a Butmir. 

Všeobecne na rozsiahlom území strednej Európy registrujeme evidentný nárast počtu síd-
lisk, nachádzajúcich sa v rôznorodom prostredí a podloží – od pieskových dún v inundačnej ob-
lasti, na riečnych terasách, v oblasti černozeme, hnedozeme i vo vyšších nadmorských výškach,
nevynechávajúc priestor jaskýň. Proces zmien výrazne zasiahol do hrnčiarskej výroby. V prie-
behu pomerne krátkeho obdobia sa v priestore od dolného toku Dunaja až po západnú Európu
začali vyrábať nové formy nádob: nádoby s jedným uchom (džbány) alebo s dvomi protiľahlými
uchami (dvojuché šálky a tzv. mliečniky), misy s krátkym cylindrickým hrdlom, misy s vtiah-
nutým okrajom a hrnce s dvoma, príp. so štyrmi uchami, umiestnenými pod okrajom alebo na
rozhraní hrdla a tela. V tektonike nádob sa výrazne uplatňuje esovitá profilácia. Obľuba maľo-
vania keramiky je na ústupe, povrch nádob je často upravovaný len kvalitným hladením až leš-
tením, v niektorých regiónoch, resp. kultúrach sa zdobilo rytím v geometrických motívoch.
Tradícia neolitických stupňov lengyelskej kultúry pretrváva v niektorých typoch nádob (misy na
nôžkach) a hlavne v aplikáciách plastických výčnelkov (Čižmář a kol., 2004, s. 211 nn; Pavúk,
Bátora, 1995, s. 121-132). Regionálne skupiny Epilengyelu možno synchronizovať na základe
viacerých spoločných znakov. Každá má však svoje špecifiká, prejavujúce sa najviac na kera-
mickej produkcii. Tieto odlišnosti majú svoje korene v predchádzajúcom vývoji lengyelskej kul-
túry a to v jednotlivých kultúrno-historických etapách, ktoré súvisia so šírením sa Lengyelu
z primárneho centra (Protolengyel) do sekunárnych zón (Čižmář a kol., 2004, s. 227; Pavúk,
2007, s. 23 a n., Abb. 6). 

Viacerí bádatelia predpokladajú, že povodie od dolného toku Hrona až po stredný tok Ipľa pa-
trilo do primárneho územia lengyelskej kultúry (pozri vyššie). Túto oblasť, vrátane geomorfo-
logicky podobného územia, siahajúceho po južné úpätie pohoria Cserhát, Mátra a Bukové hory,
obývali aj nositelia ludanickej skupiny. Nositelia kultúr s centrom v Potisí uprednostňovali pri-
márne nížinný terén Veľkej maďarskej nížiny s polohami nepresahujúcimi 110 m. nad morom
(Pavúk, Bátora, 1995, s. 132; Virág, 1995, Abb. 10). Územie medzi Ostrihomom a Budapešťou
predstavovalo priamu kontaktnú zónu ludanickej skupiny so susednou kultúrou Balaton-Lasinja
1 a s potiskými skupinami Tiszapolgár a Bodrogkeresztúr (pozri Virág, 1995, s. 87 a n.). Hron
a Ipeľ boli priamou spojnicou medzi Dunajom a hornatými oblasťami stredného Slovenska.
Koncentrácia nálezov ťažkých medených nástrojov v okolí Slovenskej brány má podľa J. Bá-
toru (2009, s. 144 a n.; obr. 12 – 13) priamu súvislosť s ložiskami medenej rudy v blízkych
Štiavnických vrchoch (bližšie Schreiner, 2007, s. 13, 31 a n., s. 109 a n.), kde sa dá predpokla-
dať staroeneolitické metalurgické „centrum“. Nemôžeme vylúčiť ani to, že povodia Hrona a Ipľa
zohrávali dôležitú komunikačnú úlohu medzi severovýchodným Zadunajskom, západným Po-
tisím a na rudu bohatou oblasťou stredného Slovenska. Nositelia ludanickej skupiny osídlili úze-
mie hlboko v doline Hrona aj okolie dnešného Zvolena (poloha Podborová; Malček, 2004). Tam
sa mohli dostať aj v smere proti prúdu toku Krupinica, obtekajúcej Štiavnické vrchy, odkiaľ evi-
dujeme sídliskové nálezy zo Bzovíka, poloha Ostrý Vrch a Krupiny, poloha pod Husárskym
mostom (Malček, Pálinkáš, 2001, 146). 

Vyššie uvedené indície nám dovoľujú predpokladať, že Pohronie bolo v určitom úseku epi-
lengyelského obdobia pod intenzívnejším vplyvom z oblastí južne od Dunaja, čo mohlo ovplyv-
niť aj keramickú produkciu, tak ako sa to odzrkadlilo aj na nálezoch v Leviciach. 
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Obr. 4: A: Levice (okr. Levice), lokalizácia objektu 3/2009 v polohe Géňa a ostatné lokality z katastra
Levíc. Zdroj: www.geoportal.sk (navštívené 30.10.2010), upravené. 

B: Mapa lokalít ludanickej skupiny v povodí Hrona a Ipľa. Databáza podľa Tóth 2010a, 2010b,
doplnené a upravené. Viaceré polohy z jedného katastra vyznačené ako jedna lokalita. 

Abb. 4: A: Levice (Bez. Levice), Lokation des Befundes 3/2009 in der Flur Géňa und andere Fundstellen
im Katastergebiet von Levice. Ressource: www.geoportal.sk (30.10.2010), modifizierte. 

B: Die Karte von Fundstellen der Ludanice-Gruppe im Flussgebiet von Hron und Ipeľ.
Datenbasis nach Tóth 2010a, 2010b, ergänzt und modifiziert. Mehrere Lagen in demselben Kataster 

als eine Fundstelle markiert. 

Zoznam lokalít, lokalizácia orientačná/Fundortliste, ungefähre Ortsbestimmung 
– ludanická skupina/Ludanice-Gruppe 

– starý eneolit, datovanie neisté (?)/älteres Äneolithikum, Datierung unbestimmt

A: Levice, poloha Géňa; poloha Pod Krížnym vrchom; mestská časť Kalinčiakovo, poloha Pri Kostole
B: 1 – Svodín; 2 – Kolta; 3 – Bíňa; 4 – Pohronský Ruskov; 5 – Jur nad Hronom; 6 – Vyšné nad Hronom; 

7 – Kalná nad Hronom; 8 – Mochovce; 9 – Nemčiňany; 10 – Podlužany; 11 – Čajkov; 12 – Tlmače a Rybník; 
13 – Kozárovce; 14 – Zvolen, poloha Podborová; 15 – Szob (Virág, 1995, s. 64-66; Abb. 1); 16 – Ipolytölgyes

(tamže, Abb. 1); 17 – Perőcsény (tamže, Abb. 1); 18 – Vyškovce nad Ipľom (?); 19 – Preseľany nad Ipľom,
poloha Suchá (?); 20 – Šahy; 21 – Tupá; 22 – Dudince; 23 – Lišov, poloha Senné (Striebornica) 

(Beljak – Pažinová, v tlači); 24 – Bzovík; 25 – Krupina; 26 – Nová Dedina, časť Tekovská Nová Ves (?); 
27 – Nový Tekov (?); 28 – Pastovce; 29 – Malé Kosihy; 30 – Nová Vieska; 31 – Jabloňovce.



Záver

Začiatky archeologického bádania siahajú v oblasti Pohronia a Poiplia už do 19. storočia (viac
Bátora, 2009, 136-138; Tóth, 2010, s. 64-68). Dôležité míľniky predstavujú práce pochádza-
júce z pera rakúskych bádateľov H. Mitscha-Märheima a R. Pittioniho (1934) a slovenského
geodeta a archeológa Štefana Janšáka (1938). V roku 1960 G. Balaša publikoval v monografic-
kej podobe dovtedajšie poznatky o pravekom osídlení stredného Slovenska (Balaša, 1960). O pár
rokov neskôr sa na stranách prvých ročníkov zborníku FiF UK Musaica venoval vzťahu bo-
drogkeresztúrskej a ludanickej skupiny maďarský bádateľ Pál Patay (1963), ktorý upriamil po-
zornosť na sledované územie Slovenska a priľahlé Maďarsko. Detailné zhrňujúce štúdie
o kultúrno-chronologických vzťahoch na začiatku eneolitu v širšom priestore centrálnej Európy
boli publikované od 90-tych rokov 20. storočia (Pavúk, Bátora, 1995, s. 112-140; Pavúk, 2000;
Čižmář et al., 2004). Poznatky o sídliskovej štruktúre vo východnej a severnej oblasti rozšíre-
nia ludanickej skupiny sú však ešte stále nedostatočné.

Naše poznatky o osídlení toku Hrona a Ipľa v starom eneolite sú ovplyvnené charakterom ná-
lezov (málo identifikovateľných a datovateľných nálezov; často atypická keramika), ktoré vo
veľkej väčšine predstavujú ojedinelé alebo menšie nálezové súbory. Nové systematické prie-
skumy (napr. Beljak – Pažinová, v tlači) a aktuálny terénny výskum indikuje možnosť koncen-
trovanejšieho osídlenia. Počet lokalít v porovnaní s inými obdobiami nie je veľký, a východným
smerom výrazne klesá (obr. 4). Aktuálny súpis lokalít ludanickej skupiny, okrem iného, naj-
novšie zo sledovanej oblasti publikoval vo svojich záverečných prácach a štúdiách Peter Tóth
(2008, mapa 14; 2010a, mapa 14; 2010b, mapa 15). Výsledky priestorových analýz ukazujú, že
osídlenie sa viazalo na nižšie nadmorské výšky blízko vodných tokov, na polohy do 150 m n. m.,
niektoré sa posúvajú aj do vyšších polôh s nadmorskou výškou 251 – 300 m. Relatívne prevý-
šenie lokalít sa zväčša pohybuje do 10 m. Sídliská bolo väčšinou zakladané na fluvizemiach. Naj-
severnejšie položené lokality ležia vo Zvolenskej kotline na Pohroní a v povodí Krupinice (Tóth,
2010a, s. 90 a n; 2010b, s. 91).

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0013/10.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, CSc.

Poznámka: Na tomto mieste si dovolím poďakovať kolegovi Mgr. Radovi Čambalovi z Archeo-

logického múzea SNM v Bratislave za nezištné vyhotovenie kresbovej dokumentácie a rekon-

štrukciu nálezov z analyzovanej lokality Levice-Géňa.
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Zusammenfassung

Ein Beitrag zur Besiedlung der unteren Flusstäler 
von Gran und Eipel am Anfang der Kupferzeit

Die Siedlungsstruktur der Ludanice-Gruppe der Lengyel-Kultur, die eine von den Epilengyel-Einheiten
(Bisamberg-Operpullendorf , typ Wolfsbach, Jordanów und Balaton-Lasinja I.) im mitteldonauländischen
Territorium darstellt, ist im östlichen Verbreitungsgebiet nicht so konzentriert als auf den unteren und
mittleren Lauf des Flusses Waag, Nitra und Žitava in den westlichen Teilen der Südwestslowakei. Die
neue keramische Befunde werden im Jahr 2009 im südlichen Teil von Stadt Levice (Bez. Levice) in Lage
Géňa gefunden. Das einzelnstehende Siedlungsbefund 3/2009 (Abb. 1) enthielt relativ gute Anzahl von
rekonstruierbaren Gefäßen (Abb. 2 und 3) und andere atypische Fragmente. Im Levice-Bezirk wurden
sonstige Standorte des Ludanice Gruppe entdeckt: Flur Pod Krížnym vrchom und der Stadtteil
Kalinčiakovo, Flur Pri kostole (Abb. 4, A).

Im Fundgut werden mehrere Typen von Gefäßen identifiziert: die Formen von zweihenkeligen
Gefäßen (ein Exemplar mit zwei Buckeln), Fragment von bikonischem unverziertem Krug, ein
bikonisches Gefäß mit scharfen Bruch im unteren Drittel und mit zwei Kleinbuckeln, andere Töpfe (Abb.
2 und 3). Die Keramik kann man zu Ludanice-Gruppe datieren, aber das Inventar weist einige
Besonderheiten auf, die sich im Balaton-Lasinja 1- oder Bisambeg-Oberpullendorfes Kulturareal
befinden.

Die Stadt Levice befindet sich im nordöstlichen Gebiet des Donauhügellands, südlich von den
Ausläufern der Štiavnica Gebirge und in den westlichen Ausläufern von Ipeľská pahorkatina, im
ausgedehnten Tal des Flusses Hron. Befindet sich nur zehn Kilometern südöstlich von wichtiger
strategischer Stelle des Slowakischen Tores. Man kann voraussetzen, dass dieses Gebiet eine
Vermittlungsrolle zwischen südlichen Transdanubien und nördlichen Bergland von Central Slowakei
darstellte, wo die wichtige Erzlagerstätten liegen.
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PRÍSPEVOK KU KERAMIKE KYJATICKEJ KULTÚRY
A ROZBOR HROBOVEJ KERAMIKY V SZAJLE

Dana Marková

THE CONTRIBUTION TO THE KYJATICE CULTURE POTTERY 
AND THE ANALYSIS OF GRAVE POTTERY IN SZAJLA

Abstract: The paper summarizes and compiles typological scheme of the pottery of the Kyjatice culture, mutual

chronological sequence and cultural contacts with the contemporaneous Urnfield cultures observed on the collec-

ted pottery. It is based on grave pottery from the burial ground in Szajla situated on the north of the Central Hun-

gary, as it was incorporated by Tibor Kemenczei in the monograph „Die Spätbronzezeit Nordostungarns“ as

explicitly belonging to the Kyjatice culture. Grave pottery from Szajla compared with the recently interpreted grave

pottery from the burial ground in Radzovce, several graves appear to belong to the late Piliny culture (almost 40

graves). The leading ceramic shapes, such as classic amphorae and classic vases are rare. Close contacts are do-

cumented with Middle Danubian Urnfield cultures. Final horizon of burial seems to be during Late Bronze Age,

stage HB1.

Key words: Slovakia, Hungary, Late Bronze Age, Kyjatice culture, Szajla, analysis of grave pottery

ÚVOD

Kyjatická kultúra predstavuje západný prejav mladšej fázy kultúrneho komplexu juhovýchod-
ných popolnicových polí. Jej genéza je pomerne jasná. Vznikla z domáceho podložia pilinskej
kultúry a za pôsobenia gávskej kultúry, ktorá v priebehu stupňa HA1 expandovala do mladopi-
linského prostredia. Pôsobenie z oblasti lužickej kultúry sa intenzívnejšie prejavilo v neskorej
dobe bronzovej (Furmánek, 1982, 114-116). Severná a západná hranica kyjatickej kultúry sa
v podstate zhoduje s osídlením pilinskej kultúry. Južná hraničná línia prebiehala pozdĺž Mátry
a Bukových hôr. Východnú hranicu tvoril Slovenský kras a rieky Bodva a Slaná. Bývalé úze-
mie pilinskej kultúry vo východnej časti zaujala gávska kultúra (Furmánek, Veliačik, Vladár,
1991, 140; Kemenczei, 1984, obr. 2). 

Obdobie pilinsko-kyjatického horizontu sa viaže na druhú polovicu stupňa HA1, resp. na
prelom stupňov HA1/HA2. Táto fáza mala krátke trvanie a vývoj vyústil do kyjatickej kultúry,
jej staršej fázy (HA2). V materiáli staršej fázy sú popri kyjatických tvaroch naďalej citeľné
prvky hrnčiarstva pilinskej kultúry. V klasickej fáze kyjatickej kultúry nastávajú zmeny v po-
hrebnom ríte, keramika v hroboch sa objavuje početnejšie a presadzujú sa nové tvary (Furmá-
nek, 1986a, 324–325; Mitáš, 2007a, 210). Zánik kyjatickej kultúry je doposiaľ nejasný.
V južných oblastiach iste zanikala skôr, v priebehu stupňa HB. V podhorských oblastiach Slo-
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venska sa nositelia kyjatickej kultúry pravdepodobne dožili včasnej doby železnej (Furmánek,
Mitáš, 2010a, 48).

Prvé zmienky o prevažne funerálnych pamiatkach kyjatickej kultúry pochádzajú z druhej po-
lovice 19. storočia, teda viac ako sto rokov pred rozpoznaním svojbytnosti tohto okruhu pa-
miatok a ich začlenenia medzi kultúry popolnicových polí. Informovala o nich už B. Němcová

(1859). K najstarším rozpoznaným pohrebiskám kyjatickej kultúry patria nálezy zo Španieho
Poľa, Tisovca a Rimavskej Soboty, časti Vyšná Pokoradz. Keramické nálezy ako prvý podrob-
nejšie opísal J. Botto. Hoci jeho príspevok neobsahuje obrazovú prílohu, opis nádob z pohrebiska
v Babinci jednoznačne potvrdzuje, že ide o funerálne pamiatky kyjatickej kultúry (1908, 90). 

Veľkému záujmu amatérskych archeológov sa tešili jaskynné sídliská, konkrétne Chvalovská,
Jasovská jaskyňa, či Baradla v Aggteleku (Nyári, 1881; 1912). Na výkopy v Jasovskej jaskyni
nadviazal J. Eisner a spolu s črepmi bukovohorskej kultúry vypublikoval nádoby kyjatickej kul-
túry, ktoré zaradil medzi halštatské pamiatky (1928, 138, 139). O pár rokov neskôr zahrnul ná-
lezy z jasovských jaskýň medzi pamiatky pilinskej kultúry (1933). Podobne k nálezom pilinskej
kultúry priradil jaskynné sídlisko v Silickej ľadnici aj J.Böhm (Böhm, Kunský, 1941). 

Meno J. Eisnera sa spája s kodifikovaním pilinskej kultúry, avšak odlišný materiál kyjatic-
kej kultúry nerozoznal, ale zaradil ho do mladšieho tzv. pokoradského stupňa pilinskej kultúry
(1933, 89-94). Napokon viacerí bádatelia, hoci rozpoznali rozdiely medzi inventárom pilinskej
a kyjatickej kultúry, naďalej spájali pamiatky tejto kultúry buď s pilinskou (Balaša, 1965; Patay,
1969, 209), lužickou (V. Budinský-Krička, 1947, 81-82), alebo s gávskou kultúrou (N. Kalicz,
1969, 33-34). 

Až o tri desaťročia neskôr J. Paulík prehodnotil dovtedy známe hrobové a jaskynné nálezy,
odlišné od keramickej náplne pilinskej kultúry. Sledoval výskyt „kyjatickej amfory“ po geo-
grafickej a chronologickej stránke a napokon vyčlenil samostatnú archeologickú entitu – kyja-
tickú kultúru (1962). 

Závažné zmeny v poznaní kyjatickej kultúry priniesla výskumná a publikačná činnosť V. Fur-

mánka (Radzovce, Kyjatice, Včelince, hradiská kyjatickej kultúry). Na základe výsledkov vý-
skumu pohrebiska v Radzovciach definoval genézu kyjatickej kultúry a charakterizoval vplyvy
ostatných kultúr popolnicových polí, či už na samotnej genéze (gávska kultúra), alebo neskor-
šie vplyvy na vyvinutej kyjatickej kultúre (lužická kultúra). Ďalej preukázal genetickú nadväz-
nosť pilinskej a kyjatickej kultúry. Vyčlenil pilinsko-kyjatické amfory a zostavil základné
varianty vedúcich tvarov kyjatickej kultúry (1982,107-120). V monografickej vedecko-popu-
lárnej publikácii z roku 1990 predstavil základne tvary a výzdobu keramických nádob pilinskej
a kyjatickej kultúry z pohrebiska a súvekého sídliska v Radzovciach (1990, obr. 20-29). 

Pohrebisko v Radzovciach bolo ústrednou témou dizertačnej práce V. Mitáša (2007) a za 
sprístupnenie jeho výsledkov mu na tomto mieste ďakujem. V kapitole o keramike vyčlenil typy
keramických nádob (typy A – J) a určil ich chronologické postavenie v rámci pohrebiska. V sú-
časnosti sa z citovaného pohrebiska pripravuje katalóg a nedávno vyšla štúdia k problematike
pohrebného rítu (Furmánek, Mitáš, 2010b).
Ďalšími dôležitými publikáciami k poznaniu materiálu ľudu kyjatickej kultúry sú doteraz 

aktuálne monografie o dobe bronzovej z pera V. Furmánka, L. Veliačika a J. Vladára (1991,
1999). 

Svojbytnosť kyjatickej kultúry v Maďarsku potvrdil T. Kemenczei vo svojej štúdii z roku
1970. V jeho nasledujúcej monografickej práci o kultúrach popolnicových polí v severový-
chodnom Maďarsku v podstate zopakoval svoje poznatky a rozšíril katalóg lokalít kyjatickej
kultúry, medzi ktorými uviedol aj funerálne pamiatky kyjatickej kultúry v Szajle (1984, 
135-142). Práve toto pohrebisko je základom predkladanej štúdie, v ktorej sa pokúsim o jeho
chronologické a kultúrne zaradenie. Menovaný autor predložil v oboch štúdiach početný kera-
mický materiál kyjatickej kultúry, jeho triedenie na základe tvarov, definoval vplyvy na keramike
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a viackrát vyzdvihol pôsobenie lužickej kultúry na keramický štýl kyjatickej kultúry (1984, 
43-47).

Na záver je potrebné spomenúť, že terénny výskum kyjatickej kultúry prežíva renesanciu
takmer po tridsiatich rokoch. V súčasnosti sa skúma významné pohrebisko kyjatickej kultúry
v Cinobani. Počas troch výskumných sezón sa získali nové dôležité poznatky o pohrebnom ríte.
Hroby obsahovali početný keramický inventár, objavili sa nové keramické tvary a výzdoba.
Z doposiaľ preskúmaných 170 hrobov sa podarilo zachytiť približne viac ako tisíc nádob, čo je
úctyhodný počet a ich vyhodnotenie bude zaiste jedným z kľúčových lokalít k poznaniu hrnčiar-
skeho umenia kyjatickej kultúry (Furmánek, Mitáš, 2010a). K ďalším lokalitám zisteným len ne-
dávno patrí komplex lokalít kyjatickej kultúry v Málinci – pohrebisko, sídlisko, hradisko (Čáni,
Grznár, Marková, Mitáš, 2010, v tlači) a sídliskové lokality v Lovinobani (Mitáš, 2008, 2009,
v tlači). Podobne v Maďarsku sa vďaka záchrannému výskumu obnovil výskum na pohrebisku
Salgótarján-Zagyvapálfalva (Guba, Vaday, 2008).

KERAMIKA

Hrnčiarske výrobky kyjatickej kultúry tvoria typologicky bohatý a variabilný archeologický ma-
teriál. Základným prameňom poznania je predovšetkým keramika vkladaná do hrobov. Výrob-
covia venovali osobitnú pozornosť vzhľadu nádob, ktoré slúžili ako schránka pre pozostatky
nebožtíka, alebo ako centrálna nádoba hrobu. Urnami boli najmä amfory a vázy, v menšom za-
stúpení hrnce. Ako prídavné nádoby sa do hrobov ukladali misy, šálky, hrnce a pokrievky pri-
merane vtedajšiemu kultu (Kujovský, 2005b, 27; Mitáš, 2007a, 112-128). Pri samotnej produkcii
keramiky vychádzame z predpokladu, že sa vyrábala individuálne na jednotlivých sídliskách so
svojimi charakteristickými znakmi. Sídlisková keramika je spravidla lepšie vypálená, hrubšia,
takmer bez výzdoby, prevažne získaná povrchovým zberom, čiže nerekonštruovateľná. Zo síd-
lisk pochádzajú najmä hrncovité a zásobnicové nádoby, misy, šálky a pokrievky. Výskyt amfor
a váz je vzácny (Furmánek, 1990, 37-42; Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991, 149). 

V príspevku predkladám triedenie keramických tvarov na varianty a ich chronologickú po-
zíciu. Základ štúdie tvorí pohrebisko v Radzovciach, ktoré je doposiaľ jediné komplexne spra-
cované s počtom hrobov 255 prislúchajúcich ku kyjatickej kultúre (Mitáš, 2007a, 53). Pozornosť
je však upriamená na typologický rozbor keramiky z pohrebiska v Szajle, vzájomné porovna-
nie tvarov a výzdoby s ostatnou známou funerálnou keramikou pilinskej a kyjatickej kultúry,
keďže predchádzajúce spracovanie T. Kemenczeiom (1984) je z chronologického hľadiska a kul-
túrnej príslušnosti nepresné. Pretože len pri niekoľkých nádobách je popis úpravy povrchu 
detailnejší (sfarbenie, leštenie, náter, tuhovanie a pod.), príspevok sa zaoberá predovšetkým or-
namentikou a tektonikou nádob1. 

Amfory

Za domáce tvary, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na vývoji kyjatickej amfory, sú mlad-
šie pilinské amfory typu II. Tento proces je zachytený v hroboch pilinsko-kyjatického horizontu
s inventárom dožívajúcej pilinskej a kryštalizujúcej sa kyjatickej kultúry. Zmena pilinskej am-
fory na kyjatickú bola podmienená najmä vplyvmi z prostredia gávskej kultúry (Furmánek,
1977, 312, obr. 4; 1982, 109–114, obr. 2). 
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1 Kvalita niektorých obrázkov nespĺňa bežný štandard obrazových príloh. Sú v pôvodnej kvalite, ako boli uvedené
v citovanej literatúre.



Amfory pilinsko-kyjatického horizontu (obr. 1: 1-4, 6, 7) sa od predchádzajúcich pilinských
výrazne líšia celkovou sploštenosťou nízkeho tela s kónickým hrdlom a lievikovite nasadeným
okrajom. Výzdoba povrchu je často v duchu tradície hrnčiarstva pilinskej kultúry. Hrdlá zdo-
bili rady jamiek, roziet a zväzky obvodových línií. Vydutia amfor boli vertikálne žliabkované,
často opatrené jazykovitými výčnelkami. Súvislé horizontálne línie na hrdle, široké žliabko-
vanie hornej časti vydutia a rohovité žliabkované výčnelky sa považujú za prínos gávskej 
ornamentiky (Furmánek,1982, 114-116; Paulík, 1968, 16). Hroby s pilinsko-kyjatickými am-
forami vyčlenil V. Furmánek na pohrebisku v Radzovciach (1982) a v analýze pohrebného rítu
sa takto určilo 30 hrobov z celkového počtu 1 334 (Mitáš, 2007a, 53). Na pohrebisku v Szajle
neboli vyčlenené, ale podľa keramických tvarov z jednotlivých hrobov by k nim mohli patriť
hroby 23, 29, 43, 68 a 90 (Kemenczei, 1984, tab. 75: 17, 19-26; 76: 3, 5, 7-9; 77: 3, 4, 6; 84:
14, 18–20). Amfora z hrobu 29 ešte dokladá istý kontakt s pilinskou kultúrou (rozety na hrdle,
jazykovité výčnelky na vydutí). Celková stavba je však odlišná od pilinských amfor. Telo je ši-
roké, hrdlo výrazne kónicky nasadené s uchami na rozhraní hrdla a vydutia (obr. 8: 5). Dato-
vanie do pilinsko-kyjatického horizontu podporuje aj sprievodný inventár. Amforka
z citovaného hrobu je charakteristická pre inventár pilinskej kultúry (obr. 8: 1). Vyššia esovitá
šálka s úzkym dnom (obr. 8: 6), profilovaná šálka so strechovite hraneným uchom (obr. 8: 4)
a misa s dvojnásobne hraneným okrajom (obr. 8: 3) pravdepodobne súvisia s vplyvmi z oblasti
kultúr stredodunajských popolnicových polí. Obe šálky patria k ich bežnému inventáru koncom
stupňa HA. Misy s viacnásobným hraneným okrajom sú typické pre mladobronzový stupeň
HA a ich výskyt doznieva v stupni HB1 (Patek, 1968, 102, 106-107, tab. 7: 9; Petres, 1960, 32;
Říhovský, 1960, 216-218, obr. 85:8; 1966, 468-469, 487). Ostatné amfory z uvedených hrobov
majú stlačenú formu, s menšími uchami na rozhraní hrdla a horného vydutia s výzdobnými pr-
vkami pilinskej kultúry (obr. 1: 4; 12: 7). V sprievodnom keramickom inventári prevládajú kó-
nické šálky a kónické misy so zrezaným alebo vtiahnutým okrajom (obr. 12). Na pohrebisku
vo Dvorníkoch-Včelároch možno pokladať tomuto horizontu za prislúchajúci hrob 132. Tek-
tonika a sčasti aj výzdoba menšej amfory (obr. 1: 6) je analogická amfore z hrobu 666/72 
v Radzovciach datovaného do pilinsko-kyjatického horizontu (Furmánek, 1982, obr. 2:2). Sprie-
vodná keramika však nevylučuje aj staršie datovanie (Lamiová-Schmiedlová, 2009, 25, 53,
tab. 13, tab. 61). K pilinsko-kyjatickým amforám patrí menšia amfora z pohrebiska v Medo-
varciach, oblasti lužickej kultúry s prítomnou neskropilinskou a následne kyjatickou zložkou
(Bátora, 1978, 244, tab. 2: 5). V tomto období končí výskyt mladopilinských amfor s vyššou
stavbou tela, so široko roztvoreným hrdlom a s prehnutým okrajom (obr. 6: 4; obr. 9: 9) (Mitáš,
2007a, 114). Nasledujúci vývoj amfor vyústil do dvoch základných variantov, pričom vedú-
cim tvarom sú klasické kyjatické amfory. 

Klasické kyjatické amfory (obr. 1: 5, 8-13) – týmto termínom sa označujú amfory so širokým
telom, s rovným alebo mierne odsadeným dnom, kónickým hrdlom a lievikovite nasadeným
okrajom (Paulík, 1962, 118). Dve väčšie protiľahlé pásikové uchá sú osadené na hrdle. Prevláda
výzdoba hrdla z horizontálnych rytých línií – buď súvislých, alebo vo zväzkoch. Horné vydu-
tie je tordované alebo šikmo hranené, často kombinované plastickými výčnelkami. Tento vý-
zdobný štýl tvorí základ ornamentiky vedúcich tvarov kyjatickej kultúry. Výskyt vertikálneho
žliabkovania vydutia a výzdobu hrdla radom jamiek možno pokladať za reminiscencie orna-
mentiky pilinskej kultúry (obr. 1: 10; 8: 7). Popri zdobených amforách sa vyskytujú aj nezdo-
bené (Mitáš, 2007a, 115). Na amforách z Dvorníkov-Včelárov sa nezachytil ani jeden re -
konštruovateľný exemplár, síce ich vzhľadom na zlomky blízke klasickej kyjatickej amfore
možno predpokladať, avšak početné zaiste nie sú (Lamiová-Schmiedlová, 2009, tab. 17: 1). Po-
dobná situácia je na pohrebiskách z maďarskej časti osídlenia. Okrem jednouchej (?) amfory
z hrobu 97 v Szajle, nie je doložený ďalší nález klasickej amfory (obr. 1: 12) (Kemenczei, 1984,
141). Početnejšie sú zastúpené na pohrebiskách v Radzovciach a Kyjaticiach, najmä v hroboch
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staršej fázy kyjatickej kultúry2 (Furmánek, 1982, obr. 3; 1993, obr. 7; Paulík, 1962, obr. 1A. 3;
Mitáš, 2007a, 114-115). Vývoj klasických amfor prebieha od starších výraznejšie členených
k mäkším tvarom esovitej profilácie, s telom plynule prechádzajúcim na hrdlo. Väčšie uchá sú
tradične osadené na hrdle (obr. 1: 13). V neskorej dobe bronzovej pokračuje výskyt týchto amfor,
hlavnú funkciu urny alebo centrálnej nádoby prevzali vázy. Najmladší exemplár na pohrebisku
v Radzovciach pochádza z hrobu 420/71 datovaný do záverečného stupňa pochovávania – HB2
(obr. 7: 13). Hrdlo má bohato zdobené rytou výzdobou a vydutie je typicky šikmo hranené
(Mitáš, 2007a, 210). Kontakty so stredodunajskou oblasťou kultúr popolnicových polí koncom
mladšej a začiatkom neskorej doby bronzovej dokladajú nálezy kyjatických amfor na pohre-
bisku v Chotíne (Dušek, 1957, tab. 11: 2, Paulík, 1962, 118, obr. 3: B1). Podobným dokladom
je amfora z kultúrne zmiešaného podolsko-kyjatického hrobu 29 z pohrebiska v Zlatých Mo-
ravciach-Kňažiciach (Kujovský, 1994, 268, tab. 6: 15). S vplyvom kyjatickej kultúry súvisí aj
uplatňovanie horizontálneho ryhovania na hrdlách lužických amfor v kontaktnej zóne v oblasti
Zvolena (Bátora, 1979, 69, obr. 11: 3, 12). Variantmi či „derivátmi“ klasickej amfory sú amfory
z hrobov kultúry Mezőcsát v Dormánde, Füzesabony, Tarnaörs a v Ivanke pri Nitre. Sú pre-
važne výraznejšej profilácie. Z výzdobných prvkov sú charakteristické najmä súvislé obvodové
ryté línie na hrdle (Ožďáni, Kujovský, 2001, 353, obr. 3: 4; Patek, 1989-90, 61-75, tab. 2: 7; 4:
5; 27: 5). 

Amfory s vyšším, mierne kónickým hrdlom, roztvoreným okrajom a menšími uchami osade-

nými nad vydutím (obr. 1: 15–16) sú obvykle zdobené obvodovými žliabkovanými líniami na
hrdle a horizontálnym hranením alebo rôzne prevedeným žliabkovaním na vydutí. Často sa ob-
javujú dve nepravé uchá (Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999, obr. 45: 25; Kemenczei, 1984, 130,
tab. 88: 6). Tektonika tohto variantu môže mať pôvod vo vyšších pilinských amforách (typ II),
ktoré sa posledný krát objavili v pilinsko-kyjatickom horizonte (Furmánek, 1977, 302, obr. 4:II;
Mitáš, 2007a, 209; 2007b, obr. 120:A4). Zvyk umiestňovať dve nepravé uchá na amfory bol
rozšírený v širšej oblasti kultúr popolnicových polí koncom mladšej doby bronzovej (Říhov-
ský, 1966, 465, obr. 16: H3; Veliačik, 1983, 120, tab. 20: 7, tab. 21: 13, 15). Pre stredodunajskú
oblasť je obzvlášť charakteristické horizontálne hranenie vydutia nádob (Říhovský, 1968, 
42-43; tab. 1). Tento variant sa na pohrebisku v Radzovciach vyskytuje v inventári hrobov star-
šej fázy kyjatickej kultúry (HA2) a sporadicky aj v klasickej fáze (HB1). V porovnaní s klasic-
kými amforami je však menej početný (Mitáš, 2007a, 113-115, 209-210). 

Amfory s rovným okrajom, valcovitým alebo kónickým hrdlom, s uchami nad vydutím (obr.
1: 17) sa doložili najmä nezdobené. Patrí k nim amfora z hrobu 75 v Szajle (Kemenczei, 1984,
141, tab. 85: 15). Ich datovanie do staršej fázy kyjatickej kultúry podporuje kónická misa so za-
tiahnutým okrajom. S rovnakým datovaním sa uvádza aj jediná zachovaná amfora s vyšším
hrdlom z pohrebiska v Radzovciach (Mitáš, 2007a, 115; 2007b, obr. 120). Tento variant je bež-
ným inventárom hrobov lužickej kultúry v stupni HA a výskyt v oblasti kyjatickej kultúry možno
považovať za vplyv z lužickej oblasti (Bátora, 1979, obr. 3:10; Hrubec, Kujovský, 1994, 18,
tab. 5: 14; Kujovský, 1994, tab. 4: 13; Veliačik, 1991, 186-188, obr. 31: 13). Amfora z hrobu 45
v Szajle typologicky korešponduje s amforami zo záveru staršej fázy kultúr stredodunajských
popolnicových polí (obr. 13: 2). Hrobové prílohy tvorila terina, tvar bežne rozšírený v stupni
HA2 až HB1, a ihlica s dvojkónickou hlavicou rovnako charakeristická pre toto obdobie (No-
votná, 1980, 116-118, tab. 37: 66; Patek, 1968, 92-93, 100, tab. 3: 16; Říhovský, 1965, 49, tab.
9: 35c). 
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2 Podľa predbežných výsledkov výskumu pohrebiska v Cinobani sa ukazuje, že kyjatické amfory sa rovnako po-
četne vyskytujú aj v hroboch z neskorej doby bronzovej. Domnienku o istej konzervatívnosti tvarov a výzdoby
urien z tohto pohrebiska prinesie až komplexné spracovanie hrobových nálezov. Za konzultácie k danej proble-
matike ďakujem PhDr. V. Mitášovi, PhD.
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Obr. 1. AMFORY. 1. Radzovce – hrob 482/71, 2. Radzovce – výber horizontu IIIc; 3. Radzovce – hrob
673/73; 4. Szajla – hrob 23; 5. Szajla – hrob 48; 6. Dvorníky-Včeláre – hrob 132; 7. Radzovce – hrob

500/71; 8. Podrečany – hrob 1/1940; 9. Kyjatice – výber; 10. Kyjatice – výber; 11. Radzovce – hrob 438/71;
12. Szajla – hrob 97; 13. Radzovce – hrob 420/71; 14. Cinobaňa – výber; 15. Radzovce – výber; 

16. Radzovce – výber; 17. Szajla – hrob 75; 18. Radzovce – hrob 716/73. 1, 3, 7, 11 – podľa Furmánek,
1982; 2, 8, 16, 18 – podľa Mitáš, 2007b; 4, 5, 12, 17 – podľa Kemenczei, 1984; 6 – podľa 

Lamiová-Schmiedlová, 2009; 9, 15 – podľa Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999; 10 – podľa Furmánek,
1993; 13 – podľa Furmánek, Mitáš, 2007a; 14 – podľa Furmánek, Mitáš, 2010b; 16 – podľa Furmánek,

1990. Rôzne veľkosti.

Fig. 1. AMPHORAE. 1. Radzovce – grave 482/71, 2. Radzovce – selection of horizon IIIc; 
3. Radzovce – grave 673/73; 4. Szajla – grave 23; 5. Szajla – grave 48; 6. Dvorníky-Včeláre – grave 132; 
7. Radzovce – grave 500/71; 8. Podrečany – grave 1/1940; 9. Kyjatice – selection; 10. Kyjatice – selection

11. Radzovce – grave 438/71; 12. Szajla – grave 97; 13. Radzovce – grave 420/71; 14. Cinobaňa – selection; 
15. Radzovce – selection; 16. Radzovce – selection; 17. Szajla – grave 75; 18. Radzovce – grave 716/73. 

1, 3, 7, 11 – after Furmánek, 1982; 2, 8, 16, 18 – after Mitáš, 2007b; 4, 5, 12, 17 – after Kemenczei, 1984; 
6 – after Lamiová-Schmiedlová, 2009; 9, 15 – after Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999; 

10 – after Furmánek, 1993; 13 – after Furmánek, Mitáš 2007a; 14 – after Furmánek, Mitáš, 2010b; 
16 – after Furmánek, 1990. Various sizes.



Baňaté amfory (obr. 1: 18) sú doposiaľ známe len z Radzoviec, a to jediný exemplár z hrobu
716/73 datovaný do záverečného horizontu v stupni HB2 (Mitáš, 2007a, 115, 211). Horná časť
je zdobená obvodovými líniami a maximálne vydutie dvoma protiľahlými jazykovitými vý-
čnelkami, pod ktorým je rad bodiek. Tvar amfory korešponduje s tvarmi váz rozšírenými v stre-
dodunajskej oblasti kultúr popolnicových polí v neskorej dobe bronzovej. Podolské baňaté vázy
s prehnutým okrajom, prevažne súvisle zdobené vertikálnymi žliabkami, sa datujú do stupňa
HB2. Vývoj tohto tvaru pokračuje v dobe halštatskej (Podborský, 1970, tab. 89: 4; Říhovský,
1970, 78-79, obr. 17: 21, 22; Stegmann-Rajtár, 1994, 324). 

Hoci amfory slúžili najmä pre potreby pohrebného rítu, vyskytujú sa pomerne bohato zdo-
bené v jaskyniach. Zo Szelety pri Miskolci a Baradly pri Aggteleku pochádza kolekcia zdobe-
ných zlomkov amfor mladopilinského rázu, časť pravdepodobne z pilinsko-kyjatického
horizontu (Kemenczei, 1984, tab. 102: 1, 2, 9) a časť nálezov prislúcha kyjatickej kultúre (1984,
tab. 102: 12-15; tab. 108: 4-5, 13-14). 

Amforky

Chronologická citlivosť amforiek nie je zvlášť výrazná a ich vývoj plynule pokračuje po ná-
stupe kyjatickej kultúry. Ich zvýšený výskyt je preukázaný v hroboch z konca mladšej a zo za-
čiatku neskorej doby bronzovej. V detských hroboch boli často urnami (Mitáš, 2007a, 116;
Stoukal, Furmánek, 1982, 38-66).

Amforky s nízkym širokým telom, valcovitým alebo mierne kónickým hrdlom a rovným okra-

jom, s dvoma protiľahlými uchami nad vydutím (obr. 4: 1-2) majú dná zvyčajne odsadené alebo
prehnuté. Výzdoba povrchu často pozostávala zo zväzkov šikmých žliabkovaných línií, plas-
tických výčnelkov na vydutí a obvodových línií na rozhraní hrdla a vydutia. Vyskytujú sa aj ne-
zdobené. Zo Szajly pochádzajú z hrobov pilinskej a staršej fázy kyjatickej kultúry (obr. 14: 6).
Na pohrebisku v Radzovciach sú zastúpené najmä v stupni HA2, ich výskyt však začína skôr,
v pilinsko-kyjatickom horizonte a pokračuje v stupni HB1 (Mitáš, 2007a, 209; 2007b, obr. 158).
V rovnakom časovom úseku vyrábal podobné amforky ľud lužickej kultúry (Hrubec, Kujov-
ský, 1994, 20-21; Veliačik, 1983, 119; 1991, obr. 5: 3; 7: 3; 11: 9). 

Amforky s valcovitým hrdlom a rovným okrajom (obr. 4: 3-4) sú na pohrebisku v Szajle za-
stúpené v hroboch záverečného horizontu pilinskej kultúry a v staršej fáze kyjatickej kultúry
(obr. 6: 8; 10: 5). Ich výskyt pokračuje začiatkom neskorej doby bronzovej (obr. 11: 2). 

Baňaté amforky (obr. 4: 5) sa častejšie vyskytujú nezdobené. Vývoj amforiek korešponduje
s trendom uvoľňovania ostrej profilácie k baňatým tvarom v závere doby bronzovej. Rovnaký
priebeh má vývoj amforiek v oblasti lužickej kultúry (Hrubec, Kujovský, 1994, 20-21; Kujov-
ský, 1994, 267; Mitáš, 2007a, 115). 

Vázy

Sú charakteristickým výrobkom kyjatickej kultúry. Tvar a výzdoba prvých váz geneticky súvisí
s amforami pilinsko-kyjatického horizontu, zo staršej fázy kyjatickej kultúry, s gávskymi vázami
a s vázami vyrábanými v oblasti lužickej kultúry (Furmánek, 1982, 113-116; Kujovský, 1994,
269; Veliačik, 1983, 95-103; 1991, 184-186, obr. 13: 19-25; obr. 34). 

Amforovité vázy s kónickým hrdlom a lievikovito nasadeným okrajom (obr. 2: 1-4) majú zvy-
čajne rovné alebo odsadené dná. Výzdoba často pozostáva z vertikálnych žliabkov a plastic-
kých výčnelkov na vydutí a z obvodových horizontálnych línií na hrdle. Z pohrebiska v Szajle
k nim patria vázy z hrobov 38, 65 a 74 (obr. 6: 13; 9: 1; 10: 6). Hrdlo vázy z hrobu 74 zdobia
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rozety, vydutie je zdobené vertikálnymi žliabkami a štyrmi rohovitými výčnelkami. Výzdobné
prvky na váze sa hlásia k pilinskej (rozety) a ku gávskej kultúre (rohovité výčnelky). Sprie-
vodný keramický inventár z citovaných hrobov obsahuje tvary typické pre staršiu fázu kyjatic-
kej kultúry (obr. 10: 5-9). Na pohrebisku v Radzovciach a Kyjaticiach sú zastúpené prevažne
v hroboch zo staršej fázy kyjatickej kultúry. V klasickej fáze ich počet klesá (Furmánek, 1990,
obr. 21: 5; 1993, obr. 7: 5; Kemenczei, 1984, tab. 79: 7, 8; Mitáš, 2007a, 210). Nezdobenú vázu
z najbohatšieho hrobu 21 na pohrebisku v Szajle možno vzhľadom na sprievodný inventár da-
tovať do neskorej doby bronzovej (obr. 13: 7-12; 14:1-6). 

Klasické kyjatické vázy (obr. 2: 5-7) sú tektonikou príbuzné klasickým amforám, kde za star-
šie možno považovať stlačené formy, v klasickej fáze je ich stavba vyššia a profilácia plynulej-
šia (obr. 11: 7). Z výzdobných prvkov je typické najmä šikmé hranenie, resp. tordovanie vydutia,
často doplnené plastickými výčnelkami. Hrdlo je tradične zdobené zväzkami horizontálnych
línií, ktoré môžu byť kombinované radom jamiek. Na pohrebisku v Radzovciach patria k naj-
početnejším variantom klasickej fázy, avšak s ich výskytom treba počítať od staršej fázy kyja-
tickej kultúry (Mitáš, 2007a, 210). Inak je to na pohrebisku v Szajle, odkiaľ pochádza jediný
zdokumentovaný nález z hrobu 88 (obr. 2: 7). Prihliadnuc na inventár tvorený vyššou kónickou
misou so zalomeným okrajom a zlomkami hrnca, možno hrobový celok datovať do staršej fázy
kyjatickej kultúry (Kemenczei, 1984, 141, tab. 84: 4, 6). 

Vázy s vyšším mierne kónickým hrdlom a prehnutým okrajom (obr. 2: 8-10) sa vyskytujú pre-
važne nezdobené. Na pohrebisku v Radzovciach boli často prídavnými nádobami najmä v hro-
boch z neskorej doby bronzovej (Mitáš, 2007a, 116, 210). Z pohrebiska v Szajle pochádzajú
dva exempláre z hrobov 13 a 40. Hrob 13 možno rámcovo datovať do stupňa HB s charakteris-
tickým neskorobronzovým inventárom, ktorý tvorila pologuľovitá misa s rovným okrajom a po-
loguľovitá šálka (obr. 14: 7, 8, 10). Vplyvy kultúr stredodunajských popolnicových polí dokladá
inventár hrobu 40 (obr. 13: 4-6), obzvlášť baňatá amforka na nôžke s krátkym valcovitým
hrdlom, zdobená vertikálnymi žliabkami na tele, ktorej výskyt je doložený v závere stupňa HA2
až HB1. Rovnako váza a terina s uškom zodpovedajú najskôr keramickej náplni válskej kultú-
ry (Patek, 1968, 92-94, tab. 3: 22; 4: 3; tab. 138:9; Říhovský, 1966, 466-467, obr. 8: K6; obr. 
10: C5). 

Dvojkónické vázy s vyhnutým okrajom bez výzdoby (obr. 2: 11) majú väčšinou zaoblený lom
na vydutí. Tento tvar sa pravdepodobne vyvinul spolu s klasickými vázami. Na pohrebisku v Ra-
dzovciach nie je citovaný variant veľmi rozšírený, sporadicky sa vyskytuje od staršej fázy ky-
jatickej kultúry až po záverečný horizont pochovávania (Mitáš, 2007a, 210; 2007b, obr. 158: 13).
Na pohrebisku v Szajle nie je preukázaný ani jeden exemplár. V stredodunajskej a lužickej ob-
lasti kultúr popolnicových polí sa považuje za vplyv z prostredia kyjatickej kultúry s datovaním
do stupňa HB (Bátora, 1979, 68, obr. 11: 5; Patek, 1968, 95-96, obr. 4:14-24).

Vázy s kónickým hrdlom a rovným okrajom (obr. 2: 12) sú prevažne nezdobené. Ich výskyt
možno považovať za vplyv z prostredia lužickej kultúry, čo dokladajú početné nálezy na 
pohrebiskách lužickej kultúry zo stupňa HA2 (Veliačik, 1983, obr. 3; 1991, 184-186, obr. 
34:10-11). Na pohrebisku v Radzovciach sa uvedený variant sporadicky vyskytuje v klasickej
fáze kyjatickej kultúry (Mitáš, 2007a, 210, obr. 159: 15).

Vázy s valcovitým hrdlom a rovným okrajom (obr. 2: 13-14) majú celkovo mäkkú profiláciu,
dno je rovné a povrch nezdobený. Vyskytujú sa buď štíhle varianty s vyšším hrdlom (obr. 2:
14), alebo varianty s objemnejším telom a krátkym hrdlom (obr. 2: 13). K nim možno priradiť
vázu z hrobu 1 na pohrebisku v Ózde (obr. 10: 1-4) s typickým neskorobronzovým inventárom
(Kemenczei, 1984, tab. 92: 1-4). V Radzovciach sa objavili najmä v hroboch zo záverečného ho-
rizontu pochovávania (Mitáš, 2007a, 117). 

Baňaté vázy s prehnutým okrajom (obr. 2: 15) sú doposiaľ zachytené v dvoch rekonštruova-
ných kusoch. Z Radzoviec pochádza variant s vnútorným smolným náterom a patrí k najmlad-
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Obr. 2. VÁZY. 1. Kyjatice; 2. Szajla – hrob 38; 3. Szajla – hrob 74; 4. Radzovce – hrob 471/71; 
5. Radzovce – hrob 475/71; 6. Radzovce – hrob 464/71; 7. Szajla – hrob 88; 8. Cinobaňa – výber; 

9. Podrečany – zber; 10. Szajla – hrob 13; 11-12. Radzovce – výber; 13. Radzovce – výber; 
14–15. Radzovce – výber horizontu V. 

1 – podľa Furmánek, 1993; 2, 3, 7, 10 – podľa Kemenczei, 1984; 4, 5, 6 – podľa Furmánek, 1982;
8, 9, 11, 12, 14, 15 – podľa Mitáš, 2007b; 13 – podľa Furmánek, 1990. Rôzne veľkosti.

Fig. 2.VASES. 1. Kyjatice; 2. Szajla – grave 38; 3. Szajla – grave 74; 4. Radzovce – grave 471/71; 
5. Radzovce – grave 475/71; 6. Radzovce – grave 464/71; 7. Szajla – grave 88; 

8. Cinobaňa – selection; 9. Podrečany – collection; 10. Szajla – grave 13; 11 – 12. Radzovce – selection; 
13. Radzovce – selection; 14 – 15. Radzovce – horizon V. 

1 – after Furmánek, 1993; 2, 3, 7, 10 – after Kemenczei, 1984; 4, 5, 6 – after Furmánek, 1982; 
8, 9, 11,12, 14, 15 – after Mitáš, 2007b; 13 – after Furmánek, 1990. Various sizes.



ším nálezom (Mitáš, 2007a, 117). Ďalší je z pohrebiska v Szihalome, vzhľadom na tvar vázy
môže patriť k mladším nálezom zo stupňa HB (Kemenczei, 1970, 19; 1984, tab. 79: 16). 

Vázy sa vyrábali v zmenšených variantoch až miniatúrach (obr. 4:6-8). V hroboch kyjatickej
kultúry sa vyskytujú najmä tvary s valcovitým alebo kónickým hrdlom, dvojkónické a baňaté
vázičky. Použitie vázičiek ako urien je výnimočné, boli predovšetkým sprievodným inventá-
rom. Z pohrebiska v Radzovciach pochádza celkovo okolo 20 kusov vázičiek (Mitáš, 2007a,
117) a z pohrebiska v Szajle nie je preukázaná ani jedna vázička. Ani pri týchto malých nádo-
bách nie je chronologická citlivosť zvlášť výrazná. Vo všeobecnosti sa dvojkónické tvary ne-
zdobené alebo zdobené bohatou rytou výzdobou vyskytujú najmä v staršej fáze kyjatickej
kultúry. Podobné vázičky vyrábal ľud lužickej kultúry v stupni HA (Kujovský, 1994, 280, tab.
X:2; Veliačik, 1983, obr. 4). Vázičky s valcovitým hrdlom a baňaté vázičky sa vyskytujú spra-
vidla v neskorej dobe bronzovej (Bátora, 1979, 69; Mitáš, 2007b, obr. 160: 7). 

Šálky

Patria medzi frekventované nálezy na pohrebiskách i sídliskách. Pre potreby pohrebného rítu slú-
žili ako prídavné nádoby. Medzi hlavné tvary patria kónické, profilované a pologuľovité šálky.
V záverečnom stupni nastupujú vyššie šálky esovitej profilácie (Furmánek, Veliačik, Vladár,
1991, 161). 

Kónické šálky (obr. 3: 1-5) sa v oblasti kultúr popolnicových polí vyrábali bežne a nemajú kul-
túrnu ani chronologickú preukázateľnosť (Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991, 161). Kónické
šálky pilinskej kultúry majú spravidla vyššie telo, rovné dno a menšie pásikové ucho pod okra-
jom (Furmánek, 1977, 312, obr. 8: 4). V hroboch pilinsko-kyjatického horizontu a staršej fázy
kyjatickej kultúry pokračuje výskyt tohto tvaru (obr. 8: 9-10, 9: 7, 10: 7). Šálky s okrajom zdo-
beným dvoma výčnelkami nad uchom sa považujú za typický inventár kultúr stredodunajských
popolnicových polí (obr. 6: 12) (Dušek, 1957, obr. 2: 4; Studeníkova, Paulík, 1983, 116). Ďalší
variant kónických šálok má pásikové ucho vytiahnuté nad okraj (obr. 3: 3, 5). V Radzovciach
predstavujú charakteritický sprievodný inventár pre stupne HA2-HB1 (Mitáš, 2007b, obr. 158:
4, 159: 10). 

Profilované šálky (obr. 3: 6) majú nízke široké telo s prehnutým roztvoreným hrdlom. Dná
bývajú často opatrené umbom. Ucho je spravidla pásikové, prevyšujúce okraj a je pripojené na
úzke plece. Ich predlohy možno hľadať v profilovaných šálkach na prstencovitej nôžke, ktoré
patria do inventáru pilinskej aj lužickej kultúry (Furmánek, 1977, 312, obr. 8: 7; Veliačik, 1983,
133). V materiáli kyjatickej kultúry sa objavujú od pilinsko-kyjatického horizontu s ťažiskom
výskytu v hroboch jej staršej fázy v stupni HA2 (obr. 6: 2; 9: 3, 5) (Mitáš, 2007a, 209). Šálky
z hrobov 21 a 74 v Szajle majú strechovite hranené uchá (obr. 8: 4; 14: 1). Takáto úprava je cha-
rakteristická pre profilované šálky staršej fázy kultúr stredodunajských popolnicových polí (Fur-
mánek, Veliačik, Vladár, 1991, 161; Studeníková, Paulík, 1983, 114-115; Patek, 1968, 106, tab.
11: 2). 

Profilované šálky s vnútornou výzdobou (obr. 3: 7-12) si spočiatku zachovávajú ostrú profi-
láciu, nízke široké telo a ucho vytiahnuté nad okraj. Pôvod prvých vo vnútri zdobených šálok
sa obvykle spája s prejavom lužickej kultúry (Kujovský, 1994, 279). Ich výzdoba pozostávala
zo zväzkov rytých línií tvoriacich štyri oblúky, tzv. nepravej girlandy. Tento typ výzdoby sa ob-
javuje v priebehu stupňa HA1 (Kujovský, 1994, 277-278, tab. 2: 10; Veliačik, 1983, tab. 27:
16). Viaceré analogické šálky pochádzajú z hrobov pohrebiska v Dvorníkoch-Včelároch (obr. 3:
7). Takáto vnútorná výzdoba často obohatená o ryté kruhy okolo dna sa uplatňuje na šálkach
v hroboch staršej fázy kyjatickej kultúry na pohrebisku v Radzovciach (Furmánek, 1990, 40, obr.
25: 1, 3, 5, 7; Mitáš, 2007a, 123; 2007b, obr. 158: 6). Z hrobu 32 v Szajle pochádza šálka s po-
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dobnou výzdobou znásobenou o štyri dvojice jamiek pri dne (obr. 6: 3). Ďalším výzdobným
motívom je štýl štyroch oblúkov, kombinovaný s líniami spájajúcimi oblúky s kruhmi okolo
dna (obr. 3: 10). Analogická šálka pochádza z Muhi, oblasti rozšírenia gávskej kultúry, pričom
výskyt takto zdobených šálok sa spája s vplyvom kyjatickej kultúry (Kemenczei, 1984, 159,
tab. 138: 17). Za vlastný kyjatický motív sa považuje rytá výzdoba, tvorená z kruhov okolo dna
a zo šikmých línií tvoriacich štyri trojuholníky (obr. 3: 11-12) (Furmánek, 1990, 40, obr. 25: 
4-5; Kujovský, 1994, 278). Fragmenty takto zdobených šálok pochádzajú napríklad z jaskýň
Szeleta a Büdöpest pri Miskolci, Baradla pri Aggteleku, avšak z maďarských pohrebísk nie je
doposiaľ publikovaný ani jeden nález (Kemenczei 1984, tab. 104: 11; 109: 16). Šálkou, ktorú
možno spájať s vplyvom kyjatickej kultúry, je jemne profilovaná šálka z Netopierskej jaskyne
v Banskej Bystrici (časť Nemce), oblasti rozšírenia lužickej kultúry (obr. 3: 13). Má vyššie telo
a mierne vyhnutý okraj s modifikovaným „kyjatickým“ ornamentom s datovaním do stupňa HB
(Bárta, Mácelová, Pieta, 1987, 29, obr. 2). Doposiaľ jediná šálka kyjatickej kultúry imitujúca
bronzové tepané šálky pochádza z hrobu 626/73 v Radzovciach (obr. 3: 14). Je to jemne profi-
lovaná šálka s pásikovým uchom umiestneným pod okraj. Horná časť vydutia je presekávaná
krátkymi vertikálnymi zásekmi, nad ktorými je zväzok obvodových rytých línií. Z vnútornej
strany je len nevýrazne žliabkovaná . Je datovaná do stupňa HA2, príp. HB1 (Furmánek, 2004,
99, obr. 164; Mitáš, 2007a, 123). Imitácie bronzových šálok, často zdobené zložitým ornamen-
tom, sa v inventári podolskej a lužickej kultúry objavujú v neskorej dobe bronzovej (Podborský,
1970, 49-50, tab. 61: 1; 83: 3, 5, 8; Říhovský, 1982, obr. 27: 29; Studeníková, Paulík, 1983,
115, tab. 4: 4, 5, 7). 

Pologuľovité šálky (obr. 3: 15-18) sú bežným tvarom vo všetkých oblastiach kultúr popolni-
cových polí v neskorej dobe bronzovej (Bátora, 1979, 76; Hrubec, Kujovský, 1994, 16; Patek,
1968, 108; Kemenczei, 1984, 152-168). Majú spravidla rovný alebo mierne vyhnutý okraj. Dno
býva rovné alebo s umbom. Ucho je vytiahnuté nad okraj. Popri nezdobených šálkach sa v in-
ventári kyjatickej kultúry vyskytujú aj vo vnútri zdobené varianty, ktorých motívy sa často zho-
dujú s ornamentikou profilovaných šálok. Výskyt prvých zdobených variantov možno spájať
so staršou fázou kyjatickej kultúry (obr. 3: 15) (Furmánek, 2004, 99). Vcelku početné nálezy po-
chádzajú z hrobov na pohrebisku v Dvorníkoch s výzdobou tvorenou štyrmi oblúkmi zo zväz-
kov rytých línií. V niekoľkých prípadoch bola výzdoba neúplná alebo nedokončená. Takto
zdobené šálky sa rovnako ako profilované varianty datujú do stupňa HA (Lamiová-Schmiedlová,
2009, tab. 1: 8; 2: 5; 30: 14; 53: 1). V hrobe 10 sa znásobujú ryté línie a ornament je doplnený
o „vetvičku“ spájajúcu výzdobu dna s výzdobou pri uchu (obr. 3: 16). Podobný motív spojujú-
ceho pásu z línií sa uplatňuje vo výzdobe lužických profilovaných šálok v závere stupňa HA2
(Kujovský, 1994, 278, tab. 6: 6). Rovnako datovaná do staršej fázy kyjatickej kultúry je aj šálka
s mierne vyhnutým okrajom a vnútornou výzdobou z hradiska Szilvásvárad-Töröksánc v Bu-
kových horách (obr. 3: 17) (Matuz, 1999, 57). Nezdobené varianty sú charakteristické predo-
všetkým pre neskorobronzový inventár (obr. 7: 2-3; 14: 7). S ich výskytom však treba počítať
už od pilinsko-kyjatického horizontu (Mitáš, 2007a, 122-123; 2007b, obr. 159: 9; 160: 5). 
Šálky esovitej profilácie (obr. 3: 19-20) patria k najmladším tvarom. Pravdepodobne sa vy-

vinuli z mladších profilovaných šálok. Ich telo je vyššie a celková profilácia je plynulejšia. Šálky
esovitej profilácie majú vyššie telo s rovným alebo mierne prehnutým dnom. Okraj je vytiah-
nutý a pásikové ucho len mierne prevyšuje okraj. Výzdoba pozostávala z rytých ornamentov
na vonkajšej aj vnútornej strane. Zo sídliska v Čelovciach pochádza šálka s vnútorným orna-
mentom tvoreným piatimi štvornásobnými oblúkmi. Povrch je zdobený horizontálnymi rytými
líniami, na ktorých sú položené šrafované trojuholníky (obr. 3: 19). Takúto úpravu povrchu
možno postrehnúť na šálkach z pohrebiska v Zlatých Moravciach – Kňažiciach datovaných do
stupňa HB (Furmánek, 1984, 75-76; Kujovský, 1994, 278, tab. 6: 6-7, 13). V inventári hrobov
kultúry Mezőcsát v Ivanke pri Nitre, Pate či na pohrebisku v Tarnaörs sa zachytili nezdobené va-
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Obr. 3. ŠÁLKY. 1. Radzovce – hrob 500/71; 2. Szajla – hrob 74; 3. Kyjatice – výber; 4. Szajla – hrob 38; 
5. Radzovce – výber horizontu Radzovce IV; 6. Radzovce – hrob 502/71; 7. Dvorníky-Včeláre – hrob 35; 

8. Ózd-Kőalja – výber; 9. Szajla - hrob 32; 10. Szirmabesenyő – výber; 11–12. Radzovce - sídlisko; 
13. Banská Bystrica - Nemce, Netopierska jaskyňa; 14. Radzovce – hrob 626/73; 15. Radzovce – výber; 

16. Dvorníky-Včeláre – hrob 10; 17. Szilvásvárad-Töröksánc; 18. Kyjatice – výber; 19. Čelovce – sídlisko;
20. Smižany – Tri Skalky; 21. Radzovce – hrob 691/73; 22. Radzovce – hrob 625/72; 23. Podrečany – hrob

1/1940; 24. Radzovce – hrob 420/71. 1 – podľa Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999; 2, 4, 8, 9, 10 – podľa
Kemenczei, 1984; 3, 18 – podľa Furmánek, 1993; 5, 6, 18, 24 – podľa Mitáš, 2007b; 7, 16 – podľa

Lamiová-Schmiedlová, 2009; 11, 12 – podľa Furmánek, 1990; 13 – podľa Bárta, Mácelová, Pieta, 1987;
14, 15 – podľa Furmánek, 2004; 17 – podľa Matuz, 1999; 19 – podľa Furmánek, 1984; 20 – podľa Soják,

2007; 21, 22 – podľa Furmánek, Mitáš, 2007a; 23 – podľa Furmánek, Mitáš, 2007b. Rôzne veľkosti.

Fig. 3. CUPS. 1. Radzovce – grave 500/71; 2. Szajla – grave 74; 3. Kyjatice – selection; 4. Szajla – grave
38; 5. Radzovce – horizon Radzovce IV; 6. Radzovce – grave 502/71; 7. Dvorníky-Včeláre – grave 35; 

8. Ózd-Kőalja –selection; 9. Szajla – grave 32; 10. Szirmabesenyő – selection; 11 – 12. Radzovce –
settlement; 13. Banská Bystrica – Nemce, Cave Netopierska; 14. Radzovce – grave 626/73; 15. Radzovce –

selection; 16. Dvorníky-Včeláre – grave 10; 17. Szilvásvárad-Töröksánc; 18. Kyjatice – selection; 
19. Čelovce – settlement; 20. Smižany – Tri Skalky; 21. Radzovce — grave 691/73; 22. Radzovce – grave

625/72; 23. Podrečany – grave 1/1940; 24. Radzovce – grave 420/71. 1 – after Furmánek, Veliačik, Vladár,
1999; 2, 4, 8, 9, 10 – after Kemenczei, 1984; 3, 18 – after Furmánek, 1993; 5, 6, 18, 24 – after Mitáš, 2007b;

7, 16 – after Lamiová-Schmiedlová, 2009; 11, 12 – after Furmánek, 1990; 13 – after Bárta, Mácelová,
Pieta, 1987; 14, 15 – after Furmánek, 2004; 17 – after Matuz, 1999; 19 – after Furmánek, 1984; 

20 – after Soják, 2007; 21, 22 – after Furmánek, Mitáš, 2007a; 23 – after Furmánek, Mitáš, 2007b. 
Various sizes.



rianty (Cheben, 1999, obr. 41: 2; Ožďáni, Kujovský, 2001, 355; Patek, 1989-90, 67). Zaujímavá
je šálka výrazne esovito profilovaná a s uchom osadeným na tele nádoby zo Smižian, z jaskyne
Tri Skalky. Hrdlo je zdobené obvodovými rytými líniami, pod ktorými sú šikmé ryté línie, tvo-
riace tzv. krokovice. Tento motív sa objavuje na šálkach lužickej kultúry koncom doby bronzo-
vej a začiatkom doby železnej (Studeníková, Paulík, 1983, 116, tab. 23: 1). Rovnako je datovaná
aj citovaná šálka zo Smižian bez určenia bližšej kultúrnej príslušnosti (obr. 3: 20) (Soják, 2007,
50; obr. 52:1-2).

Sacie nádoby

Predstavujú špecifický, avšak nie zvlášť častý druh nádob3. Pod týmto termínom sa označujú
šálky, ktorých kolienkovité ucho je prevŕtané a vytvára saciu rúrku (obr. 3: 21-24). Známe ná-
lezy sacích nádob majú spravidla širšie telo a valcovito alebo kónicky nasadené hrdlo s vyhnu-
tým okrajom. Vyskytuje sa aj dvojkónická stavba a dno môže byť odsadené. Povrch je zvyčajne
zdobený rytým, pre kyjatickú kultúru charakteristickým ornamentom. Doposiaľ všetky známe
sacie nádoby tohto typu pochádzajú z hrobov z neskorej doby bronzovej (Furmánek, Mitáš
2007a, 2007b). Najnovšie nálezy sacích nádob pochádzajú z pohrebiska v Cinobani (Furmánek,
Mitáš, 2010a). Avšak ani jeden exemplár nebol zachytený na pohrebisku v Szajle. Ich najprav-
depodobnejšia funkcia súvisí s rituálno-magickým poslaním (Furmánek, Mitáš, 2007a, 98).

Džbány

Sú charakteristickým inventárom starších kultúr popolnicových polí. V materiáli kyjatickej kul-
túry sa ešte objavujú v jej staršej fáze, avšak tu ich výskyt končí. Boli predovšetkým prídavným
inventárom a použitie džbánu ako urny sa viaže najmä na novorodencov (Furmánek, Veliačik,
Vladár, 1991, 160-161; Mitáš, 2007a, 119-120). Z nálezov džbánov na pohrebisku v Radzov-
ciach je len nepatrná časť datovaná do obdobia kyjatickej kultúry (obr. 4: 19). Na pohrebisku
v Szajle sa zachytili dva exempláre (obr. 4: 17-18). Z hrobu 24 v Szajle pochádza džbán s od-
sadeným dnom, valcovitým hrdlom a vyhnutým okrajom. Väčšie ucho je osadené na rozhraní
hornej časti vydutia a hrdla. Horná časť vydutia je zdobená horizontálnym hranením (obr. 4:
17). Tektonika aj výzdoba sa hlási k džbánom vyrábaných v stredodunajskej oblasti. Hoci in-
ventár hrobu nie je zvlášť výrazný, prihliadnuc na tvar a výzdobu džbánu ho možno rámcovo
datovať do stupňa HA (Kemenczei, 1984, 136-137, tab. 74:1, 3-6; Patek, 1968, 96-98, tab. 5,
105: 10). Z hrobu 69 pochádza džbán s pásikovým uchom, okraj sa nezachoval (obr. 4: 18).
Zdobený je súvislým obvodovým žliabkovaním hrdla a vertikálnymi žliabkami na vydutí – mo-
tívom typickým pre kyjatické amfory a vázy staršej fázy kyjatickej kultúry (Kemenczei, 1984,
136-137, tab. 74: 19). 
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3 Sacím nádobám sa podrobne venovali V. Furmánek a V. Mitáš. Na pohrebisku v Radzovciach identifikovali spolu
sedem sacích nádob (Mitáš, 2007a, 2007b).
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Obr. 4. 1. Podrečany – zber; 2, 12. Radzovce – výber horizontu IIIc; 3. Radzovce – hrob 691/73; 
4. Dvorníky-Včeláre – hrob 49; 5. Radzovce – výber; 6. Podrečany – zber; 

7 – 8. Radzovce – výber; 9. Szajla – hrob 90; 10. Szajla – hrob 60; 11. Szajla – hrob 74; 
13. Radzovce – výber; 14. Radzovce – hrob 465/71; 15. Radzovce – hrob 668/73; 

16. Radzovce – výber; 17. Szajla – hrob 24; 18. Szajla – hrob 69; 19. Radzovce – výber. 
1, 2, 5-8, 12, 16, 19 – podľa Mitáš, 2007b; 3, 14, 15 – podľa Furmánek, Mitáš, 2007a; 

4 – podľa Lamiová-Schmiedlová, 2009; 9-11, 17, 18 – podľa Kemenczei, 1984. Rôzne veľkosti.

Fig. 4. 1. Podrečany – collection; 2, 12. Radzovce – horizon IIIc; 3. Radzovce – grave 691/73; 
4. Dvorníky-Včeláre – grave 49; 5. Radzovce – selection; 6. Podrečany – collection; 

7 – 8. Radzovce – selection; 9. Szajla – grave 90; 10. Szajla – grave 60; 11. Szajla – grave 74; 
13. Radzovce – selection; 14. Radzovce – grave 465/71; 15. Radzovce – grave 668/73; 

16. Radzovce – selection; 17. Szajla – grave 24; 18. Szajla – grave 69; 19. Radzovce – selection. 
1, 2, 5-8, 12, 16, 19 – after Mitáš, 2007b; 3, 14, 15 – after Furmánek, Mitáš, 2007a; 

4 – after Lamiová-Schmiedlová, 2009; 9-11, 17, 18 – after Kemenczei, 1984. Various sizes.



Misy

Patria medzi frekventované nálezy tak na sídliskách, ako aj na pohrebiskách. V hroboch často
slúžili na prekrytie urny a takisto boli jednou z početných príloh. Základnými tvarmi sú kónické,
pologuľovité a profilované misy. Jednotlivé tvary sa líšili veľkosťou, profiláciou, úpravou okraja,
počtom a umiestnením úch (Furmánek, 1990, 40; Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991, 158-160). 

Profilované misy – teriny (obr. 5: 1-3) sa pravdepodobne vyvinuli z profilovaných mís pilin-
skej kultúry (Furmánek, 1968, 160, obr. 5: 4; 1977, 306, tab. 7: 14; 10: 5). Teriny kyjatickej kul-
túry majú plynulejšiu profiláciu, okraj je výrazne roztvorený a ucho sa posunulo z okraja na
rozhranie tela a okraja. Často sa vyskytujú varianty na prstencovitej nôžke a vo viacerých prí-
padoch boli vnútri zdobené bohatým rytým ornamentom (Furmánek, 1990, 40, obr. 25: 8, 9).
Z pohrebiska v Radzovciach pochádzajú teriny z hrobov staršej fázy kyjatickej kultúry a ich vý-
skyt vrcholí v klasickej fáze (obr. 5: 1) (Furmánek, 2004, 99, obr. 162; Mitáš, 2007a, 210).
V Szajle sa zachytili dva varianty. Prvým variantom sú teriny s odsadeným dnom z hrobov 40
a 45 (obr. 13: 1, 6). Vzhľadom na hrobový inventár ich možno pokladať za prislúchajúce kul-
túre stredodunajských popolnicových polí (Patek, 1968, 100, tab. 6: 13). Ďalším variantom je
bezuchá terina na nôžke s vnútornou výzdobou z hrobu 21. Výzdobu tvorí ornament, tzv. motív
slnka, stvárnený v podobe koncentrických krúžkov okolo dna a dvojice šikmých rytých línií
tvoriacich päť trojuholníkov (obr. 14:4). Tvarom zodpovedá terinám rozšírených v stredodu-
najskej oblasti kultúr popolnicových polí od stupňa HA až HB1 (Patek, 1968, 100, obr. 127: 3).

Kónické misy (obr. 4: 9-13) sú bezuché alebo s jedným uchom. Majú rovné, prehnuté dno
alebo odsadené dno. Povrch je spravidla nezdobený. Variabilita spočíva najmä v úprave okraja,
ktorý je buď zatiahnutý, tordovaný, horizontálne hranený, zrezaný, alebo rovný. Na niektorých
misách je rovný okraj zosilnený. Výskyt kónických mís so zatiahnutým okrajom sa zachytil
užmateriáli najstaršej fázy pilinskej kultúry, početné sú až v mladšej dobe bronzovej a všeobecne
rozšírerné v oblasti kultúr popolnicových polí (Furmánek, 1977, 307-308; Furmánek, Veliačik,
Vladár, 1991, 160). Výrazné zalomenie okraja majú misy mladšej fázy pilinskej kultúry, s kto-
rými možno ešte počítať v pilinsko-kyjatickom horizonte a v staršej fáze kyjatickej kultúry (obr.
6: 9; 12: 4, 6). Menej rozšírené sa ukazujú varianty s nôžkou (obr. 10: 9). Ďalším subvariantom
sú misy so zatiahnutým horizontálne hraneným okrajom (obr. 8: 3, 8). Dvojité alebo viacná-
sobné horizontálne hranenie zatiahnutého okraja je typické pre staršiu fázu kultúr stredodunaj-
ských popolnicových polí s dožívaním na počiatku mladšej fázy tohto okruhu pamiatok (Patek,
1968, 102). Kónické misy s tordovaným okrajom sú bezuché alebo s uškom pod okrajom. Na
pohrebisku v Szajle sú vcelku početne zastúpené v hroboch staršej fázy kyjatickej kultúry (obr.
9: 2, 4; 13: 8, 11). Podobne v inventári hrobov v Radzovciach sa viažu predovšetkým na staršiu
fázu kyjatickej kultúry. V niekoľkých prípadoch sú vo vnútri zdobené rytým ornamentom (Mitáš,
2007a, 121; 2007b, obr. 158: 10). Tordovanie okraja sa objavuje v stredodunajskej oblasti už
v stupni BD a stupni HA je všeobecne rozšírené (Kujovský, 1994, 271; Studeníkova, Paulík,
1983, 116-117). V materiáli gávskej kultúry sa vyskytujú po celý čas a v lužickej kultúre sa spo-
radicky objavili v stupni HA1 (Demeterová, 1986, 102, tab. 26; Miroššayová, 1987, tab. 5: 9,
10, 13; Veliačik 1983, 120, 127; tab. XXII: 4; 1991, 196). Misy s rovným okrajom patria medzi
bežné tvary počas trvania kyjatickej kultúry (obr. 6: 11; 13: 7) (Mitáš 2007a, 121). 

Pologuľovité misy (obr. 4: 14-16) sú jednouché alebo bezuché s rovným, prehnutým, odsa-
deným dnom alebo s umbom. Povrch je väčšinou nezdobený alebo je opatrený plastickými vý-
čnelkami (obr. 7: 9; 10: 3). Úprava okraja je podobná ako pri kónických misách – vtiahnutý,
rovný, tordovaný alebo horizontálne hranený (Furmánek, 1990, 40, obr. 24: 9, 13, 18). Pologu-
ľovité misy sú predovšetkým neskorobronzovým inventárom (obr. 7: 6, 9; 10; 14: 10). Dokla-
dajú to početné nálezy z hrobov zo stupňov HB1 až HB2 na pohrebisku v Radzovciach.
Podstatne menej frekventované sú v inventári hrobov staršej fázy kyjatickej kultúry (Mitáš,
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2007a, 210-211; 2007b, obr. 126: H9; H14, 159: 12). Výrazným tvarom je misa s lalokmi z hrobu
94 v Szajle (obr. 14: 13). Na pohrebisku v Radzovciach sú priebežným typom misky a v men-
ších obmenách boli zastúpené v hroboch pilinskej kultúry, v hroboch pilinsko-kyjatického ho-
rizontu a staršej fázy kyjatickej kultúry (Mitáš, 2007a, 121; 2007b, obr. 126: H7). Tento typ sa
však neukazuje zvlášť početný v hroboch kyjatickej kultúry. Misa z hrobu 94 prekrývala vy-
sokú amforu s výrazne lievikovite roztvoreným okrajom (obr. 14: 9). Tvar amfory možno od-
vodiť od gávskych amfor, ktoré sa vyskytujú od stupňa HA1. Podobnú tektoniku majú aj mladšie
gávske vázy z pohrebiska v Taktabáji s datovaním do stupňov HA2 – HB1 (Demeterová, 1983,
100, tab. II: 8; Kemenczei, 1984, 163, tab. 159: 6,18). Datovanie hrobového celku pilinsko-ky-
jatického horizontu podporuje okrem misy aj amforka na nôžke zdobená rytým motívom a plas-
tickými výčnelkami na vydutí charakteristická pre tento stupeň v pilinskej aj v lužickej kultúre
(obr. 14: 11) (Kemenczei, 1984, 141; Mitáš, 2007a, 115-116; obr. 121: B2; Veliačik, 1991, 192,
194, obr. 9: 6, 37: 8). 

Hrnce

Sú základným typom sídliskovej keramiky a vyskytujú sa masovo. Na pohrebiskách boli sú-
časťou hrobového inventára a v niekoľkých prípadoch slúžili ako urna. Delia sa na dve základné
skupiny: dvojuché a bezuché. V ojedinelých prípadoch sa zachytili aj jednouché. Dvojuché aj
bezuché hrnce majú spravidla súdkovitý, valcovitý alebo kónický tvar. Vyskytuje sa plastická 
výzdoba v podobe výčnelkov alebo sú zdobené obvodovou plastickou páskou. Zastúpené sú aj
hrnce s rytou výzdobou (Furmánek, 1990, 40; 1993, 82; Mitáš, 2007a, 118-119).

Dvojuché hrnce (obr. 5: 4-9). Vývoj dvojuchých hrncov začína v strednej dobe bronzovej vo
viacerých kultúrach. V pilinskej kultúre sa objavili dvojuché hrnce už v stupni BC (Furmánek,
1977, 310). V mladšej dobe bronzovej sú bežné hrnce esovitej profilácie s uchami na okraji
a hrnce s vajcovitým telom s valcovite nasadeným hrdlom. V rovnakom období sa tento typ vy-
skytuje aj v lužickej kultúre a v oblasti kultúr stredodunajských popolnicových polí (Furmánek,
Veliačik, Vladár, 1991, 158, obr. 15:13-14; Patek, 1968, 110; Veliačik, 1983, 111-113, obr. 5).
V priebehu stupňa HA pokračuje plynulý vývoj, esovitá profilácia sa postupne vytráca, okraj je
spravidla roztvorený a pod ním sú osadené uchá. Tento vývoj dokladajú nálezy hrncov jemne
esovito profilovaných v hroboch pilinsko-kyjatického horizontu (obr. 12: 3). Typickým varian-
tom staršej fázy kyjatickej kultúry sú hrnce s jazykovitými výčnelkami pod okrajom (obr. 5: 7).
V staršej fáze kyjatickej kultúry nastupujú kónické hrnce s uchami pod okrajom, často zdobené
jazykovitými výčnelkami na okraji, ďalej ich súdkovité a valcovité varianty (Mitáš, 2007a, 
209-210; 2007b, obr. 124: F3b – d, F5). Na pohrebisku v Radzovciach počet hrncov v hroboch
narastá v klasickej fáze kyjatickej kultúry a posledné sa zachytili aj v záverečnom horizonte
(obr. 7). Vnútorná strana hrncov býva natretá smolným impregnačným náterom (Mitáš, 2007a,
118, 211; 2007b, obr. 160: 10; Furmánek, 1990, 40, obr. 26: 7). Z celkového počtu hrobov
v Szajle sa spolu nezachytilo viac ako 15 hrncov v zlomkoch4. Dva rekonštruované exempláre
z hrobov 24 a 32 patria ku kyjatickej kultúre (obr. 6: 1). Baňatý hrniec5 s vyhnutým okrajom
a s väčšími uchami na pleciach z pohrebiska Ózd-Kőalja zodpovedá mladším tvarom neskorej
doby bronzovej (obr. 5: 8) (Kemenczei, 1970, tab. 14: 2; 1984, 133; Mitáš, 2007a, 115, 211;
2007b, obr. 160: 13). 
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4 Pomerne často sú ako hrnce alebo menšie hrnce označené amfory a malé amfory – napríklad hroby 40 a 74 (Ke-
menczei, 1984, 141, tab. 88: 19; 85: 7).

5 Uvedený je ako hrniec. Povrch nádoby je čierny, leštený. Pravdepodobne ide o baňatú amforu.
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Obr. 5. 1. Radzovce; 2. Szajla – hrob 21; 3. Szajla – hrob 40; 4. Kyjatice – výber; 5 – 6. Radzovce – výber;
7. Kyjatice – výber; 8. Ózd – Kőalja – výber; 9 – 10. Radzovce – výber; 11. Radzovce – výber horizontu

IV; 12. Radzovce – výber; 13 – 18. Radzovce – výber. 1 – podľa Furnánek, 2004; 2, 3, 8 – podľa
Kemenczei, 1984; 4-6 – podľa Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999; 7 – podľa Furmánek, 1993; 

10 – podľa Furmánek, 1990; 9, 11-18 – podľa Mitáš, 2007b. Rôzne veľkosti.

Fig. 5. 1. Radzovce; 2. Szajla – grave 21; 3. Szajla – grave 40; 4. Kyjatice – selection; 5 – 6. Radzovce –
selection; 7. Kyjatice – selection; 8. Ózd-Kőalja – selection; 9 – 10. Radzovce – selection; 11. Radzovce –

horizon IV; 12. Radzovce – selection; 13 – 18. Radzovce – selection. 1 – after Furnánek, 2004; 
2, 3, 8 – after Kemenczei, 1984; 4-6 – afer Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999; 7 – after Furmánek, 1993; 

10 – after Furmánek, 1990; 9, 11-18 after Mitáš, 2007b. Various sizes.



Bezuché hrnce (obr. 5: 10-12) majú najčastejšie súdkovitý alebo valcovitý tvar s masívnym
rovným dnom. Pomerne často sa na ich povrchu uplatňujú výčnelky pod okrajom alebo na okraji
a obvodový plastický presekávaný pásik (obr. 7: 4; 15: 5). Vnútorná strana je vo viacerých prí-
padoch opatrená smolným náterom. Na pohrebisku v Radzovciach nastupujú v stupni HB1
(Mitáš, 2007a, 124; Furmánek, 1990, obr. 26: 5-8, obr. 29). Bezuché hrnce sú na pohrebisku
v Szajle zastúpené len v nepatrnom množstve. Jeden rekonštruovaný exemplár so štyrmi jazy-
kovitými výčnelkymi pochádza z hrobu 76 (Kemenczei, 1984, 141, tab. 85: 13). V lužickej kul-
túre sú výraznejšie zastúpené v neskorej dobe bronzovej a súdkovité hrnce s výčnelkami
nahradili staršie dvojuché varianty (Bátora, 1979, 64; Hrubec, Kujovský, 1994, 17). V stredo-
dunajskej oblasti sa bezuché hrnce vyskytujú od stupňa HA (Patek, 1968, 111, tab. VIII: 11-15;
Kujovský, 1994, 275). Rovnako bežné sú v gávskej kultúre, a to najmä varianty s jazykovitými
výčnelkami a s lalokovitým okrajom. Na mladších sa objavuje presekávaný plastický pásik
a zvyk takto zdobiť hrncovité nádoby je obvyklý aj v staršej dobe železnej (Demeterová, 1986,
103-104; Miroššayová, 1987, 117, obr. 2). 

Pokrievky

Prvé pokrievky sú doložené z hrobov staršej fázy kyjatickej kultúry. Charakteristické sú však pre
sortiment neskorej doby bronzovej. (Mitáš, 2007a, 209). V prostredí kyjatickej kultúry sú dolo-
žené štyri základné varianty, a to ploché s guľovitým držadlom, kónické s pásikovým uchom,
kónickým a prstencovitým držadlom. Na pohrebisku v Radzovciach boli najviac rozšírené va-
rianty s uchom a s prstencovitým držadlom (obr. 5: 13-16; 11:5, 15:4) (Furmánek, 1990, 45,
obr. 24: 14; Mitáš, 2007a, 123-124, 210; 2000b, obr. 128: J1-4). Na pohrebisku v Szajle je do-
ložený jeden exemplár s pásikovým uchom z hrobu 76, na základe inventáru možno hrob dato-
vať do stupňa HB1 (Kemenczei, 1984, 141, tab. 85: 13, 17, 86:1-3). K pokrievkam patria aj
malé puklicovité pokrievky s otvormi, ktoré pôvodne prekrývali malé amforky a vázičky (obr.
5: 17-18). 

K HROBOVEJ KERAMIKE V SZAJLE

Pohrebisko v Szajle sa nachádza v severnej časti stredného Maďarska. Rozprestiera sa v areáli
poľnohospodárskeho družstva, na juhovýchodnom svahu malého kopca, pri brehu potoka Tarna
(obr. 16). Prvé hrobové nálezy pochádzajú z roku 1960, keď sa pri hĺbení silážnej jamy odkryli
štyri hroby. O tri roky neskôr, pred plánovanými zemnými prácami, T. Kemenczei odkryl ďal-
ších 95 hrobov. Chronologicky a kultúrne ho priradil k mladšej fáze pilinskej kultúry (1964,
253). Po dvadsiatich rokoch materiál zverejnil v monografickej práci o kultúrach popolnico-
vých polí v severovýchodnom Maďarsku a pripísal ho kyjatickej kultúre (1984, 135-144). Po-
hrebisko v Szajle patrí k najväčším čiastočne spracovaným pohrebiskám kyjatickej kultúry na
území Maďarska. K dielu T. Kemenczeia sa kriticky vyjadril V. Furmánek a okrem iného uvie-
dol, že viaceré hroby zo Szajly patria do obdobia pilinskej kultúry (1985, 175). 

Dovedna bolo na pohrebisku odkrytých 99 hrobov. Hroby s číslami 1 – 4 a 48 sú označené
duplicitne. Pri dvoch tretinách hrobov je spomenuté obloženie hrobových jám kameňmi (Stein-
packung). Kamenná kompaktná skrinka, typická najmä pre staršiu fázu kyjatickej kultúry, tak
ako ju uvádzajú slovenskí autori na pohrebiskách v Radzovciach, Cinobani a Kyjaticiach, ne-
bola zdokumentovaná, respektíve sa ako skrinka neuvádza (Furmánek, 2006; Furmánek, Mitáš,
2010a; Mitáš, 2007a, 96-99). Kremačné zvyšky boli najčastejšie uložené v urne prekrytej misou
a v niekoľkých prípadoch bola urna prekrytá kamennou platňou. 
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Pri rozbore keramického súboru z pohre-
biska v Szajle sa mohla použiť jedine typo-
logická schéma analýzy pohrebiska v Ra -
dzovciach, keďže je doposiaľ jediným kom-
plexne spracovaným pohrebiskom kyjatickej
kultúry. Predkladaná analýza hrobovej kera-
miky zo Szajly vychádza z možností, kto-
ré umožňuje monografia T. Kemenczeia
(1984). Vzhľadom na nepresnosti obrazovej
prílohy, ktorá vo viacerých prípadoch neko-
rešponduje s typologickou schémou kera -
mických nálezov (nečíslovaná príloha v ci-
tovanej monografii) a ani s počtom keramic-
kých nádob, neboli niektoré hroby zahrnuté
do príspevku. Šesť hrobov nebolo uvedených
v obrazovej prílohe – a to hroby 6, 14, 15,
91, 92, 95. 

Celkovo bolo v hroboch identifikovaných 402 nádob. Z vedúcich keramických tvarov sú naj-
početnejšie mladopilinské amfory typu II, často sprevádzané dvojuchými profilovanými misami
a profilovanými šálkami na prstencovitej nôžke, typickou výbavou hrobov mladšej fázy pilin-
skej kultúry (Furmánek, 1977, tab. 13: 11-13; 18: 1-5). Ďalšími sprievodnými nádobami boli kó-
nické misy so zalomeným alebo zatiahnutým okrajom, ktoré pokračujú v staršej fáze kyjatickej
kultúry (Kemenczei, 1984, obr. 17). Klasické kyjatické amfory a amforovité vázy sú vzácne,
osobitne výnimočné je šikmé hranenie vydutia. Najpočetnejším vedúcim tvarom kyjatickej kul-
túry sú amforovité vázy zdobené vertikálnymi žliabkami na vydutí. Tu treba dodať, že z rekon-
štruovaných exemplárov k nim možno priradiť len štyri vázy. Amfory a vázy s rovným okrajom
sa okrem jednej amfory z hrobu 75 na pohrebisku nevyskytujú. 

V sprievodnom inventári hrobov kyjatickej kultúry prevládajú kónické misy so zatiahnutým
alebo tordovaným okrajom, kónické a profilované šálky. Hrnce sú zastúpené v menšom počte.
Rekonštruované sú len tri hrnce a celkovo ich nie je viac ako 15 kusov v zlomkoch. Jediný bez-
uchý hrniec z hrobu 76 možno datovať do neskorej doby bronzovej. Naopak, na pohrebisku
v Radzovciach počet hrncov ukladaných do hrobov narastá práve začiatkom neskorej doby bron-
zovej.

Na odkrytej časti pohrebiska v Szajle sa rozpoznali tri fázy pochovávania: pilinská fáza, pi-
linsko-kyjatický horizont a kyjatická fáza. Pilinská fáza je charakteristická najmladším prejavom
pilinskej kultúry koncom stupňa BD, resp.v prvej polovici stupňa HA1. Do hrobov bolo ukla-
daných priemerne do 4 kusov nádob, pričom najbohatší hrob 87 obsahoval 8 nádob. Do tohto
časového úseku bolo možné určiť takmer polovicu hrobov – napr. hroby 10 – 12, 25, 46, 50 –
52, 70, 73, 84, 87, 94, 96 a pod. (1984, 136-142, obr. 16, tab. 71; 73; 75:10-11; tab. 71:1-15; 72:9,
11-12; 73:17-20; 74:12-13, 15; 75:10-11; 78:1-7). 

Zatúpenie hrobov kyjatickej fázy nepresahuje počet 30 hrobov – hroby 13, 19 – 21, 34, 38,
48, 55, 65, 74, 75, 76, 80, 88, 97 a iné (1984, tab. 82: 10-23; 84: 1-4, 6, 11; 85: 1-17; 86: 15, 16,
18, 19; 87: 1, 3-15). Mali bežne do 5 kusov nádob a najbohatší hrob 21 obsahoval 12 nádob. Väč-
šina hrobov sa viaže na staršiu fázu kyjatickej kultúry v stupni HA2 – napr. hroby 38, 48, 53,
65, 69, 72, 74, 75, 88, 97. Počet hrobov s neskorobronzovým inventárom sa dalo identifikovať
len v niekoľkých prípadoch. K nim možno priradiť hroby 13, 40, 55, 76 a najbohatší hrob 21.
Odhliadnuc od toho, že niektoré hroby sa nedali bližšie určiť, je zjavné, že hroby datované do
staršej fázy kyjatickej kultúry počtom prevyšujú hroby neskorej doby bronzovej. 
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Obr. 16. Szajla
Fig. 16. Location of Szajla



Záver

Škoda, že pohrebisko v Szajle nebolo odkryté celé. S ohľadom na preskúmanú plochu a plán po-
hrebiska sa zdá, že pohrebisko pokračuje severovýchodným a juhozápadným smerom. Menšia
koncentácia hrobov 19 – 21, prisluchájúcich do obdobia kyjatickej kultúry, sa nachádza v seve-
rozápadnom výreze sondy, čo nasvedčuje tomu, že v tejto časti pohrebiska by sa dalo odkryť
väčší počet hrobov kyjatickej kultúry. Z tejto časti pochádza aj najbohatší hrob tejto kultúry.
Najväčšia hustota hrobov je v severovýchodnej časti odkrytej plochy. Tu prevládajú hroby mlad-
šej doby bronzovej, a to mladšia fáza pilinskej kultúry (hroby 76, 83, 84, 87, 94), hroby pilinsko-
kyjatický horizontu (hroby 90 a 94), a časť hrobov možno datovať do staršej fázy kyjatickej
kultúry (hroby 72, 74, 75, 88). Severným a severozápadným smerom možno predpokladať hroby
s datovaním do mladšej doby bronzovej, a to pilinskej fázy pohrebiska. 

Precizovať závery, akými sú počiatky pochovávania, fázy pochovávania, pomer hrobov pi-
linskej a kyjatickej kultúry alebo záverečný horizont, sa nemohli určiť vzhľadom na nepreskú-
manú časť pohrebiska. Rozborom hrobovej keramiky zo Szajly a vzájomným konfrontovaním
s keramikou z pohrebiska v Radzovciach sa preukázalo, že ťažisko pochovávania odkrytej plo-
chy sa viaže na mladobronzový stupeň HA, s hrobmi záverečnej fázy pilinskej kultúry. Nástu-
pom kyjatickej kultúry počet hrobov ubúda a v priebehu neskorej doby bronzovej pochovávanie
končí, pravdepodobne v stupni HB1. Na základe týchto zistení, možno konštatovať, že tu začal
pochovávať ľud pilinskej kultúry, ktorý tvoril početnejšiu komunitu ako nastupujúca kyjatická
kultúra. Kontakty s ľudom stredodunajských popolnicových polí sa preukázali od staršej fázy
kyjatickej kultúry. Kultúrnu príslušnosť niekoľkých jedincov k nim dokladajú hroby 40 a 45
(obr. 13:1-6). V rámci pohrebiska nezaujímajú výnimočné postavenie ani nie sú vyčlenené od
ostatných hrobov, ale dokazujú spolužitie a blízke vzťahy oboch pospolitostí. Vplyvy lužickej
kultúry na tektoniku alebo ornamentiku nádob sa ukázali ako bezpredmetné. Hoci niektoré tvary
sú rovnako inventárom lužickej kultúry, ako aj kyjatickej kultúry, patria medzi bežný inventár
kultúr popolnicových polí v širšom priestore. 

Pravdepodobné je, že so zánikom osídlenia v Szajle súvisí pohyb tzv. predskýtkych etník
z juhovýchodu do Veľkej dunajskej kotliny začiatkom neskorej doby bronzovej. Toto nepokojné
obdobie reflektuje pomerne intenzívne deponovanie bronzových predmetov typu Hajdúböször-
mény v oblasti Alfőldu (Kemenczei, 1984, 40-57; Mozsolics, 2000, 23-25, obr. 2). 

Na záver treba dodať, že obdobná situácia s nerozoznaním pilinskej alebo kyjatickej fázy je
na viacerých čiastočne skúmaných a publikovaných pohrebiskách z maďarskej časti osídlenia
ľudu západnej enklávy juhovýchodných popolnicových polí. Je to tak napríklad na pohrebi-
skách Ózd-Kőalja, Gelej alebo Sály (Kemenczei, 1970, tab. 1: 8, 12, 14: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16;
1984, 100, tab. 18). 

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Mitáš, PhD.
Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsík, CSc. 
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Obr. 6. Szajla 1 – 6 – hrob 32; 7 – 13 – hrob 38. Podľa Kemenczei, 1984. 

Fig. 6. Szajla 1 – 6 – grave 32; 7 – 13 – grave 38. After Kemenczei, 1984.
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Obr. 7. Radzovce – hrob 420/71. Podľa Mitáš 2007b.

Fig. 7. Radzovce – grave 420/71. After Mitáš 2007b.
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Obr. 8. Szajla 1 – 6 – hrob 29; 7 – 10 – hrob 48. Podľa Kemenczei, 1984.

Fig. 8. Szajla 1 – 6 – grave 29; 7–10 – grave 48. After Kemenczei, 1984.
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Obr. 9. 1 – 4 Szajla – hrob 65; 5 – 9 Radzovce – hrob 500/71. 1 – 4 – podľa Kemenczei, 1984; 
5 – 9 – podľa Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999. 1 – 4. Bez mierky.

Fig. 9. 1 – 4 Szajla – grave 65; 5 – 9 Radzovce – grave 500/71. 1 – 4 – after Kemenczei, 1984; 
5 – 9 – after Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999.
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Obr. 10. 1 – 4 Ózd-Kőalja– hrob 1; 5 – 9 Szajla – hrob 74. Podľa Kemenczei, 1984. Bez mierky.

Fig. 10. 1 – 4 Ózd-Kőalja – grave 1; 5 – 9 Szajla – grave 74. After Kemenczei, 1984.
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Obr. 11. Radzovce – hrob 691/73. Podľa Furnánek, Mitáš, 2007a.

Fig. 11. Radzovce – grave 691/73. After Furnánek, Mitáš, 2007a.
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Obr. 12. Szajla – hrob 43. Podľa Kemenczei, 1984. Bez mierky.

Fig. 12. Szajla – grave 43. After Kemenczei, 1984.
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Obr. 13. Szajla 1 – 3 – hrob 45; 4 – 6 – hrob 40; 7 – 12 – hrob 21. Podľa Kemenczei, 1984. 
Bez mierky

Fig. 13. Szajla 1 – 3. – grave 45; 4 – 6. – grave 40; 7 – 12 – grave 21. After Kemenczei, 1984.
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Obr. 14. Szajla 1 – 6 – hrob 21; 7, 8, 10 – hrob 13; 9, 11 – 13 – hrob 94. Podľa Kemenczei, 1984. 
Bez mierky.

Fig. 14. Szajla 1 – 6 – grave 21; 7, 8, 10 – grave 13; 9, 11 – 13 – grave 94. After Kemenczei, 1984.
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Obr. 15. Podrečany – hrob I/1940. Podľa Mitáš, 2007b. 

Fig. 15. Podrečany – grave I/1940. After Mitáš, 2007b.
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Summary

The Contribution to the Kyjatice Culture Pottery
and the Analysis of Grave Pottery in Szajla

The Kyjatice culture represents the western enclave of the late phase of the Southeastern Urnfield cultures,
which rose as a consequence of the changes occurring in the Late Bronze Age. It was caused by expansion
of the Gava culture into the milieu of the late Piliny culture during Reinecke’s stage HA1. The influences
from Lusatian culture and Middle Danubian Urnfield Cultures are proven more intensely in the stage HB. 

The Piliny-Kyjatice horizon belongs to the stage HA1, event. HA1/HA2. The changes of burial rite
occur in classic phase, ceramics in graves is more numerous and new shapes are dominant.

The end of Kyjatice culture is still unclear. In southern regions it lapsed earlier, during the stage HB.
In regions situated on the floothills of Slovak Ore Mountains the people of Kyjatice culture probably have
survived till the beginning of the Iron Age. 
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POTTERY

Pottery of the Kyjatice culture builds plenteous and variable material. The primary source of
the cognition is above all the grave pottery. The potters paid special attention to the visage of ves-
sels which were used as funeral urns or central grave vessels (amphorae, vases). Bowls, cups,
pots and pot lids were deposited as additional vessels. The contribution deals with the sorting
of vessels into variants according to their chronological position. The focus is on the typologi-
cal analysis of grave pottery in Szajla, because we perceive previous research done by Tibor
Kemenczei (1984) as not very precise from the chronological aspect and the aspect of cultural
belonging.

Amphorae which participated in the evolution of Kyjatice amphorae as definite parts were
the amphorae of the Piliny culture type II. 

The amphorae of Piliny–Kyjatice horizon (Fig. 1: 1-4, 6, 7) are different from previous am-
phorae of the Piliny culture. In general we observe a flattening of corpus with conical neck and
funnel-shaped rim. The decoration is applied often in traditional motifs of the Piliny culture . The
Piliny–Kyjatice horizon was not recognized in Szajla, but according to the shapes of amphorae
and collateral inventory from the graves, these graves might belong there – 23, 29, 43, 68 and
90 (fig. 1: 4; 8: 5; 12: 7).

The classic Kyjatice amphorae (Fig. 1: 8-14) are amphorae with wide bodies, straight or
lightly incavated bottoms, conical necks and funnel–shaped rims. Dominant decorations of the
neck are horizontal lines, which can be continual or in bunches. Body in its maximum inflec-
tion is usually richly ornamented (twisted or sidelong fluted). This combination of motifs makes
the base of the decoration of leading ceramic forms. Besides amphora from grave 97 in Szajla,
no further finding is documented (Fig. 1: 12). More numerous were found in the graves in Ra-
dzovce, Kyjatice and Cinobaňa, mostly from the early phase.

The higher amphorae with conical neck, outspread rim and small handles above the maxi-

mum inflection (Fig. 1: 15–16) have decorated necks with horizontal fluted lines and the maxi-
mum inflections are decorated with horizontal glyphic lines. They usually have two false handles.
In the burial ground of Radzovce they appear in the early phase, sporadically in the classic phase.
They are not present in Szajla. 

The amphorae with flat rim, cylindrical or conical neck with handles above the maximum in-

felction (Fig. 1: 17) are usually non-decorated. Amphora from grave 75 in Szajla is dated to the
early phase of the Kyjatice culture. The dating is supported by collateral vessels. Amphora from
grave 45 typologically corresponds with the Middle Danubian Urnfield amphorae of the end of
the early phase of the Val culture (Fig. 13: 2). 

The ball-shaped amphorae (Fig. 1: 18) was found just from grave 716/73 from the burial
ground in Radzovce and it is dated into the final burial horizon, in stage HB2.

Small amphorae (Fig. 4: 1-5) do not provide any chronological vulnerability.
Small amphorae with short corpus, cylindrical or conical neck and flat rim with handles

above bulge (Fig. 4: 1-2) have usually set-beck or incavated bottoms. Decoration of the body
consists of sidelong fluted lines. These vessels have often plastic juts on the maximum inflec-
tion and horizontal lines on the border line of neck and maximum inflection. From burial ground
in Szajla they come from graves of the Piliny culture and early phase of Kyjatice culture (Fig.
14: 6). 

Small amphorae with cylindrical neck and flat rim (Fig. 4: 3-4) were documented in the gra-
ves of the Piliny culture and in the early phase of the Kyjatice culture (Fig. 6: 8; 10: 5). Their
occurrence continues in the Late Bronze Age (Fig. 11: 2).

The ball-shaped small amphorae (Fig. 4: 5) are mostly undecorated and they are more com-
monly dated in the Late Bronze Age. 
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Vases are characteristic products of the Kyjatice culture pottery. During the Late Bronze Age
they became the main vessels used as funeral urns. 

The amphoral vases with conical neck and funnel-shaped rim (Fig. 2: 1-4) are usually deco-
rated on necks and on maximum inflection( vertical fluted lines and plastic juts). From the gra-
ves in Szajla were disovered in graves 38, 65 and 74 (Fig. 6:13; 9:1;10: 6). Collateral vessels
from cited graves contain forms, which are typical for the early phase of the Kyjatice culture.

The classic Kyjatice vases (Fig. 2: 5-7) are related to the classic amphorae. Earlier forms
have compressed. In the classic phase the body is higher and profile is smoother (Fig. 11: 7).
These vases appeared in Radzovce from the early phase, in the classic phase they are the most
numerous variant of leading forms. Different situation is on the burial ground in Szajla, where
just one exemplar of classic Kyjatice vase was found in grave 88 (Fig. 2: 7).

The vases with high slightly conical neck and incavated rim (Fig. 2: 8-10) were found in two
graves in Szajla (13 and 40). The inventory of the grave 13 belongs into the Late Bronze Age
(Fig. 14: 19, 20, 22). The influences from the Middle Danubian Urnfield cultures is shown in the
inventory of grave 40 (Fig. 13: 4-6).

The double–conical vases with incavated rim (Fig. 2: 11) are usually not decorated. They
were found in the graves in Radzovce with dating from the early phase till the final horizon. In
the Middle Danubian Urnfield culture and Lusatian culture their presence is considered as an inf-
luence from the Kyjatice culture with dating to the stage HB. 

The vases with conical neck and flat rim (Fig. 2: 12) are usually not decorated. The presence
can be considered as an influence of the Lusatian culture in stage HA. Any exemplar was not
found in Szajla.

The vases with cylindrical neck and flat rim (Fig. 2: 13-14) have soft profiles, bottoms are
straight and the surfaces are undecorated. They appear either as the sleek variants with higher
neck (Fig. 2:14) or as variants with wider bode and short neck (Fig. 2: 13). They were found in
Radzovce primarily in the graves from the final horizon. 

The ball-shaped vases with incavated rim (Fig. 2: 15) only two exemplars are known till now
from the published findings. One vase with inner pitch paint was found in the burial ground in
Radzovce and it belongs to the latest findings. Another vase comes from the burial ground in Szi-
halom and it is considered that the form of the vase may belong to the later findings of stage HB,
too. 

Vases were made as miniatures too (Fig. 4: 6-8). In graves of the Kyjatice culture they appear
primarily in the forms with cylindrical or conical neck or as double–conical or ball-shaped small
vases.

