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HERSTELLUNG VON PERLEN AUS KNOCHEN, 
GEWEIH UND PERLMUTT IN DEN KULTUREN DES 

FRÜHBRONZEZEITLICHEN KARPATENVORLÄNDISCHEN 
EPISCHNURKERAMISCHEN KULTURKOMPLEXES

Jozef Bátora

MANUFACTURING OF BONE, ANTLER AND NACRE BEADS IN THE EARLY 
BRONZE AGE EPI-CORDED WARE CARPATHIAN CULTURAL COMPLEX 

Abstract: This study deals with problems connected with bone, antler and nacre manufacture in four cultures of 
the epi-Corded Ware Carpathian cultural complex. Remarkably, while in the Nitra culture in southwest Slovakia, 
the bone, antler and nacre manufacture predominated, the Košťany culture in east Slovakia and the Mierzanowice 
culture in Lesser Poland and west Ukraine rather show the manufacture of nacre and faience. This differentiation 
of bead production is supported not only by finished artefacts from graves, but also by numerous semi-finished 
products therein. Based on this, graves of manufacturers can be identified. The anthropological analysis of the 
inhumations in graves with semi-finished artefacts of the mentioned bead types proved, that they were manufactured 
by adult women, mostly in adultus-maturus age. The number of female graves with semi-finished beads was in 
range from one to three (mostly two) graves. The question is, whether this number reflects the real number of 
producers in contemporary societies, since the number of currently known beads made mostly from bone and 
antler is enormously high. 

Key words: Slovakia, Poland, west Ukraine, Early Bronze Age, graveyards, manufacture and manufacturers, 
semi-finished artefacts, bone antler and nacre beads.

Außer der metallurgischen Produktion, der Herstellung von Spalt-Steinindustrie und Knochen-
industrie war die Anfertigung von Perlen, die vorwiegend einen Bestandteil von Halsketten 
oder verschiedener Teile des Gewandzierarts bildeten, in den frühbronzezeitlichen Kulturen des 
karpatenvorländischen epischnurkeramischen Kulturkomplexes eine verbreitete Produktionstä-
tigkeit. Eindeutig verweist darauf die außergewöhnlich große Anzahl von Perlen verschiedener 
Art, die vor allem in Gräbern auf Nekropolen der einzelnen Kulturen festgestellt werden. Es 
ist beachtenswert, dass während in der Nitra-Kultur, namentlich in der Südwestslowakei, ein-
deutig die Herstellung von Knochen- und Geweihperlen dominierte, waren es in der Košťany 
Kultur in der Ostslowakei, in der Mierzanowice- und Strzyzów-Kultur in südost Polen und west 
Ukraine Perlen aus Perlmutt und Fayence. Die Herstellung mehrerer Perlenarten ist nicht bloß 
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durch Finalerzeugnisse belegt, sondern auch durch Funde von Halbfabrikaten in Gräbern, die 
nicht nur eine Rekonstruktion ihres Herstellungsverfahrens, sondern auch eine Identifizierung 
ihrer Hersteller ermöglichen (Abb. 1). Ebenfalls konnten, jedoch nur ausnahmsweise in Anbe-
tracht des ungenügenden Kenntnissstandes von Siedlungen des untersuchten Zeitabschnittes, 
auch die Stellen ihrer Herstellung in der Siedlungen festgestellt werden.

HERSTELLUNG VON PERLEN AUS KNOCHEN UND GEWEIH

Wie bereits erwähnt, wurden die Knochen- und Geweihperlen vor allem im Verbreitungsgebiet 
der Nitra-Kultur angefertigt. Davon zeugt ihre bisher bekannte Anzahl, d. h. über 25 000 Stück. 
Alle diese Perlen gehören einem einzigen Typ an, d. h.  sie haben zylindrische Form mit ei-
nem runden Fädelloch in der Mitte, eine ausgeprägt geglättete Oberfläche und ihr Durchmesser 
bewegt sich gewöhnlich zwischen 4 bis zu 10 mm. Ihre Anfertigung ist durch Halbfabrika-
te  nachgewiesen, welche die einzelnen Etappen des Herstellungsverfahrens dokumentieren. 
Bisher konstatierte man Halbfabrikate auf fünf Gräberfeldern der Nitra-Kultur in 10 Gräbern: 
Branč (Gräber, 58, 78) (Vladár, 1973, Taf. VII: 9;  X: 5), Jelšovce (Gräber I, 469, 495) (Bátora, 

Abb. 1: Karte der Fundorte von Perlenhalbfabrikaten aus Knochen und Geweih (Ring) und Perlmutt 
(Dreieck) in den Kulturen des frühbronzezeitlichen karpatenvorländischen epischnurkeramischen 

Kulturkomplexes. 1 – Branč; 2 – Jelšovce; 3 – Ludanice, Ortsteil Mýtna Nová Ves; 4 – Nitra-Čermáň; 
5 – Świniary Stare; 6 – Iwanowice-Babia Góra I; 7 – Iwanowice-Babia Góra II; 8 – Košice; 9 - Szarbia; 

10 - Valaliky, Ortsteil Všechsvätých.
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2000, Taf. 54: 5-25; 41: 15-16; 44: 1), Mýtna Nová Ves (Gräber, 78, 481) (Bátora, 2002, Fig. 
27), Nitra-Čermáň (Grab 4) und Výčapy-Opatovce (Gräber 5, 106) (Točík, 1979, Taf. XXXIII: 
2; XXXIX: 1). Zu den repräsentativsten von ihnen gehören das Grab 78 aus Mýtna Nová Ves, 
in welche über 100 Stück Halbfabrikate gefunden wurden (Abb. 2), weiters das Grab I aus Jel-
šovce, das 196 Stück enthielt (Abb. 4) und das Grab 106 aus Výčapy-Opatovce, welches rund 
300 Exemplare ergab (Abb. 5:1).

Abb. 2: Ludanice, Ortsteil Mýtna Nová Ves, Bez. Topolčany. 
Plan und Inventar des Frauengrabes 78 mit Perlenhalbfabrikaten aus Knochen und Geweih.
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Außer dem Verbreitungsgebiet der Nitra-Kultur ist die Herstellung von Knochen-und Ge-
weihperlen bisher lediglich in Bereich der Mierzanowice-Kultur nachgewiesen, im Grab 30 auf 
dem Gräberfeld Świniari Stare in Kleinpolen (Kraussowie, 1971, Taf. II).

 Die Funde von Halbfabrikaten in den Gräbern beleuchteten das technologische Herstel-
lungsverfahren der Perlen. Angefertigt waren sie aus massiveren Hirschgeweihteilen, bzw. aus 
Langknochen des Rindes. Das abgeführte Material wurde zuerst zu kleineren Stücken gespaltet 
(Ausmasse: L. 30-38 mm, Br. 25 mm, Dicke 6-16 mm) und danach zur Form unregelmässiger 
kreisformiger Scheiben geschliffen. Wenn die Scheiben etwa 10 – 20 mm Durchmesser hatten, 
wurden sie in Mittelteil durchbohrt und es folgte ihr weiteres Schleifen und Glätten bis zur 
endgültigen Form (Abb. 2).

Abb. 3: Ludanice, Ortsteil Mýtna Nová Ves, Bez. Topolčany. 
Plan und Inventar des Frauegrabes 481 mit Perlenhalbfabrikaten aus Knochen und Geweih.
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Abb. 4: Jelšovce, Bez. Nitra. 
Inventar des Frauengrabes I/79 mit Perlenhalbfabrikaten aus Knochen und Geweih.



10

Die Perlenhalbfabrikate lagen in den Gräbern vorwiegend beim linken Beckenknochen (Mýt-
na Nová Ves, Grab 481 (Abb. 3: 1); Branč, Grab 78; Výčapy-Opatovce, Grab 5 (Abb. 5: 2), bzw. 
bei den unteren Gliedmassen der Bestatteten (Branč , Grab 76; Mýtna Nová Ves, Grab 78 (Abb. 
2: 1); Výčapy-Opatovce, Grab 106 (Abb. 5: 1). Sie waren an einer Stelle konzentriert, auf ei-
nem Haufen, was anzunehmen erlaubt, dass sie sich ursprünglich in irgendeinem Beutel befan-
den. Anthropologische Analysen erwiesen, dass in sämtlichen Gräbern mit Perlenhalbfabrikaten 
Frauen erwachsenen Alters bestattet waren, d. h.  der Alterskategorie Adultus-Maturus. Fraglich 
ist nur die anthropologische Bestimmung des Individuums im Grab 30 in Świniari Stare, dessen 
Schädel eher für einem Mann als für eine Frau charakteristisch war, aber seine Bettung im Grab 
an der linken Seite ist für Individuen weiblichen Geschlechtes charakteristisch (Kraussowie, 
1971, 123). Es darf berechtigt angenommen werden, daß die Knochen- und Geweihperlen von 
Frauen hergestellt wurden. Die Anzahl von Frauegräbern mit Halbfabrikaten bewegte sich auf 
den erwähnten Gräberfeldern zwischen 1 bis 3. Am häufigsten kamen jedoch zwei Gräber vor. 
Es ist fraglich, ob diese Gräberzahl mit der Anzahl von Produzentinnen der Knochen- und Ge-
weihperlen, die im Rahmen einer Siedlung tätig waren, identifiziert werden kann.

HERSTELLUNG VON PERLMUTTPERLEN

Wie bereits erwähnt, war die Anfertigung von Perlmuttperlen aus Flußmuscheln eine Domäne 
der Bewohner Košťany-Kultur, die im Gebiet der heutigen Ostslowakei verbreitet war, wei-
ters der Mierzanowice-Kultur mit der Verbreitung namentlich in Kleinpolen, und der Strzy-

Abb. 5: Výčapy-Opatovce, Bez. Nitra. 
Pläne von Frauengräbern mit Perlenhalbfabrikaten aus Knochen und Geweih. 

1 – Grab 106; 2 - Grab 5 (nach Točík 1979).



11

zów-Kultur in Ostpolen (östlicher Teil des Lubliner Berglandes) und in der Wolhyner Region 
in der Westukraine (Abb. 1). Es wurden zwei Haupttypen von Perlen hergestellt. Der erste von 
ihnen hatte die Form eines regelmäßigen Kreises mit einem Fädelloch und der zweite hatte 
ovale Form mit zwei nebeneinander liegenden Fädellöchern.

Auf die hohe Produktion der Perlmuttperlen verweist das Vorkommen ihrer Halbfab-
rikate wie auch fertiger Erzeugnisse auf Siedlungen und Gräberfeldern. In der Siedlung der 
Mierzanowice-Kultur von Babia Gorza I in Iwanowice, in Kleinpolen, wurden Werkstätten 
zur Herstellung von Perlmuttperlen im Raum  der Objekte 48 und 82 festgestellt und von 
Babia Gorza II im Raum des Objektes 457 (Kadrow; Machnikowie, 1992, 80). Auf dem 
Gräberfeld der Mierzanowice-Kultur in Szarbia fand man in 65 Gräbern sogar 4103 Stück 
Perlen (Baczynska, 1994, 15). Ihre Herrstellung belegen sehr gut Funde von Halbfabrika-
ten und Rohstoff in Gräbern der Košťany-Kultur. Im Grab 54 auf dem Gräberfeld in Vala-
liky, Ortsteil Všechsvätých, wurden 84 Stück Halbfabrikate aus Flußmuschelschalen gefun-
den (Abb. 6; Bátora, 1982, Abb. 13: 1) und im Grab 101 auf dem Gräberfeld in Košice ca. 
25 Stück (Pástor, 1969, Taf. XVII: 14). In beiden Fällen handelte es sich um Frauengräber, 
und die Halbfabrikate wie auch der Rohstoff befanden sich entweder in der Beckengegend  
(Grab 54 in Všechsvätých) oder bei den unteren Gliedmassen (Grab 101 in Košice). Es wie-
derholt sich hier also die auf Gräberfeldern der Nitra-Kultur beobachtete Situation. Es kann 
vorausgesetzt werden, daß es sich um Gräber der Produzentinnen von Perlmuttperlen handelte. 
Demnach wurden offenbar, so wie die Knochen und Geweihperlen, auch die Perlmuttperlen 
von Frauen hergestellt.

Abb. 6: Valalíky, Ortsteil Všechsvätých, Bez. Košice-
Land. Invetar des Frauengrabes 54 mit Perlenhalbfabrikaten aus Perlmutt.
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Im Falle der Produzentinnen („Handwerkerinnen“) beider Perlengattungen erhebt sich nun 
die Frage ihrer gesellschaftlichen Stellung in der damaligen Kommunität. Ihre Grabausstat-
tung weicht vorwiegend nicht vom Rahmen der gebräuchlichen Grabausstattung der übrigen 
Frauen ab, d. h. sie enthält weidenblattförmige Schläfenringe oder Ringe aus einfachem Draht, 
Knochenahlen und Halsketten aus Knochen- und Geweih – bzw. Perlmuttperlen. Lediglich 
die im Grab I in Jelšovce bestattete Frau war außer den angeführten Artefakten auch mit einer 
Kupferahle ausgestattet. Dies ist jedoch kein Artefakt, das ausgeprägt von irgendeiner gesell-
schaftlichen Sonderstellung zeugen würde. Von Gesichtspunkt des Bestattungsritus registrier-
ten wir nur eine einzige Besonderheit. Das im Grab 30 bestattete Individuum (über 50jährig) 
auf dem Gräberfeld der Mierzanowice-Kultur in Świniari Stare in Kleinpolen wies auf einem 
der Fragmente des Oberarmknochen Spuren einer absichtlichen Bearbeitung und Bohrung auf 
(Kraussowie, 1971, 115, 123). Ob es zur dieser Eingriff noch zu Lebzeiten oder nach dem Tod 
des Individuums kam, ist aus der veröffentlichten Studie nicht klar zu ersehen.

Die Kurze Analyse der Herstellung von Knochen-, Geweih- und Perlmuttperlen zeigte, daß 
dieses „Handwerk“ für Frauen kennzeichnend war. Fraglich ist, inwieweit die nicht große Grä-
beranzahl von Perlenproduzentinnen, wie sie auch auf umfangreichen Gräberfeldern konstatiert 
wurde, eine Spiegelung ihrer tatsächlichen Anzahl in der gegebenen Kommunität ist  und in-
wieweit sie mit der enorm großen Zahl angefertigten Perlen korreliert.

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Projekts 2/0036/13 der Slowakischen wissenschaftli-
chen Grantagentur VEGA.
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SUMMARY

Manufacture of bone, antler and nacre beads in the Early Bronze Age Epi-corded 
ware cultural complex of the Carpathians

Manufacture of beads, either parts of necklaces or for decorations of garments, played an important 
role in the cultures of Epi-corded ware cultural complex at the foot of the Carpathian Mountains in the 
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Early Bronze Age. This is supported by an enormous number of beads of all kinds found in southwestern 
Slovakia, produced mainly from bone and antler, whereas in the Košťany culture in eastern Slovakia 
as well as in the Mierzanowice and Strzyźow cultures of southeastern Poland beads made of nacre and 
faience prevailed. Production of certain types of beads is supported not only by the final products, but 
also by finds of semi-finished products in graves that allow a reconstruction of their manufacture process 
and to even identify the producers themselves. Anthropological analyses make it possible to presuppose 
that bone and antler beads, together with those made of nacre, were produced by adult women, i. e. of the 
adultus-maturus age category. In the face of this, the question of these “artisan” women´s  social position 
arises. Their grave inventories, however, are just like those of any other women, i. e. willow-leaf-shaped 
hair-rings, or simple wire ear-rings, bone awls, necklaces from bone, antler or nacre beads. There is also 
the question to what extent the small number of currently known graves of such bead-producing women, 
given the existence of large cemeteries, reflects their real representation in the respective community 
and how it correlates with enormous number of manufactured beads.
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PRAVEKÉ MESTá Z DOBY BRONZOVEJ
SPIšSKý šTVRTOK A KOšICE-BARCA

(venované L. Hajkovi a A. Točíkovi)

Jozef  Vladár

FORTIFIED SETTLEMENTS OF THE BRONZE AGE PERIOD
SPIšSKý šTVRTOK AND KOšICE-BARCA

( d e d i c a t e d  t o  L .  H á j e k  a n d  A .  T o č í k )

Abstract: This paper compares the possibilities of field excavation results in Košice - Barca and Spišský Štvrtok 
with other excavations of the Otomani Culture in Slovakia, having contributed knowledge of elementary importance 
for European research. These results enabled new approaches to the interpretation of extensive collections of finds 
(pottery, bronze and golden artefacts etc.) from the end of the Early and Middle Bronze Age, addressing the issues 
of chronology and the synchronization of the Otomani - Füzesabony and Maďarovce - Věteřov - Böheimkirchen 
cultural complexes. The Otomani Culture developed continually from its Košťany-Otomani phase until the final 
period, when after downfall of fortified settlements there arose a new civilization, represented by the Southeastern 
Urnfield Cultures. 

Key words: Košice-Barca, Spišský Štvrtok, Early and Middle Bronze Age, fortified settlements, houses and 
fortification, craft production, bronze and gold artefact hoards, chronology.

V poslednom decéniu uplynulého storočia i v súčasnosti sa vďaka výsledkom nových archeolo-
gických výskumov, ale predovšetkým vďaka publikovaniu fundamentálnych nálezových súbo-
rov z karpatskej a najmä eurázijských oblastí, dostali do popredia pozornosti bádateľov prob-
lémy chronológie a synchronizácie vývoja kultúr staršej a strednej bronzovej doby. Neraz sa 
totiž v odbornej spisbe konštatuje, že precíznejšiu synchronizáciu kultúrneho vývoja znemož-
ňuje nedostatočná publikácia doterajších výsledkov bádania a predovšetkým nerovnomernosť, 
a teda i neporovnateľnosť rozsahu či výpovednej hodnoty zverejnených výsledkov výskumov 
v rôznych krajinách Európy; najmä vo východoeurópskych územiach. Pregnantne o tom svedčí 
aj slovenské bádanie zaoberajúce sa problematikou starších období bronzovej doby.

Na Slovensku sa týmto kardinálnym problémom už tradične venuje veľká pozornosť (Točík, 
Vladár, 1971; Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991; 1999; Bátora, 2006; tu je uvedená i základná 
literatúra). Nepochybne ide o dosiaľ najlepšie preskúmané obdobie praveku Slovenska, po-
rovnateľné aj s výsledkami výskumov v stredoeurópskom kontexte. Potvrdzuje to množstvo 
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publikácií a základných štúdií, zverejnených na Slovensku i v zahraničí. Svedčia však o tom 
aj reprezentatívne výstavy realizované doma i v rôznych európskych krajinách vďaka iniciatí-
vam Rady Európy, ktorá o. i. považuje archeologické pamiatky z  bronzovej doby – z rôznych 
regiónov Európy – za významné artefakty európskeho kultúrneho dedičstva (Furmánek, 2004, 
11 nn; tu je uvedená i základná literatúra). Napokon aj publikácia keramických nálezových 
komplexov z Košíc-Barce (Šteiner, 2009) upozorňuje na aktuálnosť riešenia chronologických 
otázok otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu (OFKK) v kontexte európskeho vý-
voja mladšieho obdobia praveku.

Výsledky komplexného terénneho výskumu výšinného opevneného sídliska otomanskej 
kultúry v Spišskom Štvrtku (okr. Levoča) nepochybne umožnili aj vecne nové prístupy k inter-
pretácii dovtedy realizovaných – a niektorých iba čiastočne publikovaných – archeologických 
výskumov (Košice-Barca, Rozhanovce a i.). V dobe čiastkového publikovania ich výsledkov 
(Hájek, 1961; Gašaj, 1983; 2002, s. 11 a n) vychádzali – a inak ani nemohli – z tradične ak-
ceptovaných i rešpektovaných teórií o prínosoch výskumov tellových sídlisk v Potisí (napr. 
Tószeg, Füzesabony a i.). Tam sa, pravdaže, nikde vo fortifikačných systémoch ani pri stavbe 
príbytkov nezistil kamenný materiál; predovšetkým pre jeho absenciu v blízkom okolí. To ne-
pochybne značne ovplyvnilo či determinovalo aj interpretáciu predbežných výsledkov výsku-
mu v Košiciach-Barci (obr. 1), pretože vo vrstve I. (s tromi sídliskovými horizontmi) okrem 
rozptýlených kameňov sa vtedy d o k á z a t e ľ n e  nezistili žiadne pôdorysy príbytkov (obr. 2: 1,  
obr. 3: 1). Tie boli – ale iného typu – až vo vrstve II. (tiež členenej na tri horizonty; obr. 2: 2,  
obr. 3: 2, obr. 4). Korešpondovali najmä so situáciou na známych publikovaných lokalitách 
v maďarskej časti Potisia. Vrstva III. v Košiciach-Barci, v súčasnosti na základe terénnych 
výskumov J. Pástora (pohrebiská) a L. Olexu (sídlisko a pohrebisko v Nižnej Myšli; obr. 5) za-
radená do koštiansko-otomanského horizontu, sa vtedy jednoznačne považovala iba za planírku 
terénu (Pástor, 1978; Olexa, 2003; tu je i základná literatúra).

Obr. 1: 
Stratigrafia  
v Košiciach – Barci I 
(podľa J. Kabáta).
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Obr. 2: Košice – Barca I. 
Deštrukcia príbytkov otomanskej kultúry. 1 -  vrstva I/3; 2 – vrstva II.
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Obr. 3: Košice – Barca I. 
Deštrukcia domov otomanskej kultúry s kamennými podmurovkami z vrstvy I/3 (vľavo v strede – kolová 

jama); 2 – pôdorysy domov z vrstvy II (porušované kolovými jamami z vrstvy I./3)
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K tejto strohej konštatácii sa ešte žiada dodať, že vtedy nikto ani nemohol predpokladať, 
že príbytky z vrstvy I. (domy s kamennými podmurovkami) majú iný charakter a architektúru 
ako domy z vrstvy II., ktoré boli v tom čase už dostatočne dobre známe z Potisia – z územia 
rozšírenia otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu (Bóna, 1975; Bel l´Age, 1994; tu 
je i základná literatúra). Preto nemožno (a nebolo by ani korektné) obviňovať či spochybňovať 
zásluhy L. Hájka a ďalších bádateľov len preto, že nedokázali pri terénnom výskume postih-
núť, resp. jednoznačne dešifrovať zásadné rozdielnosti v charaktere architektúry fortifikácií 
a, prirodzene, i sídliskovej architektúry jednotlivých sídliskových časových horizontov. Bez 
úcty k starším generáciám bádateľov a k výsledkom ich neľahkej – pionierskej – terénnej práce 
sotva možno objektívne napísať dejiny bádania (nielen) o dobe bronzovej na Slovensku. Veď 
aj niekoľko rokov po výskume v Spišskom Štvrtku – počas rôznych špecializovaných kolokvií 
a sympózií – sa ešte neraz objavovali tendenčné názory, že fortifikácia a sídliskové objekty 
v Spišskom Štvrtku vôbec nepatria do okruhu otomanskej kultúry, ale že sú opevneným sídlis-
kovým areálom púchovskej kultúry. A to aj napriek nezvratným dôkazom o tom, že reprezenta-
tívny nálezový inventár z príbytkov je jednoznačne a nespochybniteľne zaraditeľný do habitusu 
otomanskej kultúry. Napokon aj príbytky rodovej aristokracie na akropole boli pripojené k vnú-
tornej kamennej stene opevnenia. 

Pravdaže, ak sa hlásajú a opakujú známe „pravdy“, zvyknú sa prijímať bez väčších či men-
ších pochybností. Nové interpretácie a poznatky sa, pochopiteľne, vždy akceptujú opatrnejšie 
a najmä s výhradami. Principiálne azda nemožno mať voči tomu námietky. Aj preto bolo treba 
publikovať hlavné výsledky výskumu v Spišskom Štvrtku ihneď po zistení nových a prekva-
pujúcich skutočností už v dobe počas realizácie výskumu v rokoch 1968 – 1975 (Vladár, 1979; 
2003); a bolo to v dobe, keď ešte neboli známe výsledky výskumov eponymnej lokality Sintašta 
pri Čeljabinsku, ktorá napokon dala meno aj novej, dovtedy neznámej civilizácii za Uralom (úze-
mie západného Kazachstanu) – kultúrny komplex Sintašta (Gening-Ždanovič-Gening, 1992). 

Počas mojich študijných pobytov na území bývalého ZSSR som mal možnosť ešte pred pub-
likovaním výsledkov mnohých výskumov, i výskumov z oblasti Kaukazu a severného Pričer-
nomoria, najmä vďaka R. M. Munčajevovi (vtedajšiemu zástupcovi riaditeľa a potom riadite-
ľovi Archeologického ústavu Ruskej akadémie vied), oboznámiť sa s novými objavmi (Epocha 
bronzy Kavkaza, 2004). Neskôr sme spolu s prof. Dr. J. Lichardusom z Univerzity v Saarbrüc-
kene publikovali základnú štúdiu o nových pohľadoch na charakter vzťahov karpatskej oblasti 
k eponymnej Sintašte a aj celkovo ku gréckym Mykénam a k východostredomorskej oblasti 
(Lichardus, Vladár, 1996; tu je i základná literatúra).

Uvedomil som si tieto dôležité skutočnosti, predovšetkým v dobe, keď som pripravoval 
do tlače štúdiu o výsledkoch výskumu L. Hájka z Košíc-Barce pri príležitosti jeho nedožitej 
storočnice (1909 – 2009; Vladár, 2008). Výsledky jeho výskumov sú i v súčasnosti inšpirujú-
ce, pretože Spišský Štvrtok – slovenské Mykény, ako som ich dávnejšie pomenoval, a neskôr 
i výsledky výskumu L. Olexu v Nižnej Myšli (Olexa, 2003, 50 nn), kde sa zistili i podobné 
typy príbytkov (domy s kamennou podmurovkou a fortifikácia s využitím kamennej surovi-
ny), mohli definitívne uzavrieť viaceré mnohoročné vedecké spory. Konštatovanie, že až nové 
výskumy môžu dať definitívnu odpoveď na ten-ktorý problém, je dozaista oprávnená, aj keď 
nás v zásade nabáda neurýchľovať procesy hľadania dejinnej pravdy. Niekedy sa môžu robiť 
závery i skôr, ako sa uskutočnili mnohé či všetky potrebné analýzy. Veď archeológia si žiada 
interdisciplinárny prístup k finálnemu hodnoteniu výsledkov bádania; ale aj závery „p r e d -
b e ž n é h o  c h a r a k t e r u “ majú svoju nezastupiteľnú i významnú gnozeologickú hodnotu 
v procesoch poznania (Vladár, 1966; 1973 a i.). Inšpirujú nás totiž k ďalším iniciatívam, zvý-
razňujúc predovšetkým nespochybniteľný fakt, že procesy skúmania súvekej historickej reality 
nie sú ukončené.
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Obr. 4: Košice – Barca I. 
Detailný pohľad na podlahy jednotlivých príbytkov z vrstvy II 

(dvoj a trojpriestorové objekty)
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Obr. 5: Nižná Myšľa. 
Reprezentatívny keramický inventár z jednotlivých fáz otomanskej kultúry 

(výskum L. Olexu; pohrebisko)
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OPEVNENÉ SÍDLISKO V KOšICIACH-BARCI

Čo vlastne ukrývala vrstva I. v Košiciach-Barci? Žiaľ, časť dokumentácie sa nenávratne stratila 
(zničila); zostali z nej iba torzá a bohatý keramický nálezový inventár z výskumu. Pravdaže, 
jeho výpovedná hodnota je touto skutočnosťou nevyhnutne determinovaná. Žiaľ, nie pozitív-
ne! Konštatovali sme to už v uplynulých rokoch, keď sme na Katedre archeológie Univerzity 
KF v Nitre spolu s prof. P. Romsauerom a so  študentmi, neskôr i s doktorandmi (P. Šteiner,  
P. Adamka, R. Masaryk, E. Fottová a i.) pracovali na analýze keramických a iných nálezových 
komplexov z výskumu v Košiciach-Barci (Vladár, 2008, s. 88). Mali sme k tomu o. i. k dispo-
zícii aj nepublikovanú správu vedúceho výskumu L. Hájka, ale aj materiál pripravovanej štúdie 
A. Točíka: „Z l a t á  c h a t a  v  K o š i c i a c h - B a r c i “. Dávnejšie sme ju chceli (A. Točík,  
J. Vladár) – v posledných rokoch života A. Točíka – publikovať na počesť nebohého L. Hájka. 
Tento projekt sa, žiaľ, nerealizoval, pretože posledné poznámky A. Točíka k problematike vý-
skumu v Košiciach-Barci sú z jesenných mesiacov roku 1989 a neskôr jeho zdravotný stav už 
vlastne ani neumožňoval pokračovať v tejto neľahkej a časovo náročnej práci. Aj preto túto štú-
diu chcem venovať L. Hájkovi a A. Točíkovi, ktorí výskumu v Košiciach-Barci venovali veľkú 
pozornosť nielen počas terénneho výskumu, ale i neskôr pri jeho dokumentovaní.