Cups are frequented findings in settlements and burial grounds.
The conical cups (Fig. 3: 1-5) are common in the region of the Urnfield cultures and do not

have any cultural or chronological verifiability. In graves of the Piliny-Kyjatice horizon and in
the early phase of the Kyjatice culture the conical cups with handle under the rim are usually
found (Fig. 8: 9-10, 9:7, 10:7). Cups with the rim decorated with two juts above handle give an
evidence of an influence of the Middle Danubian Urnifield cultures. Another variant has band
handle which is pulled up of the rim (Fig 3:3, 5) It is a typical inventory of stages HA2 and
HB1. 

The profiled cups (Fig. 3:6) have low wide bodies and bottoms are with omphalos. Handle is
generally a band pulling up of the rim and it is connected to the narrow shoulder. They appear
from the Piliny-Kyjatice horizon with the presence in graves of the early phase of the Kyjatice
culture, stage HA2.

The profiled cups with inner decoration (Fig. 3: 7-12) are generally characteristic for the
early phase (Fig. 6: 3). As the own decoration motif is considered inner decoration created from
circles around bottom and sidelong glyphic lines of four triangles (Fig. 3: 11-12). The only one
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cup imitating bronze embossed cups till now comes from grave 626/73 in Radzovce with dating
into stage HA2, event. HB1(Fig. 3: 14).

The hemispherical cups (Fig. 3: 15-18 have generally flat or lightly bent rims with handle pul-
ling up the rim and they have flat bottoms. The presence of the first decorated variants can be
merged with the early phase of Kyjatice culture (Fig. 3: 15). Undecorated cups are characteris-
tic primarily for Late Bronze Age (Fig. 7: 2-3; 14: 7).

The S-profiled cups (Fig. 3:-19-20) belong to the latest forms and have developed probably
from late profiled cups with higher corpus. Known findings come from settlements (Čelovce).

Feeding bottles (Fig. 3: 21-23) are cups with tube for sucking. They were found in graves of
Late Bronze Age. From Szajla is not documented any exemplar. 

Jugs are typical for the Early Urnfield cultures. They can be found in the early inventory of
the Kyjatice culture. Two variant are know from Szajla (Fig. 4:17–18). The jug from grave 24
corresponds with the jugs made in the region of Middle Dunubian cultures. 

Bowls belong to the most numerous findings. They were used as urn lids, especially in the
early phase of Kyjatice culture and also as collateral vessels which may have contained food or
drink.

The profiled bowls (Fig. 5: 1-3) are often with ring stands. In several cases they were found
with inner glyphic decoration. From burial ground in Szajla two variants are known. Both of
them can be merged with Val culture with dating into stages HA2-HB1.

The conical bowls (Fig. 4: 9-13) are variable in the design of rims, which can be outspread,
twisted, horizontal edged, cut or flat. From burial ground in Szajla are quite numerous bowls with
twisted rim (Fig. 9: 2, 4; 13: 8, 11). Bowls with flat rim belong to the usual forms of Kyjatice
culture pottery (Fig. 6:11; 7:11; 13:7).

The hemispherical bowls (Fig. 4: 14-16) are usually handless or with one handle. Bottom is
flat, set-back, incavated or it can be with an omphalos. Trimming of the rim is similar to coni-
cal bowls (outspread, twisted, edged or flat). They generally belong to the inventory of Late
Bronze Age (Fig. 7: 6, 9; 14:10). Pregnant variant is a bowl with lappets on rim from grave 94
in Szajla which belong to the Piliny culture event. Piliny-Kyjatice horizon (Fig. 14: 13).

Pots are provided in two basic variants – handleless or with two handels. Both variants have
usually conical, cylindrical or barrel-shaped forms. 

The pots with two handels (Fig. 5:4–8) occur from Middle Bronze Age and in the inventory
of the Piliny culture come from the stage BC. The evolution of this variant continues in the time
of the Kyjatice culture. Mainly conical pots with handles under rim and with ligulate juts on
rim were found from early phase of the Kyjatice culture (Fig. 5: 4) or under rim (Fig. 5: 7), then
cylindrical pots. Barrel-shaped pots come usual in classic phase. Only two reconstructed pots
were faind in graves 24 and 32 in Szajla, belonging to Kyjatice culture (Fig. 6: 1). 

The pots with one handle (Fig. 5: 9) are sporadical. In Radzovce they were found in the gra-
ves of the Kyjatice culture. 

The handleless pots (Fig. 5: 10-12) are usually barrel-shaped or in cylindrical forms. In Ra-
dzovce they have occured from the classic phase of the Kyjatice culture usually with inner pitch
print. One reconstructed exemplar comes from grave 76 in Szajla with dating to the stage HB1. 

Pot lids (Fig.5: 13-18) occur from early phase of the Kyjatice Culture but they are typical for
classic phase. Just one exemplar with band handle in grave 76 was documented in Szajla.
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NOTES TO THE GRAVE POTTERY IN SZAJLA 

Burial ground lies on the north in central HUNGARY. It is situated in the areal of the farm on
the southeastern side of the small hill near to the waterside of Tarna stream (Fig. 16). First fin-
dings come from the 1960, when four graves were unearthed. Three years later, before planned
ground works, T. Kemenczei has excavated next 95 graves. The locality was registred as a
burial ground of the late phase of the Piliny culture at first (1964, 253). In his monograph the
cemetery was published as belonging to the Kyjatice culture (1984, 135-144). V. Furmánek has
stated critically to the Kemenczei’s monograph. He has expressed that many graves in Szajla 
belong to Piliny culture (1985, 175).

The analysis of the ceramic shapes was processed with the possibilities, which the mentio-
ned monograph offered (errors in pictures, which do not correspond with typological table and
with number of the vessels). From these reasons some graves were not included to this contri-
bution.

There were identified 402 vessels from graves in total.
The late Piliny amphora (type II) is the most numerous vessel from leading shapes. It is often

stored with profiled bowls and profiled cups with ring stand. The conical bowls with cut out-
spread rim are also usual collateral vessels. Their presence continues in the early phase of Ky-
jatice culture. The classic Kyjatice amphorae and classic vases are rare. The most numerous
leading form of the Kyjatice culture is the amphoral vase decorated with vertical fluted lines and
with plastic juts on maximum inflection (4 vases). As collateral vessels were mostly added the
conical bowls, conical and profiled cups.

For the analyse purposes, the typological scheme of the burial ground in Razdovce was used.
There can be selected three phases: the phase of the Piliny culture,the Piliny-Kyjatice horizon
and the phase of the Kyjatice culture.

The phase of the Piliny culture is characteristic by the latest expression of the Piliny culture.
The graves of the Piliny culture contained about 4 vessels and the most abundant grave 87 con-
tained 8 vessels. Almost the half of graves in Szajla can be included to this phase – f. e. graves
10 – 12, 25, 46, 50 – 52, 70, 73, 84, 87, 94, 96 a pod. (1984, 136-142, obr. 16, tab. 71; 73; 75:
10-11; tab. 71: 1-15; 72:-9, 11-12; 73: 17-20; 74: 12-13, 15; 75: 10-11; 78: 1-7). 

The graves of the Piliny-Kyjatice horizon were analyzed in chapter dedicated to amphorae.
The chronological sequence of the Piliny-Kyjatice horizon corresponds with the end of the stage
HA1 event. HA1/HA2. 

The phase of the Kyjatice culture did not reach the number of 30 graves – 13, 19 – 21, 34,
38, 48, 55, 65, 74, 75, 76, 80, 88, 97 etc (1984, tab. 82: 10-23; 84: 1-4, 6, 11; 85: 1-17; 86: 15,
16, 18, 19; 87: 1, 3-15). The graves of Kyjatice culture contained about 5 vessels and the most
abundant grave 21 contained 21 vessels. Most of the graves belong to the early phase of 
Kyjatice culture to the stage HA2 – f. e. graves 38, 48, 53, 65, 69, 72, 74, 75, 88, 97. The 
graves with the Late Bronze Age inventory have been identified just in several cases – graves
13, 21, 40, 55, 76.

THE CONCLUSIONS

It is a loss that this burial ground was not excavated completely. It seems to that burial ground
continue in the northeastern and southwestern direction. The minor group of the Kyjatice cul-
ture graves is concentrated in northwestern section of the sector. From this sector comes the
most abundant grave 21. The higher frequency of the graves comes in northeastern side of the
sector. There were mostly graves of the latest phase of the Piliny culture (f. e graves 76, 83, 87,
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94), Piliny-Kyjatice horizon (graves 90 and 94), and the part of the graves belong to the early
phase of Kyjatice culture (f. e. graves – 72, 74, 75, 88). 

To elaborate the conclusions such as the beginning of burial and the phases, the rate of gra-
ves of the Piliny and Kyjatice cultures or the end of the burial was not discoverable according
to not excavated part of the burial ground.

From the mentioned results above it seems that the burial centre was provided during stage
HA with superiority of the graves of the Piliny culture. In the beginning of the Kyjatice culture
the amount of graves decreased and during Late Bronze Age burial has finished.

The intense contacts are documented with the people of the Middle Danubian Urnfield cul-
tures from early phase. Some individuals belonged to the mentioned society which was docu-
mented in graves 40 and 45. These graves did not keep any special status within burial ground
but they provide a coexistence and close contacts of both cultures. The influence of the Lusa-
tian culture on the vessel shapes or ornaments is faint. Many common vessels made by the Lu-
satian and the Kyjatice cultures are common in whole area of the Urnfield people, so they do not
reflect any influence of Kyjatice culture pottery. 

The fall of the settlement in Szajla is probably related to move of the Pre-Scythian tribes
from southeast into Great Hungarian Plain during Late Bronze Age. 

We can state that the community of the Piliny culture in Szajla was more populous and esta-
blished burial ground. In conclusion is needed to say that similar situation with not recognition
of the Piliny or the Kyjatice phases is on several burial ground in Hungary – cemeteries in Ózd-
Kőalja, Gelej and Sály (Kemenczei, 1970, tab. 1: 8, 12; 14: 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16; 1984, 100,
tab. 18).
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SÚČASTI KONSKÝCH POSTROJOV 
Z LOKALÍT VEKERZUGSKEJ KULTÚRY 

NA JUHOZÁPADNOM SLOVENSKU (ČASŤ I)

Anita Kozubová

Abstract: The study presents results from cultural-space analysis of elements of horse harness from the burial

grounds of the Vekerzug culture from Southwestern Slovakia with emphasis on the typological and chronological

aspect. The elements of bridle from Southwestern Slovakia may be divide in terms of function into the functional

elements of horse harness (iron bits and iron cheeck-pieces), into the decorative elements of harness (the garniture

of halter: bronze phaleras and bronze rein-knobs) and into the others elements of bridle (animal teeth and tusks).

On the basis of origin we can record three groups of finds here: bits and cheeck-pieces are local products of the

Vekerzug culture, phaleras and some of the rein-knobs have parallels either in the Hallstatt culture of Central 

Europe or in the North Pontic and Caucasian region. The oldest finds of iron bits and cheeck-pieces of Szentes-

-Vekerzug type belong to the second half of the 7th century BC, as well as to the first half of the 6th century BC and

they make quantitative smaller group of finds, which was found not only on the territory of the Vekerzug culture,

but also on the neighbor regions. Some of the finds evidence the existence of iron bits and cheeck-pieces of Szen-

tes-Vekerzug type still during the end of the 5th and at the beginning of the 4th century BC. The finds of decorative

elements of harness are rare on all of territory of the Vekerzug culture. The oldest finds of garniture of halter be-

long to the second half of the 7th century BC, the youngest to the first half of the 5th century BC. 

Keywords: South-western Slovakia, eastern Hungary, the region of the lower Danube, Dolenjska, North Pontic

and Caucasian region, Vekerzug culture, Ferigile culture, Westpodolian group, Hallstatt period, horse harness. 

ÚVOD

Vekerzugská kultúra (ďalej VK) predstavuje jeden z hlavných a zároveň špecifických prejavov
v kultúrno-historickom vývoji mladšej a neskorej doby halštatskej a včasnej doby laténskej
v Karpatskej kotline. Jej pôvod môžeme dávať do súvisu so zmenami, vyvolanými pohybmi
menších či väčších jazdeckých bojovníckych skupín z východnej Európy. Tieto pohyby dokladá
najmä prenikanie nomádskych a polonomádskych kultúrnych prvkov zo severopontsko-kau-
kazskej oblasti do východných častí karpatského regiónu, čo sa odrazilo predovšetkým v mate-
riálnej kultúre. S týmito zmenami úzko súvisí aj vznik VK s ťažiskom rozšírenia vo východnom
Maďarsku.1 V tomto kontexte treba upozorniť na polygenetický a synkretický charakter VK
s prvkami autochtónnymi i cudzími (Chochorowski, 1998, 473), determinovaný najmä nejed-
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Obr. 1 Chotín IA, kostrový hrob 40/1952 (1-7) a kostrový hrob 210/1954 (8-14). 1-3, 6, 7 
(podľa Dušek 1966). 2-14 = M 1:2 



notným kultúrnym podložím na celom území jej rozšírenia a kontaktmi so susednými archeo-
logickými kultúrami so samostatným kultúrnym vývojom, často odlišným od vývoja VK. Pri for-
movaní celkového obrazu VK, ale najmä jej materiálnej náplne, sa rôznou mierou intenzity
podieľali pamiatky, ktoré môžeme spájať s východoeurópskym stepným a lesostepným, ako aj
severokaukazským prostredím (najmä militáriá tzv. východného typu – a to hroty šípov, kova-
nia a ďalšie súčasti tulcov na šípy, železné čakany, krátke meče a dýky typu akinakes, súčasti šu-
pinových pancierov; niektoré súčasti konských postrojov – predovšetkým ozdoby ohlávky;
niektoré typy toaletných predmetov, ako zrkadlá; predmety nejasnej funkcie, pravdepodobne
kultové alebo polyfunkčné predmety – „štandardy“; sčasti pravdepodobne aj viaceré keramické
tvary, vrátane keramiky vyrobenej na kruhu, ako aj rozšírenie nálezov schránok slimákov rodu
Kauri; Kozubová, 2008; Kozubová, 2009; Kozubová, 2010; Kozubová, 2010a; Vulpe, 1991;
Tézer, 2005; Kemenczei, 2004а; Kemenczei, 2007; Romsauer, 1991), s územím centrálneho
a východného Balkánu (najmä šperk a súčasti odevu – niektoré typy spôn a záveskov; Ke-
menczei, 2004; Kemenczei, 2009, 71-93), s východohalštatským prostredím (šperk a súčasti
odevu – najmä náramky, sklenené koráliky a viaceré typy spôn; niektoré keramické tvary a typy
toaletných predmetov, ako britvy; Kemenczei, 2004; Kemenczei, 2007) a pamiatky, ktoré sú
špecifické iba pre VK (napríklad niektoré typy militárií a súčastí konských postrojov – predo-
všetkým zubadlá typu Szentes-Vekerzug, ako aj šperku – hadovité záušnice a koráliky z kera-
mickej hmoty; kostené predmety a predmety z parohoviny, vrátane súčasti rúčok jazdeckých
bičíkov a hlinené pečatidlá; Kisfaludi, 1997; Schwellnus, 2010; Kozubová, 2008) a majúce tak
preukázateľne lokálny charakter (Kozubová, 2008, 49). 

V predloženej práci sa zaoberáme súčasťami konských postrojov, ktoré sú v nami spracúva-
nom nálezovom súbore z pohrebiskových a sídliskových lokalít z juhozápadného Slovenska za-
stúpené síce málopočetnou, ale typologicky pomerne rozmanitou kategóriou nálezov. Cieľom
predkladanej práce je podať o konskom postroji komplexnejší prehľad so zameraním predo-
všetkým na typologicko-chronologický aspekt skúmanej problematiky. Pre naplnenie tohto cieľa
uvedené predmety nemožno skúmať oddelene, ale treba ich zasadiť do širšieho teritoriálneho
a časového kontextu s dôrazom na prípadné blízke, či už západné (t. j. halštatské), alebo vý-
chodné (t. j. severopontsko-kaukazské) analógie. Musíme však zdôrazniť, vzhľadom na obme-
dzený rozsah predkladanej štúdie, že cieľom tejto práce nie je detailná a vyčerpávajúca analýza
skúmanej problematiky, keďže tej sa chceme ďalej venovať na inom mieste (najmä rekonštruk-
cie konského postroja a analýza sociálno-spoločenského aspektu), ale snaha aspoň v základ-
ných rysoch načrtnúť možnosti interpretácie analyzovanej kategórie artefaktov z typolo-
gicko-chronologického hľadiska. Je to o to dôležitejšie, nakoľko súčasti konských postrojov
patria medzi skupinu nálezov, ktoré sú pomerne spoľahlivou východiskovou bázou pre vypra-
covanie relatívnej chronológie a periodizácie halštatskej kultúry v strednej Európe a kultúr pred-
skýtskeho a skýtskeho obdobia v stepnej a lesostepnej zóne východnej Európy, ako aj na
Kaukaze. Na otázku, či uvedené konštatovanie platí aj v prípade VK a kultúry Ferigile, sa po-
kúsime odpovedať v predloženej štúdii. Náš príspevok sme rozdelili do dvoch tematicky vzá-
jomne previazaných častí, v rámci ktorých sa podrobnejšie venujeme jednak funkčným
súčastiam konského postroja (zubadlá) a jednak dekoratívnym súčastiam konského postroja
(ozdoby ohlávky), ako aj ostaným súčastiam uzdy. V závere každej z uvedených častí našej štú-
die uvádzame zhrnutie v podobe výsledkov analýzy skúmaných artefaktov, ktoré tak nahrádzajú
celkový záver práce. 

V rámci sledovaného územia analyzované predmety pochádzaju takmer výlučne z pohrebi-
skových lokalít, zatiaľ čo na sídliskách sú doložené nanajvýš sporadicky. Klasifikované artefakty
mohli byť podľa originálov posudzované iba v prípade pohrebísk Chotín IA a IB. Ostatné ná-
lezy z juhozápadného Slovenska boli posudzované len na základe literatúry. Pohrebiská Chotín
IA a IB (okres Komárno) sú zatiaľ jedinými pohrebiskovými lokalitami VK, ktoré boli v rámci
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celého územia jej rozšírenia preskúmané kompletne.2 Práve táto skutočnosť, ako aj na vtedajšie
pomery kvalitný systematický výskum a pomerne precízna terénna dokumentácia z nich robia
jedny z kľúčových nálezísk pre riešenie celkovej problematiky VK (Kozubová, 2008, 51). V tejto
súvislosti treba zdôrazniť, že typologická klasifikácia spracúvanej kategórie nálezov bola vy-
pracovaná na základe artefaktov pochádzajúcich iba z lokalít VK z územia juhozápadného 
Slovenska. Nálezy súčastí konských postrojov z lokalít VK z východného Maďarska a severo-
západného Rumunska sme zohľadnili iba pri komparatívnej analýze, a to len v tých prípadoch,
keď nám to umožňoval stav ich publikovania. Preto výsledky analýzy získané pre juhozápadné
Slovensko nemôžeme automaticky zovšeobecniť pre celé územie rozšírenia VK. Uvedené kon-
štatovanie je spôsobené predovšetkým tým, že nálezový materiál z lokalít VK z územia vý-
chodného Maďarska nebol doposiaľ dostatočne publikovaný, čo do istej miery sťažuje
typologické členenie najmä funkčných súčasti konského postroja (t. j. zubadiel). Nedostatočná
kvalita a stav publikovania jednotlivých typov súčastí konských postrojov, predovšetkým zu-
badiel, z lokalít VK v Potisí nám preto dovoľujú zaradiť ich do komparatívnej analýzy iba čias-
točne.

KONSKÝ POSTROJ

Konský postroj, ktorý pozostáva zo súboru predmetov slúžiacich na zapriahnutie koňa, je na ju-
hozápadnom Slovensku zastúpený kvantitatívne relatívne malou skupinou nálezov, ktoré tvoria
súčasť uzdy.3Ďalšiu kategóriu predstavujú predmety, ktoré síce patria k výstroji jazdca, ale ktoré
sú rovnako ako uzda potrebné na ovládanie koňa (jazdecké bičíky – nagajky). Keďže naposledy
spomenutá kategória nálezov z lokalít VK bola podrobne spracovaná a odpublikovaná formou
štúdie autorkou predloženej práce (Kozubová, 2008), ďalej sa im tu nevenujeme. 

UZDA

Súčasti uzdy, pozostávajúcej z ohlávky so zubadlom a vodzkou, ako aj z dekoratívnych časti,
a ktoré sú doložené na lokalitách VK na juhozápadnom Slovensku, môžeme z hľadiska funkcie
rozdeliť na funkčné súčasti konských postrojov, čiže zubadlá, na dekoratívne súčasti konských
postrojov, čiže ozdoby ohlávky (faléry a prevliečky), a na ostatné súčasti uzdy (zvieracie zuby
a kly). Na sledovanom území registrujeme z hľadiska pôvodu tri skupiny nálezov: zubadlá sú
miestnym produktom VK, faléry a niektoré typy prevliečok majú blízke analógie buď v nálezoch
halštatskej kultúry v strednej Európe, alebo, naopak, v severopontsko-kaukazskej oblasti. 

A. Funkčné súčasti konského postroja

Na sledovanom území reprezentujú túto kategóriu konského postroja iba zubadlá.
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2 Napriek skutočnosti, že obe pohrebiská boli monograficky publikované formou katalógu autorom výskumu M.
Dušekom (1966), zmienenú publikáciu nemožno plnohodnotne využiť na účely spoľahlivej analýzy. Na základe
početných nezrovnalostí a nepresností medzi publikovaným katalógom a terénnou dokumentáciou bolo preto ne-
vyhnutné pristúpiť k prehodnoteniu nálezov priamym štúdiom nálezových celkov a vyhotovením nového katalógu
chotínskych pohrebísk autorkou tejto štúdie. Uvedený katalóg je súčasťou pripravovanej dizertačnej práce auto-
rky predloženej štúdie s názvom „Obdobie vekerzugskej kultúry v severozápadnej časti Karpatskej kotliny.“

3 K slovenskej terminológii súčastí konského postroja Ožďáni et al. (1992, 11, 66 nn.).



Zubadlá

Všetky celokovové zubadlá s pevným upevnením bočníc z nášho územia sú železné a patria ku
konštrukčne jednotnému typu, ktorý je v odbornej literatúre súhrne označovaný ako vekerzugské
zubadlá alebo zubadlá typu Szentes-Vekerzug.4 Hladká stredná časť zubadla, čiže udidlo, je
dvojdielne a jeho obe ramienka sú ukončené veľkým koncovým uškom na prevlečenie oprát.
Udidlo je s bočnicami pevne spojené pomocou nitu. Bočnica má po bokoch stredného otvoru
alebo uška na nit po jednom ďalšom otvore alebo ušku na prevlečenie remeňov ohlávky. Prie-
mer otvorov na niektorých bočniciach je značne malý, tento stav je pravdepodobne spôsobený
koróziou povrchu (napríklad kostrový hrob 119/53 z Chotína IA: Dušek, 1966, tab. 9: 11). Po-
dobne malé otvory registrujeme aj na niektorých zubadlách z východného Maďarska (napríklad
Cegléd, Nagytarsca: Werner, 1988, tab. 6: 27, 11: 60). Väčšina zubadiel, najmä zo susedných ob-
lastí, je značne skorodovaná a neúplná, preto vždy nevieme spoľahlivo určiť tvar ukončenia
bočníc. V rámci VK zozbieral J. Chochorowski (1985, 114) spolu 45 zubadiel, typologicky kla-
sifikovať bolo však možné iba 27 exemplárov. W. M. Werner (1988, 13) zozbieral z celého úze-
mia rozšírenia zubadiel typu Szentes-Vekerzug, vrátane slovinského Dolenjska a Rumunska
(kultúra Ferigile) dokopy 87 exemplárov, s presnosťou určiť typ/variant bolo možné iba v prí-
pade 59 zubadiel. Typologicko-chronologickej analýze zubadiel typu Szentes-Vekerzug sa ve-
novali viacerí bádatelia, ktorí sa zároveň pokúšali odpovedať na otázku ich genézy (napríklad
Párducz, 1965, 149 nn.; Guštin, Teržan, 1975, mapa 1; Kemenczei, 1985, obr. 1; Kemenc-
zei, 2009, 51 n.; Chochorowski, 1985, 114 nn., obr. 40; Werner, 1988, 12 nn., tab. 68A), preto
sa otázke genézy zubadiel typu Szentes-Vekerzug v tejto práci podrobnejšie nevenujeme. V tejto
súvislosti však podotýkame, že konštrukčne sa zubadlá typu Szentes-Vekerzug odlišujú nielen
od zubadiel z východoeurópskych lokalít z predskýtskeho a skýtskeho obdobia a z lokalít prí-
buzných kultúr a kultúrnych skupín v oblasti Eurázie, ale aj od zubadiel halštatskej kultúry. V ná-
lezových komplexoch zo severopontsko-kaukazského regiónu sa v neskorej dobe bronzovej a vo
včasnej dobe železnej (t. j. v dobe skýtskej) nevyskytujú zubadlá s pevným upevnením bočníc
na udidlo pomocou nitu (výnimkou je len zubadlo z Perebykovcy v západnom Podolí: Smir-
nova, 1993, obr. 7: 4 a pravdepodobne tiež neúplné zubadlo z mohyly na lokalite Klady na rieke
Fars v severozápadnom Kaukaze: Galanina, 1997, 188, obr. 33: 93). Tu sa uplatnili dva odlišné
konštrukčné princípy, oba ale spočívajúce vo voľnom upevnení bočníc. V prípade zubadiel z ne-
skorej doby bronzovej a zo včasnoskýtskeho a začiatku stredoskýtskeho (6. stor. pred Kr.) ob-
dobia boli bočnice na udidlo upevnené pomocou organického materiálu, keď hovoríme o tzv.
β-princípe podľa U. L. Dietz (1998, 14 n., obr. 3), ktorý sa ďalej rozšíril do Európy a do oblastí
východne od Uralu. Naopak, v 5. stor. pred Kr. sa tu v konskom postroji uplatňujú zubadlá, kto-
rých bočnice boli prevlečené cez koncové krúžky udidla, ide o tzv. γ-princíp podľa U. L. Dietz
(1998, 15, obr. 3), a to tak, že koniec ramienka udidla bol oblúkovite obtočený okolo tela boč-
nice a koniec bol pritepaný, čím vlastne vznikol koncový krúžok. V takom prípade nemajú boč-
nice na rozdiel od zubadiel typu Szentes-Vekerzug tri otvory, ale iba dva a zároveň sú v strednej
časti značne zúžené. Takto tvarované bočnice sa na východoeurópskych lokalitách síce obja-
vujú až od druhej polovice 6. stor. pred Kr., ale podobné udidlá, i keď v kombinácii s klasickými
tyčinkovými bočnicami s troma otvormi alebo uškami, sú tu doložené už vo včasnoskýtskom ob-
dobí, čiže v 7. a na začiatku 6. stor. pred Kr. (Kovpanenko, Bessonova, Skoryj, 1989, 66, 93
nn.; Galanina, 1997, tab. 17: 85, 20: 159, 21: 185, 190, 24: 418).5 Identický γ-princíp ako v prí-
pade severopontských a kaukazských zubadiel sa uplatnil aj pri zubadlách sauromatskej kultúry
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4 K funkcii a terminológii jednotlivých súčastí konského postroja napríklad Werner (1988, 8 n.) a Dietz (1998, 
11 nn.).

5 K typológii bočníc s dvoma otvormi pozri napríklad Petrenko (1967, 36 nn., tab. 26) alebo Mogilov (2008, 32 nn.).



(Smirnov, Petrenko, 1963, tab. 16). V halštatskej a vo včasnej laténskej dobe sú v Európe roz-
šírené zubadlá s voľným upevnením bočníc (napríklad Kossack, 1954; Metzner-Nebelsick, 2002,
291 nn.; Stöllner, 2002, 111 n., 114 n.; Trachsel, 2004, 41 nn., 463 nn., 479 nn.; Koch, 2006).
V Prednej Ázii sa naproti tomu celokovové zubadlá s pevným upevnením bočníc prvýkrát spo-
radicky objavujú už na konci 9. stor. pred Kr. a od polovice 8. stor. pred Kr., keď úplne nahra-
dili staršie typy viacdielnych zubadiel s voľným upevnením bočníc, ich výskyt nadobudol
masový rozsah. V prípade predoázijských zubadiel bočnice na udidlo neboli upevňované po-
mocou nitov, ale bočnice a udidlo boli odlievané spolu – ako jeden celok. Ťažisko ich rozšíre-
nia sa nachádza najmä v Zakaukazsku, Iráne a na území Urartu, podobné zubadlá nachádzame
ako predoázijský import tiež na ostrove Samos, kde sú datované do poslednej štvrtiny 8. a do 7.
stor. pred Kr. (Ivantchik, 2001, 202 n., obr. 98, 99).6 Do rovnakého časového úseku ako predo-
ázijské celokovové zubadlá je datovaná málopočetná skupina zubadiel s pevným upevnením
bočníc z alpskej oblasti (severné Taliansko, Rakúsko a Švajčiarsko) a z Maďarska na jednej
strane a zo severného Kaukazu, z lesostepnej zóny severného Pričiernomoria a z východného
Balkánu na strane druhej (označované tiež ako zubadlá typu Endže-Konstantinovka), v oboch
oblastiach súdobých s výrazne početnejšími zubadlami s voľným upevnením bočníc.7 Celoko-
vové zubadlá z posledne spomenutých oblastí sa vo svojom výskyte časovo obmedzujú na záver
9. a celé 8. stor. pred Kr. a ich používanie v období halštatskej a skýtskej kultúry nie je preuká-
zané, kým v Prednej Ázii sa bežne používali aj v mladšom období. Konštrukčne sú zubadlá zo
všetkých troch spomenutých oblastí identické, tvarovo ale vychádzajú z domácich typov zuba-
diel s voľným upevnením bočníc. Pri posudzovaní spoločného výskytu dvoch konštrukčne od-
lišných typov zubadiel a zároveň aj epizódnemu výskytu zubadiel s pevným upevnením bočníc
sa dostáva do popredia otázka, ktorý z predmetných typov je konštrukčne dokonalejší a umož-
ňuje jazdcovi lepšie ovládanie koňa, napríklad aj v prípade použitia zbrane počas jazdy. Aj na-
priek uvedeným analógiám sú zubadlá typu Szentes-Vekerzug špecifické spôsobom upevnenia
bočníc a udidla, preto sú pravdepodobne výsledkom autochtómneho vývoja, v rámci ktorého
nezohrávali žiadnu úlohu oblasti ležiace západne a východne od VK, ani domáce podložie.
Upevnenie pomocou nitov registrujeme v rámci všetkých spomenutých zubadiel s pevným upev-
nením bočníc iba na zubadlách typu Szentes-Vekerzug. Medzi najstaršími zubadlami typu Szen-
tes-Vekerzug a najmladšími zubadlami s pevným upevnením bočníc z alpskej oblasti
a zubadlami typu Endže-Konstantinovka je istý časový hiát a zároveň sa neprekrýva ani ich
priestorové rozšírenie. Snaha niektorých bádateľov, ako napríklad M. Párducza (1965, 155 nn.),
riešiť otázku ich genézy pomocou zoomorfného a kopýtkovitého ukončenia bočníc a ich po-
dobnosti s kostenými bočnicami a bočnicami z parohoviny s rovnako tvarovanými koncami na-
príklad zo Sághegy alebo Mátraterenye (žiarový hrob z roku 1927) je neopodstatnená, podobne
ako hľadať ich predlohy v železnej skorodovanej a neúplnej bočnici z Ártándu-Zomlin puszta
(Kemenczei, 2009, tab. 4: 4). Ako správne poukázal J. Chochorowski (1985, 116), v tomto smere
je potrebné brať do úvahy iba ich konštrukciu a nie tvar ich jednotlivých častí. Preto je rovnako
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6 K predmetným zubadlám pozri napríklad Potratz (1966), Ivantchik (2001, 178 nn.; 2001a) alebo Bill (2003, 
108 nn.).

7 Ešte staršie sú vo svojom výskyte izolované dve bronzové zubadlá z depotu Belin v Rumunsku zo stupňa HaB1
(Hüttel, 1981, 144 nn., tab. 20: 216, 217). K prvej oblasti, kde niektoré zubadlá patria až do stupňa HaC1, pozri
napríklad Hüttel (1981, 161 nn.), Chochorowski (1993, 73 nn.), Ivantchik (2001, 194, 201, obr. 93: 4-6, 94: 1-3),
Kemenczei (2005, 104 nn.). K zubadlám z druhej oblasti pozri napríklad Ėrlich (1994, 56, 69 n.), Dietz (1998, 162
nn., tab. 41: 616, 617, 42: 618-620), Belinskij, Val´čak (1998), Dudarev (1999, 120 nn.), Ivantchik (2001, 196,
200 n., obr. 95: 1, 2, 96: 8, 16, 97: 1, 2), Val´čak (2009, 39). Zubadlá z oboch spomenutých oblastí a z Belinu sú
konštrukčne identické so zubadlami z Prednej Ázie, čiže bočnice a udidlo boli odlievané dokopy. K zubadlám
z doby bronzovej zo strednej Európy a zo severopontsko-kaukazskej oblasti pozri napríklad Hüttel (1981), Cho-
chorowski (1993, 39 nn.), Dietz (1998), Metzner-Nebelsick (2002, 242 nn.), Mogilov (2008), Val´čak (2009).



zavádzajúce odvádzať ich pôvod od železných zubadiel typu I podľa W. M. Wernera (1988, 10
nn., tab. 1: 1-6), ktorých bočnice sú síce tvarované rovnako ako v prípade niektorých zubadiel
typu Szentes-Vekerzug, ale nie sú napevno spojené s udidlom (Vulpe, 1992, 156). Za istý doklad
autochtómneho vývoja môžeme čiastočne považovať napríklad východné Slovinsko, kde sa
okrem typov a variantov, bežne používaných vo VK, vyvinul variant, ktorý sa vo svojom výskyte
obmedzuje výlučne na Slovinsko (typ 6 podľa M. Guštin, B. Teržan, 1975, respektíve typ II/va-
riant A2 podľa W. M. Werner, 1988), a ktorý môžeme na základe chronologicky citlivých nále-
zov datovať do druhej polovice 5. a na začiatok 4. stor. pred Kr. (Dular, 2003, 136 nn.; Gabrovec,
Teržan, 2010, 321 n.).

Zubadlá typu Szentes-Vekerzug sa vyznačujú veľkou variabilitou tvarov bočníc a ich ukon-
čenia, zatiaľ čo udidlo je vždy rovnaké. Pri vypracovaní typologických radov je v odbornom
bádaní vo všeobecnosti zaužívaný princíp posudzovania udidla a bočníc zubadla samostatne
a pre každú z uvedených častí je vypracovaná typologická klasifikácia osobitne. Vzhľadom na
skutočnosť, že všetky zubadlá typu Szentes-Vekerzug majú udidlá rovnaké, sa tohto zaužívaného
princípu nepridržiavame a zubadlá posudzujeme ako celok. Zubadlá typu Szentes-Vekerzug mô-
žeme rozdeliť do dvoch základných typov a tie ďalej členiť na varianty. Dôležitým kritériom ich
členenia sú predovšetkým typ otvorov bočníc (ušká alebo očká), celkový tvar bočníc a ich ukon-
čenie. Jednotlivé znaky možno zaznamenať viacerými spôsobmi. Najvhodnejším v danom prí-
pade je zápis definovaných znakov pomocou kódu. Kódové označenie je kombináciou číselného
kódu označujúceho typ (rímskymi číslicami) a variant (arabskými číslicami) a písmenového
kódu označujúceho subvariant. Výhodou zápisu pomocou kódu v prípade zubadiel je nielen jeho
značná prehľadnosť, ale aj možnosť zachytenia špecifických charakteristík jednotlivých typov
a ich vzájomné porovnanie. V prípade nami analyzovaných zubadiel sú typy definované na zá-
klade nejednotného vyhotovenia otvorov bočníc a varianty na základe tvaru bočnice a jej ukon-
čenia. K jednotlivým nami vyčleneným typom/variantom uvádzame v zátvorkách zodpovedajúce
typy/varianty niektorých starších typologických triedení (najmä T. Kemenczeia, 1985 a W. M.
Wernera, 1988). Obe typologické triedenia si vyžadujú isté korektúry, pričom vyhotovenie otvo-
rov na bočnici ako hlavné kritérium členenia na dve skupiny u W. M. Wernera (1988, 13) je
podľa nás v danej situácii najvýstižnejšie.

Okrem Chotína IA sú zubadlá na juhozápadnom Slovensku doložené v Preseľanoch nad
Ipľom a v Nitre-Dolných Krškanoch (spolu 7 kusov).

Typ I – zubadlá typu Szentes-Vekerzug s bočnicami s uškami

Otvory majú tvar ušiek, ktoré vybiehajú z tela bočnice. Bočnice sú oblúkovite prehnuté a v po-
rovnaní s typom II pomerne úzke. Väčšina bočníc zubadiel je v mieste ušiek kvadraticky rozší-
rená a plochá, smerom ku koncom sa zužujú a postupne nadobúdajú tvar tyčinky. Na základe
ukončenia bočníc sme vyčlenili tri varianty.

● Variant I1 (variant 1 podľa T. Kemenczeia; typ II/variant A3 podľa W. M. Wernera) 

Mierne oblúkovite prehnuté bočnice sú na hornom konci opatrené zvieracou hlavičkou. Jedna
kompletná tyčinková bočnica zubadla z kostrového hrobu 120/53 z Chotína IA je ukončená
značne schématizovanou vtáčou hlavičkou (obr. 2: 2). W. M. Werner nesprávne priradil pred-
metné zubadlo k svojmu variantu A1 (Werner, 1988, 15). Obe bočnice zubadla z Preseľan nad
Ipľom sú ukončené štylizovanou zvieracou hlavičkou so zaoblenými veľkými ušami (pravde-
podobne ide o zajaca), dolné konce sú zhrubnuté a pôvodne pravdepodobne mali tvar kopýtka
(Balaša, 1959, tab. 6: 7; Werner, 1988, tab. 6: 31). 
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Podobné zubadlá sú typické najmä pre pohrebisko Szentes-Vekerzug, kde sa našli iba v hro-
boch koní (Werner, 1988, 17 n., č. 32-34). Ostatné zubadlá z východného Maďarska nemajú
známe alebo jasné nálezové okolnosti (Werner, 1988, č. 27-30).8 Výnimkou je iba nepublikované
zubadlo z hrobu 89 z Csanytelek-Újhalastó, ktoré T. Kemenczei zaradil medzi zubadlá variantu
2 s gombíkovite alebo kónicky ukončenými bočnicami (Kemenczei, 1985, 54). Avšak ani W. M.
Werner, ani T. Kemenczei predmetné zubadlo vo svojej práci vyobrazené nemajú. Vynikajúco
zachované zubadlo so značne štylizovanou zvieracou hlavičkou na jednom z koncov bočníc
z hrobu 19 z pohrebiska Eger-Nagyegyed nemožno na základe sprievodných nálezov bližšie da-
tovať (Kemenczei, 2009, tab. 146: 1). Okrem predmetného zubadla sa v hrobe vyskytol iba že-
lezný čakan subvariantu I1b podľa A. Kozubovej (Kemenczei, 2009, tab. 146: 2; Kozubová,
2010; Kozubová, 2010a). Avšak čakany uvedeného subvariantu vo VK nepatria medzi chrono-
logicky citlivé nálezy a ich časový výskyt možno ohraničiť predovšetkým druhou polovicou 
7. až polovicou 5. stor. pred Kr. Zubadlá variantu I1 sa do susedných regiónov VK nerozšírili.
Podľa T. Kemenczeia patrí variant I1 do druhej polovice 6. a na začiatok 5. stor. pred Kr., hoci
nevylučuje, že mohol byť používaný aj v priebehu celého 5. stor. pred Kr. (Kemenczei 1985, 51).
Tu je ale nevyhnutné zdôrazniť, že T. Kemenczei sa pri datovaní nášho variantu I1 neopodstat-
nene odvoláva na zubadlá iných typov/variantov, napríklad z mohyly 2 z Perebykovcy alebo
z hrobu kultúry Ferigile z Curtea de Argeş. V tejto súvislosti treba podotknúť, že v hrobových
celkoch z východného Maďarska sa variant I1 vyskytuje v sprievode chronologicky málo citli-
vých nálezov. Výnimkou je iba hrob 12 zo Szentes-Vekerzugu, ktorý na základe falér typu Mag-
dalenska gora s dvoma uškami na spodnej strane patrí do neskorej doby halštatskej, presnejšie
do stupňa HaD3 (Párducz, 1952, tab. 44: 1-4, 7-10; Parzinger, Barth, Nekvasil, 1995, 73, 269;
Metzner-Nebelsick, 2002, 350 n.).

S prihliadnutím na datovanie hrotov šípov variantu I2, I3 a II3 podľa A. Kozubovej radíme
kostrový hrob 120/53 z Chotína IA do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 78, 80). 

● Variant I2 (variant 2 podľa T. Kemenczeia; typ II/ variant A1 podľa W. M. Wernera)

Mierne oblúkovite prehnuté bočnice zubadla z kostrového hrobu 119/53 z Chotína IA sú na
dvoch koncoch zaoblené a na jednom konci gombíkovite ukončené (Dušek, 1966, tab. 9: 12;
Werner, 1988, tab. 2: 8). Podobné neúplné zubadlo bez známych nálezových okolností pochá-
dza z okolia Košíc (Miroššayová, 1987, 125, tab. 3: 1).

Zubadlá s gombíkovite alebo kónicky ukončenými bočnicami sú rozšírené najmä vo vý-
chodnom Maďarsku. Väčšina z nich nemá známe nálezové okolnosti, respektíve ich nálezové
okolnosti sú nejasné (Kemenczei, 1985, 52 nn.; Werner, 1988, 15 n., č. 10-12, 15, 16, 18-20).9

Výnimkou je opätovne pohrebisko Szentes-Vekerzug, kde sa predmetné zubadlá našli v hro-
boch koní (Kemenczei, 1985, 52 nn., obr. 5: 2, 3, 5-8). Zubadlá variantu I2 z východného Ma-
ďarska T. Kemenczei datuje do druhej polovice 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kemenczei,
1985, 54). Nálezové okolnosti zubadiel z Gyöngyösu nie sú celkom jasné, okrem nich a ďalších
nálezov, vrátane železných obručí kolies voza, sa na rovnakom mieste našlo šesť bronzových
zoomorfne zdobených predmetov nejasnej funkcie, ktoré ďalej v texte pre zjednodušenie ozna-
čujeme ako „štandardy“ (Kemenczei, 2000, 28 n., 33, obr. 1-6). Tie majú priame analógie pre-
dovšetkým v Prikubáni, v lesostepnej zóne Ukrajiny a v Sedmohradsku, kde sú datované do
celého 7. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2000, 33, 38, obr. 2; Kemenczei, 2004, 178 nn.). Na základe
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8 Zoznam nálezov u W. M. Wernera treba doplniť o zubadlo z Füzesgyarmat (Kemenczei, 1985, 50, obr. 4: 5). Ná-
lezové okolnosti zubadla z Miskolc-Diósgyör sú nejasné (Gallus, Horváth, 1939, 72, tab. 68: 1).

9 Zubadlá z Gyöngyösu sú bez jasných nálezových okolností, podobne ako nálezy z Miskolcu-Diósgyöru (Gallus,
Horváth, 1939, tab. 70: 6, 7, 68: 2, 3).



uvedených analógií „nálezový celok“ z Gyöngyösu s určitosťou nie je z mladšieho obdobia, ako
je záver 7. stor. pred Kr. a T. Kemenczei ho radí, s ohľadom na analógie k „štandardám“ najmä
z pohrebiska Novozavedennoe-II z tretej fázy včasnoskýtskej kultúry, do druhej polovice 7. stor.
pred Kr. (Petrenko et al., 2000). K rovnakému datovaniu dospeli aj Ch. F. E. Pare (1992, 152),
J. Chochorowski (1998, 477) a C. Metzner-Nebelsick (2002, 363), podľa ktorých predmetný
„nálezový celok“ patrí na začiatok stupňa HaD1. Uvedené datovanie potvrdzujú aj ďalšie sprie-
vodné nálezy, ako napríklad fragmenty železných obručí kolesa vozu majúce analógie v Zadu-
najsku v mohyle 1/1928 zo Somlóvásárhely zo stupňa HaC1 (Trachsel, 2004, 518). Na tomto
mieste treba spomenúť jeden zaujímavý a v najnovších odborných prácach predovšetkým ne-
meckých a maďarských bádateľov nesprávne interpretovaný nález zo severozápadného Kau-
kazu. Z hrobu koňa 6 v mohyle 24/1983 z Kelermesu v Prikubáni pochádza nekompletné železné
zubadlo, ktoré je podľa kresebnej dokumentácie v monografii L. K. Galaniny (1997, 246, tab.
25: 346) zdanlivo veľmi podobné zubadlám nášho variantu I2. Rovné a úzke tyčinkové bočnice
s troma uškami, ktoré majú o niečo menší priemer ako obdobné bočnice z Karpatskej kotliny,
sú zakončené v tvare značne štylizovaného vtáčieho zobáku. Udidlo má na oboch ramenách dva
koncové otvory a práve v mieste vnútorného otvoru bolo hrdzou spojené s bočnicami.10 V prí-
pade kelermeského zubadla tak bočnice boli na udidlo upevnené pomocou organického mate-
riálu (tzv. β-princíp podľa U. L. Dietz), preto ho v žiadnom prípade nemôžeme priradiť
k zubadlám s pevným upevnením bočníc a udidla typu Szentes-Vekerzug, ako sa nesprávne do-
mnieva A. Hellmuth (2007, 81) a T. Kemenczei (2009, 51). Nálezový celok je na základe súčastí
konských postrojov datovaný do druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Galanina 1997, 121, 131).
Predmetné zubadlo poslúžilo A. Hellmuth ako doklad o tom, aby mohla datovať najstaršie zu-
badlá typu Szentes-Vekerzug už do prvej polovice 7. stor. pred Kr. (Hellmuth, 2007, 81). Vzhľa-
dom na vyššie spomenuté okolnosti, že v prípade exempláru z Kelermesu nejde o zubadlo typ
Szentes-Vekerzug, je tvrdenie autorky týkajúce sa datovania prvého výskytu zubadiel typu Szen-
tes-Vekerzug úplne neopodstatnené a zároveň ani jej datovanie analyzovaného nálezového celku
z Kelermesu už do prvej polovice 7. stor. pred Kr. sa nezakladá na presvedčivých argumen-
toch.11

Nálezy z Gyöngyösu síce poskytujú jasný dôkaz toho, že zubadlá typu Szentes-Vekerzug sa
objavujú už v priebehu druhej polovice 7. stor. pred Kr., tu však treba zdôrazniť, že zubadlá
uvedeného typu sa vo svojom výskyte neobmedzujú iba na druhú polovicu až záver 7. stor. pred
Kr. Z uvedeného dôvodu datovanie zubadiel z Kelermesu a z Gyöngyösu, ako sa nesprávne do-
mnieva A. Hellmuth (2007, 81), nemožno automaticky preniesť aj na ostatné nálezové celky
obsahujúce zubadlá typu Szentes-Vekerzug, vrátane exemplárov z pohrebiska Chotín IA (pre-
dovšetkým z kostrového hrobu 40/1952, obsahujúceho aj kovanie tulca na šípy v tvare kríža, obr.
1: 3, 5). Určujúce pri ich chronologickom zaradení sú vždy sprievodné nálezy. Dokladom toho
je napríklad hrob 13 zo Szentes-Vekerzugu (dvojhrob koní so štvorkolesovým vozom), ktorý
na základe železných okutí hláv kolies typu Kocanda patrí do stupňa HaD3, respektíve do prvej
polovice 5. stor. pred Kr. (Trachsel, 2004, 424, 510; Párducz, 1952, tab. 49: 9; 50). Ako dôle-
žitý, pokiaľ ide datovanie zubadiel typu Szentes-Vekerzug, sa javí aj dvojhrob koní 12 z po-
sledne spomenutej lokality, ktorý dokladá spoluvýskyt variantov I1 a I2 ešte v závere 6., prípadne
na začiatku 5. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2000, obr. 11: 2, 5). Nemenej dôležité pre datovanie
sú zubadlá variantu I2 z južného Zadunajska (pohrebisko Szentlőrinc: Jerem, 1968, obr. 28: 1)
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10 Za uvedenú informáciu sa chcem poďakovať Dr. V. E. Ėrlichovi, DrSc. (Muzej Vostoka, Moskva). 
11 Okrem toho A. Hellmuth datuje mohylu 24 z Kelermesu do uvedeného časového úseku bez bližšieho zdôvodnenia

(Hellmuth, 2007, 81). Tu však treba zdôrazniť, že predmetnú mohylu 24 bolo možné na základe revíznych vý-
skumov v danej lokalite stotožniť s mohylou 3 z výskumu Šul´ca (Alekseev, 2003, 106 n.) a práve mohyly pre-
skúmané na začiatku 20. stor. Šul´com reprezentujú na pohrebisku mladší horizont pochovávania, rámcovo
datovaný až do druhej polovice 7. – začiatok 6. stor. pred Kr. (Galanina, 1997; Alekseev, 2003).
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Obr. 2 Chotín IA, kostrový hrob 120/1953. 1 (podľa Dušeka 1966). 3 = M 1:3, 2, 4-19 = M 1:2



a najmä zo Slovinska, kde sú doložené len na lokalitách v Dolenjsku (Brezje 6/1: Kromer, 1959,
tab. 17: 5; Magdalenska gora 2/13: Werner, 1988, tab. 3: 14; Novo mesto – Malenškova go-
mila/hrob 3: Guštin, Teržan, 1975, tab. 4: 2; Vače – hrob z 8. 12. 1887: Werner, 1988, 16, tab.
4: 22; Zagorje – Milačeva hiša: Gabrovec, 1966, tab. 6: 1).12 Hrob 61 zo Szentlőrincu môžeme
datovať do prvej polovice 5. stor. pred Kr., kam patria na základe sprievodných nálezov aj zu-
badlá variantu I2 z východného Slovinska (Parzinger, 1989, 51 n., 125; Masson, 1996, 27; Ga-
brovec, Teržan, 2010, 318 n.). Najstaršie hroby na pohrebisku Szentlőrinc patria na základe
certoskych spôn do horizontu 9 (480/470 až 450/440) podľa H. Parzingera (1989, 107, 125).
Z hrobu 61 pochádza zriedkavý typ malej krížovitej prevliečky konského postroja, ktorý má pa-
ralely najmä v Slovinsku v horizonte 9 podľa H. Parzingera (napríklad Magdalenska gora 5/29
a 5/6-7a-7: Jerem, 1968, obr. 28: 2; Hencken, 1978, obr. 144a, 108-112; Parzinger, 1989, 52).
C. Metzner-Nebelsick predmetné prevliečky zo Szentlőrincu zaradila do horizontu V, defino-
vaného na základe keramiky, ktorý je súbežný s horizontom certoskych spôn (Metzner-Nebel-
sick, 1996, 304 n., obr. 8; Metzner-Nebelsick, 2002, 335 n.).

Aj napriek malej chronologickej citlivosti sprievodných nálezov kostrový hrob 119/53 z Cho-
tína IA radíme do druhej polovice 6. stor. pred Kr., opierajúc sa pritom o polohu daného hrobu
v rámci areálu predmetného pohrebiska. Ten sa nachádzal v tesnej blízkosti kostrového hrobu
120/53 so zubadlom variantu I1 (Kozubová, 2009, 78, 80). 

● Variant I3

Výrazne oblúkovite prehnuté bočnice sú na oboch koncoch roztepané a stočené do očka. Variant
I3 je zastúpený zubadlom zo žiarového hrobu 1/76 z Nitry-Dolných Krškan, jediným svojho
druhu, ktorý P. Romsauer na základe sprievodných nálezov rámcovo datuje do 6. stor. pred Kr.
(Romsauer, 1993, 20, obr. 10: 3). Podľa nás práve bronzové prevliečky nášho typu I (s platnič-
kou v tvare trojlístka) umožňujú predmetný hrob spoľahlivo zaradiť už do druhej polovice až zá-
veru 7. stor. pred Kr. Ukončenie bočníc zubadiel ako v prípade exemplára z Nitry-Dolných
Krškan nie je charakteristické ani pre zubadlá zo súbežných s VK lokalít halštatskej kultúry, ani
pre zubadlá zo záveru doby bronzovej. 

Typ II – zubadlá typu Szentes-Vekerzug s bočnicami s očkami

Stredná časť s tromi otvormi je vždy kvadraticky rozšírená a plochá. Na základe tvaru bočnice
a jej ukončenia sme typ II rozdelili na tri varianty.

● Variant II1

Bočnice zubadiel zo žiarového hrobu 22/52 z Chotína IA sú rovné, v mieste otvorov kvadraticky
rozšírené a značne široké. Konce bočníc sú výrazne zúžené, jeden z nich je zahrotený a druhý
stočený do očka. Koniec jednej z bočníc je odlomený, pravdepodobne bol zahrotený rovnako ako
jeden z koncov druhej kompletnej bočnice (Dušek, 1966, tab. 34: 1; Werner 1988, tab. 12: 68).
W. M. Werner exemplár z Chotína IA nesprávne zaradil medzi zubadlá variantu B4, ktoré cha-
rakterizuje ako zubadlá so zúženými a oblúkovite prehnutými bočnicami (Werner, 1988, 22).
Medzi zubadlá variantu II1 s najväčšou pravdepodobnosťou môžeme zaradiť tiež fragment boč-
nice zo sídliskového objektu 102/81 z Nitry-Mikov dvor, v prípade ktorého rovná bočnica je
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12 Zubadlo z Libny – Špilerjeva gomila 2/1 je zachované iba fragmentárne, preto ho podľa nás nemožno priradiť
ku konkrétnemu variantu (Guštin, 1976, tab. 3: 1-3).



v strede kvadraticky rozšírená a plochá, má otvory, a nie ušká a zachovaný tyčinkový koniec je
výrazne zúžený (Romsauer, 1993, 18, tab. 6: 25). Na základe morfologických znakov nemô-
žeme súhlasiť s názorom P. Romsauera, že predmetný fragment patrí k variantu 1 podľa T. Ke-
menczeia, keďže všetky zubadlá tohto variantu, s výnimkou exempláru z Nyékládházy, ktoré ale
patrí k nášmu variantu II2, majú ušká namiesto otvorov a bočnice sú vždy oblúkovite prehnuté,
a to dokonca aj v prípade zubadla z Nyékládházy (Romsauer, 1993, 20). Zubadlá s rovnými
bočnicami, ktoré sú buď na oboch koncoch zahrotené, alebo na jednom konci zahrotené a na dru-
hom kónicky, zriedkavejšie gombíkovite ukončené, sú rozšírené vo východnom Ma-
ďarsku, v Rumunsku, v Srbsku a na Ukrajine (typ II/variant B2 podľa W. M. Wernera, 1988, 
20 n., č. 54-65).13 Z hľadiska stanovenia prvého výskytu zubadiel typu Szentes-Vekerzug je ne-
smierne dôležité zubadlo z mohyly 2 z Perebykovcy zo stredného Podnestria, ktoré je jediné
svojho druhu v severnom Pričiernomorí a na základe sprievodných nálezov spoľahlivo patrí do
druhej polovice 7. stor. pred Kr. (Smirnova, 1993, 112 n., obr. 7-9; Bandrivskij, 2010, 95 nn.).
Vonkajšie otvory udidla zubadla z Perebykovcy v tvare trojuholníka poukazujú na isté odliš-
nosti v porovnaní so zubadlami typu Szentes-Vekerzug z Karpatskej kotliny, keďže pre tie sú prí-
značné konce kruhového, prípadne oválneho tvaru. Podľa C. Metzner-Nebelsick zubadlá
s trojulníkovými otvormi nie sú v strednej Európe doložené, ale, naopak, sú časté práve v seve-
ropontsko-kaukazskej oblasti v kombinácii s bočnicami jej typov VI a IX (Metzner-Nebelsick,
2002, 237 n.; Hellmuth, 2006, 148). Do druhej štvrtiny 6. stor. pred Kr. patrí zubadlo z mohyly
II na pohrebisku Atenica z juhozápadného Srbska, ktoré je pravdepodobne importom z maďar-
ského Potisia (Parovic´-Pešikan, 1988, 37; Parovic´-Pešikan, 1989-1990, 139; Teržan, 1998,
514 n.). Zubadlo z Tigveni (kultúra Ferigile) je pravdepodobne najmladšie a na základe sprie-
vodného nálezu krátkeho meča – akinaku typu Tigveni patrí do prvej polovice 5. stor. pred Kr.
(Vulpe, 1990, 50). Nálezové okolnosti zubadiel z východného Maďarska nie sú známe, prípadne
sú nejasné. Lokalita Nagytarcsa je v literatúre často označovaná ako sporný depot, ktorý okrem
štyroch identických zubadiel obsahoval tri bronzové zoomorfne zdobené „štandarty“ (Kemenc-
zei, 2009, tab. 163-165). Na základe ich podobnosti so „štandardou“ z lokality Staršaja Mogila
z lesostepného Podnepria T. Kemenczei „depot“ z Nagytarcsy zaradil do prvej polovice 6. stor.
pred Kr. (Kemenczei, 1985, 56, 58), zatiaľ čo K. Bakay ho datuje až do druhej polovice 6., prí-
padne prvej tretiny 5. stor. pred Kr. (Bakay, 1974, 92). V tejto súvislosti treba podotknúť, že
Staršaja Mogila je staršia ako vyššie uvedené datovanie a spoľahlivo patrí už do prvej polovice
až polovice 7. stor. pred Kr. (Medvedskaja, 1992, 88 n.; Polin, 1998, 57; Alekseev, 2003; Ban-
drivskij, 2010, 88 n.). Na základe uvedenej skutočnosti, ako aj podobností s Gyöngyösom tý-
kajúcich sa spoluvýskytu zubadiel typu Szentes-Vekerzug a „štandárd“ v rámci jedného
nálezového celku, môžeme „depot“ z Nagytarcsy zaradiť do druhej polovice až záveru 7. stor.
pred Kr.

Sprievodné nálezy zubadla zo žiarového hrobu 22/52 z Chotína IA nie sú chronologicky cit-
livé, ale na základe hrotov šípov variantu I3 a III2 podľa A. Kozubovej nie je predmetný hro-
bový celok pravdepodobne mladší ako zo záveru 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 81). 

● Variant II2 (typ II – variant B3 podľa W. M. Wernera)

Zubadlo z kostrového hrobu 40/53 z Chotína IA sa podobá na variant II1, bočnice sú iba mierne
oblúkovite prehnuté a zúžené tyčinkové konce sú ukončené značne štylizovanou vtáčou hlavič-
kou (obr. 1: 5). W. M. Werner predmetné zubadlo z Chotína IA nesprávne priradil k variantu B5,
ktorý má esovite tvarované bočnice (Werner, 1988, 22).
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13 Zoznam W. M. Wernera treba doplniť o zubadlo z hrobu 49 z Tiszavasvári-Dózsa telep (Kemenczei, 1985, 56,
obr. 7: 1; Kemenczei, 2009, tab. 110: 5).



Zubadlá s bočnicami, ukončenými štylizovanou zvieracou hlavičkou nie sú časté a sú dolo-
žené iba v ďalších dvoch lokalitách. Zubadlo z Nyékládházy-Mezönyék nemá známe nálezové
okolnosti (Werner, 1988, 21, č. 66). Naopak, zubadlo zo žiarového hrobu z Curtea de Argeş
(kultúra Ferigile) sa javí ako veľmi dôležité z hľadiska datovania variantu II2 (Werner, 1988, 21,
4. 67). A. Vulpe síce hrob z Curtea de Argeş, s ohľadom na zubadlo typu Szentes-Vekerzug a za-
užívaný názor o vzniku VK, datuje až do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Vulpe, 1990, 33), ale
niektoré sprievodné nálezy, predovšetkým krátky meč typu Ferigile-Lăceni, umožňujú datova-
nie predmetného hrobového celku už do prvej polovice 6. stor. pred Kr. Krátke železné meče
typu Ferigile-Lăceni môžeme na základe celkového tvaru rukoväte, jej záštity a hlavice pova-
žovať za lokálny prejav ďalšieho vývoja železných a bimetalických dýk typu Posmuş, nálezy
ktorých predstavujú najstaršie nálezy sečných a bodných zbraní typu akinakes v strednej a ju-
hovýchodnej Európe (Vulpe, 1990, tab. 2: 12-13, 4: 14-17, 1: 2-6, 2: 7-8; Gawlik, 1997-1998,
obr. 2). 

Zubadlo z kostrového hrobu 40/53 z Chotína IA na základe bronzového krížového kovania
tulca typu I podľa A. Kozubovej a prevliečok konskej uzdy nášho typu II (s dutou polguľovitou
hlavicou) datujeme do prvej polovice 6. stor. pred Kr. (obr. 1: 2, 6, 7; Kozubová, 2009, 105). 

● Variant II3 (typ II – variant B4 podľa W. M. Wernera)

Na celej dĺžke ploché a rovnako široké, mierne oblúkovite prehnuté bočnice zubadla z kostro-
vého hrobu 220/54 z Chotína IA sú na oboch koncoch nepatrne rozšírené a majú tvar krúžku (obr.
4: 1). Variant II3 je doložený iba v ďalších dvoch lokalitách. Zubadlo s bočnicami so zhrubnu-
tými koncami z mohyly 1 na pohrebisku kuštanovickej kultúry v Nevickoe podľa I. Popoviča
patrí do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Popovich, 1997, 84 n., tab. 12: 4; Popovič,
2006, 55 nn.), zatiaľ čo T. Kemenczei sa na základe dvoch sprievodných strieborných náušníc
prikláňa k datovaniu rámcovo do 6. stor. pred Kr. (Kemenczei, 2001-2002, 67). Prelamovaním
zdobená prevliečka z predmetného nálezového celku je zdobená motívom, ktorý je identický
s výzdobou na niektorých nálezoch z lokality Karmir-Blur zo 7. stor. pred Kr. (Ivantchik, 2001,
obr. 14: 14). Druhé zubadlo bez známych nálezových okolností z Nyírmártonfalvy T. Kemenc-
zei priradil k variantu 4, ktorý datuje rámcovo do druhej polovice 6. až do záveru 5. stor. pred
Kr. (Kemenczei, 1985, 59 n.). Na tomto mieste však treba podotknúť, že zubadlá variantu 4 tvo-
ria typologicky nesúrodú skupinu nálezov a väčšina z nich je neúplná, prípadne natoľko skoro-
dovaná, že ich nemožno spoľahlivo priradiť ku konkrétnemu variantu (Kemenczei, 1985, obr.
7: 2, 6, 7, 8: 1-6).14

Vzhľadom na značné podobnosti so zubadlom z Nevickoe a na základe prevliečky nášho
typu III (s platničkou kosoštvorcového tvaru) môžeme kostrový hrob 220/54 z Chotína IA da-
tovať do prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 73 n.).

Zubadlá typu Szentes-Vekerzug sa v rámci chotínskych pohrebísk vyskytli iba na pohrebisku
IA, tu ale neboli ani v jednom zo samostatných hrobov koní (tie neboli zauzdené). Podobnú si-
tuáciu registrujeme aj na pohrebiskách kultúry Ferigile (Vulpe, 1967). Z hrobov koní, naopak,
pochádzajú takmer všetky zubadlá zo Szentes-Vekerzugu a z pohrebiska halštatskej kultúry zo
Szentlőrincu.15 Vysoký počet zubadiel (štyri exempláre) registrujeme aj na pohrebisku Csany-
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14 W. M. Werner (1988, 18 n., 23 n.) vyčlenil početnú skupinunálezov bližšie neurčiteľných zubadiel.
15 W. M. Werner (1988, 6, tab. na obr. 1) nesprávne uvádza počet hrobov koní zo Szentes-Vekerzugu, kde sa našlo

iba 14 hrobov koní namiesto 16, z toho 13 hrobov so zauzdenými koňmi, jeden hrob s koňom bez uzdy a k tomu
jeden hrob človeka bez koňa, ale so zubadlom (Párducz, 1952; Párducz, 1954; Párducz, 1955). V spomenutej ta-
buľke W. M. Wernera je nesprávne uvedený aj celkový počet hrobov z oboch chotínskych pohrebísk.
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Obr. 3 Chotín IA, kostrový hrob 220/1954. 2, 6 (podľa Dušeka 1966). 
4-5, 7-11, 13-28 = M 1:2, 1, 12 = M 1:3



telek-Ujhalastó (Galántha, 1986, 72). Hoci predmetné zubadlá sú jedným z najtypickejších pre-
javov VK, na väčšine jej pohrebísk v hrobových inventároch chýbajú (napríklad Vámosmikola-
Istvánmajor: Párducz, Laczus, 1969; Orosháza-Gyoparos: Juhász, 1976; Békéscaba-Fényes:
Párducz, 1943; Törökszentmiklós-Surján: Csalog, Kisfaludi, 1985; Sanislău: Németi, 1982),
alebo sú doložené nanajvýš jedným-dvomi exemplármi (Tápiószele: Párducz, 1966). Prevažná
časť zubadiel z Dolenjska naproti tomu pochádza z hrobov, v ktorých bol jedinec pochovaný
spolu s koňom, prípadne boli do hrobu vložené aspoň časti koňa, napríklad lebka (napríklad
Brezje: Kromer, 1959, 21; Stična: Werner, 1988, 16; Gabrovec, Teržan, 2006; Novo mesto:
Knez, 1978, 141; Magdalenska gora: Hencken, 1978, 22; Dular, 2007, 737 nn.). Na pohrebisku
Atenica v juhozápadnom Srbsku sa v hroboch so zubadlami typu Szentes-Vekerzug namiesto
koní našli iba zvyšky vozov, keďže ale ide o žiarové hroby, nie je vylúčené, že podobne ako po-
chovaní jedinci mohli byť spopolnené aj kone (Djuknic´, Jovanovic´, 1965, 9, 12). Túto hypo-
tézu potvrdzuje napríklad aj nálezová situácia v mohyle 2 z Jalžabet v severozápadnom
Chorvátsku (Šimek, 1998, 508).

Zhrnutie

Zubadlá rovnakých alebo podobných variantov, aké sa našli na území juhozápadného Slovenska,
sú doložené nielen vo východnom Maďarsku, ale aj v ďalších regiónoch strednej a juhový-
chodnej Európy.16 V slovinskom Dolenjsku sa okrem variantov, bežne používaných vo VK, vy-
vinul variant zubadiel s oblúkovite výrazne prehnutými bočnicami s esovite tvarovanými
kónickými alebo s gombíkovitými koncami, ktoré sa vo svojom výskyte obmedzujú takmer vý-
lučne na Slovinsko a ktoré môžeme označiť ako variant II4 (variant 6 podľa M. Guštin, B. Ter-
žan, 1975, 190, respektíve typ II/variant A2 podľa W. M. Wernera, 1988, 16 n., č. 24-26).17

Špecifické je mierne deformované zubadlo z hrobu 12 v mohyle 3 z Novo mesto-Kapiteljska
njiva, ktoré kombinuje znaky variantu A2 s variantom A1 podľa W. M. Wernera (Križ, 1997, tab.
37: 2). Ďalším variantom, ktorý nie je doložený v nálezových celkoch z nášho územia, sú zu-
badlá s bočnicami, ktoré sú v strednej časti rovné, ploché a kvadraticky rozšírené, zatiaľ čo
konce sú tyčinkové, oblúkovite prehnuté a gombíkovite ukončené, a ktoré môžeme označiť ako
variant I4 (typ II/variant B1 podľa W. M. Wernera, 1988, 19 n., č. 42-53). Uvedené zubadlá sú
typické najmä pre kultúru Ferigile, kde sú datované do druhej polovice 6. stor. pred Kr. (Vulpe,
1990, 56) a pre pohrebisko Szentlőrinc v južnom Zadunajsku, kde však zubadlá nie sú v hroboch
sprevádzané chronologicky citlivými nálezmi (Jerem, 1968, obr. 26: 52, 28: 58, 60). Pravdepo-
dobne patria do prvej polovice 5. stor. pred Kr., hoci nemôžeme vylúčiť ani jeho druhú polovicu.
V hrobe 52 na posledne spomenutom pohrebisku sa vo funkcii ozdoby nánosníka našiel bron-
zový postriebrený dutý guľovitý prelamovaný závesok s tyčinkovým výbežkom na spodnej časti
(tzv. Bommelanhänger), identický so záveskami typu Prozor z prelomu neskorej doby bronzo-
vej a včasnej doby železnej, ktorých ťažisko rozšírenia sa nachádza na západnom Balkáne a ktoré
tvoria súčasť ženského kroja (Teßmann, 2001, 75 n.). Ako však dokladajú niektoré nálezy z po-
hrebiska Ferigile, predovšetkým z mohýl 41 a 44 (Vulpe, 1990, tab. 50A, 52A), zubadlá nášho
variantu I4 sa v oblasti dolného toku Dunaja objavujú už v priebehu 7. stor., pravdepodobne
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16 Otázne je, či je veľký železný picí roh z kniežacej mohyly z Eberdingen-Hochdorfu zo stupňa HaD2 ukončený
miniatúrnou napodobeninou zubadla typu Szentes-Vekerzug (Krausse, 1996, obr. 15, tab. 11; Trachsel, 2004,
80). Rovnako je otázne, či je predmetný picí roh výrobkom dielne pôsobiacej v Karpatskej kotline, prípadne či
je diplomatickým darom z oblasti VK, ako sa nesprávne domnieva B. Teržan (1998, 533), keďže podobné nálezy
nie sú doteraz v Karpatskej kotline doložené.

17 Zoznam lokalít treba doplniť o zubadlo z lokality Sisak v severnom Chorvátsku (Ratnici, 2004, 354, č. 33).



v jeho druhej polovici. Toto konštatovanie umožňuje predovšetkým prítomnosť archaického ke-
ramického materiálu v podobe esovite profilovaných mís s kanelovanou výzdobou na vnútor-
nej strane okraja v inventári oboch spomenutých mohýl (Vulpe, 1990, tab. 50A: 14, 52A: 24;
Teržan, 1998, 514), v prípade mohyly 41 ešte zdôraznené železným krátkym mečom typu Feri-
gile-Lăceni (Vulpe, 1990, tab. 50A: 18). Ten nachádza svoje analógie v železnom meči z hrobu
27 na pohrebisku Samtavro, ktorý je datovaný do prvej polovice 7. stor. pred Kr. (Il´inskaja, Te-
renožkin, 1983, obr. na s. 29: 13; Ivantchik, 2001, 42, obr. 21: 13). Vo východnom Maďarsku
sú zubadlá variantu I4 doložené iba na pohrebisku Szentes-Vekerzug a ojedinelým nálezom je
zubadlo z Nýiregyháza (Párducz, 1952, tab. 64: 5). Pravdepodobne najjužnejšie doloženým zu-
badlom variantu I4 je exemplár zubadla z pohrebiska Donja-Dolina v Bosne-Hercegovine
(Maric´, 1965, tab. 6: 27). Najsevernejším nálezom zubadla typu Szentes-Vekerzug je zubadlo
z hrobu 28b na pohrebisku pomorskej kultúry z Wymysłowa (Werner, 1988, 20, tab. 9: 53).
V prípade posledne spomenutého nálezového celku sa názory na jeho datovanie rôznia. Najmä
na základe spony s ozdobnou pätkou typu Wymysłowo ho M. Gedl datuje do záveru stupňa HaD
(Gedl, 1988, 71, tab. 45C; Gedl, 2004, 117), zatiaľ čo H. Parzinger ho radí do obdobia okolo roku
500 pred Kr. (Parzinger, 1993, 224; Parzinger, 1993a, 516, obr. 8: 2). S ohľadom na datovanie
zubadiel zo slovinského Dolenjska sa nám v prípade daného hrobového celku ako najvýstiž-
nejšie javí chronologické zaradenie S. Czopeka, ktorý ho datuje do druhej polovice 5. až na za-
čiatok 4. stor. pred Kr. (Czopek, 1993, 496). 

Značná časť zubadiel sa zachovala iba vo fragmentoch, ktoré ich síce dovoľujú priradiť k zu-
badlám typu Szentes-Vekerzug, ale nie k ich konkrétnemu typu, respektíve variantu. Fragmenty
zubadiel z mohyly II z Atenicy patria do druhej štvrtiny 6. stor. pred Kr., zatiaľ čo zlomky zu-
badiel z mohyly I môžeme zaradiť až na záver 6. stor. pred Kr. (Parovic´-Pešikan, 1989-1990,
194). Neúplné zubadlá zo Slovinska môžeme na základe niektorých chronologicky citlivých
sprievodných nálezov datovať do záveru 6. až prvej štvrtiny 5. stor. pred Kr. (Teržan, 1976, 353
nn.; Parzinger, 1989, 48, 125). V hrobe 16 na pohrebisku Szentes-Vekerzug sa okrem fragmen-
tárne zachovaného zubadla vyskytli bronzové hroty šípov variantu I1 podľa A. Kozubovej a nie-
koľko bronzových falér typu Magdalenska gora (Kemenczei, 2009, tab. 65: 1-8; Kozubová,
2009). Vzhľadom na skutočnosť, že výskyt hrotov šípov variantu I1 v severnom Pričiernomorí
možno ohraničiť druhou polovicou 6. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 71) a najstaršie exem-
pláre falér typu Magdalenska gora sa objavujú v závere 6. stor. pred Kr. (Parzinger, Barth, Ne-
kvasil, 1995, 73, 269), môžeme hrob 16 zo Szentes-Vekerzugu datovať práve na záver 6.,
prípadne začiatok 5. stor. pred Kr. Pravdepodobne do rovnakého časového úseku, prípadne do
prvej polovice 5. stor. pred Kr., môžeme zaradiť aj hrob 32 z Tiszavasvári-Csárdapart, kde sa
okrem neúplného a značne skorodovaného zubadla vyskytli hroty šipov variantu I2 podľa A. Ko-
zubovej, ako aj jedna šálka s uškom vytiahnutým nad okraj a zdobeným dvomi rohatými vý-
čnelkami, typická pre neskorohalštatské obdobie (Kemenczei, 2004a, 69, obr. 11:1-9; Kozubová,
2009, 73, poznámka 11). Ostatné neúplné zubadlá buď nemajú známe nálezové okolnosti, alebo
pochádzajú z hrobov bez chronologicky citlivých sprievodných nálezov. Napríklad žiarový hrob
z mohyly 91 z Ferigile obsahoval železné ploché dvojkrídelkovité hroty šípov, ktoré vo väčšine
prípadov síce patria do druhej polovice 6. stor. pred Kr., ale uvedené datovanie umožňujú iba ich
sprievodné nálezy (Vulpe, 1967, 161, tab. 22: 4; Vulpe, 1990, 56, 125 n.). Najpočetnejšia sku-
pina fragmentárne zachovaných zubadiel pochádza z pohrebiska Szentes-Vekerzug, kde ich mô-
žeme datovať na základe sprievodných nálezov rámcovo do 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr.
(Werner, 1988, 18, 23 n., č. 39-41, 82, 83, 91-94). 

Najstaršie zubadlá typu Szentes-Vekerzug z druhej polovice 7. stor. pred Kr. (napríklad Pe-
rebykovcy – mohyla 2, Ferigile – mohyla 41, Nagytarcsa, Gyöngyös, Nitra-Dolné Krškany),
ako aj z prvej polovice 6. stor. pred Kr. (napríklad Atenica – mohyla II, Chotín IA – kostrový hrob
40/53, Curtea de Argeş) tvoria kvantitatívne menšiu skupinu nálezov, ktorá je zastúpená nielen
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vo VK, ale aj v susedných oblastiach.18 V tejto súvislosti sú obzvlášť dôležité zubadlá z pohre-
biskových lokalít západopodolskej kultúry zo stredného Podnestria, ktoré sú nielen jedny z naj-
starších, ale sú tu určite cudzím prvkom a svoje masovejšie uplatnenie v miestnom konskom
postroji nenašli. Nie je však vylúčené, že práve ony mohli zohrávať dôležitú úlohu vo vývoji zu-
badiel typu Szentes-Vekerzug. Nemenej zaujímavou je tiež skutočnosť, že najstaršie zubadlá vo
VK boli v nálezových celkoch nájdené spolu s predmetmi východného (severopričiernomor-
ského a kaukazského) pôvodu, a to so „štandardami“ a zvončekmi. Väčšina zubadiel z lokalít
VK a kultúry Ferigile patrí rámcovo do druhej polovice 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. Na
základe chronologicky málo signifikantných sprievodných nálezov väčšiny týchto zubadiel ne-
môžeme vylúčiť ich skoršie (prvá polovica 6. stor.), ako aj neskoršie datovanie (druhá polovica
5. stor.). V prípade zubadiel typu Szentes-Vekerzug z lokalít kultúry Ferigile treba poukázať na
isté konštrukčné rozdiely v ich udidlách, ktorých vnútorné konce nie sú vždy celoliate, ale iba
pritepané. Na eponymnom pohrebisku predmetnej kultúry v nálezovom materiáli možno vyčle-
niť až päť rôznych typov zubadiel, poukazujúcich tak na istý chronologický a pravdepodobne
aj konštrukčný vývoj funkčných súčastí konských postrojov v rámci jednej pohrebiskovej lo-
kality (Vulpe, 1967; Werner, 1988; Kull, Stîngă, 1997, 560, poznámka 33). Uvedené konštato-
vanie je o to zaujímavejšie, že v rámci celého územia rozšírenia VK nemožno sledovať podobnú
tendenciu, keďže tu počas celej jej existencie z konštrukčného hľadiska existoval iba jeden typ
zubadiel. Prvé zubadlá typu Szentes-Vekerzug sa vo východnom Slovinsku objavili v závere 6.
stor. pred Kr., väčšina z nich však patrí do prvej polovice 5. stor. pred Kr., kam môžeme zara-
diť aj niektoré zubadlá z pohrebiska Szentlőrinc v južnom Zadunajsku. Naproti tomu zubadlá lo-
kálneho typu 6 podľa M. Guštin, B. Teržan, respektíve nášho variantu II4, patria až do druhej
polovice 5. – začiatku 4. stor. pred Kr. (Guštin, Teržan, 1975, 91; Dular, 2003, 136 nn.; Gabro-
vec, Teržan, 2010, 321 n.). Zarážajúca je absencia zubadiel typu Szentes-Vekerzug v cium-
brudskej skupine, kde sa okrem iného uplatnili tiež zubadlá konštrukčne podobné nálezom zo
severopontskej oblasti (Vasiliev, 1980, 167, tab. 16: 1-15). Konský postroj sa v hroboch cium-
brudskej skupiny na rozdiel od zbraní objavuje zriedkavo (Vulpe, 1990, 16 n.) a ak, tak takmer
výlučne v bohatých hroboch s množstvom zbraní ako prejav vysokého sociálneho statusu po-
chovaných jedincov (Aiud-Parc, Cristeşti и Cipău; Crişan, 1965, 60, tab. 1, obr. 12; Vulpe, 1990,
tab. 44С, 45А; Vulpe, 1984, 56 n.; Csallány, 1910, 90, obr. 1; Gallus, Horváth, 1939, tab. 39).
Z typologického hľadiska je nepochybné, že tu sú súčasti konských postrojov späté s vývojom
v predchádzajúcom období, a to so záverom doby bronzovej – začiatkom doby železnej. Po-
dobné bočnice, aké poznáme z lokalít ciumbrudskej skupiny a z nálezísk v severopontsko-kau-
kazskej oblasti, pochádzajú z Ártándu (nálezy z roku 1939), v prípade ktorých ide o dve neúplné
tyčinkové železné bočnice s troma uškami, ktoré sú typické pre celé 7. stor. pred Kr. a ktoré
sporadicky nachádzame aj v juhovýchodoalpskej oblasti (napríklad Stična 5/1 zo stupňa HaD1:
Teržan, 1998, 527 n., tab. 6: 5; Párducz, 1965, tab. 6: 2, 3; Medvedskaja, 1992, 87, 93 n.; Kov-
panenko, Bessonova, Skoryj, 1989, 67).

Zubadlá z Chotína IA sa vo svojom výskyte obmedzujú najmä na druhú polovicu 6. stor. pred
Kr., niektoré pravdepodobne patria do prvej polovice 5. stor. pred Kr.
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18 Priradiť železné fragmenty z hrobu 2 na pohrebisku Retz k zubadlám typu Szentes-Vekerzug, tak, ako sa do-
mnie va B. Teržan (1998, 516, obr. 2: 1-3), sa nám na základe ich značnej fragmentárnosti javí ako málopravde-
podobné.



B. Dekoratívne (ozdobné) súčasti konského postroja

Ozdoby ohlávky

Z lokalít z juhozápadného Slovenska sú doložené dve skupiny ozdôb ohlávky, a to faléry a pre-
vliečky. Za faléry môžeme považovať terčovité predmety s priemerom väčším ako 4 cm, ktoré
majú na spodnej strane uško alebo iné zariadenie na prevlečenie remeňa ohlávky konskej uzdy,
prípadne na upevnenie na remeň ohlávky, zatiaľ čo v prípade prevliečok ide o terčovité predmety
s priemerom menším ako 4 cm (Trachsel, 2004, 443, 467). V prípade falér a niektorých typov
prevliečok je ich funkcia v rámci konskej uzdy zväčša jasná. Niektoré prevliečky, najmä typu
II, mohli byť polyfunkčnými predmetmi, používanými nielen ako súčasti konského postroja,
ale aj ako súčasti kroja. V danom prípade o ich funkčnom naznačení môžeme rozhodnúť iba na
základe analógií, sprievodných nálezov a polohy v hrobe. V tomto smere sa ako veľmi dôleži-
tými javia hroby zauzdených koní najmä zo severopontsko-kaukazskej oblasti zo skýtskeho ob-
dobia, prípadne hroby s ďalšími súčasťami konského postroja z prostredia halštatskej kultúry.
Typologické triedenie falér a prevliečok pre VK vypracoval J. Chochorowski (1985, 108 nn., obr.
35, 36), nálezy súčastí konskej uzdy z Karpatskej kotliny a susedných regiónov posledne kom-
plexne vyhodnotila C. Metzner-Nebelsick (2002, 302 n.).19

1. Faléry

Bronzová terčovitá faléra malých rozmerov z kostrového hrobu 210/54 z Chotína IA je na území
juhozápadného Slovenska jediná svojho druhu. Je hladká a mierne oblúkovite klenutá. Na jej
spodnej strane sa zachovali zvyšky značne širokého tyčinkového uška, pomocou ktorého bola
faléra prevlečená cez rovnako široký remeň ohlávky (obr. 1: 8, 8a). 

Podobne tvarované mierne klenuté hladké faléry väčších rozmerov, ale vždy s dvoma po-
merne úzkymi uškami na spodnej strane, sú v označované aj ako faléry typu Magdalenska gora
s ťažiskom rozšírenia v Slovinsku, kde sú datované do záveru 6. až záveru 5. stor. pred Kr. (Par-
zinger, Barth, Nekvasil, 1995, 73, 269, obr. 25).20 Väčšina falér tu podľa H. Parzingera (1989,
125) na základe sprievodných nálezov v podobe včasnolaténskych prelamovaných zápon patrí
do horizontu 10 (450/440 až 400/390). Najjužnejším nálezom uvedeného typu falér je bronzový
exemplár potiahnutý striebornou fóliou z hrobu 1 v mohyle 1 z Ljuljaci v centrálnom Srbsku zo
záveru 6. až začiatku 5. stor. pred Kr. (Srejovic´, 1989-1990, 141, 149, tab. 1: 1). Časť falér
z Dolenjska pochádza z hrobov so zubadlami typu Szentes-Vekerzug (napríklad Magdalenska
gora 2/13: Tecco Hvala, Dular, Kocuvan, 2004, tab. 23-26). Okrem Slovinska sú predmetné fa-
léry, často so zachovanými zvyškami zlatej fólie na povrchu, doložené predovšetkým na po-
hrebisku Szentes-Vekerzug v hroboch koní so zubadlami typu Szentes-Vekerzug, ktoré
ohraničujú ich výskyt do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Párducz, 1952, tab. 45: 3,
l5-17, 48: 1, 2, 54: 1-3, 55: 1-3, 59: 2, 3; Párducz, 1954, tab. 2: 9-12; Párducz, 1955, tab. 6: 17,
18). Ostatné faléry z východného Maďarska nemajú jasné alebo známe nálezové okolnosti (na-
príklad Miskolc-Diósgyör: Gallus, Horváth, 1939, tab. 47: 13, 14). Výnimkou sú faléry z Ár-
tándu, ktoré síce majú iba jedno úzke uško, ale sú opatrené malou dutou stredovou puklicou,
prípadne zvieracou hlavičkou, a ktoré majú blízke analógie vo falérach a prevliečkach z pod-
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19 Pozri tiež Pare (1992, 139 nn.) a Trachsel (2004, 443 nn., 467 nn., 524 nn., 547 nn.). 
20 Zoznam lokalít treba doplniť o faléry z Magdalenskej gory 2/13 z horizontu 9 podľa Parzingera (Tecco Hvala,

Dular, Kocuvan, 2004, tab. 26: 39-43; Parzinger, 1989, 52).



statne mladších nálezových celkoch zo severného Pričiernomoria (Párducz, 1965, tab. 7: 1-6, 8:
1-6; Il´inskaja, 1973, obr. 2: 12). Dôležitým nálezom sú štyri bronzové faléry tvarovo identické
s falérou z Chotína IA zo žiarového hrobu 59 z Algyö, v ktorom sa vyskytlo aj značne skoro-
dované zubadlo typu Szentes-Vekerzug (Bende, 2001, 67, obr. 5: 1-4, 6). Na základe sprievod-
ných nálezov, predovšetkým sklenených korálikov s vrstvenými očkami, nie je predmetný
hrobový celok starší ako zo záveru 6. stor. pred. Kr. (Bende, 2001, obr. 4: 3-10, 12; Kunter,
1998; Horňák, 2007, 39). Podobné menšie faléry a prevliečky s jedným širokým uškom, ale
s gombíkovitou ozdobou v strede, z hrobových celkov zo severopontskej oblasti sú ešte mlad-
šie a patria do 4. stor. pred Kr. (napríklad Strašnaja Mogila – hrob koňa: Terenožkin, Il´inskaja,
Černenko, Mozolevskij, 1973, obr. 21: 7-8; Il´inskaja, 1973, obr. 6; Čertomlyk: Rolle, Murzin,
Alekseev, 1998, 112 n., tab. 7; Oguz: Boltrik, Fialko, 1991, obr. 5). Chotínsky exemplár je oso-
bitý najmä kvôli prítomnosti jedného uška, čo je typický znak falér z neskorej doby bronzovej,
ako aj z včasnej a staršej doby halštatskej. Naproti tomu sa faléry z mladšej a neskorej doby
halštatskej a z včasnej doby laténskej väčšinou vyznačujú prítomnosťou dvoch ušiek na spod-
nej strane (Chochorowski, 1993, 103 n.; Metzner-Nebelsick, 2002, 350 n.; Trachsel, 2004, 443
n.). Faléra z Chotína IA sa preto najviac podobá na mierne klenuté faléry s jedným uškom typu
Biharugda, prípadne Szanda z 8. stor. pred Kr. (Chochorowski, 1993, 107, obr. 9A: 2; Trachsel,
2004, 450; Metzner-Nebelsick, 2002, 351). Hrob 210/54 je špecifický aj tým, že sa v ňom ne-
našli žiadne ďalšie súčasti konského postroja a faléra nebola do hrobu uložená párovo. V seve-
ropontskej oblasti sa naproti tomu podobné faléry a prevliečky v hroboch objavujú v jednom
alebo viacerých pároch vo funkcii ozdôb lícnic,21 čo platí aj v prípade falér zo Szentes-Veker-
zugu (Párducz, 1952, tab. 42: 1, 50: 2, 52: 2, 58: 2). Preto je veľmi pravdepodobné, že do kos-
trového hrobu 210/54 bola faléra vložená iba symbolicky. 

Kostrový hrob 210/54 z Chotína IA s ohľadom na sprievodné nálezy hrotov šípov variantu
I3 podľa A. Kozubovej, ako aj na základe vyššie spomenutých analógií z pohrebiska Algyö da-
tujeme do záveru 6. až prvej polovice 5. stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 77).

2. Prevliečky

Na základe celkového tvaru sme v rámci prevliečok vyčlenili štyri typy. Všetky prevliečky
z nášho územia sú bronzové a liate. S výnimkou dvoch exemplárov zo žiarového hrobu z Nitry-
Dolných Krškan sa prevliečky vyskytli iba v Chotíne IA a IB. 

Typ I – prevliečky s platničkou v tvare trojlístka

Dve prevliečky zo žiarového hrobu 1/76 z Nitry-Dolných Krškan majú platničku plasticky tva-
rovanú do podoby trojlístka (tri puklice, vytvárajúce rovnoramenný trojuholník) a na jej spod-
nej strane široké tyčinkovité uško (Romsauer, 1993, obr. 10: 1, 2). Prevliečky typu I spoľahlivo
poznáme iba z ďalších dvoch lokalít. Takmer identická prevliečka z Birmenstorfu vo Švajčiarsku
pochádza z hrobu s vozom (Forrer, 1921, obr. 5), ktorý Ch. F. E. Pare datuje do stupňa HaC2,
prípadne na začiatok stupňa HaD1 (Pare, 1992, 151 n.). Uvedené datovanie sa opiera predo-
všetkým o ozdobné kovania korby voza a kovové nádoby, keďže ostatné nálezy z hrobu, najmä
prevliečky, nie sú chronologicky citlivé. Päť podobných prevliečok tvorilo súčasť uzdy koňa
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21 Dokladajú to práve hroby koní so súčasťami uzdy, nájdenými in situ (Il´inskaja 1973, obr. 2, 3, 5, 6, 8; Rolle, Mur-
zin, Alekseev, 1998, 112 n.).
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Obr. 4 Chotín IA, kostrový hrob 220/1954 (1-6). Chotín IB, kostrový hrob 44/1961 (7-12). 
1-6, 8 (podľa Dušeka 1966). 9-12 = M 1:2, 7 = M 1:3



č. 9 v mohyle 2 (výskum N. I. Veselovskeho) z Kelermesu v Prikubáni, ktorá je jedna z najstar-
ších v rámci uvedeného pohrebiska a patrí do záveru prvej polovice 7. stor. pred Kr. (Galanina,
1997, 131, 181, 183, 241, tab. 23: 264).22 Na rozdiel od slovenských exemplárov sú kelermeské
prevliečky podstatne menšie, ich platnička je plochá a uško siaha od jedného okraja platničky
po druhý. Ďalšie dve podobné prevliečky pochádzajú z jednej z mohýl odkrytých pri Aksjutincy
v lesostepnej zóne Ukrajiny (Galanina, 1983, 52; Il´inskaja 1968, 38, tab. 24: 28, 29). Nálezové
okolnosti nie sú celkom známe, nálezy z mohýl však s určitosťou patria do rovnakého časového
úseku, ktorý reprezentujú najstaršie mohyly z Kelermesu a Krasnoje Znamja, a to do druhej fázy
včasnoskýtskej kultúry, čiže zo záveru prvej polovice 7. stor. pred Kr. (Il´inskaja 1968, 38, tab.
24; Galanina, 1997; Petrenko, 2006). Za vzdialenejšie paralely k typu I môžeme považovať pre-
vliečky s platničkou v tvare troch gombíkov, umiestnených do trojuholníka a so širokým uškom
na spodnej strane. Predmetné prevliečky tvoria kvantitatívne málopočetnú skupinu ozdôb kon-
skej uzdy, doloženú v južnej Panónii, v Rakúsku a v Rumunsku a datovanú do včasnej doby hal-
štatskej (8. stor. pred Kr.) a na začiatok stupňa HaC1 (typ C/IX podľa C. Metzner-Nebelsick,
2002, 331, obr. 139C: IXa, 141C: IXa, 142bC: IXc, respektíve typ Balta Verde podľa J. Cho-
chorowského, 1993, 96, obr. 7C: 9; Gallus, Horváth, 1939, tab. 54: 10; Metzner-Nebelsick, 2002,
tab. 8: 9; Stöllner, 1996, tab. 4: 7e; Stöllner, 2002, 113; Trachsel, 2004, 343, 430; Vulpe, 1990,
78, tab. 56: 2).23 Keďže sa v hrobe 1/76 z Dolných Krškan našli iba dve prevliečky, je veľmi
pravdepodobné, že boli používané ako párové ozdoby lícnic ohlávky.

Vzhľadom na paralely v susedných oblastiach hrob 1/76 z Dolných Krškan nemôžeme dato-
vať neskôr ako do druhej polovice až záveru 7. stor. pred Kr. Uvedenému datovaniu neprotirečí
ani sprievodný nález zubadla typu Szentes-Vekerzug (variant I3).

Typ II – prevliečky s dutou polguľovitou hlavicou

Dve prevliečky z kostrového hrobu 40/53 z Chotína IA s dutou polguľovitou hlavicou a masív-
nym širokým tyčinkovitým uškom sú vo VK jediné svojho druhu (obr. 1: 6, 7). Tvarovo iden-
tické prevliečky, označované tiež ako „košíčkovité“, ale menších rozmerov (s priemerom okolo
1 – 2 cm), našli uplatnenie v konskom postroji včasnej a staršej doby halštatskej (8. a 7. stor. pred
Kr.). Ťažisko ich rozšírenia sa nachádza v Nemecku, doložené sú tiež vČechách a na Morave,
vRakúsku, vPoľsku, vzápadnom Maďarsku, vChorvátsku, vSlovinsku, vSrbsku a vRumunsku.
Sú označované ako typ Rudovci podľa J. Chochorowského (1993, 99, obr. 7E: 1) alebo typ Es-
torf (uško je širšie ako hlavica), prípadne typ Beratzhausen (uško je rovnako široké ako hlavica)
podľa M. Trachsela (2004, 467 n.).24 Oba typy sú súbežne a vo väčšine nálezových celkoch sa
ich počet pohybuje od 10 kusov vyššie. Najstaršie z nich patria do druhej polovice 8. stor. pred
Kr., ako to dokladá jedna prevliečka typu Beratzhausen z mohyly 2 z Balta Verde (Vulpe, 1990,
78, tab. 56: 2, Metzner-Nebelsick, 2002, 319 n.). Rovnaké prevliečky pochádzajú tiež z hrobo-
vých celkov z oblasti Pjatigorska na severnom Kaukaze, kde sú datované do 8. až na začiatok 
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22 V súvislosti s datovaním kelermeských mohýl sa objavujú aj iné návrhy, podľa ktorých najstaršie mohyly, medzi
nimi aj mohyla 2/V, patria do prvej polovice 7., prípadne už na koniec 8. stor. pred Kr. (napríklad Kossack, 1987,
60 n.; Medvedskaja, 1992, 88; Ivantchik, 2001, 114 n.).

23 Málopočetnou skupinou sú tiež menšie liate prevliečky s platničkou z dvoch puklíc a s jednoduchým alebo so
zdvojeným uškom typu S/8 podľa C. Metzner-Nebelsick (2002, 348, obr. 141S: 8a, b) alebo typov Holihrady, Ta-
line a Hügelsheim podľa M. Trachsela (2004, 48, 475 n.), ktoré sú zastúpené najmä v nálezových celkoch zo Slo-
vinska, Talianska, Rakúska a južného Nemecka, kde sú datované pomerne široko do 8. a 7. stor. pred Kr. Podobné
prevliečky z lokalít ananijskej kultúry na strednom toku Volgy a Kamy patria do prvej polovice 6. stor. pred Kr.
(Patrušev, 1984, 27, obr. 12: 1-8).

24 Zoznam M. Trachsela (2004, 467 n.) treba doplniť napríklad o Brno-Holásky – mohyla 1/1925 a o hrob z Dobe-
lic (Stegmann-Rajtár, 1992a, tab. 2: 4, 100: 1).



7. stor. pred Kr. (Berezin, Dudarev, 1999, 196, 198, obr. 10: 3, 4, 15: 9). Ešte staršie, zo záveru
9. stor. pred Kr., sú prevliečky z pohrebiska Pšiš na severozápadnom Kaukaze (Metzner-Nebel-
sick 2002, 343, obr. 159: 4; Ėrlich 2007, 122 n.). Do záveru 8. a do celého 7. stor. pred Kr. je
datovaná málopočetná skupina „košíčkovitých“ prevliečok z porušených hrobových celkov zo
severozápadného Bulharska, funkčne interpretovaných ako súčasti opasku z organického mate-
riálu, prípadne iných častí odevu (Gergova, 1987, 13 n., 59 n., tab. 21: 10A-12A). Sporadický
výskyt „košíčkovitých“ prevliečok ešte v prvej polovici 6. stor. pred Kr. dokladajú exempláre
z mohyly 2 z Jalžabet v Chorvátsku (Šimek, 1998, 509, obr. 6: 2), z mohyly 6/1 z pohrebiska
Gilgenberg am Weilhart-Gansfuß v Rakúsku (Stöllner, 1996, tab. 11: 9b-d; Stöllner, 2002, 114)
alebo z hrobu 1 z Băiţa (Vasiliev, 1976, tab. 18: 1-13). Práve severokaukazské exempláre, ako
aj prevliečka z Jalžabet sa s chotínskymi prevliečkami zhodujú aj rozmermi. 

S ohľadom na datovanie podobných prevliečok v susedných oblastiach, ako aj na základe
sprievodných nálezov, predovšetkým bronzového krížového kovania tulca na šípy variantu
I1 podľa A. Kozubovej, patrí kostrový hrob 40/53 z Chotín IA do prvej polovice polovice 6.
stor. pred Kr. (Kozubová, 2009, 105). Vzhľadom na ich počet v hrobe mohli byť použité ako pá-
rové ozdoby lícnic ohlávky. 

Typ III – prevliečky s platničkou kosoštvorcového tvaru

Masívna prevliečka s plochou a hladkou platničkou kosoštvorcového tvaru z kostrového hrobu
220/54 z Chotína IA má na spodnej strane dve priečne umiestnené tyčinkovité ušká (obr. 3: 21,
21a-c). Podobné tvarované prevliečky, ale vždy iba s jedným uškom, sú početne zastúpené v ná-
lezových celkoch zo stepnej a najmä lesostepnej zóny severného Pričiernomoria. Tu sú typické
pre konskú uzdu z 5. stor. pred Kr., najmä pre jeho prvú polovicu, hoci niektoré nálezy dokla-
dajú ich prvý výskyt už v závere 7., respektíve na začiatku 6. stor. pred Kr. V. A. Il´inskaja (1968,
128) datuje ich prvý výskyt do záveru 6. stor. pred Kr. a ako príklad uvádza mohylu 7/1886
z Volkovcy a mohylu z Budki (Il´inskaja, 1968, 128, tab. 35: 6, obr. 19). Na základe sprievod-
ných nálezov, ako sú železné tyčinkové bočnice s troma uškami, kostené bočnice so zvieracou
hlavičkou na jednom a s kopýtkom na druhom konci a „štandarda“ kelermeského typu, však
možno konštatovať, že obe spomenuté mohyly nie sú mladšie ako zo záveru 7. až začiatku 6. stor.
pred Kr. (Medvedskaja, 1992, 93; Galanina, 1997, 157). Naopak, L. K. Galanina väčšinu koso-
štvorcových prevliečok z lesostepnej zóny, kde sa v nálezových celkoch často objavujú v sprie-
vode malých prevliečok v tvare hlavičky orla alebo losa, datuje do prvej polovice 5. stor. pred
Kr. (Galanina, 1977, 19, 46, tab. 6: 9, 26: 7, 11, 12, 15, 16, 21, 28: 2). Do druhej polovice 5. stor.
pred Kr. patria identické prevliečky z Gruzínska, ktoré dokladajú vzťahy miestneho obyvateľ-
stva k stepným nomádskym etnikám (Bill, 2003, 111, 213, tab. 130: 8, 10). Podobné prevliečky
kosoštvorcového, prípadne oválneho tvaru, ale opätovne s jedným uškom na spodnej strane sa
sporadicky vyskytli v Zadunajsku, v Chorvátsku a vo Švajčiarsku, kde sú datované do stupňov
HaC1-HaC2 (typ Jakabhegy podľa M. Trachsela, 2004, 476 alebo typ S/6 podľa C. Metzner-
Nebelsick, 2002, 347, obr. 140: S/6). V severopontskej oblasti sa prevliečky v hroboch objavili
buď v niekoľkých kusoch, alebo v jednom kuse v kombinácii s ďalšími typmi prevliečok (Ga-
lanina, 1977, 19, 26, 35, 46, 50). V prípade chotínskeho exempláru preto nemôžeme vylúčiť
jeho použitie ako ozdoby nánosníka alebo náčelníka, čo potvrdzujú aj niektoré hroby koní zo se-
veropontskej oblasti z 5. stor. pred Kr., v ktorých sa vo funkcii ozdoby náčelníka sporadicky
objavili väčšie prevliečky nepravidelného kosoštvorcového tvaru s jedným uškom na spodnej
strane (Galanina, 1977, tab. 26: 19). 

Prevliečku z hrobu 220/54 z Chotína IA s ohľadom na datovanie podobných prevliečok zo
severného Pričiernomoria môžeme zaradiť pravdepodobne do prvej polovice 5. stor. pred Kr.
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Uvedenému datovaniu neprotirečí ani sprievodný nález dvojdielnej britvy v inventári predmet-
ného hrobu (obr. 6: 12, 14-16), nálezy ktorých sú na lokalitách VK charakteristické najmä pre
5. stor. pred Kr.

Typ IV – terčovité prevliečky s vtlačenou stredovou puklicou a so širokým okrajom

Čiastočne poškodená prevliečka z kostrového hrobu 44/61 z Chotína IB má na spodnej strane
užšie tyčinkovité uško. Stredová puklica má mierne kónický tvar (obr. 4: 12, 12a). Chotínsky
exemplár sa tvarom a rozmermi zhoduje s liatymi prevliečkami typu Rvenice (Trachsel, 2004,
472), ktoré sú rozšírené v Bavorsku a v Čechách a sú datované do záveru stupňa HaC2 a na za-
čiatok stupňa HaD1. Podľa M. Trachsela typ Rvenice patrí do stupňa HaC2 (Trachsel, 2004, 49,
472), zatiaľ čo S. Stegmann-Rajtár a Ch. F. E. Pare ich datujú do záveru stupňa HaC a na začiatok
stupňa HaD (Stegmann-Rajtár, 1992, 120; Pare, 1992, 149 n.). Uvedené datovanie potvrdzujú
aj tvarovo identické liate terčovité faléry/prevliečky so stredovou puklicou a s jedným uškom,
zdobené kruhovými očkami z Libny-Špilerjeva gomila 1/6 zo začiatku stupňa HaD1 (Guštin,
1976, tab. 10: 3; Parzinger, Barth, Nekvasil, 1995, 73, 269, obr. 25: 3; Trachsel, 2004, 452
n.). Staršia je iba identická prevliečka z mohyly 2 z pohrebiska Carevec v severozápadnom Bul-
harsku, ktorá patrí do záveru 8. až na začiatok 7. stor. pred Kr. a ktorú D. Gergova interpretuje
ako súčasť ženského kroja (Gergova, 1987, 59 n., tab. 21: A16). Podobne ako v prípade kostro-
vého hrobu 210/54 z Chotína IA, ani v hrobe 44/61 z Chotína IB sa nevyskytli ďalšie súčasti kon-
ského postroja. Preto je pravdepodobné, že prevliečka bola do hrobu uložená iba symbolicky,
hoci nemôžeme vylúčiť ani jej použitie ako ozdobnej súčasti kroja. 

Vzhľadom na datovanie prevliečok typu IV, respektíve typu Rvenice v susedných oblastiach
VK nie je kostrový hrob 44/61 z Chotína IB mladší ako z prvej polovice 6. stor. pred Kr.

C. Ostatné súčasti uzdy

Do tejto kategórie nálezov sme zaradili zvieracie zuby a kly s dvoma otvormi v koreni, ktoré mô-
žeme s konskou uzdou spoľahlivo spájať iba v prípade kostrového hrobu 220/54 z Chotína IA
(obr. 4: 3-6). Kančie kly a zriedkavejšie zuby medveďa mali v stepných a lesostepných oblas-
tiach Eurázie široké využitie nielen v rámci konskej uzdy, ale svoje uplatnenie našli aj ako amu-
lety v kroji tamojších obyvateľov. Funkciu týchto predmetov určujú sprievodné nálezy a tiež
počet otvorov v koreni. Kančie kly so štyrmi otvormi slúžili ako rozdeľovače remeňov ohlávky
uzdy koňa (napríklad Basovka – mohyla 497: Galanina, 1977, tab. 26: 4). Väčšina kančích klov
alebo zubov medveďa má iba dva otvory, prípadne jeden otvor v koreni. V takom prípade mohli
byť použité najmä ako ozdoby nánosníka (Petrenko, 1968, 40) alebo hrudníka (napríklad Aržan
– mohyla 1: Grjaznov, 1980, 24, 26, obr. 13, 14: 3).Špecifickú kategóriu predstavujú zoomorfne
zdobené kančie kly a ich bronzové imitácie zo 6. a 5. stor. pred Kr., rozšírené nielen v severo-
pontsko-kaukazskom regióne, ale predovšetkým v Povolží a Priuralí na lokalitách sauromatskej
kultúry (Jakovenko, 1969, obr. 1; Vinogradov, 1972; Smirnov, 1961, obr. 50: 8; Smirnov, 1964,
obr. 11B: 26-28, 78: 5-8, 12, 80: 5-7; Smirnov, Petrenko, 1963, tab. 17: 51, 56, 64, 22: 10-15;
Očir-Gorjaeva, 2005). Kančie kly a zuby medveďa nie sú chronologicky citlivými nálezmi, do-
kladom ich obľúbenosť je nielen značné priestorové rozšírenie, ale aj ich dlhodobé používa-
nie.25 Vo VK používanie zvieracích zubov a klov s otvormi v koreni v rámci konskej uzdy
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25 Napríklad Aržan – mohyla 1 je datovaná na prelom 9. a 8. stor. pred Kr. (Čugunov, Parzinger, Nagler, 2003, 118),
zatiaľ čo Čertomlyk patrí do druhej polovice 4. stor. (Rolle, Murzin, Alekseev, 1998, 165 n.).



nenadobudlo takého rozsahu ako v súbežných eurázijských kultúrach. Zuby medveďa ako sú-
časť uzdy sú okrem Chotína IA doložené iba v jednom hrobe na pohrebisku Szentes-Vekerzug
(hrob 146: Párducz, 1955, 10, tab. 12: 7). 

Zhrnutie 

Ozdoby ohlávky tvoria málo frekventovanú skupinu nálezov VK nielen na území juhozápadného
Slovenska, ale aj vo východnom Maďarsku. S výnimkou falér sa prevliečky typov I – IV vo
svojom výskyte obmedzujú iba na naše územie, pričom časť z nich dokladá kontakty západným
(typ II a IV) a časť východným smerom (typ III). Z niektorých východomaďarských lokalít po-
chádzajú aj také typy, ktoré sa v nálezových celkoch z juhozápadného Slovenska nevyskytli.
Týka sa to predovšetkým rozdeľovačov remeňov ohlávky, z ktorých väčšina má stredoeurópsky
pôvod. Za najstaršie môžeme považovať bronzové rozdeľovače remeňov v tvare orlieho zobáka
zo žiarového hrobu B zo Sajószentpéter, jedného z najstarších nálezových komplexov VK, ktoré
sú jedným z najtypickejších prejavov včasnoskýtskej kultúry a ktoré datujú predmetný hrobový
celok do 7. stor. pred Kr., nie však neskôr ako do jeho záveru (Kemenczei, 1994, 90, obr. 5: 
5-7, Kemenczei, 2000, 47). Rozdeľovače v tvare vtáčieho zobáka boli rozšírené na pomerne
rozsiahlom území severného Pričiernomoria, Kaukazu a južného Priuralia (Galanina, 1997, tab.
21: 169-172, 188, 189, 22: 232, 235-238, 240, 275, 289; Ėrlich, 1994, 108, tab. 31, 4-7; Ėrlich,
2007, 137 n.; Ėrlich, 2010, 88 n.; Kozenkova, 1995, 108, tab. 28: 5; Kovpanenko, Bessonova,
Skoryj, 1989, obr. 14: 24; Esajan, Pogrebova, 1985, tab. 14: 5-7, 15: 1-4, 16: 2, 3, 5, 6; Novo-
čichin, 2006, 61 n., obr. 89: 5-8). Prvý sporadický výskyt predmetných rozdeľovačov remeňov
je doložený už v závere novočerkasského stupňa predskýtskeho obdobia (Terenožkin, 1976, obr.
76: 5, Ivantchik, 2001, 82). Podobný rozdeľovač remeňov sa našiel aj v hrobe 2 z Novo mesto-
Malenškova gomila (Guštin, Teržan, 1975, tab. 3: 3) a z územia Maďarska pochádza ešte jeden
podobný bronzový rozdeľovač bez známych nálezových okolností, zdobený značne štylizova-
nou hlavičkou barana (Chochorowski, 1985, 112, obr. 37: 6). Identické rozdeľovače v koste-
nom a bronzovom prevedení sa v severopontsko-kaukazskej oblasti objavujú až v druhom stupni
včasnoskýtskej kultúry a boli používané v priebehu celého 7. stor. pred Kr. (napríklad Kelermes:
Galanina, 1997, tab. 21: 169-172, 188, 189, 22: 232, 235-238, 240, 275, 289; Medvedskaja,
1992, 88; Ivantchik, 2001, 35). Zatiaľ čo v severnom Pričiernomorí a na severnom Kaukaze sa
predmetné rozdeľovače remeňov ohlávky v nálezových celkoch zo 6. stor. pred Kr. už nevy-
skytujú, v Zakaukazsku tieto prežívajú v mierne modifikovanej podobe do 6. až 5. stor. pred Kr.
(Ėrlich, 2007, 137; Ėrlich, 2010, 89). Kostené rozdeľovače s hladkou hríbovitou hlavičkou a kva-
dratickou alebo kruhovou nôžkou, aké poznáme z Mátraterenye (Kemenczei, 1986, obr. 3: 3, 4),
z Muhi-Kocsmadombu (Leszih, 1939, tab. 2: 15) a z Mezőkövesdu-Mocsolyát (Kalicz, Koós,
1998, obr. 3: 2) sú presnými kópiami bronzových rozdeľovačov, ktoré sú naproti tomu stredo-
európskeho pôvodu.Ťažisko ich rozšírenia sa totiž nachádza v Karpatskej kotline, okrem toho
sa vyskytli aj v Rakúsku, v severnom Taliansku, v Slovinsku, v Chorvátsku a v Rumunsku. Sú
datované do širokého časového rozpätia od neskorej doby bronzovej až do včasnej doby hal-
štatskej a ako dokladajú nálezy z Potisia, sporadicky sa objavujú aj v neskorej dobe halštatskej
(typ A/I s kónickou hlavičkou a typ A/II s hríbovitou hlavičkou podľa C. Metzner-Nebelsick,
2002, 310 n., 316, obr. 140A: I, II; Stöllner, 2002, 113; Trachsel, 2004, 525). V nálezových cel-
koch zo severopontsko-kaukazského regiónu sa podobné rozdeľovače neobjavujú, naopak, po-
četne zastúpené sú tu jednoduché kostené rozdeľovače valcovitého alebo kvadratického tvaru
bez hríbovitej hlavičky, používané počas celého včasnoskýtskeho a stredoskýtskeho obdobia,
čiže od 7. až do 5. stor. pred Kr. (Kovpanenko, Bessonova, Skoryj, 1989, 67, obr. 14: 21; Il´in-
skaja, 1968, tab. 2: 44-48, 5: 22, 17: 12; Petrenko, 1967, tab. 27: 30; Ivantchik, 2001, 60 n., obr.
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25: 1, 2). Identický kostený exemplár je doložený na sídlisku Rákospalota-Újmajor (Horváth,
2002, 110, obr. 10: 3). Kostené rozdeľovače VK sa vo svojom výskyte obmedzujú iba na úze-
mie východného Maďarska a ako dokladajú najmä sídliskové nálezy z Mezőkövesdu-Mocsolyát,
môžu byť pravdepodobne datované do záveru 7. až prvej polovice 6. stor. pred Kr. (Kalicz,
Koós, 1998, 434). Rovnaké datovanie sa vzťahuje aj na kostenú prevliečky s plochou kruhovou
hlavičkou a s dvoma, do kríža umiestnenými uškami z hrobu 136 na pohrebisku Sándorfalva-
Eperjes (typ A/IIIb podľa C. Metzner-Nebelsick, 2002, 318, obr. 140A: IIIb; Galántha,
1982-1983, 123, obr. 7: 7). Z naposledy spomenutej lokality (hrob 145) pochádza tiež jedna jed-
noduchá bronzová prevliečka s kruhovou nôžkou (typ A/V podľa C. Metzner-Nebelsick, 2002,
316 n., obr. 139A: Va, 140A: Vb, 142aA: Vb, 142bA: Va, b alebo typ Lhotka podľa M. Tra-
chsela, 2004, 525 nn.; Galántha, 1982-1983, 118, obr. 7: 5). Podobné prevliečky sa vo svojom
výskyte koncentrujú najmä v Nemecku, v Rakúsku a v Čechách, zriedkavejšie sú zastúpené
v nálezových celkoch v Zadunajsku a v Slovinsku. Takmer všetky patria do staršej doby hal-
štatskej, sporadicky sú doložené ešte v stupni HaD1 (Metzner-Nebelsick, 2002, 316 n.; Tra-
chsel, 2004, 525). Rovnaké prevliečky sa našli aj v Kirgizsku, na centrálnom Kaukaze
a v južnom Priuralí, kde sú datované značne široko do 8. až 5. stor. pred Kr. (Tabaldiev, 1996,
359, obr. 2: 5-7, 3: 9, 10; Kozenkova, 1977, tab. 17: 8, 9; Smirnov, Petrenko, 1963, tab. 17: 28,
39, 52). Najmladšími sú bronzové rozdeľovače remeňov s veľkou hríbovitou alebo terčovitou
hlavičkou a malou kvadratickou nôžkou zo Szentes-Vekerzugu (Párducz, 1952, tab. 45: 1-3, 
5-7; Párducz, 1955, tab. 10: 16) a zo Szentlőrincu (Jerem, 1968, obr. 26: 52), ktoré patria do ho-
rizontu certoských spôn, čiže do stupňov HaD2-HaD3 (typy A/Ia a A/II podľa C. Metzner-Ne-
belsick, 2002, 318, obr. 140A: Ia, II). 

Sporadický výskyt rozdeľovačov remeňov v rámci VK zodpovedá situácii v severopontskej
a v severokaukazskej oblasti, kde sú rozdeľovače rovnako málo frekventovanou skupinou ná-
lezov, čo platí najmä pre mladšie obdobia skýtskej kultúry. Rozdeľovače remeňov sú tu cha-
rakteristické najmä pre lesostepnú zónu severného Pričiernomoria a pre včasnoskýtske obdobie,
prípadne ešte pre 6. stor. pred Kr., avšak v 5. stor. pred Kr. sa z konskej uzdy vytrácajú (Il´in-
skaja, 1961; Il´inskaja, 1968; Il´inskaja, 1975; Petrenko, 1967; Mogilov, 2008). Na druhej strane
je ale vo VK zarážajúci sporadický výskyt prevliečok v porovnaní so severným Pričiernomorím
a severným Kaukazom, kde sú práve rôzne tvarované prevliečky kvantitatívne výrazne zastú-
penou skupinou súčastí konského postroja. Uvedené konštatovanie sa týka nielen skýtskeho,
ale aj predskýtskeho obdobia (Terenožkin, 1976; Petrenko, 1967; Il´inskaja, 1973; Ėrlich, 2007;
Mogilov, 2008). Rozdeľovače a najmä prevliečky remeňov tvoria značne frekventovanú skupinu
nálezov tiež v prostredí halštatskej kultúry, kde sú typické najmä pre jej starší úsek, zatiaľ čo
v mladšej a neskorej dobe halštatskej ich počet v nálezových celkoch výrazne klesá. Rozdeľo-
vače remeňov sa v stupni HaD1 objavujú iba zriedkavo a neskôr ich už neregistrujeme, naproti
tomu prevliečky našli v rámci konského postroja uplatnenie až do včasnej doby laténskej, i keď
nie v takej miere ako v stupni HaC (Metzner-Nebelsick, 2002, 302 nn.; Trachsel, 2004, 41 nn.,
467 nn., 524 nn.). 

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 2/0013/10.

Do tlače odporučili: Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc., PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
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Zusammenfassung

Bestandteile des Pferdgeschirrs aus den Fundstellen 
der Vekerzug-kultur in der Südwestslowakei

Das Thema dieses Beitrags sind die Bestandteile des Pferdegeschirrs, die in von uns behandelten
Fundkomplexen aus der Südwestslowakei durch die zwar nich zahlreiche, aber aus dem typologischen
Gesichtspunkt verhältnismäßig vielfältige Kategorie von Artefakten vertreten sind. Im Zentrum unseres
Interesses stand die Bemühung, eine möglichst komplexe Übersicht von ihnen zu bringen, konzentriert
besonders auf die typologisch-chronologiche Aspekte untersuchter Problematik. Das Ziel der
vorliegenden Studie war nicht die detaillierte und erschöpfende Analyse der behandelten Problematik,
denn mit dieser möchten wir uns weiter an einer anderen Stelle befassen (besonders auf die
Rekonstruktion von Pferdegeschirr und eine mögliche Identifizierung der sozialen und gesellschaftlichen
Stellung derjenigen Personen, in deren Grabausstattung derartige Gegenstände erschienen), sondern die
Bemühung, die Interpretationsmöglichkeiten analisierter Kategorie von Artefakten wenigstens aus dem
typologisch-chronologischen Gesichtspunkt in groben Zügen anzureißen. Unserer Beitrag haben wir in
die zwei thematisch eng zusammengehängten Teile eingeteilt, im Rahmen derer wir uns eingehend
einerseits mit den funktionmäßigen Bestandteilen des Pferdegeschirr (Trensen) und anderseits mit den
dekorativen Bestandteilen des Pferdegeschirrs (Riemenschmuck des Halfters, nämlich Faleren und
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Zierscheiben) sowie auch mit sonstigem Zaumzeugzubehör (Tierzähne und Eberhauer) beschaffen. Die
klassifizierten Artefakte konnten nur im Fall der Gräberfelder von Chotín IA und IB anhand der Originale
beurteilt werden. Die anderen Funde aus der Südwestslowakei wurden nur auf Grund der Literatur
beurteilt. In diesem Zusammenhang ist es zu betonen, dass die typologische Klassifikation nur anhand
der Artefakte aus Fundstellen der VK aus der Südwestslowakei ausgearbeitet wurde. Die Funde von
Bestandteilendes Pferdegeschirrs aus Fundstellen der VK aus Ostungarn und nordwestlichem Rumänien
berücksichtigten wir nur bei der komparativen Analyse, u. z. nur in jenen Fällen, in welchen es 
der Publikationsstand ermöglicht hat. Deswegen können wir die Analysenergebnisse aus der
Südwestslowakei nicht automatisch für das ganze Verbreitungsgebiet der VK verallgemeinern.

Auf dem beobachteten Gebiet sind aus der Sicht von Herkunft drei Fundgruppen belegt: Trensen
sind Lokalerzeugnisse der VK, Faleren und einige Typen von Zierscheiben besitzen ihre Entsprechungen
entweder in Funden der Hallstattkultur in Mitteleuropa, oder in nordpontisch-kaukasischer Region aus
der vorskythischen und skythischen Zeit. Die ältesten Trensen des Typs Szentes-Vekerzug aus der zweiten
Hälfte des 7. Jh. v. Chr., sowie auch aus der ersten Hälfte des 6 Jh. v. Chr. machen eine kvantitativ kleinere
Fundgruppe aus, die nicht nur in der Vekerzug-Kultur, sondern auch in anliegenden Regionen vertreten
ist. Einige Funde belegen das Überleben der Trensen des untersuchten Typs bis zum Ende des 5. Jhs.
v. Chr., bzw. noch zu Beginn des 4. Jhs. v. Chr. Riemenschmuck des Halfters bildet eine wenig
frequentierte Fundgruppe der VK nicht nur auf dem Gebiet der Südwestslowakei, sondern auch in
Ostungarn. Die ältesten Funde von dekorativen Bestandteilen des Pferdegeschirrs gehören in die zweite
Hälfte des 7. Jhs. v. Chr., die jüngsten in die erste Hälfte des 5. Jhs. v. Chr. 

Mgr. Anita Kozubová, Katedra archeológie FiF UK Bratislava, Slovenská republika

anitakozub@gmail.com
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DETI V GERULATE

Eduard Krekovič

CHILDREN IN GERULATA

Abstract: Author analyses the graves of children in the Roman cemetery II dated from the end of 1st to the begin-

ning of 3rd century AD in Bratislava – Rusovce. The cemetery belonged to the auxiliary fort Gerulata. 249 graves

were excavated (not the whole cemetery) – among them 81 inhumations (32,5 %). To children belonged 42 graves

(16,9 %) – 33 were inhumations. On average the inhumation graves were less furnished with graved goods than

cremations. This fact is documented also in the nearby cemetery in Carnuntum (Ertel a i. 1999). In search for the

reasons of inhumation rite in case of children the author sets a new interpretation (except of reasons which are valid

also for the inhumation graves of adult persons like poverty, religion...). Part of inhumation graves could belong

to children of soldiers which were unlegal according to Roman law.

Key words: Rusovce, Gerulata, Roman cemetery, child graves.

V mnohých kultúrach už od doby kamennej sa v pohrebnom ríte detí prejavujú isté zvláštnosti
v porovnaní s dospelými. Často detské hroby chýbajú vôbec alebo sa objavuje tzv. „fenomén
chýbajúcich detí“, keď je detských hrobov menej, než to vyplýva z demografických tabuliek. 

Tento príspevok sa bude venovať analýze detských hrobov na rímskom pohrebisku II v Ge-
rulate – Rusovciach (Pichlerová, 1981). Pohrebisko patrilo osadenstvu rímskeho auxiliárneho tá-
bora a priľahlej osady a je datované do poslednej štvrtiny 1. až začiatku 3. storočia. Má birituálny
charakter, keďže je tam mimoriadne vysoký počet inhumácií – patrí sem približne tretina z 249
hrobov (81 – 32,5 %). Oba spôsoby pochovávania sú z chronologického hľadiska súbežné. Po-
zostatky zo všetkých hrobov boli vyhodnotené aj antropologicky, i keď pri žiarových hroboch
sa to dalo vyhodnotiť len v obmedzenej miere. V prípade kostrových pozostatkov detí sa vyskytli
problémy s určením veku, keďže mnoho kostier sa zachovalo vo veľmi zlom stave, prípadne boli
úplne strávené a len na základe rozmerov hrobovej jamy sa dalo usudzovať, že ide o detské
hroby. Pohrebisko nie je úplne preskúmané, lebo to neumožňovala novoveká zástavba, resp.
cintorín. Časť hrobov bola zničená ťažbou piesku a orbou.

Celkový počet identifikovaných detských hrobov na pohrebisko bol 42 (16, 9 %), z toho bolo
33 inhumácií a 9 kremácií. Je možné, že detských žiarových hrobov bolo o niečo viac, lebo 
antropologicky sa dalo určiť len 107 zo 168 kremácií (63, 7 %), aj to väčšinou bez bližšieho ur-
čenia pohlavia dospelých jedincov. Výrazné zvýšenie počtu detských žiarových hrobov však
nepredpokladáme, keďže na birituálnych pohrebiskách staršej doby cisárskej prevažujú v rámci
detských hrobov inhumácie (často aj niekoľkonásobne). Naproti tomu inhumácie dospelých sú
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menej časté. V Gerulate bol pomer detí a dospelých pochovaných inhumačne 33 : 48. Vzhľadom
na počet detských hrobov v rámci celého pohrebiska je zrejmé, že deti boli pochovávané pre-
dovšetkým týmto spôsobom, kým u dospelých prevažovala kremácia. Orientácia hrobov nebola
jednotná, čo je pre hroby staršej doby cisárskej typické, na rozdiel od neskorších inhumácií zo
4. storočia. V rámci rozmiestnenia detských inhumácií na pohrebisku nebola pozorovaná žiadna
ich koncentrácia, čo tak isto platí aj pre hroby dospelých (pozri plán).

Ani podľa inventára sa detské hroby nijako neodlišovali od hrobov dospelých. U detí by sme
predpokladali, že v ich hroboch sa budú nachádzať aj predmety, ktoré by sme mohli označiť za
hračky. S hračkami v hroboch sa však stretávame len veľmi výnimočne (známa je napríklad bá-
bika z Emony – Petru, 1972, 123, pl. 115 : 2 ). V hrobe LXXVII sa síce našli dve hracie kocky,
ale tie sa vyskytujú aj v hroboch dospelých – v Gerulate napríklad v žiarovom hrobe 97. V lite-
ratúre sa občas uvádzajú sklenené nádoby vo tvare vtáka ako fľaše pre kojencov. Predpokladali
by sme teda ich výskyt v hroboch malých detí. Poznáme aj také nálezy, napríklad z neďalekého
Carnunta. Tamojšia fľaštička je však veľmi krehká, tenkostenná a nehodí sa preto na kŕmenie
(Gassner, 1999, 91). Problémom je, že s týmito nádobami sa stretávame aj v hroboch dospe-
lých. V Gerulate detské inhumácie obsahujú pomerne veľa sklenených balsamarií (v niektorých
hroboch bolo aj 8 kusov), ale ani jednu „kojeneckú“ fľašu. Naopak, poznáme ju zo žiarového
hrobu dospelého (Pichlerová, 1981, 345). Nech už bola ich funkcia akákoľvek, ako predmet
charakteristický pre detské hroby neprichádzajú do úvahy. 

Príčiny inhumácie na území Rímskej ríše boli rôzne (nemajetní, zločinci, okolnosti smrti,
orientálci..., bližšie k problematike pozri Krekovič, 1991, 78). Položili sme si otázku, či detské
hroby „zapadajú do schémy“ inhumácie dospelých, a overovali sme niekoľko možných príčin
tohto spôsobu pochovávania. 

CHUDOBA

Z hľadiska hrobovej výbavy možno konštatovať, že žiarové hroby v Gerulate (dospelých i detí)
boli v priemere bohatšie než kostrové. Iba 5,9 % kremácií neobsahovalo žiadne prílohy – oproti
41,3 % pri inhumáciách. Len v žiarových hroboch sa vyskytovala terra sigillata a bronzové ná-
doby. Pomer iných nálezov vyzeral takto (kremácie : inhumácie): mince 12,5 : 6,3 %, sklenené
nádoby 26,2 : 18,5 %, lampičky 25,6 : 12,5 %. Najbohatšie hroby na pohrebisku boli žiarové.
28 % kremácií obsahovalo mincu alebo viac než 5 predmetov oproti 10 % takto vybavených in-
humácií. Kostrové hroby teda poukazujú na možnosť, že časť takto pochovanej populácie by
mohla patriť k chudobnejším vrstvám. 

Podrobnejší pohľad na detské hroby však túto interpretáciu nepotvrdzuje. Sú síce v priemere
trochu chudobnejšie vybavené ako hroby dospelých v rámci oboch rítov, ale v prípade inhumá-
cií je situácia mierne odlišná. Zo 48 dospelých inhumácií 24 (50 %) neobsahovalo žiadne nálezy,
kým z 33 detských hrobov – len 9 (27,2 %). Hroby dospelých neobsahovali ani mince, kým 
tie sa nachádzali v 4 detských hroboch. Pomer nálezov sklenených nádob a lampičiek bol 
30,3 : 10,4 %, resp. 21,2 : 6,3 % v prospech hrobov detí. Aj v drevených rakvách bolo pocho-
vaných viac detí než dospelých (30,3 : 10,4 %). V rámci inhumácií teda deti patrili v priemere
k bohatšie vybaveným hrobom jedincov. Chudobu ako príčinu detských inhumácií môžeme pri-
pustiť iba v niektorých prípadoch.

Ak pozostalí nemali dosť prostriedkov na kremáciu, telo jednoducho uložili do zeme, často
bez akýchkoľvek príloh. To sa, samozrejme, mohlo týkať aj detí.
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DEKLASOVANÉ VRSTVY SPOLOČNOSTI

Časť inhumovaných jedincov mohla patriť ku spoločenskej spodine (k rôznym previnilcom, prí-
padne otrokom), ktorá si nezaslúžila vtedy obvyklý a plnohodnotný obrad kremácie. Tento pred-
poklad však ostáva len vo forme hypotézy, ktorú v Gerulate nemožno dokázať. Predpokladali
by sme, že aspoň v niektorých prípadoch by usmrtení zločinci boli spútaní, čo sa nedá preuká-
zať. Samozrejme, v prípade hrobov detí možno túto príčinu vylúčiť. 

PRISŤAHOVALCI Z VÝCHODU, RESP. PRÍVRŽENCI VÝCHODNÝCH KULTOV

V Panónii badáme masívnejší príliv prisťahovalcov z východu najmä po markomanských voj-
nách. Pre nich, ako aj pre miestnych prívržencov východných kultov, je tiež charakteristická in-
humácia. Aj v Gerulate máme doložených orientálcov (sem zaraďujeme aj Grékov, keďže i tam
prevládal inhumačný rítus) a zároveň aj existenciu prívržencov Jupitera Dolichéna – podľa epi-
grafických pamiatok datovaných do konca 2. až do prvej tretiny 3. storočia (Hošek, 1984, 139).
Dospelí i detskí jedinci tejto komunity mohli byť pochovaní inhumačným spôsobom. Vzhľadom
na to, že pohrebisko II je datované najmä do konca 1. a do 2. storočia a datovateľné inhumácie
detí patria najmä do prvej polovice 2. storočia (jeden hrob je z konca 1. a jeden z konca 2. sto-
ročia), nepredpokladáme, že takto boli pochované deti tejto skupiny populácie. 

NOVORODENCI

V prípade inhumácie novorodencov sa často cituje dielo Naturalis historia, kde Plinius (NH VII,
15) hovorí, že nebýva zvykom spaľovať deti, ktoré ešte nemajú zuby („Hominem prius quam ge-
nito dente cremari mos gentium non est“). Na pohrebisku v raetskom Cambodune bolo nezvy-
čajne veľa detských hrobov (52 kremácií a 51 inhumácií z 337 hrobov) pričom v rámci inhumácií
prevládali práve malé deti (32 hrobov – Mackensen, 1978, 145). Aj spomínaný autor sa odvo-
láva na Plinia, ale domnievam sa, že správy antických autorov, týkajúce sa starovekej Itálie re-
publikánskeho či ranocisárskeho obdobia nemožno nekriticky preberať a aplikovať na pomery
v provinciách. V pohrebnom ríte neexistovali prísne záväzné pravidlá platné pre celú Rímsku
ríšu. V provinciách, najmä pohraničných, žilo etnicky heterogénne obyvateľstvo (vojaci aj ci-
vili), ktoré v rámci pohrebného rítu zachovávalo do určitej miery svoje zvyky, prinesené z ob-
lastí, odkiaľ pochádzalo. Aj domorodci (keltského či panónskeho pôvodu) mali v určitých
regiónoch svoj vlastný pohrebný habitus a stopy po nich sa strácajú až po Markomanských voj-
nách. Romanizácia teda v niektorých sférach prebiehala veľmi pomaly a Rimania tomu nechá-
vali voľný priebeh. U podrobeného obyvateľstva tolerovali praktizovanie domorodého
náboženstva i pohrebného rítu.

Cambodunum predstavuje z hľadiska vysokého počtu pochovaných malých detí výnimku,
hoci ani tam nie sú všetky inhumované deti vo veku niekoľkých mesiacov. V Gerulate bol prie-
merný vek pochovaných detí 7,2 roka, pričom malé deti do 1 roka boli iba 2. Teoreticky by sme
mohli predpokladať, že niektoré hroby, kde boli kosti strávené, patrili takisto malým deťom,
isté však je, že medzi zachovalými jedincami vysoko prevažujú deti vo veku infans II. Faktor
„bezzubosti“ ako príčinu inhumácie detí môžeme v provinciách s najväčšou pravdepodobnos-
ťou považovať za výnimočný. 
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OKOLNOSTI SMRTI, TRADÍCIA A INÉ

Tieto príčiny pravdepodobne tiež hrali určitú úlohu v prípade inhumácie dospelých i detí, len ich
veľmi ťažko možno archeologicky preukázať. Najmä okolnosti smrti ako príčina odlišného za-
obchádzania s telom sú sporadicky doložené takmer od najstarších čias až po novovek. Práve
v súvislosti s deťmi A. Navrátilová (2007, 130) na základe etnografických pozorovaní uvádza
odlišný spôsob pochovávania v prípade násilnej či neprirodzenej smrti. Čo sa rodinných zvy-
klostí týka, skutočnosť, že niektoré rody podľa správ antických autorov tradične pochovávali ne-
spálené telá napriek prevládajúcej kremácii, platí skôr pre Itáliu než pre provincie.

GERULATA – CARNUNTUM

Z hľadiska porovnania výsledkov z Gerulaty sme využili aj relatívne nedávno publikované bi-
rituálne pohrebisko južne od civilného mesta v Carnunte (Ertel a i., 1999). Našlo sa tam 194 hro-
bov – 116 kremácií (59,8 %) a 78 inhumácií (40,2 %). Medzi inhumáciami sa nachádzalo aj 14
hrobov so sarkofágmi, ktoré boli – až na 1 výnimku – vylúpené, okrem toho pravdepodobne
patria do mladšej doby cisárskej, takže pre ďalšiu štatistiku s nimi nepočítame. Aj ostatné hroby
boli v mnohých prípadoch porušené, pravdepodobne ešte v antike. Ak nepočítame sarkofágy,
hrobov s nespálenými telami bolo 64 (35,6 %), z tohto množstva bolo 25 (39,1 %) detí. Tento
údaj je veľmi blízky detským inhumáciam v Gerulate (41,3 %). Aj v Carnunte sa potvrdilo, že
téza o inhumácii najmä malých detí bez zubov je neudržateľná. Nachádzalo sa tu síce viac no-
vorodencov ako v Gerulate, ale priemerný vek pochovaných detí bol 5,2 roka (v Gerulate 7,2).
I tu boli inhumácie všeobecne chudobnejšie vybavené ako kremácie, vo všeobecnosti však boli
na rozdiel od Gerulaty v priemere bohatšie. Inhumácií bez nálezov bolo v Gerulate 41,3 % kým
v Carnunte – len 21,9 %. Z tohto množstva až 50 % tvorili detské hroby, kým v Gerulate to bolo
27,3 %. Príčiny niektorých rozdielov mohli byť spôsobené aj rozdielnym charakterom pohrebísk
zo sociálneho hľadiska. Carnuntum bolo významným centrom, sústreďovali sa tu bohatšie vrstvy
spoločnosti, o čom svedčia napríklad aj hrobky či sarkofágy, ktoré v Gerulate chýbajú. V hrob-
kách bolo niekedy i viac tiel – ak bolo medzi nimi dieťa, počítame to za detský hrob. Zo so-
ciálneho hľadiska aj vojaci légie z Carnunta stáli vyššie než vojaci auxilie z Gerulaty. 

Celkovo však aj pohrebisko v Carnunte potvrdzuje, že inhumačný rítus bol uplatňovaný chu-
dobnejšími členmi spoločnosti a v rámci detských hrobov sa netýkal len malých detí. Príčinu in-
humácií detí, samozrejme, nemožno jednoznačne interpretovať, v prípade limitných pohrebísk
by prichádzala do úvahy aj ďalšia skutočnosť týkajúca sa detí. Medzi detskými inhumáciami
mohli značné percento tvoriť nelegálne deti vojakov. Ako je známe, vojaci sa až do čias Septi-
mia Severa nemohli ženiť a ich prípadní potomkovia z hľadiska rímskeho práva neboli legálni.
Tento fakt mohol spôsobiť, že takýmto deťom bol odopretý plnohodnotný pohreb vo forme kre-
mácie.

Počas 3. storočia nastáva postupná zmena v pohrebnom ríte a prechod k inhumácii v celej
Rímskej ríši. Detské hroby zo 4. storočia sa už nijako neodlišujú od hrobov dospelých, čo do-
kladá aj pohrebisko I v Gerulate (Kraskovská, 1974). Prípadné odlišnosti boli pravdepodobne
vyjadrené len vo forme odlišných rituálov, ktoré sa archeologicky nedajú zachytiť.

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0197/08.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Obr. 1. Rusovce – Gerulata, pohrebisko II.
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Summary

Children in Gerulata

Author analyses the graves of children in the Roman cemetery II dated from the end of 1st to the
beginning of 3rd century AD in Bratislava – Rusovce. The cemetery belonged to the auxiliary fort
Gerulata. 249 graves were excavated (not the whole cemetery) – among them 81 inhumations (32,5 %).
To children belonged 42 graves (16,9 %) – 33 were inhumations. On average the inhumation graves were
less furnished with graved goods than cremations. This fact is documented also in the nearby cemetery
in Carnuntum (Ertel a i. 1999). In search for the reasons of inhumation rite in case of children the author
sets a new interpretation (except of reasons which are valid also for the inhumation graves of adult persons
like poverty, religion...). Part of inhumation graves could belong to children of soldiers which were
unlegal according to Roman law.
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VČASNOSTREDOVEKÉ OSÍDLENIE SPIŠA. 
ANALÝZA OSÍDLENIA A KRITIKA STAVU BÁDANIA1

Dominik Repka

SETTLEMENT STRUCTURE OF THE EARLY MIDDLE AGES IN SPIŠ REGION.
ANALYSIS OF THE SETTLEMENT AND CRITIC OF THE SITUATION 

OF THE RESEARCH

Abstract: In professional literature dealing with early medieval of the Spiš region appear a lot of indistinct, inac-

curate, eventually false information, which are the next uncritically accepted. From present situation of research

of this problem we can say, that found early medieval locations from the 8th to 11th century are situated especially

in basin of the Hornád river, Spišské Podhradie, Spišská Nova Ves, Levoča, Spišské Vlachy and Poprad river. 

Key words: early medieval – Spiš – settlement – research 

CHRONOLOGICKÉ VYMEDZENIE VČASNÉHO STREDOVEKU

Za včasný stredovek považujeme v tejto práci obdobie 8. až 11. storočia, ktoré je vymedzené na
jednej strane prvými slovanskými nálezmi zo Spiša a jeho začlenením do uhorského kráľovstva
na strane druhej. Podobné vymedzenie včasného stredoveku na území Slovenska, aspoň čo sa
týka hornej hranice, prezentovali v odbornej spisbe viacerí autori (Bialeková, 1980, 215; Fusek
– Spišiak, 2005, 265; Hrubec, 1980, 231; Múcska – Daniš – Ševčíková, 2006).2

VYMEDZENIE ÚZEMIA SPIŠA

Spiš ako región sa vyvinul z bývalej Spišskej župy, uhorskej územnosprávnej jednotky vytvo-
renej v druhej polovici 12. storočia (Žudel, 1984, 110, 111). Rozloha a hranice regiónu sa v prie-
behu storočí výrazne nezmenili, pretrvali až do zániku Spišskej župy v roku 1922 (Števík, 2003,
103). V súčasnosti sa malá severozápadná časť územia (195 km2) bývalej Spišskej župy nachá-
dza od roku 1920 na území Poľska (Skawiński, 2003, 77; Števík, 2003, 103).
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1 Príspevok je zhrnutím časti bakalárskej práce, obhájenej na Katedre archeológie FiF UK v Bratislave v roku 2008.
Tým by autor článku chcel poďakovať svojmu školiteľovi Mgr. T. Königovi, PhD., ako aj doc. PhDr. M. Slivkovi,
CSc., za cenné rady a pripomienky súvisiace s napísaním tejto štúdie.

2 Problematika chronológie včasného stredoveku na Spiši si však vyžaduje podrobnejšie spracovanie.
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Spiš sa so svojou rozlohou 3654 km2 (podľa výmery z roku 1910) nachádza na vnútornej
strane západných Karpát (Skawiński, 2003, 77). Jeho územie na západe od Liptova ohraničuje
hranica, ktorá vedie smerom na juh cez Vysoké Tatry, Podtatranskú kotlinu, Kozie chrbty až
k Nízkym Tatrám (Skawiński, 2009, 41; Števík, 2003, 103). Severná hranica nachádzajúca sa
v Malopoľskom vojvodstve vedie od západu na východ, pozdĺž riek Biela voda, Dunajec a Po-
prad (Skawiński, 2009, 41; Števík, 2003, 103). Na východe hraničí Spiš s iným regiónom, a to
Šarišom. Ich spoločná hranica sa tiahne zo severu na juh cez Ľubovniansku vrchovinu, Spišsko-
šarišské medzihorie a ďalej pozdĺž hrebeňa Levočských vrchov. Od vrchu Jankovec hranica
smeruje k Branisku a odtiaľ na juh cez pohorie Čierna hora až ku Volovským vrchom (Ska-
wiński, 2009, 42; Števík, 2003, 103). Na juhu Spiš susedí s Abovom, Turňou a Gemerom. Južná
hranica regiónu vedie od východu na západ hrebeňom Volovských vrchov, Spiško-gemerským
krasom až do oblasti Nízkych Tatier (Skawiński, 2009, 42; Števík, 2003, 103).

DEJINY BÁDANIA3

V závere 19. a prvej polovici 20. storočia máme prvé nálezy potvrdzujúce včasnostredoveké
osídlenie Spiša doložené prostredníctvom amatérskych bádateľov – archeológov, ako boli: Ignác
Spöttl, Alexander Münich, Matej Pajdušák, Jozef Vencko (Javorský, 1993, 20; Polla, 1996, 254,
259, 260).

V nasledujúcom období sa o bádanie včasného stredoveku na Spiši pričinili archeológovia ako
Karol Andel, Vojtech Budinský-Krička (1961, 347-390; 1963, 143-152; 1980, 41-54) a Belo
Polla (1958, 580-581; 1962a; 1962b, 253-279; 1971). Najviac zásluh na odhaľovaní dejín Spiša
(a tým aj včasného stredoveku) má však archeológ František Javorský, vďaka desiatkam jeho
prieskumov a výskumov, ktorého v týchto činnostiach nahradil Marián Soják. Z ďalších báda-
teľov venujúcich sa včasnému stredoveku na Spiši musíme uviesť archeológov Michala Slivku
(2002, 23-40; 2003, 419-448; 2010a, 44-100; 2010b, 44, 45), Gabriela Lukáča (1993, 9-18),
Petra Šalkovského (2006, 239-257; 2007, 119-222), Petra Rotha, ako aj historikov Ivana Cha-
lupeckého a Martina Homzu (1993, 19-29; 1999, 7-31; 2009, 126-325), atď.4

VČASNOSTREDOVEKÉ OSÍDLENIE SPIŠA 
Z POHĽADU DOTERAJŠIEHO STAVU BÁDANIA 

Na Spiši môžeme pri súčasnom stave bádania pozorovať absenciu včasnoslovanského osídlenia,
čo potvrdzuje prostredníctvom svojho bádania aj G. Fusek (1994, 122), ktorý poukázal na ne-
správne do 5. – 6. storočia datované lokality, ako napr. Spišská Nová Ves, poloha „Pod Kud-
lovcom“, Spišské Vlachy, „Plantal“ a Vlková, „Pod Kosovým kruhom“ (Javorský, 1985, 117;
2000b, 107; Cengel, Javorský, Mihok, 1997, 8, 9, 11). Nálezový materiál z týchto nálezísk pri-
raďuje k severokarpatskej skupine z obdobia konca 4. a prvej polovice 5. storočia (Fusek, 1994,
247). 

Najstaršie slovanské osídlenie na Spiši môžeme v súčasnosti rámcovo zaradiť do 8. storočia
(Slivka, 2003b, 420; Soják, 2009, 112) . Nedostatok dobre datovateľných nálezov zo spomína-
ného obdobia nám v súčasnosti znemožňuje spresniť začiatok včasnostredovekého osídlenia
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3 Historiografii a dejinám bádania vzťahujúcim sa na územie Spiša sa venovali viacerí autori (Chalupecký, 1995b,
12-19; 2003, 29-34; Jankovič, 1974, 159-172; 1986, 99-114; Polla, 1996, 246-260; Slivka, 2010a, 44-100). 

4 Publikačná činnosť vzťahujúca sa na včasnostredoveké osídlenie Spiša je u niektorých bádateľov početná, resp.
pozostáva len z výskumných správ, preto ju neuvádzame na tomto mieste, ale až nižšie v katalógu.



Spiša. Výnimku tvoria Smižany – Spišské Tomášovce, „Hradisko I“, ktorého začiatočná fáza je
datovaná na koniec 8. storočia, resp. začiatok 9. storočia prostredníctvom nálezov avarskej pro-
veniencie (Javorský, 1977b, 163-164; Staššíková-Štukovská, Šalkovský et al., 2006, 216, 217;
Šalkovský, 2007, 118, 120).

Pri datovaní včasnostredovekých nálezov získaných zo starších prieskumov a výskumov mu-
síme byť opatrní, aby sme sa vyhli jeho nekritickému preberaniu. Na tento fakt upozornil užM.
Slivka (2003a, 147; 2010a, 49).5 Výrazne vysoký počet lokalít datovaných do veľkomoravského
obdobia, hlavne oproti poveľkomoravskému obdobiu, je toho jasným dokladom (obr. 1). Okrem
problémov s datovaním, musíme na tomto mieste uviesť aj ďalšiu kritiku. Ide napríklad o ne-
jednotnosť pri uvádzaní názvov jednotlivých lokalít, resp. ich polôh. Spomenieme lokality ako
Vydrník, „Pod Kosovým kruhom II“ (Javorský, 1990a, 74), ktorá je na inom mieste označená
ako poloha „Južne od Slovenskej doliny“, severovýchodne od kóty 712, južne od Horného 
potoka a západne od bezmenného potoka (Soják, 1993, 117), ďalej Veľká Lomnica, „Pod Ši-
beničnou hurou (horou)“ (Javorský, 1982b, 9). V inej literatúre je táto lokalita označená ako
medzi polohou „Na kopci“ a „Červeným potokom“ (Soják, 1993, 117). Označovanie polôh
„Hradisko I“ a „Hradisko II“, ktoré sú situované v katastroch obcí Smižany a Spišské Tomášovce
ako hradiská Čingov (Budinský-Krička, 1963, 143-152; Javorský, 1993, 13-30, Lukáč, 1993, 
9-12; Slivka, 2003b, 420-427) je nejasné, keďže pri ňom nevieme, o ktoré z nich ide. Zmätočné
je aj uvádzanie jednotlivých polôh „Hradiska I“ v katastroch obcí Spišské Tomášovce a Smižany.
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5 Podľa tvrdení M. Slivku F. Javorský, ktorý zistil dosiaľ najviac včasnostredovekých lokalít na Spiši, datoval
mnohé mladšie nálezy do staršieho veľkomoravského obdobia (Slivka, 2003a, 147).

Obr. 1. Počet zistených lokalít na Spiši v jednotlivých časových úsekoch včasného stredoveku 
na základe neprehodnoteného datovania.

Fig. 1. Number of found localities in the Spiš region in individual time periods of the early medieval 
on the ground of the unrevalued dating.



Označenie „Hradisko I“ sa v niektorej literatúre vzťahuje len na akropolu (Javorský, 1977b,
153-166), pričom problém nastáva, ak autor nevysvetlí, či ide o celé hradisko aj s predhradiami,
alebo iba o spomínanú akropolu. Zavádzajúce je aj uvádzanie predhradí (podhradí), pričom ani
tu v niektorých prípadoch (Javorský, 1980b, 131-133) nie je jasné, o ktoré z nich ide.6

V roku 2008 vyšiel tretí zväzok prameňov k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13.
storočia vzťahujúci sa na územie východného Slovenska. Katalógovou formou sú tu publikované
včasnostredoveké lokality aj zo Spiša (Pramene III, 2008). Okrem publikovaných nálezísk au-
tori v tejto práci uvádzajú aj tie, ktoré neboli dosiaľ publikované. Aj napriek zjavnému prínosu
tohto diela musíme uviesť niekoľko nedostatkov. Zostavovatelia osídlenia z okresov nachádza-
júcich sa na Spiši neuvádzajú všetky lokality, na ktorých sa zistilo včasnostredoveké osídlenie,
v našom prípade z 8. – 11. storočia. Ide o Iliašovce, „Nad krivými lúkami“, Kurimany, „Pod
Rehbergom“, Levoča, „Ku trom studniam“, Levoča, „Na úrovni križovatky (bývalej) ulice Slo-
body a riadku Klementa Gottwalda“, Poprad-Matejovce, „Ľavý breh Červeného potoka“, Smi-
žany, „Zlaté role“, Spišská Belá, neznáma poloha, Spišská Nová Ves, „Radlinského ulica“,
Spišský Štiavnik, „Kláštor cistercitov“, Vlková-Levkovce, „Pod Kosovým kruhom“. Ďalším
problémom je uvádzanie datovania jednotlivých lokalít, kde môžeme v niektorých prípadoch po-
zorovať nesúlad s primárnou literatúrou. Spomenieme napríklad, Smižany, „Smižianská Maša“,
Spišská Nová Ves, „Malé pole“, Spišská Nová Ves, „Dvor farského kostola (krypta)“, Studenec,
„Kapustnice“, Vlková, „Horanské“, atď. (Pramene III, 2008, 153, 239, 244, 259). V niektorých
prípadoch je lokalita v primárnom zdroji datovaná len rámcovo, ale v prameňoch k dejinám
osídlenia je zaradená už do konkrétneho storočia, ako to môžeme vidieť pri náleziskách Beha-
rovce, „Predné hony“, Bijacovce, „Pod kaštieľom“, Spišský Štvrtok, „Pod Šibeničnou hurou
(horou)“, Spišský Štvrtok, „Za jarečkom“, atď. (Pramene III, 2008, 206, 207, 255, 257). Nie je
jasné, či tieto rozdielne datovania súvisia s vyhodnotením, resp. prehodnotením nálezového ma-
teriálu, alebo v dôsledku chyby autorov „Prameňov“. Pri lokalite Smižany, „Jaskyňa Tri skalky“
však zostavovatelia „Prameňov“ uvádzajú v popise vlastné závery, konkrétne týkajúce sa toho,
že v primárnej literatúre uvádzané nálezy z 9. – 11. storočia (Javorský, 1997a, 100) sa na tomto
mieste nenašli (Pramene III, 2008, 240). Rovnako ako sme už vyššie spomínali, zmätočnosť
uvádzania názvov niektorých lokalít sa objavuje aj tu. Lokalita Jamník, „Pri starej jamnickej
ceste“, je M. Sojákom spájaná s polohou Nivky (2001b, 182), avšak F. Javorský, ako aj „Pra-
mene“ ich uvádzajú ako dve samostatné lokality (Javorský, 1978, 106; Pramene III, 2008, 219).
Podobne lokalita Hrabušice, „Pod Zelenou horou (Želenou hurou)“ a lokalita Hrabušice, „V blíz-
kosti Hornádu“ v „Prameňoch“ uvedené samostatne (Pramene III, 2008, 215, 216) sú v primár-
nej literatúre chápané ako jedna lokalita, resp. poloha „V blízkosti Hornádu“ ako časť lokality
„Pod Zelenou horou“ (Javorský, 1985, 115). Ako poslednú z nejasnosti, ktorá sa v prameňoch
k dejinám osídlenia východného Slovenska z konca 5. až 13. storočia nachádza, uvedieme nález
z Vítkoviec poloha „Tureň“. Vo vrstve sa spolu so strelkou datovanou do veľkomoravského ob-
dobia našli aj články prstov. V uverejnenej informatívnej správe z výskumu sa však neuvádza,
či ide o zvieracie, alebo ľudské pozostatky (Miroššayová, Javorský, 1984, 155). V „Prameňoch“
sa však už jasne píše o ľudských článkoch prstov (Pramene III, 2008, 260).

Pri uvádzaných lokalitách v odbornej literatúre máme výhrady k označovaniu druhu nále-
ziska. Lokality bez zistených objektov a len s nálezmi zo sídliskových vrstiev, či zberov sú často
spájané s výskytom sídliska. Takéto nálezy však nemôžu bez výhrad potvrdzovať jeho existen-
ciu, keďže môžu pochádzať aj z rozrušených hrobov, alebo sa na skúmanú lokalitu mohli dostať
iným spôsobom, ako sú napríklad fluviálne procesy alebo ľudská činnosť, vo forme ťažby hliny
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6 Touto problematikou sa obšírnejšie zaoberá štúdia k prvej etape spracovania „Hradiska I“ (Staššíková-Štukovská,
Šalkovský et al., 2006, 190, 192).



alebo iných terénnych úprav, pri ktorej sa mohol archeologický materiál premiestniť z jedného
miesta na iné. 

Rozborom (analýzou) včasnostredovekého osídlenia Spiša sa na základe v literatúre prezen-
tovaných lokalít viac či menej zaoberali viacerí bádatelia (Budinský-Krička, 1961, 364; Čaplo-
vič, 1998, 135-139; Lukáč, 1993, 9-18; Slivka, 2003b, 420-427; 2010a, 46-50; Soják, 2009,
111-123; Varsík, 1964, 67). Na základe týchto analýz môžeme povedať, že osídlenie z predveľ-
komoravského obdobia sa nachádza v Hornádskej kotline a sporadický výskyt môžeme pozo-
rovať aj v povodí rieky Poprad, južne od Kežmarku, resp. Spišskej Belej. V nasledujúcom
veľkomoravskom období sa počet lokalít zvyšuje a zahusťuje sa aj osídlenie v Popradskej kot-
line. V poveľkomoravskom období nastáva ďalšie zahustenie sídelnej siete (Lukáč, 1993; Slivka,
2003b, 420-427; 2010a, 49).7 Z nami skúmaného obdobia 8. – 11. storočia je na základe týchto
analýz jasné, že v tomto období nie sú osídlené oblasti na sever od Spišskej Belej a na juh od
rieky Hornád. Ide hlavne o dnešné okresy Stará Ľubovňa a Gelnica. J. Beňko aj napriek tomu
predpokladal v lokalite Hniezdne pri Starej Ľubovni osídlenie z prelomu 11. a 12. storočia, ktoré
v súčasnosti nie je ničím doložené (1985, 144). 

Musíme kriticky poznamenať, že ani v jednej z novších prác zaoberajúcich sa včasnostredo-
vekým osídlením Spiša sa nenachádza mapa s vyznačenými lokalitami, ktorá je pri analýze osíd-
lenia dôležitá. Zo starších prác prezentuje mapové vyobrazenie V. Budinský-Krička (1961, 348,
obr. 1), P. Šalkovský (1988, 380-382, obr. 1a, 1b, 1c). Novšie vypublikoval mapy včasnostre-
dovekého osídlenia Spiša poľský archeológ M. Parczewski, avšak ide len o vymedzenie osídle-
ného územia (1996, 71, 73, ryc. 1, 2; 2005, 29, ryc. 1).
Čo sa týka príchodu slovanského etnika na územie Spiša, v odbornej literatúre sa objavuje via-

cero teórií. Podľa B. Varsíka sa sem dostali popri toku rieky Hornád z oblasti Košickej kotliny,
o čom podľa neho svedčí nález včasnostredovekého sídliska v Ružíne (1972, 25). Naproti tomu
F. Javorský zastával názor, že koncom 7. a začiatkom 8. storočia prichádzajú Slovania na Spiš,
presnejšie na územie hradiska na Čingove, z južného Slovenska8 (1993, 22). Po príchode Ava-
rov sa podľa neho menšie skupinky Slovanov údolím rieky Slaná dostali k Spišsko-gemerskému
rudohoriu a po jeho prekonaní sa usadili v okolí Smižian-Čingova (Javorský, 1993, 22). Ďalšou
teóriou publikovanou v odbornej spisbe je kolonizácia zo severu, čiže z oblasti Malopoľska
(Homza, 1993, 19; Chropovský, Ruttkay, 1985, 263).

Tvrdenia o zjednotení Slovanov žijúcich na západnom a strednom Slovensku, ako aj na Spiši
pod vládou „kniežat z Nitry“ na konci 8. storočia (Čaplovič, 1998, 26, 101; Homza, 1999, 9;
2009, 126, 127; Soják, 2009, 115) nie sú pri súčasnom stave bádania ničím podložené. Tento
názor spochybňuje D. Bialeková (1997, 35), ako aj M. Slivka, ktorý hovorí o samostatnom vý-
voji Spiša s odvolávaním sa na podobnú situáciu v susednom Malopoľsku a Dolnom Sliezsku
(2010a, 47), kde sú na hradiskách rovnako doložené avarské nálezy (Poleski, 1997, 17, 18, abb.
2; 2004, 158-159).9 Spochybňujúco sa k názoru, že Spiš bol súčasťou „Nitrianského kniežatstva“,
stavia aj kolektív autorov spracúvajúci lokalitu Smižany – Spišské Tomášovce „Hradisko I“
(Staššíková-Štukovská, Šalkovský et al., 2006, 222, 223). Poukazujú na absenciu jazykovitých
kovaní opaska alebo garnitúr ostrôh ovplyvnených karolínskou kultúrou, ktoré sú typické pre
blatnicko-mikulčický horizont a objavujú sa na hradiskách juhozápadného a stredného Slo-
venska (Nitra, „Hradný kopec“, Pobedim, Bojná, „Valisko“, Smolenice, „Molpír“, Detva, „Ka-
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7 Staršími názormi V. Chaloupeckého o tom, že Spiš bol až do 13. storočia neosídlený (1923, 137, 138), alebo
A. Feketeho Nagya o príchode starých Maďarov na Spiš už pred Slovanmi (1934, 35, 36) sa nebudeme na tomto
mieste bližšie zaoberať.

8 Pravdepodobne tu má na mysli oblasť Juhoslovenskej kotliny.
9 M. Slivka vo svojej štúdii uvádza aj ďalšiu literatúru (2010a, 47).



lamárka“, Vyšný Kubín, „Ostrá Skala“) (Staššíková-Štukovská, Šalkovský et al., 2006, 223; Šal-
kovský, 2004, 383-385).10

V odbornej spisbe sa často objavuje názor, o spojení stôp po požiari fortifikácie v polohe 
„č. 3“ „Hradiska I“ v katastri obce Spišské Tomášovce s obdobím násilného pričlenenia Spiša
k Veľkej Morave v prvej polovici 9. storočia (Čaplovič, 1998, 109; Homza, 1999, 11; 2009, 128;
Javorský, 1977, 16; Soják, 2009, 113). D. Staššíková-Štukovská, P. Šalkovský a kolektív auto-
rov sú v tomto ohľade opatrní a poukazujú na pomerne malú vzdialenosť necelých 1000 m,
medzi „Hradiskom I“ a „II“, ako aj na dosiaľ analyzované nálezy z „Hradiska I“, poloha „č. 3“,
ktoré zánik tohto hradiska v klasickom veľkomoravskom stupni nepotvrdzujú (2006, 223).

Okrem spomínaných hradísk v Spišských Tomášovciach – Smižanoch, „Hradisko I“ a Smi-
žanoch „Hradisko II“ máme z územia Spiša doložené aj ďalšie lokality, ktoré sú označované
ako včasnostredoveké hradiská.11 Treba však podotknúť, že okrem Hradiska I a II a hradiska na
Dreveníku zatiaľ nemôžeme s určitosťou potvrdiť, či boli zvyšné polohy výraznejšie osídlené
a zároveň využívané ako hradiská. M. Slivka spochybňuje machalovské hradisko, ako aj hra-
disko v polohe Stará Levoča a hovorí o nutnosti realizácie výskumov na hradisku na Dreveníku
a v Spišskom Hrhove, poloha „Hradisko“ (2010a, 49). 

Vo včasnom stredoveku máme z územia Spiša doložené aj inhumačné hroby, a to z troch lo-
kalít (č. 83, 89, 118). Celkovo sa našlo deväť hrobov, ako aj pozostatky nepietne uloženého,
resp. nepochovaného jedinca (Béreš, Šalkovský, 1978, 38; Béreš, Štukovská, 1980, 43; Javor-
ský, 1980b, 134; Kovalčík, Badík, 1968, 235-238; Staššíková-Štukovská, Šalkovský et al. ,
2006, 215). V uvádzanej literatúre sú tieto hroby datované do veľkomoravského obdobia. Pri
dvoch detských hroboch s početným hrobovým inventárom môžeme uvažovať o klasickom veľ-
komoravskom horizonte a pri jednom hrobe – o období prvej tretiny 10. storočia. Bez presnej-
ších nálezových okolností sa v literatúre objavuje informácia o nálezoch esovitých náušníc,
ktoré by mali pochádzať z rozrušeného pohrebiska v Novej Lesnej, poloha „Cintorín“ (Chro-
povský, 1962, 232; Javorský, 1990a, 73; Soják, 2009, 116, obr. 92a: 1-3). Nálezy náušníc mô-
žeme rámcovo zaradiť do 10. – 12. storočia (Pramene III, 2008, 133, 134). Do obdobia včasného
stredoveku je zaraďovaný aj inhumačný ženský hrob zo Šváboviec, poloha „Vápenica“, avšak
keďže bol bez hrobového inventára (Chropovský, 1962, 235; Pramene III, 2008, 148), toto da-
tovanie nie je ničím podložené.

Pri inhumačných hroboch zo Smižian a Spišských Tomášoviec F. Javorský predpokladá mo-
hylový násyp, poukazujúc na ich plytké zahĺbenie (1993, 25). Tento bádateľ navyše vo výskyte
týchto hrobov na Spiši vidí vplyv kresťanstva (Javorský, 1993, 27-28). S týmto názorom nesú-
hlasí M. Slivka, podľa ktorého tu ide o pochovaných členov elity, ktorá inhumačný pohrebný
rítus napodobňuje podľa vzoru z oblasti centra Veľkej Moravy (2010a, 48). Pri týchto tvrde-
niach sa odvoláva aj na štúdiu I. Štefana, ktorá pojednáva o zmene pohrebného rítu vo včasnom
stredoveku v Európe (Slivka, 2010, 48; Štefan, 2007, 805-836). Podľa iných bádateľov pri vý-
skyte inhumačného pochovávania ide o dôkaz začlenenia Spiša do Veľkej Moravy (Hanuliak,
2004, 46; Šalkovský, 1982, 134-136). Nové poznatky k problematike včasnostredovekých hro-
bov na Spiši by mohlo priniesť sľúbené podrobnejšie spracovanie hrobových nálezov z polohy
Smižany – Spišské Tomášovce, „Hradisko I“ (Staššíková-Štukovská, Šalkovský et al., 2006,
215). 

Niektorí bádatelia kladú počiatky kresťanstva na Spiši už do obdobia 9. – 10. storočia
(Homza, 1999, 13, 14; 2009, 233; Javorský, 1993, 27, 28; Kútnik-Šmalov, 2005, 299-307; Rat-
koš, 1988, 129-130). Pre toto tvrdenie nám avšak v súčasnosti chýbajú akékoľvek archeolo-
gické doklady. Nesprávne datovanie niektorých sakrálnych stavieb na Spiši spôsobilo, že
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10 Tu pozri literatúru k jednotlivým hradiskám.
11 Pozri jednotlivé lokality v katalógu (č. 26, 44, 45, 68, 86, 126, 143, 191).



počiatok kresťanskej architektúry tu niektorí bádatelia kládli už do 11. storočia. Ide o kostol sv.
Ducha v Levoči, mylne datovaný do roku 1045 (Hain et al., 1911, 9)12 a kostol v polohe „Bý-
valé vojenské cvičisko“, tiež v Levoči, kde jeho pôvodné datovanie do 11. a 12. storočia (Cha-
lupecký, 1995a, 7; Javorský, 1981c, 103) podľa M. Slivku môžeme posunúť do 12. storočia,
respektíve do prvej polovice 13. storočia (2006, 143, 144). Ďalším nesprávne datovaným kos-
tolom je kostol sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej (pôvodne 1072) a kostol sv. Stanislava
vo Frydmane (pôvodne 1073), ktorý sa nachádza v poľskej časti Spiša (Hradszky, 1903-1904,
169, 257, citované podľa: Homza, 2009, 308). V Spišskej Novej Vsi je do obdobia roku 1077
kladená existencia kostola sv. Ladislava (Chalupecký, 1971, 5). Tento kostol, umiestňovaný na
námestie, nebol dosiaľ objavený a navyše jeho patrón sv. Ladislav bol kanonizovaný až v roku
1192 (Slivka, 2006, 120). Do obdobia 11. storočia je datovaný aj kláštor v Spišskom Podhradí,
poloha „Pažiť“ (Vallašek, 1999, 65). Treba však podotknúť, že jeho datovanie do obdobia 11.
storočia dokladajú len dva fragmenty včasnostredovekej keramiky, travertínový kríž a fragment
kruhovej sväteničky (Slivka, 2002, 27).13 Za mienku stojí aj ničím nepodložený názor F. Javor-
ského, podľa ktorého nie je vylúčená existencia kostola na hradisku v Smižanoch – Spišských
Tomášovciach, „Čingov“14 už vo veľkomoravskom období (1993, 27-28). Hovorí aj o patrocí-
niu sv. Vincenta, ktorý podľa neho dokladá miestny názov „Čingov“ (Cseng-Cheng) (Javorský,
1993, 27-28). Pri súčasnom stave bádania však s existenciou kresťanstva na Spiši môžeme s is-
totou rátať až v závere 11. storočia, resp. v nasledujúcom 12. storočí (Slivka, 2002, 23-40). 

Na druhej strane za možný doklad pohanstva v skúmanom období 8. – 11. storočia na území
Spiša F. Javorský a M. Soják pokladajú kopec s názvom Matka Božia, ktorý sa nachádza južne
od Hradiska I a II (Javorský, 1978, 111; Soják, 2009, 116). Podľa nich na základe toponýmie
možno predpokladať, že by mohlo ísť o pohanské kultové miesto. Prieskumom zistené terénne
úpravy však treba potvrdiť archeologickým výskumom. Ďalším dokladom pohanského kultu
môžu byť názvy ako „Baba“ v katastroch Hranovnice – Spišského Štiavnika, ako aj na rozhraní
katastrov Spišskej Teplica, Svit a Lučivná.

Z ďalších názvov lokalít a obcí, ktoré by pravdepodobne mohli dokladať včasnostredoveké
(slovanské) osídlenie, sú napr. „Sedliská“, ktoré máme doložené v katastri Spišského Štiavnika,
Spišských Tomášoviec a Letanoviec (Slivka, 2003b, 425; 2010a, 49, 50). Vo všetkých týchto lo-
kalitách bol získaný aj archeologický materiál z 9. – 11. storočia (Javorský, 1977a, 147; 1978,
113; 1982a, 113; 1983, 105; Soják, 2004a, 18).15

V poveľkomoravskom období máme na území Slovenska doklady o prítomnosti staroma-
ďarského etnika (Točík, 1968), ktorému je pripisovaný aj do 10. storočia datovaný nález
zo Spišskej Belej, poloha „Nohgang“ („Nohjank“, dnes poloha „Blízke lúky“) (Nevizánsky,
2008, 270, 271, obr. 6: 1; Soják, 2009, 118, 119, obr. 95: 1a, b). Ide o bronzové srdcovité kova-
nie, zdobené rastlinným motívom. M. Slivka sa však s týmto názorom nestotožňuje a spomínaný
nález pokladá za mladší a priraďuje ho k etnikám východného pôvodu, ako boli Polovci, Ku-
máni, Tatári (Mongoli), pričom sa odvoláva aj na ikonografické vyobrazenia tzv. ladislavov-
ských legiend, napr. z Bijacoviec (Slivka, 2003b, 433; 2010a, 48). Ďalšími nálezmi v literatúre
označovanými ako staromaďarské sú hroty šípov s tŕňom a s listovitým alebo kosoštvorcovým
(romboidným) hrotom (Nevizanský, 2008, 271, obr. 6). Z územia Spiša ich máme doložené
v Smižanoch – Spišských Tomášovciach, „Hradisko I“, poloha „č. 3“, ďalej v Smižanoch „Hra-
disko II“ a v Spišskom Podhradí, poloha „Ostrá hora“ (Javorský, 1999, 10; Nevizanský, 2008,
271, obr. 6). Keďže tieto typy streliek máme z územia Slovenska doložené už v prvej polovici
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12 K problematike kostola sv. Ducha v Levoči pozri (Slivka, 2006, 130).
13 K problematike kláštora v Spišskom Podhradí pozri Slivka (2003b, 437-440; 2010a, 68, 69; 2010b, 43-50). 
14 Nie je jasné, či autor má na mysli „Hradisko I“ alebo „Hradisko II“.
15 Problematike stredovekej toponýmie na Spiši sa obšírnejšie venuje M. Slivka (2010a, 44-100).



9. storočia, resp. listovité už od 7. – 8. storočia, nemôžeme ich spájať výlučne so starými Ma-
ďarmi (Ruttkay, 1982, 178). M. Homza tvrdí, že na územie Malopoľska, kde evidujeme staro-
maďarské nálezy z Iglomie, Krakova, Naszacowic, Radymna, Przemyśli, Czechowic-Dziedzic
(Koperski, Parczewski, 1978, 213-229; Poleski, 1997, 22), sa dostali starí Maďari práve cez
územie Spiša (Homza, 1999, 16; 2009, 131). Musíme však podotknúť, že možný je aj ich po-
stup cez Východoslovenskú nížinu alebo Zakarpatskú Rus až do Malopoľska (Koperski, Parc-
zewski, 1978, 227, abb. 16, 229).

VLASTNÁ ANALÝZA VČASNOSTREDOVEKÉHO OSÍDLENIA

Ako sme už vyššie spomínali, v súčasnej dobe nemôžeme úplne súhlasiť s datovaním niektorých
včasnostredovekých archeologických lokalít zo Spiša. Bez ich prehodnotenia sídelný obraz,
ktorý by sme na základe toho vytvorili, nemôže byť správny, preto zistené lokality nebudeme
analyzovať z pohľadu jednotlivých časových úsekov včasného stredoveku, ale iba rámcovo. 

Osídlenie vo včasnom stredoveku (8. – 11. storočie) sa na Spiši koncentruje hlavne v Hor-
nádskej kotline, ako aj v jej podcelkoch – v Novoveskej, Levočskej, Podhradskej a Vlašskej
kotline (obr. 2). Väčšina lokalít sa nachádza severne od rieky Hornád. Výnimku tvoria lokality
v katastri Smižian, „Hradisko II“ aj s predhradím, „Čingov – pri starej horárni“, „Turník“, a lo-
kalita Vítkovce, poloha „Tureň“ (obr. 2). Nálezy dokladajúce včasnostredoveké osídlenie evi-
dujeme aj v Popradskej kotline, pričom najsevernejšou lokalitou pri súčasnom stave bádania sú
Bušovce (obr. 2). Táto lokalita je však do nami skúmaného obdobia zaradená len na základe ná-
lezu jedného fragmentu nádoby (Pramene III, 2008, 117). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že
včasnostredoveké osídlenie sa na Spiši nachádza v nadmorskej výške nepresahujúcej 1000 m
n. m. (obr. 2). 

Na základe mapového vyobrazenia môžeme vyvodiť niekoľko nových zistení. Ide o bada-
teľné vytváranie určitých zoskupení (koncentrácií) lokalít, avšak vzhľadom na ich rámcové da-
tovanie prezentované v tejto štúdii sa touto situáciou nemôžeme bližšie zaoberať. Časť
stredovekej (vrcholnostredovekej) cestnej siete, ako ju publikoval M. Slivka (1990, 84, obr. 1)16

, pravdepodobne existovala už vo včasnostredovekom období. O tejto možnosti sa zmieňuje už
F. Javorský (1977a, 143, 144). Dokladom existencie spomínanej komunikačnej siete v nami
skúmanom období sú lokality lokalizované v pomerne hojnom počte na trase neskorších stre-
dovekých ciest. Dôležitou cestou vo včasnom stredoveku bola pravdepodobne trasa, ktorá viedla
zo severu (z oblasti Malopoľska) (Giertlová-Kučerová, Soják, 2005, 134). Cesta prechádzala
proti prúdu rieky Poprad smerom na juh a pravdepodobne pri Poprade-Matejovciach odbočovala
na západ, resp. viedla aj do vtedajšieho centra Spiša („Hradisko I“ a „Hradisko II“). Koncentrácia
osídlenia v Poprade-Matejovciach a vo Veľkej Lomnici tak pravdepodobne tvorila dôležité cen-
trum, čo potvrdzujú aj nálezy piatich sekerovitých hrivien nájdených v katastroch týchto obcí
(Kovalčík, Novotná, Novotný, 1991, 48, obr. 57; Soják, 1993, 117; 2001a, 14). Podľa E. Zaitza
sú hrivny z Veľkej Lomnice poľského typu (1981, 121), čo len potvrdzuje existenciu obchod-
ného spojenia s Poľskom. 

Aj napriek vyššie spomínaným výhradám, môžeme badať, že lokality označované v odbor-
nej spisbe ako včasnostredoveké hradiská, vzhľadom na ich polohu v rámci celej sídelnej zóny
a s ohľadom na ich blízkosť pri predpokladaných komunikačných ťahoch, pravdepodobne mohli
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16 Môžeme sa pritom odvolávať aj na archeologické nálezy stredovekých komunikácii, napr. Dravce, „Pod Skali-
cou“ a „Pod hruškou“, Spišské Podhradie, „Nad pivovarom I“. V Spišských Tomášovciach bola zachytená stre-
doveká cesta vedúca k „Hradisku I“ a „Hradisku II“. V Spišskom Štvrtku viedla objavená cesta od polohy „Pod
Šibeničnou hurou (horou)“ k polohe „Pod Gelendrami“, „Pod Šibeňou“ a „Pod Skalicou“ (Javorský, 1978, 105,
113; Javorský, Soják, 1999, 85, 88).



plniť strážnu funkciu ciest, ktoré viedli do centra osídlenia Spiša. Dôležitá je aj ich zjavná 
poloha na okraji sídelnej zóny (obr. 2). Tento jav môžeme pozorovať aj na ostatnom území vý-
chodného Slovenska, ako aj v oblasti Malopoľska (Parczewski, 2005, 28, 29, ryc. 1). K uvede-
ným pozorovaniam zatiaľ musíme pristupovať veľmi opatrne. Potvrdiť alebo vyvrátiť to môžu
iba ďalšie výskumy.

Na základe vlastnej analýzy pri včasnostredovekom osídľovaní Spiša môžeme uvažovať
o štyroch smeroch príchodu slovanského etnika: 
1. Zo severu, z oblasti Malopoľska, najpravdepodobnejšie pozdĺž rieky Poprad.
2. Z juhovýchodu pozdĺž rieky Hornád. 
3. Z juhu cez prielomy a rokliny Slovenského raja.
4. Zo západu, najpravdepodobnejšie pozdĺž rieky Váh. 

Migrácia z oblasti Malopoľska, najpravdepodobnejšie z oblasti Vislanska alebo z bližšie
k Spišu nachádzajúcej sa Sądeckej kotliny, kde sa zistilo osídlenie v Podegrodziu datované do
6. až polovice 7. storočia (Madyda-Legutko, Poleski, Krąpiec, 2005, 345, ryc. 8), je podľa nášho
názoru nepravdepodobná, lebo v spomínaných oblastiach sú zistené aj pohrebiská, ktoré nám na
území Spiša z počiatočného osídlenia zatiaľ chýbajú. Celkový vývoj osídlenia, ako ho prezen-
tujeme, vypovedá skôr o opačnom postupe (obr. 2). Prienik prvých Slovanov na Spiš z južného
Slovenska nepotvrdzuje súčasný stav osídlenia, keďže južne od rieky Hornád máme výraznej-
šie osídlenie doložené až v neskoršom 13. storočí (Pramene III, 2008, 205-262). 
Čo sa týka štvrtej možnosti, tá je taktiež nepravdepodobná – kvôli faktu, že podľa doterajšieho

stavu bádania bolo územie dnešných okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok v období pred
9. storočím neosídlené (Pramene II, 1992, 23-35; Šalkovský, 1988, 381, obr. 1b). Ako sme už
vyššie spomínali, absencia jazykovitých kovaní opaska alebo garnitúr ostrôh ovplyvnených ka-
rolínskou kultúrou na Spiši len podporuje naše tvrdenie, že západný smer príchodu Slovanov na
Spiš je nepravdepodobný. 

Na základe doposiaľ známych nálezov a vyššie spomenutých tvrdení je najpravdepodobnej-
šie, že osídľovanie Spiša prebiehalo z juhovýchodného smeru, pozdĺž rieky Hornád. Táto 
migrácia pravdepodobne súvisela s rozširovaním avarského kaganátu a jeho vplyvu, čoho do-
kladom je aj posun severnej hranice rozšírenia inhumačných pohrebísk obdobia avarského ka-
ganátu vo 8. storočí až do Košickej kotliny (Fusek, 1994, 126; Zábojník, 1999, 163, 161, karte
11). Táto udalosť mohla spôsobiť posun časti Slovanov, dovtedy osídľujúcich oblasť Košickej
kotliny, až na územie Spiša proti prúdu Hornádu. Podporuje to aj fakt, že pred 8. storočím v sú-
časnosti na juhovýchodnom Slovensku v oblasti Košickej kotliny a časti Východoslovenskej
nížiny popri sídliskách neevidujeme žiadne pohrebiská (Fusek, 1994, 138). Je to rovnaký jav, aký
pozorujeme neskôr vo 8. storočí aj na Spiši.

Záver

Na záver môžeme dodať, že cieľom tejto štúdie nebolo prezentovať kompletnú analýzu včas-
nostredovekého (8. – 11. storočie) osídlenia Spiša, ale podať kritický pohľad súčasného stavu
bádania, jeho nedostatky, mylné informácie, rozdielne interpretácie atď. Zároveň sme sa pokú-
sili o nastolenie nevyriešených otázok (Spiš súčasťou „Nitrianskeho kniežatstva“, zánik Hra-
diska I v dôsledku začleňovania Spiša do Veľkomoravskej ríše, problematika inhumačných
hrobov, resp. pochovávania v období 8. – 11. storočia na Spiši, problematika hradísk a staro-
maďarských nálezov na Spiši). K osvetleniu týchto otázok treba, ako sme už vyššie spomínali,
prehodnotiť nálezový materiál zo skúmaných lokalít, ako aj realizácia revíznych výskumov, vý-
skumov v lokalitách zistených len prieskumami a, samozrejme, realizovať výskumy v nových
neskúmaných polohách. 
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KATALÓG LOKALÍT

Katalóg obsahuje lokality z územia Spiša, publikované v literatúre, na ktorých sa zistil nále-
zový materiál z 8. – 11. storočia. Náleziská sú zoradené abecedne podľa názvov obcí, v katastri,
ktorých sa nachádzajú. Poradové čísla lokalít sa zhodujú s číslami používanými na výslednej
mape. Každá lokalita obsahuje:

a. Polohu náleziska: uvádzame základné označenie (názov) polohy náleziska. Detailnejším
opisom, ako aj presným mapovým zameraním jednotlivých lokalít sa na tomto mieste nezao-
beráme z dôvodu ich publikovania v primárnej literatúre, ako aj v prameňoch k dejinám osídle-
nia východného Slovenska z konca 5. až z 13. storočia (Pramene III, 2008). 

b. Charakter náleziska: rozumieme pod ním buď sídlisko, pohrebisko, hradisko, alebo oje-
dinelý nález. Sídlisko je charakterizované nálezom sídliskových objektov, výrobných objektov,
voľne stojacích ohnísk alebo pecí. V sídliskách označených otáznikom sa našli nepriamo doklady
sídliska, napr. nálezy dokazujúce metalurgickú činnosť (železná troska). Za pohrebisko sa
v tomto katalógu považuje lokalita, na ktorej sa v prvom rade našiel dôkaz žiarového alebo in-
humačného pohrebu. Lokalita označená ako hradisko musí obsahovať nález určitej formy for-
tifikácie, vybudovanej buď v sledovanom období, resp. v staršej dobe, ale využívanej aj vo
včasnom stredoveku. Za ojedinelý nález považujeme nález predmetu, alebo predmetov, ktoré ne-
potvrdzujú či ide o sídlisko, pohrebisko, alebo hradisko. 

c. Použitú literatúru
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1. Beharovce 

a. Niže dediny. Dom č. 61
b. sídlisko (?)
c. Pramene III, 2008, 206.

2. Beharovce 

a. Predné hony
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 89.

3. Bijacovce 

a. Krátke hony
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 89.

4. Bijacovce

a. Pod kaštieľom
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 89.

5. Buglovce 

a. Pod krížikom 
b. sídlisko
c. Javorský, 1982a, 115. 

6. Bušovce

a. neznáma poloha
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 117.

7. Dlhé Stráže 

a. Pod Kráľovcom

b. sídlisko
c. Javorský, 1982a, 115; 1985, 
c. 115; 1988, 67.

8. Doľany 

a. Pod Brusníkom
b. sídlisko
c. Javorský, 1985, 115; Javorský,
c. Soják, 1999, 86; Soják, 2004b, 
c. 175.

9. Domaňovce 

a. Bolek
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2000b, 163; Soják,
c. Furman, 2000, 120.

10. Domaňovce 

a. Lány 
b. sídlisko
c. Cengel, Javorský, Mihok, 
c. 1997, 9; Javorský,1980a, 123; 
c. 1982a, 116; 1986, 113; Soják,
c. Furman, 2001, 187, 188.

11. Domaňovce 

a. Na dlhom (Dlhé)
b. sídlisko; ojedinelý nález
c. Soják, Furman, 2000, 121; 
c. 2001, 188.

12. Domaňovce 

a. Pečenica
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2000b, 163; Soják, Furman, 
c. 2000, 121.

13. Domaňovce 

a. Pod stráňou
b. sídlisko (?)
c. Soják, 2000b, 162, 163; Soják,
c. Furman, 2000, 121.

14. Domaňovce 

a. Vyšné role
b. ojedinelý nález
c. Soják, Furman, 2000, 122; 
c. 2001, 188; 

15. Dravce

a. Pod Skalicou
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 104, 105; 1981b, 
c. 67; 1983, 124; Javorský, Soják, 
c. 1999, 85.

16. Granč-Petrovce

a. Kultúrny dom. Pod cestou
b. sídlisko 
c. Javorský, 1986, 110.

17. Hôrka 

a. Komárovce
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b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 100; 1986, 113.

18. Hôrka 

a. Za Komárovce II
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982a, 111.

19. Hôrka 

a. Pod križovatkou. JZ od miestnej 
c. časti Primovce, nad sútokom 
c. Gánovského a Tarnovského 
c. potoka. 
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2003, 132.

20. Hôrka 

a. Pravý breh Tarnovského potoka. 
c. SZ od miestnej časti Primovce
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 121.

21. Hôrka-Kišovce 

a. Na Borovské
b. sídlisko 
c. Javorský, 1983, 100; 1990a, 72; 
c. Javorský, Soják, 1999, 83; 
c. Roth, Soják, 2000, 145,146.

22. Hôrka-Ondrej

a. Smrečányiho skala (Skalka)
b. sídlisko (?)
c. Kaminská, 1993, 69.

23. Hôrka-Primovce 

a. Kapustnice
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 100, 101;
c. Soják, 2002a, 7, 8; 2003, 133.

24. Hrabušice 

a. Pod Želenou hurou 
c. (Zelenou horou)
b. sídlisko 
c. Javorský, 1985, 115; 
c. Miroššayová, Javorský, 
c. 1986, 159.

25. Hrabušice 

a. Za Bartoša
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1981b, 67.

26. Hrabušice 

a. Želena hura (Zelená hora) 
b. hradisko (?)
c. Budinský-Krička, 1961, 351; 

c. Polla, 1962b, 256, 267, 268, 
c. Slivka, 2003b, 428, obr. 9, 431.

27. Huncovce

a. Vtáčí spev
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1986, 109.

28. Chrasť nad Hornádom 

a. Lúčky
b. sídlisko (?)
c. Budinský-Krička, 1980, 
c. 49, 50.

29. Chrasť nad Hornádom 

a. Rím. kat. kostol Najsvätejšej 
c. Trojice
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1981b, 69, 71, 
c. 74, 75.

30. Iliašovce 

a. Hofštak (Hušták)
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1999, 6.

31. Iliašovce 

a. Nad krivými lúkami
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1977a, 139.

32. Iliašovce 

a. Rím. kat. kostol P. Márie 
c. Sedembolestnej
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1990b, 84.

33. Jablonov 

a. Rybník(y)
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 87.

34. Jablonov 

a. Stredné hony III
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 87.

35. Jamník 

a. Kobulia hora (Kobylia hora)
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1990a, 75.

36. Jamník

a. Nivky 
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 106.

37. Jamník 

a. Panský dvor 
b. sídlisko
c. Javorský, 1986, 111.

38. Jamník 

a. Pri starej jamnickej ceste
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1978, 106; 
c. Soják, 2001b, 182.

39. Jamník 

a. Pod dubom
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1978, 106.

40. Jamník

a. Pri krížiku
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1982a, 117.

41. Jánovce 

a. Od chotára
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1982a, 112; 1983, 101.

42. Jánovce 

a. Pod chrasť (Pod chrasťou)
b. sídlisko
c. Javorský, 1982a, 112; 1983, 101; 
c. 1988, 65; Soják, 1993, 116; 1999, 
c. 7; 2002a, 7, 8.

43. Jánovce-Machalovce 

a. Pod Čenčickou horou (Úboč)
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1984, 97; Javorský,
c. Soják, 1999, 83.

44. Jánovce-Machalovce 

a. Pod Hradiskom
b. hradisko (?) 
c. Javorský, 1983, 101; 1984, 96; 
c. 1985, 111.

45. Kežmarok 

a. Jeruzalemský vrch 
b. hradisko (?)
c. Spöttl, 1884, citované podľa: 
c. Slivka 2003b, 424.

46. Kežmarok 

a. Nad sútokom rieky Poprad 
c. a Ľubického potoka 
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1994, 7.
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47. Kežmarok 

a. Nádvorie Kežmarského hradu 
b. ojedinelý nález
c. Polla, 1971, 68, 69, 100.

48. Kežmarok

a. Svätý Michal 
b. sídlisko
c. Javorský, 1994, 7, 18; 
c. Roth, 1993, 112.

49. Klčov 

a. Roveň. Pod Hájikom
b. sídlisko (?)
c. Soják, 2004b, 175.

50. Kurimany 

a. Pod Rehbergom
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 105; 1984, 100; 
c. 1985, 116.

51. Letanovce 

a. Ihrík (Brehulec)
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2001b, 182; 2006, 182, 
c. 183.

52. Letanovce 

a. Olmár
b. sídlisko
c. Soják, 2003, 138; 2005, 
c. 137-154.

53. Letanovce

a. Sedliská
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 105.

54. Letanovce 

a. Strelníky
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 105; 1985, 
c. 116.

55. Levoča 

a. Bývalé vojenské cvičisko
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982b, 9.

56. Levoča 

a. Fitrift
b. ojedinelý nález
c. Budinský-Krička, 1961, 350; 
c. Javorský, 1982b, 10.

57. Levoča
a. Kláštorská ulica
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 107.

58. Levoča 

a. Ku trom studniam 
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1982b, 8, 9.

59. Levoča 

a. Lúčka
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 226.

60. Levoča 

a. Mariánska hora
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 226.

61. Levoča 

a. Na úrovni križovatky 
c. (bývalých) ulíc Cesta slobody 
c. a Riadok Klementa Gottwalda
b. sídlisko
c. Javorský, 1981b, 76.

62. Levoča 

a. Okresná správa ciest. 
c. Pri križovatke Popradskej 
c. a Novoveskej cesty.
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1983, 107, 108.

63. Levoča 

a. Pod Starou Levočou I
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 227.

64. Levoča 

a. Pod Starou Levočou II
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 227.

65. Levoča 

a. Pri Košickej bráne
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 107.

66. Levoča 

a. Pri podkove
b. sídlisko
c. Javorský, 1980a, 127; 
c. 1981b, 76.

67. Levoča
a. Probstnerová cesta

b. ojedinelý nález
d. Pramene III, 2008, 226.

68. Levoča 

a. Stará Levoča
b. hradisko (?)
c. Budinský-Krička, 1961, 350; 
c. Javorský, 1977a, 140; 1980a, 127.

69. Levoča 

a. Stavba školy a jaslí, bývalá 
c. Grečková záhrada. Južne 
c. od historickej časti mesta.
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 226.

70. Lúčka 

a. neznáma poloha
b. ojedinelý nález
d. Pramene III, 2008, 230.

71. Ľubica 

a. Pod starou cestou. 
c. JV od križovatky ciest Vrbov – 
c. Ľubica – Tvarožná
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1984, 97; Soják, 1993, 
c. 116. 

72. Ľubica

a. Vyšná roveň
b. sídlisko
c. Javorský, 1984, 97; 1985, 111.

73. Mlynica 

a. Červený kameň. JZ svah 
c. Piesočného vrchu.
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2000a, 116.

74. Nemešany 

a. Močiare
b. sídlisko
c. Javorský, 1982a, 119; 1990a, 75; 
c. Soják, 2004b, 174.

75. Nemešany 

a. Za lúkou
b. sídlisko
c. Javorský, 1985, 117.

76. Nemešany 

a. Zalužany (Koscilek)
b. sídlisko (?)
c. Budinský-Krička, 1961, 350, 351; 
c. Polla, 1962.
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77. Nová Lesná

a. Cintorín
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1990a, 73.

78. Odorín 

a. Lučbach 
b. sídlisko 
c. Javorský, 1981a, 110.

79. Oľšavka 

a. Nivky
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1978, 108, 109; 
c. 1982a, 120.

80. Ordzovany 

a. Pusté pole 
b. sídlisko 
d. Javorský, 1983, 108.

81. Pavľany 

a. Hradisko
b. hradisko
d. Javorský, 1977a, 141.

82. Poľanovce-Korytné

a. neznáma poloha
b. ojedinelý nález
c. Chropovský, 1962, 230; 
c. Soják, 2000c, 111.

83. Pongrácovce 

a. Pri kostole
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2000c, 111.

84. Poprad-Matejovce 

a. Ľavý breh Červeného potoka
b. sídlisko (?)
c. Soják, 2001a, 14. 

85. Poprad-Matejovce 

a. Pri lomnickom chotári
b. ojedinelý nález
c. Soják, 1999, 8. 

86. Poprad-Matejovce 

a. Zadné rovné (Líščie diery)
b. hradisko (?)
c. Soják, 1993, 116; 1999, 7; 
c. 2001a, 13; 2003, 134. 

87. Poprad-Matejovce – 

Veľká Lomnica 

a. Pri ceste prvej triedy Poprad –

c. Veľká Lomnica, na rozhraní 
c. katastrov
b. ojedinelý nález
c. Lamiová-Schmiedlová, 1970, 
c. 152.

88. Poprad-Spišská Sobota 

a. Stojany 
b. sídlisko 
c. Javorský, 1982a, 112.

89. Poprad-Stráže pod Tatrami 

a. Hlboký potok (Gumur)
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1983, 101; Javorský, 
c. 1986, 113.

90. Poprad-Stráže pod Tatrami 

a. Na Malé lúky
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 2000c, 104.

91. Poprad-Stráže pod Tatrami 

a. Na rázcestí
b. sídlisko
c. Cengel, Javorský, Mihok, 1997, 
c. 9; Javorský, 1983, 102; 1986, 
c. 113; 1988, 65.

92. Poprad-Stráže pod Tatrami 

a. Peheng
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 101; 1986, 113; 
c. 1988, 65; Soják, 2002a, 10, 11.

93. Poprad-Stráže pod Tatrami 

a. Vinná jama
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1983, 102.

94. Poprad-Veľká

a. Pri Červenom potoku 
c. (Rotbachu) 
b. sídlisko (?)
c. Pramene III, 2008, 139.

95. Rakúsy – Spišská Belá

a. Kahlenberg (Holý vrch)
b. sídlisko (?) 
c. Soják, 2002b, 190; Soják,
c. Novák, 2000, 123.

96. Smižany 

a. Čingov, pri starej horárni 
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1984, 101.

97. Smižany 

a. Hradisko II
b. hradisko
c. Budinský-Krička, 1961, 348, 349; 
c. 1963, 143-152; Javorský, 1977a, 
c. 143, 144; 1978, 111; 1990a, 75; 
c. 2000a, 97, 98; Polla, 1958, 530, 
c. 531, 580, 581.

98. Smižany 

a. č.2 Hradiska I (predtým Sedlo)
b. predhradie, inhumačné pohrebisko 
c. Horváthová, Hreha, Rusnák, 2006, 
c. 94; Javorský, 1977b, 154, 155; 
c. 1980b, 131-133; Staššíková-
c. -Štukovská, Šalkovský et al., 
c. 2006, 190-192, 222.

99. Smižany 

a. Pod Hradiskom II
b. predhradie
c. Javorský, 1978, 112; 1985, 117.

100. Smižany 

a. Pri kňazovej studni
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1978, 109;1981b, 77;
1983, 108; 1993, 21.

101. Smižany 

a. Smižianska Maša 
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1977a, 142; 1978, 109; 
c. 1986, 113; 1993, 21. 

102. Smižany 

a. Smižianska Maša II
b. sídlisko
c. Javorský, 1984, 101.

103. Smižany 

a. Štrkovisko IV
b. sídlisko, inhumačné pohrebisko 
c. Javorský, 1977a, 142; 1978, 111; 
c. 1980a, 128; 1982b, 8; Kovalčík,
c. Badík, 1968, 235-238.

104. Smižany 

a. Turník
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1977a, 144.

105. Smižany 

a. ulica Kpt. J. Nálepku
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1978, 109.
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106. Smižany 

a. Zlaté role
b. ojedinelý nález
c. Horváthová, Hreha, Rusnák, 
c. 2006, 94.

107. Spišská Belá

a. neznáma poloha
b. ojedinelý nález
c. Budinský-Krička, 1961, 350; 
c. Slivka, 2003b, 424. 

108. Spišská Nová Ves 

a. Asi 500 m SZ od kóty 498,9. 
c. JV od intravilánu, 
c. na ľavobrežnej terase 
c. potoka Brusník. 
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1977a, 146. 

109. Spišská Nová Ves 

a. Dvor farského kostola (krypta)
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2003, 139, 140; 2004c, 
c. 342; 2004d, 172, 173.

110. Spišská Nová Ves 

a. Kapustnice I
b. sídlisko
c. Javorský, 1977a, 145, 146; 
c. 1978, 112; 1981b, 77, 78; 1986, 
c. 113; 1988, 68; 1990a, 76.

111. Spišská Nová Ves 

a. Malé Pole
b. sídlisko 
c. Soják, 2003, 139.

112. Spišská Nová Ves 

a. Nižný Levočský potok 
c. (bývalý podnik TOS)
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 110; 1984, 101.

113. Spišská Nová Ves 

a. Pod Blaumontom
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982a, 120; 1985, 
c. 117.

114. Spišská Nová Ves 

a. Pri svätej Trojici 
b. sídlisko
c. Javorský, 1977a, 146; 1978, 
c. 112; 1986, 111.

115. Spišská Nová Ves 

a. Radlinského ulica
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2008, 31.

116. Spišská Nová Ves 

a. Sídlisko Východ, Mlynská
c. ulica (stavenisko ZDŠ).
b. sídlisko
c. Javorský, 1981a, 112, 113. 

117. Spišská Nová Ves 

a. Sídlisko Východ. Predajňa 
c. textil – odevy.
b. sídlisko
c. Javorský, 1981a, 114.

118. Spišská Nová Ves 

a. Smižianska roveň
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1985, 118; 1990a, 75; 
c. Soják, 2001b, 182, 183.

119. Spišská Nová Ves 

a. Ulica Ing. O. Kožucha
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1981a, 116; 1982a, 
c. 120; Soják, 2001b, 182.

120. Spišská Nová Ves 

a. Ulica Sovietskej armády 
c. (dnes Zimná ulica). Medzi 
c. budovou MsNV a sochou 
c. kpt. Jána Nálepku.
b. sídlisko
c. Javorský, 1981a, 111; Soják, 
c. 2008, 36.

121. Spišská Nová Ves 

a. Ulica Sovietskej armády
c. (dnes Zimná ulica). Medzi 
c. sídliskom Východa Redutou
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1981a, 111, 112; 
c. 1981b, 78; Soják, 2008, 36, 37.

122. Spišská Teplica 

a. Brehy (II) (Pod Popradom II)
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2002a, 16, 17; 2002c, 
c. 51, 52.

123. Spišská Teplica 

a. Na hrádku
b. sídlisko
c. Javorský, 1986, 113.

124. Spišské Podhradie 

a. Dlhé
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1981b, 78.

125. Spišské Podhradie

a. Okrúhla hôrka
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2000c, 112.

126. Spišské Podhradie

a. Ostrá hora
b. hradisko 
c. Javorský, 1999, 10.

127. Spišské Podhradie

a. Rybníček
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 113.

128. Spišské Podhradie

a. Za baštami II
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 88.

129. Spišské Podhradie – Žehra

a. Dreveník
b. hradisko; sídlisko
c. Budinský, Krička, 1961, 349, 350; 
c. Furmánek, 1981, 66; Javorský, 
c. 1977a, 147; 1983, 110; 1986, 113.

130. Spišské Tomášovce 

a. č.3 Hradiska I (predtým 
c. Pod hradiskom)
b. predhradie, sídlisko, inhumačné 
c. pohrebisko 
c. Béreš, Staššíková-Štukovská, 
c. 1980, 42-46; Béreš, Šalkovský, 
c. 1978, 37; Javorský, 1977b, 
c. 153-165; 1981b, 80; Staššíková-
c. -Štukovská, Šalkovský et al., 
c. 2006, 190-192; Šalkovský, 2006, 
c. 239-257.

131. Spišské Tomášovce 

a. Ďurkovec 
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1978, 113.

132. Spišské Tomášovce 

a. Gnojník I, II 
b. sídlisko
c. Horváthová, Hreha, Rusnák, 
c. 2006, 94; Javorský, 1978, 113; 
c. Soják, 2000b, 162.
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133. Spišské Tomášovce 

a. Pod hruškou
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 111.

134. Spišské Tomášovce 

a. Pod úvratmi
b. ojedinelý nález
c. Soják, 2000b, 162.

135. Spišské Tomášovce 

a. Sedliská
b. sídlisko
c. Javorský, 1977a, 147; 
c. 1978, 113.

136. Spišské Tomášovce –

Hadušovce 

a. Chmelník
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1983, 111.

137. Spišské Tomášovce – 

Smižany 

a. č. 1 Hradiska I
c. (predtým akropola)
b. hradisko, sídlisko
c. Chropovský, 1985, 100; 
c. Javorský, 1977a, 143; 1984, 
c. 101; 1997b, 101, 102; 
c. Staššíková- Štukovská, 
c. Šalkovský et al., 2006, 
c. 190-192, 222.

138. Spišské Vlachy 

a. Bojan
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 114; 1982a, 
c. 121.

139. Spišské Vlachy 

a. Fonfaj
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982a, 121.

140. Spišské Vlachy 

a. Nad vyšným mlynom
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1978, 114.

141. Spišské Vlachy 

a. Plantal 
b. sídlisko
c. Javorský, 1986, 112; 1990a, 76. 

142. Spišské Vlachy 

a. Roveň

b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1978, 114.

143. Spišský Hrhov 

a. Hradisko
b. hradisko (?)
d. Slivka, 2003b, 422; 2010a, 49.

144. Spišský Hrhov 

a. Nad rybníček (rybníčkom)
b. sídlisko
c. Javorský, 1981a,118; 1983, 111; 
c. 1990a, 76.

145. Spišský Hrhov 

a. Pod hradiskom
b. sídlisko
c. Javorský, 1981a,118.

146. Spišský Hrhov 

a. Pod svätým Dzurom 
b. sídlisko
c. Javorský, 1978,115; 1986, 114.

147. Spišský Hrhov 

a. Kaštieľ
b. sídlisko (?)
c. Pramene III, 2008, 253.

148. Spišský Hrušov 

a. Dlhé hony 
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1981a,118; 1984, 102.

149. Spišský Štiavnik 

a. Kláštor cistercitov
b. sídlisko
c. Soják, 2004a, 20.

150. Spišský Štiavnik 

a. Sedliská I, II
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982a, 113; Soják, 
c. 2004a, 18.

151. Spišský Štvrtok 

a. K Čenčinciam
b. sídlisko
c. Javorský, 1984, 102.

152. Spišský Štvrtok 

a. Ku majeríku
b. ojedinelý nález
c. Pramene III, 2008, 259.

153. Spišský Štvrtok 

a. Na Skalke II

b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1985, 118.

154. Spišský Štvrtok 

a. Na Skalke III
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1990a, 77.

155. Spišský Štvrtok 

a. Nižné Garhalovské
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1977a, 148; 1978, 115; 
c. 1981b, 83; 1983, 111. 

156. Spišský Štvrtok 

a. Ovsisko 
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1981b, 83.

157. Spišský Štvrtok 

a. Pod Gelendrami
b. ojedinelý nález
c. Javorský, Soják, 1999, 84-85.

158.142. Spišský Štvrtok 

a. Pod Kolpsnakom
b. sídlisko (?)
c. Javorský, Soják, 1999, 84.

159. Spišský Štvrtok 

a. Pod kostolom
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1981b, 82, 83; 
c. 1990a, 77.

160. Spišský Štvrtok 

a. Pod Šibeničnou horou (hurou)
b. ojedinelý nález
c. Budinský-Krička, 1961, 350.

161. Spišský Štvrtok 

a. Strelce
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 112; 1985, 118.

162. Spišský Štvrtok 

a. Široké I
b. sídlisko
c. Javorský, 1986, 112.

163. Spišský Štvrtok 

a. Široké II
b. sídlisko
c. Javorský, 1986, 112.

164. Spišský Štvrtok 

a. Široké III
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b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1990a, 87.

165. Spišský Štvrtok 

a. Vangart II. Pod západným 
c. svahom Šibeničnej hury.
b. sídlisko
c. Javorský, 1984, 103.

166. Spišský Štvrtok 

a. Za jarečkom 
b. ojedinelý nález
d. Javorský, 1977a, 148.

167. Stráne pod Tatrami 

a. Pod Kamenným vrchom I
b. sídlisko
c. Javorský, 1988, 66; Soják, 1993, 
c. 116; 2000a, 119.

168. Stráne pod Tatrami 

a. Nad pravým brehom 
c. Stránskeho potoka.
b. sídlisko (?)
c. Soják, 1998b, 150.

169. Stráne pod Tatrami – 

Kežmarok 

a. Medzi cestou v smere 
c. Kežmarok – Stráne pod Tatrami 
c. a Stránskym potokom. 
b. ojedinelý nález
c. Soják, 1993, 116, 117; 1999, 26. 

170. Stráne pod Tatrami –

Kežmarok 

a. Pod Kamenným vrchom II
b. sídlisko (?)
c. Soják, 2000a, 119.

171. Studenec 

a. Kapustnice
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1981a, 118; 
c. Javorský, Soják, 1999, 89.

172. Studenec

a. Za Kapustnicami
b. sídlisko
c. Javorský, 1978, 115.

173. Tvarožná

a. Pod cestou. Západne od obce, 
c. medzi cestou Tvarožná – Ľubica 
c. a potokom Durand.
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982a, 113.

174. Veľká Lomnica 

a. JV od zaniknutého majera 
c. Helenin dvor, nad prameňom 
c. potoka Lomnický jarok. 
b. sídlisko (?)
c. Javorský, 1986, 110.

175. Veľká Lomnica

a. Pod Šibeničnou hurou. 
c. Medzi polohou Na kopci 
c. a Červeným potokom.
b. sídlisko (?)
c. Novotná, Novotný, Kovalčík, 
c. 1991, 48, 49; Soják, 1993, 117.

176. Veľká Lomnica

a. Na kopci (Šibeničná hora)
b. sídlisko (?)
c. Soják, 1993, 117; 1999, 26; 
c. 2000a, 119.

177. Veľký Slávkov 

a. Pri kríži
b. ojedinelý nález
c. Soják, 1993, 117; 2000a, 118; 
c. 2002a, 18, 19.

178. Vítkovce 

a. Tureň
b. ojedinelý nález
c. Miroššayová, Javorský, 1984, 
c. 155.

179. Vlková

a. Horanské
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 2000b, 106-109; 
c. Javorský, Soják, 1999, 83.

180. Vlková

a. Pod okrúhlou
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 103; 1985, 113; 
c. 1990a, 74.

181. Vlková

a. Pri prednej priekope
b. sídlisko
c. Cengel, Javorský, Mihok, 
c. 1997, 9; Javorský, 1982a, 114; 
c. 1983, 103; 1985, 114.

182. Vlková

a. Pri zadnej priekope
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1982b, 9.

183. Vlková-Levkovce 

a. Pod Kosovým kruhom
b. sídlisko
c. Cengel, Javorský, Mihok, 1997, 
c. 9, 11; Javorský, 1982a, 114; 
c. 1982b, 8; 1983, 103; 1985, 114; 
c. 1986, 113; Soják, 2002a, 19, 20. 

184. Vlková-Levkovce 

a. Za stodolou
b. sídlisko
c. Javorský, 1983, 104.

185. Vlková-Levkovce 

a. Zadné Levkovské (Bukovina)
b. ojedinelý nález
c. Soják, 1993, 117.

186. Vrbov 

a. Pod Kosovým kruhom II. 
c. Južne od Slovenskej doliny. 
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1990a, 74; Soják, 
c. 1993, 117, 118.

187. Vydrník 

a. Pod hradom 
b. sídlisko
c. Javorský, 1981b, 89; 1983, 104; 
c. Soják, 2003, 134, 135; 2004a, 21.

188. Vydrník 

a. Pod hrádkom II 
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1983, 104; Soják, 
c. 2004a, 21.

189. Žehra 

a. Hlinky I(a). Nad sútokom potokov 
c. Žehra a Žehrica.
b. sídlisko 
c. Javorský, 1978, 116; 1982a, 122; 
c. 1986, 114; Soják, 1998a, 148, 149.

190. Žehra 

a. Nad záhrady
b. ojedinelý nález
c. Javorský, 1981b, 8.

191. Žehra

a. Hradný kopec (Spišský hrad)
b. hradisko (?)
c. Fiala, Vallašek, Lukáč, 1988; 
c. Slivka, 2003b, 422. 
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Obr. 2. Mapa Spiša s lokalitami s včasnostredovekými nálezmi (8. – 11. storočie).

Fig. 2. Map of the Spiš region with localities with early medieval finds (8th – 11th century).



Poznámka: Článok bol odovzdaný do tlače až v roku 2010, a preto nezohľadňuje najnovšie 
nálezy.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Summary

Settlement structure of the early Middle Ages in Spiš region. 
Analysis of the settlement structure and a critical review 

of the current state of research

The first evidences of settlement of the Spiš region in the early medieval period are from the 8th century.
Absence of more precisely dated finds doesn’t allow the beginning of the early medieval period to be
dated more accurately. Exceptions are the Avars findings from hill-fort in Spišské Tomášovce – Smižany,
“Hradisko I”, which are datable to the end of the 8th century. Ungrounded are claims, that Spiš was already
settled in early Slavic period. 

By dating of the early medieval finds we must be careful with its uncritical acceptance. Moreover we
can to observe in the professional literature disunion at the referred of names of the individual locations.
Analyzes of the settlement of the Spiš in early medieval say of the determination of the settled area. They
deal also questions, such as: Spiš part of the Principality of the Nitra, destruction of the hill-fort Hradisko
I in due to the inclusion in the Great Moravian Empire, the issue of skeleton graves, respectively burial
during the 8th – 11th century and beginning of the Christianity in Spiš region and the issue of the hill-forts
as well as old Hungarians finds in the Spiš.

On the ground of the older and by us created analyzes with map image we can say, that settlement in
early medieval (8th – 11th century) is situated in Hornád basin, Poprad basin and basin of the Spišské
Podhradie, Spišská Nova Ves, Levoča and Spišské Vlachy. Other areas are settled in later period. We
can observe in settled area grouping of the locations. We see from this picture of the settlement, also that
part of the high medieval road network exists also in Great Moravian period. Most of the hill-forts
probably guard roads in the Spiš region. 

As regards direction of the arrival of the Slavs to Spiš region, the most possible is migration from the
East, from the territory of the Košice basin against flow of the Hornád river. Avars probably effected, that
part of the Slavs, which lived in Košice basin, came away to Spiš.
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VÝSKUM VČASNOSTREDOVEKÉHO OSÍDLENIA 
NA SLOVENSKO-MORAVSKOM POHRANIČÍ. 

JUŽNÁ ČASŤ „DOLNOMORAVSKÉHO ÚVALU“ 
VO VČASNOM STREDOVEKU (TÉZY Z HRANICE).

Marek Hladík

Abstract: This article aims to provide information about the ongoing research focusing on the early medieval set-

tlement in the southern part of what is now the Slovak-Moravian border. The main aim is to define the issue in this

area, describe the theoretical and methodological starting points, briefly describe the method used in the research,

and to define the purpose of the research as precisely as possible. The article also defines the spatial and chrono-

logical scope of the research. The methodological approach this work is based on is the archaeological method for-

mulated in the 1970s and 80s by E. Neustupný, supplemented by the systems theory. In the conclusion the author

emphasises the need for discussion at the level of defining the questions to be explored and selecting the methods

to be used in the research. 

Key words: early middle ages; landscape; Moravia; natural environment; non-destructive archaeology; settlement

pattern

ÚVOD

Cieľom tohto článku je informovať o práve prebiehajúcom výskume, ktorého pozornosť je sú-
stredená na včasnostredoveké osídlenie v južnej časti súčasného slovensko-moravského pohra-
ničia. Mojou hlavnou ambíciou je na tomto mieste definovať problematiku, popísať teoretické
a metodologické východiská, stručne predstaviť metódu výskumu a čo najpresnejšie stano-
viť ciele výskumu. Pre úplnosť definujem aj priestorový a časový rámec výskumu. Inštitucio-
nálne a personálne je výskum sústredený predovšetkým na Mikulčickej expozitúre Archeo -
logického ústavu AV ČR Brno. Súčasne autor tohto článku rieši danú problematiku v rámci
svojho postgraduálneho štúdia na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK Bratislava. Pre
úspešný priebeh výskumu je dôležitá aj inštitucionálna spolupráca Archeologického ústavu Brno
s Pamiatkovým úradom SR a Ústavom archeológie a muzeólogie Filozofickej fakulty MU
v Brne. Inštitucionálne väzby autora a opísaná spolupráca vytvárajú skoro ideálny prienik pod-
mienok na riešenie témy s presahom na územie dvoch štátov. Negatíva vyplývajúce z existen-
cie štátnej hranice v strede skúmaného geografického priestoru sa v súčasnosti prejavujú
predovšetkým ako dedičstvo z minulosti. Ide primárne o rozdielnu intenzitu výskumu a úroveň
spracovania archeologických dát. Napriek tejto skutočnosti podľa môjho názoru výskum do-
siahol hranicu, keď množstvo zhromaždených prameňov umožňuje tvorbu syntéz a konkrét-
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nych historických interpretácií. Predložený článok teda vznikol na hranici v geografickom, ale
aj časovom zmysle.