Po objave – „zlatého depotu“ (Hájek, 1954, s. 584 a n), vychádzajúc z vtedajšieho stavu 
bádania – sa predpokladalo, že patrí do príbytku z vrstvy II., ktorá má však tri  jednoznačne 
chronologicky odlíšiteľné horizonty, ako to nespochybniteľne potvrdil terénny výskum a si- 
tuovanie jednotlivých príbytkov v areáli opevneného sídliska (Kabát, 1955; Vladár, 2008, 77 a 
n, obr. 1). Pod ohňom prepálenou deštrukciou príbytkov sa nachádzali nálezové súbory, v kto-
rých dominoval keramický inventár. Častý bol aj výskyt pyraunov, podobne i v Spišskom Štvrt-
ku (obr. 6 a 7). V spomenutých troch časových horizontoch II. vrstvy je však príliš nápadná 
absencia kovových výrobkov, čo s pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote, nemôže byť vecou 
náhody. Už aj vzhľadom na významný fakt, že všetky bronzové výrobky sú zastúpené výlučne 
iba v horizontoch I. vrstvy. 

Obr. 6: Košice – Barca I. 
Pyrauny z opevneného sídliska otomanskej kultúry

Obr. 7: Spišský Štvrtok. Hlinené pyrauny  
z výšinného opevneného sídliska otomanskej 
kultúry. 1 – remeselnícky príbytok (vľavo); 

2 – kultový objekt s 9 ľudskými obeťami
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A. Točík totiž v poslednej verzii pripravovanej – spoločnej – štúdie, po našich predchádza-
júcich diskusiách píše, že sa „... pokúsil o rekonštrukciu nálezovej správy na základe fotografií, 
či plánov z terénu, prírastkového katalógu a pokiaľ ide o nálezy na základe kartotečných líst-
kov, na ktorých L. Hájek popísal časť reálneho fondu, t. j. drobné predmety a rekonštruované 
nádoby“ (rukopisná verzia štúdie). Pravdou však je, že nie vždy (L. Hájek, A. Točík, J. Vladár) 
sme mali súhlasné postoje k interpretácii jednotlivých horizontov tejto lokality. Dôležitý je 
najmä fakt, že vrstva I. bola hrubá 80 cm a do hĺbky 30 – 40 cm bola vo viacerých prípadoch 
značne rozrušená hlbokou orbou. „Vrstvu I/2 charakterizuje silný výskyt kameňov, ktoré boli 
nesystematicky, ale v zhlukoch po celej ploche rozmiestnené. Zastúpené boli aj riečne valúny, 
ale aj lámané kamene väčších a menších rozmerov. Pomerne veľké kamene spevňovali kolové 
jamy väčších i menších polomerov a boli sústredené do kruhu. Jamy s polomerom až do 40 cm 
prenikali do väčších hĺbok a pretínali sídliskové vrstvy. Spolu sa nám podarilo identifikovať... 
jám, ktoré boli usporiadané do obdĺžnikov... Nepodarilo sa nám rekonštruovať prípadné pôdo-
rysy príbytkov, ale charakter kolových jám poukazuje na objekty povrchového typu, i keď to 
nemožno bezpečne dokázať.“ Potom A. Točík charakterizuje nálezovú situáciu v jednotlivých 
horizontoch vrstvy II., kde sa podľa L. Hájka v príbytku obdĺžnikového tvaru v objekte orien-
tovanom v smere sever – juh našla i tzv. z l a t á  c h a t a  (vrstva II/1; obr. 8).

Táto časť pripravovaného rukopisu štúdie je veľmi cenná; pretože v tom čase sme ešte ne-
mali k dispozícii publikáciu o výsledkoch výskumu v Sintašte, kde sa zistili sídliskové kruhovi-
te usporiadané objekty (Lichardus, Vladár 1996, s. 69, tab. 6: E). „Zatiaľ môžeme v I/2 hovoriť 
približne o 4 – 5 chatách s deštrukciou omietky. V chate 1 nie je vylúčené ohnisko... Vôbec nie 
je jasná situácia v I/3, pretože úplne chýbajú plány a aj nálezová správa...“ Napokon, A. Točík 
neuvádza (neraz sme o tom hovorili) ani počty bezpečne zistených a preskúmaných sídlisko-
vých objektov.

FORTIFIKáCIA VýšINNÉHO SÍDLISKA V SPIšSKOM šTVRTKU

Pri porovnávaní zistení v Košiciach-Barci s nálezovou situáciou v Spišskom Štvrtku (príbytky 
s kamennými podmurovkami) sme s A. Točíkom dospeli k záveru, že podobnú situáciu cha-
rakterizuje čiastočne iba vrstva I/2,3 v Košiciach-Barci. Domy podobného typu, ako sú známe 

Obr. 8: Košice – Barca I. Unikátny poklad zlatých šperkov z príbytku otomanskej kultúry z vrstvy I/3 
(pôvodne bol zaradený do inventára domu z vrstvy II/1)
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z vrstvy II/1,2 v Košiciach-Barci, sa zistili aj v blízkosti obetiska (obj. 40) v Spišskom Štvrtku. 
Svedčí to o. i. o nespochybniteľnej kontinuite osídlenia na oboch lokalitách. Pravda, neexis-
tencia významnej časti dokumentácie v Košiciach-Barci neumožňuje robiť závery vieryhod-
nejšieho charakteru. S istotou však možno robiť iba paralelizáciu vrstvy I/2,3 z Košíc-Barce so 
známym zánikovým horizontom opevneného sídliska otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku 
(o. i. podobnosť i v keramickom inventári), kde pri vybudovaní sídliska s pevným urbanistic-
kým plánom bolo aj obetovaných 9 ľudí, prevažne detí, ako o tom svedčí jedinečné obetisko 
(Vladár, 1976, s. 215; Jakab, 2004, s. 285 a n). 

Staršie typy domov v Spišskom Štvrtku, kde sa pod podlahami v niektorých prípadoch našli 
i fragmenty hlinených plastík a bočníc úzd (základové obete), dostatočne presvedčivo nazna-
čujú, že na báze staršieho neopevneného sídliska (?) bol následne vybudovaný nový horizont 
domov (s dômyselným urbanistickým plánom). Staršie typy domov mohli byť začlenené do 
rámca sídliska chráneného fortifikáciou. Od dovtedy známych a preskúmaných sídlisk v ce-
lej karpatskej i stredodunajskej oblasti sídlisko v Spišskom Štvrtku reprezentuje aj akropola 
s domami privilegovanej vrstvy spoločnosti – rodovej aristokracie – i s depotmi bronzových 
a zlatých šperkov v príbytkoch na akropole. Budovanie domov sústredených do kruhu v Ko-
šiciach-Barci vo vrstve I./2,3 (i v Rozhanovciach) naznačuje, že nový typ domov by mohol 
súvisieť i s novými kultúrnymi impulzmi, resp. aj inváziou cudzích stepných – nomádskych 
– spoločenstiev do potiskej oblasti (Lichardus, Vladár, 1996, s.  25 a n). Takéto expanzie sú 
doložiteľné vlastne už od úsvitu staršej doby bronzovej a potvrdzujú ich aj hroby s mohylami 
v koštianskej a nitrianskej kultúre; ale najmä hroby s jedincami, ktorí majú dolné končatiny 
v romboidnej – žabej – polohe (Vladár, 2005, s. 252 a n; Bátora, 2006, s. 121 a n). Aj inventár 
týchto hrobov, nielen keramika, poukazuje na východné vzory (jamová a neskôr katakombová 
kultúra), ako na to upozornil i zdôraznil J. Bátora (2006, s. 188 a n).

A práve v týchto súvislostiach je dôležité zistenie, že v stredne helladskom období (1900 
– 1600 pred n. l.) sa uskutočňujú aj invázie nomádskych spoločenstiev z pontickej oblasti na 
územie mykénskej kultúry. Vtedy sa v tzv. šachtových hroboch v Mykénach (17. stor. pred n. 
l.) nachádzajú nielen zbrane a šperky krétskeho (minojského) pôvodu (Hradečný a kol., 2007, 
s. 18 a n), ale v šachtovom hrobe IV. zo 16. stor. pred n. l. sa našli aj výrobky poukazujúce na 
paralely s kultúrnym komplexom Sintašta, kultúrou Abaševo i s domácimi kultúrami na území 
Baškirska (Novyje Jabalakly); evidentne teda ide o kontakty s eurázijskými územiami (Li-
chardus, Vladár, 1996, s. 25 a n; Vladár, 2006, s. 261 a n). Čo však prekvapuje, je skutočnosť, 
že v hrobkách mykénskych vládcov sa nenachádza jantár sicílskeho, ale baltického pôvodu. 
Napodobňovanie tzv. mykénskej ornamentiky v balkánskej a karpatskej oblasti vrcholí predo-
všetkým vo vatínskej, otomanskej, maďarovskej a věteřovskej kultúre v dobe okolo rokov 1500 
– 1450 pred n. l. (Vladár, 1973; 2005, s. 251 a n).

Časový horizont veľkých etnických pohybov vo východoeurópskej oblasti totiž o. i. po-
tvrdzuje aj dovtedy neznámy výskyt tzv. „ú n ě t i c k ý c h “ bronzov vo faťjanovskej kultúre 
i v iných súvekých kultúrach na Ukrajine a v Rusku. Za mimoriadne dôležité však možno 
považovať i skutočnosť, že aj „... metalografické analýzy kovových artefaktov z oblasti ukra-
jinského Predkarpatia, Podolia a Volyne ukázali, že ich podstatná časť bola zhotovená z medi 
karpatsko-sedmohradského pôvodu (Ryndina, 1980, s. 37). Práve preto podľa J. Bátoru (2006, 
s. 238) „... ich evidentná typologická gravitácia ku kovovým artefaktom západnejšie ležiacich 
kultúr – vrátane únětickej kultúry nie je až taká prekvapujúca“ (tamže, s. 238). Spomenuté 
nové zistenia, potvrdené aj metalografickými analýzami, sú preto veľmi dôležité. A práve v tej-
to súvislosti nevyhnutne treba z nových uhlov pohľadu hodnotiť aj bronzový inventár z vrstvy 
I. v Košiciach-Barci (obr. 9 a 10). Ide o bronzové predmety, ale najmä o liace formy (kadluby), 
ktoré nie sú iba solitéry (obr. 11 a 12:1), ale nepochybne boli, resp. mohli byť aj súčasťou hro-
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Obr. 9: Reprezentatívny nálezový fond z vrstvy I/3 
– dôkaz kovovýroby na sídlisku otomanskej kultúry 

v Košiciach – Barci I.

Obr. 10: Košice – Barca I. 
Deštrukcia domu kovoliatca z vrstvy I/3
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madných nálezov (dielne kovolejárov). Pozoruhodné pritom je, že podľa A. Točíka, „... z vrstvy 
II. úplne chýbajú liace formy. Zatiaľ záhadná je situácia najmä preto, že v horizonte II./1 po-
važujeme za katastrofickú, tz., že katastrofa vznikla náhle a že obyvatelia zanechali určitú časť 
predmetov. Tu prichádzajú do úvahy len tkáčske závažia a tiež chýbajú celé tvary keramické. 
Bronzové nálezy z vrstvy I. sú rôzneho charakteru po celej lokalite. Hromadné nálezy tvoria 

Obr. 11: Košice – Barca I. Fragmenty pieskovcových kadlubov
 – doklady kovolejárskej výroby na opevnenom sídlisku
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výlučne ženské šperky, tz. ihlice, závesky, prípadne náramky. Skladba je nápadná, lebo úplne 
chýbajú náramky, málopočetné sú ihlice a preto výbava má charakteristickú skladbu ženského 
šperku. Vystáva závažný problém formovania obleku a výstroja, tz. situácia na pohrebiskách 
a nálezy na sídliskách. Hromadné nálezy v Barci I. sú znovu sústredené na určitých miestach, tz. 
len v objektoch...“ Podľa A. Točíka Košice-Barcu reprezentuje vôbec „... najväčší počet liacích 
foriem v celej Karpatskej kotline“. Liacie formy v Košiciach-Barci sa – ako sme zistili – kon-
centrovali iba na dvoch miestach. Nepochybne ide – podľa A. Točíka – o dve výrobné centrá: 
dielne s odlišnými druhmi výrobkov (obr. 13 a 14).

Tu končia aj posledné komentáre A. Točíka o výsledkoch analýzy nálezových súborov z Ko-
šíc-Barce. Všetky písomné dokumenty, ako uvádza, prevzal v roku 1971 a tento materiál o. i. 
kompletizoval, rekonštruoval v rokoch 1971 – 1974. Potom sme spoločne v roku 1974 i s L. 
Hájkom na pracovisku Archeologického ústavu SAV v Malých Vozokanoch niekoľko týždňov 
spoločne analyzovali, hodnotili i uvažovali o ďalších možnostiach a perspektívach publikova-
nia nálezových súborov, ktoré sú i v európskom kontexte nálezmi par excellence. Znovu a na-
posledy sme sa k tejto problematike s A. Točíkom vrátili po mojom návrate do Archeologického 
ústavu SAV v máji 1990. Žiaľ, jeho zdravotný stav mu už neumožnil pracovať na diele, ktorému 
venoval veľa času zo svojho života – v dobe, keď už nevykonával funkciu riaditeľa AÚ SAV. 

Obr. 12: 
Košice. Bronzové zdobené dýky 

otomanskej kultúry. 
1 – Košice – Barca; 

2 – Košice III.
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Signifikantné (?) pritom je, že práve posledná práca A. Točíka – ako uvádza v jeho bibliogra-
fii E. Kolníková (2000, s. 52 – pol. 223) má názov: Poznámky k problematike opevneného síd-
liska otomanskej kultúry v Barci pri Košiciach (Točík, 1994. In: Štud. zvesti AÚ SAV 30, 1994, 
s. 59, 65). Zaujímavá je najmä konfrontácia záverov spomenutej práce, ktorá vyšla po jeho 
smrti, s citovanými poznámkami k pripravovanej štúdii o tzv. zlatej chate. Túto (neukončenú) 
poslednúprácu som pripravil pre publikáciu a zaujíma v nej o. i. aj stanovisko k chronologic-
kému zaradeniu zlatých šperkov a bronzového depotu. Bol si vedomý faktu, že patria „... už do 
kosziderského horizontu“ (tamže, s. 61). Určite možno akceptovať fakt, že ide o deponovanie 
inventára pod úrovňou podlahy (v skrinke). Podobne ako v Spišskom Štvrtku, kde sa bronzové 
a zlaté výrobky zistili nielen v príbytkoch, ale aj vo funkcii základových obetí vo fortifikácii 
(obr. 15, 16 a 17).

Obr. 13: 
1 - Košice – Barca I. 
Bronzový depot otomanskej 
kultúry z remeselníckeho 
domu z vrstvy I./3; 
2 - Spišský Štvrtok – 
nádobka s depotom zlatých 
šperkov. 
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Obr. 14: 
Košice – Barca I. 

Dva lunicovité 
bronzové závesky 

otomanskej kultúry 
z vrstvy I/3 a kadlub 

Obr. 15: 
Spišský Štvrtok. 
Jedinečný depot 

troch bronzových 
výrobkov 

(náramenný kruh 
zdobený zložitým 

rytým ornamentom 
a dva trubicovité 

špirálovité 
náramenníky) 

– základová 
obeť fortifikácie 

výšinného sídliska 
otomanskej kultúry
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Napokon zostala nám vtedy ako útecha – či povinnosť – publikovať aj tzv. Zlatú chatu z Bar-
ce – s tým, že ju venujeme L. Hájkovi. Po uplynulých rokoch po smrti A. Točíka mi zostala 
priateľská povinnosť: venovať ju L. Hájkovi a A. Točíkovi, ktorí sa nepochybne v pionierskom 
období slovenskej archeológie zaslúžili veľmi významne a priekopnícky o poznanie doby bron-
zovej na území východného Slovenska. Nepochybne v kontexte súvekého karpatského a stre-
dodunajského kultúrneho sveta.

Skôr ako sa vôbec pokúsim o naznačenie riešenia problémov terminologického charakteru, 
chcel by som upozorniť na viaceré podstatné (civilizačné) znaky tejto epochy. Zaoberanie sa 
detailmi či jednotlivosťami má zaiste svoj význam, ale iba vtedy, ak sa pokúšame o postih-
nutie základných súvislostí obdobia, kde nastávajú kardinálne zmeny: v architektúre sídlisk 
a v architektúre fortifikačných systémov kultúrnych komplexov Otomani – Füzesabony a Ma-
ďarovce – Věteřov – Böheimkirchen. Nepochybne tu zohrali významnú úlohu kultúrne vplyvy 
(možno aj etnické zásahy) z iných bližších či vzdialenejších civilizačných prostredí.

Obr. 16: Spišský Štvrtok. 
Tri honosné bronzové ihlice (depot) – základová obeť fortifikácie opevneného výšinného sídliska 

otomanskej kultúry; 4 – ihlica z Košíc (výskum J. Teplého).
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O význame mykénskej civilizácie v týchto procesoch sa tradične nepochybovalo. Eurázijské 
kontakty do objavu civilizácie kultúrneho komplexu Sintašta a ďalších východoeurópskych 
a kaukazských centier, spätých s mezopotámskymi civilizáciami, sme však nepoznali. Nové 
výskumy však naznačujú nové možnosti riešenia problémov, ktoré nastolili práve výsledky 
archeologických výskumov v eurázijskej oblasti.

Obr. 17: 
Spišský Štvrtok. 

1 - unikátny súbor bronzových 
výrobkov z objektu 5/68 na 

akropole; 
2 - depot bronzových záveskov 

z objektu 9/68.
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Aj z naznačeného je evidentné, že porovnanie terénnej situácie v Košiciach-Barci (I. vrstva) 
a v Spišskom Štvrtku (zánikový horizont) a najmä nové metalurgické výrobky naznačujú nové 
možnosti riešenia problematiky, s čím súvisí zánik opevnených sídlisk otomanskej a maďarov-
skej kultúry na území Slovenska v staršom období strednej bronzovej doby (Reinecke stupeň 
BB1/BB2 a vznik novej civilizácie (obr. 18).

DISKUSIA O TERMINOLOGICKýCH OTáZKACH

Otomanská kultúra sa nesporne radí medzi najvýznamnejšie kultúry bronzovej doby z obdobia 
európskeho praveku. Hoci sa už realizovali archeologické výskumy na rozsiahlom území jej 
rozšírenia, dodnes nie sú z objektívnych, ale i subjektívnych príčin uzavreté kruciálne otázky 
jej genézy, vývoja a najmä zániku. V súčasnosti tieto problémy nemožno riešiť bez využitia 
možností interdisciplinárnej a najmä medzinárodnej spolupráce. Slovenské bádanie reprezen-
tuje už dávnejšie vyslovený názor, že otomanská kultúra je na počiatku európsky významného 
kultúrneho komplexu, ktorého záverečným článkom je füzesabonyská kultúra. Zdá sa teda, že 
aj názov otomansko-füzesabonyský kultúrny komplex (OFKK) najúplnejšie vystihuje z hľadis-
ka chronológie jeho pozíciu v rámci kontinuálneho karpatského vývoja – od staršej doby bron-
zovej (otomanská kultúra; Reinecke stupeň BA1, BA2) do počiatku mladšieho úseku strednej 
bronzovej doby (Milojčić stupeň A3, Reinecke stupeň BB1, BB1/BB2).

Obr. 18: Opevnené sídliská zo sklonku staršej a strednej doby bronzovej na území Slovenska. 
1 - Boleráz; 2 - Bratislava-Devín; 3 - Budmerice; 4 - Hoste; 5 - Chľaba; 6 - Ivanovce; 7 - Jelšovce; 

8 - Kamenica nad Hronom; 9 - Kamenín; 10 - Košice-Barca; 11 - Križovany nad Dudváhom; 12 - Leľa;  
13 - Malé Kosihy; 14 - Maňa; 15 - Nitra; 16 - Nitra-Veľké Janíkovce; 17 - Nitriansky Hrádok; 

18 - Nižná Myšľa; 19 - Posádka; 20 - Prašník; 21 - Rozhanovce; 22 - Rybník; 23 - Santovka-Malinovec-
Maďarovce; 24 - Spišský Štvrtok; 25 - Starý Tekov; 26 - Streda nad Bodrogom; 27 - Trenčín; 28 - Unín; 

29 - Včelince; 30 - Veľké Zálužie; 31 - Veselé; 32 - Vráble; 33 - Vyškovce nad Ipľom; 34 - Vyšné Valice 
(podľa V. Furmánek - L. Veliačik - J. Vladár, 1999, s. 115)
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Z aspektu dejín slovenskej archeológie je významné najmä konštatovanie, že už od me-
dzivojnového obdobia sa na Slovensku rešpektoval a používal termín otomanská kultúra pre 
spomenutú entitu, ktorý zaviedol do odbornej spisby J. Nestor (1933; Medvecký, 1933), hoci 
vtedy i neskôr sa v slovenskej odbornej spisbe používali aj iné názvy (hornopotiská kultú-
ra; J. Eisner [1933]; V. Budinský-Krička [1947], či füzesabonyská kultúra (B. Polla [1960];  
A. Točík [1981]). Už od roku 1966 na základe dovtedajších výsledkov slovenských výskumov 
bolo zrejmé, že počiatočný článok dovtedy málo známeho kultúrneho komplexu predstavuje 
otomanská a záverečný – füzesabonyská kultúra (Vladár, 1966, s. 109, 111). Od začiatku až do 
zániku spomenutého komplexu je totiž dokázateľný kontinuálny vývoj (Točík, Vladár, 1971,  
s. 393; Furmánek, Veliačik, Vladár, 1999, s. 49, obr. 18; Šteiner, 2009, s. 120 a n., tab. XXXIV 
– s. 172 a i.). 

Už v monografii Pravek východného Slovenska (1966), ktorého editorom bol V. Budin-
ský-Krička, je uvedené, že: „Mladšia fáza otomanskej kultúry zvykne sa niekedy nazývať aj 
füzesabonyskou kultúrou (názov podľa lokality Füzesabony v Maďarsku) a nechýbajú ani hlasy, 
ktoré považujú füzesabonyskú kultúru za celkom samostatnú, nesúvisiacu geneticky s otoman-
skou. Pretože na území východného Slovenska máme zastúpené nálezy tak z klasického, ako 
i najmladšieho obdobia otomanskej kultúry a zisťujeme, že sú v úzkom genetickom vzťahu, 
nepovažovali sme za účelné používať názov füzesabonyská kultúra, najmä nie v takom zmysle, 
akoby išlo o novú etnickú zložku. Toto označenie sa môže maximálne používať na charakteri-
zovanie najmladšej fázy potiskej skupiny veľkého otomanského kultúrneho komplexu“ (Vla-
dár, 1966, s. 109, 111). O tom, že A. Točík akceptoval tento názov, hoci v roku 1981 sa vrátil 
i k názvu füzesabonyská kultúra, svedčí naša spoločná štúdia z roku 1971 (Točík, Vladár, 1971,  
s. 393, 394). Tu je uvedená i nová chronológia otomanskej kultúry na území Slovenska. Už 
vtedy sa aj prvýkrát hovorí o koštiansko-otomanskom horizonte, o klasickej a poklasickej fáze, 
ale aj o zániku otomanskej kultúry v mladšom úseku strednej doby bronzovej (Reinecke stupeň 
BB2), v súvislosti „... s osídlením tohto územia ľudom pilinskej kultúry“ (Točík, Vladár, 1971,  
s. 393; tu je uvedená i literatúra). Napokon aj v poslednej svojej publikácii A. Točík v roku 1994 
opäť hovorí o opevnenom sídlisku otomanskej kultúry v Barci pri Košiciach (tamže). 

Termín či názov otomanská kultúra sa začína viac či menej vlastne používať (aj na Sloven-
sku) už od roku 1933 (Nestor; 1933; Medvecký, 1933) a jej vymedzenie a pomenovanie, pri-
rodzene, súviselo so stavom bádania na rozsiahlom území jej rozšírenia. Po roku 1945 sa toto 
pomenovanie postupne presadzuje aj v slovenskom bádaní (Pástor, 1949; Hájek, 1953; Vladár, 
1966; Točík,  Vladár, 1971; Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991; 1999 a i.), hoci v odbornej slo-
venskej spisbe sa až dosiaľ neraz objavuje aj názov füzesabonyská kultúra (Polla, 1960; Točík, 
1981), resp. otomansko-füzesabonyská kultúra (Olexa, 2002, s. 53 a n; 2003, s. 26, 29 a n). 

Pomenovanie füzesabonyská kultúra zaviedla do odbornej spisby A. Mozsoliczová v roku 
1952 a pridŕža sa ho doteraz i maďarské bádanie (Kovács, 1984), podobne ako i pojmu kultúra 
nádoby so špirálovitými vypuklinami, ktorú zaviedol do odbornej spisby I. Bóna v roku 1975; 
delí ju na dve regionálne skupiny – füzesabonyskú a gyulavársándskú).

Vzhľadom na skutočnosť, že slovenské bádanie (vďaka rozsiahlym terénnym výskumom) 
prinieslo dosiaľ pre poznanie tejto kultúry fundamentálne poznatky, v úsilí terminologicky 
zjednotiť súčasné používané pojmoslovie (Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991, s. 81; 1999 a i.) 
používanie nadradeného pojmu – otomansko-füzesabonyský kultúrny komplex, má nepochyb-
ne nielen svoje historické opodstatnenie. Nejde teda o otomansko-füzesabonyskú kultúru, ale 
o rozsiahly kultúrny komplex, rozšírený na území severozápadného Rumunska, vo východ-
nom Potisí (Maďarsko, Ukrajina, východné oblasti Slovenska) a najnovšie i v juhovýchod-
nej časti územia Poľska. Nadradený pojem súčasne rešpektuje aj požiadavku objektívnosti 
interpretácie doterajšieho stavu bádania na rozsiahlom území rozšírenia otomanskej kultúry 
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a füzesabonyskej kultúry s ich nespochybniteľnými regionálnymi odlišnosťami, vyvolanými 
nielen danosťami predchádzajúceho domáceho vývoja, ale aj intenzitou vplyvov z iných kultúr-
nych prostredí (podobne ako sa v odbornej spisbe používa názov kultúrny komplex Maďarovce  
– Věteřov – Böheimkirchen; Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991; s. 79).

Po prvom pokuse o pomenovanie otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu v roku 
1966 na Slovensku, v Maďarsku okrem už spomenutých názvov bolo zaznamenané aj úsilie 
pričleniť k nemu ďalší názov, ktorý sa už dávnejšie objavoval v maďarskej odbornej spisbe 
– gyulavarsándska kultúra. Ešte za života I. Bónu, ktorý tento pojem zaviedol do odbornej 
literatúry, sám autor upustil od takéhoto zámeru (diskusia I. Bóna, J. Lichardus, J. Vladár v Sa-
arbrückene v roku 1994). Zostal teda už iba názov füzesabonyská kultúra. A. Točík sa v roku 
1983 viac prikláňal k názvu füzesabonyská kultúra, pričom kvôli historickej pravde treba po-
vedať, že napokon – ako už bolo spomenuté – v poslednej jeho publikovanej práci v súvislosti 
s Barcou hovorí v samotnom v názve príspevku o opevnenej osade otomanskej kultúry (Točík, 
1994, s. 59 a n). 

V publikácii P. Šteinera na základe analýzy keramických nálezov z opevneného sídliska 
v Košiciach-Barci, v kontexte širšieho karpatského vývoja, sa už dôsledne uvádza iba termín 
otomansko-füzesabonyský kultúrny komplex (recenzenti publikácie sú V. Furmánek a J. Vla-
dár); názov, ktorý bol dôsledne používaný a zdôvodnený už v publikácii Slovensko v dobe 
bronzovej (Furmánek, Veliačik, Vladár, 1991, s. 81) i v jej nemeckej verzii (1999). Tu sa, žiaľ, 
nenáležite (či nedopatrením) uvádza, že tento názov použil – v úsilí terminologicky zjednotiť 
vtedajšie pojmoslovie – vo svojej práci L. Olexa v roku 1983 (1983, s. 81). Diskusia o hľadaní 
optimálneho názvu mala teda svoju „p r e d h i s t ó r i u “, kde nepôsobili iba vedecké, ale aj iné 
hľadiská a najmä pohnútky. 

Symptomatické pritom je, že A. Točík sa v poslednej svojej vedeckej práci v roku 1994  
(s. 59 a  n) znovu vrátil k názvu otomanská kultúra a D. Gašaj a L. Olexa – zasa k názvu oto-
mansko-füzesabonyská kultúra (Gašaj, 2002, s. 15 a n; Olexa, 2002, s. 53 a n; 2003, s. 29 a n). 
Tento názov akceptovali aj poľskí bádatelia (Gancarski, 2002, s. 103 a n; tu je uvedená základná 
literatúra). 

Záverom sa ešte žiada uviesť, že rumunskí bádatelia (F. Gogâltan, C. Kacsó a i.) od čias  
J. Nestora až do súčasnosti dôsledne rešpektujú toto pomenovanie (otomanská kultúra), ktoré 
má predovšetkým svoje historické opodstatnenie. 

Pravda, problém zániku otomanskej kultúry je rozdielne interpretovaný v krajinách jej roz-
šírenia, predovšetkým v Rumunsku, kde sa jej dedičstvo hľadá až v  halštatskej dobe (Boroffka, 
1999, s. 113 a n; tu je i ďalšia literatúra). Naposledy sa týmito otázkami detailnejšie zaoberal aj 
P. Šteiner v súvislosti s nálezovými komplexmi z Košíc-Barce (2009, s. 10 a n). Mapy lokalít 
(tab. XXIII – XXIX) dostatočne presvedčivo potvrdzujú „problematickosť“ kartografického 
vymedzenia území v jednotlivých etapách rozšírenia OFK. Otáznosť (spornosť), či dokonca 
nemožnosť vymedzenia areálov rozšírenia otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu 
od jeho vzniku až do zánikového horizontu veľmi presvedčivo dokladajú aj doterajšie pokusy 
maďarských bádateľov, ako o tom svedčí napríklad aj monografia J. Bónu a kol.: Dombokka-
vált évszázadok. Bronzkori tele – kultúrák a Kárpat – medence szívében (Budapest – Szolnok, 
1991 – 1992; dve mapky na predposlednej strane obalu publikácie). 