Výskum zameraný na osídlenie v určitom definovanom priestore (regióne) a čase sa v ar-
cheológii v zásadnej miere začal rozvíjať spolu s rozvojom procesuálnej paradigmy v priebehu
druhej polovice 20. storočia (Bernbeck, 1997, 153; Kuna a kol., 2004, 463). Zameranie pozor-
nosti na túto problematiku sa rozvíjalo v rámci sídelnej archeológie rôznych foriem (porovnaj
Kuna a kol., 2004, 446).Výrazný rozvoj výskumov regiónu (v protiklade k jednotlivej lokalite
alebo k územiu celej kultúry) v sídelnej archeológii bol zaznamenaný predovšetkým od 60. rokov
20. storočia (Bernbeck, 1997, 154; Johnson, 1977, 479; Kuna a kol., 2004, 464). V stredoeuróp-
skom regióne sa pohľad na „sídelný priestor“ ako na priestor jednotiek, ktoré majú reálnu funk-
ciu v určitom sídelnom systéme, prvýkrát uplatňuje predovšetkým v prácach H. Jankuhna (1977)
– nemecká sídelná archeológia. V slovenskej a českej archeológii sa začal „regionálny prístup“
výraznejšie uplatňovať až v priebehu 80. rokov minulého storočia (napr. Beneš, 1991; Čaplovič,
1989; Dresler, Macháček, 2008; Gojda, 2000, 87-91; 2004; Horňák, Stegmann-Rajtár, 2007;
2008; König, 2007; Kuna a kol., 2004, 464, s literatúrou; Poláček, 1999; 2008; Ruttkay, A., 1985b;
2006; Ruttkay, M., 1993; 1996; Šalkovský, 1980; 1988; Wiedermann, 2001; Wiedermann et al.,
2006). V tejto práci nadväzujem na predošlé výskumy a pokúsim sa prispieť k poznaniu obrazu
osídlenia strednej Európy vo včasnom stredoveku. Priestor, na ktorý zameriam svoju pozornosť
(severná časť Záhoria a juhovýchodná Morava), predstavoval vo včasnom stredoveku územie, na
ktorom sa od prelomu 5. a 6. storočia usadzovalo a koncentrovalo slovanské obyvateľstvo (pozri
napr. Fusek, 2008; Galuška, 2000a; Klanica, 1986). V priebehu storočí tu vzniklo jedno z kryš-
talizačných jadier veľkomoravského štátu v 9. storočí. Na prelome 9. a 10. storočia sa v súvislosti
s geopolitickými zmenami v strednej Európe mení aj postavenie tohto geografického priestoru
(pozri napr. Hladík, Poláček, Škojec, 2008; Měřínský, 1986a; Wihoda, 2006). Po „prechodnom“
období v 10. storočí a po pripojení Moravy k Čechám a Slovenska k Uhorsku sa sledované úze-
mie stalo periférnou oblasťou přemyslovského štátu (přemyslovskej Moravy) a uhorského štátu
(arpádovského Nitrianska) (česko-uhorská hranica sa okolo polovice 11. storočia konštituovala
na rieke Morave, pozri napr. Steihübel, 2004, 211, 305-310; Žemlička, 2006, 76-77). Organizá-
cia moravských přemyslovských údelov a hradských provincií arpádovského Nitrianska (komi-
tátov) aj hraničná poloha regiónu určovali jeho primárne obranú funkciu českého přemyslovského
štátu proti arpádovskému Uhorsku, prípadne proti Východnej bavorskej marke a naopak (napr.
Steihübel, 2004, 239-242, 305-310). Táto funkcia pretrvala aj do neskorého stredoveku (napr.
Měřínský, 2008). Východná polovica stredného pomoravia (severné Záhorie) až do začiatku 13.
storočia vykazovala znaky nárazníkovej zóny (konfinia, „zem nikoho“) so slabým osídlením
(napr. Jan, 2008; Hoferka, 2008). Politické, spoločenské a hospodárske zmeny na prelome 12. 
a 13. storočia priniesli stabilizáciu sídelnej siete, vznik prvých mestských útvarov, rozvoj cest-
nej siete, dobudovávania farnej organizácie a ďalšie sprievodné javy (Hoferka, 2006; Jan, 2003;
obecne Klápště, 2005; pozri aj Kordiovský, 2008; Marsina, 2002; Měřínský, 2008; Procházka,
2008; Ruttkay, 1983; Ruttkay – Slivka, 1985; Slivka, 1998). Výskum je teda zameraný na jeden
z najvýznamnejších regiónov včasnostredovekej strednej Európy. Uvedený priestor má všetky
predpoklady na to, aby sa stal vhodným modelovým regiónom na riešenie problematiky štruk-
túry a vývoja včasnostredovekej sídelnej siete v strednej Európe.

Modely zo súčasnosti či iných historických období (Dohnal, 2006; Chrastina, 2005; Puche-
rová, 2004) dokladajú oprávnenosť predpokladu, ktorý stojí ako základná axióma na začiatku
výskumu. Rôzne zmeny vo vývoji spoločnosti – ekonomické, sociálne zmeny, etatizačné pro-
cesy či procesy dekonštruujúce hospodárske a politické systémy, sa prejavia v štruktúre osídle-
nia. Procesy súvisiace s týmto javom môžu mať rôznu podobu, intenzitu a dynamiku (napr.
rozdielny vývoj včasnostredovekej sídelnej štruktúry v západnej a východnej Európe, Bra-
chmann – Vogt Hg., 1992; Dresler – Macháček, 2008; Henning, 2004, 396-435; 2005, 41-59;
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2007, 3-40). Osídlenie teda chápeme ako dôsledok prieniku nadradených systémov, ktorými sú
systém politický, spoločenský, ekonomický systém a ekosystém, pričom zmena ktoréhokoľvek
z nich vedie (či skôr môže viesť)1 k zmenám v osídlení (Kruk, 1980, 14). V obrátenom poradí
sme preto oprávnení predpokladať, že výskum štruktúry (systému) osídlenia a jej vzťahov k uve-
deným systémom môže prispieť k bližšiemu poznaniu vývoja historickej spoločnosti a včasno-
stredovekej kultúry. 
Štruktúru osídlenia definujeme ako množinu časopriestorových a funkčných vzťahov ľudskej

aktivity a ich prejavov (systému), teda v podstate ako prienik troch štruktúr (Meduna, Černá,
1992, 79). Štruktúra osídlenia predstavuje dynamický systém, to je systém, ktorý sa vyznačuje
cieľovým chovaním (porovnaj Macháček, 2004, 124).

Už pri definovaní témy „Sídelný vývoj na slovensko-moravskom pohraničí vo včasnom stre-

doveku“ som mal na zreteli potrebu konkrétnejšieho vymedzenia skúmaného priestoru. Termín
„slovensko-moravské pohraničie“ použitý v nadpise práce presne nevymedzuje skúmaný prie-
stor a z historického pohľadu môžeme dokonca hovoriť o anachronizme. V termíne absentuje
vedomosť o zložitom vývoji hranice v geografickom priestore, ako aj vedomosť o vývoji vní-
mania hranice v mentálnom chápaní človeka (Slivka, 2003). Napriek tejto skutočnosti považu-
jem jeho použitie za prípustné. Použitie termínov zo súčasnej geopolitickej mapy je vhodné na
rýchlejšiu orientáciu, no predovšetkým poukazuje na charakter (úskalia) výskumu v dnešnej po-
hraničnej oblasti (napriek intenzívnym integračným procesom). Rozdiel medzi územím Slo-
venskej republiky (Záhorie) a územím Českej republiky (juhovýchodná Morava) je citeľný
predovšetkým v intenzite a kvalite predchádzajúcich výskumov. Táto skutočnosť určuje kvalitu
údajov vstupujúcich do výskumu. Konkrétnejšie geografické vymedzenie skúmaného priestoru
sa nachádza v podtitule práce – „južná časť Dolnomoravského úvalu vo včasnom stredoveku“.
Termín „južná časť Dolnomoravského úvalu“ budem používať na označenie skúmaného regiónu
v celej práci. Aj v tomto prípade ide o určité zjednodušenie, ku ktorému som nútený čisto z prak-
tických dôvodov. Presné vymedzenie záujmového územia sa nachádza v časti „Geografické vy-

členenie skúmaného územia“.
Prostriedkom skúmania budú archeologické pramene – pozostatky po ľudských aktivitách,

ktoré môžeme z časového hľadiska zaradiť do 6. až začiatku 13. storočia (rs.1 – rs.5). Pozornosť
budem venovať všetkým doloženým zložkám sídelných areálov (komponentom sídelnej siete)
(Neustupný, 1986b, 226; 1994). Výskum by mal priniesť komplexnejší celkový pohľad na síd-
liskový vývoj v danom priestore – jeho „konštrukciu“2. Základné definovanie zákonitostí v štruk-
túre osídlenia v priebehu dlhšieho časového úseku bude prínosom aj pre ďalšie bádanie
archeológie a histórie. Okrem iného predovšetkým ako základný rámec determinujúci výcho-
diská iných výskumov.
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1 Nesmieme však zabudnúť, že v kultúrnom systéme jednotlivé subsystémy nepôsobia oddelene, ale, naopak, sú na-
vzájom previazané. Samozrejme, to neznamená, že zmena v jednom subsystému nevyhnutne musí viesť k zmene
vo všetkých ostatných subsystémoch (Macháček, 2007, 25).

2 Pojem „konštrukcia“ používam na zdôraznenie skutočnosti pregnantne vystihnutej D. Třeštíkom: „Dejiny pri-
tom boli (a dodnes, bohužiaľ, sú) považované za totožné s minulosťou, historici (a archeológovia) sa akosi sa-
mozrejme domnievali, že svojou prácou priamočiaro rekonštruujú minulú skutočnosť. Nikdy by nepriznali, že
jediné, čo môžu v skutočnosti robiť, je konštruovanie a nie rekonštruovanie obrazov, teda napodobenín minulej
skutočnosti, nie skutočnosti samotnej“ (Třeštík, 2001, 357).



TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ, CIELE VÝSKUMU

V práci vychádzam z viacerých teoretických a metodologických zdrojov. Základná metóda práce
je ukotvená v rámci procesualistickej paradigmy.3 V duchu „Novej“ archeológie považujem kul-
túru za systém, ktorý vzniká ako dôsledok previazaných subsystémov a ich vzťahu k environ-
mentálnym premenným (Redman, 1991, 297). Pri v zásade procesuálnom prístupe k prameňom
však do úvahy berieme aj postprocesuálnu paradigmu. Thomas Kuhn, autor „paradigmatickej“
koncepcie teórie vývoja vedy, hovorí o nesúmeriteľnosti dvoch vedeckých paradigiem (1997).
Dve paradigmy podávajú taký rozdielny pohľad na svet, že neexistuje žiadne vyššie hľadisko,
na základe ktorého by sme ich mohli porovnávať. Jeho koncepcia teórie vývoja vedy je založená
na opakujúcom sa trojfázovom cykle: kríza – revolúcia – normálna veda. Centrálnym termínom
jeho teórie je „paradigma“, t. j. „obecne uznávané vedecké výsledky (vzorové príklady), ktoré

v danej chvíli predstavujú pre spoločenstvo odborníkov model problémov a model ich riešení“

(Kuhn, 1997, 10). Paradigma prechádza všetkými vyššie uvedenými fázami vývoja vedy: vo
fáze normálnej vedy je rozpracovávaná v aplikáciách; kríza nastáva vo chvíli, keď už nie je
schopná poskytovať riešenia problémov, ktoré sú pred ňu kladené, a revolúcia predstavuje pro-
ces zmeny paradigmy, po ktorom opäť nasleduje fáza normálnej vedy (určovanej novou para-
digmou). Vedeckú revolúciu T. Kuhn definuje ako „také nekumulatívne udalosti vo vývoji vedy,

pri ktorých je stará paradigma úplne alebo čiastočne nahradená novou, ktorá je s paradigmou

starou nezlučiteľná“ (Kuhn, 1997, 98). Napriek proklamovanej nezlučiteľnosti si myslím, že
v súčasnosti je vo vedeckej diskusii bežné porovnávanie základných paradigmatických posto-
jov, čo sa prejavuje aj v praktickej rovine výskumu. Už samotné tvrdenie o nezlučiteľnosti pred-
pokladá isté porovnanie analyzovaných myšlienkových východísk. V neposlednom rade si treba
uvedomiť, že paradigma je len modelom reality (jazyka) a ako s takým s ním treba zaobchádzať:
využívať jeho možnosti, ale zároveň počítať s jeho obmedzeniami a s možnosťou jeho zmeny.

V takto definovanom postoji považujem za opodstatnený predovšetkým dôraz, aký kladie
postprocesuálna archeológia na úlohu jednotlivca a na symbolickú funkciu artefaktu. V prípade
oboch teoretických východísk sa, naopak, nestotožňujem s ich niektorými stanoviskami (resp.
s krajnými pólmi ich dialektiky ľudských dejín). V procesuálnej archeológii mám na mysli pre-
dovšetkým adaptačný determinizmus a v postprocesuálnej archeológii ide v prvom rade o vý-
razný subjektivizmus a jednostranné odmietanie zákonitostí vo vývoji a fungovaní ľudskej
spoločnosti (porovnaj Gojda, 1992, 283). Mojim cieľom je pristupovať k prameňom s určitým
vyrovnaným kompromisom medzi týmito dvomi paradigmami (pozri Beneš, 1993, 408; Gojda,
1992, 284; súhrnne Redman, 1991, 304). Použitie logicko-deduktívnych metód (procesualis-
tický prístup) by sa malo stať základom pre konštrukciu obrazu minulosti (minulých udalostí)
bez zanedbania významu vstupu individuálnej akcie jednotlivca do systému a s dôrazom na in-
terpretovanie výsledkov logicko-deduktívnych metód v relevantnom kultúrnom kontexte (výklad
kultúrnych prvkov v rámci pôvodnej kultúry) (porovnaj Hodder, 1982, 13; Johnson, 1999, 104,
107). Zásadným bodom určujúcim opísaný „uhol pohľadu“ na archeologické pramene je podľa
môjho názoru jedinečnosť pomeru medzi indivíduom a spoločnosťou. Pri snahe o pochopenie
javov súvisiacich s týmto pomerom vychádzame z tvrdenia N. Eliasa: „Ak chceme pochopiť
a porozumieť im (javom, pozn. M. H.), je potrebná zmena myslenia zameraná na jednotlivé izo-

lované substancie a prechod k mysleniu zameranému na vzťahy a funkcie“ (Elias, 2006, 28). Na
základe takto podmieneného pohľadu aplikujem v práci teóriu systémov. Systémové výskumy
sa vo vede obecne začali uplatňovať v druhej polovici 20. storočia. Jeden z prvých pokusov
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3 Opodstatnenosť takéhoto prístupu k prameňom v podmienkach českej archeológie výstižne obhajuje J. Machá-
ček (2007, 10). S jeho tvrdeniami sa vo svojej práci stotožňujem. Tiež ich pokladám za platné aj pre podmienky
archeológie na Slovensku.



o vypracovanie všeobecnej teoretickej koncepcie systémových výskumov uskutočnil v 40.-tych
rokoch 20. storočia Ludwig von Bertalanffy (Krcho, 1986, 70). Teória systémov vznikla ako
reakcia na obmedzené možnosti mechanistického prístupu (Bernbeck, 1997, 110). Systémový
prístup vychádza z holistického predpokladu, že pre vlastnosť celku sú dôležité interakcie medzi
jeho časťami; celok môže mať vlastnosti, ktoré nevyplývajú priamo z vlastností jeho častí. V tom
sa podstatne odlišuje od klasického newtonského predpokladu, že z vlastností častí vyplývajú aj
vlastnosti celku (Bernbeck, 1997, 110-11; Macháček, 2007, 22). Holizmus vznikol ako reakcia
na redukcionizmus4 a analytické postupy empirických vied (Sokol, 1998, 303). Stanovenie ho-
lizmu za jeden zo základných východiskových myšlienkových predpokladov výskumu pova-
žujem tiež za doklad snahy o prístup k prameňom, s vyrovnaným kompromisom medzi
procesualizmom a postprocesualizmom. Rozšírenie teórie systémov v archeológii od konca 60.
rokov 20. storočia bolo spojené s prehnanými očakávaniami. Išlo predovšetkým o predstavu, že
teória systémov umožní preniknúť do problémov ľudskej kultúry úplne nezaujato. To sa však
ukázalo ako nemožné. Predovšetkým postprocesualisti poukázali na subjektívnu podmienenosť
archeologických interpretácií (súhrnne Macháček, 2004; 2007, 23). Teória systémov predsta-
vuje v našom chápaní nástroj na efektívny opis kultúrnych procesov a na modelovanie vzťahov
medzi jednotlivými súčasťami kultúrnych systémov. Je teda metodickým nástrojom modelova-
nia.5 Jej aplikácia vedie v archeológii k väčšej argumentačnej logike a k opusteniu zjednoduše-
ných monokauzálnych interpretácií (Bernbeck, 1997, 123). Je tiež východiskom pri tvorbe
kvalitných interpretačných modelov. Štruktúru osídlenia definujeme ako množinu časopriesto-
rových a funkčných vzťahov ľudskej aktivity a ich prejavov (systému), teda v podstate ako prie-
nik troch štruktúr. Vzhľadom na prítomnosť štruktúry času v systéme a skutočnosť, že ide
o systém spojitý, pracujeme s teóriou dynamických systémov (Butzer, 1982, 280; pozri Me-
duna, Černá, 1992, 79). Z hľadiska vzťahu medzi systémom a okolím považujem štruktúru osíd-
lenia za otvorený systém. Teda ide o systém, v ktorom uvažujem o všetkých možných vplyvoch
okolia na systém a systému na okolie (o klasifikácii systémov z hľadiska ich vzťahu k okoliu pre-
hľadne Krcho, 1986, 82). 

Z uvedeného vyplýva, že metodologickým základom práce je archeologická metóda sfor-
mulovaná v 70. a 80. rokoch 20. storočia E. Neustupným (1986a; 1993) a doplnená o teóriu sys-
témov.6 V rámci špecializovanej problematiky výskumov osídlenia vybraných „regiónov“
ukotvenej v priestorovej archeológii (pozri Neustupný, ed., 1998b) je pre stanovenie výskum-
ných cieľov a použitej metodiky rozhodujúci spôsob vnímania geografického priestoru. Zo sumy
všetkých možností chápania tohto priestoru v archeológii (prehľad pozri Kuna a kol., 2004, 446)
chápem v tejto práci priestor primárne ako „priestor sídelný“, „priestor ekonomický“ a „priestor
symbolický“. 

Sídelný priestor – Chápanie priestoru ako množiny objektov a vzťahov súvisiacich so sídel-
nými aktivitami ľudí, teda ako priestoru jednotiek, ktoré majú nejakú reálnu funkciu v určitom
sídelnom systéme (Kuna a kol., 2004, 453), sa v práci prejaví predovšetkým vo veľkosti záuj-
mového územia. Skúmať určitý systém musíme v takom meradle, v akom tento systém kedysi
operoval. 
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4 Redukcionizmus tu chápem ako presvedčenie, že zložité skutočnosti možno stotožniť s ich zjednodušenými mo-
delmi a celé vysvetliť zo zákonitostí ich jednoduchších zložiek, (Sokol, 1998, 352; Störig, 2007, 557). Reduk-
cionizmus je jedným z postupov pozitivizmu, ktorý chce poznanie redukovať na vykázateľné, prípadne merateľné
fakty. Pozitivizmus je proti každému pojatiu, podľa ktorého sú za tým, čo vnímame, ešte nejaké súcnosti, formy
alebo zákony, ktoré môžeme poznávať (Störig, 2007, 506). 

5 Model vytvorený z teoretických pojmov musí byť prítomný hneď od začiatku archeologickej metódy (Neustupný,
1998a).

6 Model musí mať formu teórie (Neustupný, 1986a, 542-548; 1993, 154-178)! Z tohto hľadiska je zrejmé, že me-
todologický základ, z ktorého musí modelovanie vychádzať, leží v oblasti teórie systémov (Macháček, 2007, 20).



Ekonomický priestor – Včasnostredovekú spoločnosť, podobne ako akékoľvek živé spolo-
čenstvo, môžeme považovať za špecifický ekonomický systém (Smetánka, 1989, 43). Hodno-
tenie priestoru z hľadiska rozmiestnenia zdrojov surovín a nákladov na dopravu osôb a produktov
(teda v podstate z hľadiska ekologickej energetiky, pozri Foley, 1977, 166; Smetánka, 1989, 43)
budem realizovať prostredníctvom tzv. analýzy dostupnosti (Butzer, 1982, 216-219; Kuna a kol.,
2004, 468-471). Pozornosť zameriam aj na hierarchiu areálov (horizontálna a vertikálna orga-
nizácia systému) ako prejavu racionálneho správania sa spoločnosti a ekonomických hľadísk
(Butzer, 1982, 219; Grant ed., 1986). Rozloha územia nám tiež umožní pri výskume aplikovať
model centra a periférie (Champion ed., 1989; Kurnatowska, 1999). 

Symbolický priestor – Posledným východiskovým bodom je vnímanie priestoru v jeho sym-
bolickej rovine.7 Ide o chápanie priestoru v protiklade k procesualistickému abstraktnému vní-
maniu priestoru ako dimenzie, v ktorej sa uskutočňujú ľudské aktivity a odohrávajú sa udalosti.
Zdôraznenie symbolickej roviny priestoru znamená chápanie priestoru ako konkrétnej dimen-
zie, ktorá je spojená a tvorená konkrétnou ľudskou aktivitou. Priestor nemôže byť oddelený od
aktivít a udalostí (Tilley, 1994, 9-10). Z postprocesualistického hľadiska sú objekty geografic-
kého priestoru predovšetkým nositeľmi symbolického významu. Postprocesualisti zdôrazňujú
rozdielnosť pohľadu jednotlivých ľudí (komunít či spoločností) na krajinu. Ľudia v minulosti
mali určite rozdielny názor na to, čo je v krajine „skutočné“ (Johnson, 1999, 103). Jeden z kľú-
čových pojmov postprocesuálnej archeológie krajiny je pojem „miesto“ (place). Miesto nie je
len (abstraktným) bodom v priestore, je spojením určitého krajinného prvku s určitým význa-
mom (Kuna a kol., 2004, 483). Pri pohľade na priestor v symbolickej rovine sa budem koncen-
trovať na poznanie významu symbolických aspektov krajiny pre kultúrne zmeny v danom období
a na výskum „mentálnych schém“ v štruktúre osídlenia (Bernbeck, 1997, 201). V zásade sa po-
kúsim hľadať stopy symbolického (subjektívneho) vnímania krajiny v štruktúre osídlenia. Pri
tejto snahe sa zameriam na sledovanie odlišného správania sa systému za relatívne rovnakých
podmienok.

Postupy použité v práci vychádzajú v zásade z tzv. „priestorovej archeológie“ formulovanej
D. L. Clarkom (1977) a teórie sídelných areálov, ktorú formuloval E. Neustupný (1986b; 1994;
1998b).8 Z hľadiska praktického riešenia jednotlivých problémov čerpám predovšetkým z prác
J. Macháčka a tímu jeho spolupracovníkov (Dresler, Macháček, 2008; Macháček, 2007), ktorí
od 90. rokov minulého storočia dôsledne aplikujú iteratívnu metódu E. Neustupného pri riešení
problémov včasnostredovekej archeológie v moravskom prostredí. Dôležitým zdrojom inšpirá-
cie sú tiež práce M. Kunu, P. Medunu, E. Černej a Z. Smrža (Kuna, 1991; 1996; Kuna a kol.,
2004; Meduna, Černá, 1992; Smrž, 1987; 1991; 1994a; 1994b).

V intenciách dynamického ponímania krajiny ako súvislého priestoru areálov aktivity pri-
stupujem k archeologickým javom vo viacerých rovinách – empirické pozorovanie javov, ana-
lýza javov ako neživých jednotiek archeologickej kultúry a ich interpretácia v pojmoch živej
kultúry a historickej spoločnosti (súhrne Kuna, 1991). Ciele výskumu na vymedzenom území
preto definujem v týchto troch rovinách. Pre úspešný výskum je nevyhnutné na začiatku si po-
ložiť relevantné otázky. Už tento krok nemožno urobiť bez znalosti stavu výskumu riešenej 
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7 Tento posledný východiskový bod v určitom zmysle predstavuje protipól predovšetkým k ekonomickému vní-
maniu priestoru. Hlavným dôvodom jeho použitia je snaha prekonať nebezpečenstvo prílišného determinizmu
pri energetickom pohľade na ľudskú spoločnosť vo včasnom stredoveku. Pre minulé generácie, ako aj dnes, je totiž
neustále zachovaná možnosť voľby na základe pokusu a omylu a potom následné napodobovania úspešného ko-
nania (Smetánka, 1989, 47). 

8 E. Neustupný upozorňuje na skutočnosť, že teória sídelných areálov je formulovaná pre podmienky mladšieho pra-
veku a jej aplikovanie pri výskume starších alebo mladších období vyžaduje modifikácie (Neustupný, 1986b;
1994). Dôvodom potreby modifikácií je zmena vlastníckych vzťahov. Teóriu používame pre obdobie včasného
stredoveku s uvážením tejto potreby. Z hľadiska teórie sídelných areálov práve sledované obdobie umožňuje do-
kumentovať pôsobenie zmien vlastníckych vzťahov na štruktúru sídelnej siete.



prob lematiky, teda znalosti posledných modelov a interpretačných hypotéz. Takže už vo fáze em-
pirického pozorovania javov je prítomná predchádzajúca teória, ovplyvnená doterajšími zna-
losťami (Smrž, 1994b, 346). Druhou podmienkou na zvýšenie pravdepodobnosti úspešného
výskumu je podľa môjho názoru zameranie pozornosti na vybraný okruh otázok. Tento postup
zabraňuje rozmelneniu výskumu a záverov z neho do širokých interpretačno-argumentačných
horizontál, ktoré nestoja na úzkych pramenných vertikálach. V hypoteticko-deduktívnom prí-
stupe, ktorý budem pri výskume uplatňovať, sa preto zameriam na testovanie predovšetkým
troch základných hypotéz: 
● V prvom rade pôjde o hypotézu kumulácie sídlisk v širšom zázemí centrálnych miest (napr.

Dresler, Macháček, 2008; Galuška, 2005; Meduna, Černá, 1992; Poláček, 2008). 
● V diachrónnej rovine sa zameriam na testovanie hypotézy o zahusťovaní a diferenciácii sí-

delnej siete v 9. storočí a o jej kolapse v 10. storočí (napr. Dostál, 1987; Hladík, Poláček,
Škojec, 2008; Měřínský, 2008; Měřínský, Unger, 1979). 

● Ako poslednú podrobím testovaniu hypotézu o vplyve niektorých ekoparametrov (geomor-
fológia, geológia, pedológia, hypsometria (reliéf), hydrológia, klíma, vegetácia) na štruktúru
sídelnej siete (napr. Biermann, 2007; Dresler, Macháček, 2008; Kersting, 2007; Poláček,
2001; 2007a; Tencer, 2008). 
Cieľom výskumu na vymedzenom území je (re)konštrukcia sídelných foriem a štruktúr (syn-

chronický pohľad) a štúdium vývoja sídelného systému (diachronický pohľad). Základné okruhy
problémov, ktorým budem v práci venovať pozornosť, sú:
A) rovina empirického pozorovania javov:

1. kvantifikovanie funkčných prvkov (komponentov) sídelnej štruktúry v definovanom prie-
store a čase v rovine neživých jednotiek archeologickej kultúry,

B) rovina analýzy javov ako neživých jednotiek archeologickej kultúry:
2. sledovanie vývoja vzťahu funkčných prvkov (komponentov, sídelných areálov, mimosí-

delných areálov) sídelnej štruktúry k jednotlivým vybraným environmentálnym premen-
ným (ekoparametrom),

3. poznanie hraníc historických sídelných areálov,
C) rovina interpretácie v pojmoch živej kultúry, historickej spoločnosti:

4. (re)konštrukcia sídelnej štruktúry v danom priestore a čase (definovanie zákonitostí v sprá-
vaní sa systému – dynamický model)
a) poznanie vnútornej štruktúry historických sídelných regiónov (areálov komunít), s dô-

razom na ekonomický aspekt priestoru (analýza dostupnosti) a na vzťah centrum – pe-
riféria (lokalizovanie centrálnych miest – ich vývoj, funkcia a pozícia v sídelnej
hierarchii),

b) poznanie vzájomných vzťahov historických sídelných regiónov (areálov komunít),
c) diachronické porovnanie sídelných štruktúr jednotlivých periód včasného stredoveku

(kontinuita a zmena),
5. poznanie spôsobu reflexie sídelnej štruktúry na kultúrne, politické či ekonomické zmeny

(na zmeny vlastníckych vzťahov),
6. výskum mentálnych schém v štruktúre osídlenia – vplyv kultúrnych, politických či eko-

nomických zmien na symbolické aspekty krajiny.
Body 4 – 6 budú základom pri konštrukcii historického obrazu. Pri jeho tvorbe hlavnú po-

zornosť budem venovať tým tematickým okruhom, ktoré z hľadiska včasnostredovekých dejín
juhovýchodnej Moravy a juhozápadného Slovenska reprezentujú kľúčové historické procesy
a pre ktoré daný región poskytuje optimálnu pramennú základňu:
● formovanie prvých mocenských centier v Pomoraví v 8. storočí,
● sídelná a sociálno-ekonomická štruktúra hospodárskeho zázemia centrálnych lokalít Veľkej

Moravy,
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● odraz zániku Veľkej Moravy v archeologických prameňoch,
● otázka kontinuity sídelného vývoja juhovýchodnej Moravy a severnej časti Záhoria v 10.

a 11. storočí,
● štrukturálne zmeny osídlenia po zapojení územia do českého přemyslovského štátu a do ar-

pádovského Uhorska.

ŠTRUKTÚRA PRÁCE A POUŽITÁ METÓDA

Základným princípom použitým pri výskume je analýza vzťahu formálnych archeologických dát
ku geografickému priestoru – kombinovanie formálnych štruktúr s priestorovou dimenziou 
(k problematike formálneho a geografického priestoru v archeológii pozri napr. Neustupný, 1996).
Kombinovanie formálnych štruktúr s priestorovou dimenziou je dôležitý metodologický postup
nielen v archeológii (Macháček, 2007, 21). Splnenie požiadavky na uplatňovanie logicko-de-
duktívnych metód a charakter a množstvo dát si vyžaduje použitie príslušných technológií. V prí-
pade predkladanej práce ide o software slúžiaci na budovanie geografických informačných
systémov. Geografické informačné systémy sú jedným z najefektívnejších spôsobov zberu, or-
ganizácie a využitia veľkých objemov priestorových dát. Hrajú dôležitú úlohu v príprave nede-
štruktívneho terénneho výskumu a pri jeho následnej analýze (Kuna a kol., 2004, 430). 

Vznik tejto práce je vo veľkej miere závislý od získania nových údajov v teréne a od ná-
slednej tvorby nových archeologických dát. Dáta získané vo viacerých fázach terénneho vý-
skumu na základe vopred určenej stratégie budú postupne aplikované na jednotlivé predbežné
modely vytvorené zo stávajúcich prameňov. Jedným z dôvodov potreby nových výskumov je aj
snaha o relevantnú kritiku známych archeologických prameňov (predovšetkým vo vzťahu ku
geografickému priestoru). S týmto zámerom bude realizovaná prvá fáza terénnych aktivít 
(I. FTA) (pozri nižšie). Výrazným obmedzením plánovaného výskumu je skutočnosť, že skú-
maná oblasť v súčasnosti leží na území dvoch štátov. Do značnej miery ide o komplikáciu pre-
dovšetkým z hľadiska praktickej stránky výskumu (rozdielna legislatíva, dostupnosť mapových
podkladov a pod.). Plánovaný terénny výskum však podľa môjho názoru bude mať potrebnú
vypovedaciu hodnotu aj napriek tejto skutočnosti. Môj optimizmus v tomto smere podporuje aj
vedomosť o terénnych výskumných aktivitách, ktoré v súčasnosti prebiehajú v severnej časti
Záhoria (mapovanie osídlenia pod vedením P. Baxu). 

V praktickej rovine je prvým krokom spracovanie prvého obecného modelu, v ktorom sa za-
meriavam na dôkladné definovanie testovaných hypotéz. Potom bude nasledovať formulovanie
prvého predbežného modelu na základe dostupných archeologických a geografických dát, s po-
užitím programu určeného na budovanie GISu (parametrický a kvantitatívny opis jednotlivých
komponentov sídelnej siete a základných vzťahov medzi nimi a ich vzťahu k niektorým prí-
rodným činiteľom – entitám a kvalitám prírodného prostredia (porovnaj Dresler, Macháček,
2008; Neustupný, 1994). Zdrojom archeologických dát budú: novo spracované pramenné pu-
blikácie, topografie katastrov spracované na mikulčickom pracovisku AÚ AV ČR Brno, topo-
grafie katastrov spracované Pamiatkovým úradom SR a Státní archeologický seznam – SAS
(Bečvář et al., 2003). Základné geografické dáta budú pochádzať z digitálnych máp sledovaného
územia v mierke 1 : 10 000 (zdroj – Český úrad zememeračský a katastrálny a Geodetický a kar-
tografický ústav SR).

Takto vytvorený model bude podrobený kritike v dvoch krokoch – dvojnásobným vložením
nových archeologických dát (nových archeologických prameňov). Základné metódy pri získa-
vaní nových údajov (arch. prameňov) v teréne sa budú pohybovať v rámci nedeštruktívnej ar-
cheológie (Kuna a kol., 2004; Neustupný, 1996). Terénne aktivity: vizuálny prieskum, analytický
povrchový zber, mikrosondáže.
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V prvom kroku – prvá fáza terénnych aktivít (I. FTA) sa pozornosť zamerá na územia z naj-
menšou hustotou komponentov sídelnej siete na jednotku plochy. Cieľom tohto postupu je od-
povedať na otázku, či územia s malou hustotou komponentov nevznikli v dôsledku absencie
terénneho výskumu (pozri Dresler, Macháček, 2008), respektíve či ide o obraz nerovnomernej
hustoty osídlenia, či o obraz rôznosti deštruktívnych a kvantitatívnych transformácií prameňov
alebo o obraz stavu archeologického výskumu (porovnaj Neustupný, 1986a). Následne budú
z údajov získaných v teréne vytvorené dáta a tie budú vložené do prvého predbežného modelu.
Aplikovaním nových dát bude vytvorený druhý predbežný model.

V druhom kroku – druhá fáza terénnych aktivít (II. FTA) – sa pozornosť zamerá predovšet-
kým na jednotlivé mikroregióny zadefinované na základe obecného modelu (pozri „Geogra-

fické vyčlenenie skúmaného územia“). V rámci týchto mikroregiónov bude pozornosť zameraná
na územia, ktoré sú pre včasnostredoveké osídlenie optimálne z hľadiska prírodných podmie-
nok. V predikcii areálov archeologického záujmu sa zohľadnia enviromentálne premenné. Z úda-
jov získaných v teréne budú vytvorené dáta a tie budú vložené do druhého predbežného modelu. 

Po kritike (testovaní) druhého predbežného modelu zameriam pozornosť na zisťovanie zá-
konitostí v archeologických prameňoch – syntéza archeologických štruktúr (voľba konkrétnej
metódy syntézy bude závislá od analýzy dát – od vlastností vzniknutého deskripčného systému
a od prediktívného modelu). Posledným krokom pred samotnou interpretáciu bude validácia zá-
verov. V závere práce vyslovím interpretáciu – formulovanie nového modelu (pokus o odpovede
na vyslovené historické otázky).

HISTÓRIA VÝSKUMU

Skúmaný región leží v súčasnosti na území dvoch štátov (ČR a SR). Tejto skutočnosti zodpo-
vedá aj rozdielnosť miery spracovania problematiky. Dotknutému územiu Slovenska – severná
časť Záhoria bola v minulosti venovaná oveľa menšia pozornosť ako juhovýchodnej Morave.
V prácach slovenských bádateľov zameraných na výskum osídlenia vo včasnom stredoveku je
pozornosť sústredená predovšetkým na územie Slovenska ako celku (Bialeková, 1985; Čaplo-
vič, 1998a; Chropovský, 1985; Ruttkay, A., 1985a; 1985b; Šalkovský, 1984; 1988). Cielené vý-
skumy určitého vybraného regiónu v rámci celého územia Slovenska sú skôr sporadickými javmi
(Čaplovič, 1996; Čaplovič, Habovštiak, 1996; Ruttkay, M., 1993; 1996; Ruttkay, A., 2006;
König, 2007;). „Stigma“ hraničného priestoru sa prejavila na Záhorí aj v povojnovej archeoló-
gii v druhej polovici 20. storočia. Napriek unikátnym nálezom a intenzívnemu výskumu na ju-
hovýchodnej Morave (pozri nižšie) ostalo severné Záhorie z hľadiska intenzity výskumu
okrajovou oblasťou. Tento stav pretrvával v podstate až do 90.-tych rokov 20. storočia, keď sa
začali na Záhorí realizovať viaceré výskumné projekty a väčšie záchranné výskumy (napr. Baxa,
Glaser-Opitzová, 2005; Baxa et al., 2005; Blažková, Kuzma, Rajtár, 2000; Elschek, 2002; 
Elschek, Marková, 2000; Ferus, Baxa, 2005). Azda najväčšiu zásluhu na archeologickom vý-
skume v oblasti Záhoria v druhej polovici 20. storočia mala predovšetkým Ľudmila Kraskovská,
ktorá tu preskúmala desiatky archeologických lokalít. Základné publikované archeologické pra-
mene s príslušnou literatúrou (vrátane prác Ľ. Kraskovskej) k včasnostredovekému osídleniu
Záhoria nachádzame v súpise z roku 1989 (Bialeková, 1989). Na túto prácu nadviazal až skoro
po dvadsiatich rokoch T. Tencer, ktorý spracoval databázu včasnostredovekých lokalít (nielen)
z bývalého okresu Senica (územie spadajúce pod senický okres do roku 1996) (Tencer, 2006;
2008). Približne od 90.-tych rokov 20. storočia skúma vývoj včasnostredovekého osídlenia v se-
vernej časti Záhoria Pamiatkový úrad SR. Projekt vedie P. Baxa. V roku 2008 kolektív autorov
vypublikoval prvé predbežné výsledky tohto výskumu (Baxa, Prášek, Glaser-Opitzová, 2008).
Skôr ako solitérne javy vo výskume danej problematiky môžeme označiť práce V. Turčana a E.
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Krippela, ktoré sa zaoberajú vzťahom osídlenia a prírodného prostredia v oblasti juhozápad-
ného Slovenska (Krippel, 1984; Turčan, 1988). Žiadna z uvedených prác neprekračuje hranicu
určitého archeologického snímkovania regiónu. V dostupnej literatúre sa nenachádza systema-
tizujúci pohľad na štruktúru včasnostredovekého osídlenia v severnej časti Záhoria. Najviac sa
tomuto cieľu približuje predovšetkým práca T. Tencera (2006).

Na juhovýchodnej Morave sa ako prvý pokúsil načrtnúť obraz sídelnej štruktúry so zamera-
ním na veľkomoravské obdobie V. Hrubý (1970). O prvý komplexnejší pohľad na problematiku
zaslúžili cca v 80.-tych rokoch 20. storočia B. Dostál, Z. Měřínský a J. Unger (Dostál, 1987; Mě-
řínský, 1980; 1982; 1986b; 1991; Měřínský, Unger, 1979; Unger, 1993). Od 90.-tych rokov sú
v odbornej spisbe moravských autorov zastúpené predovšetkým práce skúmajúce včasnostre-
doveké osídlenie určitého mikroregiónu v okolí významnejších (respektíve systematickejšie
skúmaných) lokalít (Pohansko, Mikulčice, Staré Město – Uherské Hradiště) (Galuška, 2000b;
2005; Klanica, 1987; Klanicová 2001; Měřínský, 2001a; Poláček, 2008; Snášil, 1992). Práce
v rovine syntéz sa objavujú skôr v prípade vybraných fenoménov. Predovšetkým ide o hradiská
a hrady, mestá či cestnú sieť (Kordiovský, 2008; Kouřil, Měřínský, Plaček, 1994; Květ, 1999;
Měřínský, 1981; 2001b; Měřínský, Zumpfe, 1998; Novotný, 1970; Plaček, 1983a; 2008; Plaček,
Procházka, 1986; Procházka, 1993; 2009; Procházka, Doležel, 2001; Staňa,1985;). Okrem vý-
stupov, ktoré sú výsledkami archeologického, resp. historického výskumu, sú pre sledovaný
problém (z hľadiska procesuálneho) prínosom práce prekračujúce hranice týchto sociálnych
vedných disciplín. Na jednej strane ide o články archeológov, ktorý pracujú s výsledkami rôz-
nych prírodovedných analýz (Frolíková-Kaliszová, 2007; Poláček, 1999; 2001a; 2007; Snášil,
1973; 1976; 1978; Unger, 1991). Na strane druhej ide o state prírodovedcov, ktorí majú blízko
k archeológii (Havlíček, 1999; Opravil, 1983; 1999). Komplexnejšie poznatky však prinášajú
predovšetkým výstupy spoločných projektov (Havlíček, Galuška, Poláček, 2005; Macháček et
al., 2007; Poláček, Škojec, Havlíček, 2005; Procházka, Havlíček, 1996; v týchto prácach star-
šia literatúra). Okrem uvedených prác, ktoré skúmajú definované problémy „programovo“, v do-
stupnej literatúre nachádzame pomerne široké spektrum prác, ktoré sa z rôznych hľadísk vo
väčšej alebo menšej miere dotýkajú danej problematiky. Všetky vyššie uvedené práce (po kri-
tickom vyhodnotení) spolu s analýzou archeologických kontextov z nových výskumov tvoria zá-
klad pre vytváranie syntéz a následných interpretácií (s použitím modelov v intencii
archeologickej metódy vypracovanej E. Neustupným 1986a).

Predkladaná práca priamo nadväzuje na projekty realizované Archeologickým Ústavom Brno
expozitúrou v Mikulčiciach. Ide o „nivný“ projekt a projekt „zázemie“ Náplňou „nivného“ pro-
jektu bol široko interdisciplinárne poňatý výskum údolnej nivy rieky Moravy a archeologické
mapovanie katastrálnych území obcí v oblasti Dolnomoravského úvalu. V rámci tohto projektu
sa výskum zameral na štyri základné okruhy otázok: 1) rekonštrukcia prírodného prostredia sí-
delných areálov veľkomoravských centier, 2) štúdium ekonomických vzťahov sídliskových
komplexov, 3) otázka uprednostňovania nivných polôh pri budovaní veľkomoravských centier,
4) problém zániku veľkomoravských centier (Hladík, Poláček, Škojec, 2008; porovnaj Machá-
ček et al., 2007; Poláček, 1999, 229-230, 2001; 2002). Dôležitou súčasťou v realizovaní nivného
projektu (pre ďalší výskum v podstate nevyhnutnou) bolo spracovanie archeologických „topo-
grafií katastrov“ v priestore, na ktorý sa v našej práci zameriavame a archeologický a geolo-
gický prieskum pieskových dún v oblasti sútoku Moravy a Dyje (Janál, 2005; Klanicová, 2000;
2005; Menoušková, 2005a; 2005b; Menoušková, Vaškových, 2005; Poláček, Škojec, Havlíček,
2005; Škojec, 1997; 1998; 2000; 2005a; 2005b; Vaškových, 2005; Vaškových, Menoušková,
2004;).9
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V rámci projektu „zázemí“ boli spracované pramenné podklady na hodnotenie štruktúry osíd-
lení v najbližšom zázemí mikulčického centra, t. j. do vzdialenosti 7 km od pomyselného stredu
aglomerácie. Súčasťou projektu boli aj lokality v slovenskej časti zázemia, predovšetkým v ka-
tastri obce Kopčany (pozri Poláček, 2008). 

Tretí významný projekt smerujúcim k zodpovedaniu v úvode položených otázok realizoval
Ústav archeológie a muzeológie, Filozofickej fakulty MU v Brne. Základným cieľom tohto pro-
jektu bol výskum hospodárskeho zázemia včasnostredovekého centra na Pohansku pri Břec-
lave (Dresler, Macháček, 2008).

GEOGRAFICKÉ VYČLENENIE SKÚMANÉHO ÚZEMIA
(PRIESTOROVÁ ŠTRUKTÚRA)

Základom „regionálneho prístupu“ je predpoklad, že dané územie predstavuje v určitom zmysle
previazaný geografický, ekonomický a sociálny systém. Vyčlenenie regiónu preto nemožno
uskutočniť bez opretia sa o doposiaľ známy stav bádania o osídlení územia širšie poňatého, na-
dregionálneho charakteru (König, 2007, 3). Na druhej strane však neustále musíme mať na zre-
teli skutočnosť, že práve poznanie hraníc historických sídelných regiónov (komunitných areálov)
je jedným z cieľov nášho výskumu. Z hľadiska interpretácie je najvýhodnejšie, ak je región jed-
noznačne vymedzený aj krajinou (Kuna a kol., 2004, 464). Prienik týchto podmienok (geomor-
fológie krajiny, modelu hraníc historických sídelných regiónov, hypotéz o postavení a vývoji
centrálnych miest a pod.) určuje hranice záujmového územia v predkladanej práci.

Sledovaná oblasť sa rozkladá na území Slovenskej a Českej republiky (Obr. 1). Ide o priestor,
ktorý sa z hľadiska rozlohy pohybuje na úrovni makroregiónov. V zmysle Clarkovho rozdele-
nia priestorových analýz ide o úroveň na stupni makro (macro level) (Clarke, 1977, 12, 13).
Optimálny plošný rozsah výskumu sa nedá v obecnej rovine úplne jednoznačne stanoviť. Pri sta-
novovaní hraníc záleží od konkrétného charakteru prírodného prostredia a od sídelného sys-
tému, ktorý má byť skúmaný (Kuna a kol., 2004, 464). V zásade súhlasím s platnosťou tvrdenia,
že pri štúdiu väčších územných celkov v celom rozsahu včasného stredoveku sú postihované zá-
kladné trendy vývoja osídlenia, detailnejšie postihnutie jednotlivých javov je však vzhľadom
na nerovnomernú pramennú základňu diskutabilné (Meduna, Černá, 1992, 77). Kvalita skúma-
nia jednotlivých javov sa však zväčšuje realizovaním dôslednej kritiky prameňov a predovšet-
kým získavaním nových archeologických dát. Výskum na úrovni makroregiónu na druhej strane
umožňuje sledovať faktory a javy, ktoré sú na úrovniach mikro- či mezoregiónu limitované
malou rozlohou skúmaného územia. 

Rozloha územia vyčleneného v práci je stanovená s ohľadom na snahu skúmať územie, o kto-
rom predpokladám, že v danom období predstavovalo previazaný geografický, ekonomický
a sociálny systém. Pri stanovení rozlohy územia na jednej strane počítam s určitým rozšírením
rozsahu územia nad rámec predpokladaného previazaného systému, na druhej strane som, na-
opak, predovšetkým z praktických dôvodov nútený k definovaniu „umelých“ hraníc. Stanovené
hranice sa opierajú predovšetkým o prírodné prostredie (hydrológiu, geomorfológiu). Základ-
ným (uzavretým) geomorfologickým celkom, ktorý sa nachádza v jadre skúmaného územia, je
južná časť Dolnomoravského úvalu. Termín „južná časť Dolnomoravského úvalu“ budem
v práci používať pri obecnom označovaní pre celé vyčlenené územie.
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znamená zhromaždenie všetkých dostupných archeologických informácii o určitom území. Ide o jeden zo zá-
kladných pilierov Jankuhnovej sídelnej archeológie (pozri Kuna a kol., 2004, 454). Existencia „archeologického
snímku“ pre veľkú časť skúmaného územia je užitočným podkladom pre formulovanie vstupných hypotéz tohto
výskumu.



Z hľadiska krajinotvorných prvkov je pre vyčlenenie skúmaného územia rozhodujúca rieka
Morava. Môžeme ju označiť ako os prechádzajúcu celým skúmaným územím. Druhým výraz-
ným krajinotvorným prvkom skúmaného priestoru je rieka Dyje. Celé skúmané územie sa roz-
kladá v povodí týchto dvoch riek (Lauko, 1997, 64; Vlček et al., 1984, 48-49). V prípade rieky
Moravy ide o južnú časť povodia stredného toku a u Dyje je to časť povodia dolného toku (Obr.
2). Záujmové územie je na severe ohraničené sútokom rieky Svodnice s Moravou a na juhu sú-
tokom Moravy a Dyje. Sútok týchto dvoch riek leží v priestore, v ktorom sa nachádza južná
hranica Dolnomoravského úvalu (Czudek, 1997, 24; Havlíček, 1999, 182, Abb. 1). Skúmaný
región na území Slovenska je ohraničený rozsahom povodia rieky Myjavy. Hranica povodia
rieky Myjavy tak predstavuje južnú a juhovýchodnú hranicu celého skúmaného regiónu. Seve-
rovýchodná hranica na území ČR je zadefinovná povodím ľavobrežných prítokov Moravy, kon-
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Obr. 1. Záujmové územie na slovensko-českej hranici.

Figure 1. The territory in question on the Slovak-Czech border.

Obr. 2. Vymedzenie sledovanej oblasti na základe povodí vodných tokov.

Figure 2. Delineation of the region based on the catchment areas of the river basins.



krétne povodím Veličky a Svodnice. Severná hranica skúmaného územia prebieha po línii ohra-
ničujúcej povodia Syrovinky, Vracovského potoka, Zamazanej, Šardického potoka a Čejčského
potoka. Severozápadná hranica skúmaného regiónu je totožná z hranicou povodia Nemčického
potoka. Západnú hranicu predstavuje tok Trkmanky a Dyje. Rozloha plochy takto ohraničeného
regiónu je 2258 km2. Z hľadiska geomorfologických celkov (Obr. 3) prebieha južná hranica re-
giónu okrajovými časťami Borskej nížiny. Východná hranica prebieha cez Malé Karpaty, My-
javskú pahorkatinu a Biele Karpaty. Severná hranica leží vo Vizovickej vrchovine, Kyjovskej
pahorkatine a Ždánickom lese. A západná hranica leží v Dolnomoravskom úvale (Atlas krajiny
2006; Czudek, 1972; Demek et al., 1987, 88-89; Lukniš, 1972, 200-202). Pre jednoduchšiu
orientáciu uvádzam približný priebeh hraníc skúmaného regiónu pomocou súčasných sídel (Obr.
4). Južná hranica prebieha približne v línii Kúty – Lakšárska Nová Ves – Jablonica. Východná
hranica prebieha v línii Jablonica – Brezová pod Bradlom – Myjava. Severovýchodná v línii
Nová Lhota – Blatnička – Uherský Ostroh. Severná približne v línii Uherský Ostroh – Skoro-
nice – Brumovice. Západná a juhozápadná hranica prebieha v línii Velké Pavlovice – Podivín –
Břeclav. 

V centre takto definovaného priestoru sa nachádza významná veľkomoravská opevnená ag-
lomerácia Mikulčice-Valy. Výskum zázemia tohto hradiska, ako aj výskum sídelného vývoja
pred jeho vznikom (mocenským rozmachom) a po jeho zániku je jedným z ťažiskových bodov
predkladanej práce. Hranice skúmaného regiónu sú stanovené tak, aby presahovali najbližšie
zázemie mikulčického centra (Poláček, 2008). To umožní pohľad na širšie priestorové súvislosti
predovšetkým pri snahe o poznanie hraníc historických sídelných regiónov, ako aj pri snahe
o poznanie vzájomných vzťahov historických sídelných regiónov (areálov komunít). Pri pres-
nom stanovení hranice sa opieram o povodia vodných tokov, pričom výber týchto tokov je pod-
mienený práve snahou o výskum tých regiónov, ktoré sa na základe súčasného stavu bádania
javia ako „hraničné“. Teda predstavujú akési územia stretu predpokladaných politických, kul-
túrnych a spoločenských jednotiek (areálov komunít) (pozri napr. Dresler, Macháček, 2008; Ga-
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Obr. 3. Hranice geomorfologických celkov v sledovanej oblasti (digitalizované podľa Atlas krajiny 2006; 
Czudek, 1972; Demek et al., 1987, 88-89; Lukniš, 1972, 200-202).

Figure 3. The boundaries of geomorphologic units in the area in question (digitize after Atlas krajiny
2006; Czudek, 1972; Demek et al., 1987, 88-89; Lukniš, 1972, 200-202).



luška, 2005; Měřínský, 1990; Poláček, 2008; Procházka, 1993). Hranice skúmaného územia tiež
prihliadajú na „historické“ regióny, známe z mladších písomných prameňov. Ide predovšetkým
o tzv. Lucko (súhrnne Mitáček, 2008). Veľká časť provincie Lucko sa rozkladala v severový-
chodnej časti skúmaného územia (Mitáček, 2008, 156, 162) Určitým vodidlom pri definovaní
hraníc bolo tiež administratívne delenie juhovýchodnej Moravy v rámci českého přemyslov-
ského štátu a administratívne delenie juhozápadného Slovenska v rámci arpádovského Uhorska
v mladohradištnom období (Hosák, 1959; Měřínský, 1990; 2008; Hoferka, 2008; Ruttkay, A.,
2008; Steihübel, 2004, 242-249). V južnej časti skúmaného územia v 11. storočí prebiehala hra-
nica Bratislavského a Nitrianskeho komitátu. Uhorská časť skúmaného územia teda v mlado-
hradištnom období administratívne patrila do Nitrianskeho komitátu (Steihübel, 2004, 244).
Moravská časť skúmaného územia v mladohradištnom období prislúchala Břeclavskému hrad-
skému obvodu (Hosák, 1959, 141; Měřínský, 1990; 2008, 12; Procházka, 1993, 112; Válka,
1991, 57).

Pretože z hľadiska možností terénneho archeologického výskumu ide o rozsiahly región, te-
rénny výskum bude zameraný na vybrané mikroregióny a krajinné transekty v rámci vyššie sta-
noveného územia. Ide o týchto päť celkov, které sa čiastočne prekrývajú (obr. 5):
1. Hradisko Mikulčice-Valy (hrad a podhradie).
2. Okruh 10 km okolo mikulčického hradu. Rádius mierne presahujúci predpokladané hospo-

dárske zázemie opevnenej aglomerácie v Mikulčiciach (Poláček, 2008).
3. Okraj údolnej nivy rieky Moravy na českej strane v úseku mezi Rohatcom a Lanžhotom.

V severovýchodnom úseku ide o oblasť s nejvyššou intenzitou osídlenia v rámci regiónu
(pravdepodobne ako hospodárske zázemie centra v Mikulčiciach), naopak, juhozápadná časť,
chudobná na doklady osídlenia, mohla byť hraničnou oblasťou mezi mocenskými okruhmi
centier v Mikulčiciach a Břeclavi-Pohansku (Dresler, Macháček, 2008).
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Obr. 4. Vymedzenie sledovanej oblasti na základe súčasných sídel.

Figure 4. Delineation of the area on the basis of contemporary settlement zones.



4. Územie ležiace medzi riekou Dyje, Trkmankou a Prušánkou ako oblasť predpokladanej hra-
nice mezi kulturnými sféramy Dolného Pomoravia, širšieho Brnenska a oblasti „podunaj-
skej“ (Měřínský, 1990).

5. Územie ohraničené približne tokmi riek Velká Syrovinka a Svodnice v blízkosti Veselí n. Mo-
ravou ako oblasť predpokladanej hranice mezi kultúrnymi a mocenskými sférami Mikulčíc
a Starého Města (Galuška, 2005; 2008).

ČASOVÉ VYMEDZENIE (ŠTRUKTÚRA ČASU)

Jednou zo základných funkcií (štruktúr) v archeologickom vnímaní je čas. Jedným zo zásad-
ných pohľadov na otázku historického času, ktorý sa uplatnil v sociálnych vedách v druhej po-
lovici 20. storočia, je Braudelova dekompozícia historického času na niekoľko „temporalít“.
Braudelova škola delí čas na čas udalostí (história v mierke človeka), tzv. krátky čas, na čas
s pomalým rytmom (sociálna história, história skupín a zoskupení) tzv. čas konjunktúry a na
čas dlhého trvania (nehybná história, história človeka v kontexte vzťahov k okolitému prostre-
diu), tzv. dlhé trvanie (Beneš, 1993, 411; Beneš, Brůna, 1994, 39; Leduc, 2005, 18-29). Toto
delenie je podľa Braudela len konštrukciou intelektu, „prostriedkom výkladu“, pričom každá
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Obr. 5. Mikroregióny vymedzené v sledovanej oblasti, pre terénny archeologický výskum. 
1 – hradisko Mikulčice-Valy; 2 – najbližšie „zázemie“ hradiska Mikulčice-Valy; 3 – okraj údolnej nivy

rieky Moravy na českej strane v úseku mezi Rohatcom a Lanžhotom; 4 – územie ležiace mezi riekou Dyje,
Trkmankou a Prušánkou ako oblasť predpokladanej hranice mezi kultúrnymi sférami 

Dolného Pomoravia, širšieho Brnenska a oblasti „podunajskej; 5 – územie ohraničené približne tokmi
Velká Syrovinka a Svodnice v blízkosti Veselí n. Moravou ako oblasť predpokladanej hranice mezi

kultúrnymi a mocenskými sférami Mikulčíc a Starého Města.

Figure 5. Microregions in the area, for ground-based archaeological field research. 
1 – the Mikulčice-Valy hillfort; 2 – the immediate “hinterland” of the Mikulčice-Valy hillfort; 3 – edge of
the alluvial plain of the River Morava on the Czech side between Rohatec and Lanžhot; 4 – the territory

between the rivers Thaya, Trkmanka and Prušánka as the region assumed to be the boundary between the
cultural spheres of “Dolné Pomoravie”, the wider Brno region, and the “Danube” region; 5 –the territory
roughly encompassed by the Velká Syrovinka and Svodnice rivers near Veselí n. Moravou as the region

assumed to be the boundary between the cultural and power spheres of Mikulčice and Staré Město.



z troch úrovní vnímania času je pokusom o vysvetlenie celku (Leduc, 2005, 20). Všetky tri tem-
porality sa spájajú do systému, modelu. Dlhé trvanie, konjunktúra i udalosť do seba bez pro-
blémov zapadajú, pretože všetky sa merajú rovnako (Leduc, 2005, 31). Východiskovým bodom
v prístupe k času v tejto práci bude predovšetkým úroveň dlhého trvania. Porovnanie jednotli-
vých archeologických periód s inými periódami nám umožňuje práve úroveň dlhého trvania.
Periódy tu vnímane ako určité synchrónne konštrukty, v ktorých sú podmienky a udalosti odo-
hrávajúce sa v danej perióde chápané ako analyticky súčasné (Beneš, 1993, 412). V práci sa
však nebudeme vyhýbať ani použitiu iných temporalít v zmysle snahy o prístup k prameňom
z určitým vyrovnaným kompromisom medzi procesuálnou a postprocesuálnou paradigmou, pro-
klamovanej v úvode práce.10

Základný časový rámec, v ktorom sledujeme nastolené otázky, je definovaný už v názve
práce. Z hľadiska štruktúry času je predmetom môjho výskumu včasný stredovek. Zvolené ohra-
ničenie a periodizácia tohto obdobia v sledovanom priestore je podmienené viacerými faktormi.
Jedným z prvých problémov, ktorý pri časovom vymedzení práce musíme riešiť, je skutočnosť,
že sledovaný región leží na území dvoch štátov, v ktorých nie je jednotný pohľad na časové vy-
medzenie a periodizáciu včasného stredoveku (pre Slovensko prehľadne Čaplovič, 1998b;
König, 2007, 9-12; pre Moravu – Měřínský, 2002, 25-33). Pri riešení tejto otázky vychádzame
predovšetkým zo skutočnosti, že sledovaná časť územia Slovenskej republiky vo včasnom stre-
doveku (a nielen vo včasnom stredoveku) tvorila s priľahlou časťou Moravy akýsi organický
celok, v ktorom môžeme predpokladať (a čiastočne aj máme doložený) rovnaký kultúrny a po-
litický vývoj (Měřínský, 1980). Vzhľadom na túto skutočnosť v našej práci pracujeme s perio-
dizáciou včasného stredoveku používanou bádateľmi na Morave a v Čechách (napr. Meduna,
Černá, 1992, 79; Měřínský, 2002, 25-33). Druhým dôvodom na zvolenie tohto postupu je sku-
točnosť, že táto periodizácia je používaná v jednom zo základných zdrojov dát pri tvorbe pred-
bežného modelu, v databáze nálezísk v SAS (Bečvář et al., 2003). 

Periodizačná schéma včasného stredoveku členená do piatich fáz (období) používaná v mojej
práci teda vyzerá takto: včasnoslovanské obdobie – 6. až 1. pol. 7. storočia (rs. 1); starohra-
dištné obdobie – 2. pol. 7. až 8. storočie (rs. 2); stredohradištné obdobie – 9. až 1. pol. 10. sto-
ročia (rs. 3); mladohradištné obdobie – 2. pol. 10. až 12. storočie (rs. 4); neskorohradištné
obdobie – koniec 12. až 1. pol. 13. storočia (rs. 5).

Záver

Vzhľadom na charakter článku, v ktorom neprezentujem žiadne konkrétne výsledky výskumu,
formulujem záver ako výzvu na diskusiu. Všetky vyššie prezentované skutočnosti môžeme po-
važovať za akúsi správu z prvej polovice cesty. Považujem ju za krok vytvárajúci podmienky na
lepšie naplnenie jednotlivých bodov výskumu a úspešné konečné dosiahnutie vytýčených cie-
ľov. Jednou z mojich hlavných ambícií pri písaní tohto článku bolo ponúknuť, v duchu snahy
o čo najflexibilnejší a najslobodnejší pohyb informácií, podnety na diskusiu už v priebehu vý-
skumu. Diskusia na úrovni definovania otázok a voľby metodiky výskumu je podľa môjho ná-
zoru často užitočnejšia ako siahodlhé úvahy nad hypotézami (často chápanými v rovine „faktu“),
vyslovenými bez definovania výskumnej metódy a bez konkrétneho prezentovania prameňov.
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10 Úroveň dlhého trvania sa uplatňuje v procesuálnom prístupe. Braudel nazýva dlhé trvanie „geografickým časom“.
Venovať sa mu znamená skúmať vzťahy medzi človekom a jeho prostredím. Pri histórii dlhého času v koncep-
cii antropológie ide o štúdium človeka, a nie jednotlivca krátkeho času udalosti (Leduc, 2005, 25). V postproce-
suálnej paradigme je čas vnímaný predovšetkým z pohľadu jednotlivca. V zmysle Braudelovho delenia teda
predovšetkým ide o krátky čas, čas udalostí.



K takémuto pohľadu na archeologický výskum v obecnej rovine ma priviedla práve práca na vyš-
šie opísanom projekte. Bez intenzívnej spolupráce a otvorenej diskusie by nebol prezentovaný
výskumný zámer zrealizovateľný.

Príspevok vznikol v rámci výskumného zámeru Archeologického ústavu Akadémie vied Čes -

kej Republiky Brno, v. v. i. č. AV0Z80010507 a ako súčasť riešenia grantu GA ČR č. 404/05/2671. 

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Summary

Early medieval settlement research along the southern part 
of the Slovak – Moravian frontier. 

Southern part of the Lower Moravian Vale (Dolnomoravský úval) 
in the early Middle Ages.

The purpose of this article is to provide information about the ongoing research focusing on the early
medieval settlement in the southern part of what is now the Slovak-Moravian border. The methodology
of the work is based on procedural paradigms. In what is essentially a procedural approach to the sources
we do, however, also take account of post-procedural paradigms. In the case of both theoretical starting
points I do not, however, identify with certain of their standpoints. By procedural archaeology
I principally mean adaptational determinism, while post-procedural archaeology is primarily concerned
with a distinct subjectivism and a unilateral rejection of the inherent laws in the development and
functioning of human society (porovnaj Gojda, 1992, 283). It is my aim to approach the sources applying
a certain balanced compromise between these two paradigms (Beneš, 1993, 408; Gojda, 1992, 284;
Redman, 1991, 304).

The crucial point defining the “angle” on the archaeological sources is the singularity of the
relationship between the individual and society. When attempting to understand the phenomena associated
with this relationship we base our ideas on the claim made by N. Elias – “If we want to grasp and

comprehend them (the phenomena, note by M.H.), we need to stop thinking about individual isolated

substance and start thinking about relationships and functions” (Elias, 2006, 28). On the basis of this
conditional viewpoint I apply the systems theory in practice. The systematic approach is based on
the holistic assumption that the phenomenon of the whole depends on the interaction between its
individual parts; the whole may have features which do not stem directly from the properties of its parts.
The methodological approach this work is based on is thus the archaeological method formulated in the
1970s and 80s by E. Neustupný (1986a; 1993), supplemented by the systems theory. As part of the
specialised issue of researching the settlements of selected “regions” anchored in spatial archaeology
(see Neustupný ed., 1998b), the way we perceive the geographical space is crucial in order to determine
the aims of the research and the methodology used. Of all the ways in which this space can be understood
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in archaeology (see Kuna a kol., 2004, 446), in this work I will use the word space to mean primarily
“settlement space”, “economic space”, and “symbolic space”.

The main principle used in the research will be analysis of the relationship between the formal
archaeological data and the geographical space – a combination of formal structures and spatial dimension
(e. g. Neustupný, 1996). On a practical level the first step will be to create the first general model, which
will focus on thoroughly defining the hypotheses to be tested. This will be followed by the formulation
of the first preliminary model on the basis of the available archaeological and geographical data using
a program designed to construct GIS (a parametric and quantitative description of the individual
components of the settlement network and the basic relationships between them and their relationship to
certain natural factors – entities and qualities of the natural environment) (Neustupný, 1994; see Dresler,
Macháček, 2008). This model will then be subject to a detailed critique in two steps, with the double
interpolation of the new archaeological data (new archaeological sources). The basic methods used to
acquire the new data (arch. sources) on site will involve non-destructive archaeology (Kuna a kol., 2004;
Neustupný, 1996). 

When determining the extent of the territory, on the one hand I am counting on the fact that the
territory extends beyond the scope of the cohesive system; on the other hand, for primarily practical
reasons I am forced to define “artificial” boundaries. These boundaries are mostly designated by the
natural environment (hydrology and geomorphology). The basic (enclosed) geomorphologic unit, which
is situated in the centre of the territory under review, is the southern part of the Lower Moravian Vale
(Dolnomoravský úval) (Fig. 1 – 5). To make it easier to pinpoint I will give the approximate course of
the boundaries of the region by listing places that are settled in modern times. The southern boundary runs
roughly in the line Kúty – Lakšárska Nová Ves – Jablonica. The eastern boundary is in the line Jablonica
– Brezová pod Bradlom – Myjava. The north-eastern boundary runs from Nová Lhota – Blatnička –
Uherský Ostroh. The northern boundary is approximately in the line of Uherský Ostroh – Skoronice –
Brumovice. The western and south-western boundaries run from Velké Pavlovice – Podivín – Břeclav.
In the centre of this delineated area lies the important Great Moravian fortified agglomeration of
Mikulčice-Valy.

The research draws on the archaeological sources – the relics of human activity which in chronological
terms we can date to the 6th to the beginning of the 13th century (rs.1 – rs.5). I will be focusing on all
the documented parts of the settlement complexes (components of the settlement network) (Neustupný,
1986b, 226; 1994). In order to dynamically conceptualise the landscape as a coherent space containing
zones of activity the archaeological phenomena will be approached on different levels – empirical
observation of the phenomena, analysis of phenomena such as the inanimate units of the archaeological
culture and the interpretation of these features in terms of live culture and historical society (see Kuna,
1991). Therefore I define the aims of the research in this territory on these three levels. 

As regards temporal structure, my research focuses on the early medieval period. The period-based
system of the early medieval period divided up into five phases (periods) used in this work is as follows:
the early Slavonic period – the 6th to the 1st half of the 7th century (rs.1); the Old Hillfort period –
the 2nd half of the 7th century to the 8th century (rs.2); the Middle Hillfort period – from the 9th to the
1st half of the 10th century (rs. 3); the New Hillfort period – 2nd half of the 10th century to the 12th
century (rs. 4); the Late Hillfort period – the end of the 12th century to the 1st half of the 13th century
(rs. 5).

In the hypothetical-deductive approach I use in this research I will concentrate primarily on testing
three basic hypotheses. The first will be the hypothesis that the settlements accumulated in the broader
hinterland of the central towns (e. g. Dresler – Macháček, 2008; Galuška, 2005; Meduna, Černá, 1992;
Poláček, 2008). On the diachronous level I focus on testing the hypothesis that the settlement network
became denser and differentiated during the 9th century and collapsed in the 10th century (e. g. Dostál,
1987; Hladík, Poláček, Škojec, 2008; Měřínský, 2008; Měřínský, Unger, 1979). The last hypothesis I test
is the effect of certain ecological factors (geomorphology, geology, pedology, hypsometry (relief),
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hydrology, climate, vegetation) on the structure of the settlement network (e. g. Biermann, 2007; Dresler,
Macháček, 2008; Kersting, 2007; Poláček, 2001; 2007a; Tencer, 2008). 

The aim of the research in this territory is to (re)construct the settlement forms and structures
(synchronous view) and study the development of the settlement system (diachronous view). The basic
issues I will focus on in this work are as follows: A) empirical observation of the phenomena –
quantification of the functional elements (components) of the settlement structure in a defined space and
time at the level of the inanimate units of the archaeological culture; B) analysis of the phenomena as

inanimate units of the archaeological culture – following the development of the relationship between
the functional elements (components, settlement complexes, non-residential complexes) of the settlement
structure and selected individual environmental variables (ecological parameters) and understanding the
boundaries of the historical settlement complexes; C) interpretation in terms of live culture and historical

society – (re)construction of the settlement pattern in a given space and time, understanding how the
settlement structure reacted to cultural, political, and economic changes (to changes in ownership) and
exploration of the mental patterns in the settlement structure – the effect of cultural, political, and
economic changes on symbolic aspects of the landscape.
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VČASNOSTREDOVEKÉ KVADRATICKÉ ZEMNICE 
– PROBLÉMY TERMINOLÓGIE, TYPOLÓGIE,

INTERPRETÁCIE A REKONŠTRUKCIE

Peter Šalkovský

Abstract: Príspevok je venovaný základným problémom terminológie, typológie, interpretácie a rekonštrukcie

domov označovaných ako kvadratické zemnice či polozemnice. Autor na základe analýz, konkretizuje definíciu kva-

dratických zemníc, odlišuje ich od iných stavieb intencionálne zahĺbených odlišným spôsobom a formálne triedi do

väčších znakovo príbuzných skupín.

Iné objekty ako kvadratické zemnice, interpretovateľné ako zahĺbené stavby, tvoria na sídliskách včasného stredo-

veku v stredovýchodnej Európe menšinu. Ide o pomerne pestrú škálu objektov tak z hľadiska formálneho ako i tech-

nologického, ktoré je nutné posudzovať individuálne. K diskusii je predložený návrh označovať takéto objekty

s hybridným princípom riešenia interiéru umelým termínom „polozemnica“, dosiaľ nevhodne používaným pre

menej zahĺbené kvadratické zemnice. Interpretačné a rekonštrukčné pokusy načrtnuté v štúdii sú chápané ako jedna

z metód výskumu logických štruktúr a prezentácie fragmentárne zachovaných dát, v snahe prispieť k ich poznaniu. 

Key words: Zemnice – včasný stredovek – terminológia – typológia – rekonštrukcia

Komplex stavieb, na prvý pohľad niekedy síce podobných, často však konštrukčne i interiérovo
rozlične riešených, ktoré boli vlastné pre viaceré etniká stredovýchodnej Európy (predovšet-
kým Slovania, Protorumuni, Uhri, sčasti Avari, Protobulhari, Balti), sa najčastejšie zvykne na-
zývať zemnice či polozemnice. Ide o stavby značne diferencované, s viacerými viac či menej
zreteľne pracovne vydelenými typmi a variantmi. Staršie i súveké germánske zemnice Európy
západnej,1 nemali s vyššie uvedenými stavbami genetické väzby, aj technologicky (no najmä
funkčne) boli odlišné, pretože to boli, miestami takmer výlučne, hospodárske stavby, tvoriace
súčasť sídlisk povedľa väčších nadzemných kolových domov (Guyan, 1952; Radig, 1958; Ah-
rens, 1966, Grimm, 1990, 24-62).

Všeobecná zhoda panuje v tom, že výrazne najrozšírenejším druhom zemníc stredovýchod-
nej Európy boli objekty označované časťou bádateľov ako kvadratické zemnice alebo kvadra-
tické polozemnice (Kudrnáč, 1966; Rafalovič, 1972; Pleinerová, 1975; Dostál, 1975, 46; 1987;
Parczewski, 1988a, 55; Baran, 1990; Fodor, 1990; Kozlov, 1997; Milošević, 1997; Šalkovský,
2001, 17-34 a ďalší). Jednu z typologických schém takýchto zemníc prezentujeme na obr. 1.
Zvyšok stavieb nazývaných zväčša tiež zemnice, polozemnice, vymedzených typologicky
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i funkčne už nie v takej zhode, reprezentujú zahĺbené objekty, oválneho, pretiahnutého ob-
dĺžnikovitého a kruhovitého pôdorysu, ktoré sa ale niekedy interpretujú aj ako nadzemné stavby
s čiastočným zahĺbením (Chudziak, 1987; Kobyliński, 1988b; Szymański, 1967; Donat, 1980,
46; Šalkovský, 2001, 34-56; Dulinicz, 2001,120-138 a ď.).

V tomto príspevku sa budeme venovať základným špecifickým problémom v oblasti termi-
nológie, typológie, interpretácie a rekonštrukcie domov označovaných ako kvadratické zemnice
či polozemnice, bez nároku na ich definitívne riešenie. Väčšina z nich mala funkciu obydlia,
resp. polyfunkčnej stavby, slúžiacej na bývanie i podomácku výrobu, časť bola hospodárskymi
stavbami. Ako obydlia vo včasnom stredoveku možno relatívne spoľahlivo interpretovať kon-
štrukcie, ktoré boli vybavené vykurovacím zariadením a mali relatívne pravidelné a plošne do-
statočné dimenzie (v zásade nad 4 m2) pre odpočinok jedného človeka alebo malej rodiny
(Dostál, 1975, 39-51). Iba tak mohli byť využívané na trvalé bývanie počas celého roka, t. j.
i v zime. Ostatné formálne podobné stavby, ale bez vykurovacieho zariadenia, menšie či nedo-
konalejšie vyhotovené – s výraznejšie nerovnými podlahami, menej pravidelnými pôdorysnými
tvarmi, nedokonalejšou konštrukciou stien a strechy alebo s výrazným inventárom výrobného
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Obr. 1. Typologická schéma kvadratických zemníc. 1A – kvadratické bezkolové zemnice; 
1AB – kvad ratické zemnice sochové; 1B – rožno- a stenokolové kvadratické zemnice.



charakteru (nástroje, suroviny, polotovary) či s viacerými pecami – sú viac či menej konkrétne
identifikované (napr. Donat, 1980, 74-84; Dulinicz, 2001, 150-165; Šalkovský, 2006, 113-117)
ako rôzne dielne alebo iné hospodárske stavby (klete, šopy, pivničky, sklady, senníky). 

*****

Už stručná definícia „kvadratických zemníc“ ako stavieb úplne alebo čiastočne zvislo za-
hĺbených do zeme, vzbudzuje u mnohých bádateľov pochybnosti a pokladajú ju za nedosta-
točnú, či dokonca mylnú (Dulinicz, 2001,120-150; 2008, 13, 14), v zmysle vymedzenia tvaru,
hĺbky i nadzemného vzhľadu a konštrukcie. Problém spočíva v tom, že podľa tejto, ale aj o kon-
krétnejšie rozmerové a kvalitatívne údaje rozšírenej definície by pri väčšine aj dnes jednoznačne
interpretovaných „zemníc“ nad úrovňou terénu vyčnievala okrem strechy i väčšia či menšia časť
stien, čiže nešlo by o stavby celé (okrem strechy) v zemi. Okrem toho pri mnohých výrazne
plytších stavbách nie je zrejmé, čo ešte možno nazvať zemnicou a čo nadzemným domom.
Umelý technický termín polozemnica, półziemianka, poluzemunica, napivzemljanka,
(Halb)Grubenhaus (tiež zväčša nie presnejšie definovaný – napr. Cygan, 2006, 61; Čremošnik,
1980, 155; Staňa, 1971; Vencl, 1985; Videjko, Terpylovskij, Petrašenko, 2005, 126-130 i ďalší)
v súlade s viacerými bádateľmi (napr. Kudrnáč, 1966, 220; Frolec, 1970; Donat, 1980, 57; Do-
stál, 1987a) pre kvadratické zemnice nepokladáme za vhodný. Termín zemnica je historicky
vžitý a používaný v rôznych obmenách vo všetkých slovanských jazykoch (zemljanka, zie-
mianka, zemunica, zemnice) na označenie miestami ešte v 19. storočí reálne existujúceho typu
domu.2 Ide o tradičný názov, vychádzajúci z dávnych reálií. Preto je vhodnejší, a to aj napriek
tomu, že je obecnejší a zahŕňa v sebe stavby pomerne širokého formálneho i funkčného spektra,
pre ktoré by sme dnes radšej zvolili iné, precíznejšie odborné názvy.

Ako však termín „kvadratická zemnice“ bližšie definovať? Ak by sme sa ho rozhodli použí-
vať iba pre úplne do zeme zahĺbené stavby, ktorým nad povrch vyčnieva iba zemou prekrytá stre-
cha, ako to urobili napr. Z. Kobyliński (1988b, 115) či V. Hrubý (1965, 109) alebo O. M.
Prichodňuk (1975, 16)3, zistili by sme, že takýmto kritériám by zodpovedalo iba veľmi málo
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2 Ako obydlie núdzové (napr. partizáni cez 2. svetovú vojnu), sezónne či príležitostné (pastieri, lovci), ale aj trvalé
obydlie istých sociálne okrajových skupín obyvateľstva (napr. Rómovia na Balkáne či maďarskej puszte) prežíva
v čiastočne „zmodernizovaných“ podobách aj v 20. stor. (Zimmermann, 1992; Makkay, 1999)

3 Ktorý dokonca predpokladá ich vývojové vzťahy, t. j. vývoj od zemníc cez kolové polozemnice po zrubové po-
lozemnice, čo by síce ako princíp genézy mohlo platiť, avšak reálne existovali takéto stavby dlhé stáročia sú-
bežne vedľa seba, na tých istých sídliskách a iba postupne sa viac presadzovali menej zahĺbené, resp. zemnice celé
v zemi ustupovali z funkcie obydlia do funkcie pivníc.

Obr. 2. 1 – Štruktúra zahĺbenia kvadratických zemníc; 2 – štruktúra plochy kvadratických zemníc.



objektov. Analýza zahĺbenia kvadratických zemníc4 (obr. 2:1) ukazuje dosť presvedčivo, že ta-
kéto, riešenia, teda zemnice bez nadzemných stien, určite neboli väčšinové, naopak, boli po-
merne ojedinelé. 

Zemnice hlboké 120 až 150 cm tvorili iba asi 11 % a nad 150 cm – iba asi 4 % zo súboru tak-
mer 1000 analyzovaných zemníc datovaných od prelomu 5./6. do 9./10. stor.5 Boli teda sku-
točne len extrémami, známymi najmä vo východoslovanskej oblasti (Šalkovský, 2001, obr. 19).
Vieme síce, že presná celková výška stien zemníc je spoľahlivo priamo rekonštruovateľná iba
vo výnimočných prípadoch, lebo závisela nielen od hĺbky stavebnej jamy, ale aj od uhla strechy.
Hĺbková úroveň v zemi zapustenej interiérovej časti však (nepriamo úmerne) naznačuje výšku
nadzemných obvodových stien, resp. nutnosť či nepotrebnosť ich existencie. Vychádzajúc z via-
cerými autormi zdôvodnených predpokladov, že steny zemníc dosahovali celkovú výšku asi do
1,5 m (bez ohľadu na to, aká časť bola v zemi a aká nad zemou) a celková výška interiéru domu
od podlahy po vrchol strechy (vzdialenosť štítovej väznice od podlahy) bola okolo 3 m, aby sa
mohla naplniť potreba voľného pohybu vzpriamenej postavy po objekte, ako i náležite upraviť
vzdušný režim, nutný na odvádzanie dymu z interiéru (Ľapuškin, 1958, obr. 112-115; Borisevič,
1969, 47; Vakulenko–Prichodňuk, 1984, 51; Pleinerová, 1986, obr. 3, 12). S uvedenými od-
hadmi korešpondujú aj výpočty A. M. Šepeleva (1980,184), ktorý v práci o konštrukcii a statike
novodobých sedliackych drevených domov a hospodárskych stavieb, uvádza koeficienty vzťahu
medzi sklonom, výškou dvojspádovej strechy a vnútornou šírkou domu.6 Z nich vyplýva, že na
to, aby strecha stavby širokej okolo 3 m (takých, t. j. s plochou okolo 9 – 12 m2, bola vo včas-
nom stredoveku väčšina – obr. 2: 2) so sklonom 45° mohla byť opretá priamo o zem (cca 20 cm
od steny jamy) a aby mohla dosiahnuť celkovú svetlosť (vzdialenosť podlahy a hrebeňa strechy
v jej osi) 3 m, musela byť zahĺbená ešte približne 1,5 m. Teda zdá sa, že väčšina (cca 80 %) sta-
vieb, ktoré označujeme ako kvadratické zemnice, museli byť opatrené i nadzemnými stenami 40
– 120 cm, najčastejšie však (cca 55 %) 70 – 100 cm vysokými. Nadzemné steny nižšie ako
30 cm sa už prakticky rovnali fixovaniu strechy priamo do humusovitej vrstvy asi 30 cm od ob-
vodu steny a vyžadovali by si zahĺbenie stavby do zeme až okolo 130 – 150 cm. Naopak, ak nad-
zemné steny boli vyššie ako 130 – 150 cm , stavba vlastne už nevyžadovala takmer žiadne
zahĺbenie. Takéto steny predpokladáme pri vtedajších bežných jednopriestorových nadzemných
stavbách. 

Domnievame sa teda, že „kvadratickými zemnicami“ obecne môžeme nazývať všetky včas-
nostredoveké stavby s plochou zväčša nad 4 m2, ťažiskovo 9 – 12 m2, prevažne s vykurovacím
zariadením, zahĺbené zvisle evidentne intencionálne pod úroveň súvekého povrchu minimálne
20 cm, zväčša však viac ako 30 cm a ťažiskovo 50 – 100 cm.7 Toto kritérium je vo väčšine prí-
padov dostatočným i na ich odlíšenie od rozmerovo podobných nadzemných stavieb s mierne
zahĺbenou či „prešliapanou“ podlahou, eventuálne zahĺbených sčasti do svahu. Výnimkou sú
podpivničené nadzemné stavby, tie sú však v skúmanom prostredí veľmi vzácne. Za podpivni-
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4 Použitá bola originálne zistená pôvodná hĺbka, ak tá nebola známa, použila sa tzv. rekonštruovaná pôvodná hĺbka
– t. j. k hĺbke nameranej od úrovne zistenia sa pripočítalo 50 % z hrúbky prirodzene vytvorenej recentnej nad-
podložnej vrstvy a ornice (vo väčšine prípadov išlo polovicu z približne 30 – 50 cm, teda 15 – 25 cm. Problema-
tické v tomto ohľade sú iba nálezy na planírovaných alebo inak neskôr upravovaných plochách, napr. navážkami,
náplavami, alebo i stavby situované v prudšom svahu, ktoré však netvoria štatisticky významnejší počet.

5 Naznačujú to aj iné analýzy, napr. Cygan, 2006, 32, ktorá v súbore včasnoslovanských „kvadratických polozem-
níc“ so známym zahĺbením (od dnešného povrchu) uvádza ako najčastejšie sa vyskytujúce stavby hlboké od 60
do 100 cm (54 %) alebo prehľady údajov o reálnom zahĺbení stavieb z väčších publikovaných sídlisk (napr.
Březno, Desau-Mosigkau, Pleinerová, 2001, 172, Tabelle 4 – 6; Krűger, 1967, 9; Mužľa-Čenkov, Hanuliak,
Kuzma, Šalkovský, 1993, 42, Tabela 1), kolíšuce najčastejšie medzi 50 – 100 cm.

6 Pri šírke obydlia 3 m a sklone krovu 45° bola podľa Šepeleva výška krovu v pomere 3 : 2. Teda 1,5 (polovica šírky
domu) x 1 (koeficient) = 1,5 m, pri uhle 55° to bolo 1, 5 x 1, 45 (koeficient) = 2,17 m atď.

7 Pozri tiež P. Donat, 1980, 57-62, P. Rappoport, 1975, 116-122.



čenie nemožno pokladať chladničku či zásobnú jamu s plochou nepresahujúcou zväčša 1m2,
teda len zlomok plochy pôdorysu, vyhĺbenú v sprašovej podlahe a prekrytú poklopom. 

Termín „kvadratické“ nemožno chápať striktne geometricky, ale iba ako pomocný výraz pre
všetky v pôdoryse štvoruholníkovité, najčastejšie štvorcu blízke, ale aj mierne obdĺžnikovité
(zvyčajne pomer dlhších a kratších stien neprevyšoval 1,5 : 1) či lichobežníkovité objekty, často
v rohoch zaoblené, s prevažne zvisle (niekedy i mierne šikmo či ľahko kotlovite) zahĺbenými ste-
nami a s prevažne rovnou (iba vzácne s výraznejšie misovitou, či jamovitou, čo však môže byť
aj dôsledkom erózie stien počas používania alebo po zániku stavby) podlahou, ktorý definuje
a odlišuje tieto najrozšírenejšie stavby od iných stavieb intencionálne zahĺbených (minimálne 20
– 30 cm) inak ako kvadraticky, t. j. v pôdoryse oválne, obličkovité, úzko obdĺžnikovité, nepra-
videlné či kruhovité, s prevažne misovitým, kotlovitým či nepravidelným profilom. Typickou
formou vykurovacieho zariadenia v obytných kvadratických zemniciach boli kamenné pece (až
v cca 60 %), iba približne desatina domov, najmä na slovanskom západe a severozápade, bola
vybavená ohniskom. Až na niektoré oblasti kde boli hlinené pece väčšinovým vykurovacím za-
riadením (napr. v jadre územného rozšírenia pražskej kultúry v medziriečí horného Dnestra,
Visly a Pripjate – tzv. Ripnivská skupina) a v zmiešanom románsko-slovanskom prostredí na dol-
nom Dunaji na lokalitách skupiny Ipoteşti-Cindeşti-Ciurel – Gavrituchin, 1993, obr. 6; Rappo-
port, 1975b, obr. 2, 4) boli inak interiérové hlinené pece v kvadratických zemniciach budované
iba výnimočné.

V korelácii so širokým európskym porovnávacím materiálom kvadratické zemnice (podľa
zachovaných prvkov pôdorysu, jeho tvaru, stôp nosnej či podpornej konštrukcie stien a strechy,
najmä výskytu eventuálne absencie kolov, ich počtu, rozmiestnenia a masívnosti) možno deliť
na základné typy a varianty (obr. 1). Ich typológiu pre rôzne i kultúrne rozdielne oblasti či lo-
kality, viacerými autormi načrtnutú, zdôvodnenú a detailizovanú (Guyan, 1952; Radig, 1958; Ah-
rens, 1966; Szymański,1967; Donat, 1980; Rappoport, 1975; Chudziak, 1987; Kobyliński, 1988;
Kozlov, 1997; Šalkovský, 2001 Dulinicz, 2001; Ruttkay, 2002b a ď.), však vo všetkých prípa-
doch treba chápať iba ako pokus o všeobecnú schému, podľa ktorej archeologicky zistené zvy-
šky pôdorysov autori primárne formálne triedia do istých znakovo príbuzných skupín, s ktorými
potom môžu ďalej pracovať.8 Pokiaľ sa však týka jednotlivých pôdorysov, je reálne často k dis-
pozícii viac ako jedna alternatíva typologického zaradenia, interpretácie a tým aj rekonštrukcie.
Nehľadiac na to, že mnohé domy počas svojej existencie prechádzali opravami i rekonštruk-
ciami, pri ktorých sa mohli zvoliť iné konštrukčné prvky a techniky.

Pri špecifikovaní hlavných archeologických typov či druhov kvadratických zemníc sa opie-
rame o termíny už zavedené a používané obecne a zvlášť v nemeckej archeológii (Guyan, 1952;
Ahrens, 1966 a ď.). 

Najpočetnejšie a formálne najjednotnejšie z kvadratických zemníc boli tzv. „bezkolové zem-

nice“ (Pfostenlose Grubenhäuser) – obr. 3: 1-9. Veľkú skupinu tvorili tiež zemnice, ktoré nie-
kedy boli paušálne nepresne nazývané kolové. Išlo o tzv. „sochové či dvojsochové (dvojkolové)

zemnice“ (Firstpfosten, Giebelpfosten, Zweipfosten Grubenhäuser) – obr. 3: 10-17 a zemnice pri
ktorých hlavným konštrukčným prvkom boli rohové koly a stenové koly (obr. 4), teda „rožno-

kolové“ (Eckppfosten Grubenhäuser) a „stenovokolové“ (Wandpfosten Grubenhäuser) zem-
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8 Na rozdiel od mnohých iných archeologických artefaktov, najmä produktov špecializovaných remesiel, zemnice
i iné sídliskové objekty boli produktom miliónov ľudí, rôzne pracovne nadaných, technicky zdatných i rôzne ma-
teriálovo vybavených, tvoriacich tieto objekty v rôznorodých pôdno-podložných, klimatických i vegetačných
podmienkach. Preto ich typológia je, prirodzene, vo svojej podstate založená na kvalitatívne inej, menej istej,
menej jednotnej a horšie porovnávateľnej východiskovej báze. Nehľadiac na to, že tu neporovnávame celé, ale
iba zlomkovite zachované produkty, ktoré sú navyše do istej miery vždy ovplyvnené, poznačené metódami ich te-
rénneho výskumu.
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Obr. 3. Kvadratické bezkolové zemnice. 1 – Horodok, objekt 10; 2 – Volynceve, objekt 13; 
3 – Lozna – Dorohoi, objekt 1; 4 – Raškiv 3, objekt 82; 5, 6, 12, 14 – Mužla-Čenkov, objekty 10, 227, 54,

277; 7 – Horodok, objekt 2; 8 – Žukowice 1, objekt 18; 9 – Eliseni, objekt 9; 
10 – Zajarje, objekt 1; 11 – Čataj, objekt 1; 13, 18 – Břeclav-Pohansko-Lesní školka, objekty 22, 91; 

15 – Štúrovo-Obid, objekt 8; 16 – Břeclav-Pohansko-Velmožský dvorec, objekt 86; 
17 – Bajč-Vlkanovo, objekt 10.
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Obr. 4. Kvadratické rožno- a stenokolové zemnice. 1 – Berehove, objekt 1; 2 – Dessau-Mosigkau, 
objekt 10; 3 – Kodyn 1, objekt 13; 4 – Horodok, objekt 12; 5 – Revne 1, objekt 111; 6 – Botosana-Suceava,

objekt 31; 7 – Koločin, objekt 2; 8 – Horeča, objekt 28; 9 – Semenky, objekt 4; 10 – Calfa, objekt 13; 
11 – Novotroicke, objekt 15; 12 – Calfa, objekt, 23; 13 – Břeclav-Pohansko-Jižní předhradí, objekt 252; 

14 – Užhorod-Radvanka, objekt 1; 15 – Cernat 2, objekt 20; 16 – Peňkivka 2, objekt 4; 17 – Bucov-Tioca,
objekt 11; 18 – Bajč-Medzi kanálmi, objekt 55; 19 – Mutěnice, objekt 92, 20 – Czeladź Wielka.



nice. V rámci nich možno pracovne narábať s viacerými variantmi, podľa toho, akou technoló-
giou boli stavané steny, krov a strecha, čo sa pokúsime bližšie rozviesť v nasledujúcej časti. 

Časť stien kvadratických zemníc tvorili zemné, najmä podložné hlinené, sprašové vysušené
(holé či obložením spevnené a izolované) zvislé steny stavebnej jamy, ktorých výšku môžeme
zväčša individuálne rekonštruovať a niekedy aj presne určiť. Ako sme už uviedli, predpokladá
sa, väčšina zemníc musela byť opatrená i nadzemnými stenami najčastejšie 70 – 100 cm vyso-
kými. Extrémne hlboké riešenia bez nadzemných stien, so strechou opretou priamo o zem boli
pomerne ojedinelé a viažu sa najmä na klimaticky drsné oblasti východnej Európy alebo loka-
lity s kvalitným sprašovým či hlinitým podložím, mimoriadne vhodným na veľké zahĺbenie.
Objektívne v konkrétnych prípadoch zväčša nemožno jednoznačne dokázať, či steny zahĺbenia
kvadratických zemníc boli, alebo neboli zvnútra nejako spevňované, resp. či nadzemné steny
zemnice boli stavané zvnútra, alebo zvonku jamy. Avšak za celkom isté, archeologicky doložené
môžeme pokladať riešenie, pri ktorom mali zemnice brvenné, doštené, eventuálne prútené steny
vnútri stavebnej jamy, a za pravdepodobné možno pokladať aj také riešenie, pri ktorom museli
byť nadzemné steny zvonka stavebnej jamy.

Termín „zrubové kvadratické zemnice“ (obr. 5) môžeme s istotou použiť pre tzv. bezkolové
zemnice so zrubovou konštrukciou kladenou zvnútra priamo od zemitej podlahy zachovanou in
situ (napr. Raškiv 3, objekt 50; Horodok, objekt 10, Celikov Buhor, objekt 2, Volynceve 2 a ď.
– Baran, 1986, obr. 25; Prichodňuk, 1975, tab. 6; Gorjunov, 1981, obr. 8: 1, 2; Peňak, 1980, obr.
23). Analogicky možno predpokladať takéto steny u značnej časti podobných zemníc bez kolo-
vej podpory stien a strechy s viac menej pravidelným štvorcovitým či obdĺžnikovitým pôdory-
som, so zauhlenými, približne kolmými rohmi (napr. väčšina domov z Raškiva 3, Luky
Kvetčinskej, Bucova, niektoré domy v Uherském Hradišti-Dolních Kotvicích atď. – Baran,
1986; Prichodňuk, 1983; Marešová, 1985, tab. 7: 8, 10 – obr. 3: 1-3; 5: 1, 3). 

Bezkolové zemnice so zaoblenými rohmi a s viac-menej nerovnými stenami či menej pravi-
delnými obdĺžnikovitými až lichobežníkovitými pôdorysmi boli pravdepodobne konštruované
odlišne – ich nižšie zrubové steny boli stavané z vonkajšej strany zahĺbenia od úrovne vtedaj-
šieho povrchu sídliska (napr. Raškiv 3, objekty 17, 81, 82; Žukowice 1, objekt 18, Cristuru Se-
cuiesc, objekt 3 – Baran, 1986, obr. 20: 17,18; obr. 28: 81, 82; Parczewski, 1993, obr. 24;
Székely, 1988, ako aj väčšina dvojsochových zemníc najmä z Podunajska, napr. takmer všetky
objekty z Garvan, Popina, Mužle-Čenkova, Šurian-Nitrianskeho Hrádku a ď. – Važarova, 1965;
1986; Hanuliak, Kuzma, Šalkovský, 1993; Bialeková, 1959 – obr. 3: 4-9; 5: 2;). Steny zvonku
zahĺbenia, kladené priamo na povrch sídliska v rôznej vzdialenosti od zahĺbenia,9 sa zatiaľ v pri-
márnej polohe našli iba výnimočne v Dessau-Mosigkau a Klučove (Krűger, 1967, tab. 5e; Ku-
drnáč, 1966, 215), čo je však celkom pochopiteľné, vzhľadom na to, že aj vnútri stavebnej jamy
sa steny zachovali len zriedkavo.10

Mnohé tieto stavby, hoci ich nazývame „bezkolové“ mohli mať aj kolové, resp. stĺpové sochy,
podpory krovu, avšak stĺpy boli iba začapované do základového rámu alebo iba postavené na
podlahu či zahĺbené mimo pôdorys domu len do ornice (obr. 5:1, 2). Dokladajú to dosť pre-
svedčivo pôdorysy tzv. sochových (dvojkolových) objektov s iba jednou zistenou sochovou
jamou v strede užšej steny (obr. 3: 11-13; 6: 2, 3), druhá tu musela byť riešená niektorým z vyš-
šie uvedených spôsobov (obr. 6).

K nadzemným stenám domov s centrálnym oporným stĺpom sa nezískali takmer žiadne po-
znatky. Predpokladá sa existencia štvorspádovej ľahšej strechy, položenej asi na zrubový rám
umiestnený zvonka či zvnútra jamy alebo priamo na povrch (Huľsk, objekt 9; Skibyncy, objekt
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19 V Dessau-Mosigkau boli brvná uložené tesne pri okraji obytnej jamy, v Klučove asi 50 cm od jej okraja
10 Najmä vo vlhkom prostredí, pri veľmi hlbokých stavbách alebo pôdorysoch prekrytých masívnou kompaktnou

deštrukciou či planírkou.
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Obr. 5. Pokusy o rekonštrukcie rôznych variantov kvadratických bezkolových (zrubových) zemníc. 
1 – Kaniv (upravené podľa G. G. Mezencevovej), 2 – Šurany-Nitriansky Hrádok, objekt 9; 

3 – Raškiv 3, objekt 50 (podľa V.D. Barana).



3; Zajarje, objekt 1 – Zvizdeckyj – Hotun, 1997, obr. 5; Chavľuk, 1974, obr. 6: 1; Gorjunov,
1981, obr. 7: 2 – obr. 6: 1).

Steny štvor- a šesťkolových variantov (obr. 4 a 7) mohli byť riešené niekoľkými spôsobmi:
Pri štvorkolových či rožnokolových zemniciach s kolmi presne v rohoch máme presvedčivo do-
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Obr. 6. Pokusy o rekonštrukcie rôznych variantov sochových (dvojkolových) kvadratických zemníc. 
1 – Zajarje, objekt 1; 2 – Monastyrok (podľa V. O. Petrašenkovej), objekt 1; 3 – Čataj, objekt 1.



ložené riešenia kolovo-drážkovej konštrukcie, v ktorej sa zúžené konce horizontálnych klád za-
súvali – začapovávali do verikálnych žliabkov v rožných koloch (in situ napr. Kodyn 1, objekt
13; Koločin, objekt 2; Revno, objekt 10 – Rusanova – Timoščuk, 1984, tab.8: 1; Simonovič,
1963, obr. 19; Michajlina, Timoščuk, 1983, obr. 5: 1 – obr. 7: 1; Pleinerová, 2000, 266). Ak boli
všetky koly dokonca čiastočne zapustené do rohov stavebnej jamy, dovoľuje to predpokladať
steny tvorené z dosák či aspoň z vonkajšej strany plocho okresaných trámov (napr. Kodyn 1, ob-
jekt 13, Horeča 2, objekty 1, 28; – Timoščuk, 1976, tab. 5 a 8; Vakulenko, Prichodňuk, 1984, 
47-48, obr. 8: 1). Ak bolo v stenách i viac kolov (obvykle 9 – 12) situovaných v takých pravi-
delných líniách a dištanciách, že mohli tvoriť tektonické jadro, plocha medzi nimi sa zrejme ho-
rizontálne vypĺňala štiepanými doskami alebo guláčmi zasunutými otesanými koncami do
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Obr. 7. Pokusy o rekonštrukcie rôznych variantov rožno- a stenokolových kvadratických zemníc. 
1 – Březno, objekt 69; 2 – Kraków-Nowa Huta 5B, obkekt 17 (podľa P. Poleskej a J. Bobera)



vydlabaných žľabov v stĺpoch. Pre takého domy sa používa opisný názov „kvadratické zemnice

s rámovou konštrukciou či drážkovou väzbou drevených stien do kolov“ resp. skrátene „kolové

drevom vykladané zemnice“. Na vykladanie ich stien sa mohli použiť kratšie kusy i menej kva-
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Obr. 8. Pokus o rekonštrukciu kolovej vypletanej kvadratickej zemnice. 
1 – Březno, obj. 5 (podľa I. Pleinerovej).



litného a tenšieho dreva. Potrebnú stabilitu samonosného skeletu stien takejto konštrukcie za-
bezpečoval zhora brvnový rám s nárožnou väzbou (Mjartan, 1960). 

Pokladám za nutné zdôrazniť, že aj menej pravidelne rozmiestnené kolové jamy v rohoch
i stenách zemníc zväčša nemožno interpretovať ako kolové jadro vypletaných stien, ale svedčia
skôr o kolovej podpore dreveného obloženia zemných stien zahĺbenia zvnútra, ktorá mohla byť
riešená aj formou tzv. zrubu bez nárožnej väzby (Pleinerová, 200, 265). Takéto situácie zacho-
vané in situ poznáme napríklad z Novotroického – objekty 15, 109, či Žukowíc 1, objekt 101 –
Ľapuškin, 1958, tab. 19; Kobyliński, 1988, obr. 51. Analogické riešenia môžeme predpokladať
aj v situáciách, kde sa síce drevo nezachovalo a stĺpy boli zahĺbené v líniách stien, avšak čias-
točne boli od nich vzdialené. V týchto prípadoch sa môže hovoriť o „kvadratických zemniciach

s kolmi fixujúcimi vydrevenie obytnej jamy alebo zemniciach s kolmi a zrubovými stenami bez

nárožnej väzby“.

Hybridná konštrukcia, akých v skutočnosti existovalo iste viac, bola zistená v Krakowe-
Nowej Huti 5B (Wyciąże), objekt 17 – obr. 7: 2 (Poleska, Bober, 1996). Brvná tu boli čapované
iba do stredostenových kolov, zatiaľ čo za rožné sa iba zasunuli. To bolo podstatne menej prácne
a pre stabilitu stavby v obytnej jame zrejme postačujúce. Nadzemné steny však už zrejme mu-
seli byť riešené zrubom s nárožnou väzbou.

S kolovými vypletanými stenami hore fixovanými spojnicami možno počítať najmä pri zem-
niciach s mnohými v nepravidelnej alebo zaoblenej línii rozmiestnenými subtílnejšími stenovými
kolovými jamami alebo vyslovene iba s kolíkovými jamkami či žliabkami (Mutěnice, objekt
92, Bajč-Medzi kanálmi, objekt 55 – Klanica, 1986, obr. 54; Ruttkay, 2002a, obr. 1a – obr. 4: 
18-20). V týchto prípadoch hovoríme o „kvadratických zemniciach s kolovými, prútím vypleta-

nými a hlinou vymazanými stenami“, alebo skrátene o „kolových vypletaných zemniciach“ (obr.
8). Stopy takýchto stien v podobe viac či menej zachovalých línií žliabkov či kolíkových ja-
miek sú okrem starobulharského, čiastočne avarského prostredia na juhovýchode (Teterivka,
objekt 7; Dunaújváros, objekt 23; Garvan, objekty 42, 49, 50, 58, 73 – Tomaševskij, Gavrituchin,
1992; Bóna, 1973; Važarova, 1986) známe najmä na slovanskom severozápade, inak sú pomerne
vzácne a boli viac príznačné pre germánske, respektíve škandinávske staviteľstvo (napr. Kosel,
Syvsig, Uldal Nord – Meier, 1994).

Pokusy o rekonštrukciu stien a typu krovu kvadratických zemníc sťažuje aj skutočnosť, že ko-
lové jamy v nich nemožno vždy jednoznačne interpretovať. Istými indíciami sú niektoré detaily
terénnej situácie. Pokiaľ sú stredostenové kolové jamy približne rovnaké ako rohové, alebo do-
konca, naopak, boli subtílnejšie, vtedy to asi neboli stopy po sochách, ale po koloch, ktoré spolu
s rohovými kolmi niesli strechu a mohli tvoriť aj tektonické jadro steny. Veľký priemer kolových
jám indikuje väčšiu hrúbok kolov a tým aj asociuje použitie ťažšej krytiny, alebo nutnosť od-
ľahčiť slabší skelet nadzemných stien. Čím hlbšia bola kolová jama po štítovej soche, tým väč-
šia mohla byť dĺžka sochy nad podlahou, čiže väčšia mohla byť svetlosť stavby – vzdialenosť
podlahy a hrebeňa strechy, alebo aj zaťaženie sochy váhou krovu a strechy. Aj tu však, ako vi-
dieť, je na výber viac variantov výkladu.

*****

Pri pokusoch o interpretácie a rekonštrukcie zemníc nemôžeme vynechať ani ich interiérové
vybavenie (Kravčenko, Strunka, 1984), hoci na jeho poznanie disponujeme iba skromným pra-
menným materiálom. Väčšina skúmaných stavieb v tomto smere neposkytuje skoro žiadne údaje.
Musíme preto analogizovať či dedukovať z lepšie zachovaných a preskúmaných terénnych si-
tuácií.11 Ide predovšetkým o zvyšky miestami zachovaných zemných vydrevených lôžok a lavíc
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11 Bližšie pozri – Šalkovský, 2001, 108-109, obr. 57, tam aj ďalšia literatúra k ďalším jednotlivým lokalitám.



pozdĺž dlhšej steny vedľa vykurovacieho zariadenia (Bucov-Tioca, objekt 11; Veľký Cetín, ob-
jekt 14; Uherské Hradiště-Dolní Kotvice, objekt 34; Čataj, objekt 1 – Comşa, 1978, obr. 8; Che-
ben, Ruttkayová, Ruttkay, 1995; Marešová, 1985, tab. 9; Šalkovský, 2007, obr. 2: 1; 9). Stopy
po menších kusoch nábytku, ako napr. lavičky, stolčeky, skrinky, sú niekedy v nezreteľnej po-
dobe zachované vo forme viacnásobných odtlačkov kolíkov, dvojíc či štvoríc menších kolov
v podlahe (napr. Mužla-Čenkov, objekt 300; Veľký Cetín, objekt 14 – Hanuliak, Kuzma, Šal-
kovský, 1993, tab. 7; Cheben, Ruttkayová, Ruttkay, 1995). Iba predpokladať možno aj klátové
stoličky a jednoduchšie kreslá vydlabané do kmeňa (Grodde, 1988, obr. 23), ktoré odtlačky ne-
zanechali. 

Kolíkové línie dokladajú aj občasný výskyt rôznych ohrádok (napr. pre mláďatá domácich
zvierat v zime) či odčlenenia časti vnútorného priestoru. Kolíky okolo vykurovacieho zariade-
nia zas dokladajú výskyt pomocných konštrukcií stojanov na upevnenie ražňa, zavesenie nádob,
kotlíkov na varenie či inú tepelnú úpravu potravín. Stopy masívnejších dvoch – štyroch kolov
okolo vykurovacieho zariadenia indikujú podpornú konštrukciu lapača dymu, dymníka (Štú-
rovo-Obid., objekt 10; Huľsk, objekt 29 – Zábojník, 1988, obr. 5; Zvizdeckyj, Hotun, 1997, obr.
3 – obr. 3: 15) alebo nejakej inej doplnkovej súčasti pece. 

Pomerne časté boli v podlahe zahĺbené menšie pomocné skladovacie jamy, príručné zásob-
ničky a chladničky v tvare malej misovitej, kotlovitej či truhlicovitej jamy, niekedy vyhĺbené aj
do zemných stien (Chľaba, objekt 43, Košice-Šebastovce, objekt 7; Ripniv 2, objekty 9, 15;
Dessau-Mosigkau, objekty 5, 6, 8, 9 a ď. – Hanuliak, 1989, obr. 6 ; Budinský-Krička, 1990, obr.
6; Baran, 1963; 1965; Krüger, 1967, obr. 9: 2,3; 10: 4, 5 a ď.). Niekedy to dokonca bola regu-
lárna či trochu zmenšená forma obilnej jamy hrncovitého, amforovitého či kužeľovitého profilu
(Raškiv 3, objekty 9, 56, 59, 81; Dunaújváros, objekty 20, 39, 53; Nitra-Mikov dvor, objekt 233
a ď. – Baran, 1986, obr. 19: 9; 24: 56; 26: 59; 1988; Bóna, 1973; Fusek, 1991, tab. 3: 1). – obr.
7: 2) , zväčša vytesnená k stene či rohu obydlia, ale s prístupom z interiéru – tak, aby drevený
vrchnák, ktorým musela byť prekrytá, čo najmenej prekážal.

Menšie predpecné, popolové jamky sú skôr výnimočné (Bucov-Tioca, objekty 1, 6, 9, 13; –
Comşa, 1978, obr. 6: 1; 7; 8: 2) , podobne ako väčšie pecné či ohniskové jamy (Mužla-Čenkov,
objekt 264; Staré Město 1, objekty 19, 23 – Hrubý, 1965, obr. 45:2;46:2, ; Hanuliak, Kuzma, Šal-
kovský, 1993, tab. 6). V blízkosti vykurovacieho zariadenia najmä vo včasnoslovanskom období
(Luka Kavetčynskaja, objekty 2, 8; Roztoky – Prichodňuk, 1983; Kuna, Profantová, 2006) bola
fixne do podlahy zapustená zväčša celá hrncovitá nádoba, ktorá asi funkčne súvisela s obsluhou
pece. Ďalší drobný inventár (nádoby, kuchynský riad, domáce náradie a odev) v teréne zachy-
távame iba fragmentárne, aj to zväčša, až na vzácne výnimky, nie na pôvodnom mieste.

Umiestnenie vchodu v terénnych situáciách zväčša iba nepriamo naznačujú plytké oválno-ja-
zykovité preliačiny z vonkajšej strany jednej zo stien obydlia,12 prípadne nenápadné výbežky,
zakrivenia v inak rovných líniách stien alebo šikmé rampovité chodbičky, umiestnené kolmo
v strede alebo v tretine steny, siahajúce približne do polovice steny zahĺbenia (z vnútornej strany
steny tu vtedy možno predpokladať situovanie dreveného schodíka, brvna, plochého kmeňa)
alebo až k dnu (Mužla-Čenkov, objekty 225, 277, 423; Prihorodok, objekt 1; Hnojné, objekt 35;
– Hanuliak, Kuzma, Šalkovský, 1993, tab. 5; 6; 11; Prichodňuk, 1975, tab. 27: 1 Šiška, 1964,
obr. 119 – obr. 3: 7, 13, 14, 15; 4: 4, 5, 7). Niekedy bola rampa čiastočne schodovite upravená
(Bíňa, objekt 292, Calfa, objekt 26 – Habovštiak, Prášek, 199, obr. 213; Čebotarenko, 1973,
obr. 43 – obr. 4: 10). Vzácne bol obdĺžnikovito-jazykovitý vstupný priestor (Nitra-Šindolka, ob-
jekt 8, 9 ; Staré Město 3, objekt 55; Užhorod-Radvanka, objekt 1; Točík, Sedlák, 1993, obr. 9,
11; Hrubý, 1965, obr. 44: 3; Peňak, 1980, obr. 23 – obr. 4: 14) ešte výraznejší (až 200 x 130 cm),
pričom vybiehal mimo obvod zahĺbenia domu súvislo v úrovni podlahy a v línii pôdorysu bol
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12 Pokiaľ nešlo o zvyšky výdutí – tajníkov, vyhĺbených zvnútra do stien zahĺbenia.



ešte niekedy opatrený dvomi stĺpmi pre zárubne dverí alebo konštrukciu zastrešujúcu vstupný
priestor do domu akýsi chodbovitý prístrešok, prístavbu. Prístup k dverám niektorých veľmi za-
hĺbených zemníc (Volynceve 2, objekt 13 – Jurenko, 1984, obr. 6 – obr. 3: 2) vstavaných do
znateľne väčšej stavebnej jamy, než bol vlastný príbytok, bol riešený dlhým k vchodu zboku
poloblúkovite zahĺbeným koridorom. Dvere bývali zväčša v južnej, štítovej stene, aby cez dverný
otvor interiér mohol byť čo najdlhšie prirodzene osvetľovaný i temperovaný slnečným svetlom.
Pri väčších nadzemných domoch sa zistili rozmery dverného otvoru cca 0,8 – 0,9 x 1,8 – 2 m
(Schuldt, 1988, 38), pri zemniciach však určite treba počítať s menšími dverami. Zvyšky oken-
ného otvoru pri zemniciach oproti peci a vchodu sa podarilo zistiť zatiaľ naozaj iba výnimočne
(napr. v Koračevke – Pleinerová, 1975, 40; 1986, obr. 16, 33), inak funkciu jednoduchých okien
asi plnili iba úzke vetráky, vytesané do polovice hrúbky dvoch susedných klád steny.

Orientácia domov, t. j. orientácia osi ich štítových stien a vchodu zväčša nie je zistiteľná,
pretože ju nemožno automaticky stotožňovať s dlhšou osou stavby, aj keď to tak pravdepodobne
vo väčšine prípadov bolo. V indikujúcich prípadoch pri obdĺžnikovitých zemniciach so zacho-
vaným vchodom či istou väznicovou líniou krovu, ale aj pri analogických nadzemných domoch
takmer zhodne prevládala kombinácia dlhších odkvapových stien s užšími štítovými približne
v pomere 3 : 1 oproti opačnej kombinácii.

*****

Zahĺbené stavby, ktoré nemožno interpretovať ako kvadratické zemnice, tvoria na sídliskách
staršieho včasného stredoveku v stredovýchodnej Európe iba menšinu. Pomerne zreteľne sa od-
lišujú od klasických kvadratických zemníc nielen svojim pôdorysom – predĺženým obdĺžniko-
vitým, 13 oválnym, obličkovitým až nepravidelným (obr. 9), ale (až na výnimky) aj menším
zahĺbením a zistenou plochou, interiérom vybaveným ohniskom či hlinenou pecou i veľmi zried-
kavým využívaním kolov v konštrukcii. V odbornej literatúre, najmä v poľskej, k nim existuje
pomerne bohatá diskusia (Szymański, 1967; Donat, 1980; Chudziak, 1987; Kobyliński, 1988;
Parczewski, 1993; Dulinicz, 2001; Šalkovský, 2001 a ďalší), z ktorej vyplýva, že tu celkove ide
o pomerne pestrú škálu objektov, a to tak z formálneho – tvarového, rozmerového, ako i tech-
nologického hľadiska. Nielenže neexistuje úplná zhoda obecne, ale niekedy dokonca ani vtedy,
ak sa týka interpretácie tých istých objektov. Prinajmenšom ich časť so stopami vykurovacieho
zariadenia je podľa nášho názoru funkčne interpretovateľná ako obydlia alebo polyfunkčné vý-
robno-obytné objekty. Poznáme ich predovšetkým na územiach západných Slovanov. V menšej
miere a čiastočne v iných formách ich evidujeme na územiach Slovenska, Moravy i Čiech, ako
aj južnejších regiónoch Karpatskej kotliny a Podunajska. Že ide o fenomén odlišný od kvadra-
tických zemníc, indikuje aj ich sčasti rozdielne územné rozšírenie.

Na základe rozboru výplní oválnych zahĺbenín z Poľska sú niekedy interpretované ako stavby
skladištné, pivničkovité súčasti väčších nadzemných domov, alebo ako jamovitá termická izo-
lácia (možno vyplnená slamou) pod nadzemnými stavbami, teda žiadne zemnice či polozemnice
(Kobyliński, 1988, 208; Dulinicz, 2008, 15). Nie je vylúčené, hoci na to tiež nie sú dostatočné
doklady, že niektoré z nich naozaj boli prekryté drevenými podlahami a až na nich sa nachádzali
ohniská. Tak sa napríklad interpretujú podobné objekty z anglosaskej osady vo West Stow (West,
1978). Otázka prekrývania pivníc drevenou podlahou v starších obdobiach stredoveku u Slova-
nov i v stredovýchodnej Európe vôbec, na rozdiel od západoeurópskeho prostredia, zvlášť na vi-
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13 Obdĺžnikovité pôdorysy, avšak nie s takým výraznými rozdielmi v dĺžke susedných stien (obvykle v pomere
viac ako 2 : 1) a s častou kolovou podporou strechy či stien, vyskytujúce sa v západnej a najmä v juhovýchod-
nej zóne Slovanmi osídlenej Európy (Moldavsko, Rumunsko) spolu s trapezoidnými tvarmi sú typologicky i ge-
neticky súčasťou spektra kvadratických zemníc.



dieku asi nie je aktuálna, keďže vieme, že výdreva podláh tu bola vzácna ešte v staršom novo-
veku. Zrejme sú teda oprávnené predpoklady (Kotigoroško, 1978), že vo väčšine prípadov zis-
tené pôdorysy tohto typu nepredstavujú celý plán stavby, pretože v takýchto relatívne malých
jamách sotva mohla žiť viacčlenná rodina. To by umožňovalo iba umiestnenie nižších stien
zvonka jám vo vzdialenosti asi 0, 5 – 1 m od ich okrajov, kde mohli byť rozložené lôžka a od-
kladacie priestory interiéru. Tak tieto obydlia mohli dosiahnuť plochu približne 7 – 14 m2, (teda
priemernú plochu kvadratických zemníc), pričom centrálna jama bola zrejme iba najviac frek-
ventovanou časťou obydlia s ohniskom. 

Časť týchto stavieb, najmä objekty bez vykurovacieho zariadenia, iste bola iba akýmisi ved-
ľajšími stavbami, prístreškami či pivničkami. Problematike „nekvadratických zemníc“ sme ve-
novali väčšiu pozornosť na iných miestach (Šalkovský, 2007; pozri LIT), ich typologickú
i funkčnú identifikáciu nemožno asi riešiť globálne, ale konkrétne od lokality k lokalite, od ob-
jektu k objektu. Tu iba v rámci diskusie o terminológii zahĺbených stavieb dávame na zváženie,
či by nebolo vhodné takéto objekty bez ohľadu na funkciu, na ich odlíšenie na jednej strane od
nadzemných domov s čiastočne (cca do 20 cm) zahĺbenou celou podlahou a na druhej strane aj
od klasických kvadratických zemníc, označovať už zmieneným umelým termínom „polozem-

nice“,14 ktoré by sa teda mohli definovať ako „stavby s hybridným, princípom riešenia interiéru,

ktorých značná časť (minimálne 1/3) plochy interiéru, zväčša centrálne situovaná a vybavená

kúreniskom, bola zahĺbená (zväčša viac ako 20 cm) v zemi a zvyšok interiéru po stranách cen-

trálnej jamy zahĺbený nebol“. V zahĺbenej časti sa obyvatelia mohli pohybovať vzpriamene
a obsluhovať ohnisko či pracovnú plošinu, nezahĺbená časť sa dala využívať na spanie a ako od-
kladací či pracovný priestor. Na rozdiel od kvadratických zemníc tu išlo o stavby odlišne čle-
nené nielen z formálneho ale aj z funkčného hľadiska. V takto chápanej terminológii by
kvadratické zemnice stačilo nazývať iba jednoslovne – zemnice. 
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14 Používanie termínu polozemnica pre menej zahĺbené kvadratické zemnice, teda také, ktoré mohli (museli) mať
aj nižšie nadzemné steny, napriek tomu, že vlastne tiež boli „polozahĺbené“, pokladáme za nevhodné. Jediné od-
lišujúce kritérium – menšia či väčšia hĺbka (aj to vlastne presne nedefinované), inak zväčša formálne a techno-
logicky blízkych, takmer neodlíšiteľných objektov, je iste kritériom nedostatočným – aj preto, lebo
pri kvadratických zemniciach naozaj neexistuje v zahĺbení nijaký predeľ medzi minimálne a maximálne hlbokými
stavbami. Naopak, ich hĺbkové spektrum je takmer plynulé (pozri obr. 2:1; Šalkovský, 2001, obr. 19)

Obr. 9. Hrubá typologická schéma ostatných druhov nekvadraticky zahĺbených stavieb – dlhých 
obdĺž nikovitých (2), oválnych, nepravidelných (3), kruhovitých, jurtovitých (4) zemníc a „polozemníc“.



K interpretácii veľmi plytko zahĺbených (ako napr. Wűstermark 20, objekt 1; Bardy; Uherské
Hradiště-Staré Město 6, objekt 21, 25 – Dulinicz, 2001, obr. 62; 73, Hrubý, 1965, obr. 49: 1, 2)
či prvých nadzemných stavieb, niekedy s pridruženou zahĺbeninou, ktoré sa popri zemniciach
výnimočne zachytávajú na včasnoslovanských vidieckych sídliskách (napr. Raškiv 3, stavba 1
pri zemnici 32; Pszczew 13, objekt 9; Mušiči, objekt 5; Mutěnice, objekt 75; Březno, o.70, Lee-
gebruch, objekt 1 – Baran, 1986, obr. 1; Parczewski, 1988a, tab. 64; Čremošnik, 1970, obr. 4;
Klanica, 1986, obr. 51A; Pleinerová, 2000, obr. 33; Dulinicz, 2001, obr. 67, 69) a sú typolo-
gicky nejednotné, musíme pristupovať tiež diferencovane a z prípadu na prípad. Zatiaľ je ich prí-
liš málo na nejaké zovšeobecňujúce závery, navyše časť z nich môžu byť i plytšie, orbou či
planírkou narušené zemnice. 

*****

Archeológia stredoveku v procesoch rekonštrukcie má širokú styčnú oblasť s etnografiou,
historickým výskumom domu i s dejinami architektúry. Na rozdiel od týchto vied, ktoré skúmajú
prevažne dosiaľ stojace a často i používané stavby so všetkými stavebnými prvkami, o ktorých
funkcii nemožno pochybovať, archeológia odkrýva len v rôznej miere fragmentárne zvyšky sta-
vieb a sídiel, ktoré je nutné zložitými spôsobmi interpretovať a rekonštruovať. Ide o interpretá-
ciu a rekonštrukciu v niekoľkých rovinách, na rôznych stupňoch abstrakcie. Vo všetkých fázach
sa spravidla ponúka viac možností výkladu, z nich mnohé môžu byť značne pochybné či proti-
chodné (Vencl, 1968; Kobyliński, 1989). Aj priame analogizovanie jednotlivých typov etno-
graficky skúmaných „súčasných“ stavieb (t. j. stavieb z 18. – 1. pol. 20. stor.) môže viesť
k chybám. Vo väčšej miere aj preto stredoveká archeológia musí siahať i za geograficky vzdia-
lenejšími analógiami, najmä tam, kde vďaka priaznivejším prírodným podmienkam na zacho-
vanie organických materiálov poznáme viac nálezových situácií vhodných na rozpoznanie
a rekonštrukciu nadzemných častí, interiéru, stavebných techník i funkcie stavieb. Pôdorysne ty-
pologicky takmer zhodné stavby ale v dvoch prírodne či kultúrne odlišných prostrediach mohli
byť konštrukčne, technologicky a materiálovo riešené značne rozdielne, a preto pri ich využí-
vaní k interpretácii a rekonštrukcii treba byť značne opatrný. Iba vo výnimočných prípadoch,
s veľmi dobre zachovanou nálezovou situáciou a s početnými stopami konštrukčných prvkov,
prípadne priamo stavebných materiálov zachovaných v pôvodnej polohe, môžeme spoľahlivo
určiť konkrétny typ domu – t. j. druh stien, podlahy a spôsob konštrukcie krovu, strechy i vy-
užitie interiéru. Prevažne však môžeme hovoriť iba o istej, väčšej či menšej, vedecky podlože-
nej miere pravdepodobnosti alebo skepticky konštatovať nedostatok východiskových faktov
a indícií pre akékoľvek konkrétnejšie interpretácie. V posledných desaťročiach sa snaží riešiť
viaceré technologické i materiálové otázky výstavby aj využívania domu experimentálna ar-
cheológia (Ahrens, 1990; Experimentelle arch.; Horst, 1991; Nowatzyk, Bartsch, 1991; Pleine-
rová, 1982; 1986; West, 1978 a ď.). Aj tu však vždy ide iba o jeden z možných variantov riešenia,
zvlášť vtedy, ak sa týka rekonštrukcie nezachovaných súčastí stavieb, ktoré treba chápať ako
jednu z metód výskumu logických štruktúr – štrukturálne modelovanie (podrobnejšie pozri –
Clarke, 1972; Daniels, 1997; Reilly, Rahtz, 1992 a ď.) či metódu prezentácie fragmentárne za-
chovaných dát pre odbornú, alebo i laickú verejnosť. V oboch prípadoch však nejde o objektívne
vyjadrenie skúmaných skutočností, ale iba o náš vedecký či populárno-vedecký pokus porozu-
mieť im, resp. prispieť k stavu ich poznania.

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 2/0045/09.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.

175



LITERATÚRA

AHRENS, C.: Wiederaufgebaute Vorzeit. Archäologische Freilichtsmuseen in Europa. Neumünster, 1990.
BARAN, V. D.: Ranneslavianskoje poselenije u s. Ripneva (Ripnev II) na Zapadnom Buge. In: Slaviane

nakanune obrazovanija Kijevskoj Rusi. Mat. i Issled. Arch. SSSR 108. Moskva, 1963, 351-365.
BARAN, V. D: Ranni sloviany miž Dnistrom i Prippjatťu. Kyjiv, 1972.
BARAN, V. D: Die frühslawische Siedlung von Raškov, Ukraine. In: Beitr. Allg. u. Vgl. Arch. 8,1986,

73-175.
BARAN, V. D: Pražskaja kuľtura Podnestrovija (po materialam poselenij u s. Raškov). Kijev, 1988.
BARAN, V. D: Tipy žilišč i choziajstvennych postrojek. In: Slaviane Jugo-Vostočnoj Jevropy v predgo-

sudarstvennyj period. Kijev, 1990, 219-229.
BIALEKOVÁ, D.: Záverečná zpráva z výskumov slovanských sídlisk v Nitr. Hrádku a Bešeňove In:

Slov. Arch. 7, 1959, 439-459.
BIALEKOVÁ, D.: Nové včasnoslovanské nálezy z juhozápadného ?
BÓNA, I.: VII. századi Avar települések és Árpád-kori Magyar falu Dunaújvárosban. Fontes Arch. Hun-

gariae. Budapest, 1973.
BORISEVIČ, G. V.: Roľ maketa v rekonstrukcii drevnerusskogo žilišča. In: Kratkije Soob. 120, Sred-

nevekovaja Arch., 1969, 46-50.
BUDINSKÝ-KRIČKA, V: Novyje materialy dľa izučenija drevneslavianskoj keramiki na poselenijach

Vostočnoj Slovakii. In: Slov. Arch. 38, 1990, 89-146.
CLARKE, D: Models in Archaeology. Methuen – London, 1972. 
COMŞA, M.: Cultura materială veche Românească. (Aşezârile din secolele VIII – X de la Bucov-Plo-

ieşti.). Bucureşti, 1978.
ČEBOTARENKO 1973 – G. F. Čebotarenko: Kalfa – gorodišče VIII – X vv. na Dnestre. Kišinev, 1973.
ČREMOŠNIK, I.: Istraživanja u Mušićima i Žabljaku i prvi nalez najstarijih slavenskih naselja kod nas.

In: Glasnik Zemaljskog Muz. Sarajevo. Arch. (N. S.) 25, 1970, 45-117.
DANIELS, R.: The need for the solid modelling of structure in the archaeology of buildings. In: Inter-

net Archaeology 2, 1997.
DONAT, P.: Haus, Hof und Dorf in Mitteleuropa vom 7. – 12. Jahrhundert. Archäologische Beiträge zur

Entwicklung und Struktur der Bäuerlichen Siedlung. Schr. Ur- u. Frühgesch. 33. Berlin, 1980.
DOSTÁL, B.: Severovýchodní předhradí Břeclavi-Pohanska. In: Sborník Prací Fil. Fak. E 15, 1970, 

117-144.
DOSTÁL, B.: Břeclav-Pohansko IV. Velkomoravský velmožský dvorec. In: Opera Univ. Purkynianae

Brunensis Fac. Phil., 1975, 208.
DOSTÁL, B.: Stavební kultura 6. – 9. století na území ČSSR. In: Arch. Hist. 12, 1987, 9-32.
DULINICZ, M.: Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej, Studium archeologiczne,

Warzsawa, 2001.
EXPERIMENTELLE ARCHÄOLOGIE: Http://www.archaeologie-online.de/links/Experimentelle 

archäologie und Freilichtmuseen. 
FODOR, I.: Zur Entwicklungsgeschichte des mittelalterlichen ungarischen Wohnhauses. In: F. Glatz

(Ed.): Enviroment and Society in Hungary 3. Etudes Historiques Hongroises 1990 publiées à l´occa-
sion du XVIIe Congrès International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens
Hongrois. Budapest, 1990, 19-46.

FUSEK, G.: Včasnoslovanské sídlisko v Nitre na Mikovom dvore. In: Slov. Arch. 39, 1991, 289-330.
GRIMM, P.: Tilleda. Eine Königspfalz am Kyffhäuser. 2. Die Vorburg und Zusammenfassung. Schr. 

Ur- u. Frühgesch. 40. Berlin, 1990.
GRODDE, B.: Hölzernes Mobiliar im vor- und frühgeschichtlichen Mittel- und Nordeuropa. Europäische

Hochschulschr. 38. Arch. 26. Frankfurt am Main – Bern – New York – Paris, 1988.
GUYAN, W. U.: Einige Karten zur Verbreitung des Grubenhauses in Mitteleuropa im ersten nachchrist -

176



lichen Jahrtausend und einige Hinweise auf das archäologische Problem der völkerwanderungszeit -
lichen Hausformen der Schweiz. Jahrb. SGU 42, 1952, 174-197.

HABOVŠTIAK, A., PRÁŠEK, K.: Pokračovanie výskumu v Bíni. In: AVANS 1992, 1993, 44, 45.
HANULIAK, M.: Praveké, včasnodejinné a stredoveké osídlenie v Chľabe. In: Slov. Arch. 37, 1989,

151-212.
HANULIAK, M., KUZMA, I., ŠALKOVSKÝ, P.: Mužla-Čenkov I. Osídlenie z 9. – 12. storočia. In:

Mat. Arch. Slovaca 10, 1993.
HINZ, H: Ländlicher Hausbau in Skandinavien vom 6. bis 14. Jh. Stova-Eldhus-Bur. Zeitschr. Arch.

Mittelalter. Beih. 5. Köln – Bonn, 1989.
HORST, W.: Mittelalterlicher Dorf- und Hausbau im Museumsdorf Düppel. In: Experimentelle Archäo-

logie. Bilanz, 1991. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland. Beih. 6, 1991, 179-184.
HRUBÝ, V.: Staré Město. Velkomoravský Velehrad. In: Monumenta Arch. 14, 1965.
CHAVĽUK, P. I.: Ranneslavianskoje poselenija v bassejne Južnogo Buga. In: Rannesrednevekovyje vos-

točnoslovianskije drevnosti. Sbornik statej. Leningrad, 1974, 181-215.
CHEBEN, I., RUTTKAYOVÁ, J., RUTTKAY, M.: Výskumy na trase ropovodu vo Veľkom Cetíne / Ret-

tungsgrabungen auf der Trasse der Erdolleitung in Veľký Cetín/. In: Študijné zvesti 30, 1995, 177-241. 
CHUDZIAK, W.: Z badań nad budownictwem drewnianym Wielkopolski w okresie wczesnego śred-

niowiecza. In: Spraw. Arch. 39, 1987, 343-346.
JURENKO, C. P.: Domobudivnyctvo naselenňa Dniprovskoho Livobrežžia v VIII – X st. In: Archeolo-

hija (Kyjiv) 45, 1984, 34-46.
KLANICA, Z.: Počátky slovanského osídlení našich zemí. Praha, 1986.
KOBYLIŃSKI, Z.: Konstrukcje, destrukcje i rekonstrukcje: w sprawie budownictwa starszych faz wczes-

nego średniowiecza na ziemiach polskich. In: Arch. Polski 33, 1988a, 204-210.
KOBYLIŃSKI, Z.: Struktury osadnicze na ziemiach polskich w schyłku starożitności i v początkach

wczesnego średniowiecza. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1988b.
KOTIGOROŠKO, V. G.: Novyje dannyje k izučeniju drevnej istorii slavian Zakarpaťa. In: Slov. Arch.

25, 1978, 81-102.
KOZAK, D. N.: Slavjano-balgarska kolonizacija stepnogo mezdurečja Dunaja i Dnestra. In: Trudy VI

MKSA, Tom 3, 1977, 99-115.
KRAVČENKO, V. M., , STRUNKA, M. L.: Rekonstrukcija interjeru slovianskoho žytla VIII – IX st. In:

Archeolohija (Kyjiv) 45, 1984, 84-95.
KRÜGER, B.: Dessau-Mosigkau. Ein frühslawischer Siedlungsplatz im mittleren Elbegebiet. Schr. Sekt.

Vor- u. Frühgesch. 22. Berlin, 1967.
KUDRNÁČ, J.: Die slawischen eingetieften Wohnstätten. In: Vznik Počátky Slovanů 6, 1966, 197-221.
KUNA, M., PROFANTOVÁ, N.: Počátky raného středověku v Čechách. Archeologický výzkum sídelní

aglomerace kultury pražského typu v Roztokách u Prahy. Praha, 2006.
ĽAPUŠKIN, I. I.: Gorodišče Novotroickoje. Mat. i Issled. Arch. SSSR 74. Moskva – Leningrad, 1958.
MAKKAY, J.: Kőkori Cigánytelep a Szocializmus Virágkoraban. Budapest, 1999 
MAREŠOVÁ, K.: Uherské Hradiště-Sady. Staroslovanské sídliště na Dolních Kotvicích. Uherské Hra-

diště, 1985.
MEIER, D.: Die wikingerzeitliche Siedlung von Kosel (Kosel-West), Kreis. Rendsburg-Eckernförde.

Siedlungsarch. Unters. Angeln u. Schwansen 3. Offa-Bücher 76. Neumünster, 1994.
MICHAJLINA, L. P., TIMOŠČUK, B. A: Slavianskije pamiatniki bassejna Verchnego Pruta VIII-X vv.

In: Slaviane na Dnestre i Dunaje. Sbornik naučnych trudov. Kijev, 1983, 205-219.
MILOŠEVIĆ, G.: Stanovanje u srednjovekovnoj Serbiji. Arch. Inst. Monogr. 33. Beograd, 1997.
MJARTAN, J.: Novšie príspevky k výskumu juhoslovenského domu. In: Slov. národopis 8, 1960, 

400-430.
NOWATZYK, G., BARTSCH, A: (Re-) Konstruktion eines älterkeiserzeitlichen Grubenhauses. In: Ex-

perimentelle Archäologie. Bilanz 1991. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland. Beih. 6, 1991, 169-177.

177



PARCZEWSKI, M.: Najstarsza faza kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Rozprawy Hab. UJ 141.
Kraków, 1988a.

PARCZEWSKI, M.: Początki kultury wczesnosłowiańskiej v Polsce. Krytyka i datowanie żródeł ar-
cheologicznych. Prace Kom. Arch. PAN 27. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 1988b.

PARCZEWSKI, M.: Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen. Veröff. Österr. Ges. Ur- u. Früh-
gesch. 17. Wien, 1993.

PEŇAK, S. I.: Rannoslovianske i davňoruske naselenňa Zakarpatťa VI – XIII st. Kyjiv, 1980.
PLEINEROVÁ, I.: Březno. Vesnice prvních Slovanů v severozápadních Čechách. In: Památníky naší

minulosti 8. Praha, 1975.
PLEINEROVÁ, I.: Experimenty se stavbou a obýváním staroslovanských domů. In: Vesmír 61, 1982,

359-364.
PLEINEROVÁ, I.: Březno: Experiments with building Old Slavic houses and living in them. In: Pam.

arch. 77, 1986, 104-176.
PLEINEROVÁ, I.: Die altslawischen Dörfer von Březno bei Louny. Praha – Louny, 2000.
POLESKA, P., BOBER, J.: Wczesnosłowiańska półziemianka ze stanowiska 5B (Wyciąże) w Krakowie-

-Nowej Hucie. In: Mat. Arch. Nowej Huty 19, 1996, 101-128.
PRICHODŇUK, O. M.: Sloviani na Podilli (VI – VII st. n. e.). Kyjiv, 1975.
PRICHODŇUK, O. M.: Formuvaňa slovianskych starožytnostej ranňoho seredňovviččia v Seredňomu

Podniprovji. (Za materialamy rozkopok na Luci-Kavetčynskij.) In: Archeolohija (Kyjiv) 42, 1983, 
16-27.

RADIG, W.: Frühformen der Hausentwicklung in Deutschland. Berlin, 1958.
RAFALOVIČ, I. A.: Slaviane VI – IX vekov v Moldavii. Kišinev, 1972.
RAPPOPORT, P. A.: Drevnerusskoje žilišče. In: Arch. SSSR. Svod Arch. Istočnikov E1-32. Leningrad,

1975a.
RAPPOPORT, P. A.: Drevnerusskoje žilišče. In: Drevne žilišče, 1975b, 104-155.
REILLY, P., RAHTZ, S: Archaeology and the Information age: A Global Perspective. London : Rout ledge,

1992.
RUTTKAY, M.: Výskum stredovekého osídlenia v Bajči. In: Arch. Hist. 14, 1989, 299-310.
RUTTKAY, M.: Mittelalterliche Siedlung in Bajč – Medzi kanálmi (Vorbericht). In: Slovenská archeo-

lógia 50, 2002, 205-322.
RUTTKAY, M.: Premeny agrárnej osady v 6. – 13. stor. Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra, 2002,

69-79. RUTTKAY, A., RUTTKAY, M., ŠALKOVSKÝ, P.: Slovensko vo včasnom stredoveku. Nitra,
2002,

SCHULDT, E.: Der Holzbau bei den nordwestslawischen Stämmen vom 8. bis 12. Jahrhundert. Beitr. 
Ur- u. Frühgesch. Bez. Rostock, Schwerin u. Neubrandenburg 21. Berlin, 1988.

STAŇA, Č.: Slovanská polozemnice v Mořicích (okr. Prostějov). In: Přehled Výzkumů 1969, 1971, 
25, 26.

SYMONOVIČ, E. A.: Gorodišče Koločin I na Gomeľščine. In: Slaviane nakanune obrazovanija Kijev-
skoj Rusi. Mat. i Issled. Arch. SSSR 108. Moskva, 1963, 97-137.

SZÉKELY, Z.: Aşezări din secolele VII – VIII în bazinul superior al Tîrnavei Mari. In: Stud. şi Cerc. Istor.
Veche 39, 1988, 169-198.

SZYMAŃSKI, W.: Szeligi nad Płockiem na początku wczesznego średniowiecza, Wroclaw, 1967
ŠALKOVSKÝ, P.: Häuser in der frühmittelalterlichen slawischen Welt. Materialia Archaeologica Slo-

vaca – Studia VI. Nitra, 2001.
ŠALKOVSKÝ, P.: Dom a dedina stredného Podunajska vo včasnom stredoveku. In: J. Zábojník (zost.):

Aevum medium. Zborník na počesť Jozefa Hošša. Bratislava, 2006, 107-128.
ŠALKOVSKÝ, P.: Problém obdĺžnikovitých a oválnych zemníc u Slovanov. Prilozi Instituta za Arheo-

logiju 24-1, 2007, 301-307.
ŠALKOVSKÝ, P.: Oválne a dlhé zemnice u západných Slovanov. In: Sympózium Miejsce Sudetów 

178



w badaniach nad starszymi fazami wczesnego średniowiecza “, 15. – 17. 11. 2006, Przerzeczyn Zdrój,
v tlači

ŠEPELEV, A. M.: Kak postroiť seľskij dom. Moskva, 1980.
ŠIŠKA, S.: Slovanské sídliskové objekty v Hnojnom, okres Michalovce. In: Arch. Rozhledy 16, 1964,

379-395.
TEODOR, Gh. T.: Civilizatia romanică la est de Carpati i Ãn secolele V – VII (Aşezarea de la Botoşsana-

-Suceava). Bucharest, 1984.
TIMOŠČUK, B. A.: Sloviani Pivničnoji Bukovyni V – IX st. Kyjiv, 1976.
TOČÍK, A., SEDLÁK, K.: Výskum na Šindolke v Nitre v roku 1968. Osídlenie v dobe laténskej a vo

včasnom stredoveku. In: Štud. Zvesti AÚ SAV 29, 1993, 47-82.
TOMAŠEVSKIJ, A. P., GAVRITUCHIN, I. O.: Slavianskoje poselenije Teterevka – I. Kijev, 1992.
VAKULENKO, L. V., , PRICHODŇUK, O. M.: Slavianskije poselenija I. tys. n. e. u s. Sokol na Sred-

nem Dnestre. Kijev, 1984.
VAŘEKA, P.: Čas kontinuální proměny a čas diskontinuity. Proměny tradičního obydlí ve středověké

Evropě. In: Arch. Rozhledy 41, 1997, 294-303.
VAŘEKA, P.: Archeologie středověkého domu I – Proměny vesnického obydlí v Evropě v průběhu sta-

letí, 6. – 15. století. Plzeň, 2004.
VAŽAROVA, Ž.: Slavianski i slavianobalgarski selišta v balgarskite zemi ot kraja na VI – XI vek. So-

fija, 1965.
VAŽAROVA, Ž.: Srednovekovnoto selište s. Garvan, Silistrenski okrag VI – XI v. Sofija 1986.
VAŽAROVA, Ž.: Srednevekovyje žilišča na teritorii Bolgarii. In: Slov. Arch. 34, 1986, 261-278.
VENCL, S.: K otázce interpretace pravěkých staveb. In: Arch. Rozhledy 20, 1968, 490-510.
VENCL, S.: Časně slovanská polozemnice z Prahy 9 – Horních Počernic, AR 37, 1985, 297-307. 
WALLACE, P. F.: The Viking Age Buildings of Dublin. Medieval Dublin Excav. 1962 – 1981. A/1. Du-

blin, 1992.
WEST, S. E.: Die Siedlung West Stow in Suffolk. In: Sachsen und Angelsachsen. Ausstellung des Helms-

Museums. Hamburgisches Museum für Vor- und Frühgeschichte. 18. November 1978 bis 28. Februar
1979. Hamburg, 1978, 395-412.

ZÁBOJNÍK, J: On the Problems of Settlements of the Avar Khaganate Period in Slovakia. In: Arch. Roz-
hledy 40, 1988, 401-437, 480.

ZIMMERMANN, W. H.: Die Siedlungen des 1. bis 6. Jahrhunderts nach Christus von Flögeln-Eekhölt-
jen, Niedersachsen: Die Bauformen und ihre Funktion. In: Probleme Küstenforsch. Südl. Nordsee-
gebiet 19, 1992.

ZVIZDECKYJ, B. A., HOTUN, I. A: Budivli selyšča Huľsk ta ich značenňa dľa vyvčenňa sociaľno-
-ekonomičnoho fenomenu poliskoho sela kincia I tys. In: Archeolohija (Kyjiv) 1997/2, 32-52.

Zusammenfassung

Frühmittelalterliche quadratische Grubenhäuser – Probleme der
Terminologie, Typologie, Interpretation und Rekonstruktion

Der Beitrag widmet sich den grundsätzlichen spezifischen Problemen der Terminologie, Typologie,
Interpretation und Rekonstruktion von Häusern, die als quadratische Grubenhäuser oder
Halbgrubenhäuser bezeichnet werden. Aufgrund der Analysen von fast 1300 Objekten definiert der Autor
quadratische Grubenhäuser als Bauobjekte mit einer Fläche von meistens mehr als 4 m2, schwerpünktlich
9 – 12 m2, mit Heizvorrichtung, offensichtlich absichtlich senkrecht eingetieft – wenigstens 20 cm unter
der derzeitigen Oberfläche, meistens aber mehr als 30 cm (schwerpünktlich 50 – 100 cm). Der Begriff
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„quadratische“ wird nicht strikt geometrisch verstanden, aber nur als ein Hilfsbegriff für alle im Grundriss
viereckige, meistens dem Viereck ähnliche, aber auch leicht rechteckige (das Verhältnis der längeren und
kürzeren Wände überschritt meistens nicht 1,5: 1), oder trapezförmige Objekte, oft in den Ecken
abgerundet, mit überwiegend senkrecht (manchmal auch leicht schief oder leicht kesselförmig)
eingetieften Wänden und überwiegend geradem (nur selten mit stark schüsselförmigem oder
grubenartigem) Fußboden. Der unterscheidet diese am meisten verbreitete Bauten von anderen
Bauobjekten, absichtlich anders als quadratisch eingetieften (wenigstens 20 – 30 cm), das heißt ovalen,
nierenförmigen, schmalen rechteckigen, unregelmäßigen oder kreißförmigen, mit überwiegend
schüsselförmigem, kesselartigem oder unregelmäßigen Durchschnitt (Abb. 1). Typische Heizvorrichtung
der quadratischen Grubenhäuser waren die Steinöfen (bis zu ca. 60 Prozent der Fälle). Nur etwa ein
Zehntel der Häuser, vor allem im slawischen Westen und Nordwesten, war mit einer Feuerstelle
ausgestattet. Bis auf manche Bereiche (im Kern des Prager-Kultur-Gebiets und im gemischten romanisch-
slawischen Milieu auf der Unteren Donau) waren auch die Lehmöfen im Innenbereich der quadratischen
Grubenhäuser eine Ausnahme.

Verwendung des Begriffs Grubenhaus nur für komplett eingetiefte Bauten, bei den die Oberfläche
nur das mit Lehm überdecktes Dach überragt, wie es manche Forscher tun, ist völlig unannehmbar, weil
diesen Kriterien nur wenige Objekte entsprächen würden. Grubenhäuser tiefer als 120 cm bildeten nur
etwa 15 Prozent der analysierten Grubenhäuser datiert ins 5./6. – 9./10. Jh. (Abb. 2: 1). Die exakte
Gesamthöhe der Wände der Grubenhäuser ist verlässlich nur in Ausnahmefällen rekonstruierbar, aber der
Teil des eingelassenen Innenbereichs unter der Oberfläche weist indirekt proportional auf die Höhe seiner
oberirdischen Umfangswände hin. Er zeigt ebenfalls, ob sie für die Bewegung eines stehenden Menschen
im Objekt, wie auch für Rauchableitung aus dem Innenbereich, notwendig oder unnotwendig gewesen
sind. Aus den Analysen ergibt es sich, dass die Grubenhäuser mit der Fläche um 9 – 12 m2 (Abb. 2: 2),
die im Frühmittelalter am meisten verbreitet waren, mit der Dachneigung 45°, ungefähr 1,5 m eingetieft
sein müssten, um sich direkt mit dem Dach um die Erde stützen zu können und um die 3 m Entfernung
vom Fußboden zum Dachfirst zu erreichen. Es scheint also zu sein, dass mehr als 80 Prozent der Bauten,
die wir als quadratische Grubenhäuser bezeichnen, mit 40 – 120, meistens aber 70 – 100 cm hohen
oberirdischen Wänden ausgestattet sein müssten. 

In Korrelation mit europäischem Vergleichsmaterial können die quadratischen Grubenhäuser (nach
den erhaltenen Grundrisselementen, Form, Spuren der Trag- oder Stützkonstruktion der Wände und des
Daches, vor allem der eventuellen Abwesenheit von Pfosten, ihrer Anzahl und Verteilung) in
grundsätzliche Typs und Varianten gegliedert werden. Ihre Typologie, von mehreren Autoren entworfen,
begründet und detailliert, muss in allen Fällen nur als Versuch um ein allgemeines Schema verstanden
werden. Nach dem Schema verteilen die Autoren die archäologisch festgestellten Grundrissreste dann
formal in gewisse größere Gruppen mit gemeinsamen Zeichen (Abb. 1). Was die einzelnen Grundrisse
angeht, steht real oft mehr als eine Alternative der typologischen Eingliederung, Interpretation und somit
auch Rekonstruktion zur Verfügung (Abb. 6 – 8). Die zahlreichsten und formal einheitlichsten von
den quadratischen Grubenhäusern waren die sog. pfostenlose Grubenhäuser (Abb. 3: 1-9). Eine große
Gruppe bildeten auch die sog. Firstpfosten- oder Zweipfosten-Grubenhäuser (Abb. 3: 10-17) wie auch
Grubenhäuser, deren hauptsächliche Konstruktionselemente die Eck- und Wandpfosten gewesen sind
(Abb. 4 ). 

Eine Blockbaukonstruktion, die von Innen direkt von dem Lehmboden gelegt wurde, hatten
wahrscheinlich vor allem die Grubenhäuser ohne Pfostenstützung der Wände und des Daches – sog.
pfostenlose Grubenhäuser mit mehr oder weniger regelmäßigem viereckigem oder rechteckigem
Grundriss mit ungefähr senkrechten Wänden (Abb. 3: 1-3; 5: 1, 3). Höhere oder niedrigere
Blockbauwände, die von Außen der Einlassung von derzeitigen Ebene der Siedlungsoberfläche gebaut
wurden, hatten wieder sehr wahrscheinlich pfostenlose Grubenhäuser mit abgerundeten Ecken und mehr
oder weniger ungeraden Wänden oder weniger regelmäßigen rechteckigen bis trapezförmigen
Grundrissen wie auch die meisten Zweipfosten-Grubenhäuser vor allem aus dem Donaugebiet (Abb. 3:
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4-9; 5: 2). Viele dieser Bauten, obwohl wir sie „pfostenlose“ nennen, konnten dennoch einen 
Pfosten- bzw. Gabelständer, Dachstuhlstützung, haben. Die Stütze war nur in den Fundamentrahm und
nicht in die Pfostengrube eingesetzt, nur auf den Boden gestellt oder außer dem Hausgrundriss in
Krumenschicht eingetieft (Abb. 5: 1, 2). Bei den Eckpfosten- (4 Pfosten) Grubenhäusern mit dem Pfosten
direkt in den Ecken haben wir überzeugend belegte Feder-Nut-Pfostenkonstruktion (Abb. 7: 1). 

Bei den Wandpfosten- (6 – 12 Pfosten) Grubenhäusern, wenn die Wandpfosten in regelmäßigen Linien
und Abständen platziert waren, konnten sie das tektonische Kern der Wand, die senkrecht mit gespalteten
Brettern oder mit in die Pfosten eingezapften Rundhölzern, bilden. Hier sprechen wir von den
„quadratischen Grubenhäusern mit Feder-Nut-Bindung der Pfostenwände oder kürzlich von

„Pfostengrubenhäuser mit Holzschalung“. Wenn aber die Stützen von Tonwänden entfernt waren,
handelte es sich wahrscheinlich um die Stützung der Holzummantelung der Grube – also „quadratische

Häuser mit Pfosten fixiertem Erdbereich“ oder „mit Pfosten fixiertem Blockbau ohne Eckverband“. Es
existierten auch hybride Konstruktionen, wo die Balken nur in die mittleren Pfosten eingezapft wurden,
wobei diese hinter die Eckpfosten nur eingeschoben wurden. 

Allgemein können die sog. Wandpfostengruben nur selten eindeutig als der Pfostenkern der
Rutenwände interpretiert werden. Mit den Flechtwänden kann vor allem bei den Grubenhäusern mit
vielen unregelmäßig oder in runder Linie verteilten subtilen Wandpfostengruben oder ausgesprochen nur
mit kleinen Pflöckengruben gerechnet werden (Abb. 4: 17, 18; Abb. 8). Dann kann man von den
„quadratischen Grubenhäusern mit Rutenwänden mit Pfosten und Lehmaufstrich“ sprechen. Spuren
solcher Bauten sind, außer dem altbulgarischen, teilweise auch awarischen Milieu im Südosten, selten.
Sie waren mehr für die germanische, bez. skandinavische Baukunst typisch. 

Die Interieurausstattung belegt nur bescheidenes Material. Deswegen müssen wir analogisieren oder
deduzieren aus besser erhaltenen und erforschten Terrainsituationen. Es geht vor allem um die Reste der
irdenen mit Holz ergänzten oder rein hölzernen Pritschen oder Bänke entlang der längeren Wand neben
der Heizvorrichtung. Spuren von Holzpritschen und kleineren Möbelteilen sind manchmal undeutlich in
Form von mehrfachen Bolzenabdrücken auf dem Boden erhalten. Die Pflöckenlinien belegen das
zeitweilige Vorkommen von verschiedenen Umzäunungen, oder Abtrennung eines Teils des
Innenbereichs. Pflöcke um die Heizvorrichtung deuten wieder an die Hilfskonstruktionen zur
Wärmebehandlung von Lebensmitteln oder Stützkonstruktion für den Rauchfänger-Rauchloch. Ziemlich
oft waren in dem Fußboden Vorratsgruben und „Kühlschränke“ eingetieft. Manchmal war es sogar eine
kleinere Form einer Getreidegrube. Kleinere Feuer- und Aschengruben. Größere Ofen- oder Feuergruben
kommen eher selten vor. Ein einzigartiges Element im Innenbereich ist ein topfartiges Gefäß, das ganz
in den Fußboden in der Nähe der Heizvorrichtung eingelassen war. Weiteres Kleininventar ist nur
fragmentarisch erfasst. 

Der Eingang, meistens in der südlichen Giebelwand, ist in den Terrainsituationen meistens nur indirekt
angezeichnet, und das mit flachen ovalen zungenartigen Bodensenkungen von der Außenseite einer der
Umfangswände, seltener mit stärkeren schiefen ader treppenartigen rampenartigen Eingängen oder zwei
Türpfosten – Zargen (Abb. 3: 13; 7: 1b). 

Andere Objekte als quadratische Grubenhäuser, die man als eingetiefte Bauten interpretieren kann,
bilden auf den Siedlungen der älteren Stufe des Frühmittelalters im Mittel-Osteuropa nur eine Minderheit.
Sie unterscheiden sich ziemlich deutlich von den klassischen quadratischen Grubenhäusern nicht nur
durch ihre Form – länglichem rechteckigem, ovalem, nierenförmigem bis unregelmäßigem Grundriss
(Abb. 9), aber auch bis auf Ausnahmen mit kleinerer Eintiefung und festgestellter Fläche, dem
Innenbereich ausgestattet mit Feuerstelle oder Lehmofen wie auch sehr seltener Verwendung von
Pfostenkonstruktionen. In der Fachliteratur widmet sich ihnen eine ziemlich reiche Diskussion, aus der
sich ergibt, dass es sich hier um eine ziemlich bunte Skala von Objekten, was die formale wie auch
technologische Seite betrifft, handelt. Mindestens einen Teil von ihnen mit den Spuren einer
Heizvorrichtung kann man funktionell als Häuser oder polyfunktionelle Herstellungs-Wohnobjekte
interpretieren. Das es sich um ein unterschiedliches Phänomen als die quadratischen Grubenhäuser
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handelt, indiziert auch ihre teilweise unterschiedliche räumliche Verbreitung (vor allem bei den
Westslawen) und andere Ausstattung des Innenbereichs. Berechtigt sind wahrscheinlich die Annahmen,
dass in meisten Fällen festgestellte Grundrisse von diesem Typ nicht den gesamten Bauplan darstellen,
weil in solchen relativ kleinen Gruben kaum eine mehrköpfige Familie leben konnte. Das würden nur
äußere niedrigere Wände in der Entfernung von 0, 5 – 1 m von den Grubenrändern ermöglichen. Dort
konnten sich die Betten und Abstellflächen des Innenbereichs befunden haben. So könnten diese Häuser
eine Fläche von etwa 7 – 14 m2 erreichen, wobei die Zentralgrube mit Feuerstelle der am meisten benutzte
Wohnteil gewesen ist. Teil dieser nicht „quadratischer Grubenhäuser“ waren definitiv irgendwelche
Nebenbauten, Überdachungen oder Keller, ihre Identifikation – typologische oder funktionelle – kann
aber wahrscheinlich nicht global, sondern nur konkret von Fundstelle zur Fundstelle, vom Objekt zum
Objekt, festgestellt werden. 

Im Rahmen der Diskussion ist es zu bedenken, ob es nicht angebracht sein würde, solche Objekte
(ohne Rücksicht auf ihre Funktion) mit dem künstlichen Begriff „Halbgrubenhaus“ zu bezeichnen. Dieser
war bis jetzt unpassend für weniger eingetiefte quadratische Grubenhäuser, also die, die auch niedrigere
oberirdische Wände haben konnten (mussten), verwendet. Der Fachbegriff „Halbgrubenhaus“ würde
sich besser für „Bauten mit einer Hybridlösung des Innenbereichs, wo der große Teil (wenigstens 1/3)

der Fläche, überwiegend zentral situiert und mit einer Heizvorrichtung ausgestattet, in der Erde

eingelassen war (meistens mehr als 20 cm) und der Rest des Innenbereichs an den Seiten der

Zentralgrube nicht eingetieft gewesen ist“, eignen. In dem in Boden eingetieften Teil konnten sich die
Bewohner aufrecht bewegen, die Heizungsanlage oder Arbeitsfläche bedienen, wobei der nicht
eingelassene Teil zum Schlafen und als Abstell- oder Arbeitsbereich diente. Es ging also im Unterschied
zu den quadratischen Grubenhäusern um Bauten mit anderer Gliederung und funktioneller Nutzung des
Innenbereichs.

Die Interpretation sehr flach eingetieften oder ersten ebenerdigen Bauten, manchmal mit anliegender
Einsenkung, die bei den Grubenhäusern ausnahmsweise auf den frühslawischen Landsiedlungen erfasst
werden und die typologisch nicht einheitlich sind, müssen wir unterschiedlich betrachten, weil ihre Zahl
für irgendwelche allgemeine Abschlüsse zu niedrig ist.

*****

Archäologie des Mittelalters, im Gegensatz zur Volksunde, der historischen „Hausforschung“ wie
auch der Baugeschichte, legt nur fragmentarische Baureste frei, die auf komplizierte Art und Weise
benannt, interpretiert und rekonstruiert werden müssen. Nur in Ausnahmefällen mit sehr gut erhaltener
Fundsituation und zahlreichen Spuren von Konstruktionselementen, eventuell direkt dem Baumaterial in
situ, können wir zuverlässig einen konkreten Haustyp – das heißt Art der Wände, des Fußbodens und den
Dachstuhl und Dachkonstruktion wie auch Verwendung des Innenbereichs – bestimmen. Meistens können
wir aber nur von einem gewissen, größeren oder kleineren, fachlich begründeten Wahrscheinlichkeitsmaß
sprechen und ihre Typologie wie auch Rekonstruktion sollte als eine der Forschungsmethoden der
logischen Strukturen und Datenpräsentation verstanden werden. In beiden Fällen handelt es sich aber
nicht um objektive Darstellung der erforschten Tatsachen, sondern nur um unseren Versuch sie zu
verstehen.
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PRÍSPEVKY Z KONFERENCIE 
DIEŤA V PRAVEKU

(Katedra archeológie FF UK, 22. 6. 2010 v Bratislave)





ARCHEOLÓGIA DETÍ – ÚVOD DO PROBLEMATIKY

Eduard Krekovič

THE ARCHAEOLOGY OF CHILDREN – AN INTRODUCTION

Abstract: This article presents a short overview of research about children and childhood focused on the present

times. Author deals also with some problems concerned the classification of child graves and their absence in many

prehistoric cemeteries. It is not so easy to find real toys in graves and to distinguish them from child graves. There

is an example in cemetery from the Roman period in Šoporňa, where some miniature vessels were found.

Key words: children, recent research, burial rites

Dieťa je otcom človeka.

Sigmund Freud

Freud bol pravdepodobne prvý, čo poukázal na potrebu výskumu obdobia detstva – síce iba
v psychológii, ale od tých čias sa štúdiu detí a detského sveta v rôznych vedných disciplínach
venuje stále viac pozornosti. Detstvo je jednou z najuniverzálnejšich skúseností jedinca – žiadny
sociálny status nie je taký všeobecne rozšírený. Deti v minulosti neboli považované za plno-
hodnotné bytosti a možno aj preto sa ich skúmanie začalo relatívne neskoro. O isté aspekty det-
stva vedecké bádanie nemalo vôbec záujem, zrejme prevládla domnienka, že stačí sa len
rozpomenúť, veď dieťaťom bol predsa každý. Bol to samozrejme trošku naivný prístup, keďže
intuitívne počítal len s individuálnou skúsenosťou, ktorá však variuje v čase, priestore i v rámci
jednotlivcov. Demografické štúdie dokazujú, že vo väčšine predmoderných spoločenstiev, na-
priek vysokej úmrtnosti, tvorili deti pod 14 rokov 40 až 50 % všetkých členov komunity (Bol-
ton, 1980, 50). Iný pohľad hovorí, že v populácii, kde sa jedinci dožívali v priemere od 25 do
45 rokov, museli štvrtinu a niekedy až polovicu svojho života stráviť ako deti vo veku pod 
10 – 12 rokov (Crawford, Lewis, 2008, 13). Musíme teda konštatovať, že o podstatnej časti ľud-
ského života dlho neexistovalo seriózne bádanie diachronicko-komparatívneho charakteru. 

V druhej polovici 20. storočia sa situácia začala pomaly meniť a objavovali sa aj štúdie o de-
ťoch v minulosti. Najmä v spoločenských vedách silneli hlasy o potrebe výskumu detí – v tejto
súvislosti treba spomenúť dôležitú a často citovanú prácu francúzskeho historika Ph. Arièsa
o deťoch a rodine v minulosti z roku 1960 (cituje sa najmä jej anglický preklad, ktorý vyšiel
o dva roky neskôr). Práve Ariès poukázal na to, že pred 17. storočím deti akoby neexistovali ako
zvláštne bytosti – jednoducho boli považované za nedospelých, a teda nie plnohodnotných ľudí
(Ariès, 1962, 412). Bádatelia v spoločenských vedách si odvtedy začali viac uvedomovať, že štú-
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dium detí a detstva je dôležité a jeho prostredníctvom sa dokonca môžeme dozvedieť viac o sa-
motnej ľudskej spoločnosti.

POČIATKY ARCHEOLÓGIA DETSTVA

Archeológia patrí k vedám, kde takéto bádanie až donedávna takisto absentovalo a najmä za-
ostávalo za inými disciplínami. Súviselo to však aj so skutočnosťou, že samotné minulé komu-
nity nevenovali dostatočnú pozornosť deťom, resp. fenoménu, kde sa ich identita manifestuje
archeologicky najzreteľnejšie – hrobom. Takmer zo všetkých období praveku poznáme menej
detských hrobov, než by sme predpokladali. Na rozdiel od dospelých, deti nerozhodovali o svo-
jej prezentácii v archeologickom materiáli, preto máme problémy aj s rozpoznaním detskej ma-
teriálnej kultúry. Čo sa samotného bádania týka, v archeologickej literatúre sme sa, samozrejme,
stretávali s výskumom detských hrobov v jednotlivých kultúrach, občas sa objavovali aj štúdie
venované postaveniu detí v antických či stredovekých spoločenstvách, ale teoretické, zovše -
obecňujúce pohľady nachádzame v archeologickej spisbe až od konca 80. rokov 20. storočia.
Podnetná a trochu nedocenená práca E. Neustupného „Demografie pravěkých pohřebišť“
(1983), v ktorej sa autor zaoberal aj otázkou tzv. chýbajúcich detí na pohrebiskách, predstavuje
svojím spôsobom výnimku, ale týka sa len niektorých archeologicko-demografických feno -
ménov. 

Postmoderná doba priniesla postprocesuálnu archeológiu a v rámci nej sa od osemdesiatych
rokov 20. storočia vykryštalizovala aj feministická archeológia. Feministky boli presvedčené, že
minulosť je vytváraná v prevažnej väčšine mužmi (či už historikmi alebo archeológmi), ktorí
majú tendenciu marginalizovať ženy, resp. ich úlohu v minulosti. Rozhodli sa bližšie analyzo-
vať postavenie žien v živote minulých komunít. Od hľadania žien v minulosti bol už len krôčik
aj ku hľadaniu detí. V rámci rodových štúdií (gender studies) sa minulosť začínala zapĺňať, pre-
dovšetkým vďaka feministicky orientovaným archeologičkám, nielen ženami, ale aj deťmi. Bol
to prirodzený a nenáhodný proces, že sa fenoménu detí začali venovať predovšetkým ženy. 

Z tohto pohľadu sa trochu vymyká zborník zameraný na infanticídu (Hausfater, Blaffer, Hrdy,
1984). Bol to zborník venovaný skôr biologickým aspektom problematiky, ako hovorí aj jej
podtitul „v porovnávacej a evolučnej perspektíve.“ Stretávame sa v ňom s veľmi rôznorodými
príspevkami, napríklad aj o usmrcovaní mláďat u mäsožravých šeliem, ale objavili sa tu tiež
štúdie sociálneho, resp. sociobiologického charakteru. 

Pravdepodobne najskôr sa problematike detí a detstva venovali škandinávske bádateľky
a z nich treba predovšetkým spomenúť G. Lillehammerovú. Už v roku 1979 na konferencii
o úlohe jednotlivých pohlaví v pravekých spoločnostiach predstavila svoj pohľad na detské vý-
robky, konkrétne kamenné nástroje (Lillehammer, 1987). Čoskoro na to usporiadala v múzeu
v Stavangere výstavu o deťoch v praveku. Neskôr zhrnula poznatky severského bádania v teo-
retickej oblasti a ponúkla komplexnejší pohľad na svet detí. Analyzovala písomné pramene i et-
nologickú literatúru, na základe ktorej sa vyslovila napríklad za možnosť poznania prechodu
detí do sveta dospelých aj na základe archeologických prameňov (Lillehammer, 1989, 96).

Deväťdesiate roky boli veľmi plodné v oblasti bádania o deťoch. Veľmi dôležitým sa stal
zborník Invisible people and processes, v ktorom sa objavila jedna z najcitovanejších štúdií
z pera J. Sofaer-Derevenskiovej. V nej poukázala na skutočnosť, že deti možno archeologicky
rozpoznať podľa pohlavia a zároveň sa dajú rozdeliť aj do niekoľkých vekových kategóríí –
podľa toho, ako si začínajú svoju rodovú (gender) identitu uvedomovať. Tento proces sa začína
okolo 2 rokov dieťaťa (1. stupeň), pokračuje vo veku 3 – 4 rokov, keď sa rodová identita začína
stabilizovať (2. stupeň), a stáva sa konštantnou okolo 5 rokov (3. stupeň – Sofaer-Derevenski,
1997, 90). Ak túto skutočnosť uznáme za univerzálnu pre rôzne kultúry, potom by sme atribúty
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chlapcov či dievčat mohli v ideálnych prípadoch rozpoznať aj v hroboch detí najneskôr od ich
piateho roku života.

Spomínaná autorka vložila jednu zo základných otázok archeologickej problematiky vý-
skumu detí aj do názvu svojej predchádzajúcej štúdie „Kde sú deti?“ (Sofaer-Derevenski, 1994).
V roku 2000 vyšiel pod jej redakciou zborník venovaný materiálnej kultúre detí (Sofaer-Dere-
venski, 2000). Nachádzame v ňom príspevky od skúmania odtlačkov detských nôh v paleoli-
tických jaskyniach až po materiálnu kultúru 20. storočia. K tým naposledy menovaným patrí
štúdia o materiálnej kultúre domácnosti, ktorú náhle opustila matka s dvoma deťmi, pričom väč-
šinu vecí si z nejakých dôvodov nezobrala so sebou. Autori prišli k zaujímavým poznatkom,
okrem iného napríklad o tom, že materiálna kultúra detí a matky bola v rovnováhe (22,8 % : 
21,3 %), detské oblečenie bolo kvalitnejšie a sledovali aj rozmiestnenie detských vecí v rámci
bytu (Buchli, Lucas, 2000, 134-135). Pre nás je táto štúdia možno trochu neobvyklá, ale vcelku
zapadá do jednej z vetví súčasnej archeológie, ktorá skúma modernú materiálnu kultúru. Jej pro-
tagonistom je práve jeden z autorov spomenutej štúdie – V. Buchli, z ktorého pera pochádza aj
práca s titulom „Archeológia socializmu“ (Buchli, 1999).

Koncom deväťdesiatych rokov sa začali objavovať aj prvé monografie venované výskumu
detí v minulosti. Veľmi zaujímavá a podnetná bola práca Angličanky E. Scottovej. Ide pravde-
podobne o prvé monografické spracovanie danej témy a v rámci skúmania pohrebného rítu v pra-
veku sa v publikácii spomína aj pohrebisko nitrianskej kultúry v Branči (Scott, 1999, 103).
Prekvapujúce sú autorkine doklady o infanticíde chlapcov, keďže doteraz sa predpokladalo, že
sa tento fenomén týka takmer výlučne dievčat (tamtiež, 67-69).

POSLEDNÉ DESAŤROČIE

Začiatok 21. storočia priniesol ďalšie monograficky publikované pohľady na túto problematiku.
V tejto súvislosti treba spomenúť široko koncipovanú publikáciu J. E. Baxterovej o archeológii
detstva. Napriek tomuto názvu však v nej nachádzame aj množstvo príkladov z oblasti sociál-
nej antropológie, čo možno len privítať. Veľkú pozornosť autorka venovala socializácii detí,
detským hrobom i dejinám bádania (Baxter, 2005). Spomínaná autorka redigovala aj zborník
Children in action (Baxter, 2006). Akýmsi úvodom do štúdia detí a detstva v minulosti je kniha
J. Wilemanovej. V jednotlivých kapitolách autorka sleduje doklady o narodení a starostlivosti
o deti, o ich výchove, začlenení do sveta dospelých, ako aj rôzne podoby a príčiny smrti (Wile-
man, 2005). V tom istom roku sa objavila aj podobne zameraná monografia vo Švédsku, veno-
vaná archeologickým dokladom pôrodu a starostlivosti o deti (Beausang, 2005). Široko
koncipovanou antropologickou analýzou detských archeologicky získaných kostrových pozo-
statkov sa zaoberá publikácia The bioarchaeology of children, kde sa stretneme aj s faktormi
ovplyvňujúcimi detskú úmrtnosť (vrátane infanticídy), či so skúmaním patologických zmien
pod vplyvom chorôb, dlhodobého stresu a pod. (Lewis, 2006). V poslednom desaťročí sa konalo
niekoľko konferencií s tematikou archeológie detstva – jeden z najvýznamnejších zborníkov
z konferencie na univerzite v Kente bol publikovaný v roku 2009 (Lally, 2009).

Ako istú kuriozitu by som chcel ešte spomenúť pozorovania N. Hammonda, ktorý nechal
svojho trojročného syna hrať sa s archeologickým materiálom na lokalite. Výsledkom bolo zis-
tenie, že dieťa rozmiestnilo materiál na širšom priestore, než bol pôvodne (Hammond, Ham-
mond, 1981). Autor tým chcel naznačiť, že aj deti mohli v rámci sídliska pôsobiť ako
postdepozičný (či preddepozičný?) faktor. Využitie tohto poznatku v praxi je ale veľmi otázne.

O tom, že bádanie o deťoch a detskej populácii v minulosti nadobúda čoraz väčší význam,
svedčí aj založenie Spoločnosti pre štúdium detstva v minulosti (Society for the Study of Child-
hood in the Past) v roku 2007, ktorá vydáva časopis Childhood in the past a každoročne orga-
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nizuje aj konferencie. Nedávno sa objavil zborník z druhej konferencie, konanej v roku 2008
(Lillehammer, 2010) v nórskom Stavangeri. Nachádza sa v ňom aj veľmi zaujímavý príspevok
o nálezoch mezolitickej živice s odtlačkami detského chrupu. Podarilo sa doložiť aj vek detí,
resp. mladistvých, ktorý sa pohyboval od 5 do 18 rokov. Autori interpretujú nálezy ako pravekú
žuvačku (Kjellström a i., 2010). Žutie živice je doložené aj na Slovensku (do súčasnosti), ale zdá
sa, že tento fenomén má veľmi staré korene.

Aby sme však neostali iba v anglofónnej literatúre, spomeniem ambiciózny nemecký zbor-
ník „Kinderwelten.“ Medzi jeho autormi figurujú okrem archeológov aj fyzickí a sociálni an-
tropológovia, demografi či pediatri. O archeológii detstva píše opäť G. Lillehammerová,
nachádzame tu aj štúdiu k metodike výskumu detských hrobov (Alt – Kemkes/Grottenthaller,
2002). Aj v Poľsku bolo jedno číslo zo série zameranej na pohrebný rítus „Funeralia Lednickie“
z roku 2004 venované pochovávaniu detí. A nakoniec treba spomenúť aj brnenské kolokvium
o detských hroboch z roku 2006 (pozri Štud. Zvesti AÚ SAV 42, 2007). 

KTO JE DIEŤA?

Aj keď som týmto rýchlym prehľadom zďaleka nevyčerpal bibliografiu o problematike ar-
cheológie detstva, ktorá v posledných rokoch značne narástla, chcel by som sa aspoň v stručnosti
zmieniť ešte o niektorých problémoch v oblasti detských štúdií. Ide predovšetkým o definíciu
dieťaťa. Materiál OSN z roku 1989 Dohovor o právach dieťaťa definuje v článku 1 dieťa ako
osobu mladšiu ako 18 rokov. V našej kultúre sa tento vek väčšinou akceptuje, ale napríklad
právna zodpovednosť má inú hranicu, podobne napríklad aj rôzne úľavy pre študentov. V rôz-
nych kultúrach v minulosti však bola hranica detstva a dospelosti určovaná iniciačnými obradmi
v nižšom veku. Belgický bádateľ A. van Gennep (1996) zaradil tieto obrady medzi tzv. precho-
dové rituály (rites de passage), kam patrí napríklad narodenie, svadba či smrť. Iniciačné rituály
boli kultúrne podmienené, a preto je ich počiatok z hľadiska veku dieťaťa rôzny. Závisel od
toho, čo jednotlivé spoločnosti očakávali od detí, resp. kedy a z akých dôvodov bolo pre ne vý-
hodné, aby sa deti zaradili medzi dospelých. V bojovnícky založených spoločnostiach hralo
úlohu v prípade chlapcov ich prijatie medzi bojovníkov, inde sa mohli do popredia dostať iné
funkcie (pripravenosť na lov, v prípade dievčat materstvo, schopnosť žiť samostatne a pod.).
Biologický a kultúrny vek dieťaťa sa teda nemusia zhodovať – detstvo sa javí ako sociálna kon-
štrukcia kultúrne podmienená a závislá od potrieb tej-ktorej spoločnosti. Neexistuje univerzálna
kategória „dieťa“ či „detstvo“, ktorá by bola rovnako charakterizovaná počas celej ľudskej de-
jinnej skúsenosti. Materiálna kultúra detí mohla byť v odlišná v rôznych spoločenstvách a z tohto
dôvodu nemožno prenášať náš pohľad na fenomén detstva do minulosti. Ako archeológovia
preto občas narážame na problémy súvisiace s definovaním dieťaťa podľa hrobových príloh.

DETSKÉ HROBY

S tým súvisí aj otázka špecifikácie typicky detského hrobového inventára. Mali by sem patriť
najmä hračky, ale ako vieme, aj definovať niečo ako hračku môže tiež spôsobovať problémy.
Najlepšie sa rozoznávajú hračky vyrobené dospelými pre deti. Pekný príklad poskytuje kostená
bábika (obr. 1) z hrobu dievčatka v rímskom meste Emona (Ljubljana – Petru, 1972, t. CXV: 14).
Deti sa však často samy rozhodujú, s čím sa budú hrať, a vtedy prichádza do úvahy všetko, tak-
mer celá oblasť materiálnej kultúry. Tieto prípady sú však archeologicky nepostrehnuteľné, preto
je zbytočné sa nimi detailne zaoberať. Problém môžu predstavovať rôzne miniatúrne predmety,
ktoré zvykneme za hračky označovať. Niektoré takéto predmety mohli slúžiť pri zaúčaní detí,
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ich prípravu na rôzne práce a zručnosti. Samo-
zrejme, aj zaúčanie možno označiť za istý spô-
sob hry – záleží od prístupu dospelých. Iné
miniatúrne predmety mohli byť priamo výrob-
kami detí, ktoré sa len snažili napodobniť prácu
dospelých. K. Kampová so spolupracovníkmi
našla napríklad na indiánskych hlinených fi-
gúrkach stopy po odtlačkoch prstov detí, išlo
teda o detské výrobky. (Kamp a iní, 1999).
V tomto prípade sa nedá s určitosťou rozhod-
núť, či ide o napodobňovanie práce dospelých,
alebo táto činnosť bežne prináležala deťom.
Dnešný pohľad na detskú prácu je totiž iný, než
bol v minulosti – svedčia o tom aj početné et-
nologické paralely. Detské pracovné aktivity
boli často dôležitou súčasťou ekonomiky da-
ného spoločenstva. Najmä pri zbere úrody, les-
ných plodín, raždia a pod. mohla byť detská
výpomoc vítaná, prípadne až nevyhnutná. Aj
pri niektorých výrobných činnostiach (naprí -
klad tkanie) sa mohli deti uplatniť. Dnes má-
me tendenciu považovať prácu detí za neetickú, obmedzujúcu prežívanie plnohodnotného 
detstva.

Zo žiarového pohrebiska v Šoporni pochá-
dzajú miniatúrne nádoby (obr. 2), ktoré sú také
neforemné, že som ich kedysi opatrne označil
za hračky, prípadne detské výrobky (Krekovič,
1979). Dnes sa prikláňam k obom alternatívam
– mohli to byť výrobky detí a zároveň aj
hračky. Ak si osvojíme názor, že výrobky detí,
ktoré neslúžili na ekonomické účely, boli hrač-
kami, tak sem môže časť miniatúrnych pred-
metov patriť. Inú časť však môžeme zaradiť
medzi predmety, ktoré svojimi rozmermi len
niečo symbolizovali. S takýmito predmetmi sa
stretávame aj v hroboch dospelých – napríklad
miniatúrne zbrane a pod. To isté sa týka aj
iných drobných predmetov – amuletov. Klasi-
fikovať detské hroby len na základe hračiek
však môže byť niekedy zavádzajúce – naprík-
lad aj v hrobke Tutanchamóna sa nachádzali
hračky z jeho mladosti. Je to, samozrejme, vý-
nimočný prípad, charakteristický pravdepo-
dobne len pre vyššie postavených jedincov.

K detskému hrobovému inventáru môžu pat-
riť aj rôzne artefakty spájané so starostlivosťou
o dieťa – napríklad sklenené, tzv. kojenecké
fľaše (infundibula) u Rimanov. Táto ich funkcia
však nie je bezpečne doložená, občas sa totiž
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Obr. 1 Rímska bábika zo slonoviny z Emony 
(podľa Petru, 1972)

Obr. 2 Miniatúrne nádoby zo Šoporne



nachádzajú aj v hroboch dospelých. Mohlo ísť o matky, čo sa však v prípade žiarových hrobov
nedá vždy preukázať.

Detské hroby možno niekedy identifikovať aj podľa súčastí detského odevu, takéto prípady
však v našich podmienkach bývajú dosť zriedkavé.

Niekedy nám pomôžu aj ozdoby, ktoré sú v danej kultúre typické iba pre detské hroby.
V ideálnych prípadoch sa v detských hroboch môžu objaviť artefakty spojené s iniciačnými ob-
radmi, tu však je nutná spolupráca s kultúrnou antropológiou, keďže samotná archeológia tento
jav nemôže rozpoznať.

Samotný spôsob pochovánia či nepochovávania detí patrí medzi zaujímavé sociálno-kultúrne
podmienené fenomény. Na pohrebiskách často chýbajú novorodenci, či veľmi malé deti, ktoré
občas nachádzame skôr v blízkosti obydlí alebo priamo v nich. Podľa I. Hoddera dom pre deti
predstavoval bezpečný a teplý priestor, preto boli pochovávané pod podlahami či pod pecou
(Hodder, 1990, 37). S týmto javom sa stretávame už od neolitu a v pozmenenej forme pretrval
až do novoveku. Nepokrstené deti bývali ešte donedávna pochované v okrajových oblastiach cin-
torínov, prípadne aj úplne mimo (Navrátilová, 2007, 131). Jedným z dôležitých indikátorov or-
ganizácie spoločnosti môžu byť bohato vybavené hroby detí. Takéto hroby nachádzame
v komunitách, ktorých organizáciu označujeme ako náčelníctvo. Sociálny status na tomto evo-
lučnom stupni síce ešte môže byť získaný na základe voľby či zásluh, významná rola v spoloč-
nosti sa však môže dosiahnuť aj príbuzenskou líniou. Bohaté detské hroby by mohli svedčiť
o zdedenom sociálnom postavení pochovaných jedincov, ktorí, samozrejme, ešte žiadne zásluhy
mať nemohli. Aj obetovanie detí prináša istú informáciu o spoločnosti dospelých – o ich kulto-
vých praktikách, humánnych hodnotách, prípadne o ich vzťahu k istej časti detskej populácie.
Veľkú časť ľudských stavebných obiet predstavujú práve deti (bližšie pozri Kličová, 2002).

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Týmito niekoľkými odstavcami som zďaleka nevyčerpal otázku prístupu ku skúmaniu detí v ar-
cheológii, príspevok považujem len za úvod do problematiky, ktorá si – aspoň dúfam – nájde
svoje miesto aj u nás. Doterajší výskum ukázal niekoľko javov spoločných pre mnohé kultúry
od minulosti po súčasnosť:
– Pod pojmom „deti“ sa skrýva štruktúrovaná skupina, pričom táto štruktúrovanosť môže byť

premenlivá od kultúre ku kultúre.
– V mnohých kultúrach sa stretávame na pohrebiskách s tzv. fenoménom chýbajúcich detí.

Najmä najmladšie vekové skupiny bývajú slabo zastúpené, resp. chýbajú. 
– Ak aj sú detské hroby doložené, často sú pochované iným spôsobom alebo na inom mieste

ako dospelí.
Z každej tendencie však existujú výnimky a nemožno stanoviť žiadne univerzálne platné pra-

vidlo. Štúdium minulých detských svetov sa preto v budúcnosti musí uberať cestou ešte tesnej-
šej spolupráce s kultúrnou antropológiou, prípadne využitím možností etnoarcheológie.

Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 1/0197/08

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Summary

The archaeology of children – an introduction

Autor presents a short history of research about children and childhood in archaeology. It was
a contribution of feminist archaeologists in the 1980s this research became more popular and in present
times there are many publications about this problem. The very beginning of research we could search
among Scandinavian archaeologist – one of the first was G. Lillehammer. In 2007 the Society for the
Study of Children and Childhood was found and from that point the research became more intensive.
Autor deals also with some problems concerned child graves and their classification and also the
definition of children as such. Main questions relate to the absence of these graves in many prehistoric
cemeteries, or to the problem of toys, respectively to the classification of objects in graves as toys. There
is an example from the cemetery of the Roman period in Šoporňa, where some miniature vessels were
found. It seems that under the term „children“ we could distinguish some age groups also in
archaeological material. It is necessary for the successful research in the future the more intensive
cooperation with cultural athropology. The research about the archaeology of children in Slovakia stands
in its very beginnings.
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NOVORODENCI – CHÝBAJÚCI 
DEMOGRAFICKÝ ČLÁNOK

Klaudia Daňová

NEWBORNS – THE MISSING DEMOGRAPHIC LINK

Abstract: The newborn babys represented mystery of Central European prehistory. The occurrence of newborns at

the excavated localities is lower than we expected. We deal more with hypotheses and ethnographical parallels,

which should resolve some aspects of the funeral rite of the youngest childeren. The reason of this fact could be also

lower mortality create by breast-feeding. The next reason are shallow grave pits, destroyed by the time.

Key words: newborn, mortualy practices, graves, ethnographical paralels,

Najmenšia kategória detí – novorodenci sú pre stredoeurópsky pravek záhadou. Ich nižší výskyt
na preskúmaných lokalitách však často končí len konštatovaním daného stavu. Vo všeobecnosti
sa na deti tejto vekovej skupiny zabúda. Navyše, ako sa zdá, predstavujú aj najväčšie interpre-
tačné riziko. V súvislosti s ich nižším výskytom sa ponúka celá škála hypotetických možností
vysvetľujúca tento jav, ktorá je podporená etnografickými paralelami z rôznych kútov sveta.
Dôvod nášho záujmu o novorodencov vychádza z predpokladu, že príchod dieťaťa bol u väč-
šiny komunít očakávaný a jeho strata zrejme predstavovala sklamanie, ako aj bolestivý zážitok
nielen pre matku, ale pravdepodobne aj pre najbližšie okolie. 

PROBLÉMY

Pri skúmaní problematiky novorodencov v období neolitu až staršej doby bronzovej sme nara-
zili na niekoľko úskalí. V prvom rade ide o absenciu antropologických posudkov. Veľké množ-
stvo preskúmaných pohrebísk zo staršej doby bronzovej by vďaka antropologickému
vyhodnoteniu pomohlo deťom tejto vekovej kategórie vystúpiť z anonymity. Ďalším problé-
mom je používanie dvojakého triedenia antropológmi (infans I – II, infans I – III), pričom ve-
ková kategória infans I zahŕňa pri dvojstupňovom triedení vek od 0 do 6 rokov, ale pri
trojstupňovom triedení je vek spresnený na 0 – 6 mesiacov (s posunutou hornou hranicou do pre-
rezania prvého mliečneho zuba; ústna informácia J. Jakab). 
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ROLA MATKY

V priebehu detstva sa dieťa dostáva do rôznych etáp, kým sa stane dospelým človekom, uzna-
ným spoločnosťou. Prvou etapou je samotné počatie dieťaťa a očakávanie jeho príchodu. Sú-
časťou gravidity sú neprehliadnuteľné fyzické zmeny budúcej matky v tomto štádiu. Žena, ktorá
počala dieťa, bola už v paleolite často znázorňovaná ako žena-matka na plastických figúrkach,
tzv. venušiach. Náznaky gravidity si všimneme pri plastikách najmä na zväčšenom poprsí a zvý-
raznenom bruchu na soškách, napr. z Willendorfu, Věstonic, Moravian alebo z Hohe Fels, ale
aj ďalších (Antl-Weiser, 2008, Abb. 2; Absolon, 1949, fig. 12; Conard, 2003, 830-832). Zná-
zorňovanie žien v stave očakávania je prejavom záujmu o ženu-matku, zachovávateľku rodu. Za-
tiaľ čo v paleolite je zvýrazňovaná práve táto úloha ženy, v ďalších obdobiach praveku sa
s korpulentnejšími dámami stretávame skôr sporadicky. Žena je síce znázorňovaná aj v iných ob-
dobiach, ale ide skôr o štylistické prevedenie, prípadne len o isté náznaky, ako napr. zvýrazne-
nie pŕs drobnými výčnelkami. Náznaky gravidity by mohli azda predstavovať antropomorfné
nádoby, ktoré mohli slúžiť pri rôznych obradoch súvisiacich práve s plodivou/rodivou silou žien,
ako sa to predpokladá aj pri paleolitických venušiach. V tomto smere je nevyhnutné uvedomiť
si, že tehotenstvá a pôrody tvorili značnú časť života u väčšiny žien v pravekých komunitách.
Táto skutočnosť zrejme ovplyvnila aj dĺžku života žien, ktorá bola kratšia ako u mužov (Dole-
žal, Kuželka, Zvěřina, 2009, 11; Daňová, 2010, 109-121). Potreby žien v čase očakávania sa
premietli aj do kultu. Paleolitické venuše, antropomorfné nádoby, ako aj iné artefakty mali za-
bezpečiť dobrý pôrod, zdravé dieťa, prípadne ovplyvniť jeho pohlavie. Vyššie uvedené pred-
mety teda zrejme patrili k predmetom s magickou silou a pomáhali ženám stať sa matkami.

Samotná rola matky je biologicky podmienená nielen schopnosťou donosiť dieťa, ale aj sa
oň v prvých mesiacoch postarať. Dieťa je po narodení v plnej miere odkázané na starostlivosť
matky. Jeho fyzický, ale aj duševný vývoj v ranom štádiu formujú a ovplyvňujú najbližší prí-
buzní. Najdôležitejšia pre dieťa je potrava a teplo. Potrava je zabezpečená prijímaním mlieka od
matky (v prípade jej úmrtia alebo neschopnosti dojčiť mlieko mohlo byť z iných zdrojov). Re-
cept na tvorbu mlieka je u každej ženy rovnaký, rozdiel je len v schopnosti dieťaťa prijať z neho
určité množstvo živín, potrebných pre správny vývoj. V paleolitických a mezolitických popu-
láciách sa v priebehu dojčenia u žien neobnovovala menštruácia ani ovulácia, čo spôsobovalo,
že deti sa nerodili príliš často po sebe. V roľníckych civilizáciách nastáva populačný vzrast z dô-
vodu pravidelnosti prijímania potravy, ale aj výskytu nových druhov obilnín. Tie odstránili hor-
monálny blok, ktorý neumožňoval ďalšie tehotenstvo pri pretrvávajúcej laktácii (Sykes, 2004,
164, 208). Členovia pravekej komunity si zrejme veľmi dobre uvedomovali úlohu reprodukč-
ného procesu. Pôrod a príchod nového člena komunity bol nevšednou udalosťou z viacerých
dôvodov. V prvom rade išlo o samotnú mystiku pôrodu v zmysle príchodu nového života/zrodu
človeka. Nezanedbateľné bolo akiste aj očakávanie pohlavia novorodenca. Tehotenstvo a sa-
motný pôrod však so sebou prinášali aj viaceré riziká. Predovšetkým išlo o úmrtie dieťaťa alebo
matky, prípadne oboch. Dôvodom úmrtí zrejme bola zlá hygiena, nedostatočné medicínske zna-
losti a možnosti udržať plod pri živote po predčasnom pôrode. 

NOVORODENCI NA POHREBISKÁCH

Zo záveru mezolitu a v ranom neolite máme doklady o pietnom pochovaní matky, ktorá zomrela
pred pôrodom alebo počas pôrodu z lokality Vlasac z hrobu 67. Na nenarodené dieťa poukazuje
ruka matky uložená pod „brušnou dutinou“ a okrové farbivo v mieste panvy (Borić-Stefanović,
2003, 529). Podobný prípad poznáme aj z moravskej lokality Vedrovice (Ondruš, 2002, 102,
tab. 1). 
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Úmrtia novorodencov a matiek počas pôrodu, prípadne po pôrode sú doložené na mezolitic-
kej lokalitách Vedbæk – Bøgebakken a Vlasac. V hrobe 8 vo Vedbæku bola pochovaná mladá
žena spolu s predčasne narodeným dieťaťom, uloženým na labuťom krídle a posypaným okro-
vým farbivom (Albrethsen-Petersen, 1976, 8, 9). O matke a jej mŕtvom dieťati môžeme hovo-
riť v prípade hrobu 6 vo Vlasaci, kde na hrudi matky spočíval novorodenec posypaný okrovým
farbivom (Borić-Stefanović, 2003, 529). Žena a novorodenec boli pochovaní do spoločného
hrobu aj na pohrebisku únětickej kultúry v Jelšovciach – hrob 395 (Bátora, 2000, 195, 196).
Z obdobia praveku máme doklady o pochovaní novorodencov do spoločného hrobu aj s iným
dieťaťom. V hrobe 54 z Matúškova (pohrebisko únětickej kultúry) sa v hrobovej jame nachádzali
dve deti. Mladšie bolo vo veku 0-6 mesiacov a staršie vo veku 11 – 15 rokov (Jakab, 2007, 31).
Hoci aj v tomto prípade by sa dalo uvažovať o veľmi mladej matke a jej dieťati. Antropologic-
kou analýzou sa však pohlavie u staršieho dieťaťa nepodarilo zistiť. Samotná poloha tela na
ľavom boku napovedá, že by mohlo ísť o ženu.

To, že deti patrili ku komunite, je zdôraznené najmä ich pietnym pochovaním. Ďalšie deti,
ktoré zomreli pri pôrode alebo krátko po ňom, sa vo Vlasaci kumulujú v malých jamkách v blíz-
kosti ženy a novorodenca z hrobu 60 (Borić-Stefanović, 2003, 529). Mŕtvi novorodenci pocho-
vaní spolu s matkou, prípadne s inou ženou (absencia analýz DNA, ktorá by potvrdzovala
príbuzenský vzťah) alebo v jej blízkosti, môžu poukazovať na ochrannú funkciu matky, ktorá sa
postará o dieťa/deti. Podľa zvyklostí sa novorodenci na Slovensku ešte v polovici 20. storočia
vkladali do hrobu niektorého zomretého príbuzného (Jágerová, 2001, 22).

Okrem hrobov s dvoma jedincami evidujeme aj hroby samostatne pochovaných novoroden-
cov. Z pohrebiska kultúry s lineárnou keramikou v Nitre na Priemyselnej ulici pochádza jeden
novorodenec z hrobu 55 (Pavúk, 1972, 18). Z Jelšoviec z pohrebiska únětickej kultúry takýto je-
dinec pochádza z hrobu 369 (Bátora, 2000, 185).

NOVORODENCI NA SÍDLISKÁCH

Viacerí autori poukázali na to, že absencia novorodencov, prípadne najmenších detí na pohre-
biskách, môže súvisieť s inou formou pochovávania, a to z dôvodu ich neplnohodnotnosti 
(Siklósi, 2007, 195). Aj podľa B. Siemoneit (1997, 146) sa nižší výskyt novorodencov na po-
hrebiskách vyrovnáva ich prítomnosťou na sídliskách. Existenciu takéhoto rituálu pohrebov no-
vorodencov naznačuje významná lokalita v Lepenskom Vire. Novorodenci tam boli pochovávaní
osobitne pod kamenné dlážky v zadných častiach trapézovitých domov (Borić-Stefanović, 2003,
540). S detskými hrobmi v domoch (zahŕňajú všetky vekové kategórie infans) sa stretávame aj
na našom území vo Svodíne (Němejcová-Pavúková, 1995, 122). Pri západných stenách dlhých
neolitických stavieb vo Vedrovicích sa našlo aj niekoľko detí (rôzneho veku), ktoré V. Ondruš
(1972, 34, 35 ) dáva do súvisu so stavebnou obetou. T. Berkovec a A. Humpolová (2008, 46) toto
zistenie interpretujú takto: deti sa v praveku považovali za rastliny, keďže do zeme boli ukladané
v blízkosti kolových stavieb, predpokladá sa, že po ich zániku na mieste bývalého domu vzniklo
pole a deti mali zabezpečiť úrodu. Etnografické paralely pochovávania detí v domoch sa za-
chovali v niektorých afrických kmeňoch. Dôvodom je obava matky z neplodnosti, ak by mŕtve
dieťa pochovala mimo domu (Holý, 1956, 238). Novorodenci, ktorí neboli pokrstení, sa ešte aj
v 1. polovici 20. storočia v niektorých častiach Slovenska pochovávali pod prah domu (Nie-
derle, 1911, 369). 

U Germánov sa predpokladá, že novorodenci, ktorí zomreli predtým, ako dostali meno, sú po-
chovaní v osadách (Kvetánová, 2008, 26). S pochovávaním detí (rôzneho veku) do sídlisko-
vých jám, ale aj do regulárnych hrobov na sídliskách máme skúsenosti aj na našom území vo
všetkých sledovaných úsekoch mladšej a neskorej doby kamennej. Napriek existencii pohrebov
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detí na sídliskách, ako aj početných etnografických paralel je percento takto pochovaných no-
vorodencov zanedbateľné. 

V súvislosti s ukladaním mŕtvych, nielen detí, na sídliskách (mimo domov) sa vynára viacero
interpretačných možností. Jednou z nich je aj využitie nefunkčných jám v zimných mesiacoch,
keď bola pôda zamrznutá, čo by predstavovalo nadmernú námahu pri hĺbení hrobovej jamy v tý-
chto podmienkach (Pavúk, Bátora, 1995, 108, 110). Posunom pohrebiska do priestoru už ne-
existujúceho sídliska môžeme vysvetliť regulárne hrobové jamy nachádzajúce sa v blízkosti
sídliskových jám. 

INÉ FORMY NAKLADANIA S TELAMI NOVORODENCOV

V stredoveku bolo zvykom pochovávať nepokrstených novorodencov do nádob, ktoré sa uložili
plytko do zeme (Slivka, 1997, 74). Podobný zvyk vkladania detí do nádob v praveku pochádza
z Egejskej oblasti, ale aj z Macedónie, kde ich poznáme pod názvom pithoi (Novotná, 1983,
41). V egejskej oblasti pithosy primárne slúžili ako obaly na potraviny. V oblastiach s nedo-
statkom dreva boli však využívané aj ako rakvy najmä vďaka ich veľkosti (wikipe-
dia.org/wiki/Pithos zo dňa 18. 3. 2010). V rámci praveku je rozšírený najmä v únětickej
a nasledujúcich starobronzových kultúrach, pričom len v niekoľkých prípadoch – Blučina a Ol-
šany – sa stretávame s uložením najmenších jedincov v pithoi (Salaš, 2007, 123). Fakt, že takto
boli pochovávané len deti, súvisí s ich nižším vzrastom a celkovou subtílnosťou, vďaka ktorej
sa do nádob zmestili. Keramická produkcia vo vyššie uvedených kultúrach nedosahovala veľ-
kosti pôvodných egejských nádob, možno aj z toho dôvodu sa do nádob vkladali len deti. Ďal-
šie dôvody ukladania detí do nádob uvádza P. Fojtík a M. Dočkalová (2007, 64). Uvažujú o čisto
praktickom, ale aj religióznom dôvode ich ukladania do týchto nádob. Prvý, praktický dôvod
spočíva vo vhodnosti schránky – rakvy, ktorú predstavuje nádoba, religiózny dôvod sa hľadá
v symbolickom nahradení maternice nádobou. Otázkou však naďalej zostáva, prečo len niektoré
z detí boli pochované takýmto spôsobom, keď keramika v skúmanom období patrila k bež-
nému, najčastejšiemu a zrejme aj najdostupnejšiemu výrobku vďaka takmer dokonalej znalosti
technológie jej výroby. Vysvetlenie tohto javu môže mať emocionálny význam – dieťa je vkla-
dané do nádoby preto, aby do ženy/jeho matky čo najskôr vstúpila plodivá sila. Zaujímavým pra-
meňom na vysvetlenie absencie hrobov najmenších jedincov na pohrebiskách je aj zvyk Hurónov
pochovávať deti do dvoch mesiacov na ceste, aby mohla ich duša vstúpiť do okoloidúcich žien.
Zvyk pochovávať nepokrstené deti na križovatkách ciest je známy aj zo stredoveku a z novo-
veku (Navrátilová, 2007, 131). Podobne aj A. Häusler (1970, 434, 435) upozornil na fakt, že
niektoré prírodné kmene pochovávajú deti do stromov. Zo západného pobrežia Južnej Afriky
máme doklad o pietnom pochovávaní novorodencov v jaskyni Steenbokfontein (Jerardino, Sealy,
Pfeifer, 2000, 44-48). Pohreby detí (nielen novorodencov) sú známe aj z talianskych jaskýň
(Čermáková, 2007, 238). Tieto etnograficko-archeologické paralely by mohli byť alternatívnym
vysvetlením absencie novorodencov na skúmaných pohrebiskách. Pri skúmaní etnografických
paralel medzi prírodne žijúcimi národmi, ale aj skúmaním stredovekých a novovekých zvykov,
sme však narazili na vysokú variabilitu v nakladaní s telami novorodencov – dá sa povedať, že
čo národ alebo kraj, to iný zvyk, podporený nejakou legendou alebo poverou. 

V súvislosti s nízkou početnosťou vekovej skupiny najmenších detí na pohrebiskách sa vy-
nára aj otázka odstránenia nadbytočných novorodencov. V archeologických prameňoch sme sa
pri spoločenstvách mladšej a neskorej doby kamennej, ako aj staršej doby bronzovej, s taký-
mito praktikami nestretli. Navyše dokázať, že išlo o zámerné usmrtenie novorodenca, je takmer
nemožné. Antické pramene však hovoria, že zámerné usmrtenie existovalo. Išlo predovšetkým
o usmrcovanie novorodencov vykazujúcich nejaký postih/defekt (Tvrdý, 2007, 48). Dôvodom
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bola obava rodičov z reakcií okolia, ako aj zachovanie čistej rasy. Ďalšie dôvody infancitídy
v antických, ako aj v stredovekých prameňoch uvádza Z. Tvrdý (2007, 47-49). U Germánov sa
napríklad praktizovala skúška vitality, keď novonarodené dieťa bolo ponorené do studenej vody,
pričom práve tento akt mohol spôsobiť jeho náhlu smrť (Vejskalová, 2008, 240). Výnimočné prí-
pady usmrtenia pripúšťa aj B. Sykes (2004, 175-176), a to najmä v prípade pôrodu dvojčiat.
Vtedy mohlo byť usmrtené slabšie z oboch detí, kvôli neschopnosti vychovať obe deti. Etno-
grafické pramene z 19. – 20. storočia, hovoria aj o dosť drastických praktikách zaobchádzania
s novorodencom, ak prežil pôrod a matka zomrela. Vtedy sa dieťa zvyklo prikladať k mŕtvej
žene, dávali mu piť mlieko z jej pŕs, pričom očakávali, že si po neho matka príde (Horvátová,
1988, 546). Dokladom o nekonvenčnom zaobchádzaní s telom zomretého novorodenca je lo-
kalita Krumlovský les . Novorodenec bol hodený spolu so ženou do jamy hlbokej až 7 m (Oliva,
2007, 119, 120, obr. 1). Autor výskumu uvažuje o možnom obetovaní oboch jedincov z obdo-
bia eneolitického stupňa MMK.

Ďalšou príčinou menej sa vyskytujúcich novorodencov na lokalitách je ich subtílnosť a ulo-
ženie do plytších hrobov, ktoré mohli byť zničené pri orbe (Neústupný, 1983, 23-24). Tento fakt
je podporený najmä zvýšeným výskytom novorodencov pochovaných s dospelými. Dôvodom
je hlbšia hrobová jama dospelého jedinca. Aj gracilnosť kostí najmenších jedincov a s tým sú-
visiaci ich rýchlejší rozpad pri agresívnejšom pôdnom type môžu byť príčinou absencie naj-
menších detí v týchto lokalitách (Vachůt, 2003-2004, 91).

Absencia najmenších jedincov na pohrebiskách od neolitu až po koniec staršej doby bron-
zovej však môže súvisieť práve s dostatkom stravy v podobe mlieka, a tým aj s nižšou mortali-
tou, ako sa pôvodne predpokladalo. Podľa M. Stloukala (1990, 89-91) sa celkový nárast
úmrtnosti u detí zvyšuje až vtedy, keď dieťa prestane byť dojčené. Vplyvom materského mlieka
na zdravý vývoj pravekej škandinávskej populácie sa venovala aj G. Lillehammer (1989, 101),
ktorá zistila, že dlhodobé dojčenie (0 – 2 roky) spôsobilo menšie deformácie chrupu v tejto ve-
kovej skupine. 

Záver

Na záver by sme chceli podotknúť, že vyššie uvedené príklady či už z archeologických, alebo
etnografických prameňov tvoria len malé percento pohrebných zvyklostí aplikovaných na naj-
menších jedincoch. Ako sa ukázalo z etnografických paralel, deti môžu byť pochovávané aj
iným, archeologicky nepostihnuteľným spôsobom (Vachůt, 2003-2004, 91). Vysoká variabilita
nakladania s novorodencami zrejme súvisela s mnohými faktormi. V prvom rade mohlo ísť o to,
či sa dieťa narodilo živé, alebo mŕtve. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce miesto pohrebu mohlo
patriť pohlavie, prípadne sociálne postavenie rodičky. V každom prípade treba brať do úvahy aj
nižšiu mortalitu, ako sa pôvodne predpokladalo, ako aj fakt, že časť hrobov najmenších jedin-
cov bola porušená orbou. Viac svetla do skúmanej problematiky by prinieslo iste aj antropolo-
gické zhodnotenie významných nekropol zo staršej doby bronzovej. 

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Zusammenfassung

Neugeborene – das fehlende demografische Element

Die kleinste Kategorie der Kinder – Die Neugeborenen, sind für die mitteleuropäische Urzeit ein Rätzel.
Ihr niedriges Vorkommen in den erforschten Fundstellen endet oft nur als Konstatierung des aktuellen
Zustandes. In allgemein sind die Kinder dieser Altersgruppe hinweggeredet. Zusätzlich, wie es aussieht,
stellen die Neugeborenen auch die größte Gefahr dar. 

Es bietet sich im Zusammenhang mit ihren geringeren Vorkommen eine ganze Skale der
hypothetischen Möglichkeiten, die diese Erscheinung erklären würden. Dieses Ereignis ist auch durch
ethnographische Parallelen aus verschiedenen Teilen der Welt bestärkt. Der Grund unserer Interesse für
die Neugeborenen geht von der Voraussetzung aus, dass die Geburt des Kindes bei den meisten
Gesellschaften erwartet worden ist, und die Kindesverlust stellte offenbar eine Enttäuschung wie auch
ein schmerzvolles Erlebnis nicht nur für die Mutter aber auch für die nahe Umgebung dar . 

Die Mitglieder der urzeitlichen Kommunität waren sich sehr gut der Rolle des Reproduktionsprozesses
bewusst. Die Geburt und Ankunft eines neuen Mitgliedes der Gesellschaft war ein nicht alltägliches
Ereignis aus mehreren Gründen. In erster Reihe ging es um die Mystik der Geburt im Sinne der Ankunft
eines neuen Lebens/Menschen. Nicht zu vergessen war auch die Erwartung des Kindesgeschlechtes. 
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Die Schwangerschaft und die Geburt brachten mit sich auch mehrere Risiken. Vor allem ging es um
den Tod des Kindes oder der Mutter, eventuell von beiden. Nach der Analyse der Gräberfelder sind wir
zur Ansicht gekommen, dass die Neugeborenen sich auf den Gräberfeldern in Einzelgräber befinden,
öfters aber in den Gräbern der erwachsenen Frauen. Ihr Vorkommen ist aber selten und bildet nur ein
kleines Prozentanteil der vorausgesetzten Sterblichkeit. 

Außer den Gräberfeldern befinden sich die Neugeborenen auch in den Siedlungen. Als Beispiel kann
man die Fundstelle Lepenski Vir nennen. Da waren die Neugeborenen in den Häusern bestattet (Borić-
Stefanović, 2003, 540). Auf eine andere Art der Behandlung mit den Körpern der Neugeborenen weisen
ethnographische Parallelen wie auch schriftliche Quellen der klassischen Autoren hin (Häusler, 1970,
434, 435; Tvrdý, 2007, 47-49). Die nächste Ursache der geringen Zahl der Neugeborenen auf den
archäologischen Fundstellen ist ihre Subtilität und die Lagerung in flachen Gräbern, die durch pflügen
zerstört worden sind (Neústupný, 1983, 23-24). Diese Tatsache ist auch durch eine Steigung des
Vorkommens der Neugeborenen zusammen mit den Erwachsenen bestärkt. Die Ursache ist die tiefere
Grabgrube des Erwachsenen. Ein Fakt ist auch die Grazilität der Knochen der kleinsten Individuen und
damit zusammenhängender schneller Zerfall der Knochen bei den aggressiveren Bodentypen. 

Die Abwesenheit der kleinsten Individuen auf den Gräberfeldern vom Neolithikum bis zum Ender der
Bronzezeit hängt auch mit der genügenden Nahrung in der Form der Muttermilch zusammen, und damit
auch mit geringerer Mortalität als ursprünglich gedacht. Nach M. Stloukal (1990, 89-91) stiegt die
Sterblichkeit bei den Kindern danach, als die Stillzeit aufhört.

Übersetzt von Noémi Pažinová
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K OTÁZKE DETSKÝCH POHREBOV
A POSTAVENIA DETÍ V NEOLITE 

(vychádzajúc z analýzy vybraných lokalít z územia Slovenska a Maďarska)

Kristína Piatničková

CHILD BURIALS AND THE SOCIAL POSITION 
OF CHILDREN IN THE NEOLITHIC

Abstract: This submitted study is dealing primary with the question of the children and child burials in the Car-

pathian Basin in the Neolithic. It is based on the results from the earlier known as well as recent excavations on

the territory of Slovakia and Hungary. Its aim isn´t to give the comprehensive list of the all sites with the eviden-

ced remains of children skeletons. My effort is, on the basis of the most outstanding finds, to outline the current state

of research and perception on the problem of the social position of children in the archaeology. 

Key words: Neolithic, Carpathian Basin, child burials, ritual and non-ritual settlement burials, rich child graves,

social position of children, anthropological analyses. 

ÚVOD

Tradičná archeológia má zvyčajne tendenciu koncentrovať sa najmä na hotové predmety, resp.
pozostatky ľudskej činnosti akéhokoľvek druhu, ale často sa zabúda, že za tým všetkým sú
v prvom rade konkrétni ľudia takí ako my, ktorí boli hlavne „ženami, mužmi a deťmi so svojimi
časovo a priestorovo špecifickými spoločenskými rolami a poslaním“ (Čermáková, 2007, 207).
Aby sme mohli skutočne objektívne rekonštruovať život neolitických spoločenstiev po všet-
kých jeho stránkach, musíme ich vnímať ako živé bytosti, ktoré mali rovnako svoje potreby,
túžby a určite aj priania, samozrejme, prispôsobené vtedajšej dobe a životným podmienkam.
Každý člen komunity mal isté spoločenské postavenie, nemysliac tým iba postavenie v dnešnom
slova zmysle, ale akékoľvek miesto, na akejkoľvek úrovni spoločenského „rebríčka“, hoci aj
úplne to najnižšie. Napriek tomu, že dnes vnímame aj deti podľa pohlavia a nehovoríme o nich
ako o inej kategórii, ale o konkrétnych dievčatách a chlapcoch, zdá sa, že v pravekých spolo-
čenstvách boli až po dosiahnutí istého veku (možno skôr kultúrne, nie biologicky daného) po-
kladané za ich riadnych členov. Myslím si, že dnes je už veľmi ťažké zistiť skutočné postavenie
aj tých najmenších detí a správanie sa ostatných voči nim. Hovorí sa, že každý z nás je už od na-
rodenia osobnosťou bez ohľadu na svoje danosti, resp. schopnosti, ktoré sa, samozrejme, vyví-
jajú až počas dlhšieho života dieťaťa. Či však za osobnosti boli považované aj deti v pravekej
spoločnosti, je otázne. Mnohé črty pohrebného rítu a absencia pohrebov tých najmenších, na-
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priek ich predpokladanej vysokej úmrtnosti, môžu naznačovať aj ich neprijatie ostatnými členmi
medzi seba, na druhej strane však odlišný prístup môže indikovať aj úplný opak. 