Požiadavka, aby sa bádatelia z jednotlivých krajín podieľali na spoločnej syntéze, objas-
ňujúcej všetky stránky genézy, chronológie a najmä zániku OFKK je nepochybne oprávnená 
i aktuálna aj vzhľadom na významnú úlohu, ktorú zohrala otomanská kultúra v karpatskom 
i stredoeurópskom vývoji.
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***

Doterajšie výsledky rozsiahlych archeologických výskumov na území Slovenska potvrdili 
nezvratný fakt, že otomanská kultúra od koštiansko-otomanskej fázy sa kontinuitne rozvíjala 
až do jej zánikovej fázy (Šteiner, 2009, s. 120 a n, tab. XXXIV. Prehľad lokalít s datovaním 
na základe keramických nálezov). Na tejto kultúrnej základni sa v mladšom období strednej 
doby bronzovej (Reinecke BB2) transformovala pilinská kultúra (Furmánek, Veliačik, Vladár, 
1991, s. 81 a n; Furmánek, 2010, s. 24). Komplexné a metodologicky korektné objasnenie zlo-
žitej problematiky genézy, vývoja a zániku otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu 
si – zdá sa – žiada nielen svoj čas, ale je aj nemysliteľné bez širokej medzinárodnej spolupráce 
a dôsledného rešpektovania stavu bádania v jednotlivých krajinách jej rozšírenia.
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SUMMARY

Fortified settlements of the Bronze Age period
Spišský Štvrtok and Košice-Barca

This paper compares the possibilities of field excavation results in Košice - Barca and Spišský Štvrtok 
with other excavations of the Otomani Culture in Slovakia, having contributed knowledge of elementary 
importance for European research. These results enabled new approaches to the interpretation of 
extensive collections of finds (pottery, bronze and golden artefacts etc.) from the end of the Early 
and Middle Bronze Age, addressing the issues of chronology and the synchronization of the Otomani  
– Füzesabony and Maďarovce - Věteřov - Böheimkirchen cultural complexes. The Otomani Culture 
developed continually from its Košťany-Otomani phase until the final period, when after downfall of 
fortified settlements there arose a new civilization, represented by the Southeastern Urnfield Cultures.
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PRÍSPEVOK K PROBLEMATIKE HROBOV  
DETÍ A MLADISTVýCH NA POHREBISKáCH  

VEKERZUGSKEJ KULTÚRY V CHOTÍNE

Anita Kozubová

CHILD AND JUVENILE GRAVES IN THE CEMETERIES 
OF THE VEKERZUG CULTURE IN CHOTÍN 

Abstract: This article presents the preliminary results of our comprehensive analysis of child and juvenile graves 
from the burial ground of Chotín IA and IB in south-western Slovakia, one of the best-published cemeteries of the 
Vekerzug Culture where anthropological analysis is available. We have attempted to identify those graves in the 
archaeological material, to define children and juveniles as such, and subsequently tried to reconstruct their status 
in local Vekerzug society. Based on the occurrence of rich child and juvenile graves, we may conclude that children 
and juveniles could also have belonged to the group with the highest social rank. Therefore, rich child graves may 
likely be testimony of ancestral social status.

Key words: Early Iron Age, Vekerzug Culture, cemeteries in Chotín, south-western Slovakia, child and juvenile 
graves, burial practice, grave accessories, social aspect, rich graves, anthropological analyses

ÚVOD

Problematike hrobov detí a mladistvých a vôbec otázke postavenia nedospelých jedincov vo 
vekerzugskej spoločnosti doteraz nebola venovaná patričná pozornosť.1 Toto konštatovanie 
je nepochybne determinované faktom, že doposiaľ chýba komplexný a sumarizujúci pohľad 
na problematiku vývoja vekerzugskej kultúry a rovnako chýbajú aj analytické vedecké práce  
a štúdie venované vyhodnoteniu takých elementárnych problémov, akými sú: typologicko-chro-
nologický vývoj jednotlivých zložiek materiálnej kultúry, chronológia a periodizácia, pohrebný 
rítus a jeho sociálne aspekty, rekonštrukcia ženských a mužských krojov, charakter a proces 
mechanizmov kontaktov so susednými kultúrnymi regiónmi a genéza vekerzugskej kultúry. 
Preto štúdium spoločenského postavenia, respektíve genderových rolí detí, ako aj mladistvých 
vo vekerzugskej kultúre tak naďalej ostáva na samom okraji záujmu bádateľov, pričom proble-

1 Príspevok je rozšírenou a doplnenou verziou jednej z podkapitol dizertačnej práce, obhájenej na Katedre arche-
ológie FiF UK v Bratislave v roku 2012 a knižne publikovanej v roku 2013 (Kozubová, 2013a; 2013b).
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matika detských hrobov a hrobov adolescentov sa v rámci vyhodnotenia jednotlivých lokalít ve-
kerzugskej kultúry obmedzuje len na konštatovanie prítomnosti či absencie pohrebov nedospe- 
lých osôb. Nezáujem odbornej verejnosti o otázku detstva či detských pohrebov vo veker- 
zugskej spoločnosti je o to viac zarážajúci, keďže na jednotlivých jej pohrebiskách zaznamená-
vame pomerne vysoký podiel práve nedospelých jedincov, čo svedčí o pravdepodobne značne 
vysokej úmrtnosti detí v období neskorej doby halštatskej a včasnej doby laténskej. Nálezové 
celky z pohrebísk a sídliskových kontextov vekerzugskej kultúry predstavujú primárne arche-
ologické pramene,2 na základe ktorých sa môžeme aspoň v hrubých rysoch pokúsiť rekonštru-
ovať „svet detí“.3  

Okrem biologického pohlavia k faktorom, ktoré nemalou mierou ovplyvňovali sociálny sta-
tus jedinca v pravekej spoločnosti a tým aj zloženie jeho hrobovej výbavy, nepochybne patril 
vek. Zdá sa, že až po dosiahnutí istého veku, ktorý mohol byť podmienený skôr kultúrne, a nie 
iba biologicky, boli deti pokladané za riadnych členov miestnych spoločenstiev (Piatničková, 
2011, s. 201).

V tomto príspevku sa stručne venujeme analýze hrobov detí a mladistvých na pohrebiskách 
v Chotíne IA a IB (juhozápadné Slovensko), ktoré predstavujú doposiaľ nielen jediné komplet-
ne preskúmané, ale zároveň aj jedny z najlepšie antropologicky vyhodnotených pohrebísk ve-
kerzugskej kultúry.4 Porovnanie zistení týkajúcich sa pohrebného rítu detí a juvenilných jedin-
cov na oboch chotínskych pohrebiskách, vrátane definovania hrobových príloh typických pre 
uvedenú vekovú skupinu, s inými vekerzugskými pohrebiskami na Slovensku a vo východnom 
Maďarsku do značnej miery sťažuje niekoľko okolností, najmä však v mnohých ohľadoch ne-
dostatočná úroveň publikovania väčšiny pohrebiskových lokalít. Časť z nich totiž doteraz buď 
vôbec nebola odborne publikovaná, alebo ak áno, potom bol zverejnený iba malý výber hrobo-
vých celkov. Ďalším negatívom sú nateraz chýbajúce kompletne preskúmané pohrebiská a pri  
väčšine pohrebísk, známych predovšetkým zo starších archeologických výskumov, v prvom 
rade absencia antropologických vyhodnotení biologických parametrov pochovaných jedincov.5 

2  Osobitnú kategóriu pohrebov detí, prípadne adolescentov tvoria nálezy kostrových pozostatkov nedospelých 
jedincov na sídliskách vekerzugskej kultúry vo východnom Maďarsku, v prípade ktorých je zrejmý vysoký po-
diel najmä menších detí – napríklad na sídliskách Csárdaszállás-Szent János (Gyucha, 2002, s. 86), Polgár-Ken-
der-föld (Dani,V. Szabó, 2003, s. 192) alebo Salgótarján-Ipari-park (Vaday, 2001, s. 210 a n.).  

3 S cieľom získať čo najpresnejší model rekonštrukcie „sveta detí a mladistvých“ v tej-ktorej miestnej spoločno-
sti je pri štúdiu postavenia nedospelých jedincov okrem archeologických prameňov žiaduce pracovať aj s inými 
dostupnými prameňmi, najmä s písomnými, ikonografickými či etnologickými. V prípade vekerzugskej kultúry 
disponujeme iba archeologickými prameňmi. 

4 Nálezy z oboch pohrebísk sú síce monograficky spracované a publikované formou katalógu autorom výskumu 
M. Dušekom (1966), zmienenú publikáciu však nemožno plnohodnotne využiť na účely spoľahlivej analýzy. 
Na základe početných nezrovnalostí a nepresností medzi katalógom a terénnou dokumentáciou bolo preto 
nevyhnutné zo strany autorky tohto článku pristúpiť k prehodnoteniu nálezov priamym štúdiom nálezových 
celkov a následne vyhotoviť nový katalóg chotínskych pohrebísk. Uvedený katalóg je súčasťou obhájenej dizer- 
tačnej práce autorky príspevku (Kozubová, 2013b) a iba z neho sme vychádzali pri vyhodnoteniach hrobov detí 
a mladistvých, výsledky ktorých sú odprezentované v predkladanej štúdii.   

5 Antropologické určenia aspoň z prevažnej časti hrobov máme k dispozícii napríklad z pohrebiska Oroshá-
za-Gyopáros (Juhász, 1976), pravdepodobne tiež z pohrebísk Törökszentmiklós-Surján (Csalog, Kisfalu-
di, 1985) a Nógrádkövesd (Patay, 1955), s určitosťou z pohrebiska v Nyáregyháze (Kisfaludi, 2004), ako aj  
v prípade malej časti publikovaných hrobov z pohrebiska Csanytelek-Újhalastó (Galántha, 1981; 1986) či  
z pohrebiska v Algyő (Bende, 2003). V prípade pohrebiska Tápiószele antropologický materiál z výskumov z 
rokov 1938 a 1941 (dohromady 119 hrobov) vyhodnotila a publikovala O. Bottyán (1943). Podrobnejšia antro-
pologická analýza série ďalších jedincov z predmetného pohrebiska bola publikovaná len nedávno (Fóthi, Ber-
ner, Évinger, 2006). Z doteraz komplexne nepublikovaného pohrebiska Szabadszállás-Józan (Horváth, 2001) 
boli uverejnené aspoň výsledky antropologických analýz (Desző, 1966).
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PRAMENNÁ BÁZA (PohREBiskÁ v ChotíNE) 

V pôvodne 370 hroboch na pohrebisku v Chotíne IA bolo pochovaných s ohľadom na hroby  
s pohrebmi dvoch alebo viacerých jedincov minimálne 375 osôb. Z nich 117 bolo pochovaných 
žiarovo a zvyšných 258 kostrovo. Antropologickej analýze bolo podrobených dokopy iba 155 
jedincov, čo predstavuje celkovo 41,3 % všetkých pohrebov.6 Ide však výhradne o kostrové hro-
by, keďže jedinci zo žiarových hrobov antropologicky určení neboli.7 Zo 155 antropologicky 
analyzovaných jedincov bolo 35 detí a desať jedincov vo veku juvenis (tabela 1). V hodnote-
nom súbore sú zastúpené aj tri osoby, ktoré na základe určenia veku juvenis – adultus pravdepo-
dobne zomreli na prahu dospelosti (Kozubová, 2013a, s. 169 a n., obr. 66).8 Z Chotína IB máme 
k dispozícii 95 hrobov, v ktorých bolo pochovaných minimálne 91 jedincov. Antropologický 
rozbor bol uskutočnený len v prípade 37 jedincov (40,1 % všetkých pohrebov). Z nich šesť bolo 
pochovaných žiarovo a 32 kostrovo.9 Zaujímavé je zistenie, že v súbore žiarových hrobov, hoci 
aj značne malom, vôbec nie sú zastúpení jedinci vo veku infans. V antropologicky vyhodnote-
nom súbore hrobov bolo zastúpených päť detí a traja mladiství (tabela 2). Vek štyroch jedincov 
hraničil medzi fázou juvenis a adultus (Kozubová, 2013a, s. 170 a n., obr. 67).10 

Sumarizujúc vyššie uvedené zistenia, môžeme konštatovať, že z oboch pohrebísk máme  
k dispozícii súbor 186 antropologicky určených kostrových hrobov a biologické parametre spo-
polnených jedincov sa podarilo stanoviť len v šiestich prípadoch. V súbore kostrových hrobov 
53 pohrebov pripadlo na jedincov vo veku infans a juvenis (28,5 % prípadov) a zvyšných 133 
pohrebov – na dospelých jedincov vo veku od adultus po maturus (71,5 % prípadov). Z nich 76 
bolo žien (56,7 %), 44 mužov (32,8 %) a u 14 dospelých osôb sa pohlavie nepodarilo definovať 
(10,4 %). Na základe týchto zistení je tak zrejmé, že takmer tretinu antropologicky určených 
jedincov tvorili najmä deti a adolescenti a že dospelé ženy prevažujú nad mužmi (Kozubová, 
2013a, s. 171).11

Zároveň je zrejmé, že antropologickou analýzou disponujeme len pri takmer polovici všet-
kých pohrebov z oboch pohrebísk a vzhľadom na to, že antropologický rozbor bol uskutočnený 
iba pri zanedbateľnom percente žiarových hrobov, primárny prameň z hľadiska skúmanej prob-

 6 Pre účely mnohých vyhodnotení boli v danom príspevku použité výsledky antropologických posudkov, vypra-
covaných Dr. M. Prokopcom z vtedajšieho Ústavu hygieny v Prahe, ktoré sú súčasťou nálezovej dokumentácie 
k obom chotínskym pohrebiskám (v súčasnosti uložených v archíve Archeologického ústavu SAV v Nitre).

 7 Keďže spoľahlivo možno identifikovať hroby, v ktorých boli uložené kremačné zvyšky dvoch alebo viacerých 
jedincov, len pomocou exaktných, čiže antropologických metód, v podmienkach daného pohrebiska nemôžeme 
vylúčiť ani možnosť vyššieho počtu pochovaných jedincov než 375 osôb. Istým, avšak v žiadnom prípade nie 
spoľahlivým ukazovateľom prítomnosti žiarových dvoj- a viachrobov na pohrebisku môže byť jednak hrobový 
inventár zmiešaného charakteru, v ktorom boli jednoznačne zastúpené nielen mužské, ale aj ženské prílohy, 
jednak samotné nálezové okolnosti, kedy boli kremačné zvyšky uložené vo dvoch nádobách, prípadne tieto 
zvyšky boli deponované tak v nádobe či nádobách, ako aj okolo keramickej urny.

 8 Značne široké rozpätie hodnôt pri určení biologického veku mnohých jedincov však pre dané pohrebisko ne- 
umožňuje vyčísliť strednú dĺžku života a následne sa vyjadriť aj k demografii miestnej populácie, ktorá tu svo-
jich členov pochovávala. Môžeme ale konštatovať, že vyhodnotenie pomeru zastúpenia oboch pohlaví ukázalo 
pomerne veľký deficit mužských jedincov a v prípade jednotlivých vekových kategórií jednak značný deficit 
starších jedincov vo veku senilis, jednak aj mierny deficit mladších dospelých osôb vo veku adultus.   

 9 S výnimkou jedného žiarového hrobu s osobou pravdepodobne ženského pohlavia (hrob 8/61; Kozubová, 
2013b, s. 118) sa pri žiarových hroboch dal identifikovať len biologický vek pochovaných jedincov.

10 Z vyhodnotení antropologických určení sa zdá, že pomer zastúpenia oboch pohlaví je na danom pohrebisku 
približne vyrovnaný.       

11 Nemôžeme však vylúčiť, že v skupine dospelých osôb bez určeného pohlavia sa skrývajú aj muži. Z jedenás-
tich antropologicky určených dospelých jedincov sa u siedmich pohlavie na základe archeologických indícií 
– hrobového inventára podarilo identifikovať, z nich pravdepodobne štyria boli muži a traja ženy. 
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lematiky pre nás predstavujú kostrové hroby. Tie za určitých okolností dokonca aj v prípade, že 
jedinci v nich pochovaní neboli podrobení antropologickému vyhodnoteniu.12  

PohREBNÝ RítUs vEkERZUGskEJ kULtÚRY 
(NA ZÁkLAdE ChotíNskYCh PohREBísk)   

                  
Ak vychádzame z predpokladu, že v pohrebnom ríte, presnejšie v jeho archeologicky postreh-
nuteľných prejavoch sa mohla odrážať sociálna štruktúra miestnej spoločnosti, potom je pri 
pokuse rekonštruovať „svet detí a mladistvých“ nevyhnutné navzájom porovnať pohrebný rítus 
nedospelých s pohrebným rítom dospelých osôb (Hladíková, 2011, s. 280).13 V prípade, že 
nedisponujeme antropologickými analýzami, zároveň treba aj jednoznačne identifikovať deti 
a juvenilných jedincov v archeologickom materiáli.     

Vekerzugská kultúra nepredstavuje jednoliaty kultúrny celok, ale v rámci celého územia 
jej rozšíre nia môžeme vyčleniť niekoľko lokálnych skupín, ktoré aj napriek početným spoloč-
ným znakom vykazujú isté rozdiely nielen v materiálnej náplni a v sídliskovej štruktúre, ale aj  
v pohreb nom ríte a v neposlednej miere aj v spoločensko-sociálnej stratifikácii (Kozubová, 
2008, s. 49). Je tak nesporné, že pohrebný rítus vekerzugskej kultúry, vychádzajúc z jeho jed-
notlivých archeologicky postrehnuteľných znakov, nepodliehal prísnym pravidlám a nebol 
unifikovaný. Dokladom toho je napríklad výskyt birituálnych pohrebísk s nejednotnými ele-
mentmi poh rebného rítu, často so svojráznymi prejavmi a s rozdielnym zastúpením kostrového 
a žiarového spôsobu pochovávania, ďalej výskyt hrobov s osamoteným telom koňa alebo spo-
lupochovávanie koňa s ľudským jedin com, ako aj nejednotnosť skladby a charakteru hrobovej 
výbavy v rámci jej jednotlivých pohrebísk (Kozubová, 2008, s. 49, pozn. 2; 2010, s. 54). Okrem 
birituality môžeme za jeden z mála spoločných prejavov v pohrebnom ríte danej kultúry ozna-
čiť aj takmer úplnú absenciu mohylových násypov nad hrobovými jamami.14 

Na oboch chotínskych pohrebiskách sú doložené dva základné typy hrobov, a to hroby kos- 
trové a žiarové, v ktorých percentuálnom zastúpení medzi oboma pohrebiskami zaznamenáva-
me iba nevýrazné rozdiely. V Chotíne IA podiel kostrových hrobov predstavuje 63,8 % všet-
kých hrobov, zatiaľ čo v Chotíne IB je len o niečo menší (60,8 % prípadov). V Chotíne IA na 
žiarové hroby pripadá 31,0 % všetkých hrobov, kým v Chotíne IB je to iba 26,8 % (Kozubová, 
2013a, s. 211, obr. 86, 87). Na základe vyššie uvedených zistení tak pri oboch pohrebiskách 
môžeme konštatovať čiastočnú biritualitu, ktorá je v podstate príznačná pre drvivú väčšinu 
pohrebísk vekerzugskej kultúry. Za jeden zo špecifických typov hrobov môžeme považovať 

12 Pri porovnaní absolútnej početnosti antropologicky a archeologicky určených dospelých jedincov v závislosti 
od ich pohlavia je v Chotíne IA badateľná v oboch kategóriách takmer dvojnásobná prevaha žien nad mužmi. 
Počet ženských osôb je vyšší aj na pohrebisku v Chotíne IB, ale dvojnásobne vyšší je iba v kategórií archeolo-
gicky určených hrobov. Pomer počtu hrobov detí a mladistvých k pomeru počtu hrobov dospelých mužov je na 
oboch pohrebiskách vyrovnaný, iba v Chotíne IA pozorujeme mierny odklon v prospech nedospelých jedincov 
(Kozubová, 2013a, s. 196, obr. 81, 82).     

13 Hoci u jedincov vo veku juvenis vo všeobecnosti nemožno jednoznačne stanoviť, či títo jedinci boli spoločen-
sky považovaní ešte za deti, alebo už za dospelých, isté indície v prípade niektorých hrobových celkov z chotín-
skych pohrebísk naznačujú, že u osôb mužského pohlavia by sme s ich vstupom medzi dospelých mohli rátaťuž 
vo veku juvenis (pozri nižšie).   

14 Jedným z možných vysvetlení značnej rozmanitosti archeologicky postrehnuteľných prejavov v pohrebnom ríte 
vekerzugskej kultúry môže byť jednak chýbajúca jediná tradícia v duchovnej kultúre, ako aj jej polygenetický 
a synkretický charakter (Chochorowski, 1998, s. 473), podmienený najmä nejednotným kultúrnym podložím 
na celom území jej rozšírenia a kontaktmi so sused nými archeologickými kultúrami a kultúrnymi skupinami so 
samostatným kultúrnym vývojom, často odlišným od vývoja vekerzugskej kultúry (Kozubová, 2008, s. 49).
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birituálne hroby, čiže spoločné hroby kostrovo aj žiarovo pochovaných dvoch či viacerých 
ľudských jedincov. Na oboch sledovaných pohrebiskách bolo zistených po jednom birituálnom 
dvojhrobe (248a,b/54 v IA; 16a,b/61 v IB). Osobitnú kategóriu predstavujú hroby bez zachy-
tených kostrových pozostatkov pochovaných osôb, tzv. symbolické hroby – kenotafy, ktorých 
pomer v Chotíne IA k Chotínu IB tvorí 2,9 % k 9,3 %. Hoci na oboch pohrebiskách absolútne 
dominujú hroby s jedným pochovaným jedincom, nezriedka sa tu vyskytli aj hroby s pohrebmi 
dvoch či viacerých jedincov. Ich prítomnosť v rámci toho-ktorého pohrebiska je bez použitia 
antropologických metód v prípade kostrových hrobov obvykle postrehnuteľná aj len vizuálne. 
Naopak, na spoľahlivú identifikáciu spoločných hrobov žiarovo pochovaných dvoch alebo via-
cerých osôb vždy treba prítomnosť a určenie nájdených kremačných zvyškov antropológom.15 

Keďže v rámci oboch hodnotených pohrebísk antropologickými analýzami disponujeme 
takmer výlučne len z kostrových hrobov, svoju pozornosť v danom príspevku sme vzhľadom 
na skúmanú problematiku zamerali iba na kostrový pohrebný rítus. 

Pre kostrový pohrebný rítus sú charakteristické výlučne ploché hroby spravidla bez vnútor-
nej úpravy hrobovej jamy.16 V skupine kostrových hrobov môžeme z typologického hľadiska 
vyčleniť štyri základné formy pôdorysných dispozícií hrobových jám, a to oválnu, obdĺžnikovú, 
kruhovú a lichobežníkovú. Nepochybne najfrekventovanejším tvarom hrobových jám je viac 
alebo menej pravidelný ovál a obdĺžnik so zaoblenými rohmi, zatiaľ čo ostatné formy pôdorys-
ných dispozícií sú voči dominantnému oválnemu a obdĺžnikovému typu sporadické. Analýza 
tvaru a metrických údajov hrobových jám ukázala, že tvar pôdorysov nesúvisel s biologickými 
parametrami pochovaných, zatiaľ čo v prípade rozmerov predovšetkým na pohrebisku v Cho-
tíne IA pozorujeme ich istú previazanosť s vekom zomretých osôb.17 K obvyklým polohám 
pochovaných jedincov, ktoré tak v podmienkach vekerzugskej kultúry celkovo môžeme po-
važovať za štandardné, patrí skrčená poloha na boku, spravidla na pravom, a vystretá poloha 
na chrbte. Okrem týchto dvoch spôsobov uloženia tiel, v rámci ktorých pozorujeme značnú 
variabilitu najmä v uložení horných a dolných končatín, tu sporadicky zaznamenávame aj iné 
spôsoby uloženia jedincov do hrobu, ktoré však predstavujú iba zanedbateľné percento hod-
notených nálezových celkov. Spravidla ide o kombinácie oboch základných polôh, presnejšie  
o vystretú polohu na boku a tzv. kombinovanú polohu (bližšie u Kozubová, 2013a, s. 247-257).      

15 Za osobitnú kategóriu dvojhrobov môžeme považovať pohreb ľudského jedinca a spolupochovaného koňa  
v rámci spoločného hrobu. Takýto typ hrobu, podobne ako hroby birituálne, však v podmienkach oboch hod-
notených pohrebísk tvorí iba zanedbateľné percento všetkých hrobov, keďže tu bol doložený len vo dvoch 
prípadoch a len na pohrebisku v Chotíne IA. Ak zoberieme do úvahy všetky typy dvoj- a viachrobov (spoločné 
hroby buď len ľudských jedincov, alebo ľudského jedinca a koňa), to v Chotíne IA tieto predstavujú 4 % všet-
kých hrobov, kým v Chotíne IB je ich percentuálny podiel len nepatrne vyšší, a to 5,2 % prípadov. Identické 
percentuálne zastúpenie na oboch hodnotených pohrebiskách pozorujeme pri hroboch s osamoteným telom 
koňa, ktoré tu tvoria 2,1 % všetkých hrobov (Kozubová, 2013a, s. 212 a n., obr. 86, 87).        

16 Výnimkou je iba kostrový hrob 72/62 z Chotína IB, ktorý bol umiestnený do priestoru vymedzenom žľabom, 
čo môžeme považovať za jeden z možných spôsobov povrchového označenia hrobu (Kozubová, 2013b, s. 137 
a n., obr. 422).  

17 Tu boli takmer v polovici hrobov z prvej skupiny, vyčlenenej na základe dĺžky hrobovej jamy (od 55 do 95 cm), 
pochované nedospelé osoby. Zdá sa tak, že dĺžkové údaje hrobových jám boli od biologického veku pocho-
vaných jedincov závislé aspoň čiastočne, keďže práve hroby detí, prípadne mladistvých boli spravidla menšie 
ako hroby dospelých osôb, hoci toto pravidlo sa neuplatňovalo striktne. Aj tu sa vyskytli výnimky, keď jedinci 
antropologicky určení ako dospelí boli spolu s keramickými prílohami uložení do rozmermi extrémne malých 
hrobových jám (napríklad hroby 9/52 a 130/53; Kozubová, 2013b, s. 46, 67. Dĺžky hrobov boli nepochybne 
determinované aj spôsobom uloženia tiel zomretých, keďže takmer všetky hroby s dospelými osobami pocho-
vanými vo vystretej polohe na chrbte na základe dĺžky ich jám patrili buď do tretej (od 150 do 195 cm), alebo 
do štvrtej skupiny (od 200 cm a viac) (Kozubová, 2013a, s. 242 a n., obr. 109).
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Na základe existencie či absencie preukázateľnej väzby k určitému pohlaviu či vekovej ka-
tegórii pochovaných jedincov jednotlivé prílohy, ktoré tvorili inventár hrobov na chotínskych 
pohrebiskách, môžeme rozdeliť do troch kategórií (Kozubová, 2013a, s. 195 a n.). Do prvej 
kategórie sme zaradili prílohy majúce výlučnú väzbu iba na jedno pohlavie – tzv. typické žen-
ské a mužské atribúty hrobového inventára. Tie v archeologickom materiáli umožňujú jed-
noznačnú identifikáciu pohlavia, prípadne veku pochovaného jedinca, a to často dokonca aj bez 
prítomnosti ďalších sprievodných nálezov. Zdá sa však, že iba pomerne malá časť hrobových 
príloh mala takúto pohlavne špecifickú dôležitosť (u mužov zbrane, konský postroj a dvojdiel-
ne britvy, u žien zrkadlá, prasleny, hlinené pečatidlá a ploché kamenné podložky). Do druhej 
kategórie patria prílohy síce poukazujúce na zmiešaný výskyt v hroboch oboch pohlaví, prípad-
ne tiež dospelých a nedospelých osôb, ale tieto prílohy sú aj naďalej preferované iba jedným  
z pohlaví. Pomerne jednoznačne však pohlavie a vek pochovaných jedincov na základe ta-
kýchto príloh možno určiť iba so zreteľom na ich sprievodný inventár. Tretiu kategóriu tvoria 
prílohy bez väzby na pohlavie či vek pochovaných osôb, ktoré tak neumožňujú vyjadriť sa  
k možnému pohlaviu, prípadne veku jedincov.        

Zatiaľ čo militáriá a konský postroj môžeme jednoznačne považovať za mužský atribút, 
šperk a súčasti odevu poukazujú na zmiešaný výskyt, keďže ich nosili nielen ženy, ale tiež 
muži či osoby vo veku infans a juvenis. Ozdoby tela však môžu byť pomerne signifikantným 
ukazovateľom pohlavia či veku jedinca v prípade, ak si ich všímame vo vzťahu k ich počtu  
a spoluvýskytu s ďalšími typmi šperku. Napríklad, párové nosenie veľkého aj malého kruhové-
ho šperku (buď náramkov, alebo záušníc) a ich vzájomná kombinácia je v rámci hodnotených 
pohrebísk doložená výhradne len v hroboch dospelých žien (Kozubová, 2013a, s. 172 a n., 
176). Z iných kategórií nálezov, presnejšie predmetov dennej potreby a nástrojov, ako aj pred-
metov nejasnej funkcie a toaletných predmetov môžeme za jednoznačný atribút iba jedného 
z pohlaví, v danom prípade dospelých žien, pokladať praslen, hlinené pečatidlo, dutý koste-
ný valcovitý predmet – schránku na uchovávanie kozmetických prípravkov, plochú kamennú 
podložku, fragmenty okru či iných farbív a bimetalické zrkadlo s bočnou rúčkou a u mužov sa 
uvedené týka iba kamenných brúsikov so závesných otvorom a dvojdielnych britiev. Železné 
nože opäť vykazujú zmiešaný výskyt s výraznejšou väzbou na hroby dospelých mužov. V ich 
prípade platia tie isté konštatovania ako pri šperku a spínadlách odevu. Keramika v podmien-
kach oboch pohrebísk nevykazuje, až na miniatúrne nádoby, žiadnu výraznú väzbu na pohlavie 
alebo vek pochovaných jedincov, hoci pri niektorých keramických tvaroch zaznamenávame ich 
isté preferovanie jedným z pohlaví.18 Ak sa však keramické nádoby vyskytli v hrobe bez ďalšie-
ho sprievodného kovového či z iného materiálu vyrobeného inventára – drobných predmetov, 
archeologicky určiť pohlavie pochovaných osôb je prakticky nemožné.19   

18 Napríklad v ženských hroboch okrem miniatúrnych nádob je častý výskyt váz a džbánov vyrobených na kruhu 
či kombinácia hrnca a misy zhotovených v rukách (Kozubová, 2013a, s. 173, 176).

19 K rovnakým zisteniam týkajúcim sa typických ženských a mužských, ako aj detských príloh na oboch cho-
tínskych pohrebiskách sme dospeli aj na niektorých ďalších vekerzugských pohrebiskách vo východnom Ma-
ďarsku (konkrétne Szentes-Vekerzug: Párducz, 1952; 1954; 1955; Orosháza-Gyopáros: Juhász, 1976; Nyá-
regyháza: Kisfaludi, 2004; Törökszentmiklós-Surján: Csalog, Kisfaludi, 1985 a Tápiószele: Párducz, 1966). 
Tie zároveň ukázali, že v podmienkach vekerzugskej kultúry existovali výrazné spoločné tendencie vo výbere 
jednotlivých zložiek hrobového inventára podľa pohlavia a veku pochovaných osôb, najmä čo sa týka drobných 
predmetov – militárií, súčastí konských postrojov, ozdôb tela, súčastí a ozdôb odevu, predmetov dennej potreby 
a predmetov nejasnej funkcie. Zdá sa, že pri zbraniach, konskom postroji, súčastiach kroja, pracovných ná-
strojoch a predmetoch nejasnej funkcie existovali v rámci vekerzugskej kultúry v zložení hrobového inventára 
podľa pohlavia a veku osôb pravidlá viac-menej všeobecne platné pre celé územie jej rozšírenia, zatiaľ čo pri 
výbere keramických príloh sa uplatňovali lokálne podmienené zvyklosti a špecifiká miestnych vekerzugských 
komunít (Kozubová, 2013a, s. 196-199, obr. 133). 
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Ak pri pokuse definovať typické ženské či mužské prílohy obrátime našu pozornosť aj na 
iné možné, skôr nepriame ukazovatele pohlavia, prípadne veku pochovaných osôb, než je iba 
hrobový inventár, ako napríklad na polohu kostrových pozostatkov v hrobe, rozmery hrobo-
vých jám či veľkosť a typ použitej keramickej urny, potom pre antropologicky určené hroby 
nemôžeme na oboch chotínskych pohrebiskách pri týchto prvkoch pohrebného rítu konštato-
vať výraznú väzbu na konkrétne pohlavie či vekovú kategóriu (bližšie u Kozubová, 2013a,  
s. 171-200). Pri kostrových hroboch bola najrozšírenejším spôsobom uloženia jedincov skrčená 
poloha na pravom boku, nasledovaná vystretou polohou na chrbte. Ostatné spôsoby uloženia 
sú v podmienkach oboch pohrebísk zriedkavé. Ani jeden z oboch základných spôsobov ulo-
ženia pochovaných jedincov do hrobu sa tu však neuplatňoval prednostne s ohľadom na ich 
pohlavie alebo vek. Deti a mladiství neboli pochovávaní len v tzv. kombinovanej polohe či 
v polohe v sede alebo na bruchu. Metrické údaje hrobových jám môžu slúžiť ako nepriamy 
indikátor veku pochovaného jedinca len v prípade, ak si ich všímame vo vzťahu k spôsobu 
uloženia kostrových pozostatkov a preukazné výsledky majú iba na pohrebisku v Chotíne IA, 
kde sa jamy detských hrobov vyznačujú v priemere menšími rozmermi než pri hroboch dospe-
lých. Naopak, v Chotíne IB sa rozmery hrobových jám nedospelých jedincov takmer nelíšia 
od hrobov dospelých. Podobné zistenia platia aj pre niektoré iné vekerzugské pohrebiská, ako 
napríklad pre pohrebisko v Nyáregyháze, kde sa len časť detských hrobov vyznačovala jamami 
s malými metrickými údajmi a hroby mladistvých mali rovnaké rozmery jám ako dospelých 
jedincov (Kisfaludi, 2004).20 Ani analýza typu a veľkosti urny pri žiarových hroboch neukázala 
na oboch pohrebiskách žiadne zreteľné asociácie s pohlavím či vekom pochovaných jedincov, 
čo je však nemalou mierou spôsobené aj takmer úplnou absenciou antropologicky určených 
žiarových hrobov. Ako urny tu boli používané bežne v keramickom repertoári vekerzugskej 
kultúry zastúpené tvary nádob, a to veľké vázy, stredne veľké a veľké hrnce a občas aj misy.21 
Iba na pohrebisku v Chotíne IA sa ukázalo, že zatiaľ čo misa vo funkcii keramickej urny sa 
častejšie vyskytla v hroboch v sprievode typických ženských príloh, hrniec, naopak, v hroboch 
s charakteristickými mužskými atribútmi.22 Ako pomerne spoľahlivý ukazovateľ rámcového 
veku pochovaného jedinca (dospelý či nedospelý) sa v podmienkach oboch pohrebísk ukázali 
vnútorné priemery náramkov, ale iba za predpokladu, že tieto náramky boli vyrobené na mieru 
osôb, ktorým boli k noseniu určené. Zaujímavé je zistenie, že bronzové náramky z detských 
hrobov sa vyznačujú nielen menšími vnútornými priemermi ako exempláre z hrobov dospelých 
jedincov, ale nevykazujú ani stopy opotrebovania, ktoré pomerne často zaznamenávame tak na 
náramkoch, ako aj na hadovitých záušniciach dospelých osôb a ktoré tak svedčia o ich pomerne 
dlhom používaní.   

20 Zdá sa však, že na danom pohrebisku boli rozmery hrobových jám podmienené nielen vekom a spôsobom 
uloženia jedinca do hrobu, ale aj prítomnosťou či absenciou keramického inventára, kedy hroby bez keramiky 
sa vyznačovali menšími rozmermi ako hroby obsahujúce keramické prílohy.

21 Pozorovania na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, v prípade ktorých bola zrealizovaná antropologická 
analýza aj kremačných zvyškov zo žiarových hrobov, ukázali, že žiarovo boli pochovávané aj deti a ich pozo-
statky boli nielen deponované do keramických urien, ale aj rozptýlené v zásype či rozsypané po dne hrobovej 
jamy (napríklad žiarový rozptýlený hrob 12 z Orosházy-Gyopáros: Juhász, 1976, s. 231; urnový hrob 13 z Tá-
piószele s dieťaťom vo veku 3 – 6 rokov alebo urnový hrob 77 s dieťaťom vo veku 6 – 7 rokov: Fóthi,  Berner, 
Évinger, 2006, s. 68 a n., tab. 1).     

22 V žiarovom hrobe 58/61 v Chotíne IB však boli v hrnci deponované kremačné zvyšky dospelej ženy (Kozu-
bová, 2013b, s. 133, tab. 105: 9).
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INVENTáR HROBOV DETÍ A MLADISTVýCH 

Všetky antropologicky určené hroby jedincov vo veku infans a juvenis na chotínskych poh-
rebiskách boli kostrové a v ich inventári boli zastúpené spravidla iba tieto predmety: šperk, 
predmety dennej potreby a nástroje a keramika (tabela 1, 2). Keďže určenie veku jedincov len 
na základe archeologických indícií je viac než problematické, dokonca až nemožné, pri pokuse 
definovať typicky detský a juvenilný hrobový inventár v podmienkach hodnotených pohrebísk 
vychádzame iba z tých hrobov, ktoré boli podrobené antropologickej analýze.

Podobne ako v hroboch dospelých žien, aj tu sú najfrekventovanejším typom ozdôb tela 
náhrdelníky, zložené z korálikov. V Chotíne IA až takmer 70 % všetkých antropologicky urče-
ných detských hrobov obsahovalo koráliky vyrobené iba z jedného materiálu, v danom prípade 
z keramickej hmoty, prípadne z jantáru (napríklad hrob 113/53, obr. 1: 8-12). Pri náhrdelníkoch 
z dvoch materiálov zaznamenávame len kombináciu keramickej hmoty a skla (napríklad hrob 
236/54, obr. 3: 19-21, 25-28). Koráliky z iných, v podmienkach daného pohrebiska výrazne me-
nej frekventovaných materiálov, ako napríklad drahé kovy (zlato, striebro), olovo alebo kosť/
parohovina, v detských hroboch úplne chýbajú. Výnimkou je hrob 115/53, v ktorého inventári sa 
vyskytol kostený korálik v kombinácii s tromi sklenenými a jedným hlineným korálikom (obr. 
1: 2-5).23 Zaujímavé je, že náhrdelníky jedincov v juvenilnom veku sa početnosťou korálikov  
a materiálom, z ktorého boli vyrobené, viacej podobajú na náhrdelníky dospelých žien než detí. 
Z hľadiska početnosti jednotlivých komponentov náhrdelníkov je pre detské hroby príznačný 
malý a menší počet korálikov (kategórie: 1 kus, 2 – 5 kusov, 11 – 20 kusov, prípadne 21 – 50 
kusov). Počet korálikov vyšší než 50 sa tu nevyskytol vôbec. Uvedené zistenie potvrdzujú aj 
pozorovania z tých hrobov, v ktorých by mohli byť na základe archeologických indícií pocho-
vaní potenciálni nedospelí jedinci. Počet antropologicky určených hrobov detí a mladistvých 
je v Chotíne IB príliš malý na relevantné závery, zdá sa však, že aj tu boli náhrdelníky iba 
zo sklenených korálikov vyhradené takmer výlučne dospelým ženám. V podmienkach oboch 
pohrebísk výnimočný je kostrový hrob 63/61 s jedincom vo veku infans I – III, v ktorom sa 
našlo dohromady 40 korálikov zo skla, keramickej hmoty a jantáru (obr. 4: 11-50). Druhým 
typom šperku čo do početnosti sú náramky, pri ktorých prevažujú bronzové exempláre nad že-
leznými. Ich párové nosenie deťmi a mladistvými pozorujeme zriedkavo a až na kostrový hrob 
131/53 z IA tu zaznamenávame úplnú absenciu spoločného výskytu náramkov a záušníc v rám-
ci jedného hrobu (obr. 1: 16, 17, 19). Pri náramkoch nám isté indície pri určení možného veku 
pochovaného jedinca poskytujú ich rozmery, presnejšie ich vnútorný priemer. Ten pri nedospe-
lých jedincov spravidla nepresiahol 4,0 cm. Na základe vnútorného priemeru tu pozorujeme 
dva prípady nosenia náramkov. Buď sa v hrobe dieťaťa vyskytol náramok vyrobený na mieru, 
čiže taký, ktorý dieťa aj reálne nosilo, keď vnútorný priemer neprevyšoval hodnotu 4,0 cm  
a obvykle sa tak pohyboval v rozpätí od 3,2 po 3,6 cm, alebo išlo o sekundárne použitý nára-
mok, ktorý pôvodne patril dospelému jedincovi. Ako príklad môžeme uviesť kostrový trojhrob 
170a,b,c/53, kde bronzový náramok s vnútorným priemerom typickým pre dospelé osoby (5,3 
cm) nebol nájdený pri kostrových pozostatkoch dospelej ženy, ale dieťaťa (Kozubová, 2013b,  
s. 80 a n., obr. 231, tab. 65: 183). Zdá sa, že sekundárne mohol byť použitý aj bronzový náramok 
v kostrovom hrobe 192/54 s jedincom vo veku infans II (ibidem, s. 87, tab. 70: 5). V tejto súvis- 
 

23 Ak súbor antropologicky určených nedospelých jedincov doplníme o tie hroby, ktoré sme na základe istých 
archeologických indícií (napríklad metrické údaje hrobových jám vo vzťahu k polohe skeletu či zmenšené 
verzie niektorých ozdôb tela – náramkov) identifikovali ako detské, potom všetky obsahovali iba koráliky  
z keramickej hmoty (Kozubová, 2013a, s. 182).
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Obr. 1: Chotín IA, kostrové hroby 
115/53 (1-5), 113/53 (6-13), 131/53 (14-28) a 146/53 (29-34). 15 (podľa Dušek 1966). 2-5, 7-12, 16-28, 

30-34 = 1:2; 6 = 1:3; 1, 14 = 1:20; 13, 19 = 1:30.
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Obr. 2: Chotín IA, kostrové hroby 
147/53 (1-14), 176/53 (15-19) a 254/54 (20-24). 17 (podľa Dušek 1966). 1, 2, 4-13, 16, 21-23 = 1:2; 3, 

18-20 = 1:3; 14, 24 = 1:20; 15 = 1:30.
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losti ale treba zdôrazniť, že vnútorný priemer náramkov môže byť preukazný pri archeologickej 
identifikácii veku pohlavia jedinca len pri bronzových exemplároch, keďže železné náramky 
boli často buď zachované fragmentárne, alebo boli značne skorodované, a tak spoľahlivo určiť 
ich vnútorný priemer je veľmi obťažné. Vyššie uvedené zistenia však potvrdili pozorovania aj 
na iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry, ako napríklad na pohrebisku v Nyáregyháze, kde 
vnútorné priemery bronzových náramkov z detských hrobov tiež nepresiahli hodnotu 4,0 cm 
(Kisfaludi, 2004). Tu treba mať na pamäti aj to, že všetky viac-menej úplne zachované či už 
bronzové, alebo železné náramky z posudzovaných hrobov, vyznačujúce sa menšími vnútorný-
mi priemermi, predstavujú otvorené kruhy, čo umožňovalo upravovať ich rozmery s narastajú-
cou telesnou konštrukciou ich majiteľa. 

Pre hroby a tým aj pre kroj osôb vo veku infans a juvenis je príznačná úplná absencia spína-
diel odevu, ako aj výskyt fragmentov železných tyčiniek v ich inventári.  

V kostrovom hrobe 254/54 s pochovaným nedospelým jedincom vo veku infans I – II bol 
nájdený aj jeden bronzový hrot šípu (obr. 2: 22). Ten však v danom hrobe nepochybne stratil 
svoju skutočnú funkciu ako zbraň a okrem jeho sekundárneho použitia ako amuletu či predmetu 
so symbolickou funkciou mohol byť aj symbolom vyššieho sociálneho statusu pochovaného 
dieťaťa (bližšie u Kozubová, 2009, s. 89).24   

Zastúpenie predmetov dennej potreby a nástrojov v hroboch nedospelých jedincov je nielen 
zriedkavé, ale tiež deťom a mladistvým nemôžeme priradiť istý typ pracovných nástrojov, ktorý 
by bol špecifický len pre túto vekovú kategóriu. V ich hroboch sporadicky nachádzame také 
typy nástrojov, ktoré patria k jednoznačným atribútom dospelých – buď žien, alebo mužov. Toto 
konštatovanie sa v prvom rade týka jednak praslenov, nájdených v dvoch hroboch z Chotína 
IA (kostrové hroby 147/53 a 176/53, obr. 2: 4, 16), tu však bez ďalších, pre ženské hroby ty-
pických predmetov, ako boli hlinené pečatidlá, miniatúrne nádoby, kostené valcovité predmety 
či ploché kamenné podložky, jednak železných nožov, opäť s charakteristickým sólo výskytom  
v hroboch nedospelých osôb (napríklad kostrový hrob 146/53, obr. 1: 32). Zastúpenie železných 
nožov v detských hroboch je ale početnejšie ako v hroboch dospelých osôb ženského pohlavia. 
V Chotíne IB v hroboch nedospelých jedincov pozorujeme jednak úplnú absenciu praslenov, 
jednak sporadický výskyt kamenných brúsikov bez závesného otvoru (kostrový hrob 20/61, obr. 
4: 3). Avšak je viac než pravdepodobné, že pracovné nástroje najmä v hroboch menších detí 
nepatrili k predmetom, ktoré tieto deti aj skutočne používali, ale mali pre nich skôr ochrannú 
funkciu, prípadne pri praslenoch by mohlo ísť aj tzv. materinské dary (Kvetanová, 2008, s. 22, 
29). Ochrannú funkciu môžeme predpokladať aj v prípade nálezu železného kosáka v detskom 
hrobe 1 na pohrebisku Törökszentmiklós-Surján (Csalog, Kisfaludi, 1985, s. 307, obr. 1: 2),25  
 
 

24 Diaľkové zbrane v podobe hrotov šípov nie sú v podmienkach vekerzugskej kultúry doložené len v hroboch 
dospelých mužov, ale sporadicky ich výskyt zaznamenávame aj v hroboch dospelých žien, spravidla pocho-
vaných žiarovo a výnimočne tiež detí. V ich prípade je však nesporné, že tieto hroty šípov neboli použité vo 
svojej skutočnej funkcii ako zbraň, ale už iba sekundárne, ako napríklad amulet či súčasť náramkov. V bohatých 
hroboch žien a detí môžeme tiež predpokladať prelínanie ich funkcie amuletu a indikátora sociálneho statusu, 
kedy príslušnosť týchto žien, prípadne detí k vyššej spoločenskej vrstve bola zároveň aspoň symbolicky zdôraz-
nená prítomnosťou jedného či dvoch hrotov šípov v ich hrobovej výbave. Preto prítomnosť veľmi malého počtu 
hrotov šípov v inventári hrobu neoprávňuje pochovaného jedinca automaticky priradiť k „vojenskej“ zložke 
miestnej komunity.

25 Názory ohľadne funkcie predmetu sa rôznia. T. Kemenczei označil exemplár z predmetného hrobu z Török-
szentmiklósa-Surján spolu s ďalšími podobnými nálezmi z pohrebiska v Muhi, zo sídliska v Salgótarjan-Ipa-
ri-park a z depotu z Nižnej Myšle za kosákovité nože, u ktorých nepredpokladá ich použitie ako zbrane  
(Kemenczei, 2009, s. 38, tab. 42: 12, 176: 15; Miroššayová, 1987, obr. 2).   
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v podmienkach vekerzugskej kultúry jediného svojho druhu.26 Na otázku, či pri výbere kon-
krétneho typu pracovného nástroja sa pri nedospelých jedincoch prihliadalo aj na ich pohlavie, 
nám len hrobový inventár spoľahlivo odpovedať neumožňuje. Ak však predsa len vychádzame 
z predpokladu, že prasleny sa vkladali do hrobov dievčat a nože, naopak, do hrobov chlapcov, 
to práve uvedené typy pracovných nástrojov sú spomedzi všetkých príloh zastúpených v hro-
boch týchto jedincov jedinými možnými indikátormi ich pohlavia. Zaujímavé sú zistenia, že 
na niektorých pohrebiskách vekerzugskej kultúry, ako napríklad Szentes-Vekerzug (Párducz,  
1952; 1954; 1955), Törökszentmiklós-Surján (Csalog, Kisfaludi, 1985) alebo čiastočne aj  
Orosháza-Gyopáros (Juhász, 1976), sa na rozdiel od chotínskych pohrebísk v hroboch nedospe-
lých jedincov nevyskytli žiadne pracovné nástroje, žiadne zbrane, dokonca ani samostatne náj-
dené bronzové hroty šípov vo funkcii amuletu či sekundárne ako komponent náhrdelníka alebo 
náramku, ani žiadne ozdoby hlavy v podobe hadovitých a krúžkových záušníc. Ozdoby tela sa 
v týchto hroboch obmedzujú len na náhrdelníky z korálikov a prekvapujúco zriedkavé sú tu aj 
schránky mäkkýšov z rodu Cypraea, majúce pre ich majiteľa preukázateľne ochranný význam.27 
Zaujímavým sa javí detský kostrový hrob 17 na pohrebisku Vámosmikola-Istvánmajor, ktorý 
okrem neobvyklého náhrdelníka, pozostávajúce len zo sklenených korálikov, obsahoval aj hline-
né pečatidlo (Laczus, Párducz, 1969, s. 220, tab. 54: 1, 2). Na základe nálezových okolností v su-
sedných hroboch nemôžeme vylúčiť možnosť, že pečatidlo bolo do hrobu vložené iba vo funkcii 
milodaru. V kostrovom hrobe 18 v jeho tesnej blízkosti s pochovanou dospelou ženou sa našiel 
len praslen a usudzujúc z kombinácie praslen – pečatidlo v žiarovom hrobe 20, pečatidlo z hrobu 
17 pôvodne mohlo patriť žene z hrobu 18 a po jej smrti tak pravdepodobne poslúžilo na vyjadre-
nie úzkych príbuzenských vzťahov medzi oboma pochovanými (ibidem, s. 220, tab. 54: 7, 8).28

Z keramických nádob sú v súbore hrobov nedospelých jedincov sporadicky doložené mi-
niatúrne nádoby (v troch hroboch), ale na rozdiel od hrobov dospelých žien, tu len výnimočne 
zaznamenávame ich kombináciu s praslenmi (napríklad hrob 176/53, obr. 2: 18), nikdy nie však 
s hlinenými pečatidlami či s plochými kamennými podložkami. Podiel keramiky vyrobenej 
na kruhu je v týchto hroboch takmer zanedbateľný a ak je táto keramika v inventári detského 
hrobu predsa len zastúpená, potom výlučne iba v jednom exemplári (najčastejšie džbánok). Pre 
hroby detí a mladistvých je na rozdiel od zistení pre dospelých jedincov príznačný samostatný 
výskyt džbánkov vyrobených na kruhu, čo potvrdzujú aj pozorovania na iných vekerzugských 
pohrebiskách, napríklad v Nyáregyháze (Kisfaludi, 2004).  

26 Názor E. Studeníkovej (2011, s. 248) považovať nález železného kosáka v detskom hrobe 1 z Törökszent-
miklós-Surján za predmet prestížneho charakteru, ktorý mal byť zároveň symbolom vysokého sociálneho 
postavenia „majiteľa“, sa nám v danom kontexte javí ako neopodstatnený. Nielen ostatné prílohy v hrobe 
v podobe troch korálikov a malého kameňa (Csalog, Kisfaludi, 1985, s. 307, obr. 1: 1-2), ale aj porovnanie 
predmetného hrobu s ostatnými hrobmi na pohrebisku z hľadiska kvantity a kvality zloženia hrobovej výbavy 
nijako nenasvedčuje tomu, že dieťa patrilo k privilegovanej vrstve miestnej komunity. 

27 Pre náhrdelníky z detských hrobov je príznačný veľmi malý počet korálikov, spravidla neprevyšujúci desať 
kusov, ďalej úplná absencia jantárových korálikov, ktoré sú doložené takmer výlučne v najbohatších ženských 
hroboch a jednak výskyt iba jednej schránky mäkkýša z rodu Cypraea. Počet detských hrobov v porovnaní  
s hrobmi dospelých jedincov je však na danom pohrebisku veľmi nízky. Na pohrebisku Törökszentmiklós-Sur-
ján (Csalog, Kisfaludi, 1985) náhrdelníky v detských hroboch takmer výhradne pozostávali z jedného materiá-
lu, a to z keramickej hmoty. 

28 V kostrovom hrobe 3/A na pohrebisku v Hevesi bol hlinený praslen spolu s korálikmi a bronzovou špirálkou 
nájdený pri krčných stavcoch dieťaťa, čo dokladá jeho použitie ako súčasti náhrdelníka, zatiaľ čo prasleny  
v ženských hroboch boli uložené výlučne z vonkajšej strany horných končatín. Uvedený detský hrob je 
špecifický aj tým, že v podmienkach vekerzugskej kultúry ako jeden z mála hrobov nedospelých jedincov spolu 
s kostrovým hrobom 3/B obsahoval plochú kamennú podložku, v hrobe 3/B dokonca v kombinácii s kúskom 
okra (Szabó, 1969, s. 56 a n., tab. 11: 4, 6, 15: 3, 4).   
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Obr. 3: Chotín IA, kostrové hroby 
246/54 (1-7), 125/53 (8-17) a 236/54 (18-28). 6 (podľa Dušek 1966). 1, 2, 9, 10 = 1:3; 3-5, 11-17, 19-28 = 1:2; 

7, 8 = 1:20; 18 = 1:30.
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Obr. 4: Chotín IB, kostrové hroby 
20/61 (1-8) a 63/61 (9-50). 3, 5-7, 11-50 = 1:2; 4, 8, 10 = 1:3; 2 = 1:4; 1 = 1:30; 9 = 1:40.
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V danej skupine hrobov je mnohých ohľadoch špecifický kostrový hrob 220/54 z Chotína IA 
s juvenilným jedincom, ktorého výbava pozostávala z kombinácie zbraní (dva bronzové hroty 
šípov) a súčastí konského postroja, doplnenej o dvojdielnu britvu, slúžiacu na holenie (Kozubo-
vá, 2011, obr. 3, 4: 1-6). Pohlavie tohto jedinca bolo antropológom určené ako pravdepodobne 
ženské, avšak inventár – jeden z najbohatších v podmienkach daného pohrebiska preukázateľne 

Obr. 5: Chotín IA, 
plán pohrebiska s vynesenými polohami 

kostrových hrobov detí a mladistvých 
(antropologicky určené). 

Obr. 6: Chotín IB, 
plán pohrebiska s vynesenými polohami 

kostrových hrobov detí a mladistvých 
(antropologicky určené). 
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patril osobe mužského pohlavia. Identita bojovníka – jazdca nebola zdôraznená iba symbolicky 
vložením do hrobu faléry či prevliečky, ale konský postroj pozostával z kompletnej garnitúry, 
čiže zo železného zubadla a z viacerých súčastí ohlávky v podobe bronzovej prevliečky a zo 
štyroch medvedích zubov s otvorom na prevlečenie remeňov ohlávky. Nielen v podmienkach 
oboch chotínskych pohrebísk, ale aj na základe pozorovaní na ostatných pohrebiskách veker-
zugskej kultúry nie je vzájomná kombinácia zbraní, súčastí konského postroja a predovšetkým 
britvy doložená v hroboch osôb ženského pohlavia.29 Istý „ženský“ charakter v danom hrobe 
môže mať päť korálikov, keďže však ide o typ ozdôb tela so zmiešaným výskytom, tie pre nás, 
prirodzene, nemôžu byť smerodajné pri určení pohlavia pochovaného jedinca. Pri juvenilných 
mužských jedincoch je ich kostrová stavba ešte pomerne jemná a v niektorých prípadoch môže 
vykazovať skôr ženský než mužský charakter (Burmeister, 2000, s. 79 a n.).30 Pravdepodob-
ne týmto faktorom spôsobené nie celkom jednoznačné pohlavné znaky na kostiach „mladíka“  
z hrobu 220/54 neviedli antropológa k jednoznačnému, ale iba k pravdepodobnému určeniu 
jeho pohlavia. V žiadnom prípade však nemôžeme vylúčiť ani tú možnosť, že biologické po-
hlavie tohto jedinca bolo antropológom určené správne a ide tak o biologickú ženu, v ktorej 
výbave sa pre nás z nepochopiteľných dôvodov vyskytli mužské prílohy.

Ak vynesieme polohy jednotlivých detských hrobov a hrobov mladistvých na plány oboch 
pohrebísk, v Chotíne IA môžeme pozorovať ich výraznejšiu koncentráciu iba v navzájom su-
sediacich kvadrantoch 42, 43, 53 a 54. V centrálnej časti pohrebiska je počet týchto hrobov 
zreteľné menší než smerom k jeho okrajovým častiam. Na západnom okraji pohrebiska detské 
hroby takmer úplne chýbajú (obr. 5). V Chotíne IB je počet spoľahlivo určených hrobov detí  
a adolescentov veľmi malý, ale ich zreteľná kumulácia sa ukázala v navzájom susediacich 
kvadrantoch 18 a 19 v strede hlavnej časti pohrebiska (obr. 6).