STRUČNÝ PREHĽAD NAJNOVŠÍCH PRÁC K PROBLEMATIKE DETÍ 
A DETSKÝCH POHREBOV V OBDOBÍ NEOLITU

Problematike spoločenského postavenia detí a vôbec otázke detstva či detským pohrebom v pra-
veku a konkrétne v dobe kamennej sa dlho nevenovala náležitá pozornosť. Situácia sa výrazne
zmenila v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, keď v roku 1997 B. Simoneit publiko-
vala súhrnné vyhodnotenie detských pohrebov západnej lineárnej keramiky, vychádzajúce z an-
tropologických a sociologických analýz (Simoneit, 1997). Na obdobie kultúry s lineárnou
keramikou a na želiezovskú skupinu sa vo svojej práci k problémom detstva v neolite strednej
Európy zamerala aj E. Čermáková, ktorá svoju databázu postavila na hrobových nálezových
celkoch z územia Moravy, Čiech, ale aj Slovenska (Čermáková, 2003). Tá istá autorka neskôr
publikovala rozsiahlejšiu štúdiu zaoberajúcu sa postavením žien, mužov a detí v mladoneoli-
tickej, resp. včasnoeneolitickej lengyelskej kultúre (Čermáková, 2007). Základom jej hodnote-
nia sa stala jedna z najvýraznejších lokalít východnej skupiny tejto kultúry – Zengővárkony, ale
v rámci celkového posudzovania danej problematiky z jednotlivých aspektov pohrebného rítu
sa rovnako opierala aj o ďalšie, nie menej dôležité náleziská stredného Podunajska (Aszód, Mó-
rágy-Tűzkődomb, Vedrovice, Svodín a i.). Ďalšou kľúčovou lokalitou pre štúdium spoločen-
ského postavenia, resp. genderových rolí detí v mladom neolite je Mórágy-Tűzkődomb, kde sa
ako zatiaľ na jedinej lokalite podarilo antropologickými a biochemickými (serogenetickými)
analýzami stanoviť okrem zaradenia detských jedincov do jednotlivých vekových kategórií1 aj
ich pohlavie a na základe delenia podľa pohlavia a veku vyčleniť o. i. aj charakteristické sku-
piny a kombinácie súčastí hrobových nálezových celkov. Hodnotením tak samotného náleziska,
ako aj konkrétne otázkou detských pohrebov, a to nielen v Mórágy-Tűzkődomb, ale i na ostat-
ných pohrebiskách južnej časti Zadunajska sa vo svojich prácach zaoberal jeden z najpopred-
nejších maďarských bádateľov a odborníkov na obdobie lengyelskej kultúry I. Zalai-Gaál (2001;
2002; 2003). Sociálnemu postaveniu detí v neolitickej spoločnosti sa sčasti v súvislosti s ná-
lezmi prestížnych predmetov v hroboch v neolite Karpatskej kotliny venovala aj Zs. Siklósi
v rámci svojej diplomovej práce, ktorú v skrátenej podobe aj publikovala (Siklósi, 2004), ale
najmä v článku k vekovým rozdielom a rozdielom v pohlaví v pohrebnom ríte mladého neolitu,
so zameraním sa na analýzu výsledkov získaných zo štúdia jednotlivých skupín hrobov na lo-
kalite Aszód-Papi földek vo východnom Maďarsku (Siklósi, 2007). K štúdiám zaberajúcim širší
časový rámec patrí najmä práca P. Jelínka (2007) k nálezom detských pozostatkov v sídlisko-
vom nálezovom kontexte od neolitu po dobu bronzovú a najnovšie ešte nepublikovaná dizertačná
práca K. Daňovej k spoločenskému postaveniu detí v severnej časti Karpatskej kotliny zhruba
v rovnakom časovom období (Daňová, 2010)*. Na území Čiech a Moravy sa pochovávaním
detí v neolite a eneolite v rámci neskôr publikovanej bakalárskej práce zaoberala L. Vejskalová
(2009). 

Uvedený stručný prehľad najmä samostatných prác k študovanej problematike naznačuje, že
otázka detí a ich postavenia v pravekej spoločnosti už nie je iba bezvýznamnou súčasťou cel-
kového hodnotenia lokalít, keď bola často iba konštatovaná „aj prítomnosť detských pohrebov“.
Naopak, možno povedať, že sa stáva rovnocennou zložkou, resp. kategóriou štúdia života pre-
historických spoločností. 
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POCHOVÁVANIE DETÍ V OBDOBÍ NEOLITU 
(analýza vybraných lokalít na území Slovenska a Maďarska – obr. 1)

Pohrebný rítus ako taký je vlastne vyjadrením konvenčného správania sa žijúcich členov spo-
ločnosti k svojim zosnulým, ktoré je úzko späté s ekonomickou a spoločenskou situáciou plat-
nou v danom čase a priestore. Zaužívané zvyky, pravidlá a normy sa týkajú všetkých príslušníkov
komunity, teda aj detí (Zalai-Gaál, 2003, 27). Hoci pri hodnotení jednotlivých zložiek pohreb-
ného rítu z hľadiska skutočného postavenia pochovaného jedinca počas jeho života treba po-
stupovať opatrne a kriticky, je hrobový nálezový súbor stále jedným z primárnych zdrojov
informácií (Čermáková, 2003, 9). 

Čo sa týka poznania pohrebných zvykov vo všeobecnosti, v najstaršom období neolitu, re-
prezentovaného v Zadunajsku kultúrou Starčevo a v maďarskom Potisí kultúrou Körös, máme
k dispozícii iba veľmi málo informácií. Mimoriadne nízky počet hrobov evokuje domnienku, že
existovali rôzne pohrebné ríty, a teda že v tomto období ešte neboli ustálené pohrebné zvyky (Si-
klósi, 2004, 47). Získané poznatky poukazujú na pochovávanie v interiéroch domov (Raczky,
1982 – 1983), v odpadových jamách na sídliskách, ale aj na komplikovanejšie, archeologicky
nezachytiteľné pohreby mimo sídlisk. Vysoký podiel žien a detí pochovaných na sídliskách kul-
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Obr. 1. Lokality s analyzovanými detskými pohrebmi na Slovensku a v Maďarsku. ● − kultúra s lineárnou
keramikou, ○ − kultúra s alföldskou lineárnou keramikou, ■ − želiezovská skupina, □ − bukovohorská

kultúra, − lengyelská kultúra, − komplex Tisza−Herpály− Csőszhalom. 1 – Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő,
2 – Füzesabony−Gubakút, 3 – Mezőkövesd–Mocsolyás, 4 – Tiszalúc–Sarkad, 5 – Nitra–Priemyslová ulica,

6 – Nitra–Mikov dvor, 7 – Nitra–Chrenová, 8 – Bratislava−Mlynská dolina, 9 – Bratislava–Trnávka, 
10 – Štúrovo, 11 – Blatné, 12 – Šarišské Michaľany, 13 – Zemplínske Kopčany, 14 – Alsónyék, 

15 – Mórágy–Tűzkődomb, 16 – Zengővárkony, 17 – Aszód, 18 – Berettyóújfalu–Herpály, 
19 – Hódmezővásárhely–Gorzsa, 20 – Polgár–Csőszhalom, 21 – Szegvár–Tűzköves, 22 – Lužianky, 

23 – Komjatice, 24 – Nitriansky Hrádok–Zámeček, 25 – Svodín, 26 – Ružindol–Borová. 

Abb. 1. Fundstelle mit analysierten Kinderbestattungen in der Slowakei und im Ungarn. ● − Kultur mit
Linearkeramik ○ − Kultur mit Alföld-Linienbandkeramik, ■ − Želiezovce-Gruppe □ − Bükker-Kultur, 

− Lengyel-Kultur, − Komplex Tisza−Herpály−Csőszhalom. 



túry Starčevo a Körös J. Chapman vysvetľuje ich nízkym sociálnym postavením v porovnaní
s vyšším statusom mužov, u ktorých sa uplatňoval odlišný pohrebný rítus (Chapman, 1983, 10
cit. podľa Siklósi, 2004, 48). Iba veľmi malá časť zachytených hrobov obsahovala hrobové prí-
lohy alebo ozdoby. Navyše v prípade ich uloženia do odpadových jám je často ťažké rozlíšiť, či
nájdené artefakty vôbec patria zosnulému. Rôznorodosť pohrebných rituálov a výrazný nepo-
mer medzi počtom nájdených hrobov a odhadovanou veľkosťou žijúcej populácie v najstaršom
období podľa Zs. Siklósi nesúvisia so stavom výskumu, pretože zistenia z neustále rastúceho
počtu evidovaných lokalít podporujú vyššie opísané závery. Autorka sa zároveň domnieva, že
tak ako sa sociálne rozdiely mohli odrážať v rámci hrobových príloh, rovnako sa mohli preja-
vovať aj vo forme rozmanitých pohrebných zvykov u rôznych jedincov, resp. v rôznych skupi-
nách danej spoločnosti (Siklósi, 2004, 48).

O niečo priaznivejšia sa javí situácia v nasledujúcom období kultúry s lineárnou keramikou.
K niekoľkým ojedinelým kostrovým hrobom spravidla bez hrobových príloh zo zadunajskej
časti Maďarska pribudlo ďalších 43, ktoré sa spolu s niekoľkými desiatkami pôdorysov nad-
zemných domov a množstvom nálezového materiálu získali počas výskumu jednej z najvýz-
namnejších lokalít tejto kultúry vôbec – Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. Situácia sa tu javila byť
v súlade s tým, čo platilo už pre včasný neolit. Zosnulí boli uložení v skrčenej polohe v odpa-
dových sídliskových jamách, hrobové jamy boli zriedkavé. Niektoré pohreby boli vybavené ná-
dobami, kostenými predmetmi, silexami či kamennými sekerkami alebo spondylovým šperkom.
Medzi zistenými pohrebmi sa nachádzali aj detské (Oross, Marton, Fábián, 2004, 283, 285;
Bánffy, Oross, 2009, 228). Bližšie antropologické určenia zatiaľ neboli publikované. 

Do všeobecného obrazu pohrebných zvykov danej periódy – s pochovávaním zosnulých
medzi domami na sídlisku – dobre zapadá aj oblasť východnej časti Maďarska so sídliskovým
areálom kultúry s alföldskou lineárnou keramikou, kde sa s týmto javom možno stretnúť už od
počiatku jej existencie, v prostredí skupiny Szatmár. Počet hrobov, resp. pochovaných je stále
vo výraznej disproporcii s odhadovanou žijúcou populáciou. Z najvýraznejších lokalít najstar-
šieho obdobia s vyšším počtom hrobov stoja za zmienku Füzesabony-Gubakút (Heves), Mező-
kövesd-Mocsolyás a Tiszalúc-Sarkad (obe v Borsod-Abaúj-Zemplén). Zistenia z lokality
Füzesabony-Gubakút doložili pozoruhodný vzájomný vzťah medzi uložením hrobu a vekom
zosnulého v súvislosti s nálezmi hrobov v priamej blízkosti domov. Antropologické analýzy
preukázali, že do hrobov na ľavej strane vchodov obydlí boli takmer výlučne vkladaní dospelí
jedinci, kým napravo od dverí, ako sa zdá, deti. Nim patrila minimálne polovica z 13 preskú-
maných hrobov (Domboróczki, 2009, 91, 93).2 Z 25 hrobov v Mezőkövesd-Mocsolyás bolo ako
detských určených šesť,3 siedmy patril „väčšiemu“ dieťaťu, resp. mladej žene. Z nich 3 (resp.
4) obsahovali prílohy. Podobne ako na iných súčasných lokalitách,4 aj tu boli do hrobu najčas-
tejšie vkladané perly zo spondylu, v 1 prípade spolu s amuletom zo spondylu s 2 otvormi, v inom
– s kusom červenej železnej rudy. V rámci polohy tela detských jedincov prevládalo uloženie na
ľavom boku, v orientácii nebola zistená jednotnosť (Kalicz, Koós, 2000, 47-50). Vyšší počet
hrobov bol zachytený aj na lokalite Tiszalúc-Sarkad. Z 13 pohrebov 4 pochádzajú z odpado-
vých jám, ostatné sa našli v priamej blízkosti obydlí. V rámci uloženia mŕtveho opäť prevládala
ľavá strana a orientácia v smere SV-JZ a JV-SZ. Zo 6 hrobov s prílohami 2 patrili deťom. Tre-
tie dieťa bolo pochované bez milodarov. Pozoruhodný je najmä „bohatšie“ vybavený hrob die-
ťaťa vekovej triedy infans I (2 – 4-ročné) obsahujúci zlomok kamennej sekerky a 36 kusov
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2 V hrobe 2 bola pochovaná osoba vo veku 14 – 16 rokov, ktorá podľa antropologických vekových kategórií patrí
mladistvému jedincovi. Otázne však je, či tento jedinec bol spoločnosťou pokladaný ešte za dieťa (pozri napr. Ha-
nulík, 1993, 112; Domboróczki, 2009, 93). 

3 „Archeologickou“ analýzou vyčlenené kategórie dieťa, malé dieťa, väčšie dieťa.
4 Napríklad vo Füzesabony-Gubakút (Siklósi, 2004, 49).



vápencových korálikov na hrudníku (náhrdelník) (obr. 2: 1; Oravecz, 2001, 11, 22, 6. kép). 
Antropologicky bolo určených spolu 5 skeletov (K. Zoffmann, 1996). 

Na území západného, resp. juhozápadného Slovenska sa z obdobia kultúry s lineárnou kera-
mikou a želiezovskej skupiny podarilo detské pohreby zachytiť jednak na dvoch pohrebiskách,
resp. ich častiach,5 a jednak na viacerých známych sídliskách (Farkaš, 2002; Jelínek, 2007; Kli-
čová, 2001). 

Vôbec k najväčším, najlepšie preskúmaným a následne vyhodnoteným patrí pohrebisko
z mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou a zo želiezovskej skupiny z Nitry – Priemyslovej
ulice (Pavúk, 1972). Zo zachytených 76 hrobov 22 patrilo deťom.6 Podobne aj tu absolútne pre-
vláda uloženie na ľavý bok a s výnimkou jediného trojhrobu ženy a dvoch detí ide výhradne o sa-
mostatné pohreby, zväčša s orientáciou v smere JV-SZ a V-Z. V 11 prípadoch neboli u detí
zistené žiadne hrobové prílohy. V 7 hroboch sa nachádzala iba 1 nádoba, v dvoch – nádoba spolu
s ďalším predmetom (hrob 3 – kostený náramok, hrob 40 – kopytovitý klin), v hrobe 5 boli iba
kúsky grafitu medzi prstami ľavej ruky dieťaťa a v hrobe 31 – iba kamenná podložka. Pri sle-
dovaní vzťahu medzi vekom dieťaťa a vkladaním, resp. nevkladaním hrobových príloh nebadať
výraznejšie väzby na tú-ktorú vekovú kategóriu. Tak pri hroboch s inventárom, ako aj bez neho
možno pozorovať zastúpenie rôznych vekových skupín. Rovnako ťažké je bez príslušných prí-
rodovedeckých metód stanoviť len na základe nájdených predmetov pohlavie pochovaného die-
ťaťa, keďže v prevažnej miere bola v hroboch nájdená len 1 nádoba. Výnimkou sú tri hroby: hrob
3, kde sa spolu s nádobou našiel aj kostený náramok; ten bol autorom s otáznikom pripísaný
mužskému jedincovi podľa nálezu iného kosteného náramku v hrobe muža č. 58; ďalej hrob 31,
ktorý ako jediný z celého zachyteného pohrebiska obsahoval kamennú podložku. Vychádzajúc
z predpokladu, že činnosti viažuce sa na domáce prostredie, na dom, s ktorým mletie obilia bez-
pochyby súviselo, vykonávali ženy, potom sa možno domnievať, že hrob patril dievčaťu.7 Na-
opak, tretí detský hrob 40, v ktorom sa spolu s nádobou našiel aj kopytovitý klin, s veľkou
pravdepodobnosťou patril mužskému jedincovi, keďže všetky ostatné kopytovité kliny pochá-
dzajú z mužských hrobov. Výskumom sa podarilo zachytiť menšie skupinky hrobov, výnimočne
vytvárajúce rady, niekedy s prevahou žien a detí (Pavúk, 1972, 6 nn.). 

Mladšej fáze kultúry s lineárnou keramikou možno priradiť aj 8 kostrových hrobov z pohrebiska
nachádzajúceho sa rovnako v Nitre, v polohe Mikov dvor (Březinová, 1999). Antropologické ana-
lýzy J. Jakaba (1999, 39-41) preukázali okrem dvoch mužov, jednej ženy a dvoch dospelých bliž-
šie neurčeného pohlavia aj prítomnosť dvoch detí – vekových kategórií infans II (4 – 6-ročné;
hrob b/98) a infans III (7 – 9-ročné; hrob 4/98). V prvom prípade sa pri hrobe dieťaťa našli 3 frag-
menty z rôznych nádob, pri druhom sa nespomínajú žiadne nálezy (Březinová, 1999, 20-22).

Okrem spomenutých zachytených častí pohrebísk sa s pozostatkami detských skeletov na
území juhozápadného Slovenska možno stretnúť na sídliskách, a to či už vo forme rituálnych po-
hrebov, ktoré korešpondujú so situáciou zachytenou na pohrebiskách, keď je zosnulý uložený do
samostatne vyhĺbenej hrobovej jamy, resp. do sídliskovej jamy, ktorá po strate svojho pôvodného
významu bola sekundárne využitá ako hrobová jama, alebo vo forme nerituálnych pohrebov,
keď sa ľudské pozostatky nachádzajú v sídliskových objektoch v inej než rituálnej polohe. Zis-
tených bolo niekoľko nálezových situácií (Farkaš, 2002, 37 nn.; Jelínek, 2007; Kličová, 2001).
Nálezy detských skeletov v sídliskovom kontexte v období neolitu, eneolitu a v dobe bronzovej
sumarizuje už vyššie spomenutá štúdia P. Jelínka (2007), ktorá je publikovanou verziou jeho
dizertačnej práce. Autor na základe zachytenej nálezovej situácie na spracovávaných lokalitách
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5 Najmä z obdobia mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou. 
6 Hoci všetkých 76 hrobov bolo kostrových, J. Pavúk uvádza, že buldozérom bolo zničených minimálne 8 žiaro-

vých hrobov, ktoré svojím keramickým materiálom možno zaradiť do záveru mladšej fázy kultúry s lineárnou ke-
ramikou, resp. do želiezovskej skupiny (Pavúk, 1972, 39).

7 K problematike deľby práce medzi mužmi a ženami pozri napr. Čermáková, 2007, 212-214; 248.



vyčleňuje v rámci celého sledovaného obdo-
bia 8 skupín: A – H (Jelínek, 2007, 81, Graf
1). Z obdobia neolitu eviduje spolu 8 nále-
získ s pozostatkami skeletov detí. Staršej
fáze kultúry s lineárnou keramikou možno na
základe keramiky z výplne sídliskového ob-
jektu 114/86 z Bratislavy – Mlynskej doliny
priradiť nález detskej kostry uloženej na
ľavom boku so silno skrčenými dolnými
končatinami, nachádzajúcej sa na tenkej
vrstve výplne v hĺbke 10 cm od vrchnej
úrovne spraše (Egyházy-Jurovská, Farkaš,
1993, 19). Podľa zachytenej poškodenej le-
bečnej klenby dospelej osoby, pravdepo-
dobne ženy, za chrbtom dieťaťa bol tento
nález P. Jelínkom (2007, 78, 88, Tabela 1) 
zaradený do skupiny B, reprezentujúcej
„detské skelety uložené v sídliskovom ob-
jekte spolu s izolovanými ľudskými kos-
ťami“. Zástupcom skupiny A – „jeden detský
skelet uložený/pohodený v sídliskovom ob-
jekte“ (tamže) – je chronologicky mladší po-
hreb dieťaťa z Nitry-Chrenovej, ktorého
datovanie do kultúry s mladšou lineárnou ke-
ramikou umožnili iba nálezy zo zásypu prav-
depodobne odpadovej jamy (Pavúk, 1976,
184). Do daného časového horizontu patria
aj kostrové pozostatky malého dieťaťa z ob-
jektu 118/86 z Bratislavy – Mlynskej doliny.
Na trupe dieťaťa, ktoré ležalo na ľavom boku

a malo výrazne pokrčené dolné končatiny, bola položená celá kamenná drviaca podložka, nesúca
stopy po používaní. Hrob bol datovaný pravdepodobne rituálne rozbitou guľovitou nádobou
s rytými oblúkmi a vodorovnými líniami, prerušovanými charakteristickými „notovými“ hla-
vičkami. Jej fragmenty sa našli pred tvárou, nad temenom a za chrbtom dieťatka. Pozoruhodné
sú zvyšky kolovej konštrukcie zachytené okolo hrobu (Egyházy-Jurovská, Farkaš, 1993, 20
n.). Z objektu 102/86 z rozsiahleho komplexu jám sa spolu s početným materiálom získala aj časť
detskej sánky (Farkaš, 2002, 30). Do kategórie rituálnych pohrebov8 Z. Farkaš (2002, 30, 37) radí
aj kostru 4 – 6-ročného dieťaťa uloženého vo výrazne skrčenej polohe v oválnej hrobovej jame
z Bratislavy, časti Trnávka (poloha Silničné) – na sídlisku kultúry s mladšou lineárnou kerami-
kou a želiezovskej skupiny (Ivan, 1999, 73; Farkaš, 2002, 30, 37). Do skupiny samostatných hro-
bových jám s detskými pohrebmi, ktoré sú známe aj z vyššie spomínaných lokalít z maďarskej
časti Potisia (Füzesabony-Gubakút, Mezőkövesd-Mocsolyás, Tiszalúc-Sarkad), patrí aj hrob 4
– objekt 104 zo Štúrova, v ktorom dieťa spočívalo v skrčenej polohe na ľavom boku, s orientá-
ciou v smere JV-SZ (Pavúk, 1994, 94 n.), ale aj zemnými prácami porušený hrob dieťaťa s ka-
meňmi obloženými stenami a keramikou kultúry s lineárnou keramikou z Blatného (Pavúk,
1978, 193). Z tohto obdobia by mohli byť snáď aj zvyšky skeletov ženy a dieťaťa (? dievčaťa,
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8 ktorá priamo zodpovedá situácii zachytenej na súvekých pohrebiskách v strednej Európe (Farkaš, 2002, 37)

Obr. 2. „Bohatšie“ vybavené detské hroby. 
1 – Tiszalúc–Sarkad – hrob 2-4 ročného dieťaťa

(podľa Oravecz 2001, 22, 6. kép); 
2 – Mórágy–Tűzkődomb – hrob 9 

(podľa Zalai-Gaál 2002, 174-175, Taf. 15.-17.). 

Abb. 2. „Reicher“ ausgestattete Kindergräber. 
1 – Tiszalúc–Sarkad – das Grab eines 2-4 jährigen

Kindes (nach Oravecz 2001, 22, 6. kép); 
2 – Mórágy–Tűzkődomb – das Grab 9 

(nach Zalai-Gaál 2002, 174-175, Taf. 15.-17.).



okolo 12 rokov) z Vištuku (Farkaš, Šefčáková, 2003). Nálezovými okolnosťami by zodpovedali
tretej a poslednej skupine zachytenej v rámci neolitu – C – „detské skelety uložené/pohodené
v priekopách“ podľa P. Jelínka (2007, 77, 79). Neprehľadná terénna situácia (žľab?) však sťa-
žuje bezpečné chronologické zaradenie. 

Nasledujúcu želiezovskú skupinu reprezentuje jednak rituálne uložený detský kostrový hrob
– v skrčenej polohe na ľavom boku z objektu 434 v Štúrove (Pavúk, 1994, 96-97; skupina
A podľa Jelínek,2007, 88, tabela 1), jednak rituálny detský dvojhrob spolu s kostrou psa z ob-
jektu 327/78 z Blatného (Pavúk, 1980, 208; skupina B – tamže, 78-79, tabela 1). Pozoruhodný
je nález miniatúrnej fľaškovitej nádobky pri pozostatkoch jedného z nich, ale aj zvyšky ďalších
detí a niekoľkých kostí dospelých zachytených v zásype objektu. 

Pri hľadaní dôvodov pochovávania detí na sídlisku, a to či už v sídliskových jamách v blíz-
kosti domov, alebo priamo v hrobových jamách, jedným z reálnych vysvetlení môže byť viera
pozostalých, resp. rodičov v ich opätovné vtelenie a snaha mať deti aj po smrti čo najbližšie
(Čermáková, 2003, 11). Iným vysvetlením, vzťahujúcim sa všeobecne na interpretáciu pocho-
vávania na sídlisku (nielen v prípade detí), je skutočnosť, že v niektorých kultúrach išlo o inte-
grálnu súčasť pohrebného rítu, a to najmä pokiaľ ide o obdobie neolitu, pretože dôsledné
rozlišovanie medzi svetom živých a svetom mŕtvych, teda vznik samostatných pohrebísk na-
stáva až v eneolite. Vylúčiť sa nedá ani možnosť, že v rámci obytného areálu boli pochovávaní
iba niektorí jedinci (či už s vyšším, alebo, naopak, nižším spoločenským postavením), tzv. ne-
bezpeční mŕtvi, ktorí zomreli inou než prirodzenou smrťou, mohli byť pochovávaní mimo cen-
trálnej časti, na okraji sídliska (Rulf, 1996, 119; Veit, 1996, 27-28; Kličová, 2001, 219). Riešenie
otázky, či hroby boli integrálnou súčasťou existujúceho sídliska, alebo vznikli až v období po
jeho zániku, si vyžaduje dôsledné porovnanie nálezového materiálu zo sídliskových objektov,
resp. sídliskovej vrstvy s hrobovými nálezmi, pochádzajúcimi tak zo zámerne vyhĺbenej hro-
bovej jamy, ako aj zo sídliskovej jamy primárne využívanej na iné účely. 

Na území východného Slovenska sú detské hroby doposiaľ evidované iba v prostredí buko-
vohorskej kultúry, najmä v Šarišských Michaľanoch, kde z 18 kostrových hrobov, rozmiestne-
ných v rôznych častiach areálu sídliska, patrili deťom iba štyri (Šiška, 1995, 37). Antropologické
analýzy J. Jakaba (1986, 455 nn.) preukázali prítomnosť zástupcov všetkých troch vekových
kategórií infans I – III (1 mesiac – 10 rokov). Hrobové prílohy boli zosnulým vkladané iba zried-
kavo. V súvislosti s detskými hrobmi sa uvádza iba veľká spondylová perla na hrudníku dieťaťa
a nad hrobom 5 novorodenca (0 – 1 mesiac) zase menšia zásobnicová nádoba bez dna, v ktorej
bola vložená masívna sekera z amfibolitu, natretá červenou farbou (Šiška, 1986, 445; 1995,
37n.). Analogická situácia bola zachytená aj na ďalšej významnej lokalite menovanej kultúry,
v Zemplínskych Kopčanoch. Zo šiestich preskúmaných kostrových hrobov patril dieťaťu (infans
III, vek 9 – 10 rokov) len jediný hrob, ktorý na rozdiel od ostatných (4 mužské, 1 ženský) ne-
obsahoval žiadne prílohy. Dokladom koexistencie hrobov a sídliskových objektov je nielen ich
vzájomné rešpektovanie sa, ale zároveň aj rovnaký charakter keramiky, a to tak po typologic-
kej, ako aj ornamentálnej stránke (Šiška, 1979, 252-256, 259n.; Šiška, 1995, 38).

Výrazný nárast počtu evidovaných hrobov vrátane detských a úmerne tomu aj poznatkov
o jednotlivých aspektoch pohrebného rítu nastáva v období mladého neolitu v Karpatskej kot-
line, ktorý je v strednom Podunajsku zastúpený lengyelskou kultúrou a v Potisí kultúrnym kom-
plexom Tisza-Herpály-Csőszhalom. Objavujú sa pohrebiská, resp. skupiny hrobov s väčším
počtom pohrebov, a to najmä v prostredí lengyelskej kultúry v južnej časti Zadunajska – Alsó-
nyék (Zalai-Gaál, Osztás, 2009), Mórágy-Tűzkődomb (skupiny B1 a B2; Zalai-Gaál, 2001;
2002), Villánykövesd (Dombay, 1960a) a Zengővárkony (14 skupín hrobov – I – XIV; Dombay,
1939; 1960b), SV od Budapešti, geograficky patriace už skôr do východného Maďarska, leží
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jedno z najdôležitejších včasnolengyelských nálezísk – Aszód (skupiny A – E; Kalicz, 1985).
Viaceré významné lokality boli preskúmané aj v Potisí – Berettyóújfalu-Herpály (Kalicz,
Raczky, 1987), Hódmezővásárhely-Gorzsa (Horváth, 1987), Polgár-Csőszhalom-dűlő (Anders,
Nagy, 2007; Raczky, Anders, 2006), Szegvár-Tűzköves (Korek, 1987) a i.

V rámci Zadunajska si mimoriadnu pozornosť zasluhuje lokalita Alsónyék, kde výskumy
zrealizované v rokoch 2006 – 2009 v tesne na seba nadväzujúcich polohách Kanizsa-dűlő a Bá-
taszék-Malomrét-dűlő doložili osídlenie počas celého obdobia neolitu až po včasný eneolit.9

Hoci konečné analýzy sídliskového a hrobového nálezového materiálu vzhľadom na rozsiahlosť
lokality ešte neboli ukončené, zistenými a preskúmanými niekoľkými desiatkami zvyškov
domov a vyše 2000 lengyelskými pohrebmi Alsónyék bezpochyby patrí k najcennejším a naj-
dôležitejším náleziskám nielen z obdobia lengyelskej kultúry. V rámci rozoberanej problematiky
stoja za zmienku pohreby v nádobe/nádobách. Ako píšu I. Zalai-Gaál a A. Osztás, „pohreby no-
vorodencov a malých detí v nádobe sú doposiaľ známe iba z pohrebiska v Mórágy“ (Zalai-Gaál,
Osztás, 2009, 245 nn., 252).10

Z hľadiska schopnosti a možnosti posudzovať hroby detí a v konečnom dôsledku aj ich spo-
ločenské postavenie nielen podľa vekových kategórií, ale vďaka serogenetickým analýzam aj
podľa pohlavia má doposiaľ kľúčový význam už viackrát spomínaná lokalita Mórágy-Tűzkő-
domb, kde 111 odkrytých hrobov vytváralo dve výrazné skupiny – B1 a B2. Antropologickými
a biochemickými metódami bola medzi 48 detskými hrobmi preukázaná prítomnosť všetkých
vekových kategórií – neonatus (novorodenec), infans I (malé dieťa), infans II (staršie dieťa), ju-
venis (mladistvý) a plynulé prekrývanie sa medzi stupňami – infans I a II a infans II a juvenis.
Nemenej zaujímavé je aj zastúpenie vekových tried podľa pohlavia: najpočetnejšiu skupinu in-
fans II tvorili výlučne iba dievčatá (12), ktoré mali prevahu aj v skupine infans I (pomer diev-
čatá : chlapci – 10 : 9). Opačná situácia sa javila vo vekovej skupine neonatus – novorodenci
(chlapci : dievčatá – 4 : 2), podobne ako v prechodnej kategórii infans II/juvenis (2 : 1) a juve-
nis (2 : 1). Rovnako zastúpená bola jedine prechodná skupina infans I/II (2 : 2). Pri vzájomnom
porovnaní výsledkov antropologických (Zs. K. Zoffmann) a serologických a serogenetických
analýz (I. Lengyel; určenie aj pohlavia dieťaťa) v niektorých prípadoch v rámci skupiny hrobov
B1 možno sledovať odchýlky v určení veku dieťaťa. Najvýraznejšie sú tri prípady: jedinec
z hrobu 23 – antropologicky určený ako žena vo veku 64 – 75 rokov, biochemicky ako dieťa žen-
ského pohlavia vo veku 3 – 5 rokov; kostra z hrobu 43 bola prvou metódou určená ako 9 –
11-ročné dieťa neznámeho pohlavia, podľa I. Lengyel ako 36-45 ročná žena. Výrazný rozdiel
je aj medzi určením príslušnosti hrobu číslo 85, keď Zs. K. Zoffmann bol tento priradený star-
šiemu mužovi vo veku 55 – 62 rokov, druhou metódou ženskému jedincovi vo veku 11 – 15
rokov. V hroboch č. 23 a 85 sa nenachádzali žiadne nálezy. Pozoruhodné však je ich uloženie
na ľavom boku v porovnaní s ostatnými detskými jedincami, ktorí, až na malé výnimky, spočí-
vali na pravej strane. V tejto polohe bolo uložené aj telo zosnulého v hrobe č. 43, pričom na zá-
klade bohatého hrobového inventáru môžeme predpokladať jeho výnimočnejšie spoločenské
postavenie. Nálezovým kontextom (typy hrobových príloh, orientácia, uloženie tela na pravom
boku) sa však výraznejšie nelíši od ostatných jednoznačne deťom priradených hrobov. V rámci
skupiny hrobov B2 bolo z celkového počtu zachytených 9 detských hrobov, z nich 5 bolo ana-
lyzovaných oboma metódami. Medzi hrobovými nálezmi11 bola najpočetnejšie – v 39 prípadoch
– zastúpená keramika (vrátane miniatúrnych tvarov), a to najčastejšie jedným až štyrmi kusmi,
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19 včasný neolit – kultúra Starčevo, stredný neolit – kultúra s lineárnou keramikou, neskorý neolit/včasný eneolit –
lengyelská kultúra

10 „Nezvyčajne vysoký počet sídliskových objektov a pohrebov bol prekvapením, pretože za posledných 150 rokov
výskumu lengyelskej kultúry neboli odkryté viac než tri domy a 658 spoľahlivo zdokumentovaných pohrebov“
(Zalai-Gaál, Osztás, 2009, 252). 

11 V zásade možno vyčleniť dve základné skupiny – hrobové prílohy a ozdoby, resp. súčasti odevu.



veľmi ojedinele aj viacerými (obr. 3: 1 – hrob 109). Z iných keramických predmetov sa v jedi-
nom detskom hrobe našiel zvierací idol, pochádzajúci z mimoriadne bohatého hrobu č. 43.12

Druhou najpočetnejšou skupinou predmetov v hroboch je štiepaná kamenná industria (v 22 prí-
padoch) ako jadrá z pazúriku, úštepy a čepele z pazúriku, obsidiánu, radiolaritu a pazúrikové če-
peľové škrabadlá. Do hrobu boli najčastejšie vložené v počte 1 – 4 kusy (ojedinele 5 alebo 6
kusov). K sporadicky zastúpeným nálezom patrí brúsená kamenná industria (zlomok malej se-
kerky), kamenná podložka (v hrobe dievčaťa č. 46), kamenné drvidlo, kostené šidlo a polovica
kostenej rukoväte kosáku (obr. 2: 2, 3 – hrob 9). V rámci ozdôb, resp. súčastí odevu sa zistila
širšia škála vkladaných predmetov, hoci iba v 11 prípadoch. Z toho 8 hrobov bolo priradených
ženským jedincom, 2 mužským a v 1 prípade sa kvôli zle zachovanej kostre dieťaťa nepodarilo
stanoviť ani vek, ani pohlavie (hrob 71). Objavujú sa koráliky z malachitu, zo spondylu, mušle,
ale aj z kosti či dokonca z medi. V neobyčajne veľkom množstve boli často súčasťou náhrdel-
níku (108 kusov perál v hrobe 43, 85 kusov v hrobe 63) alebo opasku (63 spondylových perál
v hrobe 43), ďalej spondylové náramky (6 kusov), ale aj náramok z kosti, prstene z medi
a i. Často sa v hrobe vyskytujú 3, najmä však 4 rôzne druhy ozdôb. Veľmi pozoruhodné sú už
vyššie spomínané pohreby detí v nádobe; v troch prípadoch v mise na nôžke (veková kategória
0 – 5 rokov), v jednom prípade v mise (pohreb novorodenca) alebo iba nález samostatnej lebky
(hrob 73) (Zalai-Gaál, 2001, 1 nn.; 2002, 32-33, 113 nn.; 2003, 36-37). 

Treťou, z hľadiska množstva a kvality získaných informácií o jednotlivých aspektoch po-
hrebného rítu v sledovanom období mimoriadne dôležitou lokalitou, ktorá sa nachádza v južnom
Zadunajsku, je Zengővárkony (Dombay, 1939; 1960b). Výskum doložil prítomnosť sídliska
a väčších či menších skupín hrobov obsahujúcich spolu 368 hrobov, rozmiestnených vo všetkých
častiach sídliska. Podľa opisu J. Dombaya (1939, 4 nn.; 1960b, 73 nn.) a antropologických ana-
lýz Zs. K. Zoffmann detským jedincom patrilo 62 hrobov (Zalai-Gaál, 2003, 28). Vzhľadom na
väčší počet hrobov poskytujúcich dostatočné údaje pre detailnejší rozbor sa aj Zengővárkony stal
jedným z kľúčových nálezísk pre práce hodnotiace vývoj pohrebného rítu v mladom neolite,
a to nielen na území Zadunajska, ale aj v širšom kultúrnom kontexte. Z novších treba spomenúť
aspoň štúdie I. Zalaia-Gaála (2003) k problematike genderových rolí v južnom Zadunajsku, so
zameraním sa na deti, a E. Čermákovej (2007) k otázke postavenia žien, mužov a detí v len-
gyel skej spoločnosti. Bez ohľadu na vek a pohlavie pochovaných prevládalo uloženie tela na
ľavom boku. V hrobovom inventári aj tu bola najpočetnejšou kategóriou keramika. Z analyzo-
vaných tvarov vynikajú poháriky, resp. pohárikovité tvary zistené v 28 hroboch detí (spolu 43
ks), misy na nôžke v 22 detských hroboch (25 ks), ostatné misovité tvary v 14 hroboch (17 ks)
a nakoniec hrncovité nádoby pri deviatich detských pohreboch (11 ks). Druhú najčastejšie za-
stúpenú skupinu predstavuje štiepaná kamenná industria – čepele (5 hrobov – 6 ks), nožíky (4
hroby – 4 ks) a škrabadlá (2 hroby – 2 ks) , zhotovené najmä zo silexu a z jaspisu, z ostatných
artefaktov sa ojedinele našli jadrá a úštepy. Rovnakým počtom detských hrobov je zastúpená brú-
sená kamenná industria – sekerky (8 ks) a brúsiky (4 ks). Brúsiky sa viažu najmä na hroby s naj-
väčším počtom predmetov (obr. 3: 2 – hrob 79). Z milodarov organického charakteru sa v dvoch
detských hroboch vyskytovala celá spodná čeľusť kanca. Pozoruhodný je dvojhrob ženy a die-
ťaťa (č. 119), kde žena bola pochovaná bez lebky, ale so spodnou čeľusťou a spolu s čeľusťou
diviaka. Analogická situácia bola zistená aj pri dvojhrobe muža a dieťaťa (č. 114). Výrobky
z kosti sa vyskytovali iba v dvoch hroboch detí – po jednom kuse (ihla, šidlo). Rovnako iba
v dvoch prípadoch boli zistené kosti zvierat, zrejme ako zvyšky potravinovej prílohy. V jedinom
hrobe (č. 273) 5 – 6- ročného dieťaťa sa našiel parohový sekeromlat.13 Z ozdôb si pozornosť za-
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12 Ide o jeden z troch sporných detských hrobov.
13 Podobne ako v prípade kamenných sekeriek by mohlo ísť o symbolický milodar poukazujúci na špecifické po-

stavenie rodu, členom ktorého bolo aj pochované dieťa (Čermáková, 2007, 232).
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Obr. 3. „Bohaté“ detské hroby z obdobia mladého neolitu. 1 – Mórágy–Tűzkődomb – hrob 109 s väčším
počtom nádob (podľa Zalai-Gaál 2001, 21, Abb. 28); 2 – Zengővárkony – hrob 79 (podľa Dombay 1960,
73-74, Taf. XXXIV: 1); 3 – Svodín – antropomorfná nádoba z hrobu 134/80 (podľa Němejcová-Pavúková
1986, 149, Abb. 9: 1, 2); 4 – Lužianky – hrob 3/1942 (Novotný 1962, Tabuľka V: 1); 5 – Aszód – hrob 172 

(podľa Kalicz 1985, 128, 140, 18. kép, 30. kép: 3-6). 

Abb. 3. „Reiche“ Kindergräber aus dem Spätneolithikum. 1 – Mórágy–Tűzkődomb – das Grab 109 mit
größer Zahl von den Keramikgefäßen (nach Zalai-Gaál 2001, 21, Abb. 28); 2 – Zengővárkony – das Grab

79 (nach Dombay 1960, 73-74, Taf. XXXIV: 1); 3 – Svodín – anthropomorphes Gefäß aus dem
Grab 134/80 (nach Němejcová-Pavúková 1986, 149, Abb. 9: 1, 2); 4 – Lužianky – das Grab 3/1942 (nach

Novotný 1962, Tabuľka V: 1); 5 – Aszód – das Grab 172 (nach Kalicz 1985, 128, 140, 18. kép, 30. kép: 3-6).



sluhujú najmä výrobky z medi, nájdené v troch detských hroboch (korálky, prsteň, náramok,
v jednom prípade stopy patiny). Zdá sa, že predmety z tejto vzácnej suroviny sa všeobecne na
lokalite viažu skôr na jedincov ženského pohlavia. Z ostatných surovín sa objavuje spondylus,
ale aj mušle a i. (Čermáková, 2007, 215 nn.).

V rokoch 1960 – 1987 N. Kalicz zrealizoval výskum na jednej z dodnes najvýraznejších lo-
kalít lengyelskej kultúry na území Maďarska, v Aszóde (Kalicz, 1985; Siklósi, 2007, 189 nn.).
220 zachytených hrobov sa nachádzalo v piatich skupinách (A – E) na celej preskúmanej časti
sídliska a dá sa predpokladať ich dislokácia aj na nepreskúmanej ploche osady.14 Výsledky pre-
ukázali mimoriadne vysoký podiel detských hrobov v skupine A,15 ale aj v C a E. Napriek pre-
vahe hrobov skrčencov bolo zistených aj 8 žiarových urnových a 7 jamkových hrobov, ktoré
boli väčšinou antropologicky určené ako „infant burials“ – detské pohreby. Ich intenzívnejšia ku-
mulácia sa javí v severnej časti skupiny A. Charakteristickým javom zachyteným v Aszóde je
uloženie tela zosnulých na pravej strane (až v 84,2 %), pričom zriedkavejšie uloženie na ľavom
boku sa tu spája skôr s pochovávaním žien a detí (Siklósi, 2007, 189).

Výskum mladého neolitu na Veľkej maďarskej nížine prináša čoraz viac poznatkov svedčia-
cich o nástupe výraznej zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vývojom. Ako vyplýva z vý-
sledkov výskumov na najznámejších potiských lokalitách,16 v tomto období nastáva dôslednejšie
rozlišovanie medzi ženami a mužmi, a to nielen počas ich života, ale aj po ich smrti. Kým včasný
a stredný neolit v Karpatskej kotline charakterizuje ukladanie zosnulých skôr na ľavý bok (menej
často na pravý) v skrčenej polohe (Lichter, 2001, 175, 188, 206), od počiatku mladého neolitu
sa uplatňuje v pohrebnom ríte diferenciácia vkladania zosnulých do hrobu podľa pohlavia –
mužov na pravú stranu, ženy na ľavú. Z hľadiska zachyteného počtu pochovaných detí a ich
podielu vo vzťahu k dospelým jedincom vyniká tellové sídlisko v Berettyóújfalu-Herpály, kde
im patrili viac než tri štvrtiny zo zistených vyše 40 pohrebov, resp. pozostatkov ľudských ske-
letov. Vo viacerých prípadoch bolo možné pozorovať zvyšky drevených rakiev. Okrem „regu-
lérneho“ pochovania, bolo niekoľko detských skeletov vložených do základov steny, príp. do
samotnej steny, pravdepodobne vo význame stavebných obetí. V jednom prípade bolo malé
dieťa uložené do kolovej jamy, v ktorej sa rovnako zachovali zvyšky drevenej rakvy (Lichter,
2001, 393; Kalicz, Raczky, 1987, 121). 

Jednou z najdôležitejších lokalít Karpatskej kotliny ako takej a zároveň kľúčovým nálezi-
skom pre štúdium mladoneolitického vývoja hornopotiského regiónu je Polgár-Csőszhalom-
dűlő. V priebehu niekoľkých výskumných sezón sa podarilo odkryť pozostatky horizontálnej
osady s odhadovanou rozlohou približne 24 ha, avšak znakom osobitého postavenia lokality
v rámci sídliskovej štruktúry v danom období a regióne je zistené sídlisko tellového charakteru,
ktoré spolu so systémom kruhových priekop a palisád zaberalo plochu okolo 4 ha.17 Špecific-
kosť nálezisku a najmä samotnému tellu dodávajú aj nálezy medených predmetov (náhrdelník
z medených korálikov a kostených trubičiek, niekoľko malých medených korálikov či kúskov
medeného drôtu) z ohradeného areálu. V súvislosti s nami riešenou problematikou sociálneho
statusu detí v neolitickej spoločnosti je pozoruhodné, že malý medený prsteň pochádzajúci ako
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14 Podľa nálezovej situácie hroby ležali v neosídlenej časti (Siklósi, 2007, 189). 
15 Z 23 preskúmaných kostrových hrobov patrilo deťom 11. Tejto vekovej kategórii pravdepodobne možno pripí-

sať aj rozrušený hrob 148, v ktorom sa v pôvodnej polohe zachovala iba časť lebky. Až na jednu výnimku boli
všetky uložené na pravom boku a rovnako až na jeden hrob boli všetky vybavené hrobovými nálezmi (obr. 3: 5,
A – B – hrob 172; Kalicz, 1985, 22-29).

16 Hódmezővásárhely-Gorzsa, Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Szegvár-Tűzköves, Vésztő-Mágor (Anders, Nagy
2007, 91).

17 Ide o unikátne spojenie dvoch konštrukčných fenoménov – tellu, ktorý je charakteristický pre oblasť Balkánu,
a areálu, ohradeného palisádami a priekopami – tzv. rondelu, typického pre súčasnú lengyelskú kultúru. Takéto
prepojenie je v strednej Európe úplne neznáme (Raczky, Anders, 2006, 22).



jediný z hrobového kontextu z celej lokality sa našiel práve v hrobe dieťaťa rovnako na ploche
tellového sídliska.18 Zo 14 hrobov odkrytých v rokoch 1989 – 2002 väčšina patrila deťom
a mužom (Raczky, Anders, 2006, 22, 25), podobne tomu bolo aj pri ďalších 7 hroboch objave-
ných ešte skôr I. Bognár-Kutzián. V dvoch prípadoch išlo o detských jedincov, štyri na základe
opisu pohrebného rítu možno pripísať mužom, jeden hrob bol symbolický (Bognár-Kutzián,
1963, 383, 414). Na vonkajšom – horizontálnom sídlisku sa v rokoch 1995 – 2004 preskúmalo
spolu 114 hrobov, ktoré sa nachádzali v blízkosti obydlí, zvyčajne pozdĺž ich V-JV strany pred
alebo blízko vchodu, a to buď v menších skupinkách, alebo samostatne.19 Z nich 26 patrilo
deťom, 48 ženám a 33 mužom. Iba zriedkavo bolo telo zosnulého uložené do odpadovej jamy.
Skelety dvoch malých detí v kolových jamách pravdepodobne slúžili ako stavebná obeta. Do cel-
kového obrazu pohrebného rítu známeho z ostatných spomínaných mladoneolitických lokalít
v Potisí zapadá aj Polgár-Csőszhalom, kde sa rovnako potvrdila formujúca sa diferenciácia spo-
ločnosti podľa pohlavia, keď ženy spočívali na ľavom, muži na pravom boku. Mimoriadne dô-
ležitým je zistenie, že až na niekoľko výnimiek antropologické analýzy potvrdili správnosť
archeologických záverov, opierajúcich sa o uloženie tela a o zloženie hrobového inventáru.
Podľa zhodného vzorca sa teda zrejme budú môcť posudzovať aj detské hroby (Anders, Nagy,
2007, 83 nn.; Raczky, Anders, 2006, 25). 

S chronologicky najstaršími detskými hrobmi z čias vznikajúcej lengyelskej kultúry na území
juhozápadného Slovenska sa stretávame na eponymnej lokalite skupiny Lužianky v Lužiankach
(Novotný, 1962). Výskumom v rokoch 1942 a 1956 boli zachytené štyri kostrové hroby detí.
Spomedzi hrobov 2 – 4/1942 si pozornosť zasluhujú najmä prvé dva obsahujúce väčší počet
nádob (obr. 3: 4 – hrob 3/1942). Inventár jediného detského hrobu 5/1956 pozostával z veľkého
fragmentu misky na nôžke, vedľa ktorého ležali 4 spondylové korálky a 3 zhotovené z bridlice.
Pre nedostatočne zachovaný, resp. vôbec nezachovaný kostrový materiál bližšie antropologické
analýzy sa nemohli uskutočniť (Novotný, 1962, 246-249, 278). 

Z ďalšieho vývoja neolitickej časti lengyelskej kultúry sú evidované regulérne alebo riadne
pohreby detí v sídliskových objektoch, a to na lokalitách Komjatice-Tomášove, Nitriansky Hrá-
dok-Zámeček a Svodín.20 V prvom prípade ide o dva detské skelety (hroby 1/77 a 1/79), pričom
jedno dieťa bolo uložené v skrčenej polohe na ľavom boku a s orientáciou SZ-JV tesne nad
dnom kultúrnej jamy 2/77. Ako hrobové prílohy slúžili 3 väčšie hrubostenné a jedna malá ten-
kostenná, bielo maľovaná nádoba (Točík, 1978, 254). Druhá kostra dieťaťa ležala nad zásypom
hliníka (Točík, 1986, 271). Na polykultúrnom sídlisku v Nitrianskom Hrádku-Zámečku patrilo
deťom šesť z trinástich, zväčša vo vrstve sa nachádzajúcich mladoneolitických hrobov (Točík,
1981, 18). 

Jednou z najvýznamnejších lokalít lengyelskej kultúry vôbec je Svodín, kde v polohe Busa-
hegy boli v rokoch 1971 až 1983 V. Němejcovou-Pavúkovou zistené a preskúmané dva rondely
(Svodín 1, 2) a 4 skupiny kostrových hrobov. V prvej, staršej skupine sa nachádzali prevažne
hroby detí. Keďže nebola zachytená žiadna jednoznačná superpozícia s domami, v tomto prípade
možno uvažovať, že deti boli pochované pod ich podlahami alebo analogicky so situáciou po-
zorovanou na iných už v texte spomínaných lokalitách, v areáli sídliska. Hrob 25/73 pochádza
zo zásypu priekopy. Zvyšné tri zoskupenia sa nachádzali SZ od oboch rondelov. V blízkosti ZJZ
brány staršieho z nich sa opäť v zásype, z väčšej časti vyplnenej priekopy našli zvyšky dvoch
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18 Meď predstavovala v období mladého neolitu veľmi vzácnu a cenenú surovinu. Z tohto dôvodu predmety zho-
tovené z medi možno považovať za prestížne a u jedincov nimi vybavených preto možno predpokladať špecifické
spoločenské postavenie (Raczky, Anders, 2006, 23). Pozri a porovnaj aj nálezy z lengyelských lokalít rozobera-
ných v texte.

19 Analogická situácia bola zistená aj na stredoneolitickej lokalite Füzesabony-Gubakút (Domboróczki, 2009, 93). 
20 Na základe nálezovej situácie zaradené do skupiny A podľa delenia P. Jelínka (2007, 78, 88, tabela I).



detských skeletov, pravdepodobne novorodencov. Zo zachytenej nálezovej situácie nie je jasné,
či boli vložené do hrobovej jamy alebo iba do výplne priekopy a zasypané zeminou.21 Pohreb
bol bez príloh (Němejcová-Pavúková, 1986, 133, 143-144). 

V rámci pohrebného rítu možno osobité postavenie lokality Svodín pozorovať hneď v dvoch
aspektoch. Jednak ide o uloženie väčšiny zosnulých na ich pravom boku, čo je v protiklade so
situáciou zistenou na iných, a to buď o niečo starších (Lužianky, Novotný, 1962) , alebo súčas-
ných lokalitách, resp. pohrebiskách (napr. Zengővárkony, Čermáková, 2007, 215 nn.), kde mŕtvi
spočívali prevažne na ľavej strane,22 jednak o výraznejšiu diferenciáciu hrobovej výbavy podľa
pohlavia, zrejme vyplývajúcu z markantnejšieho spoločenského rozvrstvenia spoločnosti.23 Naj-
bohatšie sa javili hroby mužov, ale aj u žien a detí možno sledovať bohatšie vybavené hroby.
Spomedzi nich treba spomenúť aspoň detský hrob 134/80, ktorý spolu s troma inými keramic-
kými prílohami a zvyškom náramku zo spondylových perál obsahoval aj malú maľovanú an-
tropomorfnú nádobku s kalichovito ukončenými zdvihnutými ramenami (obr. 3: 3)24 a vôbec
najbohatší detský hrob 112/80 s dvoma takýmito bohato maľovanými nádobami. Inventár do-
pĺňali ďalšie nádoby, hlinený oltárik a stovky spondylových perál ako súčastí náhrdelníku, troj-
radového opasku či náramkov (Němejcová-Pavúková, 1986, 144-145).25

Pozostatky detských skeletov vo výplni priekopy, obdobne ako vo Svodíne, sa podarilo za-
chytiť aj na ďalšej lokalite s doloženou rondelovou architektúrou, v Ružindole-Borovej. Z asi
28 identifikovaných nepietne uložených ľudských skeletov so stopami perimortálnych zranení
päť patrilo deťom. V dvoch prípadoch zastupujúcim vekovú kategóriu infans III (6 – 7-ročné,
uložené na pravom boku, s orientáciou Z-V a 6 – 9-ročné), v zvyšných troch išlo o novoroden-
cov – infans I (Jakab, 1997, 197-203; Němejcová-Pavúková, 1997, 97). 

Cieľom tejto kapitoly k pohrebnému rítu s ohľadom na problematiku detských pohrebov
v Karpatskej kotline nebolo podať vyčerpávajúci prehľad všetkých evidovaných lokalít a za-
chytených nálezových situácií, ale najmä na príklade najvýznamnejších nálezísk poukázať na
jeho vývoj a jednotlivé aspekty od najstaršieho obdobia po záver neolitu. 

POSTAVENIE DETÍ V NEOLITICKEJ SPOLOČNOSTI 
NA ZÁKLADE ASPEKTOV POHREBNÉHO RÍTU

Ako spomínam v úvodnej časti článku, „klasické“ bádanie sa spravidla orientovalo a orientuje
na samotné výsledky ľudskej činnosti, pričom sa zabúda, že tvorcami, resp. pôvodcami či už na-
chádzaných hmotných archeologických artefaktov, ale aj pozostatkov domov a iných staveb-
ných objektov, sú konkrétni jednotlivci, príp. skupina danej spoločnosti. Ako výsledok
prekonania tohto tradičného prístupu bolo sformovanie sa novej subdisciplíny, známej v od-
bornej literatúre ako „gender archaeology“, ktorá vnáša do archeológie a vlastného bádania
úplne nový rozmer. Jej cieľom je „rekonštrukcia spoločenského postavenia žien, mužov, ale aj
detí v prehistorických spoločnostiach“ (pozri napr. Čermáková, 2007, 208). Aby však bolo
možné študovať toto spoločenské postavenie, resp. genderové role jednotlivcov ktorejkoľvek
vekovej kategórie a pohlavia, treba mať k dispozícii adekvátne, kvalitné informácie, ktorých
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21 Na základe nálezového kontextu boli P. Jelínkom pohreby 2 novorodencov zaradené do skupiny C – „Detské
skelety uložené/pohodené v priekopách“ (Jelínek, 2007, 76, 79-80). 

22 Analogická situácia zachytená na lokalite Aszód, ale aj pri detských hroboch v Mórágy-Tűzkődomb. 
23 Medzi nekeramickými a niektorými keramickými prílohami sa vyskytoval určitý typický mužský a ženský in-

ventár, nachádzajúci sa aj v hroboch detí a mladistvých (Němejcová-Pavúková, 1986, 145). 
24 s naznačenými prstami na rukách 
25 Antropologická analýza J. Jakaba priradila hrob dieťaťu vekovej kategórie infans III (Němejcová-Pavúková,

1986, 145).



momentálne hlavným, hoci nie vždy najobjektívnejším zdrojom je práve pohrebný rítus, resp.
správanie sa pozostalých voči svojim zosnulým – tak, ako sa to prejavuje konkrétnym uložením
tela, jeho orientáciou, vlastnými hrobovými prílohami, prípadne niekedy aj špeciálnou úpravou
hrobovej jamy. 

V rámci štúdia genderových rolí je dôležité rozlišovať medzi biologickým pohlavím pocho-
vaného, ktoré sa za normálnych okolností nemení a medzi sociálnym pohlavím, pre ktoré je
charakteristická práve flexibilita a premenlivosť (Čermáková, 2007, 209). Naposledy uvedené
predstavuje zároveň zložitý kultúrny fenomén. Samotné genderové roly definujú konkrétne ak-
tivity najmä (dospelých) mužov a žien, ich sociálne správanie a vzťahy za daných kultúrnych
podmienok (Zalai-Gaál, 2003, 27). Vzhľadom na situáciu zachytenú v období neolitu v Kar-
patskej kotline (vr. územia Slovenska), na úroveň spoločenského vývoja neolitických spolo-
čenstiev a v nezanedbateľnej miere aj vzhľadom na objem dostupných informácií najväčším
zdrojom štúdia sociálneho postavenia tak dospelých, ako aj detí je obdobie mladého neolitu.
Napriek tomu, že disponujeme neporovnateľne vyšším množstvom dát získaných z jednotlivých
pohrebísk, resp. skupín hrobov hlavne z východnej časti lengyelskej kultúry (Zadunajsko a pri-
ľahlé juhozápadné Slovensko) a maďarského Potisia (komplex Tisza-Herpály-Csőszhalom),
stále iba časť pochovanej populácie, ktorej telá neboli poškodené ani žiarom, ani nepriaznivými
pôdnymi podmienkami a navyše bolo pri nej aj antropologicky určené pohlavie, prípadne aj
vek, je vhodná na štúdium danej problematiky (pozri napr. Čermáková, 2007; Zalai-Gaál, 2003).
Pri detských hroboch je situácia o niečo komplikovanejšia, pretože bežné antropologické ana-
lýzy nestačia na stanovenie biologického pohlavia dieťaťa. Z tohto dôvodu sú z hľadiska sle-
dovania sociálnych vzťahov na základe pohrebných rituálov aplikovaných u detí nevyhnutné
iné metódy, napríklad biochemické (serogenetické), ktoré boli vykonané doposiaľ iba na loka-
lite Mórágy-Tűzkődomb (Zalai-Gaál, 2001; 2002; 2003). Na druhej strane sa však vek detí
a mladistvých v porovnaní s vekom dospelých jedincov fyzikálnymi antropologickými analý-
zami dá pomerne presne určiť. Vedecká interpretácia vekových rozdielov a rozdielov podľa po-
hlavia pri hodnotení pohrebného rítu je pre sociálne archeologické analýzy dôležitá najmä
z dvoch aspektov. V prvom rade z dôvodu nezávislosti získaných antropologických dát od tých
archeologických a v druhom, nie menej dôležitom rade preto, lebo zachytené rozdiely ovplyv-
ňujú postavenie jedinca v spoločnosti. Vyhodnotením získaných informácií potom možno po-
ukázať na horizontálne a vertikálne sociálne rozdiely v spoločnosti, ak existujú (Siklósi, 2007,
185-186).

Pri posudzovaní a vyvodzovaní záverov z pozorovaní jednotlivých aspektov pohrebného rítu
je dôležité si uvedomiť, že, tak ako aj dnes, pohreb ako taký predstavuje istý proces, skladajúci
sa minimálne z troch základných častí. My sme bežnými archeologickými metódami schopní za-
chytiť iba časť týkajúcu sa samotného uloženia tela do hrobovej jamy a ostatných sprievodných
javov (orientácia, hrobové prílohy, úprava jamy atď.). Správanie pozostalých pred vykonaním
týchto úkonov a po ich vykonaní zrejme navždy zostane zahalené rúškom tajomstva, prípadne
iba na úrovni našich hypotéz. Aspoň sčasti nám môžu byť nápomocné etnografické paralely
a informácie získané štúdiom súčasných tradičných spoločností. Aj podľa týchto sa v prípade ob-
dobia praveku rovnako možno domnievať, že smrť a pohrebné obrady boli súčasťou zložitých
rituálov prechodu v rámci životného cyklu komunity a jej jednotlivých členov. Podobne ako
v súčasnosti ide o spoločenskú udalosť, ktorá nemusela vždy úplne odrážať realitu, ale mohla
byť výsledkom intencionálneho, subjektívneho správania sa pozostalých, opierajúceho sa
o vieru, zvyky či praktické dôvody. V tejto súvislosti potom aj hrobový inventár môže byť chá-
paný ako „vybraná časť materiálnej kultúry“ a ako taký nemôže byť braný ako jediný, najdôle-
žitejší a najobjektívnejší prameň informácií (Siklósi, 2007, 185-186; Zalai-Gaál, 2003, 27). 

Napriek tomu, že deti sú zvyčajne hodnotené ako „homogénna kategória“ , môžu sa vzá-
jomne odlišovať stupňom individuálnej spôsobilosti a závislosti od rodičov či iných dospelých.
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Vnímanie postavenia neolitických detí z hľadiska súčasnej doby, v ktorej je detstvo skôr „sy-
nonymom“ obdobia bezstarostného života, by nebolo správne a zrejme ani pravdivé. Ako uka-
zujú výsledky etnografických výskumov súčasných prírodných národov, už samotné deti boli od
istého veku (či už biologického alebo kultúrneho) a v závislosti od svojej spôsobilosti riadne za-
pojené do pracovného procesu. Preto hrobové prílohy pri detských pohreboch môžu na druhej
strane odrážať a zosobňovať aj ich povinnosti a úlohy v každodennom živote. Odlišné zaob-
chádzanie zo strany dospelých mohlo súvisieť s tým, že do určitého veku, prípadne do absol-
vovania istého prechodového rituálu deti neboli považované za riadnych členov spoločnosti.
Keďže najmä u novorodencov a najmenších detí možno predpokladať vysokú úmrtnosť, snáď
až po prekonaní týchto najkritickejších rokov sa aj dieťa stalo sociálnou osobnosťou. Ako dô-
sledok rozdielneho správania sa voči deťom sa dá chápať aj priestorové vyčlenenie detských
pohrebov (Siklósi, 2007, 186). Avšak nie vždy je tento jav spájateľný s nízkym postavením
v spoločnosti. Dokladmi je nálezová situácia zachytená na mladoneolitických potiských lokali-
tách v Polgár-Csőszhalom-dűlő, kde v areáli tellového sídliska boli zachytené iba hroby mužov
a detí; podobne aj na tellovom sídlisku v Berettyóújfalu-Herpály 75 % hrobov patrilo deťom, pri-
čom práve toto prostredie sa spája s pochovávaním osobností výnimočného postavenia. V prí-
pade polgárskeho tellu je zaujímavý už zmienený hrob dieťaťa v jeho areáli, v ktorom sa našiel
medený prsteň ako vôbec jediná hrobová príloha zhotovená z tejto suroviny v rámci celej loka-
lity.26 Meď v mladom neolite predstavovala vzácnu komoditu a predmety z nej vyrobené preto
oprávnene môžeme považovať za prestížne (Raczky, Anders, 2006, 25). Podobne možno hod-
notiť aj dva detské hroby zo Zengővárkony, v ktorých úplne chýbala lebka. Oddeľovanie hláv
od tela sa tiež spája skôr so spoločensky váženými členmi alebo tými, ktorí boli istým spôsobom
pre spoločnosť dôležití (Čermáková, 2007, 220). Otázne však je, či sa to týkalo aj detí a nedos-
pelých jedincov. V prípade uvedených dvoch detských hrobov je ale nezanedbateľným fakt, že
vzhľadom na zloženie, prípadne množstvo hrobového inventáru by mohli patriť skôr k bohat-
šie vybaveným. Prvý hrob (č. 126) obsahoval 5 kusov keramických nádob, resp. ich fragmen-
tov, plochú sekerku, 3 silexové nožíky, silexové škrabadlo a zvieracie kosti v nádobe (zrejme
pozostatok potravinovej prílohy), druhý hrob (č. 335) iba (!) 7 nádob, príp. ich zlomkov 
(Dombay, 1960b, 91, 146-147). 

Demografické analýzy a preskúmané detské hroby, či už všeobecne v rámci sledovaného ob-
dobia, alebo v rámci konkrétnych skupín hrobov (najmä Aszód, Mórágy-Tűzkődomb, Svodín,
Zengővárkony a i.) , poukazujú na nápadný a prekvapujúco malý podiel, resp. úplnú absenciu
predovšetkým najmenších detí, hlavne ak oprávnene predpokladáme ich vysokú úmrtnosť, ktorá
sa pohybuje medzi 30 – 60 %. K dispozícii je hneď niekoľko teoretických vysvetlení tohto javu:
kosti detí neobsahujú toľko minerálnych látok ako kosti dospelých, a preto nie sú také pevné
a skôr podliehajú deštrukcii; drobné kostičky detí môžu byť pri nedôslednom výskume ľahko
prehliadnuté, resp. neúmyselne zničené; vysvetlením by mohli byť aj iné praktiky pohrebného
rítu, ktoré nie sú štandardnými archeologickými metódami zachytiteľné, resp. ukladanie tiel detí
na iných miestach, mimo sídlisk a i. (Anders, Nagy, 2007, 90). 

Pri snahe hodnotiť postavenie detí z hľadiska štruktúry pohrebného rítu a konkrétne samot-
ných príloh možno vychádzať iba z obmedzeného množstva údajov, ktoré máme k dispozícii
najmä zo záveru neolitického vývoja Karpatskej kotliny. S výnimkou 22 hrobov detí na pohre-
bisku v Nitre – Priemyslovej ulici, poznáme zo staršieho a stredného úseku neolitu nielenže
málo detských hrobov, ale ani údaje o hrobových nálezoch neumožňujú robiť vedeckejšie závery.
Priaznivejšia situácia je v horizonte lengyelskej kultúry na jednej strane a komplexu Tisza-Her-
pály-Csőszhalom na strane druhej. Navyše už v mladom neolite sa v Potisí začínajú výrazné
spoločenské zmeny, ktoré sa naplno prejavili v staroeneolitickej kultúre Tiszapolgár. Ide predo-

215

26 Vrátane priľahlého horizontálneho sídliska.



všetkým o už spomínané dôsledné rozlišovanie medzi mužmi a ženami, čo sa rovnako prejavilo
aj v zložení hrobového inventáru, v ktorom sa objavujú typické mužské a ženské prílohy. Čo je
dôležité, archeologicky určené pohlavie na základe polohy tela a zistených predmetov v hrobo-
vej jame bolo vo väčšine prípadov potvrdené aj antropologicky. Zdá sa, že tieto uplatňované
zvyky a pravidlá boli dostatočne silné na to, aby sa mohlo postupovať podľa rovnakých kritérií
aj pri určovaní pohlavia detí, a to hlavne tam, kde zlyhali metódy fyzickej antropológie (Anders,
Nagy, 2007, 91-92). Špecifickú problematiku v rámci riešenia spoločenského postavenia ako
takého predstavujú tzv. bohaté hroby, resp. pohreby, ktoré sa svojím vybavením výrazne líšia od
ostatných. Keď vychádzame zo skutočnosti, že vedúce postavenie v spoločnosti mali muži,
potom by sa prestížne predmety27 v hroboch žien a detí mohli pokladať za dar zo strany man-
žela alebo otca ako vodcu komunity, resp. mohli byť dokladom pripísaného statusu, ktorý tieto
deti nemohli ešte získať vlastnými zásluhami, napríklad na základe svojich schopností, ale jed-
noduchým zdedením vyššieho významnejšieho sociálneho postavenia ich príslušnosťou k rodine,
príp. rodu s takýmto statusom (Čermáková, 2007, 240, 248; Siklósi, 2004, 51-53; 2007, 
187-188). S bohatými detskými hrobmi sa stretávame na viacerých, v texte rozoberaných loka-
litách (napr. Aszód, Lužianky, Svodín, Mórágy-Tűzkődomb, Zengővárkony a i. – obr. 2; 3). 

ZÁVER

Sformovanie sa „gender archaeology“ ako subdisciplíny zameranej na štúdium spoločenského
postavenia mužov, žien a detí predstavuje pre archeológiu celkom nový obzor bádania a je zá-
roveň dokladom prekonania tradičného spôsobu vnímania spoločnosti najmä cez konkrétne
hmotné i nehmotné výsledky ľudskej činnosti. Napriek možno nie úplnej objektívnosti je hro-
bový inventár a vôbec pohrebný rítus ako taký stále najdôležitejším zdrojom informácií. Vo
všeobecnosti vlastne odráža správanie sa pozostalých voči zosnulým. Riadi sa tradíciami, nor-
mami alebo praktickými dôvodmi zaužívanými v danom čase a priestore. Predstavuje zložitý
proces, z ktorého sme my schopní postrehnúť iba tú časť, ktorá sa spája s vlastným pohrebom
a s jeho sprievodnými javmi (poloha a orientácia zosnulého, hrobové prílohy, prípadne úprava
hrobovej jamy). Pri posudzovaní samotných detských pohrebov je dôležité rozlišovať medzi ich
biologickým a sociálnym pohlavím. Kým prvé je dané a zvyčajne nemenné, druhé predstavuje
zložitý kultúrny jav, charakterizovaný flexibilitou a premenlivosťou. Vek dieťaťa sa dá pomerne
presne stanoviť bežnými antropologickými analýzami, avšak na zistenie biologického pohlavia
sú nevyhnutné iné metódy (napr. biochemické). Hrobový inventár môže odrážať jednak posta-
venie detí, jednak ich konkrétne povinnosti a úlohy v každodennom živote, keďže na základe et-
nografických paralel možno predpokladať, že po dosiahnutí istého veku a potrebných schopností
boli zaradené do riadneho pracovného procesu. Nízky podiel najmenších detí, resp. ich úplná ab-
sencia na známych lokalitách môže súvisieť s tým, že medzi členov spoločnosti boli tieto deti
prijaté až po prekonaní najkritickejších rokov, a preto sa ich pochovávaniu nevenovala taká po-
zornosť. Dôvody však možno vidieť aj v iných, objektívnejších príčinách (horšie zachovanie
kostí nedospelých jedincov, prehliadnutie drobných kostičiek pri nesystematickom výskume
a i.). Bohaté detské hroby a ich prítomnosť na viacerých náleziskách predstavujú v rámci rozo-
beranej problematiky špecifickú, samostatnú kapitolu.

Z najstaršieho obdobia neolitu v Karpatskej kotline, reprezentovaného v časti Zadunajska
kultúrou Starčevo, v Potisí kultúrou Körös, máme k dispozícii iba veľmi málo informácií. Podľa
zachytenej situácie na preskúmaných lokalitách možno predpokladať pochovávanie v interiéroch
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27 Medzi prestížne predmety možno zaradiť výrobky zo spondylu a prívesky zo zubov jeleňa, vrátane ich paroho-
vých alebo kostených napodobenín (napr. Siklósi, 2004, 52-53).



domov, odpadových jamách, rovnako však ale aj iné zložitejšie spôsoby pochovávania mimo síd-
lisk. Zs. Siklósi sa domnieva, že nielen štruktúra hrobového inventáru, ale rovnako aj rozmanité
pohrebné zvyky mohli odrážať sociálne rozdiely v spoločnosti. Charakteristická je ešte neustá-
lenosť pohrebných rituálov, zriedkavosť hrobových príloh a výrazná disproporcia medzi počtom
evidovaných pohrebov a odhadovanou výškou žijúcej populácie. Napriek výrazne lepšej situá-
cii najmä v závere neolitu je tento jav príznačný pre celé sledované obdobie. 

Z nasledujúcej kultúry s lineárnou keramikou sú detské hroby známe tak na nedávno pre-
skúmanej, významnej lokalite v západnej časti Maďarska – Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (bliž-
šie antropologické analýzy ešte neboli publikované), predovšetkým ale v prostredí kultúry
s alföldskou lineárnou keramikou v maďarskom Potisí. Naďalej sa objavujú pohreby na sídli-
skách, ale medzi domami v samostatných hrobových jamách (!). Najvýraznejšie sú lokality Fü-
zesabony-Gubakút, Mezőkövesd-Mocsolyás a Tiszalúc-Sarkad. Zvlášť na prvej z nich je
doložený vzájomný vzťah medzi vekom zosnulých a miestom uloženia hrobu. Zdá sa, že na
ľavej strane vchodov obydlí boli pochovaní takmer výlučne dospelí jedinci, kým na ich pravej
strane deti. Im patrila minimálne polovica z 13 zistených hrobov. Mŕtvi boli najčastejšie vyba-
vení predmetom zhotoveným zo spondylu (koráliky, amulet, náramok). 

Z územia juhozápadného Slovenska pochádzajú detské hroby z mladšej časti kultúry s li-
neárnou keramikou z dvoch pohrebísk, z nich za zmienku stojí najmä Nitra – Priemyslová ulica.
Z 22 detských hrobov sa prílohy, najčastejšie vo forme jedinej nádoby, zachytili v 9 prípadoch
(v 2 spolu s kosteným náramkom alebo kopytovitým klinom). V jednom hrobe sa nachádzali iba
kúsky grafitu, v inom iba kamenná podložka. V Nitre na Mikovom dvore z 8 hrobov dva patrili
deťom. V rámci sídlisk boli na základe nálezovej situácie zistené zvyšky detských skeletov jed-
nak rituálne pochovaných, jednak nerituálne vhodených do sídliskového objektu. V sledova-
nom období kultúry s lineárnou keramikou sa možno stretnúť hlavne s prvou skupinou, ktorá sa
v podstate kryje so skupinami A a B podľa P. Jelínka (samostatný detský skelet uložený v sídli-
skovom objekte, príp. detské skelety uložené s izolovanými ľudskými kosťami). Sem možno
zaradiť nález z Bratislavy – Mlynskej doliny (objekt 114/86 – detská kostra a poškodená le-
bečná klenba, pravdepodobne ženy) zo starej fázy či mladší pohreb zrejme v odpadovej jame
z Nitry-Chrenovej. Pohreby v riadne vyhĺbenej hrobovej jame sa v podstate zhodujú s tými na
súčasných pohrebiskách. Z mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou je detský hrob – objekt
118/86 v Bratislave – Mlynskej doline so zvyškami kolovej konštrukcie, ďalej hrob 4 – 6-roč-
ného dieťaťa z Bratislavy – časti Trnávka, či hrob 4 (objekt 104) zo Štúrova. V rámci želiezov-
skej skupiny kategórii rituálnych pohrebov môžeme priradiť nález zo sídliskového objektu 434
zo Štúrova a dvojhrob detí a kostry psa v objekte 327/78 z Blatného, v zásype ktorého sa našli
zvyšky ďalších detí a niekoľko kostí dospelých. 

Na území východného Slovenska boli štyri detské hroby preskúmané v areáli sídliska buko-
vohorskej kultúry v Šarišských Michaľanoch a jediný v Zemplínskych Kopčanoch. Z prvej zmie-
nenej lokality je zaujímavý hrob 5 – novorodenca, nad ktorým sa našla menšia zásobnicová
nádoba s masívnou sekerou, natretou červenou farbou. 

Objektívnymi dôvodmi pochovávania detí na sídliskách môže byť viera rodičov v ich opä-
tovnú reinkarnáciu alebo jednoducho snaha mať ich aj po smrti čo najbližšie. 

V období mladého neolitu bol zaznamenaný výrazný nárast počtu evidovaných pohrebov,
vrátane poznatkov o jednotlivých zložkách pohrebného rítu. V Zadunajsku k tomuto stavu 
prispela najmä nedávno skúmaná lokalita Alsónyék s vyše 2000 hrobmi z obdobia lengyelskej
kultúry. V rámci nami rozoberanej problematiky sú pozoruhodné nálezy malých detí v nádo-
bách, dovtedy známe jedine z Mórágy-Tűzkődomb. Mórágy-Tűzkődomb je hádam najdôleži-
tejším náleziskom pre štúdium spoločenského postavenia detí, a to predovšetkým vďaka
serogenetickým analýzam, na základe ktorých bolo k antropologicky stanovenému veku die-
ťaťa priradené aj konkrétne pohlavie. Okrem najvyššieho zastúpenia vekovej kategórie infans
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II, pozostávajúcej výlučne z dievčat, je zaujímavá aj absolútna prevaha uloženia detských ske-
letov na pravom boku (!).Tri pohreby boli umiestnené v mise na nôžke, jeden – v mise. Na tre-
tej rozoberanej lokalite Zengővárkony z 368 hrobov 62 patrilo deťom. Na rozdiel od
Mórágy-Tűzkődomb tu prevládalo uloženie na ľavom boku, čo je v súlade so zisteniami najmä
z obdobia včasného a stredného neolitu. Z nálezov viacnásobných hrobov treba spomenúť dvoj-
hrob ženy a dieťaťa (č. 119) a dvojhrob muža a dieťaťa (č. 114). V oboch prípadoch boli dospelí
jedinci pochovaní bez lebky, ale so spodnou čeľusťou a s čeľusťou diviaka. Uloženie tela na
pravom boku bolo charakteristické aj pre ďalšiu lokalitu – Aszód. 

V Potisí sa v tomto období začína prejavovať formujúca sa spoločenská diferenciácia, ktorá
našla svoj odraz aj v pohrebnom ríte. Uplatňované zvyky a pravidlá boli natoľko silné, že sa
zrejme budú môcť aplikovať aj na detské pohreby. Z hľadiska postavenia detí sú dôležité najmä
nálezy z prostredia tellových sídlisk v Berettyóújfalu-Herpály a Polgár-Csőszhalom, ktoré sú
v protiklade s ich predpokladaným nízkym statusom v neolitickej spoločnosti. 

Z územia juhozápadného Slovenska si pozornosť zasluhuje lokalita Svodín, kde sa okrem
regulérnych detských hrobov v areali sídliska, resp. priamo v interiéroch domov zachytili aj po-
hreby vo výplni priekopy rondelov. Podobne ako na iných súčasných, resp. starších náleziskách,
aj tu boli zistené bohatšie vybavené detské hroby (Aszód, Lužianky, Mórágy-Tűzkődomb, Zen-
gővárkony a i.).

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0197/08. 

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Zusammenfassung

Zur Frage der Kinderbestattungen und der Stellung von Kindern im
Neolithikum

Die so genannte „gender archaeology“ wie eine Fachrichtung für das Studium der sozialen Stellung der
Männer, Frauen und Kinder stellt für die Archäologie ganz neue Wege der Forschung dar. Sie weist
zugleich die Überwältigung von traditionellen Zutritt zur Auffassung der Gesellschaft nur durch die
finalen Ergebnisse der menschlichen Tätigkeit nach. Obwohl das Grabinventar und Bestattungsritus im
ganzen nicht völlig objektiv sein muss, ist es noch immer die wichtigste Informationsquelle für das
Studium des sozialen Status. Die Bestattungsbräuche widerspiegeln eigentlich das Verhalten der
Hinterbliebenen zu den Toten. Sie stellen den komplizierten Prozess dar, von dem wir nur den Teil
archäologisch erfassen können, der mit eigener Bestattung und ihren einzelnen Erscheinungen
zusammenhängt (die Lage und Orientation des Gestorbenen, Grabbeigaben, event. die Ausstattung der
Grabgrube usw.). Bei der Einschätzung der einzelnen Kinderbestattungen ist es sehr wichtig zwischen
biologischem und sozialem Geschlecht zu unterscheiden. Das erste ist schon gegeben und gewöhnlich
unveränderlich, während das zweite ein kompliziertes Kulturphänomen mit charakteristischer Flexibilität
und Unbeständigkeit repräsentiert. Das Alter von Kindern kann man relativ genau mit anthropologischen
Analysen feststellen. Für die Bestimmung des biologischen Geschlechtes müssen aber andere Methoden
verwendet werden (z. B. biochemische). Das Grabinventar kann auf der einen Seite die Stellung von
Kindern abspiegeln, auf der anderen ihre konkrete Pflichten und Aufgaben im Alltagsleben. Aufgrund der
etnographischen Parallelen können wir nämlich voraussetzen, dass sie nach der Erreichung des
bestimmten Alters und Erwerbung der nötigen Fähigkeiten ins Arbeitsprozess eingereiht geworden sind.
Der niedrige Anteil der kleinsten Kinder oder ihr Fehlen auf den Fundplätzen kann damit
zusammenhängen, dass sie erst nach der Überwältigung der kritischeren Jahren in die Gesellschaft
aufgenommen worden sind. Deswegen wurde ihrer Bestattung keine so grosse Aufmerksamkeit
gewidmet. Die Gründe dafür könnten aber auch durch andere, objektivere Umstände verursacht werden
(die schlechtere Erhaltung der Kinderknochen, das Übersehen der kleinen Knochen bei den
Ausgrabungen usw.). Die spezifische Problematik im Rahmen des besprochenen Themas stellen die
reichen Kindergräber dar (Abb. 2; 3). 

Aus dem ältesten Zeitabschnitt des Neolithikums, das im Karpatenbecken die Starčevo-Kultur in
Transdanubien und die Körös-Kultur im Theißgebiet repräsentieren, stehen nur sehr wenig Informationen
zur Verfügung. Man kann die Bestattung in Häusern, Siedlungsabfallgruben, sowie die mehr
komplizierten Bestattungen außerhalb der Siedlungen voraussetzen. 

Der bessere Stand zeigt sich in der Kultur mit Linearkeramik. Die Kinderskelette sind aus dem
westlichen Teil des Ungarns (Balatonszárszó – Kis-erdei-dűlő), aber hauptsächlich aus seinem östlichen
Teil bekannt. Hier in der Alföld Linienbandkeramik setzt auch die Bestattung im Areal der Siedlungen
fort, aber die Gestorbenen sind direkt in die selbständigen Grabgruben gelegen worden. Die wichtigsten
Fundstellen sind Füzesabony – Gubakút, Mezőkövesd – Mocsolyás und Tiszalúc – Sarkad. Besonders auf
der ersten genannten war das Verhältniss zwischen dem Alter der Toten und dem Ort der Einlagerung der
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Bestattung belegt. Es scheint, dass auf der linken Seite der Hauseingänge die Erwachsenen und auf der
rechten Seite die Kinder begraben wurden.

In der südwestlichen Slowakei waren die Kinderbestattungen aus der jüngeren Linearkeramik auf
zwei Gräberfeldern festhalten; in Nitra – Priemyslová ulica zusammen 22 Kindergräber, in Nitra – Mikov
dvor nur zwei von acht gefundenen Gräbern. Außerhalb der Grabstätte stammen die Reste von
Kinderskeletten auch aus den Siedlungen. Hier können wir uns im allgemeinen mit zwei Hauptgruppen
treffen; mit rituell bestatteten Kindern entweder in Grabgruben (Funde aus Bratislava – Mlynská dolina
– Objekt 118/86, Bratislava – Trnávka – Kindergrab in ovaler Grabgrube, Štúrovo – Objekt 104 – Grab
4) oder in Siedlungsgruben die sekundär als „Grabgrube“ benutzt waren (Bratislava – Mlynská dolina –
Objekt 114/86 – Kinderskelett mit beschädigtem Teil des weiblichen ? Schädels, Nitra – Chrenová –
Kinderbestattung in der Abfallgrube). Diese Art vom Begräbnis kommt auch in folgender Želiezovce-
Gruppe (Objekt 434 aus Štúrovo oder die Kinderdoppelbestattung zusammen mit dem Hundskelett und
weiteren Resten sowie der Kinder als auch der Erwachsenen in Verschüttung des Objektes 327/78 in
Blatné) vor. 

Im Rahmen der Ostslowakei wurden die Kindergräber in Šarišské Michaľany und Zemplínske
Kopčany – auf den Fundstellen der Bükker-Kultur – gefunden. Was die Gründe der Siedlungsbeisetzung
betrifft, kann es sich entweder um Streben der Eltern handeln, ihre Kinder möglichst nah auch nach dem
Tod zu haben, oder um Glaube in ihre Reinkarnation. 

Im Spätneolithikum kommt zur ausdrucksvollen Zunahme von Zahl der bekannten Gräber und damit
auch der Erkenntnisse über einzelne Komponenten des Bestattungsritus. In Transdanubien handelt es
sich hauptsächlich um eine der wichtigsten Fundstellen der Lengyel-Kultur – Alsónyék – mit mehr als
2000 freigelegten Bestattungen. Im Rahmen der besprochenen Problematik sind die Funde von kleinen
Kindern in Gefässen besonders interessant, die bis dahin nur aus Mórágy – Tűzkődomb belegt waren.
Dieser letzt genannte Fundplatz scheint vielleicht der wichtigste für das Studium der sozialen Stellung
von Kindern zu sein. Außerhalb des anthropologisch bestimmten Alters wurden an Hand der
serogenetischen Analysen auch konkrete Angaben über dem Geschlecht der kindlichen Individuen
gewonnen. Erwähnungswert ist der höchste Anteil von der ausschließlich aus den Mädchen bestehenden
Altersklasse Infans II sowie die Dominanz der Lage von Kinderskeletten auf der rechten Seite (!). Mit
analogischer Erscheinung treffen wir uns auch in mehr nordöstlich liegender Aszód. Auf der dritten
südtransdanubischen Fundstelle Zengővárkony gehörten von der Gesamtzahl 368 Gräber 62 den Kindern.
Im Vergleich zu Mórágy haben die meisten der Gestorbenen auf ihren linken Seite gelegen, was mit
aufgenommener Situation haupsächlich im Früh- und Mittelneolithikum zusammenstimmt. 

Im Theißgebiet beginnt sich schon in diesem Zeitabschnitt die soziale Differenzierung zu formen,
die sich im Bestattungsritus nicht nur durch die rechte Lage der Männer und die linke Lage der Frauen,
sondern auch durch das Auftreten der für einzelne Geschlechter typischen Gegenstände widerspiegelt. Es
scheint, dass diese angewandten Sitten und Regeln so stark waren, dass man danach auch die
Kinderbestattungen einschätzen kann. Erwähnungswert sind die Funde der Kinderbeerdigungen im Areal
der Tell-Siedlungen in Berettyóújfalu – Herpály und Polgár – Csőszhalom, die eher für ihre höhere
Stellung in der Kommunität sprechen. 

In der Südwestslowakei hat eine spezifische Stelle Svodín, wo außer der regulären Kindergräber in
der Siedlung auch die Bestattungen in der Verschüttung des Grabens festgestellt wurden. Ähnlich wie auf
anderen gleichzeitigen Fundstellen waren auch hier reicher ausgestattene Kindergräber belegt. Analogisch
zu Aszód und Mórágy ist für Svodín die Lage auf der rechten Seite charakteristisch.
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DETSKÉ HROBY LUŽICKEJ KULTÚRY

Erika Makarová

CHILD GRAVES OF THE LUSATIAN CULTURE

Abstract: The article deals with child graves of the Lusatian culture in Late Bronze Age in the area of today’s Slo-

vakia. For the analyse of burial rite, graves from the burial ground in Diviaky nad Nitricou and Krásna Ves were

used, which are the only published cemeteries from that area with anthropological analysis. There were graves

where just one child was buried as well as graves containing several children or children buried together with

adults. The form of graves and the way of storing cremation varies, as well as the number of pottery or bronze ar-

tefacts, but without any connection to the age of buried person. 

Key words: Lusatian Culture, urn graves, children, Slovakia 

Úmrtnosť detí bola v období popolnicových polí značne vysoká, čo môžeme pozorovať takmer
na všetkých antropologicky určených pohrebiskách lužickej kultúry. Na pohrebisku v Diviakoch
nad Nitricou predstavovali hroby detí, resp. nedospelých jedincov až 44,7 % (Veliačik, 1991,
212), vo Zvolene-Balkáne to bolo 31,8 % (Jarošová, 2008) a na pohrebisku v Krásnej Vsi tvorili
hroby detí 29,4 %. Obdobná situácia je aj na Morave. Na pohrebisku v Moravičanoch z obdobia
trvania lužickej kultúry hroby nedospelých jedincov predstavovali 46,1 % (Furmánek, Stloukal,
1985, tab. XX), na pohrebisku v Opavě-Kateřinkách – 28,5 % (Juchelka, 2007, 100 n.).
V Přáslaviciach nedospelí jedinci na rozdiel od ostatných pohrebísk tvorili len 18 % (Šabatová,
2001, 67). Vysoké percento úmrtnosti nedospelých jedincov je zaznamenané aj na pohrebiskách
lužickej kultúry na území východného Nemecka a priľahlého Poľska (pozri Buck, 1997, 
139 n.), ako aj na juhu Poľska, kde sa percentuálne zastúpenie hrobov detí pohybuje v rozmedzí
od 20,3 % do 42,3 % (Gedl, Szybowicz, 1997, 160).

V nasledovnom príspevku sa venujeme hrobom detí a juvenilných jedincov slovenskej vetvy
lužickej kultúry. Pri ich analýze vychádzame predovšetkým z mladobronzového pohrebiska
v Diviakoch nad Nitricou a Krásnej Vsi, ktoré predstavujú doposiaľ jediné publikované
antropologicky určené pohrebiská na nami sledovanom území. 

ANALÝZA POHREBNÉHO RÍTU

Lužická kultúra na území dnešného Slovenska uplatňovala výhradne žiarový pohrebný rítus.
Úprava hrobu však bola rôzna. Objavujú sa mohyly, mohylky i ploché hroby. V stupňoch
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Liptovský Mikuláš-Ondrašová a Mikušovce sú charakteristické mohyly s kamenným prstencom.
V stupni Diviaky nad Nitricou I sú nahradené mohylami s plným kamenným kruhom
a v nasledujúcom období (záver mladšej a počiatok neskorej doby bronzovej) sú charakteristické
mohylky, teda hroby s kamenným príkrovom (Veliačik, 1991, 213). Popri hroboch pod mohylou
sa počas celého trvania lužickej kultúry objavujú aj tzv. ploché hroby.

Zvyšky kremácie nedospelých jedincov boli uložené tak v hroboch bez mohylového, ako aj
s mohylovým násypom. Nedá sa však povedať, že by bola nejaká úprava pre detské hroby
typická, tá skôr súvisela s pohrebnými praktikami v danom období na danom území. Napríklad
na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou mali pri jednournových hroboch detí a nedospelých
jedincov prevahu hroby ploché (56,3 %). Avšak vzhľadom na to, že na tomto pohrebisku ploché
hroby tvorili nadpolovičnú väčšinu (51,2 %), tento fakt nie je prekvapivý. Naproti tomu na
pohrebisku v Krásnej Vsi boli všetky detské hroby uložené v hroboch pod mohylou. Rovnako
to však súviselo s preferovanou úpravou hrobov na pohrebisku. Zo 48 preskúmaných hrobov
bolo až 40 mohýl a len osem plochých hrobov, z ktorých sa navyše antropologickou analýzou
nepodarilo zistiť pohlavie a ani vek pochovaných jedincov (Budinský-Krička, Veliačik, 1986). 

Spôsob uloženia spopolnených pozostatkov mŕtveho taktiež nebol jednotný. Značnú prevahu
majú urnové hroby, jamkové hroby sa najmä v staršom a strednom období trvania lužickej
kultúry vyskytujú skôr len sporadicky (Kujovský, 2006, 63). Na pohrebisku v Krásnej Vsi
chýbajú úplne (Budinský-Krička, Veliačik, 1986, 68), na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou
boli zistené len tri jamkové hroby, avšak ani v jednom z nich neboli uložené zvyšky kremácie
dieťa (Veliačik, 1991, 211). S odlišnou situáciou sa stretávame na pohrebisku v Zlatých
Moravciach. Zvyšky kostí zo všetkých jamkových hrobov, ktoré boli zaslané na antropologický
rozbor, predstavovali pozostatky detí (Kujovský, 2006, 65). 

Pokiaľ ide o urnové hroby, okrem hrobov, v ktorých bol pochovaný len jeden jedinec, sa
objavujú i prípady, keď bolo v jednom spoločnom hrobe pochovaných viacero jedincov.
Podľa M. Stloukala (1991, 220) možno hovoriť buď o dvojhrobe, t. j. v hrobe sa objavili dve
urny, pričom v každej boli uložené zvyšky jedného jedinca, alebo o dvojpohrebe, t. j. v hrobe
boli zvyšky dvoch jedincov uložené do jednej spoločnej urny. Vyskytujú sa však aj prípady, keď
boli v jednom hrobe pochované tri či štyri osoby, pričom ich zvyšky boli uložené rôzne, a to buď
vo viacerých urnách, alebo len v jednej urne. 

Na pohrebisku v Krásnej Vsi a Diviakoch nad Nitricou tvorili hroby, v ktorých bolo
pochovaných viacero jedincov, pomerne značný počet, a to približne štvrtinu všetkých hrobov.
Iná situácia je na pohrebisku vo Zvolene-Balkáne, kde zo 145 hrobov bolo takýchto hrobov len
desať (Zachar, 2008). Zaujímavé je pritom zistenie, že prevažná väčšina hrobov obsahujúcich
viac jedincov sa spája práve s pohrebom dieťaťa. Objavujú sa tak hroby, v ktorých boli
pochované dve či tri deti, ako aj spoločné pochovanie dospelej osoby spolu s dieťaťom, pričom
kombinácia počtu jednotlivých vekových skupín bola rôzna. Spoločné pochovanie detí v jednom
hrobe je na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou príznačné tým, že zatiaľ čo sa v prípade hrobov,
v ktorých boli pochované dve deti, zvyšky kremácie každého dieťaťa uložili zvlášť do
samostatnej urny, v prípade pochovania troch detí boli zvyšky ich nespálených kostí uložené do
jednej spoločnej urny (Stloukal, 1991). Uloženie zvyškov kremácie troch detí do jednej urny sa
objavilo aj na pohrebisku v Krásnej Vsi (Stloukal, 1986, 127). 

Pri spoločnom pohrebe dieťaťa spolu s dospelou osobou môžeme badať pomerne častý výskyt
pochovania dieťaťa spolu so ženou. Na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou je zaznamenaných
päť hrobov, v ktorých boli zvyšky dieťaťa a ženy uložené buď samostatne, alebo spoločne
v jednej urne. Na pohrebisku v Krásnej Vsi boli takéto hroby dva, pričom v jednom z nich boli
spolu so ženou pochované dve deti a jeden nedospelý jedinec (Stloukal, 1986, 133). Na
pohrebisku v Opave-Kateřinkách dokonca všetky pohreby viacerých jedincov súviseli len
s pohrebom ženy a dieťaťa (Juchelka, 2007, 104). Podľa M. Gedla (1996, 4) pritom v prípade
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pochovanie dospelej ženy a novorodenca mohlo ísť o smrť matky a dieťaťa pri pôrode. Túto
teóriu by mohla potvrdzovať i skutočnosť, že zvyšky kremácie novorodenca a ženy boli často
uložené v spoločnej urne. Hroby, v ktorých bolo pochovaných niekoľko dospelých jedincov,
Gediga (1979, 335) vysvetľuje tak, že sa pozostatky nebožtíka uchovávali v urne v dome
pozostalých a postupne sa dopĺňali kremačnými zvyškami ďalších osôb, napríklad rodinných
príslušníkov a po určitej dobe sa všetky vložili do hrobu. Ako rodinné hrobky by sme teda mohli
chápať najmä hroby, v ktorých sa nachádzajú okrem kremačných zvyškov muža a ženy
i pozostatky ďalších jedincov, či už dospelých, alebo nedospelých. Príbuzenský vzťah
pochovaných osôb sa však pri žiarových hroboch súčasnými metódami analýzy nedá dokázať. 

Napriek častému výskytu detí v hroboch, v ktorých bolo pochovaných viac jedincov, nemožno
hovoriť o uprednostňovaní pochovávania dieťaťa spolu s ďalšou osobou alebo s viacerými
osobami. Veď napríklad na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou bola takmer polovica detí
pochovaná samostatne a prevahu samostatných detských hrobov môžeme pozorovať aj na
pohrebisku v Opave-Kateřinkách (Juchelka, 2007, 104) či v Hrušove (Chochol, 1953; 1962). Na
pohrebisku v Zlatých Moravciach sa objavili deti pochované v spoločných hroboch s dospelými
jedincami i samostatné hroby detí s dostatočným sprievodným inventárom (Kujovský, 2006,
65) a na pohrebisku v Přáslaviciach nebol v žiadnom hrobovom celku pochovaný viac než jeden
jedinec (Šabatová, 2001, 67). 

Na pohrebiskách slovenskej vetvy lužickej kultúry pri používaní urien nebadať odchýlku
pri jednotlivých pohlaviach (Makarová, 2008, 96). Môžeme však konštatovať, že v detských
hroboch pri použití nádoby ako urny sa stretávame s najväčšou variabilitou tvarov. Tento trend
môžeme sledovať aj na iných pohrebiskách mimo územia Slovenska (pozri Juchelka, 2007,
108). 

Zvyšky kremácie detí a nedospelých jedincov boli na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou
najčastejšie uložené v amforovitej váze a hrnci, na pohrebisku v Krásnej Vsi ako urna dominoval
hrniec (Budinský-Krička, Veliačik, 1986, 68.). Nie veľmi často sa ako popolnica uplatnila šálka.
Zaujímavé je tu však zistenie, že všetky šálky na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou, ktoré
mali funkciu popolnice, obsahovali zvyšky kremácie detí (Stloukal, 1991, 216 nn.). Na
pohrebisku v Krásnej Vsi obsahovala nespálené kosti len jedna šálka a aj v tomto prípade šlo
o zvyšky kremácie dieťaťa (Stloukal, 1986, 134). Rovnaká situácia bola aj na moravskom
pohrebisku v Opave-Kateřinkách (Juchelka, 2009, 89). 

Všeobecný predpoklad, že v miniatúrnych nádobách sa uchovávali zvyšky kremácie detí,
však v prípade lužickej kultúry neplatí bezpodmienečne. Na pohrebisku v Diviakoch nad
Nitricou sa miniatúrna nádoba využila ako urna v desiatich prípadoch a z toho v štyroch hroboch
boli v nich uložené zvyšky dospelých jedincov. Na pohrebisku v Krásnej Vsi bola miniatúrna
nádoba ako urna použitá len v jednom hrobe. Podľa antropologickej analýzy v nej bol pochovaný
dospelý jedinec (Stloukal, 1986, 130). S obdobnou situáciu sa stretávame aj na pohrebisku
v Kietrzi či v Opave-Kateřinkách (Juchelka, 2007, 108). Na lužickom pohrebisku v Přáslaviciach
sa s miniatúrnymi nádobami vo funkcii urny nestretáme; všetky urny boli strednej veľkosti
(Šabatová, 2001, 69). 

Typickým znakom urnových hrobov bolo prekrývanie urien kmennou platňou alebo nádobou.
V mladšej dobe bronzovej sú bežné oba spôsoby, v najmladšom období lužickej kultúry
prevládalo prekrytie nádobou (Veliačik, 1983, 154). Na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou
boli prekryté až dve tretiny urien, pričom na prekrytie bola najčastejšie použitá pieskovcová
alebo vápencová platňa, menej často nádoba a skôr len ojedinele kombinácia platne a nádoby
(Veliačik, 1991, 181). V prípade prekrytia urny, v ktorej bolo pochované dieťa či nedospelý
jedinec, sa stretávame s obdobnou situáciu. Zachovaný bol pritom nielen pomer prekrytých
urien, ale i približne rovnaké percento spôsobu ich prekrytia. Na pohrebisku v Krásnej Vsi bolo
prekrývanie urien menej časté. Na prekrytie sa využívala predovšetkým nádoba, ktorou bola

225



spravidla misa (Budinský-Krička, Veliačik, 1986, 68). Z jedenástich popolníc obsahujúcich
zvyšky kremácie dieťaťa alebo nedospelého jedinca boli však prekryté len dve. S rôznym
pomerom prekrytia urien v detských hroboch sa stretávame aj na moravských pohrebiskách
(Juchelka, 2007, 108; Šabatová, 2000, príloha).

Niektoré urny boli opatrené tzv. otvorom pre dušu. Ako uvádza L. Veliačik (1983, 154),
otvory pre dušu sa s nepravidelnou intenzitou vyskytujú na území dnešného Slovenska počas
celej existencie lužickej kultúry. Na pohrebisku v Krásnej Vsi sa vyskytli len dve urny s otvorom
na dne, a to v mohyle 12 a 40 (Budinský-Krička, Veliačik, 1986, 68). V obidvoch urnách však
boli uložené zvyšky dospelého jedinca (Stloukal, 1986, 127 nn.). Častejšie sa otvor na dne urny
objavil na pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou, kde ním bolo opatrených takmer 23 % urien,
a z toho v polovici takýchto urien boli uložené zvyšky detí. Výskyt „otvorov pre dušu“ teda
zrejme nemožno spájať s vekom pochovanej osoby, ale ani s pohlavím, keďže sa objavili tak
v ženských, ako aj v mužských hroboch. Takéto urny sa vyskytli v hroboch mužov, žien i detí
aj na moravskom pohrebisku v Přáslaviciach (Šabatová, 2000, príloha) a v Opave-Kateřinkách
(Juchelka, 2007, 108). 

Hrobový inventár v detských hroboch pozostával najmä z rôzneho počtu nádob, pomerne
častými boli aj bronzové predmety. Samostatné detské hroby na pohrebisku v Diviakoch nad
Nitricou obsahovali nízky počet nádob. Vo väčšine z nich sa nachádzala len jedna nádoba, ktorá
plnila i funkciu popolnice. Nárast množstva nádob môžeme sledovať v hroboch jedincov vo
veku Juvenis, kde sa ich počet pohybuje od dvoch do šiestich nádob. Vo všeobecnosti sa viac
nádob (maximálne 15) objavilo aj v hroboch obsahujúcich zvyšky kremácie viacerých jedincov,
avšak bez nejakej väzby ku kombinácii pochovaných osôb. 

Na pohrebisku v Krásnej Vsi sa v mohylách pohybuje počet celých alebo len v zlomkoch
zachovaných nádob od 1 do 20, najčastejšie sa v hrobe objavili dve až päť nádob (Budinský-
Krička, Veliačik, 1986, 69). Pritom počet nádob v hroboch spojených s pohrebom dieťaťa je
rôzny a neviaže sa ani na počet pochovaných osôb, ani na ich vek či pohlavie. 

Počet bronzových predmetov vyskytujúcich sa v detských hroboch bol rôzny. Podobne ako
to bolo pri nádobách, aj pri bronzových predmetoch bol ich vyšší počet nájdený predovšetkým
v hroboch, v ktorých bolo pochovaných viacero osôb. Na oboch pohrebiskách malo aspoň jeden
bronzový predmet takmer 64 % urien obsahujúcich kremačné zvyšky dieťaťa (v Diviakoch nad
Nitricou 23 urien z 36, v Krásnej Vsi 7 urien z 11). Najčastejšie sa vyskytujúcimi bronzovými
predmetmi v takýchto urnách boli ihlice a krúžky z bronzového drôtu, čo korešponduje
s celkovou situáciou na pohrebiskách lužickej kultúry na Slovensku (Makarová, 2008, 73, 81).
Ostatné druhy bronzovej industrie sa objavujú len sporadicky. 

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY VO VZŤAHU K SOCIÁLNEMU POSTAVENIU DETÍ

Za ukazovateľa sociálneho statusu pochovaných osôb sa považuje predovšetkým prítomnosť
bronzových predmetov, ďalším atribútom môže byť aj počet doložených nádob (Šabatová, 2007,
272; Gediga, 1963, 18 n.). Ako sme už uviedli vyššie, počet nádob v detských hroboch je rôzny.
Vo všeobecnosti však platí, že v hroboch, v ktorých je pochované len jedno dieťa, je počet nádob
nižší, zatiaľ čo v hroboch, v ktorých sú uložené zvyšky kremácie viacerých detí alebo
kombinácie dieťaťa s dospelým jedincom, počet nádob narastá. S obdobnou situáciu sa
stretávame aj v prípade výskytu bronzových predmetov. Vzniká tu teda otázka, či množstvo
hrobovej prílohy nesúvisí skôr s počtom pochovaných osôb ako s ich sociálnym postavením.
V takomto prípade za ukazovateľa sociálneho statusu pochovaného treba považovať nie kvantitu,
ale kvalitu bronzových predmetov. 

Podľa M. Novotnej (2004, 498) k štandardným znakom elít patria zbrane, honosný šperk,
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náročnejšia úprava hrobu, medzikultúrne a nadregionálne kontakty zjavné z nálezov. V prípade
slovenskej vetvy lužickej kultúry za hroby vyššej sociálnej vrstvy možno považovať hroby
obsahujúce predovšetkým zbrane a súčasti konského postroja, ale aj šperky, ako sú spony,
špirálové náramenice či nákrčníky, ktoré sú málo vyskytujúcimi sa predmetmi v hroboch, a tiež
sklené korálky, ktoré sa v oblasti rozšírenia lužickej kultúry považujú za importy (Makarová,
2008, 109 n.). Či mohyly možno spájať s vyšším sociálnym statusom pochovanej osoby, nad tým
sa zamýšľal už R. Kujovský (2006, 64). Podľa neho už samotné vybudovanie mohyly
predovšetkým v starších fázach lužickej kultúry poukazuje na vyššie spoločenské postavenie
pochovaného. Naproti tomu v mladších fázach (Diviaky II, počiatok neskorej doby bronzovej)
podľa neho slúžiť ako kritérium hospodárskej výnimočnosti už nemôžu a považuje ich skôr za
rodinné hrobky. Príkladmi, že nie všetky hroby, ktoré možno určiť za hroby osôb s vyšším
sociálnym statusom, mali „náročnejšiu hrobovú úpravu“, sú ploché hroby č. 17 a 43 z pohrebiska
v Diviakoch nad Nitricou. 
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Obr. 1. Diviaky nad Nitricou. 1-9 – hrob 1; 10-22 – hrob 9. Mierky: a – 3, 5, 9, 10, 14, 18-21; 
b – 1, 2, 4, 8, 11-13, 15, 16, 22; c – 6, 7, 17. Podľa: Veliačik 1991.

Fig. 1. Diviaky nad Nitricou. 1-9 – grave 1; 10-22 – grave 9. Scales: a – 3, 5, 9, 10, 14, 18-21; 
b – 1, 2, 4, 8, 11-13, 15, 16, 22; c – 6, 7, 17. After: Veliačik 1991.



V samostatných hroboch detí sa predmety poukazujúce na spoločenskú prestíž pochovaných
neobjavili ani na pohrebisku v Krásnej Vsi, ani v Diviakoch nad Nitricou. Objavujú sa však
v hroboch, v ktorých bolo pochované dieťa spolu s dospelým jedincom. Na pohrebisku
v Diviakoch nad Nitricou, kde by sme mohli označiť šesť hrobov za hroby jedincov s vyšším
sociálnym postavením, bolo pochované dieťa spolu s dospelou osobou v štyroch z nich.
V hroboch č. 1, 43 a 69 bola pochovaná žena a dieťa a v hrobe č. 65 – dospelý jedinec a dve deti.
Pri pohreboch viacerých osôb do jedného hrobu však vzniká otázka, komu priložená keramika
a bronzová industria v hrobe v skutočnosti patrila. V podstate bezproblémová je situácia, keď
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Obr. 2. Diviaky nad Nitricou, hrob 65. Mierky: a – 3, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 18; b – 1, 2, 5, 7, 12-14, 16, 19, 20; 
c – 9, 11. Podľa: Veliačik 1991.