POZNáMKY K SOCIáLNEMU POSTAVENIU DETÍ 
A MLADISTVýCH V MIESTNEJ VEKERZUGSKEJ SPOLOČNOSTI 

(na základe aspektov pohrebného rítu)

Pohrebiská ako jeden z primárnych prameňov na poznanie spoločenskej a sociálnej štruktúry 
pravekých a protohistorických spoločností nám na základe archeologicky zachytiteľných prv-
kov pohrebného rítu umožňujú aspoň v hypotetickej rovine rekonštruovať vertikálnu štruktúru 
spoločností, pochovávajúcich svojich príslušníkov na jednotlivých pohrebiskách.31 Pri rekon-
štrukcii vertikálnej štruktúry miestnej spoločnosti na základe konkrétnej pohrebiskovej lokality 
vychádzame z dvoch predpokladov – jednak určitý prístup jednotlivca k pohrebným rituálom 
v danej komunite pravdepodobne úzko súvisel s jeho sociálnym a spoločenským postavením  
 

29 Ak sa v hroboch žien predsa len vyskytli súčasti konského postroja, dokonca kompletná garnitúra v podobe 
zubadla a súčastí ohlávky, ako to dokladá žiarový hrob 59 z Algyő (Bende, 2003, s. 67, obr. 4, 5), tie nikdy 
neboli kombinované so zbraňami a s dvojdielnymi britvami.  

30 Aj telesná stavba mladého muža vo veku adultus pochovaného v kostrovom hrobe 210/54 z Chotína IA bola 
antropológom definovaná ako gracilná, čomu nasvedčuje tiež pomerne malý vnútorný priemer oboch železných 
náramkov (3,5 – 4,0 cm; Kozubová, 2013b, s. 91, tab. 73: 8, 9). Rovnako tiež párové nosenie náramkov nie je 
v podmienkach oboch pohrebísk preukázateľne doložené ani v jednom z mužských hrobov. 

31 Jednotlivé prvky pohrebného rítu nám síce umožňujú vytvárať isté modely či schémy interpretácie sociál-
nej štruktúry tej-ktorej miestnej komunity, ale vždy je otázne, do akej miery takéto schémy reflektujú sku-
točné postavenie jednotlivých príslušníkov v sociálnej organizácii danej spoločnosti počas ich života (bližšie  
u Krekovič, 1993).  
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a jednak zaužívané pravidlá a zvyky platili pre všetkých jej členov. Informácie o možnom roz-
dielnom prístupe k pochovaným jedincom v rámci istej komunity nám poskytujú predovšetkým 
dva prvky – hrobový inventár, ako aj rozmery a vonkajšie a vnútorné úpravy hrobových jám.32

Pomerne precízne a na značne vysokej odbornej úrovni zdokumentované a komplexne pre-
skúmané chotínske pohrebiská s početnými uzatvorenými nálezovými celkami a s uskutočne-
nou antropologickou analýzou takmer polovice všetkých hrobov nám realizáciou štatistických 
výpočtov jednotlivých sociálnych indexov umožnili sprostredkovať istý obraz o sociálnom 
rozvrstvení miestnej spoločnosti (Kozubová, 2013a, s. 293-386). Tu však treba zdôrazniť, že 
rozdielne metódy výpočtu sociálneho indexu poskytujú odlišné výsledky, ktoré síce z prevažnej 
časti navzájom súvisia, ale nie vždy objektívne umožňujú odlíšiť „bohatý“ hrobový inventár od 
„chudobnej“ hrobovej výbavy.33 Metódy kvantitatívnych výpočtov sociálneho indexu vypraco-
vané M. Gebührom (1975; 2002) boli prevzaté a následne použité viacerými autormi, pričom 
kritériá aplikovateľné na hodnotený materiál sú veľmi rozmanité a vo všeobecnosti sú závislé 
nielen od samotného spracovávateľa pohrebiska, ale v prevažnej miere aj od charakteru samot-
ného východiskového materiálu.34 

Pri výpočtoch sociálneho indexu treba pristupovať ku každému skúmanému pohrebisku in-
dividuálne, keďže tu neexistujú všeobecne platné kritériá, aplikovateľné automaticky na všetky 
pohrebiská. Preto pre obe chotínske pohrebiská boli pri kvantitatívnych výpočtoch sociálneho 
indexu pri zohľadnení ich určitých špecifík použité jednak niektoré už v odbornej literatúre za-
užívané metódy výpočtu (pozri pozn. 34) a jednak časť metód výpočtu bola nami vypracovaná  
len pre potreby analyzovaných pohrebísk (bližšie u Kozubová, 2013a, s. 295-297).35 Každý  

32 Výhoda hrobových prílov spočíva v tom, že tie nám umožňujú nielen zachytiť rozdiely medzi jednotlivými 
hrobmi v rámci skúmaného pohrebiska, ale ich aj kvantifikovať.

33  K nevyhnutným predpokladom metódy kvantitatívnej analýzy jednotlivých prvkov pohrebného rítu, najmä 
však hrobového inventára, patria tieto kritériá: príslušníci miestnej komunity, ktorá na hodnotenom pohrebisku 
pochovávala, si navzájom neboli rovnocenní; na analyzovanom pohrebisku boli pochovávaní všetci členovia 
miestnej komunity, nie iba ich výber a príslušníci všetkých sociálnych skupín danej komunity boli pochovávaní 
rovnakým alebo podobným spôsobom, keďže tu existovali sociálne kontrolovateľné pravidlá, kto ako mohol 
byť a/alebo nemohol byť pochovaný, pričom takéto pravidlá nám umožňujú príslušníkov jednotlivých sociál-
nych skupín navzájom rozlíšiť podľa hrobovej výbavy a podľa ďalších charakteristík pohrebného rítu (Rebay, 
2006, s. 200).  

34 K dôležitým prácam, týkajúcich sa výpočtov sociálneho indexu predovšetkým pohrebísk halštatskej kultúry, 
prípadne pohrebísk zo staršej doby bronzovej, z ktorých sme čiastočne vychádzali pri kvantitatívnych výpoč-
toch jednotlivých sociálnych indexov na chotínskych pohrebiskách, patria práce F. Hodsona (1990, s. 71 a n.),  
J. Müllera (1994, s. 89 a n.), S. Burmeistera (2000, s. 128-139), S. Sprengerovej (1999), J. Krausa (2005) a K. C.  
Rebayovej (2006, s. 199-233). K problematike interpretácie sociálnych aspektov pohrebného rítu bližšie tiež 
u H. Härke 1989; 1993.

35 Pre chotínske pohrebiská boli použité výpočty týchto čiastkových sociálnych indexov: index počet drobných 
predmetov (celkový počet drobných predmetov v hrobe bez ohľadu na ich funkčný a tvarový typ); index roz-
manitosť typov drobných predmetov (vyjadruje počet typov – kategórií drobných predmetov delený celkovým 
počtom drobných predmetov v hrobe); index zriedkavosť výskytu typov drobných predmetov (hodnota každého 
funkčného typu drobného nálezu zodpovedá celkovému počtu všetkých drobných artefaktov, následne deleným 
počtom všetkých exemplárov daného typu); index keramika 1 (celkový počet keramických nádob v hrobe bez 
ohľadu na technológiu ich výroby); index keramika 2 (vyjadruje, koľko je v inventári hrobu zastúpených nádob 
vyrobených na kruhu); index keramika 3 (ide o objemové výpočty nádob bez ohľadu na technológiu ich výro-
by); index keramika celkový; index rozmanitosť funkčných typov keramiky (vyjadruje počet funkčných typov 
nádob, následne delený celkovým počtom nádob v hrobe); index zriedkavosť výskytu typov keramiky (vyjadruje, 
aká je frekvencia výskytu jednotlivých funkčne determinovaných typov nádob); index kategórie nálezov (vy-
jadruje celkový počet funkčne determinovaných kategórií nálezov v hrobovom inventári); index materiál (uvá-
dza, koľko rôznych materiálov bolo v konkrétnom hrobe použitých pri zhotovení jednotlivých súčastí hrobovej 
výbavy); index Socistat – celkový. 
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z hrobov na analyzovaných pohrebiskách tak nadobudol konkrétnu, číselne vyjadrenú hodnotu 
celkového sociálneho indexu. Na to, aby sme kvantitatívne a kvalitatívne zloženie hrobovej 
výbavy, prípadne špecifiká úpravy a rozmery hrobových jám mohli interpretovať vo vzťahu  
k sociálnemu statusu jedinca, boli jednotlivé hroby s určitými hodnotami sociálneho indexu, 
s výnimkou samostatne posudzovanej nulovej hodnoty, zahrnuté do tzv. kumulovaných hodnôt 
a tie boli priradené piatim základným skupinám hrobov, zodpovedajúcim jednotlivým „sociál-
nym“ vrstvám miestnej vekerzugskej komunity (najbohatšie hroby – vrchol pyramídy; vyššia 
stredná vrstva; priemerne vybavené hroby; hroby s jednoduchou výbavou; hroby bez inventá-
ra). Pri opise charakteristík hrobov z jednotlivých „sociálnych“ vrstiev sme do výberu hodno-
tiacich znakov okrem charakteru inventára ďalej zaradili prípadnú vnútornú úpravu a rozmery 
hrobovej jamy, ako aj polohu hrobu v rámci pohrebiska.36 Tu treba zdôrazniť, že zistenia týkajú-
ce sa sociálneho rozvrstvenia miestnej komunity, ku ktorým sme dospeli na oboch chotínskych 
pohrebiskách, však nemožno na základe synkretického charakteru pohrebného rítu vekerzug- 
skej kultúry automaticky aplikovať aj na jej ostatné pohrebiská, predovšetkým vo východnom 
Maďarsku. Na základe doteraz chýbajúceho komplexného vyhodnotenia pohrebného rítu tak 
nie je zrejmé, či mnohé diferencie medzi jednotlivými pohrebiskami mohli byť spôsobené chro-
nologickými aspektmi, preskúmaním len malej časti ich plochy, alebo tieto rozdiely boli pod-
mienené aj sociálne.

V skupine hrobov, v podmienkach chotínskych pohrebísk považovaných za najbohatšie, mô-
žeme vyčleniť niekoľko jedincov, ktorí pravdepodobne stáli až na samom vrchole sociálnej hie-
rarchie miestnej komunity. K nim nepochybne patril aj juvenilný jedinec pochovaný v kostro-
vom hrobe 220/54 z Chotína IA, ktorý spolu s kostrovým hrobom 49/61 z Chotína IB (muž vo 
veku adultus – maturus) dosiahol v rámci oboch pohrebísk najvyššiu možnú hodnotu celkového 
sociálneho indexu (hodnota 100). Pri oboch hroboch môžeme konštatovať značné podobnosti 
v zložení ich inventára. Tvorili ho jednak zbrane, ako aj súčasti konských postrojov, prípadne 
výstroj jazdca. V hrobe 220/54 typologicky rozmanitejším bol konský postroj, zatiaľ čo v hrobe 
49/61, naopak, zbrane (Kozubová, 2010, obr. 2, 3; 2011, obr. 3, 4: 1-6). Na základe prítomnos-
ti uvedených kategórií nálezov môžeme oboch jedincov považovať za bojovníkov – jazdcov. 
Konský postroj v hrobe 220/54, ktorý pozostával zo železného zubadla, bronzovej prevliečky 
s dvoma uškami a zo štyroch prevliečok remeňov ohlávky zo zubov medveďa,37 môžeme v pod-
mienkach daného pohrebiska považovať za jeden z najkompletnejších a zároveň aj typologicky 
najrozmanitejších (Kozubová, 2011, obr. 3: 21, 4: 1-6). Osobitný status mladistvého z hrobu 
220/54 zdôrazňuje aj prítomnosť toaletného predmetu – dvojdielnej britvy v jeho inventári  
a ozdôb hrdla v podobe niekoľkých korálikov zo skla, keramickej hmoty a jantáru, ktoré sú  
v mužských hroboch vo väčšom počte (päť a viac) a v uvedenej kombinácii materiálov doložené  
 
 

36 Pri všetkých troch hodnotiacich znakoch vychádzame zo základného predpokladu, že významní jedinci sa od 
ostatných členov komunity odlišovali rozmanitosťou, početnosťou, špecifickosťou alebo ojedinelosťou jednot-
livých súčastí hrobovej výbavy, podľa toho, či boli v nej zastúpené predmety majúce istý symbolický význam, 
v miestnych podmienkach špeciálnou úpravou hrobovej jamy, umocnenou aj jej nadpriemernými metrickými 
znakmi a prípadne osobitnou polohou v rámci plochy pohrebiska. Tieto hodnotiace znaky však môžeme zaradiť 
medzi hmotné, archeologicky zachytiteľné prejavy pohrebného rítu, avšak sociálne postavenie pochovaných 
jedincov môžu dokumentovať aj predmety z organických, archeologicky často nepostrehnuteľných materiálov, 
ako napríklad z importovaných tkanín, z dreva, kosti či zo slonoviny (Kozubová, 2008, s. 75, 78).

37 Nie vždy prítomnosť medvedích zubov či kančích klov s prevŕtaným otvorom v inventári hrobu možno spoľah-
livo spájať so súčasťami konského postroja, najmä ak sa v danom hrobe nevyskytli žiadne predmety späté  
s jazdectvom. Zdá sa tak, že v niektorých prípadoch pravdepodobne išlo o predmety s osobitným symbolickým 
významom. 
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len výnimočne. Hoci dvojdielne britvy nie sú, ako ukázali výsledky kvantitatívnej analýzy, na  
oboch pohrebiskách zastúpené výlučne len v najbohatších hroboch a zdá sa, že sú charakteris-
tické skôr pre hroby mužov z vyššej strednej vrstvy, vždy však ide o dospelých jedincov, a nie  
o mladistvých.38 Zdá sa tak, že vekerzugskí mladíci sa zrejme začali holiť už na prahu dospe-
losti a spôsob úpravy brady u dospelých mužov sa z hľadiska dosiahnutého veku ničím nelíšil.39 
Na pohrebisku v Chotíne IA patria britvy medzi predmety s najvyššou hodnotou indexu Socis-
tat – celkový (hodnota 11; Kozubová, 2012, s. 70 a n.). Garnitúra predmetov dennej potreby  
v hrobe 220/54 pozostávala iba zo železného noža, čo nie je, ako už bolo spomenuté vyššie, pri 
mladistvých jedincoch ničím neobvyklým. Výnimočný sociálny status "mladíka" je zrejmý nie-
len na základe kvantitatívneho a kvalitatívneho zloženia hrobového inventára, ale aj na základe 
nadpriemerných rozmerov hrobovej jamy oválneho tvaru, ktorý je síce na predmetnom pohre-
bisku najčastejšie zastúpeným tvarom jám kostrových hrobov, ale v jeho prípade sú tu doložené 
tiež zvyšky špeciálnej hlinenej úpravy interiéru jamy v podobe pásov žltého ílu, lemujúcich jej 
vnútorné okraje (Kozubová, 2012, s. 71).40 

V súvislosti s hrobom 220/54 a s juvenilnými jedincami celkovo sa tu vynára aj otázka  
o možnosti zachytiť v archeologickom materiáli prechodový rituál – iniciáciu, ktorou nedospelí 
jedinci vstupovali do sveta dospelých (bližšie u van Gennep, 1997). Iniciačné rituály, umožňu-
júce prechod do dospelosti sa však bezpodmienečne časovo nemuseli zhodovať s fyzickým do-
spievaním jedinca a na rozdiel od etnografických paralel sú archeologicky postrehnuteľné len 
výnimočne (Čermáková a kol., 2007, s. 45 a n.).41 Nie je vylúčené, že v niektorých komunitách, 
ako to napríklad dokazujú zistenia na pohrebiskách horákovskej skupiny, takýto jedinci iniciá-
ciou automaticky nadobúdali aj právo byť pochovaní na regulárnych pohrebiskách spolu s do-
spelými (ibidem, s. 46 a n., 50). V takých prípadoch ale na regulárnych pohrebiskách registruje-
me spravidla úplný deficit detských jedincov a zvýšený počet nedospelých osôb zaznamenáva-
me až od veku juvenis (ibidem, s. 46, 49 a n.).42 Keďže nielen v podmienkach oboch chotínskych 
pohrebísk, ale aj mnohých ďalších vekerzugských pohrebísk vo východnom Maďarsku toto 
pravidlo nepozorujeme, dokonca pomer počtu detských hrobov k počtu hrobov mladistvých je 
tu niekoľkonásobne vyšší v prospech detí, na možné iniciačné rituály môžu ukazovať niektoré, 
v hroboch nedospelých nanajvýš neobvyklé prílohy, ako napríklad zbrane, kompletná garnitúra  
 
 

38 Hoci sa nálezy dvojdielnych britiev v rámci oboch chotínskych pohrebísk našli až v piatich hroboch, vek ich 
majiteľov sa dal antropologicky určiť iba v prípade mladšieho muža z kostrového hrobu 46/61 z Chotína IA, 
ktorý zomrel vo veku adultus, a už vyššie spomenutého hrobu 220/54 s mladistvým jedincom (Kozubová, 2012, 
s. 71). Naopak, v kostrovom hrobe 36 z Nyáregyházy bol pochovaný starší muž vo veku 40 – 45 rokov (Kisfa-
ludi, 2004, s. 171).    

39 Napríklad na rozdiel od južného Nemecka, kde v neskorej dobe halštatskej boli britvy deponované iba do 
hrobov mužov vo veku adultus II (30 – 40 rokov), čo vedie k domnienke, že postavenie starších mužov mohlo 
byť zviditeľnené aj iným spôsobom úpravy brady (Burmeister, Müller-Scheeßel, 2005, s. 92).

40 Tu však treba zdôrazniť, že samotná prítomnosť tejto neobvyklej konštrukcie hrobu neznamená automaticky 
aj vysoké sociálne postavenie pochovaného jedinca, keďže tá je zachytená aj v hroboch s nižšími hodnotami 
celkového sociálneho indexu, najmä tých s priemernou výbavou (Kozubová, 2012, s. 71).

41 Na základe etnografických paralel je tiež zrejmé, že iniciačné rituály boli podmienené predovšetkým kultúrne, 
a preto je ich počiatok z hľadiska veku dieťaťa v jednotlivých spoločenstvách rôzny (Krekovič, 2011, s. 188).  

42 Podiel zastúpenia nedospelých jedincov na jednotlivých pohrebiskách kultúr a kultúrnych skupín zo záveru 
doby bronzovej a v dobe železnej v strednej Európe je rôzny (bližšie u Studeníková, 2011, s. 248 a n.). Kým 
napríklad na pohrebiskách horákovskej skupiny, ako už bolo spomenuté vyššie, pozorujeme ich výrazný deficit 
(Čermáková a kol., 2007), to, naopak, na niektorých pohrebiskách kultúry Mezőcsát zo záveru doby bronzovej 
a začiatku doby železnej, ktorej územie rozšírenia sa z prevažnej časti kryje s územím rozšírenia vekerzugskej 
kultúry, zaznamenávame vysoký podiel najmä detských hrobov (D. Matuz, 2000, s. 146 a n.).   
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konského postroja a dvojdielna britva vo výbave "mladíka" z hrobu 220/54 z Chotína IA,43 či 
napríklad kroj niektorých mladých žien vo veku juvenis – adultus, totožný s krojom dospelých 
žien.44 Ak je náš predpoklad správny, v takom prípade tu potom musíme pri oboch pohlaviach 
počítať s rozdielnym vekom pri vstupe medzi dospelých, u osôb mužského pohlavia už vo veku 
juvenis, kým u žien vo veku hraničiacom medzi fázami juvenis a adultus.          

Jediným antropologicky určeným detským hrobom v hodnotenom súbore, ktorý na základe 
dosiahnutej hodnoty celkového sociálneho indexu môže byť zaradený medzi najbohatšie hroby, 
je kostrový hrob 20/61 z Chotína IB. Okrem troch rôznych celých nádob sa v jeho inventári 
našiel aj kamenný brúsik bez závesného otvoru a kroj dieťaťa vo veku infans II tvorili ozdoby 
hlavy v podobe zdvojenej krúžkovej záušnice, nosenej na ľavom spánku a náhrdelník z hline-
ných a sklenených korálikov (obr. 4: 1-8). Džbán vyrobený na kruhu je v podmienkach toh-
to pohrebiska jediný svojho druhu s druhou najvyššou dosiahnutou hodnotou indexu Socistat  
– celkový (hodnota 7; Kozubová, 2013a, obr. 248). Aj rozmery hrobovej jamy patria na danom 
pohrebisku k nadpriemerným  (ibidem, s. 357). 

Na základe určitých indícií, ako napríklad veľmi malé vnútorné priemery bronzových ná-
ramkov či pre dospelých jedincov mimoriadne malé rozmery hrobových jám, je v prípade nie-
ktorých antropologicky neurčených najbohatších hrobov z Chotína IA veľmi pravdepodobné, 
že ide o pohreby detí, prípadne mladistvých ženského pohlavia. Uvedené konštatovanie sa týka 
predovšetkým kostrového hrobu 179/53 s veľmi malými (vo vzťahu k veľkosti kostry pochova-
ného jedinca) rozmermi jamy oválneho tvaru, ktorého inventár pozostával až zo štyroch nádob, 
náhrdelníka z 2 sklenených, 63 hlinených, 31 jantárových korálikov a z jedného kosteného 
korálika, minimálne z dvoch železných náramkov a jedného hlineného praslena (Kozubová, 
2013b, s. 83 a n., obr. 240, tab. 68: 1-107).45 Pravdepodobne nedospelý jedinec bol pochovaný aj 
v žiarovom hrobe 112/54, čomu nasvedčuje príliš malý vnútorný priemer bronzového náramku 
(3,4 x 3,6 cm), zreteľne sa odlišujúci od štandardných rozmerov náramkov z hrobov dospelých 
osôb, dosahujúcich v priemere hodnutu 5,5 – 5,6 cm. Kombinácia kruhového šperku (bronzový 
náramok), ozdôb hrdla (3 hlinené koráliky), hlineného praslenu, plochej kamennej podložky 
a dvoch miniatúrnych nádob (džbánkov) jednoznačne naznačuje, že jedinec bol ženského po-
hlavia (Kozubová, 2013b, s. 41 a n., obr. 109, tab. 33: 17-27). Ak by bol náš predpoklad týka-
júci sa biologického veku týchto jedincov správny, potom máme aj v najvyššej sociálnej vrstve 
doložené hroby nedospelých osôb, na pohrebisku v Chotíne IA zatiaľ len ženského pohlavia. 

Bohaté detské hroby s neobvyklou hrobovou výbavou zriedkavo zaznamenávame aj na 
iných pohrebiskách vekerzugskej kultúry. Pritom spoľahlivú identifikáciu hrobov nedospelých 
jedincov patriacich k nadriadenej sociálnej vrstve v obrovskej mase hrobových celkov značnou 
mierou sťažuje nateraz chýbajúce komplexné vyhodnotenie jednotlivých pohrebísk vekerzug- 
skej kultúry, vrátane výpočtov sociálnych indexov. Na výnimočné spoločenské postavenie 
dvoch detí vo veku 10 – 14 a 6 – 8 rokov pochovaných v spoločnom hrobe 16 na pohrebisku 

43 Určite nepopierateľnou je však funkcia uvedených príloh ako indikátora vysokého sociálneho postavenia mla-
distvého jedinca. Aj v kultúre Ferigile, synchrónnej s vekerzugskou kultúrou, bola príslušnosť niektorých nedos- 
pelých jedincov k privilegovanej vrstve miestnej spoločnosti symbolicky zdôraznená vkladaním súčastí kon-
ských postrojov (zubadiel) a zbraní (železných krátkych mečov typu akinakes) do hrobov detí na eponymnom 
pohrebisku tejto kultúry, u ktorých je zrejmé, že dieťa ich z pochopiteľných dôvodov, a to na základe svojich 
fyzických daností a mentálnych schopností, používať nemohlo (mohyly 41 a 44: Vulpe, 1967, s. 131 a n.; 1990, 
tab. 50A, 52A; Nicoalescu-Plopşor, Wolski 1975, s. 31 a n.; podrobnejšie u Kmeťová, 2011, s. 267, pozn. 21).

44 Kostrový hrob 162/53 z IA a kostrové hroby 26/61 a 59/61 z IB (Kozubová, 2013b, s. 76 a n., 124, 133 a n., tab. 
60: 1-6, 97: 1-12, 106: 1-30).

45 V hrobovej jame nepravidelného oválneho tvaru s rozmermi 0,6 x 0,95 m bol jedinec uložený v skrčenej polohe 
na pravom boku.
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Csanytelek-Újhalastó ukazujú v podmienkach vekerzugskej kultúry jedinečné kostené súčasti 
rúčok nagajok (Galántha, 1981, s. 50, obr. 9: 6, 7). Na základe zastúpenia preukázateľne muž-
ských prvkov v ich výbave, akými sú napríklad kamenný brúsik, železné nože či bronzové 
hroty šípov (ibidem, obr. 5: 4-22), môžeme oprávnene predpokladať, že v hrobe boli pocho-
vaní chlapci (Kozubová, 2008, s. 77). Pritom je veľmi pravdepodobné, že prítomnosť nagajky  
v inventári predmetného hrobu demonštruje príslušnosť oboch detí k vysokej sociálnej vrstve 
miestnej komunity. Nemôžeme tiež vylúčiť, že v danom prípade je nagajka dokladom iniciácie 
jedinca medzi dospelých, ktorej sa podrobil krátko pred svojou smrťou, čomu by nasvedčoval 
aj vek staršieho z pochovaných detí, v ktorého tesnej blízkosti sa kostené súčasti jazdeckého 
bičíka našli.46 Potvr denie vyslovenej domnienky stav publikovania uvedenej lokality neumož-
ňuje, keďže je tým obmedzená možnosť vyhodnotiť daný nálezový celok v kontexte celého 
pohrebiska. Ak však zoberieme do úvahy detské hroby z ďalších pohrebísk vekerzugskej kul-
túry, môžeme konštatovať, že pre absolútnu väč šinu z nich je príznačná nielen značná mini-
malizácia a unifikácia hrobovej výbavy, ale aj absencia príloh typických len pre túto vekovú 
kategóriu (Kozubová, 2008, s. 78, pozn. 50). Na základe vyššie uvedených zistení sa však zdá, 
že najmä kvalitatívne zloženie hrobovej výbavy detí a mladistvých s vysokým sociálnym po-
stavením nevykazuje na jednotlivých pohrebiskách vekerzugskej kultúry jednotný charakter  
a vysoký status aspoň časti z nich bol vyjadrený rovnakým predmetom či súborom predme-
tov, aké boli vyhradené dospelým jedincom z rovnakej sociálnej vrstvy a rovnakého pohlavia.  
U chlapcov takými predmetmi mohli byť už spomenuté jazdecké bičíky, kamenné brúsiky či vyšší 
počet bronzových hrotov šípov, u dievčat, naopak, niektoré súčasti kroja (najmä kruhový šperk)  
v kombinácii s praslenom, hlineným pečatidlom, miniatúrnou nádobou či plochou kamennou 
podložkou. Ako príklad tu môžeme uviesť pravdepodobne detský kostrový hrob 170 na pohre-
bisku v Tápiószele, v ktorom sa našli v podmienkach vekerzugskej kultúry neobvykle početné 
a rozmanité ozdoby hrdla, ako napríklad bronzové špirálky a drobné bronzové krúžky, plochý 
bronzový závesok v tvare zatvoreného krúžku, schránky troch mäkkýšov (vrátane ulitníkov  
z rodu Cypraea), bronzové koráliky, šesť celých a fragmenty ďalších zvieracích (vlčích) zubov 
so závesným otvorom a unikátny bronzový antropomorfný závesok (Párducz, 1966, s. 51, tab. 
22: 1-25). Časť z nich nepochybne mala apotropájnu funkciu. V kontexte ostatných hrobov na 
predmetnom pohrebisku, predovšetkým detských, môžeme predpokladať, že dieťa pochované 
v hrobe 170 patrilo k vyššej sociálnej vrstve.   

Detské hroby sú dôležité aj z hľadiska posúdenia možnej existencie dedenia sociálneho 
postavenia, keď sa vynára otázka interpretácie mimoriadne bohatých hrobov nedospelých je-
dincov vo veku infans ako možného dôkazu zdedeného sociálneho statusu, ktorý prechádzal  
z rodičov na ich potomkov (Burmeister, Müller-Scheeßel, 2005, s. 95; Kraus, 2006, s. 80; Kre-
kovič, 2011, s. 190).47 Keďže sa v najvyššej sociálnej skupine tiež vyskytli hroby detí (ako 

46 V severopontsko-kaukazskej oblasti, s ktorou môžeme vo vekerzugskej kultúre spájať výskyt jazdeckých 
bičíkov, doposiaľ nebol v hroboch detí spoľahlivo preukázaný výskyt predmetov súvisiacich s jazdectvom, 
ktoré sa tu však sporadicky objavujú v hroboch sociálne nadradených žien. V nich sa okrem súčastí konských 
postrojov pre jazdecké aj záprahové kone vyskytli aj súčasti vozov, tieto spravidla ako štvorzáprah (Petrenko, 
Maslov, Kantorovič, 2004, s. 194 a n.). Naopak, v halštatskej kultúre sa nálezy konského postroja pre zápra-
hové, ako aj jazdecké kone vyskytli nielen v hroboch žien, ale aj detí a mladistvých (Kmeťová, 2011, s. 266  
a n.; Metzner-Nebelsick, 2009).  