Fig. 2. Diviaky nad Nitricou, grave 65. Scales: a – 3, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 18; b – 1, 2, 5, 7, 12-14, 16, 19, 20; 
c – 9, 11. After: Veliačik 1991.



bol v hrobe pochovaný len jeden jedinec. V prípade, keď je v hrobe viac urien, ale v každej sú
uložené zvyšky kremácie len jedného jedinca, môžeme predmety nachádzajúce sa v urne
považovať za súčasť hrobovej výbavy v nej pochovanej osoby. Problém s pridelením jednot -
livých predmetov vzniká v prípade uloženia zvyškov kremácie viacerých jedincov do jednej
urny či v prípade objavenia sa predmetov v hrobe viacerých jedincov mimo popolnice. 

Na to, že predmety nachádzajúce sa v urne obsahujúcej zvyšky kremácie dospelého jedinca
a dieťaťa nemožno vždy pripísať len dospelej osobe, poukazuje napríklad hrob č. 65 (obr. 2) na
pohrebisku v Diviakoch nad Nitricou. Zatiaľ čo urna dospelého jedinca bola bez bronzových
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Obr. 3. Krásna Ves, mohyla 23. Mierky: a – 1-6, 10, 12, 13, 15; c – 7-9, 11, 14; d – 17, 18; e – 16. 
Podľa: Budinský-Krička/Veliačik 1986.

Fig. 3. Krásna Ves – burial mound 23. Scales: a – 1-6, 10, 12, 13, 15; c – 7-9, 11, 14; d – 17, 18; e – 16. 
After: Budinský-Krička/Veliačik 1986.



predmetov, v urne obsahujúcej zvyšky kremácie dvoch detí sa nachádzalo až osem bronzových
predmetov a tri zliatky bronzu (Veliačik, 1991, 170). Zatiaľ čo šperky nachádzajúce sa v hrobe
č. 43 by sme mohli prideliť skôr žene ako novorodencovi (Makarová, 2008, 101), pridelenie
nálezov konkrétnej osobe je v hrobe č. 1 (obr. 1: 1-9) problematickejšie. Sporným predmetom
je tu predovšetkým britva. Tá sa považuje za atribút muža (Salaš, 2005, 236), no, ako uvádza
A. Jockenhövel (1971, 247), neexistuje žiaden detský hrob, ktorý by britvu obsahoval. Podľa
jeho názoru boli britvy osobným majetkom dospelého muža a možno boli spojené aj s jeho
iniciáciou do dospelosti. Azda by sme teda mohli danú britvu považovať za symbol iniciačného
rituálu, ktorým dieťa ešte nestihlo prejsť. No vzhľadom na to, že nepoznáme pohlavie
pochovaného dieťaťa, túto domnienku nemáme ako podložiť. 

Na základe výskytu detí v „bohatých hroboch“ môžeme teda usudzovať, že s najväčšou
pravdepodobnosťou boli príslušníkmi skupiny s vyšším sociálnym postavením. Pokiaľ ide
o všeobecné postavenie dieťaťa v rámci danej spoločnosti, v prostredí lužickej kultúry boli deti
s najväčšou pravdepodobnosťou jej plnohodnotnými členmi. Nasvedčovala by tomu skutočnosť,
že hroby detí sa svojou úpravou a ani pohrebnými praktikami nelíšia od hrobov dospelých
jedincov. Markantnejšie rozdiely nebadať ani v hrobovej výbave. Počet keramiky a bronzových
predmetov sa neviaže na vek ani na pohlavie pochovaných; súvisí so sociálnym statusom
pochovanej osoby.

Na záver treba zdôrazniť, že vzhľadom na nízky počet antropologicky určených hrobov môže
nastať skresľovanie záverov. Ich pravdivosť možno potvrdiť alebo vyvrátiť len uskutočňovaním
antropologických analýz hrobov a porovnaním výsledkov zo všetkých pohrebísk s antro -
pologicky určenými hrobmi. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantu GD404/09/H020 Moravská škola archeologických

studií II.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Obr. 4. Krásna Ves, mohyla 39. Mierky: a – 1-9; e – 10. Podľa: Veliačik 1986.

Fig. 4. Krásna Ves, burial mound 39. Scales: a – 1-9; e – 10. After: Veliačik 1986.
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Summary

Child graves of the Lusatian Culture

The Lusatian culture located in the area of today’s Slovakia only applied cremation. However, the form
of graves was different. Cremation residues of children and juveniles were stored in flat graves as well
as in burial mounds or little barrows. It is not possible to say, which form of graves was typical for child’s
burial. It rather depended on funeral practices used in the given period in the given area. 

The way of storing cremated remains of dead persons was not uniform. The majority had urn graves.
In addition to graves, where just one individual was buried, cases appeared where several persons were
buried in one common grave. In the burial grounds in Krásna Ves and Diviaky nad Nitricou a relatively
large number of graves, namely about a quarter of all, contained several individuals. Most of these graves
are associated with child’s funeral. There are graves containing two or three children, as well as children
buried together with adults, whereby the combination of different age groups and number of individuals
varies. In the case of the joint funeral of a child with an adult, a relatively frequent occurrence of a child
buried together with a woman can be seen.

The greatest variability of vessel shapes used as urns is encountered just in children graves. At the
burial ground in Diviaky nad Nitricou, cremations of children and juveniles were usually stored in
amphorae vases and pots. In the cemetery in Krásna Ves a pot was dominant as urn. Cups were not
commonly used as urns. However, an interesting finding is that in both cemeteries when cups were used
as urn, they all contained cremation remains of children. The general assumption that miniature vessels
contain only children’s cremation is not valid in the case of Lusatian culture. They contain cremation of
infants as well as adults. 

A typical custom was to cover urn graves with a stone plate or other vessel, whereby the ratio of
covered urns in children’s graves on either burial grounds differs. Another relatively frequent habit was
to equip urns with soul-holes. While in the cemetery in Krásna Ves were no urn with soul-hole containing
cremation of children, in the burial ground in Diviaky nad Nitricou cremation of children were placed in
up to half of these urns.

Inventory of child graves consist mainly of a variable number of vessels; bronze articles were quite
frequent too. Separate child graves in the cemetery in Diviaky nad Nitricou contained a small number of
vessels. In most of them only one vessel was located, which also functioned as urn. An increase of the
number of vessels can be observed in the graves of Juvenis, where their number varies from two to six
vessels. In general, more vessels (maximum 15) appear in graves containing cremations of several
individuals, but without any connection to the combination of buried persons. In the cemetery in Krásna
Ves, the number of vessels in graves, where one or more children were buried, varies and is not linked
neither to the number of buried persons, nor to their age or gender. The most frequent bronze item in child
graves on both burial grounds were pins and rings of bronze wire, what corresponds with the overall
situation in the cemeteries of Lusatian culture in Slovakia. Other types of bronze industry appeared only
sporadically.

In case of the Slovak branch of the Lusatian culture, graves of the leading social class and the nobility
can be identified by weapons and parts of horse harness, but also by jewellery as well as by fibulas, spiral
pendants or neck-rings. These represent a rare group of finds in the graves, as well as glass beads which
are considered being an import in the area of the Lusatian culture. Thus based on the occurrence of
children in the ‘rich graves’ it can be concluded that they were most likely members of the group with
higher social status. Regarding the general status of the child within the society can be said, that in the
Lusatian culture children were most likely full members. This can be concluded due to the fact that the
child graves and their treatment and / or funeral practices don‘t differ from adult graves. Also no
remarkable differences in grave inventories of child’s and adult’s graves were found. The number of
pottery and bronze objects reflects the social status of the buried person. 

It should be noted that in regard of the small number of the anthropologically intended graves there
is a distortion of that conclusions. Their validity can only be confirmed or denied by carrying out
anthropological analysis of graves and comparing the anthropological results of all cemeteries.
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HROBY DETÍ 
V KALENDERBERSKÝCH MOHYLÁCH 

Etela Studeníková

CHILD GRAVES IN THE KALENDERBERG 
CULTURE BURRIAL MOUNDS

Abstract: Except for the regular burial chambers we often also find additional graves and secondary burials (later
utilization of ) in the Kalenderberg culture burrial mounds in south-western Slovakia. These are located above the
burial chamber. In the case of the burial mound no. IV in Janíky we could speak of wooden rectangular structure,
where bone remains of an adult person were placed. As a specific category of secondary burials we also may con-
sider those Halstatt culture burrial mounds build over a bronze-age tumuli. Child graves as well as those of juve-
niles belong to the category of additional graves and secondary burials. Essential for the social organisation of the
Kalenderberg culture society is the ascertainment that the additional child graves (children aged 7 – 14 years) in
two burial mounds comprised artifacts presumably of the sacral nature otherwise typical for the women (priestes-
ses?). The additional child grave (under 6 years old) in burial mound no. VI in Nové Košariská included presti-
gious artifalcts typical for both, men (a sword) and women (jewellery, dress accessories). It may document the
existence of a presumed custom of inheritanceof the social status in the local settlement area. A special attention
has been paid concerning the impiously arranged child burial placed in the mound of the tumulus no. I in Nové Ko-
šariská, considered to be evidence of a sacrifice.

Key words: Early Iron Age, Southwestern Slovakia, child graves

ÚVOD

Jedným z východísk pri riešení otázok súvisiacich so sociálnou štruktúrou kalenderberskej spo-
ločnosti by bolo o. i. stanovenie vzájomného vzťahu osôb z vedľajších a následných pohrebov
k hlavnému – primárnemu hrobu v hrobovej komore pod mohylami. Ktorý spomedzi dvoch,
príp. viacerých hrobov bol primárny, to sa nie vždy dá presvedčivo rozpoznať. Sociálne posta-
venie osôb v spoločnosti z primárnych hrobov pod monumentálnymi mohylami je veľmi ne-
jednoznačné. Do určitej miery boli a sú všetky pokusy o interpretáciu poznamenané rozpormi,
ktoré pramenia zo zaužívanej terminológie, z preberania sociálnoantropologických evolučných
modelov a sú obmedzené charakterom archeologických reálií. Na juhozápadnom Slovensku sú
podmienky na klasifikáciu sociálnej štruktúry kalenderberskej kultúry sťažené napríklad ab-
senciou pohrebísk patriacich k výšinným a opevneným sídliskám. Priamy vzťah medzi monu-
mentálnymi mohylníkmi a sídliskami je predbežne doložený iba v niekoľkých prípadoch1

a chýbajú základné informácie na hlbšiu analýzu.
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Rozšírenie kalenderberského osídlenia na intenzívne poľnohospodársky využívané oblasti
Podunajskej nížiny neumožňuje ani približné stanovenie pôvodného počtu mohylových pohre-
bísk. Ten bol nepochybne výrazne vyšší, než sa uvádza v doterajšej odbornej literatúre (Pichle-
rová, 1967, obr. 1; Stegmann-Rajtár, 2002, obr. 1), a to už i pri porovnaní s pôvodnými plánmi
katastrov a staršími vojenskými mapami. V posledných rokoch tento predpoklad plne potvrdila
najmä letecká prospekcia (napr. Kuzma, Bartík, 2008, 102-103, obr. 57: 2, 58: 1, 59: 1). Už kon-
com 19. stor. napríklad J. Hampel na stránkach Archaeológiai Értesítő (1890, 445) poznamenal,
že napríklad bratislavský staviteľ a zberateľ starožitností Enea G. Lafranconi zdokumentoval
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1 Napríklad správu N. Sándorfiho o mohyle (1896, 115-116) na smolenickom Molpíre označil za „neurčitú“ J. Eis-
ner (1933, 161, pozn. 132). Iní (Pichlerová, 1967, 32; Stegmann-Rajtár, 2002, Abb. 1, 16) ju považujú za hodno-
vernú.

Obr. 1 1 – Mohylník pri Dobrohošti z r. 1858 s kostolom sv. Antona v Báči v pozadí 
(podľa A. Ipolyiho, 1858); 

2 – situovanie polohy s mohylami v katastri obce.



niekoľko stoviek údajov o mohylách.2 Vzhľadom na jeho dlhodobé pôsobenie priamo v Brati-
slave je viac ako pravdepodobné, že veľká časť z nich bola situovaná do jej bezprostredného oko-
lia. Samozrejme, nemuselo ísť iba o mohyly kultúry halštatskej, ale mohli medzi nimi byť aj
monumenty zo strednej a mladšej doby bronzovej (Pichlerová, 1976; Studeníková, 1994b). Po-
znatky o niekoľkých „pohanských“ mohylách na Žitnom ostrove mal tiež A. Ipolyi, ktorý ich pu-
blikoval v budapeštianskom týždenníku Vasárnapi újság v roku 1858 a podrobnejšie o rok neskôr
aj samostatne (1859). Spomedzi nich na tomto mieste uvediem aspoň jeden mohylník, ktorý
mal typický miestny názov „Tatárüllés“. Nachádzal sa pri obci Dobrohošť (obr. 1: 1-2). Loka-
litu spomína síce J. Eisner (1933, 237), ale v súvislosti s nálezmi mincí Konstantína II. a Vale-
riána I, ktoré eviduje aj A. Ipolyi. Presnú lokalizáciu mohylníka sa podarilo stanoviť podľa
katastrálnej mapy obce a údajov miestnych obyvateľov až vtedy, keď bol úplne prekrytý gabčí-
kovskou vodnou nádržou. Dodnes sa zachovala iba jedna, excentricky situovaná mohyla pri
kostole Sv. Antona v Báči, ktorá sa používa ako súčasť krížovej cesty. Práve vďaka využívaniu
týchto výrazných terénnych monumentov Podunajskej nížiny v stredoveku (i neskôr) na stavbu
kostolov (Veľký Grob-Pustý Kostol, Nová Dedinka-Šáp, Stupava-Mást), osadenie kríža (Ču-
kárska Paka), výstavbu hrádku (Janíky -Horné Janíky, Dechtice) a často ako tzv. hraničných
kopcov (Horné – Dolné Janíky; Horné Janíky – Bústelek, Michal na Ostrove – Orechova Potôň,
Most pri Bratislave – Vrakuňa a i.) tieto objekty nepodľahli novodobej devastácii.

V porovnaní so západohalštatskou, juhovýchodoalpskou oblasťou či s nadalpskými halštat-
skými skupinami na riešenie problematiky vedľajších, následných a zvlášť detských hrobov pod
mohylami na Slovensku existuje minimum využiteľných podkladov. Napriek tomu nechýbajú
analýzy zamerané na interpretáciu spoločenskej štruktúry halštatskej kultúry na juhozápadnom
Slovensku. Spomedzi slovenských autorov treba spomenúť predovšetkým M. Pichlerovú (1967,
3 a n.; 1969, 123 a n.). Pokrok v bádaní znamenala štúdia B. Teržan, ktorá na základe vopred sta-
novených kritérií podrobila analýze kalenderberské mohylníky z lokalít Bad Fischau-Feichten-
boden, Sopron-Burgstall a Nové Košariská (1986, 227 a n.; 1990, 165 a n.). Vypovedacia
hodnota týchto súborov vo viacerých bodoch vykazuje odlišnosti, ale napriek tomu sa autorke
podarilo vyčleniť štyri sociálne skupiny. Dôležitým poznatkom z autorkiných záverov je, že dve
z nich reprezentujú ženy s vysokým sociálnym statusom, ktoré boli späté s rituálnymi aktivitami.
Postavenie a úlohy sociálne vysoko postavených žien, a to nielen v rámci kalenderberskej spo-
ločnosti, na základe figurálnych vyobrazení podrobnejšie analyzovala A. Eibner (2000/2001, so
staršou lit.). Model (pyramiradálny) sociálnej štruktúry dolnorakúskeho pohrebiska zo Statzen-
dorfu vytvorený pomocou kalkulácie sociálneho indexu klasifikovateľných hrobov prednedáv-
nom predložila K. C. Rebay (2006, 241 a n.).

Otázky súvisiace s hospodárskym a sociálnohierarchickým postavením jednotlivcov v re-
giónoch naddunajskej časti severovýchodoalpského halštatského priestoru s ohľadom na špeci-
fické znaky „kalenderberského“ pohrebného rítu treba riešiť aj v závislosti od klasifikácie
postavenia, prípadne sociálneho rozvrstvenia obyvateľov smolenického Molpíra (Dušek, Dušek,
1984; 1995), avšak pri súčasnom zohľadnení priamych väzieb hradiska na severné – platěnické
prostredie s odlišným charakterom na jednej strane a jeho ďalekosiahle interakcie s juhom, ju-
hovýchodom a západom na strane druhej. Nálezové súbory z Molpíra majú pre štúdium sociál-
nej „hierarchie“ spoločnosti kalenderberskej kultúry podobne ako monumentálne mohyly
určujúci význam. Sociálna úloha jednotlivca, príslušníkov jeho „klanu“ je v mnohých ohľadoch
závislá od rozsahu ich interakcií. V tejto súvislosti treba pripomenúť podnetnú štúdiu z pera
S. Stegmann-Rajtár (1998, 263an.), ktorá o. i. poukázala aj na neprehliadnuteľné väzby Molpíra
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mohyly Türkenhügel v Bad Deutsch-Altenburgu (Cech, 1995, 262-267).



s kniežacími mohylami štajerského Kleinkleinu. To znamená s prostredím, v ktorom sa už od
konca staršej, najmä však v mladšej dobe halštatskej objavili obzvlášť honosne vybavené hroby
mužov-bojovníkov (Dobiat, 1980). Tí zrejme ovládali určitý počet podriadených osôb a ich oz-
načovanie pojmom „náčelník“ alebo „knieža“ treba chápať ako konsenzus odzrkadlujúci sú-
časný stav bádania vo východoalpskom halštatskom priestore (Egg, 1996, 246an.). Na bližšie
poznanie sociálnej štruktúry spoločnosti sa dajú obecne, nielen v dobe halštatskej, využiť ako
„výpomoc“ či korektúra aj externé údaje, ktoré by sa mohli získať analýzou súčasných, svojim
postavením rovnocenných sídlisk a ich porovnávaním s výsledkami hodnotenia príslušných po-
hrebísk. Avšak, ako sa v poslednom období ukázalo (a to nielen v západohalštatskom prostredí),
aj tento postup má svoje úskalia a nie vždy zodpovedá realite. Na rozdiel od východohalštatského
okruhu sa podstatne širšia diskusia rozvinula pri klasifikácii sociálneho postavenia osôb z ne-
skorohalštatských mohýl v južnom Nemecku. Názorové rozdiely sa obzvláť markatne prejavili
v súvislosti s interpretáciou postavenia muža z mohyly v Hochdorfe medzi predstaviteľmi tra-
dičnej a „novej“ archeológie (porovnaj Eggert, 1999, 211a n.; Krauße, 1999, 339 a n.; Karl,
2005, 191 a n.).

Výbava prevažujúcej časti preskúmaných hrobových komôr pod mohylami na kalenderber-
skom území je ochudobnená o časť tých predmetov, ktoré v dôsledku ustálených religióznych
predstáv premietnutých do pohrebných rituálov alebo iných dôvodov sa pravdepodobne inten-
cionálne do hrobov (okrem niekoľkých výnimiek) neukladali. V dôsledku dodržiavania bližšie
nedefinovateľných kultových a náboženských noriem pri pohrebných rituáloch symboly moci
(meče, konský postroj, ražne) sa ani v tých najokázalejšie vybavených hrobových súboroch ne-
vyskytujú, alebo sa vyskytujú iba výnimočne. V kalenderberskom hrobe sa napríklad meč, ty-
pický pre západnejšie halštatské skupiny, našiel len ojedinele (Szombathy, 1924, tab. 10: 887;
Kromer, 1958, A1; Berg, 1962, tab. 31: 1). Z naddunajskej časti kalenderberského územia po-
chádza jediný hrot čepele žiarom poškodeného bronzového meča, ktorý bol pôvodne interpre-
tovaný ako dýka. Našiel sa v mohyle VI v Nových Košariskách, a to v následnom hrobe (tzv.
žiarovisko V), v „šachte“ nad hrobovou komorou (Pichlerová, 1969, 87, obr. 60 – 61, tab. 43:
1; Studeníková, 2008, 95, obr. 4: 1). Už hroty kopijí a oštepov, ktoré nepatria medzi symboly
moci prvej kategórie, sú predovšetkým v dolnorakúskych hroboch početnejšie zastúpené (Ne-
belsick, 1997, 102), podobne ako aj sekery. Na juhozápadnom Slovensku sa však doteraz našiel
v hrobe len jediný exemplár železnej kopije, a to v neobvyklej stojacej polohe v severovýchod-
nom nároží hrobovej komory mohyly IV v Janíkoch-Dolných Janíkoch (nepubl.). Súčasti odevu
a šperky sa v priebehu spopolňovania mŕtveho zdeformovali alebo úplne zničili. Naopak, v ne-
porušenom stave sa ukladali do komôr železné a bronzové ťažké „perly“,3 rôzne krúžky a spra-
vidla nožíky, ako súčasť jedálenského „servisu“. 

Kalenderberské hrobové komory, vybavené množstvom potravín, vrátane mäsa domácich
a lovených zvierat, tekutín a k nim patriacimi súčasťami jedálenského a picieho „servisu“ sú ob-
zvlášť dôležitým indikátorom sociálneho statusu pochovaných osôb, bez ohľadu na pohlavie
a vek. Aj predstavu o tom, že kvasené nápoje konzumovali muži, prameniacu zo scén na vý-
robkoch situlového umenia, nález zrniek hrozna (Vitis vinifera L.) v jednej z nádob mohyly 1
v burgenlandskom Zagersdorfe, pod ktorou boli pochované výhradne osoby ženského pohlavia
(Rebay, 2002, 99-100, tab. 29) , pozmenil. Ďalším charakteristickým rysom kalenderberského
pohrebného rítu je zvýraznenie kultovo-religióznej úlohy niektorých osôb, vrátane detí, ukla-
daním takých keramických výrobkov do hrobov, ktoré očividne reprezentujú typické sakrálne
inštrumentárium.
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K OTÁZKE HLAVNÉHO A VEDĽAJŠIEHO HROBU/HROBOV

V súvislosti s hrobmi detí na prvom mieste treba otvoriť otázku výskytu viacerých hrobov pod
jednou mohylou vo všeobecnosti. Fenomén tzv. „Totenfolge“ – či už z náboženských, právnych,
alebo iných archeologicky nepostrehnuteľných dôvodov – nie je vždy jednoznačne identifiko-
vateľný, hoci historické pramene ich často podrobne opisujú. V severovýchodohalštatskej ob-
lasti je existencia tohto fenoménu pravdepodobnejšia a prejavuje sa jednoznačnejšie než
napríklad vo veľkých mohylách s početnými následnými hrobmi v západohalštatskom prostredí,
alebo v slovinskom Dolenjsku.4 S veľkou pravdepodobnosťou ich môžeme považovať za
intencionálnu súčasť praktikovaných pohrebných rituálov a za odraz myslenia jednej pochová-
vajúcej skupiny (klanu, rodu, rodiny) – ako výraz jej „sociálnej ideológie“. Ukladanie spopol-
nených pozostatkov viacerých osôb do jednej hrobovej komory je doložené predovšetkým vďaka
výskumom mohýl, ktoré sa uskutočňovali od druhej polovice 20. stor. Nechýbajú však ani
v niektorých dávnejšie preskúmaných kalenderberských mohylách, podobne ako i tzv. následné
hroby. 

Identifikovateľný primárny – hlavný hrob je v hrobovej komore spravidla uložený na vopred
určené a centrálne situované miesto, ktoré býva neraz oddelené od milodarov, príloh a prípadne
i od ostatných pochovaných osôb. Situovanie kalcinovaných kostí „sprevádzajúcich“ osôb v ko-
more spravidla nevykazuje vopred stanovené pravidlá. Okrem keramickej alebo organickej urny
(urien) kremačné ostatky bývajú roztrúsené medzi popolom, uhlíkmi a ďalšími zvyškami pre-
nesenými (na organických nosidlách – „márach“, neraz ozdobených bronzovými plieškami) do
komory z pohrebnej hranice. Tie sa ukladali do strednej časti komory. Vo všeobecnosti možno
predpokladať, že medzi osobou z primárneho hrobu, ktorá zastávala význačné miesto v rodine,
klane a pod. a užívala z toho prameniace výsady v reálnom živote a ostatnými pochovanými
v urne v jednej hrobovej komore počas života existovali vzájomné väzby (príbuzenské?). Otázny
je vzťah s osobami, ktorých kosti boli vo zvyškoch z pohrebnej hranice. Antické a paleoetnolo-
gické pramene poskytujú široké spektrum možností (porovnaj: Oeftinger, 1984; Bouzek, 2007,
11 a n.; a i.). Či všetky „sprevádzajúce“ osoby z halštatských hrobov boli dobrovoľne
„usmrtené“, alebo „násilne“ obetované v súlade s rituálmi a pohrebnými zvyklosťami tej-ktorej
sociálnej skupiny, ostáva neriešiteľným problémom. Z úvah sa nedá vylúčiť ani praktizovanie
uschovávania tela mŕtveho (či niekoľkých mŕtvych) bez pochovania po dlhšiu dobu z rituálnych
dôvodov, pričom sa až následne sa pristupovalo k spoločnému spopolneniu (na jednej hranici?)
a uloženiu viacerých mŕtvych do vopred pripravenej hrobovej komory. Zložitejšie sa hľadá od-
poveď v tých prípadoch, keď nálezová situácia, topografia príloh a urien nedovoľuje archeolo-
gicky jednoznačne určiť hlavný – primárny hrob, ako napríklad v mohylách III a IV z Nových
Košarísk (Pichlerová, 1969, obr. 26, 38), alebo zo spomínaného Zagersdorfu (Rebay, 2002, tab.
26). V neposlednom rade treba spomenúť, že v niektorých komorách (aj novšie skúmaných)
úplne chýbajú kalcinované kosti.

V kalenderberskom prostredí je existencia viacerých hrobov v jednej komore doložená na
juhozápadnom Slovensku, v Burgenlande a v Dolnom Rakúsku (Szombathy, 1924; Kaus, 1986,
119-120; Teržan, 1986, 230 a n., tab. 3; Nebelsick, 1996, obr. 5; Rebay, 2002, 23-25 a i). Na šo-
pronskom Burgstalle majú takéto hroby menšie zastúpenie (Eibner-Persy, 1980, 133; Patek,
1982, 148-150). Najčastejšie sa objavuje kombinácia dvoch pohlaví, prípadne dospelého a die-
ťaťa. Spôsob nakladania s pozostatkami osôb z vedľajších hrobov vykazuje rôzne podoby. Zvlášť
zaujímavé spomedzi nich sú hrobové komory, v ktorých charakter nálezov odzkadľuje viac-
menej porovnateľný sociálny status osôb odlišného pohlavia. Naznačujú to nálezové súbory
z mohýl II a IV v Janíkoch a v Novej Dedinke (Studeníková, 2008, 87 a n.). Z pohľadu riešenia
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postavenia detí – nedospelých jedincov v kalenderberskom prostredí sú zaujímavé dva nálezové
celky z juhozápadného Slovenska. V Novej Dedinke a mohyle IV v Janíkoch pochovaného muža
(hlavný hrob) sprevádzali deti v juvenilnom veku (okolo 14 rokov a 7 – 14 rokov) – očividne
ženského pohlavia. Kalcinované kosti týchto mladých osôb boli uložené v urne. V Janíkoch pri
„čelnej“ stene komory v blízkosti organickej urny muža a v Novej Dedinke tesne pri tzv. ka-
lenderberskej trojici. Sakrálne nástroje – kalenderberská trojica – z týchto hrobových komôr
spája osoby mladistvého – detského veku priamo s rituálnymi úkonmi a poukazuje na ich vy-
soký sociálny status. Funkciu kalenderberskej trojice a charakter rituálov s ňou spojených sa
pokúsili interpretovať viacerí bádatelia (Gallus, 1938, 23; Teržan, 1986, 228, 230-231; 1996,
507 a n.; Nebelsick, 1996, 327 a n.). Praktizovanie týchto rituálov prostredníctvom sakrálnych
nástrojov mladistvými – detskými osobami ženského pohlavia zásadne mení pohľad na vek za-
členenia dievčat medzi „ochrankyne domáceho krbu“ a do skupiny „dospelých“ osôb s vysokým
sociálnym statusom. Nálezové súbory vyvolávajú tiež úvahy o tom, či rituálne úkony späté s ka-
lenderberskou trojicou nemohli v nejakej podobe súvisieť aj s legitimizáciou mocenského po-
stavenia muža z primárneho hrobu. Zároveň odrážajú porovnateľné, možno rovnocenné sociálne
postavenie obidvoch pochovaných a nabádajú na úvahy o „násilnej“ forme „sprevádzania“ muža
do hrobu v súlade s miestnymi zvyklosťami. 

NÁSLEDNÉ POCHOVÁVANIE V MOHYLÁCH

Fenomén následných hrobov má v prostredí Karpatskej kotliny hlboké korene. Zvlášť presved-
čivo sa prejavili v sociálne rozvrstvenej spoločnosti včasných popolnicových polí, konkrétne
v čakanských mohylách juhozápadného Slovenska (Paulík, 1983, 31 a n.). V niektorých juho-
nemeckých a juhovýchodoalpských halštatských skupinách je „posvätný“ priestor mohyly mies-
tom na pochovanie i niekoľkých desiatok mŕtvych. Odlišná a neraz rozporupolne interpretovaná
je situácia s následnými hrobmi v kalenderberských mohylách. Medzi dodatočne či následne
pochovanými sa našli kalcinované kosti nielen dospelých, ale aj detí. V súvislosti s vyhodnote-
ním výskumu v Nových Košariskách sa touto problematikou na Slovensku podrobnejšie za-
oberala M. Pichlerová, ktorá šachty zachytené nad komorami považovala za následné hroby
(1969, 140-143). Rôzne „zásahy“ vedené cez mohylový násyp smerom ku komore sa spomínajú
nielen v kalenderberských mohylách (Chropovský, 1955, 777; Lauermann, 1990, 34 a n., obr.
1; Szombathy, 1924, 168, obr. 7), ale zachytili sa aj na novšie skúmaných birituálnych pohrebi-
skách Dolného Rakúska, ako i v iných skupinách východohalštatskej kultúry (Kemenczei, 1974,
11; V. Vadász, 1983, 20). K odlišnej interpretácii „zásahov“ zachytených v strednej časti hro-
bových komôr dospel F. Preinfalk pri hodnotení nálezovej situácie mohyly 3 v Langenlebarne
– priklonil sa k názoru, že podobne ako v kniežacích mohylách južného Nemecka, aj tu súviseli
s vykrádaním vzácnych kovových milodarov z hrobov osôb s vysokým statusom (2003, 45-46,
obr. 20 – 21). Praktizovanie rituálu „vyzdvihnutia“ vzácneho predmetu z hrobu dobre doku-
mentuje nález fragmentov jedného celokovového opasku v troch rôznych objektoch – hroboch
(č. 747, 768, 847) na dolnorakúskom pohrebisku Franzhausen/Wagram o. d. Traisen (Neuge-
bauer, 1997, 180, obr. 74: 1-2). Manipulácia s nedomácim typom súčasti odevu – s opaskom,
ktorý predstavoval symbol vysokého statusu pôvodného majiteľa, jeho zámerné znehodnotenie
a znovupoužitie vykazuje rysy rituálnych aktivít v rámci „rites de passages“ (Gennep, Van A.,
1996). Nakoniec znehodnotenie prestížneho predmetu obecne môže byť i prejavom „strachu“
pred mocou mŕtveho. Širšie uplatňovanie podobných rituálnych aktivít nemôžeme v sídlenej
oblasti kalenderberskej kultúry vylúčiť, práve naopak – už aj s ohľadom na podobné praktiky
v období včasných popolnicových polí.

Počas odkrývania plášťa mohyly IV v Janíkoch (miestna časť Dolné Janíky) sa zachytil pô-
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vodný tvar tzv. šachty nad hrobovou komorou. Drevená stavba (nadstavba?) mala kvadratický
pôdorys (135 x 155 cm) s rovnakou orientáciou ako hrobová komora. Jej dno sa čiastočne pre-
padlo do vnútorného priestoru strednej časti hrobovej komory, a to približne nad miesto ulože-
nia zvyškov z pohrebnej hranice. Výplň hornej časti šachty na úrovni zistenia tvorila jednoliata,
výrazne tmavosfarbená zemina, odlišná od okolo ležiacich násypových vrstiev plášťa mohyly.
Na jej dne sa našli kalcinované kosti dospelého jedinca,5 zhluk zlomkov zuhoľnateného dreva
a popola. Nálezová situácia v tejto mohyle zodpovedá „zásahom“ – šachtám, zachyteným pri
odokrývaní mohýl III a VI v Nových Košariskách (Pichlerová, 1969, 140-142, obr. 21 – 23, prí-
loha A, B). Funkcia objektu súvisela s následnými, možno už vopred plánovanými pohrebnými
rituálmi. Okrem kalcinovaných kostí dospelých a detí sa v nich neraz nachádzali potraviny (zvie-
racie kosti, mušle), keramické prílohy, súčasti odevu, šperky a výnimočne aj vzácne milodary.
V kalenderberskej oblasti na prvom mieste si zvláštnu pozornosť zaslúži nálezová situácia mo-
hyly VI v Nových Košariskách, ktorú podrobne opísala M. Pichlerová (1969, 79-120, obr. 47 –
66, tab. 25 – 43, príloha B). V bohato ozdobenej trojpriestorovej komore s unikátnou kolekciou
keramiky, z nich časť mala rituálnu funkciu, sa nenašli kalcinované kosti a ani kovové pred-
mety. Z profilov je očividné, že podobne ako komora mohyly II v Janíkoch aj ona bola posta-
vená na vrchole upraveného staršieho mohylového násypu. (pozri profil mohyly: príl. B cit.
diela). Zverejnené pôdorysy a profily šachty, tvar hrobovej komory a topografia nálezového sú-
boru dovoľujú vysloviť otázku, či jama so zvyškami z pohrebnej hranice (tzv. žiarovisko 1) a so
symbolickými závažiami nepredstavuje dno šachty a súčasť následných pohrebných rituálov
(Studeníková, 2008, 95). Tie kalenderberské mohyly, ktoré boli navŕšené na staršie mohyly, mô-
žeme považovať za výnimočnú skupinu „následných“ hrobov. O pohnútkach, ktoré viedli k po-
chovávaniu príslušníkov sociálnej „elity“ halštatskej kultúry na mohyly „predkov“ nielen na
pertraktovanom území, sa v poslednom období rozvinula široká odborná diskusia. Najpresved-
čivejšie sú tie názory, ktoré dôvody sekundárneho využívania starších mohýl hľadajú v legali-
zácii či posilnení statusu mŕtveho prostredníctvom osvojenia si hrobu mýtického či
heroizovaného predka, zakladateľa „dynastie“. Ostatne neraz sa aj do telesa staro- a stredohal-
štatských mohýl ukladali hroby na konci mladohalštatského obdobia (napr. Michal na Ostrove,
okr. Dunajská Streda). Následný hrob na šopronskom Burgstalle (215a/1975), situovaný do
stredu západnej steny kamennej hrobovej komory podľa E. Patek (1976, obr.16: 1; 1982, 134-
135, príl. 4) tiež patrí až do najmladšieho horizontu mohylníka.

HROBY DETÍ

Žiarový pohrebný rítus sa ako jediný uplatňoval v severovýchodoalpských regionálnych skupi-
nách staršej a mladšej doby halštatskej na území juhozápadného Slovenska, priľahlej časti 
Zadunajska a v Burgenlande. Na dolnorakúskych pohrebiskách v severozápadnej časti kalen-
derberského územia prevažujú žiarové hroby, ale spravidla sa objavujú aj hroby kostrové. Pred-
bežné zverejnenie výsledkov výskumu pohrebiska vo Svodíne s dvomi kostrovými hrobmi (žena
a dieťa), ktoré boli zaradené do obdobia kalenderberskej kultúry (Němejcová-Pavúková, 1986,
169), naznačili možnosť existencie výnimiek zo žiarového pochovávania prinajmenej na po-
hrebiskách ležiacich východne od Váhu. Lokalita je totiž situovaná na územie rozšírenia seve-
rovýchodozadunajskej halštatskej skupiny (Patek, 1982 – 1983, 59 a n). 

Riešenie problematiky postavenia osôb, bez ohľadu na vek a pohlavie, či vzájomného vzťahu
pohlaví v pohrebnom ríte je kvôli nízkemu počtu preskúmaných hrobov na juhozápadnom Slo-
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5 Antropologické posudky vypracol M. Thurzo, ktorému na tomto mieste vyslovujem svoje poďakovanie



vensku obmedzené. S tým súvisia i minimálne podklady na komplexnú analýzu identifikácie
sociálneho postavenia detí. Súčasný stav bádania umožňuje aspoň zhrnúť spôsoby uloženia tejto
skupiny populácie v kalenderberských mohylách. Postavenie detí v sociálnej štruktúre dolno-
rakúskych mikroregiónov s ohľadom na prevahu ich kostier (Nebelsick, 1997, 33, 35) možno rie-
šiť v závislosti od juhomoravskej, bylanskej a hornorakúskej halštatskej oblasti. V súvislosti
s niektorými otázkami súvisiacimi s postavením detí a nedospelých jedincov v sociálnom sys-
téme a zvlášť vzájomného vzťahu pohlaví v kalenderberskej kultúre boli načrtnuté niektoré mož-
nosti (Studeníková, 2007; 2008). 

Žiarové hroby detí a mladistvých pod kalenderberskými mohylami 

Počet preskúmaných kalenderberských hrobov na juhozápadnom Slovensku v porovnaní so šo-
pronskou oblasťou, s priľahlým Burgenlandom a zvlášť s Dolným Rakúskom je minimálny.

Z doteraz publikovaných antropologických rozborov a archeologických určení pohlaví vy-
plýva takmer zanedbateľné percento zastúpenia dojčiat, detí a juvenilných jedincov, ktorí boli
spopolnení a uložení pod mohylami. Toto zistenie zodpovedá aj doterajšiemu stavu bádania
v ostatných východohalštatských skupinách na území Zadunajska. Niekoľko žiarových hrobov
detí sa spomína na pohrebisku v burgenlandskom Lorette (Nebelsick, 1996, obr. 5; 1997, 47).
Na juhozápadnom Slovensku boli deti antropologicky identifikované doteraz na troch kalen-
derberských lokalitách (Janíky, Nová Dedinka, Nové Košariská). Ich vek sa pohybuje od 6 me-
siacov do 14 rokov.

V hrobovej komore mohyly IV v Janíkoch šlo o samostatné urnové pochovanie dieťaťa, kto-
rého vek stanovil M. Thurzo v rozmedzí od 7 do 14 rokov. Na základe nálezovej situácie je tento
hrob klasifikovaný ako vedľajší, ale zrejme súčasný s primárnym – hlavným hrobom dospelého
muža. Urna (kónická miska) s kalcinovanými kosťami stála v blízkosti organickej urny muža pri-
bližne v strede východnej – čelnej steny hrobovej komory. Kalcinované kosti ďalších osôb, vrá-
tane nepatrného množstva kostí pravdepodobne patriacich žene sa našli roztrúsené medzi
zvyškami prinesenými z pohrebnej hranice (na nosidlách – márach?) z organického materiálu.
Zvyšky z pohrebnej hranice obsahovali druhotne žiarom poškodené bronzové predmety, cha-
rakteristické pre obidve pohlavia. Súbor neporušených bronzových a železných predmetov bol
uložený na jednom mieste situovanom smerom k severnému okraju zvyškov žiaroviska. Ka-
lenderberská trojica v komore mohla patriť práve juvenilnému dieťaťu, najskôr ženského po-
hlavia.

Medzi vedľajšie hroby sa dá zaradiť dieťa vo veku do dvoch rokov (podľa dočasného zubu).
Spolu s kosťami dospelej, pohlavne neurčiteľnej osoby sa našlo vo zvyškoch pohrebnej hranice
v hrobovej komore mohyly II v Janíkoch, ktorá bola v neskorom stredoveku aj v novoveku viac-
násobne narušená. Hlavný, primárny pohreb mladej osoby (podľa stavených drobných perál
pravdepodobne ženy) bol uložený v urne. Tá bola situovaná v strede východnej – čelnej steny
spolu s vyššou misou, ktorá bola druhotne žiarom deformovaná (Studeníková, 1995, 56, obr. 6,
11: 3, 14: 1).

Nová Dedinka – Sáp, mohyla 1. Nálezy z tejto mohyly, ktorá bola od stredoveku (Füryová,
1994) z veľkej časti narušovaná, vypovedajú o pochovaní dvoch jedincov. Kalcinované kosti ju-
venilnej osoby, najskôr ženského pohlavia (Thurzo, 1994, 51) boli uložené v urne (misa s dov-
nútra zatiahnutým okrajom), situovanej v tesnom susedstve kalenderberskej trojice (Studeníková,
1994, obr. 4; 2008, 89, obr. 2). Pravdepodobne do výbavy tejto juvenilnej osoby patril aj pred-
met umiestnený na štyroch hlinených kolieskach (obr. 2). Podopiera to výbava hrobu ženy z Fer-
tőendrédu (Gömöri, 2002, 12-13, obr. 1; Gömöri, 2010; Studeníková, 2008, 89).
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Z novšej interpretácie nálezovej situácie mohyly VI v Nových Košariskách vyplýva, že nie-
len súbor miniatúrnych keramických príloh a ornitomorfné hrkálky (obr. 3), ale i ďalšie pred-
mety, ako súčasti odevu, šperky, či signifikantné symboly vysokého statusu obidvoch pohlaví
mohli byť súčasťou výbavy dieťaťa (skôr detí) vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov z následného
pohrebu (Studeníková, 2008, 93 a n., obr. 4 – 6). Priamo v unikátnej trojpriestorovej komore sa
totiž nenašli žiadne kalcinované kosti (Pichlerová, 1969, 95). Miniatúrne nádoby boli roz-
miestnené v komore, ako aj v následnom hrobe – šachte. 6 Nálezová situácia a prestížna výbava
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6 Ak by sa miniatúrne nádoby mohli jednoznačne považovať za prílohy detských hrobov, počet ich hrobov by bol
vyšší. Napríklad miniatúrna miska na kónickom podstavci, ktorá sa našla v komore mohyly III v Nových Koša-
riskách (Pichlerová, 1969, tab. 14: 4), naznačuje, že kalcinované kosti jednej zo štyroch pochovaných osôb pa-
trili dieťaťu (chlapcovi?).

Obr. 2 Nová Dedinka, Sáp. Mohyla I. Mužské (1, 2) a ženské (4 – 5) prílohy v hrobe. 
Urna juvenilnej osoby (3).



mohyly VI nabáda na úvahy, či sa v komunite pochovávajúcej na tomto mohylníku v nejakej
forme neuplatnilo získavanie vysokého sociálneho postavenia nie na základe osobných zásluh
a výnimočných schopností, ale formou dedenia – následníctva. Táto komunita totiž existovala
v špecifických prírodných podmienkach Žitného ostrova, relatívne dobre chránená riečnymi ra-
menami Dunaja od okolia, ktoré zároveň mohli slúžiť na intenzívnu komunikáciu nielen s naj-
bližšími regiónmi, ale vytvárali podmienky aj na nadregionálne kontakty.

Výnimočne sa o následníctve takýmto spôsobom uvažuje už v období popolnicových polí
(Hennig, 1970, 108, tab. 35: 5-20). V dobe halštatskej kultúry počet hrobov detí s prílohami ty-
pickými pre dospelé osoby narastá. V kalenderberskej kultúre ide väčšinou o dievčatá, ktorých
vek sa pohybuje v rozmedzí 10 – 14 rokov, podobne ako v Novej Dedinke a v Janíkoch (mohyla
IV) a ich hrobová výbava obsahuje okrem miniatúrnych nádob aj prasleny, šperky, súčasti odevu
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Obr. 3 Nové Košariská (dnes Dunajská Lužná). Mohyla VI. Hrkálky (1 – 2) a miniatúrne keramické
prílohy (3 – 14) z hrobovej komory a následného hrobu. Podľa M. Pichlerovej, 1969.



a triádu, v niektorých hroboch symbolicky zastúpenú iba kalenderberským hrnčekom (Berg,
1962, 16, 30-31, tab. 2: 3-11, 20: 1-4; Lochner, 1988, 102-103, tab. 17 – 18, 19: 1-2). V horno-
rakúskej skupine sa prejavy systému dedičného nástupnictva zachytili na mohylníku v Mitter-
kirchene. Hroby piatich detí pod mohylami boli vybavené takou prestížnou výbavou, ktorá je
charakteristická pre dospelé osoby zo sociálne najvyššej vrstvy (Leskovar, 2000, 56-59). S veľ-
kou pravdepodobnosťou podobné tendencie sa ojedinele objavili aj v platěnickom prostredí.
Napríklad v hrobe 17/1907 z Dobřenic sa našiel pár bronzových zubadiel spolu so súborom vý-
hradne miniatúrnych keramických výrobkov (Vokolek, 1999, 42, tab. 8: 3-8). Tieto a ďalšie prí-
klady podporujú názor E. Krekoviča, ktorý sa priklonil k názoru, že žiadna forma sociálnej
štruktúry sa neuplatňovala v čistej podobe a ako jediná (2005, 9). So získaním sociálneho po-
stavenia dedením na základe rodinných väzieb sa totiž v niektorých západohalštatských skupi-
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Obr. 4 Sopron-Burgstall. Mohyla 27 (148). Podľa A. Eibner-Persy, 1980.



nách počíta od stupňa HaD2 a s postupným nárastom od včasnolaténskeho obdobia. Výnimočne
sa hroby detí, ktoré boli vybavené predmetmi prestížneho charakteru, objavujú v rovnakom ob-
dobí aj na pohrebiskách neskorohalštatského obdobia vo východnej časti Karpatskej kotliny.
Ako príklad môžeme uviesť kostrový hrob 1 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján (Csalog,
Kisfaludi, 1985, 307, obr. 1: 2 ), v ktorom bolo dieťa vybavené o. i. aj železným kosákom. Vý-
znam železného kosáka v staršej dobe železnej ako jedného zo symbolov vysokého sociálneho
statusu majiteľa umocňujú nielen prestížne vybavené hroby mužov bojovníkov – jazdcov s ko-
sákmi od východoeurópskych lesostepných až po severotalianske skupiny, ale tiež prestížne sú-
bory sakrálneho charakteru, aký sa našiel aj v jaskyni Býčí skála (Parzinger et al., 1995, 80, tab.
45: 403-404). 

Napriek pomerne veľkému počtu preskúmaných kalenderberských mohýl v porovnaní so
Slovenskom sú nálezy antropologicky preukázateľných hrobov detí a mladistvých jedincov 
v šopronskej oblasti a priľahlej časti Burgenlandu iba ojedinelé. Obsah niektorých hrobových
komôr v tejto regionálnej skupine umožňuje o hroboch nedospelých jedincov uvažovať práve
v spojitosti s privilegovanou skupinou žien. Prítomnosť dieťaťa je antropologicky doložená
v jednej z naznámejších mohýl šopronského Burgstallu, konkrétne v mohyle ženy č. 27/148/
(Eibner-Persy, 1980, 133, tab. 21: 12-13, 22: 1-4; 27). Práve dieťaťu mohli patriť miniatúrne ná-
doby, ale pravdepodobne aj druhá, rozmerovo menšia kalenderberská triáda (obr. 4). Aj súbor
nálezov z mohyly 224/1976 (obr. 5) s dvomi nerovnako veľkými kalenderberskými triádami
(Patek, 1982, obr. 20 – 23), by tak mohol poukazovať na hroby dvoch osôb. Obidva hrobové
celky možno zaradiť medzi najbohatšie vybavené hroby žien z obdobia kalenderberskej kul-
túry. Okrem súčastí odevu (spony, opasok) a šperkov, z obidvoch hrobov pochádza nákrčník,
ktorý má v severovýchodoalspkých halštatských skupinách prestížny charakter, poukazujúci na
vysoký (najvyšší?) status jeho majiteľky. Boli pod mohylou 224 pochované dve osoby – maji-
teľky sakrálnych nátrojov a jedna z nich v detskom veku, podobne ako v mohyle 27? Umožňuje
súprava šiestich miniatúrnych nádob v tesnom susedstve kalenderberskej misy a mesiacovitého
idolu v komore hrobu 131 s prestížnou výbavou (Patek, 1976, 15, obr. 7: 1-2, 5 – 6, 9-11) tiež
podobnú interpretáciu? Bez antropologických analýz tieto úvahy ostávaju na hypotetickej úrovni,
ale zatiaľ sú jediným vysvetlením pre prítomnosť dvoch súprav kalenderberského rituálneho in-
štrumentára v jednom hrobe. Na základe uvedených príkladov z juhozápadného Slovenska sa
zvyšuje pravdepodobnosť, že v niektorých dávnejšie preskúmaných burgenlandských a dolno-
rakúskych mohylách s viacerými hrobmi (Kaus, 1986, 119-120), boli pochované aj deti.

K otázke detských kostier na pohrebiskách

Na rozdiel od juhozápadného Slovenska, priľahlej časti severozápadného Zadunajska a sever-
ného Burgenlandu s výhradným žiarovým pohrebným rítom v severozápadnej časti rozšírenia
kalenderberskej kultúry sa objavujú aj kostrové hroby. Výnimočne sa zistili dokonca na pohre-
biskách, na ktorých prevažujú žiarové hroby. Väčšina kostier patrí deťom, dojčatám a ženám.
Počet kostrových hrobov všetkých vekových kategórií a pohlaví v tomto prostredí narastá
v mladších fázach vývoja. Kostrové hroby dojčiat a detí sú neraz uložené v skrčenej polohe
a časť z nich predstavuje následné hroby, vložené do primárnych, prevažne žiarových hrobov
žien (Nebelsick, 1997, 32-36). V menšom počte sa vyskytujú samostatné kostrové hroby detí,
resp. mladistvých jedincov napríklad s charakteristickou výbavou dospelých žien. Otázne je, či
podobne ako v západohalštatskom prostredí aj tu deti mužského pohlavia nezvykli vybaviť žen-
skými prílohami (Lenerz-de Wilde, 1989, 260-261). V súvislosti s nálezmi kostier je zvlášť za-
ujímavé pohrebisko s viac ako 200 žiarovými hrobmi v dolnorakúskom Hohenau an der
March. Na ňom sa našiel jediný kostrový hrob, ktorý patril dieťaťu (178b) v mierne skrčenej po-
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lohe. Kostra bola následne uložená do primárne žiarového hrobu (Nebelsick, 1997, 63, obr. 22:
4). Žiarové hroby ďalších detí (č. 73 – 78) tvorili samostatnú skupinu na pohrebisku (Neuge-
bauer, 1976, 214, obr. 141; 1977; 1988, 86 a n.). Na pohrebisku v Grafenwörthe sa vyníma medzi
kostrovými hrobmi jediný žiarový hrob už spomínaného dievčaťa vo veku 10 – 14 rokov (Loch-
ner, 1988, 102, 112). Otázky súvisiace s dôvodmi a pôvodom birituality či s postupným per-
centuálnym nárastom kostrových hrobov na pohrebiskách Dolného Rakúska nie sú predmetom
tohto príspevku. Odpovede treba hľadať v kontexte hodnotenia vzájomného vzťahu nielen so zá-
padným – hornorakúskym susedstvom, ale aj s južnou Moravou, zvlášť po vyhodnotení nových
pohrebísk z okolia Brna (napr. Štrof, 2000; Kos, 2004). Kostrový spôsob pochovávania sa tu po-
važuje za jeden z ukazovateľov vyššieho spoločenského statusu.7 Na druhej strane je preukáza-
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Obr. 5 Sopron-Burgstall. Mohyla 224. Podľa E. Patek, 1982.

7 Podobne ako v starších vývojových fázach popolnicových polí v južnom a juhozápadnom Nemecku, kde kos-
trový pohrebný rítus umocňuje status bojovníkov, na rozdiel od stupňa HaB (Clausing, 1999, 333-334, tab. 2).



teľné, na rozdiel od Dolného Rakúska, že „horákovské“ deti boli najčastejšie spopolňované
a uložené do kostrových hrobov dospelých jedincov, najmä žien, i keď ich počet je minimálny
(Čermáková, Golec, Trubačová, Tvrdý, 2007, 26-27). 

Pochovávanie detí inak ako bolo obvyklé v príslušnej komunite, či v rámci rôznych sociál-
nych zväzkov je fenomén, ktorý bol všeobecne rozšírený a vykazuje široké spektrum podôb.
Doložené je už od neolitu, ale aj v priebehu mladších období až do stredoveku. Odlišné spôsoby
nakladania s detským telom po smrti v niektorých obdobiach pravekého vývoja sa javia ako ste-
reotyp a pôsobia ako konkrétnou spoločnosťou všeobecne akceptovaná norma. Doklady odliš-
ného prístupu k ukladaniu telesných pozostatkov detí v záverečných vývojových stupňoch doby
bronzovej – teda v období takmer všeobecného uplatňovania žiarového pohrebného rítu – sú
výnimočné. Na rozsiahlych pohrebiskách s výlučne žiarovým pohrebným rítom sa iba ojedinele
našli hroby s detskými kostrami, ktoré sa dajú klasifikovať ako mimoriadne odchýlky, príp.
zvláštne pohreby, prameniace v špecifickom prístupe k deťom, alebo k veku, v ktorom sa pri-
stupovalo k iniciačným rituálom a pod. (porovnaj Meyer-Orlac, 1982, 77 a n.; Wahl, 1994, 103;
Burmeister, 2000, 74 a n.). V širšej východoalpsko-juhopanónskej oblasti je dobrým príkladom
žiarové pohrebisko Doroslovo-Đepfeld, na ktorom sa našlo päť kostrových hrobov detí vo veku
od 1 do 5 rokov (Trajković, 1981, 81). Z prostredia popolnicových polí južného Nemecka na od-
lišný spôsob nakladania s telom detí upozornila I. Richter-Kubach v súvislosti s nálezmi amu-
letov v nich (1978 – 1979, 163). Pochovávanie detí sa často odlišuje od zaužívaného pohrebného
rítu nielen v období popolnicových polí, ale aj v neskorohalštatskom a starolaténskom období
(Pauli, 1975).

V záverečných fázach vývoja obdobia popolnicových polí je kostrový pohrebný rítus zachy-
tený vo východnej časti Karpatskej kotliny na pohrebiskách skupiny Füzesabony-Mezőcsát, na
ktorých prevažujú hroby detí a žien (Patek, 1988/1989, príl. 1). V západnom – okrajovom regióne
rozšírenia skupiny sa kostrové hroby vyskytli v bezprostrednom kontakte s domácimi žiarovými
pohrebiskami podolskej kultúry na južnej Morave a v južnom susedstve s lužicko-sliezskym
osídlením na Slovensku (Romsauer, 1999, 173; Stuchlík, Štrof, 2004, 355 a n.). Kostrový hrob
v tzv. žabej polohe, príznačnej pre túto skupinu, sa našiel aj na pohrebisku Budapest-Békásme-
gyer s vyše 300 žiarovými hrobmi, ale hrob bol vybanený keramikou domácich mladších po-
polnicových polí (Kalicz-Schreiber, 1991, 167). Ani zjavné otvorenie sa vnútrokarpatského
priestoru východným smerom v závere doby bronzovej nevyvolalo v severovýchodoalpskej ob-
lasti zmenu v tradičnom domácom žiarovom pohrebnom ríte, hoci nemalou mierou prispelo
o. i. aj k výrazným zmenám v sociálnej štruktúre.

V neskorohalštatskom období majú medzi kostrovými hrobmi na vekerzugských, alfödských
pohrebiskách Karpatskej kotliny výraznú prevahu deti, často i bez príloh. V Chotíne (Dušek,
1966) spomedzi všetkých kostrových hrobov hroby deti tvorili takmer celú polovicu. Na po-
hrebisku Alsótelekes-Dolinka s prevahou žiarových hrobov spomedzi 22 kostrových hrobov
bolo 18 detských (Patay, B. Kiss, 2001 – 2002, 102). Kostry detí sa často nachádzajú aj na ve-
kerzugských sídliskách (novšie napr.: Dani, V. Szabó, 2003, 192; Vaday, 2003, 33). Nálezy častí
detských kostričiek a lebiek zo sídliskového prostredia smolenického Molpíra (Dušek, Dušek,
1984, 35; 1995, 68), ktoré spolu s kosťami dospelých (okrem stavebných obetí v domoch 26, 30)
môžu súvisieť najmä s urputnými bojmi o hradisko, ktoré dokladajú doteraz najpočetnejšie ná-
lezy trojbritých a trojhranných hrotov šípov, a to tak z vnútorného areálu, ako aj z vonkajšej
strany opevnenia. Kosti a lebky približne dvojročných detí z areálu tzv. kultového miesta (Dušek,
Dušek, 1995, 26-28; Jelínek, 1975, 57) patria do kategórie rituálnych obetí. Pri porovnaní s an-
tropologickými nálezmi z preskúmaných nížinných (Ranseder, 2006, 327-328) a výšinných síd-
lisk (Plachá, Harmadyová, 2004, 144) na kalenderberskom území však situácia na Molpíre
v tomto smere vykazuje odlišný obraz.

Od zverejnenia výsledkov archeologického výskumu halštatského mohylníka v Nových Ko-
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šariskách (dnes súčasť Dunajskej Lužnej) uplynulo viac ako štyri desaťročia (Pichlerová, 1969).
Lokalita, predovšetkým figurálne zdobená keramika sa odvtedy stala súčasťou početných od-
borných štúdií (Siegfried-Weiss, 1979; Nebelsick, 1992; Eibner, 2000 – 2001; a i.). Do sféry
záujmu bádateľov prenikli tiež otázky súvisiace s vnútornou chronológiou mohylníka. Pôvodnú
verziu datovania M. Pichlerovej (1969, 195) doplnili a pozmenili viacerí bádatelia (Siegfried-
Weiss, 1979, 10-12; Dobiat, 1980, pozn.183; Parzinger, Stegmann-Rajtár, 1988, 168 a n.; Ter-
žan, 1990, 180; Stegmann-Rajtár, 1992, 108, 112; Torbrügge, 1992, 462-465; Belanová, Čambal,
Stegmann-Rajtár, 2007, 419 a n.). Opätovná diskusia o lokalite sa rozvinula po nedávnom zis-
tení sídliska v juhovýchodnom susedstve mohýl I – V (Čambal, Gregor, 2005, 36 a n.). Tento
nález a objav časti sídliskového objektu v Janíkoch-Dolných Janíkoch (Čambal, Gregor, 2007),
ktorý je situovaný severovýchodne od halštatského mohylníka, pozmenil rozšírené predstavy
o priamom vzťahu mohylníkov z hornej časti Žitného ostrova a malokarpatských výšinných
a opevnených sídlisk. Zároveň nastoluje celý rad otázok o pôvodnej sociálnej štruktúre regio-
nálnych skupín v rámci kalenderberského osídlenia na juhozápadnom Slovensku. Medzi nimi
prioritný problém lokalizácie hrobov obyvateľov malokarpatských hradísk a výšinných sídlisk
(Bratislava – Hradný kopec, Devín, Sv. Jur-Neštich, Smolenice-Molpír, Prašník – Tlstá hora,
Horné a Dolné Orešany). Predstava L. Nebelsicka (1997, 104-105), podľa ktorej v menej priaz-
nivých prírodných podmienkach Dolného Rakúska a Burgenlandu mohli vznikať špecifické lo-
kálne spoločenské štruktúry, azda do určitej miery možno aplikovať aj na mikroregióny horného
Žitného ostrova.

Nová muzeálna prezentácia hrobovej komory mohyly I v Nových Košariskách s replikami ke-
ramických príloh v pôvodnom uložení v Archeologickom múzeu SNM o. i. nabáda na úvahy nie-
len o symbolike ornamentálnych prvkov, ale i o číselnej mágii (Pichlerová, Vozárik, 2008, 35)
a jej aplikácii v pohrebnom ríte halštatskej kultúry. Práve v súvislosti s touto mohylou je ne-
vyhnutné opätovne sa venovať kostre dieťaťa z jej násypu. Bezprostredná spätosť kostry s hro-
bovou komorou nebola pri výskume jednoznačne preukázaná, hoci ani takúto možnosť autorka
zo svojich úvah nevylúčila (Pichlerová, 1969, 19, 27). Jednoliaty násyp mohylového plášťa sa
farebne a štruktúrou neodlišoval od okolitej ornice a nečrtali sa v ňom žiadne zásahy. Niektorí
bádatelia kostru dieťaťa zaradili do halštatskej doby (V. Vadász, 1983, 44; Teržan, 1986, 233-
-234, tab. 5; 1990, 176, obr. 45), ale doteraz pretrvávajú pochybnosti o jej zaradení do halštat-
ského obdobia (Čermáková, Golec, Trubačová, Tvrdý, 2007, 31; Čambal, Gregor, 2005, 16).
Do plášťa mohyly bola kolmo vložená, podľa autorky výskumu až násilne „vsunutá“, skrčená
kostra približne dvojročného dieťaťa bez milodarov. „Zasunutie“ dieťaťa pomerne hlboko do
mohylového násypu sa uskutočnilo po uzatvorení hrobovej komory. Dno jamy, do ktorej bola
kostra „vsunutá“, dosiahlo ku stropu komory. Nohy kostry sa totiž takmer dotýkali ústia nádoby
č. 5. Ide tu o jednu z trojice amforovitých nádob s figurálnou výzdobou z hrobu. Nanajvýš dô-
ležitá je i skutočnosť, že kalcinované kosti sa v priestore komory pri výskume nenašli. V plyt-
kej jamke s priemerom do 10 cm sa nachádzal iba veľmi jemný biely popol (Pichlerová, 1969,
19, 21, 27, obr. 12, tab. 3a – 3b). A ten sa nemôže považovať za pozostatky spopolnenej dospe-
lej osoby. Je známe, že aj pri teplote 900° sa časť kostí zachová. Skladba súboru keramiky
a zvlášť prítomnosť nádob so zoomorfnými protómami s jasným kultovým zameraním nazna-
čujú, že hrobová komora bola pôvodne určená jedincovi mužského pohlavia, spätému s rituál-
nymi aktivitami. V kalenderberskom prostredí nádoby s býčimi protómami ako typické prílohy
v hroboch mužov sú nezriedka kombinované s figurálne zdobenou keramikou alebo s antropo-
a zoomorfnými plastikami (Kromer, 1958; Preinfalk, 2003), ktorých skladba je takmer totožná
s postavami vyobrazenými na figurálnych scénach. Preto najskôr do skupiny mužských hrobov
môžeme zaradiť aj jeden novší nález z juhozápadného Slovenska. Ide o čiastočne (?) preskúmanú
hrobovú komoru mohyly I v Bielom Kostole pri Trnave. Medzi keramickými prílohami je do-
ložená kombinácia nádoby s býčími protómami a nádoby s figurálnou výzdobou (Urminský,
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2001, obr. 3: 2-4).8 Pri datovaní hrobového celku mohyly I v Nových Košariskách ako naj-
mladšej na mohylníku existuje zhoda medzi už spomínanými bádateľmi (Siegfried-Weiss, 1979,
10-12; Dobiat, 1980, pozn. 183; Parzinger, Stegmann-Rajtár, 1988, 169; Teržan, 1990, 180-181;
Nebelsick, 1997, 80) . Spolu s mohylou III v Janíkoch-Dolných Janíkoch, mohylou I v Bielom
Kostole a s následným hrobom zapusteným do telesa staršej mohyly v Michale na Ostrove, okr.
Dunajská Streda (nepubl.) patria do záverečného stupňa kalenderberskej kultúry na juhozápad-
nom Slovensku.

Poloha dieťaťa v násype mohyly I podľa opisu bola „v sede“, čo odporuje prevládajúcemu
spôsobu uloženia detských kostier v regulárnych východohalštatských hroboch. Je to nepriro-
dzený spôsob zaobchádzania s telom malého dieťaťa. Pripomína neregulárnu formu (tzv. Ver-
lochung), ktorú nemožno považovať za skutočný hrob (Wahl, 1994, 89 a n.). Iné spôsoby
nezvyklého zaobchádzania s deťmi sú doložené pri pozostatkoch dvoch detí pochovaných
pod mohylou V v hornorakúskom Mitterkirchene. Hlavný hrob patril mužovi a v následných
hroboch bolo o. i. aj niekoľko detí. Z nich jedno bolo „zastrčené“ hlavou dolu (V/7) a druhé –
dojča (V/3) malo extrémne skrčené, „zviazané“ telo. V ďalších mohylách na pohrebisku je pa-
radoxne zachytený úplne odlišný prístup ku štyrom deťom, ktoré boli pochované s prestížnou
výbavou, charakteristickou pre dospelé osoby s vysokým sociálnym statusom (Leskovar, 2000,
56-57, obr. 3 – 4). Kostry uložené v sediacej polohe sú v halštatskom období zriedkavým javom.
V Karpatskej kotline sa spomínajú na neskorohalštatských pohrebiskách (Dušek, 1966, 21).9

V sediacej polohe sa našla jedna kostra muža zasunutá do studne na neskorohalštatskom sídlisku
v Ebesi (Dani, 2004, 207). Na mohylníku v Nových Košariskách je predbežne jediným dokla-
dom o prítomnosti neskorohalštatského cudzieho – východného elementu kostrový hrob 1. Odo-
krytý bol vo vzdialenosti 3 m za severným obvodom násypu samostatne stojacej mohyly VI a je
datovaný trojbokou skýtskou strelkou so zapustenou tuľajkou (Pichlerová, 1969, 103-104, tab.
42: 4; 1976, 26, obr. 2; 11). Práve hrot šípu zabodnutý do členka pochovanej osoby bol príčinou
úmrtia.10 Kostrový hrob 2 z jeho blízkosti podľa rovnakej orientácie (SZ – JV) a polohy kostry
azda patril do rovnakého obdobia. 

Dôvody neprirodzeného „zasunutia“ dieťaťa do svojím spôsobom sakrálneho objektu mo-
hyly by mohli súvisieť s následnými pohrebnými rituálmi. V spomínaných mohylách juhozá-
padného Slovenska sa prejavovali najmä v podobe následných žiarových hrobov v „šachtách“
(mohyly VI v Nových Košariskách, mohyla IV v Janíkoch). Vzhľadom na datovanie mohyly I si
treba položiť i otázku, či zmenu zaužívaných postupov spopolňovania pri „rites de passages“ ne-
mohli nejakým spôsobom zapríčiniť tie historické udalosti, výsledkom ktorých bol zánik sku-
pín halštatskej kultúry na juhozápadnom Slovensku a v Zadunajsku. Takéto zlomové –
katastrofické situácie si v pravekých spoločnostiach spravidla vyžiadali svoju obeť či obete. 

V severovýchodozadunajskej skupine sa v mohyle I v Süttő, ktorej datovanie patrí do mla-
dohalštatského stupňa a chronologicky je tak synchronizovateľná s mohylou I v Nových Koša-
riskách, sa tiež našla kostra dieťaťa. Ležala pozdĺž severovýchodnej steny hrobovej komory
v takmer anatomickej polohe, s hlavou orientovanou na severozápad a na kameňoch (asi zosu-
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18 V bohato vybavenom hrobe ženy č. 55 z kleinkleinského Grellwaldu sa našla miniaturna nádobka so zvieracou
hlavičkou (Dobiat, 1980, tab. 90: 3). Indikuje prítomnosť dieťaťa – chlapca? Miniatúrna amforovitá nádoba na
štyroch antropomorfných nôžkach z hrobu 75 so ženskými a detskými prílohami v Lorette (Nebelsick, 1996, obr.
5; 1997, 118) je dokladom toho, že zoo- a antropomorfné prvky na nádobách spojených s kultovo-obetnými prak-
tikami v kalenderberskej spoločnosti sa v ojedinelých prípadoch spájajú aj deťmi. Porovnaj zoomorfné nádoby
z mohyly VI v Nových Košariskách.

19 Podobné nálezy sú v západohalštatskej oblasti (Pauli, 1975, 115), ale vo všetkých spomínaných prípadoch ide
o dospelé osoby.

10 A. Ipolyi na základe miestnych svedectiev uvádza, že pri poľnohospodárskych prácach sa z okolia mohýl často
vykopávali zlomky železných nástrojov, hroty šípov a kosti .



nutých) zo severného nárožia sa našla železná zápona opasku a jeden ľudský krčný stavec. 
Približne na rovnakej výškovej úrovni pozdĺž protiľahlej steny boli uložené tri páry konského
postroja. Zvyšná časť kostry 8-ročného dieťaťa a ďalšie kosti psa sa po zrútení dreveného stropu
prepadli do vnútra komory (V. Vadász, 1983, 20, 27 obr. 6: 1, 7: 1-2; 9). V kamennej hrobovej
komore s doteraz najsevernejšie situovaným dromosom okrem juvenilného jedinca sa našli prav-
depodobne kosti muža (adultus/maturus). Ďalšie kalcinované kosti niekoľkých osôb (asi muž
a žena) vrátane malého dieťaťa boli aj vo zvyškoch pohrebnej hranice, situovaných pod podla-
hou severného nárožia komory, ako aj v dromose (V. Vadász, 1983, 43-44). Prítomnosť počet-
ných, žiarom porušených šperkov (zlomky náramku, nákrčníka, sklenené perly, okuliarovité
závesky), konského postroja, skladba a počet zvieracích kostí i samotná monumentálna komora
s dromosom poukazujú na to, že išlo o osoby so zvlášť vysokým sociálnym statusom. Najskôr
išlo o obyvateľov blízkeho hradiska „Nagysánctető“, situovaného ponad južný breh Dunaja a se-
verne od mohylníka (Vékony, 1986, 260-261).11

Nie je vylúčené, že k výbave dieťaťa (z pohrebnej hranice) mohli patriť aj početné astragaly
(39 ks). Tie totiž bývajú typickou prílohou detských, ale i ženských hrobov doby halštatskej, spá-
janých s predpovedaním budúcnosti, alebo slúžili ako „kalendár“ (Teržan, 1996, 518). Aj kon-
čatiny psa najdené v blízkosti detskej kostry podporujú názor autorky výskumu, že išlo
o obetovanie dieťaťa. Toto zviera, ktoré symbolizuje smrť a bolo zároveň aj atribútom bohov,
sa mohlo za istých okolností samo stať súčasťou obetovania. P. Kmeťová (2005, 106 a n.) po-
ukázala nielen na úlohu psa v loveckých scénach z figurálneho umenia halštatského obdobia, ale
aj na jeho symboliku, súvisiacu so smrťou a so znovuzrodením. 

V prípade 8-ročného dieťaťa z mohyly v Süttő É. V. Vadász vyslovila presvedčenie, že ide
o klasickú formu obete (1983, 44). V sociálne privilegovanej skupine spoločnosti, ktorej prí-
slušníci boli pochovaní v nákladných hrobových komorách pod mohylami s bohatou výbavou,
je logické uvažovať o existencii „krvavého“ rituálneho obetovania v ich prospech. Z akej so-
ciálnej vrstvy deti určené na obetovanie pochádzali, to, pochopiteľne, nezistíme. Pri interpretá-
cií ľudských, vrátane detských, obetí napr. vo včasnom a klasickom skýtskom prostredí
prevažuje názor, že ide o osoby z najnižšej spoločenskej vrstvy – sluhov či otrokov. Možnosť,
že spoločensky privilegovanej osobe sa obetoval príslušník z podobnej spoločenskej vrstvy, je
síce možná, ale nepreukázateľná. Sociálny status obetovanej osoby podľa antických prameňov
vo výnimočných prípadoch (vojna) zodpovedal statusu pochovávanej osoby. Ako môžeme in-
terpretovať odlišný rítus obetovaných detí z Nových Košarísk a zo Süttő? Patrili snáď cudziemu
– nepriateľskému klanu, ktorý pochovával deti kostrovo? Alebo existuje iné vysvetlenie? Ši-
rokú paletu odpovedí nachádzame u Skýtov aj u Trákov, ale aj u Homéra, či Sofokla a i. Na hra-
nici spolu s Patroklom napríklad spopolnili 12 mladých mužov z Tróje, ktorí mali pôvod
vo vysoko postavených rodinách (Ílias, XXIII, 175-176). Na mohylu jedného z najväčších hrdi-
nov trójskej vojny Achilla pravidelne prinášali rôzne obete (víno a i.). Ale skutočne brutálnu
krvavú obeť (haimakuria) vykonali na mohyle po dobytí Tróje, keď zavraždili Priamovu dcéru
Polyxenu. Príbeh sa stal súčasťou vyobrazení. Jedna z najznámejších je na atickej čiernofigu-
rovej amfore (okolo 570/560).

Praktizovanie „krvavých“ obetí živých bytostí v kalenderberskom prostredí je vyobrazené
na ústrednom obraze figurálnej scény na amforovitej nádobe z mohyly 3 zo Sopronu-Waris-
chbergu (obr. 6). Dve nerovnako veľké postavy v sukniciach na nej obetujú živú bytosť s ma-
lými rohmi nad „oltárom“ – mesiacovitým idolom kvadratického tvaru s rohovitými výčnelkami
(Gallus, 1934, tab. 17: 2). Obetovaný tvor sa zvyčajne interpretuje ako zviera, a to už v pôvod-
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11 Hradisko „Nagysánctető“ je prvým opevneným miestom pri toku Dunaja na východ od výšinného (opevneného?)
sídliska na bratislavskom hradnom kopci. Jeho funkcia mohla súvisieť s kontrolou dôležitej európskej riečnej
cesty.



nej publikácii S. Gallusa (koza). Odlišnú, ale nepochybne zaujímavú interpretáciu predložil
v poslednom období I. Tóth (2009, 18-19). Na základe porovnania dĺžky horných a dolných
končatín obeť považuje za ľudskú bytosť – nahé („božské“) dieťa s krátkymi rohmi na hlave
(možno so zvieracou maskou?), pričom vychádzal z podoby novonarodeného Héfaista. Úvaha
I. Tótha o dieťati s malými rohmi vyznieva oveľa presvedčivejšie v kontexte antropomorfnej po-
stavy na symbolickom hlinenom závaží zo smolenického Molpíra (Dušek, Dušek, 1985, 60, tab.
129: 12) a jej interpretácie ako muža s jelením parožím na hlave, ktoré podala S. Stegmann-
Rajtár (1998, 282, obr. 6). 

Formy obete v halštatskej dobe, ale aj na konci doby bronzovej mali rôzne podoby. Nechý-
bali medzi nimi ani ľudské a detské, ani tzv. stavebné obete. K tým posledným patrí napríklad
kostra asi 45-ročnej ženy pod telesom valu šopronského Burgstallu. Zistilo sa, že mala na tele
niekoľko násilných zlomenín a porodila 5 – 6 detí (Patek, 1976, 23, obr. 18). K rituálnym obe-
tiam kalenderberskej kultúry patria spomínané kostry a lebky dvojročných detí z kultového ob-
jektu na Molpíre (Dušek, Dušek, 1995, 26). Na južnej Morave to boli deti z jaskyne Býčí skála
a z tzv. rondeloidov (Čermáková, Golec, Trubačová, Tvrdý, 2007, 28-29). Nález kostier dvoch
detí (údajne chlapci: novonarodený a 6-mesačný) na v neskorej bronzovej a halštatskej dobe in-
tenzívne osídlenom strednom hrade devínskeho sídliska (Plachá, Harmadyová, 2004, 144)
možno poukazuje na podobné praktiky. Bližšie bude tento nález interpretovateľný až po kom-
plexnom zverejnení nálezových okolností a po jeho presnejšom datovaní. Predbežne možno vy-
sloviť iba dve hypotézy. Ak chronologicky súvisia s nálezovým horizontom, z ktorého
pochádzajú početné kostry a lebky, prevažne detí, z blízkeho hradiska Stillfried a. d. March (Eib-
ner, 1980, 107 a n.; Hellerschmid, 2006, 21, 58-62), mohlo by tiež ísť o obete. Ale vo svetle mla-
dohalštatských nálezov z Devína nemôžeme vylúčiť, že sú späté s horizontom spustošenia
kalenderberských centrálnych miest na juhozápadnom Slovensku v závere mladohalštatského
obdobia. 
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Obr. 6 Sopron-Warischberg (Károlymagaslat). Mohyla 3. Detail zo scény obetovania 
na hrdle amforovitej nádoby. Podľa S. Gallus, 1934.



Na rozdiel od nálezov kostier na sídliskách, obetných miestach, vrátane sediaceho dieťaťa
z mohyly I v Nových Košariskách, niektoré deti a juvenilné osoby – dievčatá spod mohýl sa
v rámci sociálnej štruktúry dajú pričleniť k vyššie postaveným sociálnym skupinám, ktoré tvo-
rili základ sociálnej organizácie kalenderberskej kultúry. Zdá sa, že predovšetkým niektoré „vy-
volené“ dievčatá sa v pomerne mladom veku mohli stať majiteľkami sakrálnych nástrojov
a prostredníctvom nich aj vykonávateľkami rituálnych úkonov. Iným, dôležitým prvkom vo vý-
voji kalenderberskej spoločnosti je možnosť, že vo výnimočných prípadoch už malé deti oboch
pohlaví sa stali reprezentantmi politicko-hospodárskej moci, ktorú nadobudli formou dedičného
práva. 

Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 1/0197/08.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Zusammenfassung

Kindergräber in Grabhügeln der Kalenderberg-Kultur

Die Einleitung umfasst einen Anriss der Probleme mit Bezug auf die Sozialstruktur der Gesellschaft der
Hallstatt-Kultur in der Südwestslowakei. Die äußerst niedrige Zahl der bisher untersuchten Gräber liefert
keine ausreichende Basis für eine tiefere Analyse. Die Ausstattung von Grabkammern entbehrt zudem
noch jeglicher Prestigebeigaben, die vielleicht infolge der stabilisierten religiösen Vorstellungen oder
aus anderen archäologisch unerfassbaren Gründen in die Gräber nicht gelegt sein konnten. Z. B. aus dem
Kalenderberg-Gebiet nördlich der Donau stammt nur eine einzige, durch die Hitze beschädigte
Klingenspitze von einem Bronzeschwert (ursprünglich als ein Dolch interpretiert), die sogar zu einer
Kindernachbestattung gehörte. Die Autorin widmet sich ausführlicher außer den Haupt- und
Nebenbestattungen in Grabhügeln auch den sog. Nachbestattungen, einschließlich der Gründe dafür,
warum die hallstattzeitlichen „Eliten“ bronzezeitliche Grabhügel ausgenutzt haben.

Die Untersuchung des Grabhügels IV in Janíky lieferte eindeutige Belege für die Existenz von
nacheinanderfolgenden rechteckigen Holzbauten über der Grabkammer. In sie legte man nicht nur
kalzinierte Knochen von erwachsenen Individuen, sondern auch von Kindern und oft auch Grabbeigaben.
Von den Kinderbrandgräbern unter Grabhügeln analysiert man eingehend zwei Fundverbände. Auf Grund
anthropologischer Analysen enthielten sie in Urnen deponierte Knochen von Individuen im Alter von 7
bis 14 Jahren. Es handelt sich um Nebenbestattungen bei einem männlichen Hauptgrab. Diese allem
Anschein nach weiblichen Individuen waren mit Kalenderberger Triaden ausgestattet. Im Zusammenhang
mit halbwüchsigen – juvenilen Individuen (Mädchen) drängt sich deswegen die Frage auf, ob die kleinere
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Triade in den reich ausgestatteten Frauengräbern 27 und 224 in Sopron vielleicht einer anderen bestatteten
Person in juvenilem Alter – einem Mädchen gehören könnte.

In dem Artikel werden erneut auch die Kindernachbestattungen aus dem Grabhügel VI in Nové
Košariská erwähnt, deren Prestigeausstattung für einen erwachsenen Mann (Schwert) und eine
erwachsene Frau (Schmuck) aus der oberen Gesellschaftsschicht typisch ist. Dieser Befund erlaubt es,
über die Existenz irgendeiner Form des Erwerbs von hohem Sozialstatus durch Vererbung auf Grund der
Familienbande nachzudenken, wenigstens im Lokalumfang.

Einen größeren Raum als in bisheriger Fachliteratur widmet man dem Kinderskelett aus dem
Grabhügel I in Nové Košariská. Seine sitzende Lage ordnet es der Gruppe von Sonderbestattungen zu,
die an die sog. Verlochung erinnern. Die Funde aus der eigentlichen Grabkammer deuten auch bei der
Absenz jeglicher kalzinierter Knochen an, dass die Grabbeigaben einem Mann mit hohem Sozialstatus
und mit religiösen Aktivitäten gehört haben. Die Gründe für die „Verlochung“ des Kindes in das
Sakralobjekt dieses vorerst jüngsten Grabhügels auf dem Gräberfeld hingen vielleicht mit nachträglichen
Bestattungsritualen zusammen. Deren Bestandteil konnte auch die Opferung eines Lebewesens sein,
ähnlich wie im Fall des Grabhügels I in Süttő. Erstaunlich und ungewöhnlich ist, dass der Körper des
Opfers nicht verbrannt wurde. „Blutige“ Opfer von Lebewesen zugunsten der Personen mit privilegiertem
Sozialstatus bilden in der Vorgeschichte keine Ausnahmeerscheinung und werden oft auch in schriftlichen
Quellen erwähnt. Eine figürliche Szene mit einem Kind mit Tiermaske an seinem Kopf aus Sopron-
Warischberg und die Funde von Kinderskeletten und -schädeln aus einem Kultobjekt in Smolenice
belegen diese Art von Opferung im Rahmen religiöser Zeremonien direkt in der Kalenderberg-Kultur.
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POHREB DIEŤAŤA 
Z HALŠTATSKEJ MOHYLY V SÜTTŐ 

(súvislosti a interpretácie)

Petra Kmeťová

Abstract: In this paper we focus on find of skeleton of an 8 year old child from Early Iron Age barrow in Süttő, Wes-

tern Hungary. Detailed observations of stratigraphy and distribution of finds originally placed on grave-chamber

roof helps to reconstruct possible relation of the child burial from chamber roof with three iron horse-bits. Anot-

her detail, although mentioned by author of the excavation, but left unnoticed by other authors, is another deposit

of harness (probably for several horses), burned on funeral pyre of a man buried inside the grave chamber, as well

as find of single unburned rein-knob from dromos. It seems likely that harnesses for several horses were placed on

pyre along with a man of elevated social rank, and three unburned bridles were given to the inhumated child on

the roof of wooden chamber. Considering the theory of horse-gear in grave symbolizing social status of a decea-

sed, we suggest that the, bridles represented high status of the child. Symbol of a wagon could have been used only

for persons of the highest rank. Infant could have obtained this status by inheritance (descent). Whether this child

died naturally and therefore was buried in the (already existing) barrow of the adult with similar status, or was one

of his funeral sacrifices to the deceased, remains open.

Keywords: Early Iron Age, North – Eastern Alpine Hallstatt region, child burial, horse-gear and wagon, high so-

cial rank

Mohyla, ktorú v rokoch 1978 až 1982 preskúmala Éva V. Vadász v severozadunajskom Süttő
(župa Komárom – Esztergom) v polohe Sáncföldek, predstavuje jeden z najdôležitejších opor-
ných bodov skúmania pohrebného rítu severovýchodoalpskej halštatskej oblasti. Kvalitnou do-
kumentáciou sa podarilo zachytiť stratigrafické situácie, ktoré boli odrazom dlhotrvajúceho
priebehu pohrebných obradov (V. Vadász, 1983; 1986). Tento hrobový celok sa tak zaradil
medzi niekoľko podobne precízne preskúmaných a zdokumentovaných mohýl halštatských elít
z oblasti severovýchodného Prialpia (napr. Holport, 1993; Preinfalk, 2003, Studeníková, 1996).1

Hoci autorka svoje zistenia publikovala relatívne podrobne už čoskoro po ukončení výskumu,
obe jej štúdie sú len predbežné, s prezentáciou čiastočných výsledkov. Tieto štúdie priniesli
mnoho zaujímavých poznatkov, čím oprávnene vzbudili veľkú pozornosť bádateľov (napr. Egg,
1996, 65; Fekete, 1985, 55; Golec, 2004, hl. 541 n.; Teržan, 1990, 166). No keďže ide len o pred-
bežné zistenia, autori často prehliadajú niektoré dôležité detaily. Jedným z nich, súvisiacim
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1 Výsledky výskumu väčšiny z týchto mohýl boli prezentované zatiaľ tiež len vo forme predbežných správ. Ďal-
šími tiež precízne preskúmanými, zdokumentovanými a často citovanými mohylami sú dva celky z Vaskeresztes
– tie však obsahovali inventár bližší sulmtalskej skupine juhovýchodoalpskej oblasti (Fekete, 1985).



s konským postrojom, sa budeme zaoberať v tomto príspevku. Predtým však stručne zhrnieme
základné informácie o mohyle.

POHREB VYSOKOPOSTAVENÉHO MUŽA

Približne uprostred mohyly sa nachádzala pravouhlá hrobová komora (vnútorné rozmery
5,8 x 6,2 m). Jej múry pozostávali z nasucho kladených kameňov, z vnútornej strany boli oblo-
žené drevenými doskami. Z juhovýchodu viedla do komory prístupová chodba (dromos), nie-
koľkokrát prehradená. Prehradenie dromosu zrejme súviselo s rituálmi spojenými s pohrebom,
ktoré mohli prebiehať vo viacerých fázach v istých časových odstupoch (najskôr bol uzatvo-
rený interiér hrobovej komory, pričom obrady ešte prebiehali v priestore chodby, potom bol po-
stupne uzatváraný aj samotný priestor chodby).2 Celý vstupný komplex siahal až po kamenný
veniec po obvode mohyly, t. j. pôvodne ústil až na jej okraji.3

Hrobová komora obsahovala kremačné pozostatky dvoch osôb: dospelého muža (vo veku
adultus – maturus) a mladšej osoby (juvenis) neznámeho pohlavia. Tie boli starostlivo povybe-
rané spomedzi zvyškov hranice a uložené na osobitných miestach komory. Ďalej zvyšky po-
hrebnej hranice, nachádzajúce sa na jej pôvodnom mieste (čiastočne pod hlinenou dlážkou
komory a čiastočne z vonkajšej strany komory), obsahovali žiarové ostatky viacerých dospelých
osôb oboch pohlaví a zrejme aj detí.4 Na hranici boli tiež spopolnené viaceré druhy zvierat
(najmä kone). Do hrobu bol vložený bohatý inventár: predovšetkým početné keramické nádoby,
ale aj predmety z bronzu (hlavne šperky a ozdoby) a železa, množstvo sklenených korálikov, pra-
slen, pričom časť prepálených predmetov zostala medzi zvyškami hranice (V. Vadász, 1983;
1986).

Inventár mohyly je radený do stupňa HC2: k jeho záveru (Stegmann-Rajtár, 1992, 103; V. Va-
dász, 1983, 54; 1986, 255) prípadne do staršej až strednej fázy stupňa HC2 podľa členenia a se-
riácie M. Trachsela (2004, 423 – HUN 26; 545).

Konštrukcia hrobu s komorou a dromosom z kameňa a dreva, jeho výbava, zostava pocho-
vaných osôb aj zložitý niekoľkofázový priebeh pohrebných obradov zodpovedá typu pohrebov,
ktorý bol rozšírený vo východoalpskej halštatskej oblasti predovšetkým/výlučne v stupňoch
HC2 – HD1 (Dobiat, 1980, 169 n.; prehľad datovania: Golec, 2004, hl. 548 n.; pozri aj Šimek,
1998). Zdá sa, že mohyly s pohrebom tohto typu boli zhotovené vždy pre jedinca mužského po-
hlavia s vysokým sociálnym statusom. Viacero indícií naznačuje, že išlo o muža s exponovaným
postavením v miestnej spoločnosti, v osobe ktorého sa prelínala najvyššia politická a zrejme aj
náboženská moc.5 Ostatné osoby predstavovali buď dobrovoľnú, alebo násilnú obetu (Toten-
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2 Toto zistenie naznačuje, že aj dromosy, považované za nepriechodné (napr. Mesteri: Lázár, 1951, tab. 21:2, dro-
mosy mohýl sulmtalskej nekropoly: Dobiat, 1980, 59) boli od komory alebo od ďalšej časti chodby prehradené
až v priebehu určitej fázy pohrebných obradov.

3 Tiež je pravdepodobné, že dromosy z východoalpských mohýl, preskúmaných neodborne či s nedostatočnou do-
kumentáciou, ktoré sa zdali byť kratšími, mohli mať ešte ďalšie „predstavby“, resp. pokračovanie.

4 Počet jedincov nebolo možné antropologicky zistiť
5 M. Egg (1996, 83 n.) v prípade mimoriadne bohatých hrobov Štajerska uvažuje o inštitúcii „sakrálneho kráľa“ (sa-

kral König) v jej včasnej vývojovej fáze. V postave kráľa sa prelínala najvyššia politická aj rituálna funkcia v rámci
„štátu“. Ďalšie argumenty pre obdobné vysvetlenie postavenia osôb pochovaných v týchto mohylách ponúkol G.
Tomedi (2002, 289-292) porovnaním s bazilejmi homérskeho Grécka. Bohaté hroby so zjavne menej okázalou vý-
bavou než kleinkleinské mohyly či Strettweg a s kamennou architektúrou z nekropol sulmtalskeho Burgstallu po-
važuje M. Egg (1996, 82; porov. aj Teržan, 1990, 133-139) za hroby „pánov“, vládcov, vodcov klanu alebo časti
spoločnosti. Na rovnaký stupeň kladie aj hlavných pochovaných v mohylách s hrobovými komorami z iných ob-
lastí východného Prialpia, ktorých pohreby sú tiež charakteristické ľudskými obetami, bohatou výbavou a men-
ším počtom kovového riadu. Na rozdiel od „pánov“ v sulmtalskej skupine však tieto osoby predstavovali vo



folge, Totenopfer): manželka či skôr konkubína či obľúbená otrokyňa6 a iné osoby nižšieho po-
stavenia. Zdá sa, že zvyk obetovania ľudí bol obmedzený len na určitú – privilegovanú – vrstvu
spoločnosti a v pohrebnom ríte jej predstaviteľov tvoril centrálnu zložku (Tomedi, 2002, 107
s ďalšou lit.).

POHREB DIEŤAŤA

Mimoriadne zaujímavá je situácia zachytená v súvislosti s deštruovaným krovom (strechou?)
hrobovej komory – ten sa postupne zosunul a v takom stave bol nájdený. Na drevenom krove
bolo pôvodne uložené nespálené telo asi osemročného dieťaťa, zvyšky niekoľkých druhov zvie-
rat (nájdené: kostra celého psa, astragalus ovce, phalanx koňa a dve lebky a kosti tura domáceho)
a tri neprepálené zubadlá zo železa. Presná poloha týchto nálezov pred deštrukciou v súčasnosti
nie je známa. Časti kostier dieťaťa aj zvierat a zubadlá sa totiž našli v rôznych častiach hrobo-
vej komory (V. Vadász, 1983, 20, 23).7

Pôvodnú polohu týchto nálezov však možno aspoň čiastočne rekonštruovať na základe po-
lohy častí kostry psa (pozn. 7): lebka a časť kostí končatín sa nachádzali pri JZ stene komory (ne-
ďaleko od nich aj 3 zubadlá), holenné kosti spolu s väčšou časťou kostry dieťaťa boli pri SV
stene komory a zvyšné kosti psieho skeletu boli spolu so zvyšnou časťou kostry dieťaťa a s do-
bytčími kosťami nájdené v severnej časti interiéru komory (obr. 1). Toto rozdelenie častí tela psa
(aj dieťaťa a hovädzieho dobytka) zapríčinila postupná deštrukcia krovu komory: s pádom vnú-
torného východného piliera sa zosunula časť kostry dieťaťa a psa na dno a s pádom sever-
ného piliera sa narušil zvyšok stropu a zosunuli sa zvyšné časti (k priebehu deštrukcie: V. Vadász,
1983, 39). Zdá sa teda, že telo dieťaťa, psa a telá či časti tiel ďalších zvierat boli pôvodne ulo-
žené blízko pri sebe. V blízkosti týchto pozostatkov sa zrejme nachádzali aj tri zubadlá.

PRÍLOHA KONSKÉHO POSTROJA

Príloha súčastí konského postroja v halštatských hroboch mala špecifický význam. Napokon, in-
ventár halštatských hrobov vo všeobecnosti niesol hlbší symbolický význam. Zubadlo bolo pro-
striedkom jemného ovládania koňa počas jazdy, prípadne počas riadenia voza. Príloha jedného
zubadla v hrobe8 mala podľa názoru viacerých bádateľov (hl. Pare, 1992, 195-204; von Hase,
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svojich regiónoch spoločenskú špičku, a teda podľa uvedeného modelu mohlo ísť o osoby s najvyššou mocou
v spoločnosti, ku ktorej prislúchali aj určité sakrálne funkcie.

6 Pochovanie ženy v jednom hrobe s mužom bol u príslušníkov spoločenských elít halštatskej kultúry východného
Prialpia pomerne rozšírený jav (napr. Dobiat, 1980, 154-156; Egg, 1996, 74 n.; Golec, 2004, 543-546; Teržan,
1990, napr. 134 nn., 161 n.; Tomedi, 2002, 107-109, 320). Táto téza sa zakladá predovšetkým na výskyte prvkov
ženskej výbavy spolu s mužskými elementmi v jednom hrobe. Vzhľadom na zväčša chýbajúce antropologické ana-
lýzy je overená iba menšia časť hrobov tohto typu. Nie je zatiaľ bezpečne doložené, či niektoré ženské predmety
v hrobe (napr. spomínaný praslen) naozaj vždy súviseli so spolupochovanou ženou alebo, ako sa nazdáva C. Do-
biat (1980, 153), v mužskom hrobe predstavovali len istú nám neznámu súčasť pohrebného rituálu, resp. podľa
É. V. Vadász (1983, 44) rovno súčasť mužského výstroja.

7 Väčšia časť kostry dieťaťa (v anatomickom usporiadaní, s orientáciou SZ – JV) bola spolu s časťou kostry psa (ho-
lenné kosti) nájdená nad deštruovaným krovom pri SV stene komory v hĺbke 260 – 275 cm; zvyšné kosti dieťaťa
pochádzali spolu s kosťami z trupu psa a kosťami z tela dobytka zo severnej časti (interiéru) komory; lebka a časť
kostí končatín toho istého psa pochádzali z hĺbky 275 – 280 cm pri JZ stene komory (nad deštrukciou krovu) a se-
verne od nich, o niečo vyššie (hĺbka 265 – 270 cm), boli nájdené 3 zubadlá; v hĺbke 280 – 160 cm v severnej časti
deštrukcie krovu boli nájdené zvieracie kosti bez poriadku: zlomky lebiek a niekoľko kostí trupu a končatín 2 mla-
dých jedincov hovädzieho dobytka, konský phalanx a astragalus ovce.

8 V priestore širšej strednej Európy, Apeninského polostrova a pod. – situácia na juhu východnej Európy bola od-
lišná, najmä od včasnoskýtskeho obdobia.



1969, 53 n.) symbolizovať jazdeckého koňa, dve zubadlá dva záprahové kone a tri zubadlá v jed-
nom hrobe zase jedného jazdeckého a dva záprahové kone, prípadne kone v trojzáprahu. Postroj
pre záprahové kone znamenal pars pro toto voza. Počet úzd v hrobe bol teda aj výrazom toho,
či pochovaný bol v hrobe reprezentovaný ako jazdec, alebo (aj) ako držiteľ, resp. „používateľ“
(slávnostného) voza. Zdá sa však, že nešlo len o vyjadrenie aktivity pochovaných, ale skôr o vy-
jadrenie statusu spoločenskej vrstvy, ku ktorej patrili.9

Podľa obvyklého počtu zubadiel v hrobe sa odlišujú jednotlivé oblasti halštatskej kultúry
a priľahlých kultúr. Západná časť strednej Európy a stredné Taliansko sú typické hrobmi s párom
zubadiel, zatiaľ čo Karpatská kotlina, Slovinsko, územie kultúry Este, severovýchodné Čechy
a medziriečie Odry a Warty – hrobmi s jedným zubadlom (von Hase, 1969, 53; Pare, 1992, obr.
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9 S tým zrejme úzko súvisela aj predstava o spôsobe transportu na druhý svet (k tomu: von Hase, 1969, 55 n.).

Obr. 1. Hrobová komora mohyly v Süttő: názorné naznačenie približnej polohy depozitu z krovu hrob.
komory (t. j. kostrových zvyškov dieťaťa, psa, hovädzieho dobytka, ďalších zvieracích kostí a 3 zubadiel)

v čase nálezu. 1. časti kostry psa; 2. časti kostry dieťaťa; 3. časti kostier 2 kusov hovädzieho dobytka; 
4. ďalšie kosti zvierat; 5. tri zubadlá. Podľa V. Vadász, 1983, obr. 9, upravené.

Fig. 1. Süttő barrow, burial chamber: demonstrative indication of approximate position of deposits from
the roof of grave chamber (i.e. skeletal remains of an infant, a dog, 2 cattle, other animal bones and 

3 horse-bits), in time of excavation. 1. partial skeletal remains of single dog; 2. partial skeletal remains 
of single child; 3. skeletal remains of 2 cattle; 4. bones of other animals; 5. three horse-bits. 

After V. Vadász, 1983, fig. 9.



135).10 Územia Zadunajska, Moravy a Čiech, kde sa okrem hrobov s jedným aj dvomi zubad-
lami objavujú aj hroby s trojicou zubadiel, tvorili hranicu týchto dvoch regiónov (Pare, 1992,
195-202).11 Preto je pravdepodobné, že tri zubadlá symbolizovali status jazdca a zároveň status
„voziaceho sa“ (oprávneného používať slávnostný voz). 

V Zadunajsku bola trojica (rovnako ako dvojica) zubadiel viazaná výlučne na hroby výni-
močné svojou výbavou aj úpravou (3 zubadlá: Pare, 1992, obr. 135; porov. Mithay, 1980, 57 n.,
obr. 5:2; 7:9-17; 8-9; 10:1-7; Patek, 1993, obr. 88-92; 93; 94:1-13; s ďalšou lit.). Možno pred-
pokladať, že trojica úzd (konských postrojov) mala v tomto priestore vyjadrovať ešte vyšší spo-
ločenský status než u súčasníkov pochovaných len s jedným postrojom a znamenala kombináciu
miestneho symbolu spoločenskej vrstvy jazdcov a západnejšie rozšíreného symbolu vrstvy „vo-
ziacich sa“. Príloha troch zubadiel teda znamenala privilegované postavenie, azda najvyššie
v lokálnej spoločnosti v danom období.

SÚČASTI POSTROJA V MOHYLE ZO SÜTTŐ

V súvislosti s prílohou zubadiel v mohyle zo Süttő treba upozorniť na jednu skutočnosť, ktorá
v doterajšom bádaní zostala bez výraznejšej pozornosti bádateľov. Okrem troch žiarom ne-
dotknutých zubadiel, pôvodne uložených na krov/strechu hrobovej komory, boli kovové súčasti
konského postroja, tentoraz poškodené žiarom, nájdené aj medzi zvyškami pohrebnej hranice.
Na tej boli spopolnené osoby z interiéru hrobovej komory. Žiaľ, ani v jednej z uvedených prác
É. V. Vadász nekonkretizovala jednotlivé komponenty, s výnimkou bronzovej prešmyčky
(Zwergknebel, toggle)12 a kovania remeňa ojedinelého typu. Uviedla však aj „množstvo bron-
zových súčastí remeňov z konského postroja rôzneho typu“, resp. kovové „časti z konského po-
stroja a kovania remeňov“, ktorých množstvo zodpovedá veľkému podielu pozostatkov koní vo
zvyškoch hranice13 (V. Vadász, 1983, 35; 1986, 256). Je evidentné, že na hranici boli spopolnené
súčasti viacerých postrojov.

Tretí nález súčastí postroja predstavuje jedna unikátna neprepálená bronzová prevliečka s vý-
plňou zo sklenenej pasty. Pochádza z kamenného prstenca obklopujúceho mohylu, presnejšie
z časti, kde vyúsťovala prístupová chodba (V. Vadász, 1983, 39, obr. 7:4; 1986, 256). V blízkom
okolí nálezu boli na viacerých miestach zistené stopy ohňa a rozbitá keramika, čo autorka vý-
skumu spája s fázovosťou priebehu pohrebných obradov, príp. s rituálmi na uctenie si zomre-
tého (idem, 44 n.). Keďže ide len o jedinú prevliečku, nemožno, okrem reprezentácie konského
postroja, vylúčiť jej súvislosť s odevom, resp. so šperkom či prípadný náhodný výskyt.

Odhliadnuc od nálezu neprepálenej prevliečky z dromosu (neistý účel), mohyla ako celok
obsahovala dve samostatné prílohy viacerých konských postrojov: neznámy počet bohato zdo-
bených postrojov bol spálený na hranici vysokopostaveného muža a tri nezdobené uzdy boli
uložené na strechu/krov hrobovej komory, rovnako ako telo osemročného dieťaťa. 
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10 Ch. Pare (1992, hl. 202) tento fenomén spojil s rozšírením sa tzv. thráko-kimmérskych vplyvov v závere bron-
zovej doby. Preto na nezasiahnutom západe prežil do halštatskej doby miestny zvyk pochovávania príslušníkov
elít s vozom, resp. so symbolmi voza, no na východe sa začal praktizovať nový zvyk pochovávania s postrojom
pre jedného – jazdeckého – koňa, ktorý predstavoval vplyv zo severopontsko-kaukazskej oblasti.

11 V prípade ojedinelých hrobov s viacerými zubadlami zrejme išlo o pohreby viacerých osôb.
12 V prvej štúdii (V. Vadász, 1983, 35) v maďarskom jazyku, uviedla „Egy törpezabla …“ (miniatúrne zubadlo),

pričom prešmyčku vôbec nespomínala. V neskoršej štúdii v nemeckom jazyku (idem, 1986, 256) žiadne minia-
túrne zubadlo neuviedla, no uviedla zase „ein Zwergknebel“ (prešmyčka), aj s odkazom (zjavne – príslušná po-
známka v závere textu nedopatrením chýba) na príslušnú štúdiu C. Dobiata (1979). Štúdia C. Dobiata
k halštatským prešmyčkám vyšla v periodiku z roku 1979, autorka ju teda v čase vydania prvého (maďarského)
článku ešte nemusela poznať (?) (uvádza ju až v štúdii z roku 1986).

13 Spomedzi zvyškov hranice bolo získaných 17 kg osteologického materiálu, z ktorého zhruba rovnaký podiel tvo-
rili zvyšky zvierat a ľudí. Spomedzi zvyškov zvierat dominovali kone a psy (V. Vadász, 1983, 35; 1986, 253).



DIEŤA A PRÍLOHA VOZA, PRÍP. POSTROJA

Prílohy voza a konského postroja boli v halštatskej kultúre najčastejšie ukladané do hrobov 
dospelých mužov. Novšie výskumy a štúdie však dokazujú, že reálne alebo symbolické prílohy
vozov (konský postroj pre záprahové kone) pochádzajú aj z hrobov žien (Metzner-Nebelsick,
2009, s ďalšou lit.), adolescentov14 aj detí. Väčšina hrobov s uvedeným typom príloh pochádza
zo starších výskumov, pričom antropologické analýzy neboli vykonané, resp. boli vykonané len
v niekoľkých prípadoch. Pohlavie pochovanej osoby možno s istou rezervou určiť aj na základe
hrobových príloh. Určenie veku je však problematické. Regulárne hroby detí s reálnou alebo
symbolickou prílohou voza sú preto z prostredia halštatskej kultúry zatiaľ vzácne a ich rozpoz-
nanie je zväčša závislé od antropologických analýz. K nášmu hrobu najbližšie hroby detí s týmto
typom prílohy pochádzajú až z Horného Rakúska a Čiech.

Jednými z najznámejších príkladov sú hroby detí z hornorakúskeho Mitterkirchenu. Časti
voza, resp. konského postroja pre kone v dvojzáprahu boli súčasťou dvoch starohalštatských
detských hrobov.15 Komorový hrob 3 z mohyly 1 obsahoval inhumačný pohreb 4 – 6-ročného
dieťaťa, ktoré ležalo na drevenej „podložke“ či márach. Pred kratšou stranou „podložky“ boli
uložené dve zubadlá s ďalšími súčasťami konských postrojov – toto uloženie evokuje záprah
voza (s drevenými ojami?), teda symbolickú prílohu riadneho voza.16 O hlbšom symbolickom
zmysle inventáru hrobu svedčí aj opasok pri/na zvyškoch dieťaťa: jeho veľkosť totiž nezodpo-
vedala rozmerom tela malého dieťaťa, ale dospelého človeka. Dieťa ho teda v žiadnom prípade
nosiť nemohlo. Podobne ako párový konský postroj, aj opasok predstavoval prílohu symbolic-
kého rázu, súvisiacu zrejme s vysokým statusom, resp. s príslušnosťou k privilegovanej spolo-
čenskej skupine. Hrob predstavuje regulárny následný pohreb do okrajovej časti mohyly,
dodatočne zväčšenej, v centre ktorej bol pochovaný dospelý muž s atribútmi bojovníka jazdca
(Leskovar, 1998, hl. 15 n., 102-104, 110; 2000, 56 n.; pozri aj Trachsel, 2004, 346). Zaujímavé
je, že hoci ich prípadná príbuzenská väzba (zatiaľ?) nebola zistená, nedávne výskumy DNA do-
ložili priamy príbuzenský vzťah tohto muža so ženou z mohyly 10 (otec – dcéra alebo syn –
matka), ktorá bola vybavená honosným vozom a výnimočne bohatým inventárom (Kiesslich et
al., 2005, 150 n.; Leskovar, 1998, hl. 18-21,106-108).