47 Ak vychádzame z predpokladu, že kroj detí a mladistvých do určitej miery napodobňoval kroj dospelých osôb 
a nápadný ženský kroj zároveň symbolizoval spoločenskú úlohy ženy, potom aj ojedinelý výskyt náramkov či 
záušníc v hroboch detí môže naznačovať ich určité pripravovanie sa na úlohu ženy v miestnej komunite už od 
útleho veku (Falkenstein, 2005, s. 83). Pokiaľ si všímame aj situovanie bohatých detských hrobov voči hrobom 
dospelých na chotínskych pohrebiskách, to v blízkosti hrobu 179/53 sa nenachádzajú žiadne ďalšie najbohatšie 
hroby a v kvadrante 30 tak daný hrob svojou polohou pôsobí značne izolovane. Z bohatších hrobov sa v jeho 
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aj mladistvých), u ktorých môžeme predpokladať dedenie sociálneho statusu, v podmienkach 
vekerzugskej kultúry nemôžeme vylúčiť, že mohlo ísť už o nejakú formu stratifikovanej, a nie 
iba rozvrstvenej spoločnosť, hoci spoľahlivé vzájomné odlíšenie oboch modelov spoločností  
v archeologickom materiáli je spravidla problematické (Krekovič, 2005, s. 9).48  

Neobvykle malý počet antropologicky určených hrobov detí a mladistvých je v rámci oboch 
chotínskych pohrebísk doložený aj v tzv. vyššej strednej vrstve.49 Pomerne nezvyčajný inventár 
dieťaťa pravdepodobne ženského pohlavia pochovaného v hrobe 246/54 z Chotína IA – jedi-
ného zástupcu hrobov nedospelých jedincov v tejto sociálnej vrstve – pozostával až z troch 
rôznych keramických nádob vyrobených v rukách a dvoch bronzových hadovitých záušníc, 
ktoré sa párovo v podmienkach oboch pohrebísk v hroboch nedospelých jedincov vyskytujú 
výnimočne, podobne ako aj nálezy okru (obr. 3: 1-7). Pozoruhodné však je, že ako hadovi-
té záušnice, tak aj bronzový korálik neboli v hrobe nájdené vo svojej funkčnej polohe, čiže 
na kostre pochovaného dieťaťa, ale boli deponované v mise vyrobenej v rukách, uloženej za 
chrbtom dieťaťa (Kozubová, 2013b, s. 99, obr. 305). Vynára sa tak otázka, či uvedené ozdoby 
patrili dieťaťu a boli ním nosené, alebo boli do hrobu vložené ako milodary, napríklad od jeho 
pokrvných príbuzných. Takmer všetky hroby v jeho okolí však patrili dospelým mužom, a nie 
ženám (ibidem, plán 1). V tejto súvislosti treba poukázať na ešte jeden zaujímavý fakt, a to, že 
iba jedna z páru hadovitých záušníc bola potiahnutá fóliou z drahého kovu a obe na dôvažok 
patrili aj k dvom rozdielnym variantom. Pozorovania na danom pohrebisku ukázali, že ak sa 
v hrobe vyskytli dve hadovité záušnice, tak potiahnuté zlatou či striebornou tenkou fóliou boli 
buď obe, alebo ani jedna z nich a obe záušnice vždy prináležali k tomu istému variantu. Preto je 
dosť pravdepodobné, ak zoberieme do úvahy aj neobvyklé deponovanie týchto záušníc v hrobe, 
že aspoň jedna z nich naozaj nebola súčasťou kroja pochovaného dieťaťa.  

Výraznejší nárast antropologicky identifikovaných hrobov detí a mladistvých pozorujeme 
až v skupine priemerne a jednoducho vybavených hrobov (Kozubová, 2013a, s. 368, 372). 
Hroby nedospelých jedincov nám poskytujú pomerne homogénny obraz o zložení výbavy. Ich 
inventár zväčša pozostával z minimálne jednej keramickej nádoby a z malého počtu korálikov 
v kombinácii s jedným bronzovým alebo železným náramkom. Iné typy šperku, ako napríklad 
bronzové či železné krúžky, bronzové špirálky, bronzové plechové trubičky alebo schránky  
 

blízkosti nachádzal iba žiarový mužský hrob 67/53 z vyššej strednej vrstvy. To isté platí aj pre hrob 112/54, 
ktorý je umiestnený v kvadrante 73 na samom severnom okraji pohrebiska. Ani v jeho okolí nezaznamenávame 
žiadne najbohatšie hroby (Kozubová, 2013b, plán 1). V Chotíne IB je situácia iba málo odlišná (ibidem, plán 
2). Detský hrob 20/61 sa nenachádzal v tesnej blízkosti iných najbohatších hrobov dospelých osôb, ale pomer-
ne blízko neho boli umiestnené jednak ženské hroby 26/61 a 14/61, jednak dva samostatné hroby koní 18/61 
a 22/61. 

48 Medzi najbohatšími hrobmi na pohrebisku v Chotíne IA je zastúpených päť mužov a osem žien, z nich dve 
mohli byť nedospelé, zatiaľ čo v Chotíne IB štyria muži, šesť žien a jedno dieťa (Kozubová, 2013a, s. 382). 
Na základe uvedených zistení je zrejmý vyrovnaný podiel mužov a žien v najvyššej sociálnej vrstve, ktorý tak 
nepotvrdzuje dominanciu sociálne privilegovaných mužských jedincov. Podľa P. K. Wasona v rámci sociálnej 
diferenciácie mohol byť status jedinca ako získaný, tak aj zdedený (Wason, 1994, s. 98 a n.). V spoločnostiach, 
kde sa status získaval, a nie dedil, tento status bol spravidla vyhradený mužským jedincom, a preto nie je ni-
čím prekvapujúcim, ak v najvyššej sociálnej vrstve zreteľne dominujú práve dospelí muži. Naopak, dokladom 
o dedení sociálneho statusu môže byť zastúpenie hrobov žien a najmä detí v najvyššej sociálnej vrstve (ibidem,  
s. 98 a n.). Vyššie uvedené kritériá – rovnaký počet žien a mužov v skupine najbohatších hrobov, ako aj zastúpe-
nie hrobov detí v najvyššej sociálnej skupine v rámci oboch analyzovaných pohrebísk, len potvrdzujú hypotézu 
o možnej stratifikácii, a nie iba rozvrstvení miestnej vekerzugskej spoločnosti.  

49 Vnútorný priemer železného náramku z kostrového hrobu 4/61 z Chotína IB (3,1 x 3,3 cm) aj napriek tomu, 
že jeho povrch je značne skorodovaný, bol príliš malý na jeho nosenie dospelým jedincom a nemôžeme tak 
vylúčiť, že v predmetnom hrobe bolo pochované dieťa či adolescent (Kozubová, 2013b, s. 117, tab. 91: 1). 
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mäkkýšov z rodu Cypraea, sú v priemerne vybavených detských hroboch zriedkavé. V dvoch 
hroboch boli nájdené aj prasleny (tabela 1) a kostrový hrob 254/54 obsahoval okrem bronzové-
ho náramky aj bronzový hrot šípu a malý železný nožík (obr. 2: 20-24).50         

ZáVER

Keďže pre jedincov vo veku infans a juvenis v podmienkach chotínskych pohrebísk nemožno 
vyčleniť jednoznačné, len pre túto vekovú kategóriu typické archeologické atribúty – prílohy, 
takýchto jedincov možno spoľahlivo identifikovať spravidla len na základe antropologických 
metód. Typy nálezov, z ktorých pozostávala ich hrobová výbava, sú doložené aj v hroboch dos- 
pelých mužov a žien. V analýze zastúpenia kovových príloh vo vzťahu k veku pochovaných 
jedincov sa nepotvrdila absencia železných predmetov v hroboch detí a mladistvých, ako to 
bolo zistené napríklad na pohrebisku v Magdalenensberg pri Villingene, kde sa železné pred-
mety objavujú až v hroboch osôb starších ako 20 rokov (Müller, 1994, s. 187). Môžeme tak 
konštatovať, že z hľadiska charakteru inventára sa najmä detské hroby neodlišovali od hrobov 
dospelých osôb. Jednotlivé zložky typicky detského hrobového inventára, ku ktorým podľa E. 
Krekoviča môžu patriť predmety, ktoré by mohli indikovať hračky, vrátane miniatúrnych ná-
dob, rôzne artefakty spojené so starostlivosťou o dieťa (napríklad sacie nádoby) či ozdoby tela 
a spínadlá odevu prispôsobené menším fyzickým rozmerom tiel detí (Krekovič, 2011, s. 188  
a n.; tiež Hladíková, 2011, s. 286 a n.; Kvetanová, 2008, s. 30 a n.), na oboch hodnotených poh-
rebiskách buď nie sú doložené vôbec, alebo v prípade miniatúrnych nádob bola preukázaná ich 
zreteľná väzba na dospelých jedincov.51 Možné rozdiely v pohlaví detí či mladistvých demon-
štrujú výlučne predmety dennej potreby a nástroje – prasleny, nože a sporadicky aj kamenné 
brúsiky bez závesných otvorov, keďže kroje nedospelých jedincov sa svojim zložením medzi 
sebou nijako neodlišovali a spravidla pozostávali iba z ozdôb hrdla (najmä koráliky, zriedkavo 
aj schránky mäkkýšov – ulitníkov z rodu Cypraea), občas doplnených kruhovým šperkom – ná-
ramkom či krúžkovou, nanajvýš zriedkavo aj hadovitou záušnicou. Môžeme tak konštatovať, 
že pre hroby detí a mladistvých z chotínskych pohrebísk je charakteristická jednak minimali-
zácia a jednak uniformita v zložení hrobovej výbavy, spravidla bez zastúpenia pohlavne špe-
cifických príloh. Ako však už bolo uvedené vyššie, pri  nedospelom jedincovi je vždy otázne, 
či predmety, ktoré tvorili jeho hrobový inventár, boli jeho skutočným vlastníctvom, dieťa ich 
za svojho života používalo či nosilo, alebo či minimálne pri pracovných nástrojoch boli tieto 
predmety do hrobu vložené jeho príbuznými alebo členmi komunity v súlade z rôznych dôvo-
dov uplatňujúcimi sa pravidlami. Na rozdiel od pozorovaní na pohrebiskách z neskorej doby 
halštatskej v južnom Nemecku, kde sa odlišnosti v zložení hrobovej výbavy z hľadiska zastú- 
 

50 Nanajvýš špecifická výbava pravdepodobne dieťaťa z kostrového hrobu 285/54 pozostávala z náhrdelníka, ktorý 
tvorili malý bronzový okuliarovitý závesok, zvierací zub, kostený závesok a dve schránky bližšie neurčených 
morských ulitníkov (Kozubová, 2013b, s. 112 a n., obr. 344, tab. 88: 18-22).   

51 U niektorých špecifických príloh, resp. príloh považovaných za typicky detské, ako napríklad hračiek, sa za 
istých okolností mohli prelínať dve funkcie, a to primárna funkcia hračky, ktorá mala dieťa zabaviť a funkcia 
ochranná (Hladíková, 2011, s. 286 a n.). Ako amulety s ochrannou funkciou pre „majiteľov“ sú interpretované 
aj niektoré ozdoby tela, a to sklenené koráliky s vrstvenými očkami či schránky mäkkýšov z rodu Cypraea 
(Horňák, 2006, s. 39; Kovács, 2008). Keďže oba typy ozdôb sa na chotínskych pohrebiskách vyskytli nielen 
v detských hroboch, ale aj v hroboch dospelých žien, tie nemôžu byť chápané ako prílohy charakteristické 
výlučne pre hroby nedospelých jedincov. Uvedené zistenia potvrdila aj analýza niektorých pohrebísk vekerzug-
skej kultúry vo východnom Maďarsku (bližšie u Kozubová, 2013a, s. 196-199, obr. 83).  
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penia pohlavne špecifických príloh zreteľne prejavujú až u detí vo veku 10 rokov a viac, keď 
chlapcom vkladali do hrobov rovnaké prílohy ako dospelým mužom, s výnimkou zbraní (Bur-
meister, 2000, s. 74), takéto rozdiely v podmienkach chotínskych pohrebísk nezaznamenáva-
me. Porovnanie zloženia hrobového inventára detských hrobov a hrobov juvenilných jedincov 
navzájom neukázalo, až na špecifický kostrový hrob 220/54 z Chotína IA, žiadne odlišnosti vo 
výbere hrobových príloh, a to dokonca ani v prípade súčastí kroja. Zaujímavé však je, že podiel 
osôb ženského pohlavia je v sledovanom súbore hrobov podstatne vyšší než podiel chlapcov 
či mladíkov, keďže v Chotíne IA z 35 detských hrobov až osem vykazovalo ženský charakter 
a iba dva – mužský. V Chotíne IB z piatich hrobov jedincov vo veku infans potenciálne len 
tri bolo možné priradiť osobám ženského pohlavia, zatiaľ čo mužskému jedincovi – iba jeden.  
Z trinástich hrobov mladistvých na oboch pohrebiskách desať bolo antropologicky určených 
ako ženských. Zásadné zmeny v zložení hrobového inventára sa ukazujú až u jedincov, ktorých 
vek podľa určenia antropológa hraničil medzi fázou juvenis a adultus (juvenis – adultus), kedy 
v mužských hroboch sa objavujú zbrane (najmä hroty šípov a súčasti tulcov na šípy) a súčasti 
konských postrojov, v kostrovom hrobe 40/52 v Chotíne IA pravdepodobne dokonca vo vzá-
jomnej kombinácii (Kozubová, 2011, obr. 1: 1-7) a v hroboch žien je doložená špecifická kom-
binácia predmetov v podobe praslenov a plochých kamenných podložiek. Kroj týchto mladých 
žien pozostával z párovo noseného náramenného šperku a ozdôb hlavy (kostrové hroby 162/53 
z IA a 26/61 a 59/61 z IB; Kozubová, 2013b, tab. 60: 1-7, 97: 1-12, 106: 1-30). Týchto jedincov 
tak môžeme považovať za už spoločensky dospelých. 

V ojedinelých prípadoch nám isté nepriame indície o nedospelom veku pochovaného jedin-
ca môžu poskytnúť napríklad rozmery hrobových jám vo vzťahu k spôsobu uloženia skeletu 
v hrobe či vnútorné priemery náramkov alebo spínadlá odevu menších rozmerov, aké sú bež-
né u dospelých jedincov.52 Ak porovnáme niektoré prvky pohrebného rítu, uplatňované u detí 
a dospelých, ako napríklad spôsob ich uloženia v priestore hrobu či tvar a prípadnú úpravu 
hrobových jám, môžeme konštatovať, že tieto prvky sa v podmienkach oboch hodnotených 
pohrebísk takmer zhodujú. Nepatrné odlišnosti v spôsobe uloženia skeletov sú badateľné len pri 
tzv. kombinovanej polohe (trup jedinca je uložený ako pri vystretej polohe na chrbte, zatiaľ čo 
obe dolné končatiny sú v ohnutej polohe umiestnené na pravý alebo ľavý bok) a v neobvyklých 
polohách v sede či na bruchu, ktoré sa viažu výhradne k dospelým osobám (Kozubová, 2013a, 
s. 253-257). Isté rozdiely pozorujeme aj pri metrických údajoch jám kostrových hrobov, ale 
len na pohrebisku v Chotíne IA (ibidem, s. 239-243). Použiteľnosť takého kritéria ako veľkosť  
a typ, resp. tvar urny v prípade žiarových hrobov a vplyv biologického veku, prípadne pohlavia 
pochovaného jedinca na jej výber nám pre obe chotínske pohrebiská znemožňuje takmer úplná 
absencia antropologických určení žiarových hrobov. V súbore šiestich antropologicky analyzo-
vaných žiarových hrobov z Chotína IB nie sú jednak zastúpené žiadne nedospelé osoby vo veku 
infans a juvenis, jednak okrem hrobu 58/61 ide o hroby neurnové. Na základe malých rozme-
rov hrobových jám a uloženia kostrových pozostatkov, ako aj v prípade zastúpenia náramkov 
s veľmi malým vnútorným priemerom v inventári niektorých hrobov sme vek 23 jedincov  
z kostrových hrobov v Chotíne IA archeologicky určili ako pravdepodobne detský (ibidem, 
tabela 1).53 Veľmi často diskutovanou otázkou z hľadiska hrobov nedospelých jedincov sú  mi-
niaturizované predmety, vrátane miniatúrnych nádob, a ich možná väzba práve na túto vekovú 
kategóriu. Keďže na oboch chotínskych pohrebiskách sú miniatúrne nádoby späté predovšet-

52 Použiteľnosť tohto kritéria je možná len za predpokladu, že menšie rozmery ozdôb tela a spínadiel odevu ne-
ovplyvnili ich funkčnú použiteľnosť v rámci kroja, a teda nejde o miniaturizované predmety.   

53 Hroby 3/52, 4/52, 11b/52, 14/52, 17/52, 36/52, 45b/53, 103/53, 109b/53, 110/53, 112/53, 116/53, 127/53, 
134/53, 151/53, 157/53, 161/53, 180/53, 186/54, 202/54, 214/54, 244/54 a 285/54.
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kým s dospelými osobami ženského pohlavia a iné miniatúrne drobné predmety sa tu nevyskyt-
li (náramky s menšími rozmermi k nim neradíme), táto otázka je v podmienkach analyzovaných 
pohrebísk irelevantná. Ani napríklad v kalenderberskej skupine nebola jednoznačne potvrdená 
súvislosť s výskytom nielen miniatúrnych nádob, ale aj hlinených hrkálok či nádob s výlevkami 
(tzv. sacie nádobky) výlučne len v hroboch detí (Rebay, 2006, s. 194).  

Výskyt bohatých detských hrobov v najvyššej sociálnej skupine na chotínskych pohrebiskách 
ukazuje na možné dedenie sociálneho postavenia, a preto nemôžeme v podmienkach miestnej 
vekerzugskej komunity vylúčiť, že išlo už o istú formu stratifikovanej, a nie iba rozvrstvenej 
spoločnosť. Ako ukázala analýza jednotlivých archeologicky postrehnuteľných prejavov kos- 
trového, čiastočne aj žiarového pohrebného rítu, zdá sa, že z hľadiska postavenia detí a mladis-
tvých v rámci miestnej vekerzugskej komunity títo jedinci boli s veľkou pravdepodobnosťou 
považovaní za jej plnohodnotných členov. Kostrové hroby nedospelých jedincov sa od hrobov 
dospelých spravidla neodlišovali ani spôsobom uloženia kostrových zvyškov v priestore hro-
bovej jamy, ani jej tvarom, rozmermi a vonkajšou či vnútornou úpravou. Výraznejšie rozdiely 
nepozorujeme ani v kvantitatívnom a kvalitatívnom zložení hrobového inventára. Keďže však 
počet antropologicky určených kostrových hrobov je pomerne nízky a zodpovedajúce rozbory 
žiarových hrobov z chotínskych pohrebísk nateraz chýbajú, v tomto príspevku prezentované 
závery majú zatiaľ len pracovný charakter. Niektoré naše závery preto v budúcnosti bude treba 
verifikovať komplexnou analýzou ďalších pohrebísk vekerzugskej kultúry predovšetkým z vý-
chodného Maďarska.       

 
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektov VEGA 2/0013/10.     
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Tabela 1. 
Chotín IA, kostrové hroby detí a mladistvých (antropologicky určené).   
 
Číslo 
hrobu

Pohlavie Vek Spôsob 
uloženia

Rozmery 
hrob. jamy

Keramické 
prílohy

Ostatné prílohy Iné

7A  infans II SPPB 0,95 x 0,4 m  –   2 žel. náramky; 
minimálne 

24 hlinených korálikov

 

8A žena infans  
II – III

SP 1,0 x 0,6 m hrniec, miska žel. náramok;  
13 hlinených 

korálikov; mušľa

 

11aA žena infans VPnaCH 2,0 x 0,8 m hrniec, 

džbánok-
kruh

– dvojhrob

15A  infans III SPPB 0,7 x 0,5 m  –  2 žel. náramky                      
(vnút. Ø 3,9 
a 4,3 cm)

 

16aA  infans I SPPB 1,2 x 0,7 m  – 9 hlinených korálikov dvojhrob

16bA  infans I SPPB 1,2 x 0,7 m  – 11 hlinených korálikov dvojhrob

35bA  infans I nezistený 2,0 x 1,6 m  – 3 olovené klince-
príslušnosť k pohrebu 
35b sporná 

dvojhrob; 

porušený

113A žena? infans III SPPB 1,5 x 1,05 m džbánok-
kruh

žel. krúžok (prsteň?); 

5 jantár. korálikov

 

115A  infans I SPPB 1,05 x 0,55 m – 3 sklenené, 1 hlinený 

a 1 kostený korálik

 

      br. náramok (vnút.  
Ø 3,6 cm); 

br. krúžková  

 

131A  infans I VPnaCH 1,15 x 0,55 m džbánok záušnica s br. krúžkom; 

br. špirálka;  
9 sklenených  
a 4 hlinené koráliky

 

       

146A muž infans III SPPB 1,45 x 0,75 m mininádoba 30 hlinených korálikov; 

2 Kauri; 2 nože

 

147A  infans II SPPB 1,2 x 0,85 m džbánok 2 br. náramky 

(vnút. Ø 3,4 a 3,6 cm); 

24 hlinených korálikov; 
praslen
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Číslo 
hrobu

Pohlavie Vek Spôsob 
uloženia

Rozmery 
hrob. jamy

Keramické 
prílohy

Ostatné prílohy Iné

170cA  infans nezistený Ø 2,0 m misa-kruh, 

džbán-kruh,

br. náramok 

(vnút. 4,7 x 5,3 cm); 

nôž  

trojhrob

     misa, 

džbánok-
kruh

  

176A  infans  
I – II

SPPB 1,2 x 0,6 m mininádoba, 

misa,

praslen  

     malá váza   

177A  infans II SPPB 1,1 x 0,6 m  –  –  
188A  infans III nezistený 1,4 x 0,6 cista, 

džbánok

br. krúžková 

záušnica

 

192A  infans II nezistený 1,2 x 0,55 m črepy br. náramok (vnút.  
Ø 5 cm)

 

199A  infans I SPPB 1,2 x 0,6 m misa nôž  

203A  infans III SPPB 1,5 x 0,8 m  –  –  

211A  infans II VPnaCH 1,5 x 0,8 m hrniec  –  

224A  infans I SPPB 1,1 x 0,7 m  –  –  

228A  infans  
II – III

nezistený 0,9 x 0,5 m  –  –  

229A  infans I nezistený 0,95 x 0,55 m misa, 

hrniec

  –  

230A muž? infans III SPPB 1,5 x 0,85 m  –  –  

231A  infans I SP? 0,85 x 0,45 m  – 2 sklenené a 1 hlinený 
korálik

 

232A  novorode-
nec

nezistený 0,75 x 0,4 m  – br. špirálka  

247aA  infans I VPnaCH 2,6 x 1,7 m   –   – trojhrob

246A  infans SPPB 1,2 x 0,65 m misa, 

džbánok, 
črepy

2 br. hadovité záušnice; 
br. korálik; kameň; oker

 

248aA  infans II? SPPB 2,0 x 1,25 m mininádoba?  – birituálny 
hrob

254A  infans  
I – II

VPnaCH 1,2 x 0,6 m črepy br. náramok  
(vnút. 4,3 x 4,7 cm);

 

      br. hrot šípu; mininôž  

256A  infans I SPPB 1,45 x 0,75 m misa, hrniec  –  

259A  infans  
I – II

SPPB 1,25 x 0,65 m menšia váza   –  
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Číslo 
hrobu

Pohlavie Vek Spôsob 
uloženia

Rozmery 
hrob. jamy

Keramické 
prílohy

Ostatné prílohy Iné

271A  infans III SPPB 1,45 x 0,9 m – –  

287A žena infans III SPPB 1,5 x 0,7 m – 1 hlinený korálik  

291A muž infans III nezistený 1,25 x 0,6 m – 4 žel. zlomky

5A žena juvenis nezistený 0,8 x 0,4 m –                 –  

125A žena juvenis SPPB 1,35 x 0,65 m misa, malá 
váza, črepy 

žel. náramok;  
2 sklenené koráliky;  
4 ploché kamene

132A ? juvenis VPnaCH 1,1 x 0,55 m – 5 hlinených korálikov; 
žel. pliešok

196A žena? juvenis VPnaCH 1,6 x 0,65 m črepy žel. náramok 

205A žena juvenis nezistený 0,8 x 0,4 m džbánok-
kruh

3 sklenené a 2 hlinené 
koráliky

 

220A žena? juvenis nezistený 2,9 x 2,1 m misa-kruh, 
misa, 
džbánok-
kruh, malá 
váza

1 sklenený, 3 hlinené 
a 1 jantár. korálik;  
2 žel. tyčinky;  
br. gombík; zbrane  
(2 br. hroty šípov); 
konský postroj 
(zubadlo, br. 
prevliečka, 4 zuby 
medveďa); britva; 
kostený predmet  

podľa 
zloženia 
inventára 
muž; 
objekt 
nad hrob. 
jamou; 
hlinená 
úprava 
hrob. 
jamy

236A žena juvenis SPPB 1,6 x 0,9 m – 2 sklenené a 5 
hlinených korálikov; 
žel. pliešky

 

       

265A ? juvenis SPPB 1,7 x 1,0 m misa, 
džbánok-
kruh, črepy

zlomky žel. tyčinky  

266A žena juvenis SPPB 1,45 x 0,85 m misa, črepy 3 sklenené a 1 hlinený 
korálik

 

299A žena juvenis SPPB 0,6 x 0,3 m – –

žel. = železný, 
br. = bronzový, 
jantár. = jantárový, 
hrob. = hrobový, 
SPPB = skrčená poloha na pravom boku, 
SP = skrčená poloha, 
VPnaCH = vystretá poloha na chrbte.

Tabela 1. Pokračovanie. 
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Tabela 2. 
Chotín IB, kostrové hroby deti a mladistvých (antropologicky určené). 

Číslo 
hrobu

Pohlavie Vek Spôsob 
uloženia

Rozmery 
hrob. jamy

Keramické 
prílohy

Ostatné prílohy Iné

20B  infans II SPPB 2,2 x 1,4 m misa, džbán-
kruh, malá 
váza 

br. krúžková záušnica 
s br. krúžkom;  
1 sklenený a 1 hlinený 
korálik; kamenný 
brúsik 

 

41B infans I pravý bok 1,2 x 0,85 m hrniec 11 sklenených 
korálikov a 2 koráliky 
z neznámeho materiálu

 

52bB plod alebo 
novorodenec

nezistený 1,05 x 0,8 m –  – dvojhrob

54B  infans II SPPB 1,7 x 1,2 m misa  2 žel.náramky 
(vnút. Ø 3,8 cm 
a 3,9  x 4,9 cm) 

v hrobe 
nájdené 
rebrá 
a článok 
prsta 
(neurčené)

63B  infans nezistené 1,9 x 0,8 m hrniec 1 sklenený,  
38 hlinených  
a 1 jantár. korálik

6B ? juvenis nezistené 1,9 x 1,4 m  mininádoba –

34B žena? juvenis SPPB 1,5 x 1,1 m črepy –

52aB žena? juvenis SPPB 1,05 x 0,8 m  – 8 hlinených a 1 jantár. 
korálik

žel. = železný, 
br. = bronzový, 
jantár. = jantárový, 
hrob. = hrobový, 
SPPB = skrčená poloha na pravom boku.
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ZUSAMMENFASSUNG

Ein Beitrag zur Problematik der Kinder- und Jugendgräber auf Gräberfeldern 
der Vekerzug-kultur in Chotín

In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit der Analyse der Kinder- und Jugendgräber auf den 
Gräberfeldern von Chotín IA und IB (Südwestslowakei), die zurzeit nicht nur die einzigen komplett 
untersuchten Gräberfelder der Vekerzug-Kultur repräsentieren, sondern auch zu den anthropologisch 
am besten ausgewerteten Gräberfeldern dieser Kultur zählen.54 Da hier nur etwa eine Hälfte der 
Gräber untersucht wurde und die Brandgräber nur einen minimalen Anteil davon bilden, sind es die 
Körpergräber, welche als Hauptquelle zur der hier behandelten Problematik dienen können.

Da es in Chotín für die Individuen im Alter von Infans und Juvenis nicht möglich ist eindeutige, nur 
für diese Alterskategorie typische archäologische Attribute – Grabbeigaben auszusondern, kann man die  
 

54 Die beiden Gräberfelder wurden zwar von M. Dušek (1966) in Form eines Katalogs monographisch publiziert, 
diese Publikation kann jedoch für eine zuverlässige Analyse nicht verwendet werden. Aufgrund zahlreicher 
Diskrepanzen und Ungenauigkeiten zwischen dem Katalog und der Grabungsdokumentation war die Autorin 
dieses Beitrags gezwungen, einen neuen Katalog der Chotíner Gräberfelder zu erstellen, der einen Teil ihrer 
verteidigten Dissertation bildet (Kozubová, 2013a; 2013b).
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jugendlichen Individuen in der Regel nur unter Verwendung anthropologischer Methoden zuverlässig 
identifizieren. Die meisten Beigaben – Fundtypen sind nämlich auch in Gräbern der Erwachsenen 
belegt (Taf. 1, 2). Wir können daher konstatieren, dass sich im Bezug auf Grabinventar insbesondere die 
Kindergräber auf keinerlei Weise von den Erwachsenengräbern unterschieden haben. Nach E. Krekovič 
gehören zu typischen Beigaben in einem Kindergrab spielzeugartige Gegenstände einschließlich der 
Miniaturgefäße, verschiedene Artefakte mit Bezug zu Kinderpflege (zum Beispiel Sauggefäße), oder an 
die kleineren physischen Proportionen der Kinder angepasster Körperschmuck und Gewandschliessen 
(Krekovič, 2011, S. 188 ff.; auch Hladíková, 2011, S. 286 ff.; Kvetanová, 2008, S. 30 ff.). Einzelne 
Komponente solcher Grabausstattung sind auf den beiden behandelten Gräberfeldern entweder gar nicht 
vorhanden, oder es wurde, wie im Fall der Miniaturgefäße, ihre deutliche Bindung zu erwachsenen 
Individuen nachgewiesen (Kozubová, 2013a, S. 185). Eventuelle Geschlechtsunterschiede bei den 
Kindern oder Jugendlichen sind ausschließlich durch Alltagsgegenstände und Werkzeuge – Spinnwirtel, 
Messer und sporadisch auch Wetzsteine ohne Hängelöcher – ausgedrückt (Abb. 1: 32, 2: 4, 16, 4: 
3). Bei den Trachtteile der jugendlichen Individuen bestand nämlich in ihrer Zusammensetzung gar 
kein Unterschied zu den Erwachsenen und in der Regel bestanden sie nur aus Halsschmuck (meistens 
Perlen, selten auch Schneckenhäuser der Gattung Cypraea, Abb. 1: 2-5, 30, 31, 4: 11-50), der manchmal 
mit Ringschmuck – Arm- oder Schläfenring – vergesellschaftet war (Abb. 1: 16, 17, 19, 2: 1, 2, 21, 
3: 3, 4, 11-13, 16, 17, 4: 5, 6). Wir können also konstatieren, dass für die Kinder- und Jugendgräber 
aus den Gräberfeldern in Chotín einerseits Minimalisierung und andererseits Uniformität in der 
Zusammensetzung der Grabausstattung charakteristisch ist, die in der Regel keine geschlechtspezifischen 
Beigaben enthält. Wie aber schon oben erwähnt wurde, ist bei einem jugendlichen Individuum immer 
fraglich, ob die Gegenstände in seinem Grabinventar, tatsächlich auch in seinem Besitz waren, ob sie 
das Kind während seines Lebens benutzt oder getragen hat, oder ob wenigstens die Werkzeuge von den 
Verwandten oder Mitgliedern der Gemeinschaft ins Grab nicht gelegt wurden, um irgendwelche Regeln 
einzuhalten. Bis auf das spezifische Körpergrab 220/54 aus Chotín IA (Kozubová, 2011, obr. 3, 4: 1-6) 
hat der gegenseitige Vergleich des Inventars der Kinder- und Jugendgräber keine Unterschiede in der 
Auswahl der Grabbeigaben erwiesen, auch nicht im Fall der Trachtteile. Interessant jedoch ist, dass 
der Anteil von weiblichen Individuen in der untersuchten Gruppe von Gräbern wesentlich höher ist, 
als der von Knaben oder jungen Männern, da in Chotín IA von 35 Kindergräbern acht von weiblichem 
und nur zwei von männlichem Charakter waren. In Chotín IB konnte man unter fünf Kindern drei 
potenziell als weiblich und nur eines als männlich identifizieren. Von dreizehn Jugendgräbern aus den 
beiden Gräberfeldern wurden zehn anthropologisch als weiblich identifiziert. Wesentliche Änderungen 
in der Zusammensetzung des Grabinventars registrierte man erst bei denjenigen Individuen, deren 
Alter anhand anthropologischer Bestimmung an der Grenze zwischen Juvenis und Adultus (Juvenis  
– Adultus) lag – in Männergräbern erscheinen Waffen und Pferdegeschirrteile, im Körpergrab 40/52 aus 
Chotín IA sogar in gemeinsamer Kombination (Kozubová 2011, obr. 1: 1-7), und in Frauengräbern ist 
eine spezifische Kombination aus Spinnwirteln und flachen Steinplatten belegt. Die Tracht dieser jungen 
Frauen bestand aus paarweise getragenem Armschmuck und dem Kopfputz (Körpergräber 162/53 aus 
IA und 26/61 und 59/61 aus IB; Kozubová, 2013b, tab. 60: 1-7, 97: 1-12, 106: 1-30). Diese Individuen 
können wir bereits als gesellschaftlich erwachsen betrachten.

In Einzelfällen deuten auf das jugendliche Alter des beigesetzten Individuums gewisse indirekte 
Indizien hin, z. B. die Ausmaße der Grabgruben im Verhältnis zur Deponierungsart des Skelettes im 
Grab, oder kleinere Innendurchmesser der Armringe oder Ausmaße der Gewandschließen, als bei den 
Erwachsenen üblich ist. Vergleichen wir einige Elemente des Bestattungsritus, die bei den Kindern 
und Erwachsenen angewandt wurden, wie z. B. ihre Deponierungsart im Grab, oder die Form und 
eventuelle Nachgestaltung der Grabgruben, können wir konstatieren, dass diese unter Bedingungen der  
beiden zu bewertenden Gräberfelder fast gleich sind. Geringe Unterschiede in der Deponierungsart 
der Skelette sind nur bei der sogenannten kombinierten Lage (der Oberkörper des Individuums liegt 
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genauso wie im Fall der gestreckten Rückenlage, während die beiden unteren Extremitäten gehockt sind 
und auf der rechten oder linken Seite liegen) und bei ungewöhnlichen sitzenden Lagen oder Bauchlagen 
feststellbar, die ausschließlich mit erwachsenen Individuen zu verbinden sind (Kozubová, 2013a,  
S. 187). Gewisse Unterschiede beobachten wir ebenfalls bei den Ausmaßen der Körpergräber, allerdings 
nur auf dem Gräberfeld in Chotín IA (ibidem, S. 187). Die Anwendbarkeit solcher Kriterien wie Größe 
und Typ, bzw. Form der Urne im Fall der Brandgräber oder Einfluss des biologischen Alters, bzw. 
Geschlechts des Bestatteten auf die Auswahl der Urne ist bei den Chotíner Gräberfeldern durch eine 
fast komplette Absenz anthropologischer Bestimmungen der Brandgräber verhindert. In der Gruppe 
von sechs anthropologisch analysierten Brandgräbern aus Chotín IB sind keine Individuen im Alter von 
Infans und Juvenis vertreten und bis auf Grab 58/61 enthielten die Gräber auch keine Urne. Anhand 
kleiner Ausmaße der Grabgruben, Deponierung der Skelettreste sowie des Vorkommens von Armringen 
mit sehr kleinem Innendurchmesser im Inventar einiger Gräber haben wir die 23 Individuen aus den 
Körpergräbern in Chotín IA als mögliche Kinder identifiziert (Kozubová, 2013a, tabela 1). Eine sehr oft 
diskutierte Frage im Zusammenhang mit Kindergräbern bilden miniaturisierte Gegenstände einschließlich 
der Miniaturgefäße und ihre mögliche Bindung gerade zu dieser Alterskategorie. Da die Miniaturgefäße 
auf den Chotíner Gräberfeldern vor allem mit erwachsenen Frauen in Zusammenhang gebracht werden 
und andere Gegenstände dieser Art hier nicht vorgekommen sind (die kleineren Armringe sind nicht 
eingeschlossen), ist diese Frage unter Bedingungen der analysierten Gräberfelder irrelevant.

Das Vorkommen reich ausgestatteter Kindergräber innerhalb der obersten Sozialschicht auf den 
Gräberfeldern in Chotín (Körpergrab 20/61 aus IB: Abb. 4: 1-8, wahrscheinlich auch Körpergrab 
179/53 und Brandgrab 112/54 aus IA: Kozubová, 2013b, tab. 68: 1-107, 33: 17-27) deutet auf mögliche 
Vererbung der Sozialstellung und deswegen können wir bei der örtlichen Vekerzug-Kommunität nicht 
ausschließen, dass es sich bereits um eine Art stratifizierter und nicht nur geschichteten Gesellschaft 
handelte. Wie es die Analyse einzelner archäologisch feststellbaren Äußerungen des Körper- und 
teilweise auch Brandbestattungsritus gezeigt hat, scheint es, als wären die Kinder und Jugendlichen in 
der örtlichen Vekerzug-Kommunität höchstwahrscheinlich als ihre vollwertigen Mitglieder betrachtet. 
Die Körpergräber jugendlicher Individuen haben sich von den Erwachsenengräbern in der Regel weder 
in der Deponierungsart der Skelettreste im Grab, noch in der Form, den Ausmaßen und der äußeren 
oder inneren Gestaltung der Grabgrube unterschieden. Deutlichere Unterschiede sind auch nicht in der 
quantitativen und qualitativen Zusammensetzung des Grabinventars festzustellen. Da die Anzahl der 
anthropologisch bestimmten Körpergräber jedoch relativ niedrig ist und die relevanten Analysen der 
Brandgräber aus den Gräberfeldern in Chotín bisher nicht zur Verfügung stehen, sind die in diesem 
Beitrag präsentierten Schlussfolgerungen zur Zeit nur vorläufig. Einige unserer Schlüsse müssen daher 
durch eine komplexe Analyse anderer Gräberfelder der Vekerzug-Kultur, vor allem derjenigen aus 
Ostungarn, in der Zukunft verifiziert werden.

Abbildungen: 

Taf. 1: Chotín IA, Körpergräber von Kindern und jugendlichen Individuen (anthropologisch bestimmt). 
Taf. 2: Fortsetzung. žel. = Eisen-, br. = Bronze-, jantár. = Bernstein-, hrob. = Grab-, SPPB = in Hocker-

lage auf der rechten Seite, SP = in Hockerlage, VPnaCH = in gestreckter Rückenlage.
Taf. 3: Chotín IB, Körpergräber von Kindern und jugendlichen Individuen (anthropologisch bestimmt). 

žel. = Eisen-, br. = Bronze-, jantár. = Bernstein-, hrob. = Grab-, SPPB = in Hockerlage auf der rechten 
Seite.

Abb. 1: Chotín IA, Körpergräber 115/53 (1-5), 113/53 (6-13), 131/53 (14-28) a 146/53 (29-34). 15 (nach 
Dušek 1966). 2-5, 7-12, 16-28, 30-34 = 1:2; 6 = 1:3; 1, 14 = 1:20; 13, 19 = 1:30.  
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Abb. 2: Chotín IA, Körpergräber 147/53 (1-14), 176/53 (15-19) a 254/54 (20-24). 17 (nach Dušek 
1966). 1, 2, 4-13, 16, 21-23 = 1:2; 3, 18-20 = 1:3; 14, 24 = 1:20; 15 = 1:30.

Abb. 3: Chotín IA, Körpergräber 246/54 (1-7), 125/53 (8-17) a 236/54 (18-28). 6 (nach Dušek 1966).  
1, 2, 9, 10 = 1:3; 3-5, 11-17, 19-28 = 1:2; 7, 8 = 1:20; 18 = 1:30.

Abb. 4: Chotín IB, Körpergräber 20/61 (1-8) a 63/61 (9-50). 3, 5-7, 11-50 = 1:2; 4, 8, 10 = 1:3; 2 = 1:4; 
1 = 1:30; 9 = 1:40.

Abb. 5: Chotín IA, Gesamtplan des Gräberfeldes mit Lage der Körpergräber von Kindern und jugendli-
chen Individuen (anthropologisch bestimmt). 

Abb. 6: Chotín IB, Gesamtplan des Gräberfeldes mit Lage der Körpergräber von Kindern und jugendli-
chen Individuen (anthropologisch bestimmt).  
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ANALýZA VYBRANýCH ASPEKTOV  
NA LONGOBARDSKýCH POHREBISKáCH  

NA STREDNOM DUNAJI

Lucia Kováčová

ANALYsis oF sELECtEd AsPECts At BURiAL GRoUNds oF LANGoBARds 
(LoMBARds) oN thE MiddLE dANUBE

Abstract: This article is analysing selected aspects of burial rite on archaeological sites with documented presence 
of Langobards. Geographical setting is the area of Middle Danube, chronological span from the end of the 5th 
century AD to the middle of the 6th century AD. From the pool of all known sites, three representative ones were 
chosen: Maria Ponsee, Szentendre and Kajdacs. Each of these represents separate phase of Langobardic occupancy 
of the Middle Danube area. Each burial ground was analysed using ArcGIS program with particular attention 
towards attributes of burial pits and layout of the deepest and the shallowest graves within a given burial ground. 
Results were used for interpretation of various means of inhumation, thus giving us basis for reconstructing social 
structure of Langobardic society.

Keywords: Langobards, Lombards, ArcGIS, burial ground, cemetery, grave pit deepness, Maria Ponsee, 
Szentendre, Kajdacs

Obdobie sťahovania národov poznáme ako úsek ľudských dejín, v ktorom sa odohralo množ-
stvo konfliktov a migrácií početných kmeňov. V závere tohto obdobia plného nepokojov  sa 
akoby z mýtu vynoril posledný germánsky kmeň – Longobardi.

V tomto príspevku by sme sa chceli venovať pamiatkam, ktoré zanechali počas svojho pre-
sunu z pôvodného sídla na severe Európy až do severného Talianska. Našu pozornosť zacielime 
predovšetkým na najpočetnejší archeologický doklad Longobardov v podobe pohrebísk. Geo-
graficky budeme skúmať najmä oblasť stredného Dunaja, čiže územia južnej Moravy, Dolného 
Rakúska, Burgenlandu, juhozápadného Slovenska a západného Maďarska. 

Na jednotlivé etapy longobardského osídlenia na strednom Dunaji sa pozrieme prostred-
níctvom archeologických prameňov dostupných v odbornej literatúre. Zároveň využijeme do-
stupné informačné technológie (program ArcGIS), ktoré nám umožnia rozšíriť interpretačné 
schopnosti materiálnej kultúry Longobardov a analyzovať ich sociálne aspekty.

Na tento účel sme si zo všetkých zhromaždených lokalít vybrali tri pohrebiská z každého 
časového horizontu ich migrácie v rámci stredného Podunajska. Pre každé pohrebisko sme vy-
pracovali databázu, ktorú sme podrobili analýze (Kováčová, 2012).
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Napriek mnohým kvalitným pokusom o spracovanie tohto osídlenia, je dostupných len nie-
koľko čiastkových výsledkov. Komplexnejšie práce sú skôr zborníkového a katalógového cha-
rakteru. Jednotliví bádatelia sa venovali Longobardom väčšinou len v danom regióne.

DEJINY BáDANIA

Prvé nálezy z územia Slovenska, ktoré sa spájajú s kmeňom Longobardov pochádzajú z lokalít 
Zohor a Devínske Jazero. Kostrový hrob zo Zohoru a malé pohrebisko z Devínskeho Jazera 
preskúmala v rokoch 1962 – 1965 Ľ. Kraskovská (1963, s. 693-700, 709; 1968, s. 209-212).

Ďalšie nálezy sa však na našom území neobjavili až do roku 2002, kedy Mestské múzeum  
v Bratislave začalo skúmať pohrebisko zo 6. storočia na lokalite Bratislava-Rusovce (Schmid-
tová, Ruttkay, 2007, s. 338-359; 2008, s. 377-397; Schmidtová, Šefčáková, Thurzo a kol., 2009; 
Šefčáková, Thurzo, Likovský a kol., 2009, s. 83-124). Ide o zatiaľ najväčšie pohrebisko z obdo-
bia sťahovania národov objavené na Slovensku.

Z historického hľadiska je veľmi prínosná publikácia P. Bystrického (2008), v ktorej autor 
výrazne prispel k porozumeniu udalostí tohto obdobia.

Dôležité diela o období sťahovania národov (aj Longobardov) v Čechách sú z pera archeo-
lógov B. Svobodu (1965) a J. Tejrala (1973, s. 301-339; 1975, s. 379-446; 1982). Viac popu-
larizačný charakter majú práce archeológa E. Droberjara (2005) a historičky J. Bednaříkovej 
(2007).

Bohatšiu históriu v bádaní o Longobardoch zaznamenávajú archeológovia z Rakúska a Ma-
ďarska. Rakúsky bádateľ E. Beninger sa ako prvý pokúsil zhromaždiť longobardské nálezy 
z Moravy a Dolného Rakúska (Beninger, 1940, s. 827-864).

V 60. a 70. rokoch H. Adler odkryl jedno z najväčších longobardských pohrebísk v Dolnom 
Rakúsku − Maria Ponsee s deväťdesiatimi piatimi hrobmi (1966 – 1970, s.  26-30, 147-148, 
211-212; 1972, s. 120-121). Tak isto od roku 1976 skúmal pohrebisko na lokalite Asperdorf 
(Adler, 1977, s. 7-70).

Ešte v roku 1967 bolo Spolkovým pamiatkovým úradom vo Viedni odkryté pohrebisko zá-
padne od Hauskirchenu v dolnorakúskom Weinvirteli (Lauermann, Adler, 2008, s. 302). Práve 
v prostredí rakúskych bádateľov vznikla pravdepodobne zatiaľ najkomplexnejšia zborníková 
práca – Die Langobarden, Herrschaft und Identität (Pohl, Erhart, 2005). Autori jednotlivých 
štúdií (napr. J. Tejral, P. Tomka, O. Heinrich-Tamaska, J.-W. Neugebauer, S. Dick, R. Balzaretti 
a ďalší) sa venujú celému prierezu longobardských dejín na základe historických, archeologic-
kých a kultúrnych poznatkov o tomto kmeni.

Podobný zborník vznikol aj v nemeckom meste Bonn (Bemmann, Schmauder, 2008), avšak 
okrem problematiky kmeňa Longobardov sa zaoberá aj Avarmi a Slovanmi. Medzi prispievajú-
cimi autormi sú aj slovenskí (J. Schmidtová, M. Ruttkay), českí (E. Droberjar, J. Tejral), rakúski 
(E. Lauermann, H. Adler, Ch. Blesl), maďarskí (T. Vida) a iní odborníci.

Ďalšia práca, ale skôr katalógového charakteru vznikla pri príležitosti výstavy Die Lango-
barden. Das Ende der Völkerwanderung (Schmauder a kol., 2008) v Rheinisches Landesmu-
seum (Rýnske zemské múzeum) v Bonne. Tento katalóg predstavuje zatiaľ najnovší prehľad 
o longobardských pamiatkach od severnej Európy až po severné Taliansko. Zo starších zbor-
níkových prác môžeme spomenúť obsiahle dielo Germanen, Hunnen und Awaren (Menghin, 
Springer, Wamers, 1987).

Okrem zborníkových prác vznikla aj monografia, ktorá sa venuje výhradne iba Longobar-
dom, ich migrácii a archeologickým dokladom (od W. Menghina: Die Langobarden. Archäolo-
gie und Geschichte, 1985).
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Z prostredia maďarskej archeológie bol jedným z najvýznamnejších bádateľov I. Bóna. Prvé 
nálezy na území bývalej provincie Panónia objavil a pripísal Longobardom ešte v roku 1885 
A. Sőtér na lokalite v Bezenye-Paprét (Bóna, 1956, s. 191,193; Bóna, Horváth,  2009, s.  203).

Neskôr v roku 1935 bol zverejnený chybný výklad longobardských nálezov a až opätovne 
v roku 1956 I. Bóna kriticky zhodnotil a dokázal, že nálezy z pohrebísk Bezenye a Várpalota 
(1956, s. 185-191) majú veľa spoločného s nálezmi zo severného Talianska.

Jeho zistenia boli potvrdené aj na ďalších pohrebiskách, ktoré skúmal (Hegykő, Rácalmás, 
Tamási-Csikólegelői, Szentendre-Pannoniatelep, Kajdacs, Kádarta, Kápolnásnyék; Bóna,  
Horváth, 2009, s. 203-206; Müller, 2003, s. 299-300).

Okrem množstva štúdií I. Bóna napísal prelomovú monografiu – The Dawn of the Dark Ages 
(1976). Toto dielo výrazne zmenilo pohľad na prítomnosť Longobardov okolo polovice 6. sto-
ročia vďaka prepojeniu analýzy písomných prameňov a najnovších výsledkov archeologických 
výskumov na pohrebiskách. Ucelená, avšak staršia práca o Longobardoch v Panónii pochádza 
od J. Wernera (1962).

Obdobím sťahovania národov s povšimnutím si územia stredného Dunaja sa zaoberali aj 
odborníci v Anglicku, kde vznikla knižná edícia venujúca sa viacerým národom tejto doby (edí-
cia The Peoples of Europe). Z tejto série je pre nás prínosná publikácia od N. Christie (1998), 
ktorá rozobrala migráciu, sídla, spoločnosť, náboženstvo a umenie Longobardov po usadení sa 
v severnom Taliansku.

HISTORICKÉ PRAMENE

Neodmysliteľnou súčasťou štúdia problematiky kmeňa Longobardov sú historické pramene. 
Najstaršie správy o Longobardoch zachytil antický historik Gaius Velleius Paterculus (19 pred 
Kr. – 31 po Kr.) vo svojich Rímskych dejinách (Historia Romana II), ktoré opisujú vojny budú-
ceho cisára Tiberia s germánskymi kmeňmi na území medzi Rýnom a novou hranicou na Labe. 
Tiež dosvedčuje, že Longobardi, ktorých Rimania porazili, žili na západnom brehu rieky Labe, 
blízko Semnonov a Hermundurov.

V cennom etnografickom diele od antického spisovateľa Tacita (asi 55 – 117 po Kr.) v Ger-
mánii, sa dozvedáme, že Longobardi spolu so Semnonmi patria medzi Svébov, ktorí ovládali 
veľkú časť Germánie [s. 38-40].

 Najstaršie dejiny tohto germánskeho kmeňa sa dochovali v diele neznámeho autora − Pôvod 
kmeňa Longobardov (Origo gentis Langobardorum) z doby okolo roku 650 po Kr.

Táto práca sa neskôr stala predlohou pre Dejiny Longobardov (Historia Langobardorum), 
ktoré napísal a doplnil niekoľkými legendami benediktínsky mních Paulus Diaconus (asi 720 – 
799 po Kr., ďalej: Pavol Diakon) v kláštore Monte Cassino. Tretím a najmladším prameňom je 
Historia Langobardorum codicis Gothani.

Z historických prameňov sa dozvedáme, akými krajmi Longobardi prešli počas svojej migrá-
cie zo severu Európy až do oblasti stredného Dunaja. Z diela Historia Longobardov [Diakon 
I, s. 11-13; 19; II, s. 7] poznáme tieto zastávky ich cesty naprieč Európou: Scoriga, Mauriga, 
Golanda, Anthaib, Bainthaib, Burgundaib, Rugiland, Feld a nakoniec bývalá rímska provincia 
Panónia, z ktorej odišli do severnej Itálie, kde sa usadili už nastálo.

Aj keď je náročné lokalizovať niektoré kraje, trasa ich presunu by mala súhlasiť so zemepis-
nou a chronologickou postupnosťou nálezov v strednej Európe.
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LONGOBARDSKÉ POHREBISKá

Najdôležitejším prameňom na poznanie longobardského osídlenia na strednom Dunaji sú poh-
rebiská. Z dostupnej literatúry sa nám podarilo zhromaždiť databázu deväťdesiatich lokalít, 
ktoré sme si vyniesli do mapy pomocou programu ArcGIS, pričom sme využívali prevažne jeho 
súčasť ArcMap (Obr. 1; Kováčová, 2012). Pretože najviac materiálnej kultúry tohto kmeňa sa 
zachovalo na pohrebiskách, najmä vďaka nim môžeme nahliadnuť do štruktúry spoločnosti, 
jej pohrebných rituálov a zvykov. Veľa hrobov bolo skôr či neskôr po pohrebe vykradnutých 
a zničených. Avšak stále máme k dispozícií rozmanitý hrobový inventár.

Začiatkom 5. storočia sa postupne v Európe, hlavne u germánskych etník, rozširoval jed-
notný inhumačný rítus v podobne radových pohrebísk s orientáciou hrobov Z – V. Trend po-
chovávania nespálených tiel do hrobov usporiadaných v radoch začal východne od ríše fran-
ských Merovejovcov a postupne sa udomácnil u Alamanov, Durínkov a aj samotných Frankov 
(Droberjar, 2005, s. 174). Tieto rozmerné radové pohrebiská sú viditeľné popri riekach Rýn, 
Labe a strednom toku Dunaja a vytvárajú zónu tzv. východo-merovejských radových pohrebísk 
(Menghin, 1985, s. 49, Abb. 28). Nositeľom tohto rítu bol aj kmeň Longobardov.

V priebehu 5. storočia po Kr. Longobardi spolu s inými kmeňmi, ktoré stretli na svojej ces-
te, postupovali južným smerom pozdĺž rieky Labe. V oblasti stredného Nemecka sa dostali do 
blízkeho kontaktu s kultúrou Durínkov (Tejral, 1993, s. 494). Pravdepodobne časť Durínkov sa 
k nim pridala, spolu prešli územím Čiech (Bainthaib) a na konci 5. storočia sa usadili v Rugi-
lande – dnešný západný Weinvirtel v Dolnom Rakúsku (Lauermann, Adler, 2008, s. 299).

Obr. 1: Lokality s archeologicky doloženými Longobardmi 
v oblasti stredného Dunaja.
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sEvERodUNAJskÁ FÁZA LoNGoBARdského osídLENiA 

V naddunajskej časti Dolného Rakúska sa nachádzajú pravdepodobne najstaršie pohrebiská 
a nálezy pripisované Longobardom (Tejral, 1993, s. 495). Ide predovšetkým o pohrebiská As-
perdorf, Hollabrunn, Straß, Strazing a Unterrohrendorf (Obr. 1- lokality č. 32, 41, 52, 53, 56; 
Menghin, 1985, s. 208). Na pohrebisku Asperdorf bolo preskúmaných spolu tridsaťjeden hro-
bov, ktoré však boli všetky vykradnuté (Lauermann, Adler, 2008, s. 300). Keramika tvoria-
ca najpočetnejší zachovaný materiál nám umožňuje datovať používanie pohrebiska od konca  
5. storočia do najneskôr štvrtého desaťročia 6. storočia (Adler, 1977, s. 25). Ostatné nálezy sú 
v mnohom podobné materiálu z pohrebísk 5. a 6. storočia zo severozápadu stredného Nemecka 
(Lauermann, Adler, 2008, 300). Zároveň sa zdá, že sú priamym spojovníkom stredného Polabia 
so stredným Podunajskom.

Z historických prameňov vieme, že v roku 505 po Kr. Longobardi prvýkrát prekročili Du-
naj a obsadili dnešný Tullnerfeld, na pravej strane Dunaja v Dolnom Rakúsku. Tu sa dostali 
do kontaktu s ešte existujúcim rímsko-provinciálnym obyvateľstvom. Krátko na to, po poráž-
ke Herulov, obsadili severovýchodný Weinvirtel a južnú Moravu, kde dovtedy sídlili zvyšky 
svébskeho obyvateľstva. Stretnutie Longobardov a Svébov možno dokázať prostredníctvom 
pohrebísk odkrytých na juhozápade Slovenska (napr. Bratislava-Rusovce; Obr. 1: lokalita č. 60; 
Schmidtová, Ruttkay, 2007, s. 338-359; 2008, s. 377-397).

Tullnerfeld predstavuje otvorenú krajinu, kde boli lokalizované tzv. „otvorené polia“.1 Objavi-
li sa tam štyri pohrebiská – Erpersdorf, Langenlebarn – Oberaigen, Tulln a najväčšie z nich Maria 
Ponsee2 pri obci Oberbierbaum (Obr. 1: lokality č. 37, 42, 55, 43; Adler, 1966 – 1970, s. 26-30, 
147-148, 211-212; 1972, s. 120-121). Lokalitu Maria Ponsee môžeme chápať aj ako príkladné 
pohrebisko, na ktorom je demonštrované longobardské osídlenie „Feldu“ (Christie, 1998, 25).

Podľa štúdie J. W. Neugebauera (2005, 321–331) longobardské osídlenie Tullnerfeldu za-
siahlo aj dolný tok rieky Traisen a v oblasti Pottenbrunnu okolie municípia Aelium Cetium (St. 
Pölten). Na lokalite Pottenbrunn sa našli bohaté sídliskové objekty z viacerých období, skupiny 
hrobov z doby rímskej a pohrebisko s osemnástimi longobardskými hrobmi.

Práve materiál pochádzajúci z pohrebísk z Dolného Rakúska a susedných oblastí – južnej 
Moravy a juhozápadného Slovenska má veľký význam pre riešenie otázky longobardského osíd-
lenia Podunajska. Viacerí bádatelia pri analýze nálezov z mladšieho stupňa sťahovania národov 
v tejto zóne vidia v hroboch s polabskou keramikou pozostatky po historických Longobardoch, 
ktorí tiahli cez Moravu a juhozápadné Slovensko ďalej k Dunaju (Tejral, 1975, s. 382). Písom-
nú zmienku o príchode Longobardov do Rugilandu pod vedením kráľa Godeoka v neskorom  
5. storočí [Diakon, I., 19] môže dosvedčiť postupnosť radových pohrebísk v rámci týchto území.

Objasniť podstatu a charakter moravských a dolnorakúskych artefaktov sa pokúsil najmä  
J. Tejral (1975, s. 379-446). S pravdepodobnosťou pripisuje Longobardom iba ten archeologic-
ký materiál, ktorý má priame vzťahy k nálezom zo 6. storočia v oblasti južne od Dunaja, kde 
sú Longobardi doložení aj písomnými prameňmi. Vo svojej štúdii sa dopracoval k záveru, že 
pohrebiská, ktorých hrobovú výbavu skúmal, boli zakladané až v čase po zlomení mocenskej 
prevahy Herulov. Tieto udalosti sa odohrali v prvom desaťročí 6. storočia a až potom sa mohol 
kmeň Longobardov pevne usídliť a zamerať na mocenský a ekonomický rozvoj.