Ďalším hrobom s postrojom pre pár koní bol hrob 2 z mohyly 6. Obsahoval však pozostatky
dvoch detí (vo veku infans II a infans I – II), podľa príloh chlapcov, preto nie je jasné, či ku
každému z nich bol priložený jeden postroj (symbol „jazdca“) , alebo 2 postroje pre jedného
z nich či pre oboch naraz (symbol oprávneného používať slávnostný voz). Napokon, aj príloha
postroja pre jazdeckého koňa bola synonymom vysokého statusu pochovaného, ktorý ešte pod-
čiarkovala príloha meča a ďalší bohatý inventár (Leskovar, 2000, 56 n.). Postroj pre jedného
(jazdeckého) koňa pochádza tiež z komorového hrobu 25/1 s pozostatkami dieťaťa, podľa prí-
loh dievčatka (Trachsel, 2004, 347 s ďalšou lit.).

Z mitterkirchenského halštatského pohrebiska pochádza niekoľko ďalších hrobov detí so
symbolmi vysokého statusu (meč, prilba). Rovnaké predmety so symbolickým významom (napr.
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14 Párový konský postroj bol vložený napríklad do komorového hrobu 10/1980 s pozostatkami dievčaťa vo veku
juvenis na pohrebisku Poláky v západných Čechách, pochádzajúceho zo stupňa HC (Koutecký, 1993, 13; porov.
aj Trachsel, 2004, 398). Postroj pre pár koní a niekoľko súčastí voza pochádza z hrobu 15 – 16-ročného jedinca
z bavorského Aubstadtu, z mohyly odkrytej v roku 1874 v polohe „Blösse“, pochádzajúceho zo stupňa HC2 
(Trachsel, 2004, 351). Pravda, u jedincov vo veku juvenis nie je isté, či boli spoločensky považovaní za deti,
alebo už za dospelých.

15 J. Leskovar (1998, 97) prvý z nich, hrob 1/3 datovala na základe postroja do stupňa HC, čo M. Trachsel (2004,
346) na základe seriácie ešte zúžil na staršiu až strednú fázu stupňa HC2, druhý z hrobov (6/2) bol podľa neho
o niečo starší – datoval ho do mladšej fázy stupňa HC1 (ibidem).

16 J. Leskovar (1998, 103) uvažuje aj o reálnej prílohe (nezdobeného) voza ako o jednej z možných interpretácií dre-
venej „podložky“.



meč, prilba, voz, postroj) boli na pohrebisku súčasťou hrobov dospelých osôb.17 Aj iné miestne
hroby detí naznačujú, že s pochovanými deťmi bolo (prinajmenšom posmrtne) zaobchádzané ako
s dospelými jedincami (Leskovar, 2000, 56-59).

Pretrvávanie funerálnej symboliky spojenej s vozom a vysokým statusom v hroboch detí aj
v neskorohalštatskom období dokladá napríklad hrob 196 z pohrebiska Manětín-Hrádek v zá-
padných Čechách.18 Komorový hrob obsahoval kremačný pohreb malého dieťaťa (infans II),19

podľa priložených spôn zrejme dievčatka, s prílohou konského postroja (faléry) a dvojkoleso-
vého voza (Soudská, 1994, 62, 198 n., obr. B30; G4). Ďalšie hroby detí z tejto nekropoly tiež
svedčia o vyjadrení statusu detí podobným spôsobom ako u dospelých (ibidem, hl. 62).

Aj v regiónoch mimo halštatskej kultúry ojedinele nachádzame hroby detí s prílohou dvoch
zubadiel. Jedným z nich je centrálny hrob 1 z mohyly 76 z mohylového pohrebiska Ferigile na
južnom úpätí východných Karpát. Hrob obsahoval žiarové ostatky malého dieťaťa (infans I),20

v inventári ktorého bola okrem zubadiel aj spona a väčší počet keramických nádob (Nicolaescu-
Plopşor, Wolski, 1975, 39, Vulpe, 1967, 151). Zubadlá naznačujú datovanie hrobu už do stupňa
HC1 (Trachsel, 2004, 431). Aj na tejto nekropole bol rozšírený zvyk vkladania konského postroja
do hrobov niektorých detí ako jedna z indikácií ich vysokého statusu: viacero žiarových hrobov
detí z viacerých časových horizontov obsahovalo konský postroj pre jedného (jazdeckého) koňa
spolu s bohatým inventárom (Nicolaescu-Plopşor, Wolski, 1975, 31-43; Vulpe, 1967, 107-185).21

Hroby detí s prílohou konského postroja nachádzame aj na území dnešného Talianska (napr.
Hladíková, v tlači).

ZÁVER

Pôvodná poloha tela osemročného dieťaťa aj zubadiel na krove hrobovej komory pravdepo-
dobne vo vzájomnej blízkosti naznačuje úzku súvislosť pohrebu dieťaťa s prílohou troch úzd,
teda symbolického vyjadrenia vysokého spoločenského statusu. Túto súvislosť zároveň dokazuje
existencia ďalšej prílohy viacerých konských postrojov, ktorá zhorela na hranici muža z hrobo-
vej komory. Ako sa zdá, tri neprepálené zubadlá z krovu komory neboli priložené mužovi po-
chovanému v komore, ale dieťaťu pochovanému nad ňou. Hoci trojica úzd naznačuje vysoké
spoločenské postavenie tohto dieťaťa, ono samotné nemalo žiadne (dochované) osobné predmety
či šperk. Do jeho blízkosti však boli uložené telá a časti tiel viacerých zvierat. Možno toto dieťa
priamo spojiť s privilegovanou vrstvou spoločnosti? A prečo bolo pochované na krove komory
mŕtveho privilegovaného muža?
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17 Napríklad 2 z celkovo 5 mečov z pohrebiska či 1 z celkovo 2 prilieb pochádzali z hrobov detí, 1 z 3 hrobov so
symbolickou alebo reálnou prílohou voza bol detský (Leskovar, 1998; 2000, 57).

18 E. Soudská (1994, 60 n.) inventár hrobu datovala do horizontu pohrebiska IVB2, t. j. do stupňa HD3 s presahom
na počiatok stupňa LA, v absolútnych dátach do rokov 520 – 500 pred Kr. Podobne na začiatok včasnolaténskeho
obdobia hrob položil M. Trachsel (2004, 395).

19 Pri určovaní veku detí bolo v tomto prípade používané delenie detského veku do 3 kategórií: infans I, II, III.
20 D. Nicolaescu-Plopşor a W. Wolski (1975) používali delenie detského veku do 2 kategórií (infans I, II). Pod

vekom infans I rozumeli vek do cca 6 rokov.
21 Hrob 1 z mohyly 6 (infans I: 3 – 4 roky) s bojovníckou výzbrojou a bohatým keramickým inventárom; hrob 1

z mohyly 34 (9 – 12-ročné dieťa) s bohatým keramickým inventárom; mohyla 41 (infans I – na hranici k infans
II), ktorá obsahovala železný akinakes, hroty šípov a keramickú výbavu; hrob 1 z mohyly 44 (pravdepodobne in-
fans II), obsahoval železný akinakes, kopiju (?), 2 hroty šípov, saltaleone a iné drobné predmety a keramiku;
hrob 1 z mohyly 69 (infans I – II) so zbraňami, 2 sponami a keramickými nádobami; mohyla 90 (infans I – II)
so zbraňami a s keramickým inventárom; hrob 1 z mohyly 91 (infans I) s hrotom šípu a keramickou výbavou. Je
zaujímavé, že všetky hroby, z ktorých bol analyzovaný antropologický materiál a zároveň obsahovali zubadlo,
patrili dieťaťu (antropologický materiál z časti hrobov so zubadlom analyzovaný nebol).



Mohyla zo Süttő s pohrebom dieťaťa v hrobe, primárne určenom dospelému človeku, nie je
v prostredí severovýchodoalpskej halštatskej oblasti ojedinelá. Výskumy realizované v posled-
ných niekoľkých desaťročiach priniesli viacero nálezov detských skeletov alebo kremačných
zvyškov, zapustených do mohýl/komorových hrobov dospelých osôb – príslušníkov elity 
(k tomu hl. Studeníková, v tlači; pozri aj Čermáková et al., 2007, hl. 26 n.; Studeníková, 1996,
500, 504; 2008, 89 nn.; porov. aj Pichlerová, 1969, 27, 87).22 Tieto deti buď nemali žiadne (do-
ložiteľné) prílohy, alebo boli, naopak, vybavené osobnými šperkmi či predmetmi indikujúcimi
prestížne spoločenské postavenie.23 V niektorých z mohýl dokonca absentoval antropologický
materiál v primárnom hrobe (hrobovej komore). To znamená, že jedinými doloženými ľudskými
pozostatkami v nich boli detské pohreby zapustené dodatočne (?) (závažné zistenia k tejto 
prob lematike prinieslo dôkladné vyhodnotenie nálezovej situácie mohyly 6 z Dunajskej Lužnej
– Studeníková, 2008, 93-105; pozri aj Pichlerová, 1969, 21, 27 n., 87).

Interpretácia týchto detských pohrebov nie je jednoznačná. Prispieva k tomu aj ich rozdiel-
nosť, preto nemožno vylúčiť, že mohli mať nejednotný význam. Ich pravidelný výskyt v hro-
boch privilegovaných osôb, pričom deti boli často pochované odlišným rítom („menejcenným“
– cudzím, príp. typickým pre nižšie postavených),24 v niektorých prípadoch bez výbavy či do-
konca v nezvyčajnej polohe,25 by nasvedčovali, že išlo o obetu detí. Obety detí v rôznych kon-
textoch v priestore halštatskej kultúry severovýchodoalpskej oblasti neboli výnimočné, skôr ich
možno označiť za pravidlo (napr. Čermáková et al., 2007, hl. 26-30; Studeníková, v tlači). Do-
klady o obetách detí, resp. nedospelých jedincov vo všeobecnosti, pochádzajú z viacerých an-
tických prameňov. Obetované pritom neboli len deti a adolescenti nízkeho spoločenského
postavenia, ale aj slobodní, či dokonca nedospelí jedinci z privilegovanej vrstvy: napr. podľa
mýtu dcéry aténskeho kráľa (Bouzek, 2007, s ďalšou lit.). Dieťa z našej mohyly mohlo byť obe-
tované pri príležitosti pohrebu vysokopostaveného muža, azda ako jedna zo zložiek dlhotrvajú-
cich pohrebných obradov. Tieto zložité rituály boli zrejme viazané len na vrstvu privilegovaných
osôb (Studeníková, 2008, 92).

Na druhej strane, rozdielny vek pochovaných detí,26 doklady vysokého statusu u niektorých
z nich (Studeníková, 2008, 93-105), ich uloženie – zapustenie pohrebu do primárneho hrobu
(pri hroboch v mohylách) či niekedy bohatá výbava naznačujú, že mohlo ísť o dodatočné po-
hreby prirodzene zomretých detí. Mohyla privilegovanej osoby bola významnou dominantou
a miestom uctievania. Do tejto mohyly mohol byť dodatočne zapustený pohreb dieťaťa, azda prí-
buzného, potomka či člena rovnakej sociálnej vrstvy. Zarážajúce však je, že podobným spôso-
bom bolo vždy pochované len jedno dieťa,27 resp. išlo len o jeden zásah do plášťa mohyly 
(1 šachta s detským pohrebom). Táto skutočnosť by skôr svedčila v prospech rituálneho poza-
dia tohto typu pohrebov, resp. jeho časti.

Či bolo dieťa pochované na krove komory zo Süttő obetované, alebo zomrelo prirodzenou
smrťou, je otázne. V každom prípade však výbava z jeho blízkosti vykazuje značnú podobnosť
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22 Podobne, skelet dojčaťa v nezvyčajnej – zošnurovanej (?) polohe bol zapustený do mohyly 5 zo spomínaného Mit-
terkirchenu, s hlavou tesne pri vonkajšej strane komory hrobu 3. Dojča bolo bez inventára (Leskovar, 2000, 56).

23 V prípade, že kremačné ostatky detí pochádzajú zo zvyškov hranice, na ktorej boli spopolnené aj dospelé osoby,
nemožno vyčleniť konkrétne prílohy týchto detí.

24 Viacero prípadov inhumácie v prostredí s dominanciou kremačného rítu (zadunajské halštatské skupiny, kalen-
derberská skupina); kremácia detí/nedospelých jedincov v hroboch horákovskej elity, kladúcej dôraz na pocho-
vávanie nespálených tiel.

25 V násype mohyly 1 z Dunajskej Lužnej bolo dieťa uložené „v skrčenej, sediacej polohe“ (Pichlerová, 1969, 19,
27), podobne aj dojča z mohyly 5 v Mitterkirchene (pozn. 22).

26 Napríklad dieťa z Dunajskej Lužnej, mohyly 1, malo asi 2 roky; dieťa/deti z mohyly 6: 0,5 – 6 rokov; dieťa zo
Süttő malo 8 rokov.

27 Prípadné deti (dieťa?), ktoré podľa antropologických analýz mohli byť tiež spopolnené na hranici muža z hro-
bovej komory, predstavujú odlišný prípad – navyše pri nich niet pochýb o tom, že šlo o obetu.



s časťou výbavy muža pochovaného v interiéri hrobovej komory. Okrem viacerých postrojov
(symbol vysokého statusu) možno pozorovať zaujímavú ekvivalenciu aj v rámci zvieracích prí-
loh. K dieťaťu bol uložený celý pes, dva mladé jedince hovädzieho dobytka (nie celkom jasné,
či vcelku, alebo len ich časti), prstový článok koňa a astragalus ovce – na hranici muža boli spo-
polnené psy/pes, kone aj väčší počet perforovaných ovčích astragalov a v hrobovej komore bola
uložená lebka teľaťa. Viaceré z týchto zvieracích príloh (ak nie všetky) pritom mohli mať v hrobe
symbolickú – apotropajnú funkciu28 alebo mohli slúžiť (aj) ako hračky dieťaťa29. Táto paralel-
nosť príloh naznačuje snahu „priblížiť“ dieťa pochovanému „pánovi“. Mohla by zároveň ref-
lektovať existenciu väzby (rodinnej, pokrvnej, či iného charakteru) medzi mužom a dieťaťom.
Príloha predmetov symbolizujúcich vysoký status u dieťaťa zároveň evokuje dedičnosť tohto sta-
tusu (k dedeniu statusu pozri napr. Babić, 2001; Díaz-Andreu et al., 2005, 43 nn., 67 nn., hl. 
79-82; Kiesslich et al., 2005, hl. 150 n.; Tomedi 2002, 283-303). Bolo dieťa z mohyly v Süttő
dedičom muža z primárneho hrobu? Respektíve bolo dedičom jeho statusu? Absencia osobného
šperku či iných symbolov u tohto dieťaťa je v rozpore s niektorými vyššie spomínanými hrobmi
detí, ktoré tiež mohli byť dedičmi vysokého statusu (napr. Mitterkirchen, iné hroby s vozmi/po-
strojom, Dunajská Lužná, mohyla 6). Avšak trojica konských úzd je natoľko významnou prílo-
hou, že ona samotná mohla niesť informáciu o statuse, ktorý mal dieťaťu prináležať. Koniec
koncov, z prostredia halštatskej skupiny severovýchodného Zadunajska a priľahlých halštat-
ských skupín sú verifikované nálezy detských hrobov zatiaľ len ojedinelé. Preto neexistujú mo-
dely typickej hrobovej výbavy detí vo všeobecnosti a už vôbec nie výbavy detí z privilegovaných
skupín obyvateľstva. Z toho dôvodu nevieme, či vysoký status bol u detí vyjadrený rovnakým
súborom predmetov ako u dospelých z rovnakej sociálnej vrstvy, alebo bol vyjadrený len nie -
ktorými prílohami so silnou informačnou hodnotou.

V každom prípade, príspevok nemal za cieľ podať definitívne vysvetlenie prítomnosti tohto
detského pohrebu v mohyle zo Süttő, len upozorniť na detaily, ich súvislosti a indikovať z nich
plynúce možné interpretácie do ďalšej diskusie.30

Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 1/0197/08.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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28 Pes je v podobných kontextoch vysvetľovaný ako ochranca a sprievodca na ceste na druhý svet, symbolizoval
tiež znovuzrodenie (Andrałojć, 1993, 30 a n.; Kmeťová, 2006, 34-39, hl. 36 n., 39, 41; obe práce s ďalšou lit.),
podobne aj kôň, resp. aj ako dopravný prostriedok na druhý svet (napr. Cooperová, 1999, 94 n.; Jones-Bley, 2006,
359 n.), zvieracie astragali okrem „profánnych“ funkcií (hračka, spoločenská hra – Węgrzynowicz, 1982, 129)
sa mohli využívať aj v symbolickom význame na prekonanie smrti či ako pomôcka na veštenie (Rebay, 2006, 184
n., s ďalšou lit.). Kult býka nepochybne patril k hlavným kultom halštatskej kultúry (severo)východoaplskej ob-
lasti. V prostredí s tradíciou spopolnenia svojich zomretých mohla byť potreba zvýšenej ochrany dieťaťa po-
chovaného inhumačne žiaduca.

29 Astragalus a prstový článok koňa – k prelínaniu sa funkcie hračky a amuletu u detí pozri aj príspevok K. Hladí-
kovej, tento zborník.

30 Za rady a konzultácie spojené s prípravou materiálov, využitých ako podklady pre tento príspevok, patrí moje
úprimné poďakovanie PhDr. Etele Studeníkovej, CSc. Za rady a priateľskú pomoc ďakujem Mgr. Kataríne Hla-
díkovej a za pomoc s terminologickým problémom Bc. Kristíne Griačovej.
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Summary

Burial of a child from Early Iron Age barrow in Süttő 
– context and interpretations.

Barrow, excavated by Éva V. Vadász in 1978 – 1982 in Süttő (Com. Komárom-Esztergom) in North –
Western Hungary, site Sáncföldek, is one of the key sources for study of burial rite in North – Eastern
Alpine Hallstatt region. The situation and the most important excavation results were promptly published
by the excavator (V. Vadász, 1983; 1986) and they had a strong response amongst the researchers due to
quality of methodology and documentation (e.g. Egg, 1996, 65; Fekete, 1985, 55; Golec, 2004, esp. 
541-542; Teržan, 1990, 166). Since the articles of É. V. Vadász are preliminary reports, authors frequently
overlook some important details. We will focus on one of them, the horse-gear.

BURIAL OF A MAN OF HIGH SOCIAL RANK

Several aspects of the grave (stone and wood construction of grave chamber, dromos, cremated remains
of mature man with human sacrifices (Totenfolge, Totenopfer), animal sacrifices and meat offerings as
well as exceptional amount of grave goods – V. Vadász, 1983; 1986) assign it to the group of monumental
tumuli graves known from Eastern Alpine Hallstatt region, mainly/only in phases HC2 – HD1 (Dobiat,
1980, 169-170; Egg 1996; Golec, 2004, esp. 548-549; Šimek, 1998; for dating of the Süttő barrow see
Stegmann-Rajtár, 1992, 103; V. Vadász, 1983, 54; see also Trachsel, 2004, 423 – HUN 26; 545). As it
seems, these grave monuments were always created for deceased male individual of high social rank,
perhaps the highest in local community, who concentrated supreme political and certain religious
powers.31 It seems likely that the custom of funeral sacrifice of people (wife or rather concubine or female
slave and other people of lower social rank) was significant for privileged social group (Tomedi, 2002,
107 with additional lit.).

BURIAL OF A CHILD

The situation documented in connection with the fallen roof of grave chamber is particularly interesting.
Skeleton of an 8-year old child, a dog and skeletal remains of cattle (2 individuals: skulls and some trunk
and leg bones), horse (phalanx) and sheep (astragalus) as well as three iron horse bits were originally
placed on wooden roof. Unfortunately, their exact position is unknown. Due to destruction of the roof,
parts of skeletal remains of child, animals and horse bits were found in several places on and under the
roof-destruction (V. Vadász, 1983, 20, 23, fig. 6:1; 7:1-2).32 However, it can be partly reconstructed
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31 For the interpretation of status of persons buried in monumental barrows in Styria see Egg, 1996, esp. 82-84 and
esp. Tomedi, 2002, 289-292, with additional lit.; cp. also Teržan, 1990, 133-139; for neighbouring regions see also
Tomedi, 2002, 283-312, 313-318. Several aspects of graves of these individuals (e.g. human sacrifices and other
ritual aspects) occur also in monumental barrows in Transdanubia (and in Eastern Alpine Hallstatt region in ge -
neral).

32 Majority of infant’s skeleton (compact, orientated in direction NW – SE) and a part of dog’s skeleton were found
above the destroyed chamber roof, in depth of 260 – 275 cm near NE chamber wall. Remaining bones of infant
and bones from dog’s trunk and cattle’s bones were found in N part of interior of chamber. The skull and parts
of legs bones of the same dog were found near SW chamber wall from depth of 275 – 280 cm (above the roof
destruction) and somewhat north from them and lightly higher (depth of 265 – 270 cm), 3 horse-bits were found.
And finally in depth of 280 – 160 cm in northern part of roof-destruction animal bones without any order were
found (fragments of skulls and some bones of trunk and legs of 2 young cattle, phalanx of a horse and astragalus
of a sheep).



following distribution of remains of a dog: skull and partly legs bones were found near SW chamber
wall (nearby also 3 horse bits), shin bones together with majority of infant’s skeleton remains (compact)
were found along NE chamber wall, and remaining bones of dog’s skeleton together with remaining part
of infant’s skeleton and some cattle’s bones were found in northern part of chamber interior (fig. 1). This
parting of skeletal remains of a dog (and also of a child and – partly? – of cattle) has arisen from gradual
roof destruction: the fall of inner eastern column caused slide of parts of infant’s and dog’s skeletons
down to the chamber floor, and the fall of northern column caused the destruction of the remaining parts
of roof and remaining bones and goods from the roof slid down (on the course of destruction see
V. Vadász, 1983, 39).

It seems likely that the bodies of a child and a dog and bodies or body-parts of other animals were
originally placed near each other. It is highly probable that also three horse bits were placed in their close
proximity.

HORSE-GEAR IN BARROW IN SÜTTŐ

Deposit of horse-gear in Hallstatt period graves had a specific symbolical meaning, as grave goods had
in general. It is widely accepted (see esp. von Hase, 1969, 53-54; Pare, 1992, 195-204) that harness for
a single horse (single bit) in Early Iron Age grave symbolized ridden horse i.e. status of “horse-rider” and
harnesses for a pair of horses symbolized draught horses i.e. “pars pro toto” of a wagon i.e. status of
“wagon-driver”.33 Harneses for three horses apparently represented a ridden and two draught horses
i.e. status of “horse-rider” and “wagon-driver”. These main types concentrate in clearly divided regions
and Transdanubia represents boundary region between them (see Pare, 1992, 198, fig. 135). In
Transdanubia, horse-gear for three horses (as well as for pair of horses) occurs in few graves with
exceptional goods and usually exceptional grave construction as well (3 bits: Pare, 1992, fig. 135; cp.
Mithay, 1980, 57-58, fig. 5:2; 7:9-17; 8-9; 10:1-7; Patek, 1993, fig. 88-92; 93; 94:1-13; with additional
lit.). We may assume that trio (as well as pair) of bridles in this region represented higher status than single
bridle, and therefore represented perhaps the highest status in local communities.

Focusing on situation in Süttő barrow, we must draw the attention to the fact that three bits untouched
by flames, placed on chamber roof near burial of a child, were not the only horse-equipment in this grave.
Single bronze rein-knob decorated with glass-paste filling, unburned as well, was found among stones
forming a circle around the periphery of the barrow and meeting the exit of the dromos-like corridor 
(V. Vadász, 1983, 35, fig. 7:4; 1986, 256). The second, more important find of horse-gear comes from
remains of the funeral pyre under the chamber floor (and partly outside the chamber). Horse-gear was
burned on funeral pyre that served the cremation of a man form the grave chamber and his human and
animal sacrifices. Unfortunately, the author of the excavation did not mention components present, except
a bronze fitting of unique type and a bronze toggle.34 In general she mentioned horse-gear and straps
fittings that corresponded in quantity to considerable proportion of horses’ remains from the funeral pyre
(V. Vadász, 1983, 35; 1986, 256).35 Evidently, harnesses for several horses were incinerated on the pyre.
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33 Wagon or harness in grave could also have additional (?) meaning as means of transport to the Otherworld – see
von Hase, 1969, 55-56.

34 In her first report (V. Vadász, 1983, 35), in Hungarian, É. V. Vadász specified „Egy törpezabla …“ (miniature bit),
whereas she did not mention a toggle at all. In her later report in German (idem, 1986, 256) she did not mention
any miniature horse bit, but she did specify „ein Zwergknebel“ (a toggle) instead, along with reference (appa -
rently) to relevant work of C. Dobiat (1979). We note that É. V. Vadász referred to Dobiat’s article only in her 
report from 1986, not in her report from 1983.

35 As much as 17 kg of cremated skeletal remains were collected from remains of funeral pyre, and circa the same
amounts were of humans as well as of animals. From animals’ remains of horses and dogs prevailed (V. Vadász,
1983, 35; 1986, 253).



While the find of single bronze rein-knob at the terminal of dromos-like corridor is of uncertain nature
(possibly stand for single harness, or being part of costume/jewellery, or accidental presence), the other
two deposits included harnesses for several horses each. Harnesses for unknown number of several horses
was given to the pyre of deceased man of high social rank and bridles for three horses were given
(untouched by flames) to the infant’s burial (inhumation) on the chamber-roof.

INFANTS’ GRAVES WITH WAGON OR HORSE-GEAR

Graves with real or symbolic wagon (wagon fittings, horse gear for draught horses) from the Hallstatt
period were, as it seems, mainly graves of adult men (or rather with goods assigned to men). Recently
new excavations and new studies proved more frequent presence of wagon fittings or horse-gear also in
graves of females (or with goods assigned to females – e.g. Metzner-Nebelsick, 2009), adolescents36

(e.g. Koutecký, 1993, 13; Trachsel, 2004, 351) and infants. Proper burials of infants with deposit of
(symbolic or real) wagon from Early Iron Age are rare indeed, mainly due to scarcity of relevant
anthropologic analyses. The closest examples come from Upper Austria and Bohemia.

Very well known finds come from Mitterkirchen in Upper Austria. In chamber grave 3 from barrow
1 four-to-six year old child was buried, lying on a wooden “mat”. Harnesses for pair of horses were
placed in front of shorter side of this “mat” – in lay-out similar to that of a real wagon with horse-gear.37

The high social status of this child was reflected in deposit of metal belt as well, that’s size was suitable
for adult person and by no means for a little child (Leskovar, 1998, esp. 15-16, 102-104, 110; 2000, 
56-57; see also Trachsel, 2004, 346). Harnesses for pair of horses were also found in grave 2 from barrow
6. This grave, on contrary, contained remains of 2 infants (aged infans I and infans I – II), probably boys.
Therefore is uncertain, whether pair of harness was given to both of them or just to one of them as
a symbolic replacement of wagon, or each boy was given harness for a single horse (Leskovar, 2000, 
56-57). Harness for a single horse was found in chamber-grave 25/1 of a child, probably girl (Trachsel,
2004, 347). Except horse horse-gear, also other symbols of high status were present in these graves as
well as in few other infants’ graves from this necropolis (sword, helmet). The same symbols (including
wagon and horse-gear) came from graves of adult individuals as well (Leskovar, 2000, 56-58).38

Funeral symbolism associated with wagon and high social status in graves of infants lasted even in
late Hallstatt period. For example, grave 196 with cremated remains of small child (infans II),39 probably
girl, and with deposit of harness and 2-wheeled chariot was uncovered in Manětín-Hrádek, Western
Bohemia (Soudská, 1994, 60-62, 198-199, fig. B30; G4; see also Trachsel, 2004, 395). A few other
infants’ graves from the burial ground also contained goods associated with high social rank (Soudská,
1994, esp. 62).

Infants’ graves with harnesses for pair of horses are found occasionally also in regions outside Hall-
statt culture, e.g. central grave 1 from barrow 76 from Ferigile, Romania, with cremated remains of small
child (infans I)40 (Nicolaescu-Plopşor, Wolski, 1975, 39; Vulpe, 1967, 151; see also Trachsel, 2004, 431).
Several other infants’ graves from this cemetery contained harness for single horse and rich inventory
(Nicolaescu-Plopşor, Wolski, 1975, 31-43; Vulpe, 1967, 107-185).41 Horse-gear graves of infants come
from Italia as well (e.g. Hladíková, v tlači/in print).
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36 Considering adolescent individuals from funeral contexts, it is unsure whether they were socially regarded to be
infants or adults.

37 J. Leskovar (1998, 103) considers even the possibility of presence of a real wagon in the grave.
38 Mentioned graves belong to phase HC (Leskovar, 1998, 97; Trachsel, 2004, 346).
39 In work cited, three categories for age group of infants are used (infans I, II, III).
40 D. Nicolaescu-Plopşor and W. Wolski (1975) worked with age group of infants divided into 2 categories (infans

I, II).
41 Grave 1 from barrow 6 (infans I: 3 – 4 years old); grave 1 from barrow 34 (9 – 12 years old infant); barrow 41

(infans I – on the border to infans II); grave 1 from barrow 44 (probably infans II); grave 1 from barrow 69 



CONCLUSION

Original location of the body of an eight year old child and the three horse bits on the chamber-roof
probably close to each other suggests their mutual relation, i.e. symbolical expression of high social
status of the infant. Fact that another harnesses for several horses were burned on pyre of deceased man
of high social status also proves that three bits from chamber-roof were given to this child not to the man
from chamber. Whereas three bits (bridles) indicate high social rank of this child, the lack of personal
jewellery or other prestigious objects is remarkable. Only skeletal remains of animals were part of infant’s
burial. Was this child a member of privileged social class? And, why it was buried on the roof of deceased
privileged man?

In North – Eastern Alpine Hallstatt region, there is a number of finds of infants’ skeletal or cremated
remains in mounds/chamber-graves of socially privileged adult individuals that has been documented in
last few decades (esp. Studeníková, v tlači/in print; see also Čermáková et al., 2007, esp. 26-27;
Studeníková, 1996, 500, 504; 2008; cp. also Pichlerová, 1969, 27, 87).42 These burials were all different.
In some of them grave goods were absent completely, in some there was a rich inventory including
personal jewellery or goods indicating high social status. In some cases, children were buried in different
rite than person from primary grave. Even in some barrows human remains were absent in primary
chamber, so burial of child was the only one containing human remains from the whole barrow (detailed
study of the situation of the finds in barrow 6 from Dunajská Lužná-Nové Košariská brought some
important observations on this problem – see Studeníková, 2008, 93-105; see also Pichlerová, 1969, 21,
27-28, 87).

Due to this variety it is problematic to interpret this type of burials. It seems likely as well, that their
existence can be explained by several different reasons. Sacrifice of children could be indicated by
frequent different rite used for burials of these children (e.g. Süttő, Dunajská Lužná – barrow 1, chamber
graves of Horákov group), occasional lack of grave goods, or sometimes even uncommon position (both:
e.g. Dunajská Lužná – barrow 1). Sacrifices of infants in various contexts in Hallstatt culture of North –
Eastern Hallstatt region were frequent (e.g. Čermáková et al., 2007, esp. 26-30; Studeníková, v tlači/in
print). Also several antique-sources mention sacrifices of infants and adolescents. We must remark that
not only individuals of low social rank were sacrificed, but also free individuals and even of a high
birth/status (Bouzek, 2007, with additional lit.). Child from Süttő barrow could have been sacrificed on
the occasion of funeral of a man of elevated rank, perhaps as a part of complicated and long-lasting burial
ceremonies.

On the other hand, at least some of these cases could represent secondary burials of naturally deceased
children in existing burial mounds. Children were of a different age, some of them were endowed with
the objects indicating high status, and even their placement into monumental barrow of privileged man
(their relative? ancestor? member of the same social group?) could suggest natural reasons of their death.
But, surprising is that always only single child or single intervention to the burial mound can be
observed.43 Therefore, the ritual background of (at least part of) these burials is more probable.

Whether our child was sacrificed or died of natural death is unsure. However, inventory from child’s
proximity refers interestingly to part of inventory from the grave chamber and/or from funeral pyre of
a noble man. Deposits of harnesses for several horses were parallel as well as types of animals deposited
on both sides were parallel, as follows. Burial of infant: remains of whole dog, remains of partial or
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(infans I – II); barrow 90 (infans I – II); grave 1 from barrow 91 (infans I). It is interesting that graves with horse
bit and with analyzed anthropological remains (all cremated) all belonged to children (note that not all anthro-
pological material from horse-gear graves had been analyzed).

42 See also Leskovar, 2000, 56 for skeleton of a suckling near chamber grave 5/3 from Mitterkirchen.
43 Also eventual remains of children/child could be present amongst human remains from the funeral pyre from Süttő

barrow (V. Vadász 1983, 32, 51). However, these are of different nature (evident sacrifice) and therefore are not
considered in this study.



whole (?) bodies of 2 young individuals of cattle, phalanx bone of a horse and astragalus of a sheep.
Burial of noble man: dog or dogs, several horses and higher amount of perforated sheep’s astragali were
cremated on funeral pyre, and skull of calf was placed inside the grave chamber. At least some of these
animal-deposits could have had also symbolic – apotropaic – meaning in the grave,44 or/and could have
served also as a toy of the child (sheep’s astragalus and horse’s phalanx). This parallelism could have
reflected the existence of a bond (patrimonial, blood-related or of other nature) between deceased man
and child. Objects indicating high status given to child suggest inheritance of his status (for inheritance
of status see e.g. Babić, 2001; Díaz-Andreu et al., 2005, 43 ff., 67 ff., esp. 79-82; Kiesslich et al., 2005,
150-151; Tomedi 2002, 283-303). Was this child heir of a man from primary grave, respectively, heir of
his status?

The absence of personal jewellery or other symbols of status are in contradiction with above
mentioned examples of graves of infants. However three horse bridles are important status-symbol in such
a degree that they alone could bore the information on status that child possessed. We do not know how
typical inventory of infant graves in this Hallstatt group or in neighbouring regions looked like –
obviously, if any “typical inventory” of infant graves did exist. And the same goes for our knowledge of
grave inventory of socially privileged infants. Therefore we do not know whether high social status of
children was expressed by the same objects as in case of adults possessing real powers, or could have been
expressed even by selected goods with strong informative value.

Anyway, the main purpose of this study was not to present definitive explanation of presence of this
burial of a child in Süttő barrow, but to call attention on its details and context, and to indicate some
hypothetic interpretations for further discussion as well.
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44 Dog as a guard and a guide on the journey to the Otherworld as well as symbol of rebirth (Andrałojć, 1993, esp.
30-34; Kmeťová, 2006, 34-39, esp. 36-41; both with additional lit.), horse with similar symbolic meaning, but
also as a means of transport to the Otherworld (e.g. Cooperová, 1999, 94-95; Jones-Bley, 2006, 359-360), astra-
gali were used as a toy and game (Węgrzynowicz, 1982, 129) as well as an object overcoming death or helping
to prophesy (Rebay, 2006, 184-185, with additional lit.). Cult of a bull was undoubtedly one of main cults of the
Hallstatt culture of North-East Alpine region. Inhumation of child in society traditionally burning its dead could
have caused increased demand to protect this child.



PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE 
POHREBNÉHO RÍTU DETÍ 

VILLANOVSKEJ KULTÚRY1

Katarína Hladíková

BURIAL RITE OF THE VILLANOVAN CULTURE 
– PROBLEMS CONCERNING CHILD GRAVES

Abstract: This article is dealing with preliminary results of our research aimed at reconstruction of status of chil-

dren in the earliest Etruscan society during the Villanovan period in southern Etruria, Italy. This article attempts

to explain the issues related to identification of child graves (if anthropological analysis is not available).

Key words: southern Etruria, Villanovan culture, burial practice, children, Veio – Quattro Fontanili, Tarquinia, Cer-

veteri

Príspevok poskytuje stručné nahliadnutie do problematiky súvisiacej s postavením detí v ranom
etruskom období, t. j. vo villanovskej kultúre (VK)2 v ranej dobe železnej (prima età del ferro).
Villanovská kultúra predstavuje s najväčšou pravdepodobnosťou autochtónny fenomén, kryšta-
lizujúci sa už v predchádzajúcom období neskorej doby bronzovej (bronzo finale) v rámci šir-
šieho geografického priestoru dnešného Talianska. VK je v podstate akceptovaná ako raná fáza
formujúcej sa etruskej kultúry. Túto hypotézu v súčasnosti považuje za najpravdepodobnejšiu
väčšia časť bádateľov (pozri napr. Aigner-Foresti, 2006; Amann, 2000; Putz, 2007). Geogra-
fický priestor, v rámci ktorého sa v práci pohybujeme, môžeme stotožniť s územím stredného
Talianska, konkrétnejšie s oblasťou Toskánska a Látia. Bližšie našu pozornosť koncentrujeme
na archeologické pramene pochádzajúce z územia južnej Etrúrie (Mapa 1). Z chronolo gického
hľadiska sa pohybujeme v období rozkvetu VK. Toto obdobie kladieme v absolútnej chronoló-
gii vývoja VK zhruba do 9. – 8 . storočia pred Kristom.

Skúmaná problematika je z hľadiska teórie a metodológie ukotvená v tzv. „archaeology of

age“. Keďže teoretickým východiskám a kryštalizácii „archaeology of age“ sa venuje príspe-
vok E. Krekoviča (tento zborník), nebudeme tu uvedenú problematiku detailnejšie rozoberať.
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1 Túto problematiku detailnejšie spracovávame v rámci dizertačnej práce s názvom „Postavenie detí v Etrúrii v 9.
– 5. storočí pred Kristom na základe archeologických prameňov. Detské hroby na pohrebiskách v 9. – 5. storočí
v južnej Etrúrii.“

2 VK – villanovská kultúra
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Treba len podotknúť, že ani talianskej archeológii sa nevyhol problém tzv. „invisibility of chil-

dren“ (Sofaer Derevenski, 2000; Moore, Scott, 1997). Rovnako ako v iných európskych kraji-
nách, aj v Taliansku sa kládol dôraz na skúmanie bohato vybavených hrobov aristokratov
(principi), ktoré sa podrobnejšie analyzovali a rekonštruovali. Problematika gendrových štúdií3

stála na okraji záujmu. Až v 90-tych rokoch4 sa tu začala venovať väčšia pozornosť detským hro-
bom na pohrebiskách aj sídliskách (pozri Bartoloni, 1992; Becker, 2006; Bietti Sestieri, 1992;
Bonghi Jovino, Chiaramonte-Treré, 1997; Modica, 1993, 2007; Muggia, 2004 etc.). Na margi-
nalizovaný záujem, prípadne až ignoráciu archeologických nálezov a kontextov, ktoré svedčia
o detskej prítomnosti a aktivite, poukazovala aj G. Lillehammer (2002, 78), avšak skonštatovala,
že v súčasnosti sa archeológia dieťaťa, resp. detstva (Archäologie der Kindheit, Archaeology of

Childhood, resp. Archaeology of Age) viac-menej etablovala, a to aj v Taliansku.
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3 Gendrové úlohy v určitej spoločnosti sú dôležité pre pochopenie detskej socializácie. Socializácia je proces, ktorý
pretvára narodené dieťa na člena spoločnosti (Baxter, 2005, 3).

4 Ojedinele skôr pozri napr. Jarva, 1981. Detské hroby nevynechal zo svojej analýzy ani Hencken (1968), i keď sa
im podrobne nevenuje.

Mapa 1 Taliansko – Etrúria (vlastná – podľa Camporeale, 2003, 57, obr. 7)

Map 1 Italy – Etruria (after Camporeale, 2003, 57, fig. 7)



CIEĽ

Hlavným zámerom tohto príspevku je predstaviť predbežné výsledky výskumu, ktorého cieľom
je konštrukcia obrazu postavenia detí v ranej etruskej spoločnosti. Najčastejšie využívané ar-
cheologické pramene pre rekonštrukciu „sveta detí“ predstavujú hrobové celky a nálezové celky
pochádzajúce z pohrebísk a zo sídliskových kontextov. Tieto pramene5 nám slúžia ako pro-
striedok, ktorým sa snažíme dopracovať k vyššie uvedenému cieľu. Ak chceme použiť hrobové
celky (detské hroby) ako prameň pri „rekonštrukcii sveta detí“, je nevyhnutným krokom vý-
skumu jednoznačne ich v rámci archeologických prameňov identifikovať. Práve priblíženie 
problematiky identifikácie detských hrobov (v prípade, že nedisponujeme antropologickou ana-
lýzou) je jednou z hlavných úloh tohto príspevku. 

Práca je zameraná na poskytnutie informácií predbežnej analýzy údajov získaných hlavne
z pohrebísk na lokalitách Veje, Tarkvínia a Cerveteri, ale aj ďalších. Voľbu týchto lokalít pod-
mienili predovšetkým dve skutočnosti. V prvom rade je to stav výskumu. Vo všetkých prípadoch
ide o lokality, na ktorých nám miera publikovania a spracovania archeologických prameňov
aspoň čiastočne umožňuje realizovať archeologickú analýzu a následne syntézu a interpretáciu
prameňov. Voľba týchto lokalít je na druhom mieste podmienená hypotézami o vývoji sociálnych
a štátnych štruktúr v etruskej spoločnosti. Všetky tieto lokality sa v súčasnosti považujú za sídla,
ktorých politicko-hospodársky význam v južnej Etrúrii postupne narastal a stali sa z nich hlavné
centrá so širším zázemím. 

V prvej časti práce v stručnosti opíšeme pramennú základňu, s ktorou pracujeme, a predsta-
víme v hrubých rysoch pohrebný rítus villanovskej kultúry. V druhej polovici práce zameriame
pozornosť na pohrebný rítus detí. Problémy súvisiace s pohrebným rítom detí a s interpretáciou
ich postavenia v spoločnosti si predstavíme v prípadovej štúdii na pohrebisku Veje – Quattro
Fontanili. 

PRAMENNÁ BÁZA

Pramene, s ktorými pracujeme, predstavujú predovšetkým pramene archeologické, konkrétne
pramene pohrebiskové. Ide o žiarové a kostrové hroby detí. Stav výskumu je z hľadiska reali-
zovaných analýz zdrojom mnohých obmedzení. Kvalitu a výpovednú hodnotu týchto prame-
ňov výrazne ovplyvnila aj kvalita v minulosti uskutočnených výskumov. Väčšina prameňov
pochádza zo starých výskumov realizovaných v 19. storočí až zač. 20. storočia. Výskumy rea-
lizované v 20. storočí nie sú publikované komplexne alebo nie sú publikované vôbec (pozri
napr. Bartoloni, Delpino, 1979; Leigthon, 2004 etc.). Získať relevantné množstvo údajov s ur-
čitou výpovednou hodnotou je preto pomerne problematické. Z hľadiska skúmanej problema-
tiky jedným z najvýraznejších obmedzení je skutočnosť, že v súčasnosti nedisponujeme
antropologickou analýzou veľkej časti hrobov. Tento problém vystupuje do popredia hlavne pri
žiarových hroboch. Často sa stretávame so situáciou, že v žiarových hroboch sú uložení viacerí
jedinci (viacnásobné hroby). V týchto prípadoch je teda komplikované, resp. skôr nerealizova-
teľné archeologické určenie samotného nedospelého jedinca a priradenie výbavy k nemu. An-
tropologický rozbor bol pri žiarových hroboch vykonaný ojedinele, len na malom percente
hrobov. Kostrové hroby predstavujú prameň, z ktorého možno získať relevantnejšie informácie,
a to aj v prípade, že nie vždy je k dispozícii antropologický rozbor. 
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5 V našej práci pracujeme s pohrebiskovými prameňmi.



Špecifickú kategóriu prameňov prestavujú detské hroby pochádzajúce z komplexov sídlisk.
Dlhé obdobie bol výskum zameraný hlavne na pohrebiská z dôvodu dychtivosti po senzáciách
– odkrývanie bohatých hrobov. Až od cca 90-tych rokov sa talianski a iní európski bádatelia
viac koncentrujú na detailné odkrývanie a dokumentovanie sídliskových komplexov Výskum
sídlisk doložil existenciu detských hrobov alebo depónií, avšak v južnej Etrúrii zatiaľ ide o malý
počet takýchto nálezových situácií (napr. Tarkvínia – Pian di Civita – hroby novorodencov
v obydliach; 7 – 8-ročný chlapec s epilepsiou – Bonghi Jovino, Chiaramonte-Treré, 1997, 
158-159). Početnejšie detské hroby sa vyskytujú na sídliskách v susednom Látiu (napr. na lo-
kalitách Rím – Forum Romanum, Eskvilín – Modica, 1993, 2007; Ficana – Jarva, 1981 etc.), ale
nevyvažujú plne deficit detských hrobov z pohrebísk. Vzhľadom na geografickú blízkosť by sa
dala predpokladať podobná tendencia aj v oblasti južnej Etrúrie. Ale keďže toto územie bolo
osídlené v skúmanom období iným etnikom, výskyt detských hrobov na sídliskách v oblasti
Látia nemôžeme použiť ako jednoznačnú paralelu. Na druhej strane nemôžeme vylúčiť možnosť
obojstranného prieniku určitých náboženských predstáv či kultúrnych zvykov. 

Okrem archeologických prameňov je pre výskum postavenia detí v etruskej spoločnosti ne-
vyhnutné pracovať aj s ďalšími prameňmi. Máme na mysli predovšetkým písomné, epigrafické,
ikonografické a etnologické pramene. Iba spojením všetkých dostupných prameňov sme schopní
budovať relevantné modely. 

Pre skúmané obdobie v súčasnosti nepoznáme žiadne písomné pramene. Pri tvorbe modelov
o postavení detí a zaobchádzaní s nimi v etruskej spoločnosti by nám mohli, ako sekundárne pra-
mene, poslúžiť pramene rímskej historickej spisby, i keď sú časovo vzdialenejšie. Použitie tý-
chto mladších prameňov je podľa nášho názoru opodstatnené – na jednej strane pre geografickú
blízkosť, no hlavne pre skutočnosť existencie „etruskej bázy“ pri formovaní rímskej kultúry.
Čo sa týka ikonografických prameňov, tak pre obdobie villanovskej kultúry poznáme len ojedi-
nelé príklady, ktoré sú do značnej miery štylizované a schematické, preto je problematické na
nich identifikovať zobrazenie detí. 

POHREBNÝ RÍTUS VK6

Na základe pohrebného rítu môžeme rekonštruovať len určitý ideálny model sociálneho posta-
venia pochovaného jedinca v spoločnosti. Tento však nemusí reflektovať reálne postavenie v so-
ciálnej organizácii spoločnosti v každodennom živote. Vyslovené závery o sociálnej organizácii
spoločnosti preto ostávajú vždy len v rovine hypotéz (abstraktný model skutočných spoločen-
ských vzťahov) (Krekovič, 1993, 8). Ak pripustíme, že v pohrebnom ríte sa určitým spôsobom
môže odrážať sociálna štruktúra spoločnosti, je opodstatneným východiskom pri snahe o inter-
pretáciu postavenia detí v spoločnosti porovnanie pohrebného rítu nedospelých a pohrebného rítu
dospelých jedincov. 

V ranom období etruskej kultúry v 10. – 9. stor. pred Kristom (VK) na území stredného Ta-
lianska dominoval žiarový pohrebný rítus, podobne ako v iných častiach Európy. Dominancia
kremácie zrejme súvisela so zmenami predstáv o posmrtnom živote, ktoré sú zaznamenané
v rámci širšieho európskeho priestoru (popolnicové polia). V tomto období sa predpokladá fun-
govanie egalitárnej spoločnosti na základe minimálnych rozdielov v bohatstve hrobových prí-
loh (pozri napr. Barker, Rasmusen, 2005). Pre tento časový úsek je charakteristický nízky počet
hrobových príloh. V období cca od konca 9. a v priebehu 8. stor. pred Kr. (rozkvet VK) sa popri
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6 Táto stať nemá za cieľ podať vyčerpávajúcu charakteristiku pohrebného rítu VK, ale len stručné a základné in-
formácie pre potreby uvedenia širšieho kontextu dotknutej témy.



žiarovom ríte začína presadzovať kostrový rítus. Pritom na jednotlivých pohrebiskách sa obja-
vuje koexistencia kostrového a žiarového pohrebného rítu. Tento proces neprebiehal rovnomerne
na celom území stredného Talianska. V rámci sledovaného priestoru južnej Etrúrie môžeme po-
zorovať lokálne rozdiely. Rozdiely evidujeme na celom území rozšírenia VK. Celkovo však
v tomto období prevláda žiarový pohrebný rítus. V období VK sú zároveň badateľné počiatky
výraznejšej sociálnej diferenciácie, čo sa prejavilo, okrem iného, aj nárastom hrobových príloh
(pozri napr. Amann, 2000, 35; Leigthon, 2004, 48; Cataldi, 1993, 20-23; Bartoloni, 1992, 30-31
etc.).

Pre žiarový pohrebný rítus sú najcharakteristickejšíe hroby typu pozzo s menším pozzeto-

m. Ide o cylindrické šachtové jamy s menšou šachtou, do ktorých bola umiestnená urna so spo-
polnenými pozostatkami zosnulého a prílohami. Urna bola prekrytá zväčša prevrátenou miskou
(hore dnom)7. Jama, do ktorej sa umiestnila urna, bola vyplnená pozostatkami z pohrebnej hra-
nice (pozri napr. Berardinetti, 1994, 7; Leighton, 2004, 48; Bartoloni 1992, 30-31, Cataldi, 1993,
20-23). Úprava hrobov vykazuje značnú variabilitu8 Niekedy mali žiarové hroby tvar a úpravu
jamy ako pre kostrový hrob. Kostrové hroby sú najčastejšie jednoduché jamy, tzv. fosse (fossa

sg.). Často bývajú po obvode obložené kameňmi. Do jamy bol zosnulý uložený naznak buď
priamo, alebo v drevenej truhle. Fragmenty dreva môžu pochádzať aj z výdrevy hrobových jám.
Vyskytujú sa aj hroby s kamennými sarkofágmi. Rovnako ako žiarové hroby, aj kostrové hroby
vykazujú bohatú variabilitu, čo sa týka úpravy (pozri Hencken, 1968; Veio, 1963, 1965, 1967,
1970, 1972, 1975).

Pochovávanie prebiehalo na spoločných pohrebiskách. To znamená, že išlo o pohrebiská,
ktoré dlhodobo využívali obyvatelia viacerých osád. Dôsledkom tohto spôsobu pochovávania sú
nekropoly so stovkami hrobov (napr. Veje – 9. až 7. stor. pred Kristom). Na pohrebiskách boli
pochovávaní dospelí aj nedospelí jedinci, ktorí však vykazujú určitý deficit v komparácii s poč-
tom hrobov prislúchajúcim dospelým jedincom. Villanovské pohrebiská boli poväčšine zakla-
dané v blízkosti neskorších hlavných centier. Mohli byť situované na svahu, pričom najstaršie
hroby sa nachádzajú na vrchu svahu. Pohrebisko sa postupne rozširovalo smerom nadol po celej
ploche svahu (Barker, Rasmusen, 2005, 72). 

Hrobový inventár bol do značnej miery podriadený príslušnosti ku konkrétnemu pohlaviu. Sú
vytvorené modely pre hrobový inventár dospelého jedinca mužského pohlavia a pre hrobový in-
ventár dospelého jedinca ženského pohlavia. V mužských hroboch sa spravidla nachádzajú pred-
mety, ktoré tvorili súčasť odevu pochovaného (predovšetkým spony), šperk a zrejme bežné
predmety dennej potreby (nože, britvy) a keramika, ktorá zrejme obsahovala obetné milodary
v podobe potravín. Výzbroj a výstroj sa v mužských hroboch vyskytuje minimálne, v 9. storočí
pred Kristom absentuje skoro úplne. Pre mužské hroby je charakteristický výskyt rôznych va-
riantov hadovitej spony9, väčšinou ide o jeden kus. Bežné ženské hroby obsahujú takisto súčasti
odevu pochovanej (spony – často v páre), šperk (náhrdelníky z korálikov, zo sklenej pasty etc.),
predmety súvisiace s tkaním (praslen, vreteno, cievky), keramiku s potravinami a iné bežné úžit-
kové predmety. Typicky ženskými sponami sa javia byť jednoduché oblúkové spony s rytou vý-
zdobou alebo rôznymi aplikáciami z jantáru, zo sklenej pasty a z kosti, ktoré sa v hroboch
objavujú zväčša v páre (pozri napr. Amann, 2000, 27-35; Bartoloni, 1992, 30-31; Berardinetti,
1994, 8, 10; Cataldi, 1993, 20-23; Guidi, 1993, 104; Barker, Rasmusen, 2005, 74; Toms, 1986,
47). 
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7 Urna mohla byť prekrytá napr. aj helmou. Ako urna mohol byť použitý model domu – tzv. domková/chyžovitá
urna.

8 Pozzo s lokulusom (výklenok), pozzo a risega (výstupok/výčnelok), prípadne urny mohli byť uložené do ka-
menných schránok (tuf, nenfro).

9 Treba však podotknúť, že tento druh spony sa ojedinele objavil aj v ženských hroboch.



POHREBNÝ RÍTUS DETÍ

V rámci tejto kapitoly by sme chceli priblížiť pohrebný rítus detí na území južnej Etrúrie. Ďalej
by sme chceli predstaviť predbežné výsledky výskumu, ktorého cieľom je konštrukcia obrazu
postavenia detí v ranej etruskej spoločnosti. Analyzujeme najmä publikovaný materiál z rôz-
nych polôh v rámci lokalít Veje, Tarkvínia, Cerveteri a ich širšieho okolia. Na identifikáciu det-
ských hrobov slúžil antropologický rozbor v súčinnosti s archeologickou analýzou. Poznanie
jednotlivých prvkov pohrebného rítu detí na základe hrobov, pri ktorých bol vek pochovaného
určený antropológmi, umožňuje identifikovať hroby detí aj medzi antropologicky neanalyzo-
vanými hrobmi. V rámci archeologickej analýzy10 sme sa zamerali na rozbor jednotlivých prvkov
pohrebného rítu dospelých a nedospelých jedincov na pohrebiskách a na ich vzájomnú kompa-
ráciu. 

Pre náš výskum máme k dispozícii, žiaľ, obmedzený počet nedospelých11 jedincov identifi-
kovaných antropologickou analýzou (54 zo 47 hrobových celkov) pochádzajúcich z lokality
Veje. Na analýzu sme použili vekové kategórie infans I a infans II, t. j. deti do veku cca. 12 –
13 rokov. Od tohto veku sa pomerne ťažko rozlišujú hroby juvenilných a dospelých jedincov bez
antropologickej analýzy, len na základe archeologického rozboru.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA VEJE – QUATTRO FONTANILI – POHREBISKO

Veje sa nachádzajú v blízkosti moderného centra Isola Farnese (pri Ríme, Látium) (Mapa 2).
Rozprestierali sa na rozsiahlej tufovej vyvýšenine. Archeologické výskumy na tejto lokalite do-
ložili pomerme husté osídlenie z raného etruského obdobia, čiže z obdobia villanovskej kultúry
(hlavne pohrebiská). Je to lokalita kontinuálne osídlená v podstate od neskorej doby bronzovej
(bronzo finale), vo väčšom meradle od doby železnej (prima etá del ferro) na viacerých polo-
hách. Väčšina pohrebísk bola objavená a aj čiastočne preskúmaná, prípadne vyrabovaná v 19.
storočí, resp. na začiatku 20. storočia. Najviac preskúmané sú pohrebiská12, menej polohy síd-
liskového charakteru13 (Bartoloni, Delpino, 1979, 17; Giannini, 2003, 126; Putz, 2007, 14).

Quattro Fontanili je jedným z pohrebísk, na ktorom pochovávali svojich zosnulých obyvate-
lia okolitých osád. Na tomto pohrebisku bolo preskúmaných približne 651 z 2000 identifikova-
ných hrobov. Značná časť hrobov (cca 50 %) bola narušená poľnohospodárskou činnosťou
a rabovaním. Pohrebný rítus na tomto pohrebisku bol žiarový aj kostrový. V 9. stor. pred Kris-
tom sa v podstate skoro výlučne pochovávalo žiarovo. Ku koncu 9. stor. pred Kristom sa obja-
vujú aj skupiny hrobov, v ktorých zrejme v rámci jednej rodiny bola zaužívaná biritualita
(Berardinetti, 1994, 7; Barker, Rasmusen, 2005 72; Toms, 1986, 42-44). 

Detská mortalita populácie pochovávajúcej na pohrebisku Veje – Quattro Fontanili bola vy-
soká, podobne ako na iných súčasných, ale aj chronologicky starších a mladších pohrebiskách.
Percentuálna hodnota detskej mortality, stanovená na základe počtu jedincov podrobených an-
tropologickej analýze, dosahuje až 46,67 % (do veku 13 rokov, Graf 1) (Pasarello, 1977, 176). 

Môžeme však predpokladať ešte určitý percentuálny nárast dát detskej mortality, keďže ab-
sentujú hroby detí mladšej vekovej skupiny 0 – 1 (fétusy, novorodenci a dojčatá). Deficit det-
ských hrobov môže súvisieť najmä s nezachovaním sa jemného antropologického materiálu
detských pozostatkov, s iným miestom uloženia pozostatkov detí tejto vekovej skupiny, prí-
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10 Tam, kde sa to dalo, samozrejme, v súčinnosti s antropologickou analýzou.
11 Pojem „nedospelý jedinec“ používame v práci hlavne pre vekové kategórie infans I a infans II.
12 Monte Michele, Valle la Fata, Grotta Gramiccia, Vaccareccia, Quattro Fontanili.
13 Piaza d´Armi, Portonaccio, na Monte Campanile.



padne s neadekvátne realizovaným archeolo-
gickým výskumom etc..14 Príčiny vysokej det-
skej úmrtnosti sa pripisujú predovšetkým
predčasným, resp. neúspešným pôrodom, te-
lesným postihnutiam nezlučiteľných so ži-
votom, rôznym infekciám a chorobám15, naj-
častejšie spôsobeným nedostatočnou hygienou
a nevhodnou, resp. aj nedostatočnou stravou
(pozri Grefen-Peters, 1999, 24; Hühne-Oster-
loh, 1989, 11; Molleson, 1981, 22; etc.). Ako
kritické obdobie pre malé deti sa javí aj fáza
odstavenia od dojčenia, realizovaná medzi 
6. a 24. mesiacom, ktorá predstavuje obdobie
zvýšeného rizika morbidity (chorobnosti)
a mortality (Hühne-Osterloh, 1989, 11-12).
K častému úmrtiu detí mohlo prispieť aj prak-
tikovanie odloženia detí, prípadne aj interrup-
cie vo vysokom štádiu tehotenstva alebo
infanticída. P. Passarelo (1977, 175) predpo-
kladá, že vo Vejách sa 1/3 obyvateľov nedožila
šiesteho roku života a 1/6 sa nedožila obdobia
medzi šiestym a trinástym rokom. Ako ďalšia
možnosť interpretácie deficitu detských hrobov
sa však vynára aj hypotéza, že deti neumierali
tak často, ako sa predpokladá.

Z celkového počtu 651 preskúmaných hro-
bov z pohrebiska Veje – Quattro Fontanili bolo
antropologickej analýze podrobených 93 hro-
bov (14,29 %). Počet antropologicky určených
detských jedincov vekovej kategórie infans
I a infans II z tejto lokality je 54. Pochovaní
boli v 47 hroboch. Na žiarové hroby pripadá 6
antropologicky určených jedincov a na hroby
kostrové – 42 jedincov. V prípade žiarových
hrobov (5 hrobov, v ktorých bolo 6 nedospe-
lých jedincov) ide zväčša o viacnásobné hroby.
Na pohrebisku Veje – Quattro Fontanili sme na
základe antropologického rozboru 54 nedospe-
lých jedincov (inf. I a inf. II) vyhodnotili ako
najpočetnejšiu skupinu pochovávaných detí
deti vo veku okolo 3 – 4 rokov (6 jedincov)
a potom deti vo veku okolo 7 – 8 rokov (6 je-
dincov), avšak tieto výsledky sú značne skreslené, keďže antropologický rozbor nebol realizo-
vaný na všetkých alebo aspoň na nadpolovičnej väčšine hrobov. Absentujú hroby detí do 1 roku
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14 Viac sa deficitu detí venuje príspevok K. Daňovej (v tomto zborníku), preto by sme túto problematiku ďalej ne-
rozoberali.

15 Napríklad genetické chyby, dyzentéria, gastroenteritída (Molleson, 1981), Cribra orbitalia, porózna hyperos-
tóza, tzv. Harrisove ryhy (Hühne-Osterloh, 1989), skorbut a i.

Mapa 2 Taliansko – Etrúria – Veje 
(podľa Barker, Rasmusen, 2005, 68, obr. 26 b)

Map 2 Italy – Etruria – Veio 
(after Barker, Rasmusen, 2005, 68, fig. 26 b)

Graf 1 Veje – Quattro Fontanili – mortalita 
(podľa Passarelo 1977, tab. 1)

Graph 1 Veii – Ouattro Fontanili – mortality 
(after Passarelo 1977, Tab. 1)



(jeden prípad). Pre túto prípadovú štúdiu boli použité iba detské hroby podrobené antropolo-
gickej analýze.

Žiarové hroby (Graf 2)

Nedospelí jedinci, ktorí boli spopolnení, sa rovnako ako jedinci dospelí vo väčšine prípadov
ukladali do hrobov typu pozzo s pozzetto-m, čiže do šachty zahĺbenej do podložia. Spopolnené
pozostatky mohli byť uložené do rôznych ossuárií, vybavené prílohami.

Najrozšírenejším spôsobom uloženia po-
zostatkov, tak dospelých, ako aj detských
jedincov, bolo uloženie spolu s prílohami do
urny, tzv. villanovskej amfory, ktorá bola
následne prekrytá miskou s dnom otočeným
nahor (Veje; Tarkvínia; Cerveteri). Iným,
zatiaľ veľmi ojedinele zisteným variantom
je uloženie spopolnených pozostatkov do
misky, ktorá bola vložená do urny dnom
nadol (napr. Tarkvínia – Villa Bruschi Fal-
gari – hrob č. 64: De Angelis, 2001, 89-91;
Cerveteri, Sorbo – hrob č. 97: Pohl, 1972,
24), pričom samotná urna obsahovala vý-
bavu. Tento poznatok zistili talianski báda-
telia pri podrobnom výskume prebieha-
júcom v 90-tych rokoch 20. storočia v po-
lohe Villa Bruschi Falgari v Tarkvínii. Na
základe antropologického rozboru sa po-
tvrdilo, že v miske boli uložené spopolnené
pozostatky dieťaťa (4 až 8-ročné dievča;
obr. 1)16 (De Angelis, 2001, 89-91). Ziste-
nie tohto spôsobu uloženia detských ostat-
kov vyvoláva potrebu revízie starších
nálezových správ, a to s cieľom zistiť práve
takéto varianty uloženia pozostatkov, prí-
padne to, či sú viazané výlučne na detské
pohreby. Podobný prípad sme týmto spôso-
bom zistili napríklad na pohrebisku Sorbo
v Cerveteri (hrob č. 97, Pohl, 1972, 24). Na
pohrebisku Quattro Fontanili zatiaľ nebol
podobný prípad zistený. Ďalší variant pred-
stavuje umiestnenie pozostatkov do urny,
ktorá bola vložená do dolia a to sa prekrylo
tufovou platňou (Veje – Quattro Fontanili).
Uloženie pozostatkov samotného spopolne-
ného nedospelého jedinca do kamenného
sarkofágu sa vyskytuje pomerne ojedinele
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Graf 2 Veje – Quattro Fontanili – výskyt detí
v žiarových hroboch – kombinácie s inými jedincami

Graph 2 Veii – Quattro Fontanili – cremation – infants 
and combination with other individuals

Obr. 1 pohrebisko Villa Bruschi Falgari – Tarquinia,
detský hrob č. 64 

(podľa De Angelis, 2001, 89, obr. 104)

Fig. 1 necropolis Villa Bruschi Falgari – Tarquinia,
child grave Nr. 64 (after De Angelis, 2001, 89, fig. 104)

16 pozzeto a risega (výčnelok)



(Tarkvínia – Impiccato – pozri Hencken, 1968; Tarkvínia – La Rose: Buranelli, 1983; Veje – Ca-
sale del Fosso: Buranelli, 1981).

Problém, s ktorým sa stretávame pri spracovávaní detských hrobov v prípade, že jedinci
v nich boli pochovaní žiarovo, je ich samotné určenie len na základe archeologickej analýzy.
V žiarových hrobov sa totiž často stretávame s fenoménom pochovania viacerých jedincov do
jedného hrobu. Na základe počtu antropologicky určených jedincov uložených v hroboch mô-
žeme rozlíšiť tieto varianty17: a) samostatné – 1 nedospelý jedinec (ojedinele); b) dvojhroby –
2 nedospelí jedinci alebo 1 nedospelý jedinec s dospelým, príp. s juvenilným jedincom; c) viac-
násobné hroby – kombinácia 1 alebo viacerých nedospelých jedincov s 1 alebo viacerými do-
spelými jedincami.

Kostrové hroby (Graf 3)

Deti pochované kostrovým spôsobom boli uložené do jamových hrobov, podobne ako dospelí
jedinci. Jama mala zväčša obdĺžnikový, poprípade trapézovitý tvar. Väčšinou bola jednoduchá,
ale mohla byť vybavená aj výklenkami pre prílohy alebo pre ďalších mŕtvych, alebo aj výčnel-
kami. Úprava jám pre kostrové pohreby vykazuje tiež značnú variabilitu. Existujú rôzne va-
rianty uloženia nedospelého jedinca18. Pomerne častým variantom bolo uloženie kostrových
pozostatkov jednoducho do jamy spolu s prílohami (Veje – Quattro Fontanili (Veio, 1963, 1965,
1967, 1970, 1972, 1975); Veje – Casale del Fosso: Buranelli, 1981; Tarkvínia: Hencken, 1968).
Stretávame sa aj s uložením zosnulého die-
ťaťa do sarkofágu, ktorý bol následne
umiestnený do jamy (Veje – Casale del
Fosso – Buranelli, 1981; Tarkvínia – Im-
piccato – Hencken, 1968; Vulci, Bisenzio –
Buranelli, 1981). Materiál, ktorý sa využí-
val na výrobu sarkofágov, sa čerpal z lokál-
nych zdrojov a boli to hlavne tuf a nenfro.
Niekedy, zrejme z finančných dôvodov, sa
namiesto sarkofágu použila drevená truhla,
do ktorej bol jedinec uložený (Veje –
Quattro Fontanili: Veio, 1963, 1965, 1967,
1970, 1972, 1975).

Deti, ako aj ostatní jedinci boli pochová-
vaní v hroboch samostatne. Výnimkou nie
sú ani dvojhroby či viacnásobné hroby. Pri dvojhroboch sa stretávame s rôznymi kombináciami,
napr. 2 nedospelí jedinci alebo 1 nedospelý jedinec s dospelým, príp. s juvenilným jedincom. Pri
viacnásobných hroboch sa kombinácie tiež obmieňajú, napr. kombinácia 1 alebo viacerých ne-
dospelých jedincov s 1 alebo viacerými dospelými jedincami, prípadne s juvenilným jedincom.

Hrobový inventár detských hrobov

Hrobový inventár väčšiny detských hrobov možno označiť ako „chudobný“. Nízky počet príloh
sa objavuje aj v hroboch dospelých jedincov (Graf 4). Medzi detskými hrobmi sa vyskytujú aj
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17 výber najčastejšie zastúpených variantov
18 Predstavený je tu len výber variantov

Graf 3 Veje – Quattro Fontanili – výskyt detí
v kostrových hroboch – kombinácie s inými jedincami

Graph 3 Veii – Quattro Fontanili – inhumation –
infants and combination with other individuals



tzv. bohaté hroby, ich výskyt je ale menej častý. Podobne ako v prípade hrobového inventáru do-
spelých jedincov, aj v detských hroboch sa nachádzali prílohy charakteristické pre určité po-
hlavie. V hroboch detí mužského pohlavia to boli najmä keramika, hadovité spony (zväčša po
jednom kuse), náhrdelníky (korálky zo skl. pasty), menej často náramky. V porovnaní s výba-
vou hrobov dospelých jedincov tu skoro úlpne absentujú zbrane (výnimka hrob GG13-14 ob-
sahujúci sekeru a kopiju). Nože, ktoré pravdepodobne nemuseli mať funkciu zbrane, sa objavili
v dvoch hroboch. Ďalej v nich chýba typicky mužská príloha ako britva, ktorá sa do hrobu dá-
vala chlapcom zrejme až od určitého veku. Britva sa našla iba v hrobe HH6-7, v ktorom boli ulo-
žené pozostatky dvoch detských jedincov, antropologicky určených ako inf. I (vek 5 rokov)
a inf. II (vek 9-11 rokov). Hroby detí ženského pohlavia obsahovali najmä jednoduchšie oblú-
kové spony (často v pároch), náramky, náhrdelníky (koráliky zo skl. pasty, jantáru), keramiku.
Chýbajú tu typicky ženské prílohy ako napríklad prasleny a iné predmety súvisiace s tkaním
(výnimka hrob MMNN19, inf. II – vek 6-8 rokov – praslen), opasky (výnimka dva bohatšie vy-
bavené hroby EE7-8B a GG6-7, v ktorých sa objavili aj náušnice).

V značnom množstve detských hrobov tieto
typické prílohy absentovali.

Na základe doterajšej analýzy sa zatiaľ ne-
preukázali výraznejšie dominantné kvality,
ktoré by boli charakteristické výlučne pre
detské hroby. V niektorých detských hroboch
z iných lokalít je niekoľko predmetov viažucich
sa najmä na detské hroby, avšak neobjavujú sa
výlučne v detských hroboch. Hypotetický pred-
poklad o menších rozmeroch keramiky a spôn
v detských hroboch, založený na analogických
nálezových situáciách a artefaktoch v bližšom
geografickom priestore (Látium – Osteria
dell´Osa: Bietti Sestieri, 1992), bude predme-
tom nášho ďalšieho výskumu. Keramika
u oboch pohlaví zrejme obsahovala potravinové

obety (?). Ide o najmä úžitkovú keramiku, nie veľmi kvalitnú (Veio, 1963, 1965, 1967, 1970,
1972, 1975). Analýza keramiky, spôn a ďalších relevantných artefaktov z hľadiska typológie
a chronológie je v štádiu rozpracovania.

Na pohrebisku Veje – Quattro Fontanili sa nachádzali aj „bohaté“ detské hroby (napr. hroby
HHII9, EE7-8B, HH6-7, GG6-7 – Veio, 1965, 1967). Tieto hroby okrem bežnej výbavy obsa-
hovali aj žezlá, zbrane, kovové nádoby, súčasti konského postroja, náušnice, súčasti opaska a zá-
vesky. Artefakty tohto druhu absentujú v chudobnejšie vybavených detských hroboch. R. W.
Teegen (1997, 239) v súvislosti s „bohatšími“ hrobmi poukazuje na koreláciu hĺbky hrobu a „bo-
hatosti“ výbavy.

„Špecifické“ prílohy 

V hrobovom inventári detí sa nachádzali aj rôzne špecifické prílohy alebo prílohy, ktoré sú z po-
hľadu človeka žijúceho v súčasnosti typické pre deti, ako napr. hračky. Hračky nemuseli mať vý-
lučne funkciu zabaviť dieťa, ale v niektorých prípadoch sa dá uvažovať aj o apotropajnej funkcii.
Často je však problematické rozlíšiť medzi predmetmi kultového charakteru a hračkami. Vte-
dajšie deti, rovnako ako dnešné deti, sa vďaka svojej fantázii dokázali zahrať v podstate s akým-
koľvek predmetom, ktorý nemusel mať primárne funkciu hračky. Avšak archeologicky sú
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Graf 4 Veje – Quattro Fontanili – výskyt
hrobových príloh v detských hroboch

Graph 4 Veii – Quattro Fontanili – grave offerings 
in infant graves



doložiteľné ako hračky najmä tie artefakty, ktoré boli na tento účel primárne vytvorené a ktoré
archeológ na základe svojich poznatkov dokáže ako hračky interpretovať (Stauch, 1994, 8-12;
Schmidt, 1971, 18-19).

Medzi nálezy, ktoré sa sporadicky objavujú v detských hroboch v južnej Etrúrii, patria napr.
bullae (buly), okruhliaky, drobná plastika. Bullae – buly19 alebo iné náhrdelníky, retiazky so zá-
veskami či s amuletmi a pod. mohli slúžiť ako prvé hračky, pričom mali zrejme aj ochrannú
funkciu. U Rimanov sa buly dávali deťom už v prvých dňoch po narodení, konkrétne pri sláv-
nosti pomenovania, a mali funkciu amuletu, ale zároveň boli aj odznakom slobodných občanov
(Schmidt, 1971, 18; Rawson, 2003, 111). Na pohrebisku Tarkvínia – Monterozzi sa našli v troch
hroboch (Hencken, 1968, 261, 262, 269), pár exemplárov pochádza aj z Vejí (vo Villa Giulia:
Warden, 1983, 69). G. P. Warden uvádza aj exemplár priamo z pohrebiska Quattro Fontanili
(KK10-11 Veio, 1965, 220; Warden, 1983, 69). V porovnaní s rímskou tradíciou20 je zaujímavé,
že buly z pohrebiska Monterozzi pochádzajú z hrobov dievčat a bula z pohrebiska Quattro Fon-
tanili pochádza z hrobu ženy (cca 25-ročnej). Ako hračky sa určite používali aj predmety z prí-
rodných materiálov rôznych tvarov, napr. kamienky. Po 4 a 5 kusov okruhliakov sa našlo v dvoch
detských hroboch na pohrebisku Cerveteri – Sorbo (žiarový hrob č. 83, kostrový hrob č. 145:
Pohl, 1972, 20, 138-141) aj v detskom hrobe z Tarkvínie – poloha Impiccato (hrob č. 73: Henc-
ken, 1968, 329). Drobné plastiky nájdené v detských hrobových celkoch (napr. modely zvierat)
sa tiež zvyknú interpretovať ako hračky, avšak nemôžeme vylúčiť ani ich interpretáciu ako kul-
tových predmetov. Väčšina hračiek bola asi z organických materiálov (ako bábiky etc.). Deti
určite nedisponovali veľkým množstvom hračiek, veľa času trávili pohybom vonku a hrami
s rôznymi prírodnými materiálmi, prípadne s predmetmi dennej potreby, ktoré videli používať
dospelých. 

V súvislosti s detskými hrobmi sa stretávame aj s tzv. sacími nádobkami. Ako príklad tzv.
sacej nádobky môžeme uviesť nález džbániku z polohy Impiccato v Tarkvínii (hrob č. 73: Henc-
ken, 1968, 329). Účel tejto nádoby nie je jasný, H. Hencken (1968, 329) predpokladá, že mala
funkciu fľaše na mlieko.

PREDBEŽNÉ ZHODNOTENIE PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE

Doposiaľ realizovaná časť archeologickej analýzy pohrebného rítu detí poukázala na určité pra-
videlnosti týkajúce sa týchto prvkov (archeologických kvalít):

Rozmery hrobov – v prípade inhumácie sú relevantné na určovanie detských hrobov, resp. na
odlíšenie detských hrobov od hrobov dospelých jedincov. Avšak len do určitého veku, dokedy
je badateľný fyzický rozdiel v telesnej konštrukcii medzi jednotlivými jedincami (aj preto pra-
cujeme iba s vekovými kategóriami inf. I., inf. II.). Ako pomocný prostriedok slúžia aj udávané
rozmery (i keď s určitou odchýlkou) zotlelých zvyškov drevených truhiel, ktoré boli v teréne či-
tateľné a následne zaznamenané.

Typológia detských hrobov, v prípade, že ide o samostatne pochovaných jedincov, sa v zá-
sade neodlišuje od hrobov dospelých jedincov, pokiaľ ide o ich tvar a úpravu jám. Pri žiarových
hroboch rozmery jám dospelých a detských hrobov predbežne nevykazujú žiadne zásadné roz-
diely. 

287

19 Tarkvínia – Monterozzi – poloha Arcatelle (cassa with child´s burial; bronz), Monterozzi (cassetta with knobbed
jar, bronz – 3 ks; cassa of travertine No. 1). 

20 Buly dostávali prevažne chlapci.



Lokalizácia pozostatkov v rámci hrobového celku – v niektorých prípadoch je použiteľná na
stanovenie detského hrobu, napr.: a) ak ide o kostrový hrob – dospelý jedinec je pochovaný
v hlavnej jame a dieťa je umiestnené do výklenku tzv. lokulusu; b) ak ide o žiarový hrob, napr.
nálezová situácia z lokality Villa Bruschi Falgari (De Angelis, 2001), keď spopolnené pozo-
statky dieťaťa boli uložené do misky, ktorá bola dnom vložená do urny.

Lokalizácia hrobov v rámci pohrebiska – na niektorých pohrebiskách v rámci širšieho prie-
storu Etrúrie a Látia sú detské hroby koncentrované v okrajových zónach pohrebiska (Barto-
loni, 2006, 19; 2003, 103). Na pohrebisku Veje – Quattro Fontanili sú detské hroby lokalizované
najčastejšie v rámci predpokladaných rodinných nukleusov. Nie je predbežne pozorovaná špe-
cifická koncentrácia detských hrobov v rámci pohrebiska.

Malé množstvo hrobových príloh – je typické pre detské hroby, avšak nie výlučne. Tento
faktor môžeme využiť na určovanie detských hrobov len v korelácii s ostatnými relevantnej-
šími archeologickými kvalitami.

Rozmery hrobových príloh (náramky, keramika?, spony?) – sa javia zatiaľ ako relatívne re-
levantné pre určovanie detských hrobov. V tomto prípade je však problematické jednoznačne de-
finovať interval (rozmer), v rámci ktorého by sme mohli hovoriť o miniaturizovanom predmete.
Rozmery hrobových príloh sú preto vhodné na identifikáciu detských hrobov len ako jedna
z vlastností, použitá len v súčinnosti s ďalšími uvádzanými kvalitami.

Vďalších krokoch analýzy by sme sa chceli zamerať na vyššie spomínaný typologický a chro-
nologický rozbor spôn a keramiky, prípadne ďalších predmetov. Chceli by sme vytvoriť aj kom-
parácie rozmerov keramiky a spôn nájdených v detských hroboch a v hroboch dospelých
jedincov. Na niektorých lokalitách sa totiž ukazuje tendencia vkladať miniatúrne alebo menšie
predmety práve do detských hrobov. Môže však ísť o lokálne špecifikum, ktoré na predmetných
lokalitách nenájde paralely.

Špecifické hrobové prílohy – v prípade niektorých kategórií predmetov (napr. buly) sme pre-
dovšetkým na základe ich formy a za pomoci analógií oprávnení predpokladať ich zvýšený vý-
skyt v detských hroboch. Takéto predmety nám podobne ako v predchádzajúcom prípade
umožňujú spolu s ďalšími uvedenými kvalitami identifikovať detské hroby.

ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Hlavným zámerom tejto práce bolo informovať o predbežných výsledkoch výskumu, ktorého
cieľom je konštrukcia obrazu postavenia detí v etruskej spoločnosti. Jedným z teoretických vý-
chodísk práce je predpoklad, že sociálna štruktúra spoločnosti sa určitým spôsobom odrážala
v jej pohrebnom ríte. Preto pri výskume pracujeme s archeologickými prameňmi z pohrebisko-
vých lokalít. Uvedomujeme si, že na základe archeologických prameňov možno konštruovať
sociálny status detí len v podobe určitých modelov. Pre skúmané obdobie však archeologické
pramene v súčasnosti predstavujú jediný relevantnejší súbor prameňov, ktoré nám aspoň v ob-
medzenej miere môžu pomôcť pochopiť špecifickú časť zložitého svet sociálnych vzťahov ra-
ného obdobia etruskej spoločnosti. Ak chceme vytvoriť obraz o postavení detí v spoločnosti,
musíme najskôr identifikovať detské hroby. V tomto príspevku sme sa snažili priblížiť proble-
matiku identifikácie detských hrobov (v prípade, že nedisponujeme antropologickou analýzou).
Po dokončení archeologických analýz stručne predstavených v tejto práci v ďalších krokoch vý-
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skumu zameriame svoju pozornosť na konkrétne otázky súvisiace s postavením detí v etruskej
spoločnosti. Pozornosť by sme chceli zamerať predovšetkým: a) na otázku zmeny statusu detí
v závislosti od ich veku; b) na otázku príslušnosti detí ku niektorej sociálnej vrstve. Tieto otázky
budeme sledovať v diachrónnej rovine (sledovať zmeny v rámci skúmaných časových horizon-
tov). Charakter prameňov (ich informačný potenciál), ako aj stav výskumu nám neumožnia
v úplnosti odpovedať na uvedené otázky. Vyslovené hypotézy však umožnia rozvinúť ďalší 
výskum, zameraný na ich testovanie a verifikáciu.

Príspevok vznikol v rámci grantu VEGA č. 1/0197/08.

Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Summary

Burial rite of the Villanovan culture – problems concerning child graves

The paper provides a brief insight into issues related to the status of children21 in early Etruscan period,
i.e. of Villanovan culture in early Iron Age (prima età del ferro). Geographically, we deal with the territory
covering central Italy in the region of South Etruria (Tuscany, Latium (Map 1). Chronologically, we deal
with the period of blooming Villanovan culture (9th – 8th century BC). This paper’s main objective is to
present results of preliminary analysis of research aimed at reconstruction of children’s status in the
Etruscan society from data gathered predominantly at burial sites Veio, Tarquinia and Cerveteri as well
as others. We attempted to clarify the issues of identification of child graves (in case we do not have
anthropological analysis at our disposal). The most frequently used archaeological sources used to
reconstruct the “children’s world” are graves and finds coming from settlement contexts. A funeral rite
may only serve us to reconstruct a certain ideal model of social status of a buried individual in the society.
If we assume that a funeral rite may in certain ways reflect social structure of society, it is reasonable to
base interpretation of children’s status in the society on comparison of funeral rites of infants and adults. 

Unfortunately, only a limited number of infants (infans I and infans II) subjected to anthropological
analysis (54 out of 47 graves) are available for research. In the analysis, we used age categories infans
I and infans II, i. e., children around 12 – 13 years old. 
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Case study Veio – Quattro Fontanili – burial site

Infant mortality at burial site Veio – Quattro Fontanili is high, which corresponds with other
contemporary, but also chronologically older and younger burial sites. Percentage of infant mortality,
which was determined based on the number of individuals subjected to anthropological analysis, amounts
to 46.67 % (age 13 and below; Graph 1) (Pasarello, 1977, p. 176). It may be assumed that the percentage
of infant mortality is even higher, because there are no graves of younger children aged 0 – 1 (foetuses,
newborns and nurselings). The absence of child graves may be explained by the fact that fine
anthropological material of children’s remains was not preserved, by the fact that remains of children from
this age group were buried in a different place or by inadequate archaeological research etc.22 Reasons
for high infant mortality are attributed especially to premature births or unsuccessful births, physical
disabilities incompatible with life, various infections and diseases23 caused predominantly by insufficient
hygiene and inappropriate or insufficient diet (see Grefen-Peters, 1999, p. 24; Hühne-Osterloh, 1989,
p. 11; Molleson, 1981, p. 22; etc.). The weaning phase between 6th and 24th month appears to be a critical
period for small children as it is a period of increased risk of morbidity and mortality (Hühne-Osterloh,
1989, p. 11-12). High infant mortality may have also been caused by the fact that children were
abandoned, by interruptions during heavy pregnancy or infanticide. P. Passarelo (1977, p. 175) assumes
that 1/3 of Veio population died before 6th year of life and 1/6 died between 6th and 13th year of life. Other
possibility how to interpret the absence of child graves could be the hypothesis, that the small children
did not die so often.

As much as 93 (14,29 %) graves from the total number of around 651 researched graves at burial site
Veio – Quattro Fontanili were subjected to anthropological analysis. The number of anthropologically
determined infants in the age category infans I and infans II at this location is 54; they were buried in 47
graves. Cremation graves contained 6 anthropologically determined individuals and skeletal graves
contained 42 individuals. Cremation graves (5 graves containing 6 infants) are usually multiple graves.
Anthropological analysis of 54 infants (inf. I and inf. II) at burial site Veio – Quattro Fontanili showed
that the most frequent group of buried children were children aged around 3 to 4 (6 infants) and children
aged around 7 to 8 years (6 infants). However, these results are quite distorted, because the
anthropological analysis was not performed for all or at least the majority of graves. Graves of children
below 1 year of age are totally absent. 

Cremation graves (selection – Graph 2): 
1. Burial with accessories in amphora-shaped urn, so-called Villanovan amphora, which was covered

with a bowl placed upside down (Veio; Tarquinia; Cerveteri). 
2. Burial of cremated remains in a bowl, which was placed in the urn bottom down (Fig. 1) (e. g.

Tarquinia – Villa Bruschi Falgari – grave no. 64 – De Angelis, 2001, pp. 89-91); Cerveteri – Sorbo –
grave no. 97 – Pohl, 1972, p. 24). The type of burial of infants’ remains that was found requires
revision of older surveys and finding reports in order to determine if authors of such surveys mention
these very variants of burial of remains and if they are connected exclusively with children’s burials.
Revision of selected published finding reports so far has revealed that a similar case was found at
burial site Sorbo in Cerveteri (grave no. 97, Pohl, 1972, p. 24).

3. Burial of remains in an urn, which was placed in dolia and covered by tuff plate (Veio – Quattro
Fontanili).
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4. burial of remains of a cremated infant in a stone sarcophagus occurs relatively sporadically (Tarquinia
– Impiccato: Hencken, 1968; Tarquinia – La Rose: Buranelli, 1983; Veio – Casale del Fosso: Bu-
ranelli, 1981).
Based on the number of anthropologically specified individuals buried in graves, the following

variants can be distinguished24: a) separate grave – 1 infant (sporadic); b) double graves – 2 infants or 1
infant and 1 adult or juvenile; c) multiple graves – combination of 1 or more infants with one or more
adults.

Skeletal graves (selection – Graph 3):
1. A relatively frequent variant was burial of skeletal remains in a simple pit with accessories (Veio –

Quattro Fontanili (Veio, 1963, 1965, 1967, 1970, 1972, 1975); Veio – Casale del Fosso: Buranelli,
1981; Tarquinia: Hencken, 1968). 

2. There is also burial of a deceased child in a sarcophagus, which was placed in a pit (Veio – Casale del
Fosso: Buranelli, 1981; Tarquinia – Impiccato: Hencken, 1968; Vulci, Bisenzio: Buranelli, 1981).
Material used to build sarcophagi came from local sources, especially tuff and nenfro. Sometimes,
probably for financial reasons, a wooden coffin was used instead of a sarcophagus, where an individual
was placed (Veio – Quattro Fontanili – Veio, 1963, 1965, 1967, 1970, 1972, 1975). 
Infants as well as adults were usually buried separately. However, double and multiple graves were

also common. Double graves were a combination of 2 infants or 1 infant and 1 adult or juvenile. Multiple
graves were a combination of 1 or more infants and 1 or more adults or juveniles.

Content of child graves was usually “poor”. Few accessories are also found in adults’ graves (Graph
4). There were also some “rich” child graves, but they are less frequent (e.g. graves HHII9, EE7-8B,
HH6-7, GG6-7 – Veio 1965, 1967). Child graves contain accessories typical for male or female infants
– the same applies to adult graves. Graves of male infants contain especially serpentine pottery, fibulae
(1 piece), necklaces, (glass beads), also bracelets, but not very often. The weapons are absent (only
exception is the grave GG13-14 with axe and lance). Knives were found in two graves (function?). The
typical object, razor, is also absent, which is probably given into boys graves since the certain age. Razor
was found only in the grave HH6-7, with two children burials( inf. I – 5 years and inf. II – 9-11 years).
Female infant graves often contain simple arched fibulae (two pieces), bracelets, necklaces (glass or
amber beads), charms and pottery. Typical women object as whorl and other weaving accessories are
absent (only MMNN19, inf. II – age 6-8 years –whorl), belts (only two richer graves EE7-8B and GG6-
7 contain them, and only these two graves from child graves contain also earrings). However, these
typical accessories are absent in a considerable number of child graves. Child graves contain various
specific accessories typical for children today such as toys. Finds that are sporadically found in child
graves in south Etruria include e.g. bullae (bulls), pebbles and small sculptures. Bullae or other necklaces,
chains with charms or amulets and so on may have served as first toys. Three specimens were found at
burial site Tarquinia – Monterozzi (Hencken, 1968, 261, 262, 269), a couple of specimens come from Veio
(in Villa Giulia: Warden, 1983, p. 69). G. P. Warden lists a specimen directly from burial site Quattro
Fontanili (KK10-11 Veio, 1965, 220; Warden, 1983, p. 69). It is interesting that in comparison with
Roman tradition, bulls from burial site Monterozzi come from girl’s graves and the bull from burial site
Quattro Fontanili from a women’s grave (around 25 years old). Objects from natural materials of different
shapes such as pebbles were definitely used as toys. More pebbles were found in two child graves 
at burial site Cerveteri – Sorbo (cremation grave no. 83, skeletal grave no. 145 – Pohl, 1972, 20, p.
138-141) and in a children’s grave in Tarquinia – location Impiccato (grave no. 73 – Hencken, 1968,
p. 329). Small sculptures found in child graves (e. g. animal models) are usually identified as toys;
however, we cannot rule out their interpretation as cult objects. 
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Preliminary assessment of the case study

Archaeological analysis of children’s funeral rite performed so far has shown certain regularities of the
following factors (archaeological qualities):

Grave dimensions – are relevant in order to determine child graves or distinguish child graves from
adults’ graves in case of inhumation. However, this applies only until a certain age – when physical
differences between bodily constitution of individuals may be observed (therefore, we only work with
age categories inf. I. and inf. II.). As an indicator serve also documented dimension of rotten fragments
of wooden coffins.

Typology of child graves does not substantially differ from adults’ graves in terms of shape and layout
of pits. Pit dimensions of cremation graves of children and adults have shown no substantial differences. 

Location of remains in a grave – may be, in certain cases, used to determine a children’s grave, e.g.
a) in case of a skeletal grave – adult is buried in the main pit and infant is placed in a recess – so-called
loculus; b) in case of a cremation grave, for example a find at locality Villa Bruschi Falgari (De Angelis,
2001) where cremated remains of a child were placed in a bowl that was inserted in an urn bottom down.

Location of graves at burial site – at some burial sites in the wider territory of Etruria and Latium,
child graves are concentrated at the periphery (Bartoloni, 2006, 19; 2003, 103). Child graves at burial site
Veio – Quattro Fontanili are most frequently located in assumed family nucleuses. We have not observed
a specific concentration of child graves at a burial site.

Small number of grave accessories – is typical for child graves, but not exclusively. This factor may
be used to determine child graves only if correlated with more relevant archaeological qualities.

Dimensions of grave accessories (bracelets, pottery?, fibulae?) – have appeared as relatively relevant
for determination of child graves. However, in this case it is difficult to unambiguously define the interval
(dimension) of a miniaturized object. Dimensions of grave accessories are therefore suitable to identify
child graves only as one of the qualities that is used together with other listed qualities. 

In further analysis, we would like to attempt to compare dimensions of pottery and pins found in
children’s and adults’ graves. The reason for this is that some locations show a tendency to place miniature
or smaller objects in child graves. However, this may be locale-specific and parallels may not be found
at the localities in question.

Specific grave accessories – it is justified to assume increased occurrence of certain object categories
(e.g. bulls) in child graves based on their form and using analogy. As in the previous case, such objects
– together with other listed qualities – enable us to identify child graves.

Closing comments

The main objective of this paper is to inform about preliminary results of our research aimed at
reconstruction of status of children in the Etruscan society. One of the theoretical foundations for this
paper is the assumption that social structure of a society is reflected in its funeral rite. As a result, our
research is based on burial site archaeological sources. We realise that archaeological sources may only
be used to reconstruct social status of children as a model; however, archaeological sources are currently
the only relevant source for the researched period. They help us understand – to a limited extent –
a specific part of the complicated world of social relations in the early era of the Etruscan society. In order
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to reconstruct status of children in the society, our first step is to identify child graves. This article attempts
to explain the issues related to identification of child graves (if anthropological analysis is not available).
After completion of the archaeological analyses outlined in this paper, next steps of research will focus
on specific issues related to status of children in the Etruscan society. We would like to concentrate
especially on the following: a) the issue of change in children’s status depending on their age; b) the
issue of children belonging to a certain social class. We will attempt to study these issues on a diachronic
level (study changes within researched time horizons). We realise that the nature of sources (their
information potential) as well as the research situation will not allow us to understand the issues fully;
however, the expressed hypotheses will enable us to develop further research focused on their testing and
verification. 

Translation: Matúš Benkovič
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DISKUSIA





„TÍ DRUHÍ“ A „TEORETICKÍ“ ARCHEOLÓGOVIA

Marek Hladík

„THE OTHER“ AND „THEORETICAL“ ARCHEOLOGISTS

Abstract: In the article, the author responds to work by E. Krekovič (2009) published in the latest volume of this

magazine. He discusses the relationship between so-called theoretical and so-called terrain archaeology. He draws

attention to the fact that theoretical and methodological foundations have no significance without terrain research

and subsequent processing of data. On the other hand, terrain research aimed at obtaining and description 

(documentation) of individual facts cannot be considered scientific activity without developing theory and metho-

dology of archaeology. In conclusion, the author emphasises that bringing the theory and practice closer together

is a task especially for universities. These institutions should integrate the theory that studies the existing trends as

thoroughly as possible and practice that tests theoretical foundations in terrain.

Ako už názov príspevku napovedá, k napísaniu nasledujúcich riadkov ma priviedol článok 
E. Krekoviča, uverejnený v ostatnom čísle tohto periodika (Krekovič, 2009, s. 225-227). Jeho
myšlienky a úvahy sú zaujímavé a v mnohom podnetné. V každom prípade musím súhlasiť
s tvrdením, že pre riešenie problémov (nielen v archeológii) je rozhodujúca lepšia komunikácia.
Mojím cieľom je na tomto mieste nadviazať na myšlienky uvedené v práci E. Krekoviča a ďalej
ich rozviesť a predovšetkým sa zamyslieť nad diskutovanou dichotómiou archeológie, či pres-
nejšie povedané archeológov. 

Jadrom úvah je v tomto prípade vzťah medzi „teoretickou“ archeológiou a konkrétnou ar-
cheologickou praxou (často označovanej ako „terénna“ archeológia). E. Krekovič sa pozerá na
problém v akejsi „zosobňujúcej“ rovine, keď hodnotí vzťah medzi „teoretickými“ archeológmi
a „tými druhými“. V texte tiež používa označenie prakticky orientovaní archeológovia. Vyhýba
sa však pojmu praktickí archeológovia. Tento postoj odôvodňuje, tvrdením, že aj s pomedzi teo-
retických archeológov mnohí vedú terénne výskumy. V prípade, že teoretický archeológ pre-
kračuje hranice salónnych zamyslení a teoretické a metodologické úvahy využíva na tvorbu
konkrétnej metodiky výskumu, vtedy ide o ideálny stav. Budovanie teoretických a metodolo-
gických východísk je podľa môjho názoru dôležité práve vo vzťahu k tvorbe metodiky výskumu.
Teória teda predstavuje základný kameň, ktorý rozhoduje o spôsobe kladenia otázok a postupe
pri hľadaní odpovedí. Určuje paradigmu vedeckého prístupu jednotlivca, skupiny či celej ge-
nerácie archeológov. Preto je asi namieste otázka o opodstatnenosti takých teoretických prác,
ktoré nemajú ambíciu (či schopnosť) prekročiť prahy kabinetov. Inak povedané: Sú pre ar-
cheológiu relevantné teoretické východiská neaplikované (neaplikovateľné) v praxi? 

V úvodnej časti práce E. Krekovič poukazuje na problém jazykovej bariéry a obmedzeného
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prístupu k zahraničnej literatúre v období totality do roku 1989. Orientácia na nemeckú ar-
cheologickú školu, ktorá je dôsledkom tejto situácie, je jednou z hlavných príčin (popri nároč-
nosti teoretických textov) spôsobujúcich, že veľká časť archeológov na Slovensku sa ešte
v súčasnosti pohybuje v hraniciach typologicko-chronologickej a kultúrno-historickej para-
digmy. Jedným z dôsledkov tohto stavu je práve akási „fascinácia nálezmi“. Tento stav čias-
točne vysvetľuje pomerne jednostranná orientácia na nemeckú archeológiu. Avšak aj v nemeckej
povojnovej archeológii sa rozvíjali smery, ktoré mali viac spoločných bodov s novými (proce-
suálnymi) trendmi anglo- americkej archeológie než s chronologicko-typologickou paradigmou.
Mám tu na mysli predovšetkým Jankuhnovu sídelnú archeológiu (Jankuhn, 1977). 

E. Krekovič „definuje“ „tých druhých“ ako archeológov, ktorí sa nezaujímajú o teóriu. V texte
sa postupne zamýšľa nad akýmisi „hlavnými“ argumentmi, ktoré „tí druhí“ používajú, aby ospra-
vedlnili svoj nezáujem o teóriu. 

Na prvom mieste je problém jednoducho zhrnutý do tvrdenia, že archeológia nie je filozofia.
Tu by som sa rád vrátil k otázke, či a do akej miery sú pre archeológiu relevantné teoretické
úvahy. Kde je hranica, ktorej prekročením archeológ („teoretik“) opúšťa domovskú pôdu ar-
cheológie a dostáva sa na územie filozofie vedy? Práve vyššie uvedené východisko, že teória
predstavuje základný kameň pri budovaní metodiky výskumu, a teda definuje spôsob kladenia
otázok a hľadania odpovedí, považujem za túto hranicu. Ide však o hranicu veľmi širokú
a v niektorých prípadoch skoro až nerozpoznateľnú. Vývoj archeológie ako vedy v priebehu 
20. storočia ukazuje na jej pevné väzby s inými sociálnymi vednými disciplínami, ale aj s em-
pirickými vedami. A v komplexnejšom pohľade reflektuje vývoj filozofického a politického
myslenia vôbec. Základná schéma vývoja archeologických paradigiem – od evolucionistickej
(typologicko-chronologickej) cez kultúrno-historickú, procesuálnu až po postprocesuálnu –
v podstate zodpovedá vývoju filozofického myslenia od pozitivizmu cez štrukturalizmus, re-
dukcionaliznus a teóriu systémov až po holizmus (prehľadne pozri napr. Bernbeck, 1997; John-
son, 1999; Renfrew, Bahn, 2000). Vývoj vedeckého myslenia vo všeobecnosti teda určoval
spôsob kladenia otázok a determinoval súbor metodických postupov aj v archeológii. Teoretickí
archeológovia teda stáli a neustále stoja na pomyselnej hranici medzi viacerými sociálnymi ved-
nými disciplínami. V ideálnom prípade by mali byť akýmisi prostredníkmi, ktorí prinášajú do
sveta archeológie nové myšlienkové prúdy a podnety, pričom hľadajú možnosti „využitia“ tý-
chto poznatkov v archeologickom výskume, teda pri procese tvorby čo najvierohodnejšieho ob-
razu minulosti.

Druhý argument prakticky orientovaných archeológov, ktorému venuje pozornosť E. Kre-
kovič, je tvrdenie, že na teóriu nemajú čas, lebo musia pracovať s materiálom (hmotnou kultú-
rou). V reakcii na tento argument E. Krekovič poukazuje na problém neustále pribúdajúceho
nového a nového archeologického materiálu, ktorý čaká na spracovanie. Ide o problém aktu-
álny predovšetkým v súvislosti s rozsiahlymi záchrannými archeologickými výskumami a zo
zhodnotením ich prínosu pre rozvoj archeológie ako vednej disciplíny, pre prehĺbenie poznanie
minulosti a pre ochranu pamiatok v krajine. Tejto problematike sa v dnešnej dobe venuje po-
zornosť na mnohých fórach, vrátim sa preto radšej k problému samotného spôsobu získavania
(terénny výskum) a hlavne „spracovanie“ archeologických prameňov. Možno realizovať terénny
výskum a následné „spracovanie“ materiálu bez kvalitných teoretických základov? Na túto
otázku musím na základe skúseností z praxe odpovedať: áno. Avšak takéto práce sú plné intui-
tívnych postupov a nevyslovených predpokladov. Inak povedané, aj keď prakticky orientovaný
archeológ nejaví záujem o teóriu, postupy a spôsob práce, ktoré sa „naučil“ od iných archeoló-
gov (priamo od učiteľov, starších kolegov, ale aj nepriamo z ich prác) , v konečnom dôsledku
vychádzajú z nejakých metodologických východísk a ako také, sú ukotvené v niektorej para-
digme. Prax ukazuje, že opísaný postup práce je pomerne bežný a, samozrejme, prináša aj mnohé
pozitívne výsledky. Jeho hlavným rizikom je však príliš veľká tendencia k stagnácii. Pomalý
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vývoj metodiky terénneho výskumu a spracovania, ktorý nereflektuje dynamiku okolia a takto
sa dostáva do izolácie. A práve v tom je úloha teoretickej archeológie – podnecovať konštruk-
tívnu diskusiu vo vnútri samotného odboru, ako aj smerom von k ďalším vedným disciplínam.

V záverečnej časti práce sa E. Krekovič zamýšľa nad problémom úzkej „časovej“ špeciali-
zácie archeológov na Slovensku. Ako akýsi protiklad uvádza archeológov, ktorí skúmajú špeci-
fické problémy (letecká archeológia, ekológia a pod.). Podľa môjho názoru je „časová“
špecializácia v súčasnosti v archeológii (aspoň v stredoeurópskom priestore) nevyhnutná. Ako
môžeme skúmať fenomény naprieč niekoľkými chronologickými periódami, ak nedisponujeme
kvalitnými analýzami a syntézami prameňov z ťažiskových archeologických lokalít alebo z krát-
kych časových úsekov? Pravdou je, že sledovanie konkrétneho fenoménu, či už v empiricko-ar-
cheologickej, alebo v kultúrnej rovine, v dlhšom časovom horizonte môže odhaliť inak
nepoznateľné zákonitosti v správaní sa systému, avšak bez dôkladnej kritiky prameňov (resp. bez
jej dôkladnej prípravy) sú takéto syntézy plné chybných dát. Práce, ktoré majú ambíciu riešiť vy-
brané fenomény v širších priestorových a časových súvislostiach, vždy narazia na problém ne-
rovnomernej pramennej základne. Tento problém opäť môže pomôcť prekonať len kvalitne
vybudovaná metodika výskumu, postavená na dobrých teoretických základoch. V opačnom prí-
pade budujeme modely poznačené výraznou metodologickou naivitou.

Vo svetle predchádzajúcich úvah nepovažujem za prínosné (a už vôbec nie za nutné) tradičné
delenie archeológov na teoretických a viac prakticky orientovaných. Teoretickým a metodolo-
gickým východiskám bez terénneho výskumu a následnej analýzy, syntézy a interpretácie dát
chýba opodstatnenie a, naopak, bez rozpracovania teórie a metodológie archeológie terénny vý-
skum zameraný na získavanie a opis (dokumentáciu) jednotlivých faktov nemôžeme považovať
za vedeckú činnosť. Priblížiť teóriu a prax je podľa môjho názoru predovšetkým úlohou pre vy-
soké školy. Práve v týchto inštitúciách by mala ruka v ruke kráčať teória podrobne sledujúca exi-
stujúce trendy a prax testujúca teoretické východiská v teréne.
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Summary

„The other“ and „theoretical“ archeologists

The work responds to the article by E. Krekovič published in the latest volume of this magazine
(Krekovič, 2009, pp. 225-227). The thoughts focus on the relationship between “theoretical” archaeology
and actual archaeological practice (which is often called “terrain” archaeology). In my opinion,
development of theoretical and methodological foundations is important especially in relation to creation
of research methodology. Hence, theory constitutes the cornerstone that decides the method of asking
questions and the process of finding answers. It determines the paradigm of scientific approach of an
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individual, a group or a whole generation of archaeologists. Therefore, this may call into question the
significance of theoretical works that lack ambition (or ability) to go beyond thresholds of study rooms.
In other words, are theoretical foundations that were not (or cannot be) applied in practice relevant for
archaeology? On the other hand, we must ask ourselves a question whether it is possible to carry out
terrain research and subsequent “processing” of material without good-quality theoretical foundations.
The answer to this question, based on my practical experience, is yes. However, such works are full of
intuitive procedures and implicit assumptions. In other words, even if a practically oriented archaeologist
does not show interest in theory, procedures and working methods that were “learnt” from other
archaeologists (teachers, older colleagues) are, after all, based on certain methodological foundations
and as such are anchored in a certain paradigm. The practice shows that the described work methods are
relatively common and, of course, yield many positive results, too. The main risk they involve is that they
are too prone to stagnation. Thus, slow development of terrain research methodology and processing
that does not reflect the surrounding dynamics becomes isolated. That is what the task of theoretical
archaeology is: to promote constructive discussion within the field of study itself as well as outwards with
other scientific fields. In the light of the preceding thoughts I do not consider productive (and even less
so necessary) to traditionally divide archaeologists into theoretical ones and more practically oriented
ones. Theoretical and methodological foundations have no significance without terrain research and
subsequent processing of data and, on the other hand, terrain research aimed at obtaining and description
(documentation) of individual facts cannot be considered scientific activity without developing theory and
methodology of archaeology. In my opinion, bringing the theory and practice closer together is a task
especially for universities. These institutions should integrate the theory that studies the existing trends
as thoroughly as possible and practice that tests theoretical foundations in terrain.
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