Z chronologického hľadiska patrí väčšina nálezov z pohrebísk v tomto regióne do 1. polo-

1 V longobardskom jazyku nazývané Feld. Najbežnejšie býva táto krajina stotožňovaná s Moravským poľom a 
Viedenskou kotlinou (Dobiáš, 1964, s. 307; Bóna, 1976, s. 9; Tejral, 1975, s. 379-380; Droberjar, 2005, s. 163; 
Bystrický, 2008, s. 96).

2 Objavených tu bolo 95 hrobov, ale predpokladá sa celkový počet až 120 hrobov.



80

vice 6. storočia (Tejral, 1975, s. 429). Tento prudký rozvoj podmienený ekonomicko-spolo-
čenskými procesmi priniesol sociálnu diferenciáciu, ktorú môžeme sledovať aj na viacerých 
pohrebiskách v tejto oblasti (napr. Rebešovice, Šakvice, Poysdorf, Maria Ponsee a iné (Tejral, 
1975, s. 433; Menghin, 1985, s. 208; Schmauder, 2008, s. 88). Z písomných prameňov sa tiež 
dozvedáme o mocenskom rozmachu kmeňa Longobardov, ktorým krátko po víťazstve nad He-
rulmi začal vládnuť kráľ Vacho [Diakon, I., 20].

Toto tvrdenie môžeme doložiť aj na menšom pohrebisku Hauskirchen v dolnorakúskom We-
invirteli (Obr. 1: lokalita č. 39; Lauermann, Adler, 2008, s. 302). Hoci všetkých sedemnásť pre-
skúmaných hrobov bolo vykradnutých, na základe obzvlášť bohatej výbavy pochovanej ženy 
v hrobe č. 13, môžeme uvažovať, že ide o príslušníčku vládnucej vrstvy Longobardov (Lauer-
mann, Adler, 2008, s. 305).

V blízkosti pohrebiska Hauskirchen bolo objavené ešte menšie pohrebisko Poysdorf iba so 
šiestimi hrobmi (Obr. 1: lokalita č. 49). Všetci pochovaní mali honosnú výbavu, čo naznačuje 
ich vysoký spoločenský status (Neugebauer, 1976, 133-139).

Longobardské radové pohrebiská na ľavom brehu Dunaja sa rozkladajú hlavne v Brnen-
skom3 (napr. lokality Brno, Holásky, Moravské Knínice a Rebešovice – Obr. 1: lokality č. 2, 8, 
17, 23) a Znojemskom kraji (napr. lokality Borotice, Lechovice, Oblekovice a Znojmo – Obr. 1: 
lokality č. 1, 13, 21, 31 ) až po Hodonínsky (napr. lokality Čejkovice a Lužice – Obr. 1: lokality 
č. 5, 14) a Břeclavský kraj (napr. lokality Břeclav, Mušov, Šakvice a Velké Pavlovice – Obr. 
1: lokality č. 4, 18, 28, 30) (Tejral, 1975, s. 433; Menghin, 1985, s. 208; Tejral, 1993, s. 495; 
Schmauder a kol., 2008, s. 88).

Mimoriadne významné sú rozsiahle pohrebiská Holubice (stojedenásť hrobov) a Lužice 
(stodvadsať hrobov), ktoré vypovedajú o značnom longobardskom osídlení v kraji (Obr. 1: 
lokality č. 9 a 14; Tejral, 2011).

Ďalšie longobardské pohrebiská pozorujeme popri riekach Dyje a Morava až po sútok s Du-
najom a na juhozápadnom Slovensku východne od Malých Karpát (napr. lokality Devínske 
Jazero a Zohor; Obr. 1: lokality č. 58 a 61; Kraskovská, 1963, 1968). Najnovšie výsledky nám 
ponúka radové pohrebisko zo 6. storočia z Bratislavy-Rusoviec so sto šesťdesiatimi šiestimi 
hrobmi, ktoré dosvedčuje dlhodobejšiu prítomnosť tohto kmeňa na našom území (Obr. 1: loka-
lita č. 60; Schmidtová, Ruttkay, 2007, s. 339-359; 2008, s. 377-398).

Doteraz charakterizovaná oblasť severne od stredného Dunaja v Dolnom Rakúsku až po 
juhozápadnú Moravu a juhozápadné Slovensko patrí do samostatnej fázy longobardského osíd-
lenia. Zároveň zodpovedá aj historickému obdobiu od roku 488 po Kr. Ide o severodunajskú 
fázu ohraničenú rokmi 488 – 560/568 po Kr.

Z písomných prameňov ďalej vieme, že po rozpade ostrogótskeho spojeneckého systému 
v roku 526 po Kr. Longobardi postupne začali prenikať do bývalých provincií Panónie Primy 
a Panónie Valérie [Diakon, II. 7]. Nie je úplne zrejmé, či sa presťahovanie udialo z celého novo-
obývaného územia, alebo iba z niektorých jeho častí. Pretože okrem tohto dátumu poznáme aj 
udalosti v roku 546 po Kr., keď už kompletne obsadili vnútorné oblasti týchto provincií, ako aj 
Panóniu Sekundu. Od tejto doby začala klesať hustota osídlenia na južnej Morave a v Dolnom  
Rakúsku. Úbytok longobardského obyvateľstva potvrdzujú aj pohrebiská, kde sa končí pocho-
vávanie najneskôr okolo polovice 6. storočia (Lauermann, Adler, 2008, s. 299).

3 V tomto kraji sa nachádza mohyla Žuráň pri obci Podolí, v ktorej sa našli pohreby z viacerých období. Jednou 
z pochovaných bola zrejme žena, ktorá patrila k vládnucej vrstve Longobardov (podľa prítomnosti konských 
kostí a rôznych vzácnych nálezov) (Poulík, 1995, s. 108). Pri ďalšom pohrebe muža sa predpokladá longo-
bardský panovník Vacho, ktorý zomrel okolo roku 539 po Kr. Avšak podľa J. Wernera by v tomto prípade mohlo 
ísť o hrob kráľa Godeoka, ktorý zomrel po príchode Longobardov do Rugilandu (Werner, 1962, s.  108).
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SEVEROPANÓNSKA FáZA LONGOBARDSKÉHO OSÍDLENIA

Druhý horizont predstavuje z historického hľadiska presun väčšiny longobardského kmeňa 
do bývalej rímskej provincie Panónia Prima. Toto sťahovanie sa pravdepodobne uskutočnilo 
v dvoch etapách.4 Sledovať ho môžeme prostredníctvom početných pohrebísk v blízkosti toku 
Dunaja na území severozápadného Maďarska so zásahom ešte do Dolného Rakúska. Tieto ra-
dové pohrebiská vykazujú blízke vzťahy s usporiadaním bývalých rímskych vojenských zria-
dení popri Dunaji (Christie, 1998, s. 39).

Druhá fáza sa preto nazýva včasná, severopanónska. Pohrebiská sa pravdepodobne pou-
žívali až tri generácie, majú takmer sto hrobov a označujeme ich ako typ Szentendre (Bóna, 
Horváth, 2009, s. 205). Datované sú rokmi 510 – 535/568 po Kr. (Schmauder a kol., 2008,  
s. 88, Abb. 17).

V tejto oblasti sa nachádza aj jedno z najväčších preskúmaných longobardských pohrebísk 
na území bývalej Panónie, pohrebisko Szentendre s deväťdesiatimi hrobmi (Obr. 1: lokalita 
č. 82; Bóna, Horváth, 2009, s. 93-136). Táto nekropola vznikla pravdepodobne okolo dvoch 
hrobov páru elity, ktoré však boli v minulosti vykradnuté. Aj napriek vysokému percentu vy-
kradnutých hrobov, toto pohrebisko poskytuje vhodný prierez celým longobardským obdobím 
v Panónii (Bóna, Horváth, 2009, s.  205; Kováčová, 2012).

Druhé veľké pohrebisko typu Szentendre sa nachádza na severozápade krajiny na Malej 
maďarskej nížine. Ide o lokalitu Bezenye-Paprét5, kde bolo preskúmaných spolu osemdesiat-
jeden hrobov (Bóna, 1956, s. 191-193; 2009, s. 203). Zdá sa, že táto oblasť bola Longobard-
mi uprednostňovaná, pretože odtiaľto pochádzajú aj bohaté hroby pravdepodobne náčelníkov  
– Mosonszentjános a Veszkény (Obr. 1: lokality č.77 a 89; Tomka, 2005, s. 247).

Ďalšie dôležité radové pohrebisko v tejto oblasti je Gyirmót-Homokdomb, na ktorom bolo 
objavených tridsaťšesť longobardských hrobov a jeden hrob z avarského obdobia (Obr. 1: loka-
lita č. 67; Tomka, 2005, s. 248). Toto pohrebisko pravdepodobne tvorí spojovací článok medzi 
skupinou Hegykő a pohrebiskami typu Vörs-Kajdacs, medzi chudobnými a bohatými hrobmi 
a medzi kresťanstvom a pohanstvom (Tomka, 2005, s. 255).

Okrem lokalít, ktoré sa nachádzajú na území Maďarska, máme doložené aj pohrebiská 
v blízkosti bývalých rímskych pevností Vindobona a Carnuntum v Dolnom Rakúsku. Pria-
mo vo Viedni sa zistilo pohrebisko s dvadsiatimi hrobmi (Menghin, 1985, s. 208), neďaleko 
v Mödlingu s deviatimi hrobmi (Stadler, 1979, s. 31-47) a vo Schwechate s tridsiatimi deviatimi 
longobardskými hrobmi (Obr. 1: lokality č. 57, 44, 51; Adler, 1979, s. 9-41; Schmauder a kol., 
2008, s. 88).

JUHOPANÓNSKA FáZA LONGOBARDSKÉHO OSÍDLENIA

Tretiu, neskorú, juhopanónsku fázu reprezentujú pohrebiská typu Vörs-Kajdacs. Tieto takmer 
o polovicu menšie pohrebiská ako v predchádzajúcom horizonte sú rozptýlené na pravej strane 
Dunaja v celej oblasti Zadunajska. Osídľovanie tohto územia Longobardmi nastalo začiatkom 
roku 546/547 po Kr., kedy kmeň dostal južné územia v Panónii od cisára Justiniána (Christie, 
1998, s. 41).

4 Najskôr v roku 526/527 a potom pravdepodobne v roku 546/547 po Kr. (Droberjar, 2005, s. 161-163).
5 Blízko tejto lokality, avšak na opačnej strane Dunaja, sa nachádza tiež početné pohrebisko v Rusovciach na 

juhozápadnom Slovensku (stošesťdesiatšesť hrobov). Z tohto dôvodu je otázne zaradenie pohrebiska v Rusov-
ciach do konkrétnej fázy osídlenia.
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Hlavným reprezentantom juhopanóskej fázy je pohrebisko Kajdacs, ktoré sa nachádza na 
pravej strane Dunaja (približne uprostred dnešného Maďarska, Obr. 1: lokalita č. 71). Ide o lon-
gobardské pohrebisko, kde sa odkrylo tridsaťosem inhumačných a desať urnových hrobov 
(Bóna, Horváth, 2009, s. 204).

Ďalšie lokality zaradené do tejto fázy sú napríklad pohrebiská, Dör (šesť hrobov), Kádárta 
(sedem hrobov), Tamási (päťdesiattri hrobov), Várpalota (tridsaťšesť hrobov) a Vörs (tridsaťse-
dem hrobov) (Obr. 1 – lokality č. 66, 70, 85, 88, 90; Menghin, 1985, s. 208; Schmauder a kol.,  
2008, s. 88).

V tejto oblasti vyčleňujeme blízke okolie Balatonu, kde sú doložené nálezy Keszthelskej 
kultúry, čiže zvyškov romanizovaného obyvateľstva z obdobia longobardskej okupácie.

Na základe vyššie uvedeného členenia longobardského osídlenia v oblasti stredného Dunaja, 
môžeme tvrdiť, že pri sťahovaní kmeňa zo severu Európy až do severnej Itálie ide v tejto skú-
manej oblasti akoby o „vnútornú migráciu“, ktorá sa udiala relatívne v krátkom čase.

Longobardi, ktorí prišli do naddunajskej oblasti Dolného Rakúska a potom prešli na južnú 
Moravu, sa usadili do susedstva rímsko-provinciálneho obyvateľstva – Herulov a Svébov.6 Pre-
to možno predpokladať, že tu prebrali aj ich predošlé obydlia. Pohrebiská, ktoré boli objavené 
popri Dunaji v Dolnom Rakúsku a následne aj v bývalej rímskej provincie Panónia, sú v blíz-
kosti bývalého rímskeho systému opevnení Limes Romanus.

V tejto oblasti máme doložené pohrebisko napríklad pri bývalom rímskom tábore Vin-
dobona (Obr. 1: lokalita č. 57 − Wien 6-Mittelgasse), pri meste Carnuntum (Obr. 1: lokalita  
č. 47 − Petronell), ojedinelý inhumačný hrob sa našiel v bývalom rímskom meste Brigetio (Obr. 
1: lokalita č. 84 − Szőny) a ďalšie pohrebiská sa zistili pri bývalom rímskom meste Aquincum 
(Obr. 1: lokalita č. 63 – Budapešť-Albertfalva; č. 64 – Budapešť-Szépvölgy; č. 82 − Szenten-
dre-Pannoniatelep).

Situovanie týchto pohrebísk môže potvrdiť názor, že Longobardi obývali bývalé rímske 
mestá pri už nefunkčných pevnostiach a žili aj v opustených príbytkoch rímsko-provinciálneho 
obyvateľstva (Müller, 2003, s. 301). Tak ako naznačujú aj archeologické nálezy, tieto rímske 
mestá už v čase príchodu Longobardov neboli viac obývané romanizovanou populáciou a ak 
tu ešte nejaká zotrvala, musela byť zrejme časom vyhnaná (Bóna, 1976, s. 31-34), prípadne 
asimilovaná.

ANALýZA VYBRANýCH POHREBÍSK 

Po predchádzajúcej analýze historických a archeologických prameňov sa stal predmetom nášho 
nasledujúceho skúmania pohrebný rítus Longobardov. Zameriame sa predovšetkým na inhu-
mačný rítus (lokality Maria Ponsee, Szentendre a Kajdacs) a vo výnimočných prípadoch aj na 
žiarový spôsob pochovávania (lokalita Kajdacs). Pri samotnom pohrebe ďalej treba hodno-
tiť obsah hrobu, úpravu jamy, spôsob uloženia pochovaného, ako aj rozmiestnenie milodarov 
v hrobe. Za dôležité považujeme tiež usporiadanie jednotlivých hrobov v rámci pohrebiska 
a prípadné vzťahy medzi nimi. V našom príspevku si však budeme všímať hlavne vlastnosti 
hrobových jám a spôsob rozmiestnenia najhlbších a najplytších hrobov na pohrebisku.

Sledovaním nálezových okolností na pohrebisku a rozborom materiálnej kultúry pri oboch 
pohrebných rítoch Longobardov by sme sa chceli pokúsiť rozpoznať sociálnu diferenciáciu 
v spoločnosti tohto germánskeho kmeňa. Údaje pre nasledujúcu analýzu budeme čerpať z data-
bázy, ktorú sme si vytvorili pre každé pohrebisko zvlášť (Kováčová, 2012).

6 Pozri: Severodunajská fáza longobardského osídlenia
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MARIA PONSEE

Lokalita Maria Ponsee sa nachádza pri obci Oberbierbaum na ľavej strane Dunaja na území 
dnešného Dolného Rakúska (Obr. 1: lokalita č. 43). Záchranným výskumom v rokoch 1965 
– 1972 tu bolo odkrytých spolu deväťdesiatpäť inhumačných hrobov (Adler, 1966 – 1970,  
s. 26-30, s.  147-148, 211-212; 1972, s. 120-121). Žiaľ, podobu ani rozlohu pohrebiska nepo-
známe, pretože sa nám nepodarilo získať nepublikovaný plán pohrebiska. Preto v ďalšej analý-
ze budeme pracovať bez poznania rozmiestnenia hrobov, čo pravdepodobne skomplikuje prí-
padnú interpretáciu ich vzťahov na pohrebisku.

ANALýZA HROBOV

Skoro pri všetkých pohreboch (95 %, deväťdesiat hrobov) boli zistené sekundárne zásahy ešte 
z minulosti. Tento stav rozrušených hrobov nám však komplikuje porozumenie nálezovým 
okolnostiam pri ďalšej analýze pohrebiska.

 V hroboch kde bolo možné určiť spôsob uloženia mŕtvych, boli vo všetkých prípadoch 
pochovaní vo vystretej polohe na chrbte. Orientácia hrobov bola dodržiavaná v smere Z – V, 
pričom sa vyskytli aj ojedinelé odchýlky na S a J (Adler, 1966 – 1970, s. 26).

Pohrebisko pozostávalo z troch samostatných, od seba oddelených skupín hrobov, ktoré, ako 
ukazuje hrobový inventár sú časovo rozdielne (Lauermann/Adler, 2008, s. 305-308).

Z rozmerov hrobových jám poznáme iba ich hĺbku. Už pri počiatočných výkopových prá-
cach bola odstránená vrchná humusová pôda približne 30 – 40 cm hrubá. Preto pôvodná hĺbka 
hrobov bola pravdepodobne väčšia o tento rozmer. Tá sa pohybovala od 30 cm (hrob č. 4) až 
po 270 cm (hrob č. 95).

V hrobe č. 4 sa zachovala neporušená kostra dieťaťa, ktorému na hrudníku ležal železný nôž 
a vedľa bol jednoduchý hrnček a hlinený praslen. Hrob č. 95 mal stupňovitú úpravu na všetkých 
štyroch stranách. Na dvoch stranách sa nachádzali stopy po kolových jamách, pravdepodobne 
drevenej konštrukcie. Kostra pochovaného bola rozrušená v oblasti lebky a hrudníka, na kto-
rom sa našli bronzové a železné fragmenty. V oblasti panvy bol bronzový krúžok so železnou 
slučkou, ktorý mohol byť súčasťou malého vrecka na opasku. Medzi kosťami nôh boli obja-
vené bronzové a strieborné kovanie, väčší bližšie neurčený prívesok a železný nôž. Vo výplni 
hrobu sa okrem iných kostí našla aj lebka, zvieracie kosti, jednostranný kostený hrebeň a dva 
hlinené prasleny (Adler, 1972, s. 121).

SZENTENDRE

Lokalita Szentendre sa nachádza na ľavej strane Dunaja a na území dnešného západného Ma-
ďarska (Obr. 1: lokalita č. 82). Táto nekropola je doposiaľ najväčšie známe a zrejme úplne pub-
likované longobardské pohrebisko na území bývalej rímskej provincie Panónia Valeria (Bóna, 
Horváth, 2009, s.  93). Záchranným výskumom v rokoch 1961 – 1963 tu bolo odkrytých spolu 
deväťdesiat inhumačných hrobov usporiadaných v radoch vedľa seba.

Avšak okrem longobardských inhumačných hrobov tu boli zistené stopy približne sedemnás-
tich urien, ktoré, žiaľ, nebolo možné zachrániť počas priebehu zemných prác (Bóna, Horváth, 
2009, s. 95).
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Obr. 2: Pohrebisko Szentendre – sekundárne zásahy. 
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ANALýZA HROBOV

Pri viac ako polovici (60 %, päťdesiatštyri) hrobov boli zistené sekundárne zásahy (Obr. 2), 
ktoré zasiahli hrobový celok v niektorých prípadoch vo väčšej a niekedy v menšej intenzite. 
Toto sekundárne otváranie hrobov sa zameralo predovšetkým na centrálne umiestnené hroby, 
zatiaľ čo niektoré na okraji pohrebiska zostali neporušené.

Hroby sú vo väčšine prípadov orientované v smere Z – V, tejto orientácii zodpovedalo se-
demdesiatdva hrobov. Pri ostatných hroboch boli namerané menšie odchýlky (napr. ZSZ – VJV 
alebo SZ – JV) a pri piatich hroboch nebola určená orientácia vôbec (Kováčová, 2012).

Inhumačné hroby boli rôzne veľké a hlboké. Najväčšie hroby dosahovali hĺbku viac ako  
4 m, dĺžku od 2, 5 m do takmer 3 m a šírku od 1, 6 m do viac než 2 m. Dva najhlbšie a zároveň 
najväčšie hroby na pohrebisku sa nachádzali približne v strede nekropoly (Obr. 3).

Prvý, hrob č. 7, bol rozrušený pohreb jazdca vo veku 25 – 30 rokov. Nad kostrou muža sa 
nachádzali kosti koňa. Obe kostry sa našli v hrobovej komore z kamenných platní. Na tento typ 
úpravy boli sekundárne použité opracované rímske kamene, na jednom z nich sa dokonca zacho-
val vyrytý latinský kríž (Bóna, Horváth, 2009, s. 95). Hĺbka (455 cm), dĺžka (283 cm) a šírka (215 
cm) hrobu č. 7 tak dosahovali najvyššie hodnoty na celom pohrebisku. V hrobe sa však nezacho-
val žiadny hrobový inventár okrem jedného kosteného hrebeňa, objaveného iba vo výplni hrobu.

Druhá najväčšia hrobová jama pohrebiska sa nachádzala v blízkosti vyššie spomínaného 
hrobu. V tomto hrobe č. 26 bola pochovaná žena vo veku 20 – 30 rokov. Hrobová jama, v ktorej 
bola uložená, dosahovala hĺbku 450 cm a rozmery 282 cm x 190 cm. Na úpravu jamy bolo tak 
isto použité kamenné obloženie a k tomu prináležala drevená konštrukcia domu mŕtveho. Jeho 
dokladom je nález pozostatkov kolových jám v štyroch rohoch hrobu.

Dôkazom vykradnutia a výrazného narušenia hrobu sú rozhádzané zvyšky kostí. Riečne 
okruhliaky rozptýlené vo výplni celého hrobu pravdepodobne tiež patrili k obloženiu. Vo výplni 
bola objavená aj dolná čeľusť koňa, ktorá možno patrila kostre zvieraťa z hrobu č. 7. Výnimoč-
ným a ojedinelým nálezom na pohrebisku je nález niekoľkých kusov jelenieho parožia, ktoré 
môžeme interpretovať ako symbol moci (Bóna, Horváth, 2009, s. 102-103, Abb. 69).

Na základe hore uvedených opisov dvoch najväčších hrobov pohrebiska, ktoré patria mužo-
vi a žene, I. Bóna (2009, s. 205) ich charakterizuje ako pohreby manželského páru elity. Podľa 
neho ďalšie pochovávanie na pohrebisku pokračovalo okolo týchto centrálnych hrobov. Keďže 
oba hroby boli výrazne rozrušené a takmer bez zachovaných milodarov, môžeme predpokladať, 
že títo príslušníci elity boli vykradnutí práve kvôli svojej honosnej hrobovej výbave.

Naproti dvom centrálnym rozmerným hrobom, sa na pohrebisku nachádzali aj plytké hroby, 
ktorých hĺbka nebola ani 1 m (Obr. 3). Tieto hroby boli objavené v okrajových častiach pohre-
biska a v značnej vzdialenosti od dvoch ústredných hrobov.

Pochovaní v nich boli aj muži aj ženy. V hroboch č. 13 a č. 19 boli pochovaní mladí jedinci, 
obaja bez milodarov. Ďalšie štyri nie veľmi hlboké hroby sa nachádzali na juhozápadnom okraji 
pohrebiska. V hroboch č. 69 a č. 70 boli odkryté ženy vo veku 50 – 60 a 40 – 50 rokov. Ani pri 
jednej z pochovaných sa nenašiel hrobový inventár.

V ďalších dvoch hroboch zo skupiny, ktorých hĺbka bola menšia ako 1 m, boli odkrytí muži 
a tiež obaja bez milodarov. V hrobe č. 75 bol uložený muž vo veku 25 – 35 rokov a v hrobe  
č. 78 bol uložený starší jedinec vo veku 50 – 60 rokov.

Posledný z najplytších hrobov č. 51 bol situovaný na východnom kraji pohrebiska a bol 
v ňom pochovaný muž vo veku 56 – 60 rokov. Avšak v tomto hrobe ako v jedinom z opisovanej 
skupiny hrobov bol zistený aj hrobový inventár. Muž bol pochovaný pravdepodobne s vreckom 
na opasku, dôkazom o existencii ktorého sú koncentrované nálezy drobných predmetov v ob-
lasti bedier. Jeho obsahom bol asi železný nôž, ocieľka a brúsik. Okrem týchto drobných pred-
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Obr. 3: Pohrebisko Szentendre – hĺbka hrobov.
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metov sa pri mŕtvom našla železná tuľajka z hrotu šípu a fragment železnej tyče dlhý 13,6 cm. 
Jej podrobnejšie nálezové okolnosti nepoznáme, a preto je náročné sa pokúsiť o interpretáciu 
tohto predmetu (Bóna, Horváth, 2009, s. 118, Taf. 81).

Zo sledovania najväčšej a najmenšej hĺbky hrobov vieme zdôrazniť najhlbšie hroby (hĺbka 
je viac ako 400 cm), ktoré boli uprostred pohrebiska a na druhej strane – najplytšie hroby (hĺbka 
je menej ako 100 cm), ktoré sa nachádzali skôr na okraji pohrebiska.

KAJDACS-HOMOKBáNYA
 

Lokalita Kajdacs sa nachádza približne v strede územia dnešného západného Maďarska naľavo 
od toku Dunaja (Obr. 1: lokalita č. 71). Pohrebisko Kajdacs pravdepodobne založili skupiny 
obyvateľstva, ktoré sa usadili na území bývalej rímskej provincie Panónia Sekunda zo severo-
dunajskej oblasti po roku 546/547 po Kr. Podľa tejto lokality sú pomenované aj ostatné pohre-
biská ako typ Vörs-Kajdacs.

Výskumom v rokoch 1965 – 1968 a 1973 tu bolo odkrytých spolu štyridsať osem hrobov. 
Medzi inhumačnými pohrebmi bolo rozptýlených aj desať urnových hrobov (Bóna, Horváth, 
2009, s.  58-77, 204).

ANALýZA HROBOV

Tak ako aj pri predchádzajúcich dvoch longobardských pohrebiskách, aj tu boli pozorované 
sekundárne zásahy ešte z minulosti (Obr. 4). Toto narúšanie hrobov sme pozorovali iba pri in-
humačných pohreboch (82 %, tridsaťjeden hrobov), zatiaľ čo pri urnových hroboch sme tieto 
zásahy nevedeli identifikovať.

Orientácia hrobov je vo väčšine prípadov (dvadsaťdeväť inhumačných hrobov) v smere  
Z – V. Pri ďalších ôsmich hroboch, vrátane dvojhrobu č. 41 bola nameraná odchýlka v smere 
JZ – SV a iba hrob č. 16 bol orientovaný v smere ZSZ – VJV (Kováčová, 2012). Pri urnových 
hroboch orientácia nebola určená.

Hĺbka inhumačných hrobov sa pohybovala v rozpätí od 80 cm (hrob č. 41) do 360 cm (hrob č. 
10) (Obr. 5). Avšak aj pri niektorých urnových hroboch (č. 19, č. 20, č. 30, č. 43) sme poznali ich 
hĺbku, ale tú sme do našej analýzy nezahrnuli, pretože sme pracovali predovšetkým s rozmermi 
inhumačných hrobov. Najplytší hrob je č. 41, v ktorom boli pochovaní dvaja muži. Jeho ďalšie 
rozmery boli 110 cm a 190 cm a nachádzal sa na severovýchodnom kraji pohrebiska. Aj keď 
pri tomto pohrebe sa nezistili sekundárne zásahy, kostry pochovaných jedincov boli vo veľmi 
zlom stave. Pri oboch sa našiel železný nôž a železná pracka. Najhlbšie hroby boli umiestnené 
práve na opačnom kraji pohrebiska ako hrob č. 41. Ich hĺbka bola nad 300 cm, šírka od 230 do 
285 a dĺžka od 120 do 142 cm. Tri z nich boli mužské (č. 31, č. 35 a č. 40) a dva ženské pohreby 
(č. 2 a č. 10) (Obr. 5). Avšak iba jeden ženský a jeden mužský pohreb z nich zostal neporušený.

Ženský hrob č. 2, hlboký 310 cm sa našiel na kraji pohrebiska, až na hranici realizovaného 
výskumu. Zosnulá žena ležala v rakve vydlabanej z kmeňa stromu a jej kostra sa zachovala 
v zlom stave. Keďže ide o neporušený hrob, zachovali sa v ňom rôzne druhy hrobovej výbavy. 
V oblasti krku sa našlo šesťdesiat sklených korálikov z náhrdelníka a strieborná esovitá spona. 
Vyššie pri lebke sa nachádzala bronzová ihlica s ohnutou špičkou. Ďalšia spona sa nachádzala 
v oblasti hrudníku, nižšie pod ňou hlinený bikónický praslen a v oblasti panvy – železná prac-
ka, pravdepodobne z opasku. Mimo kostry ženy ležal pri pravom ramene okrasný sklený kotúč 
čiernej farby a pri pravej stehennej kosti bol železný nôž v dvoch fragmentoch. Pravdepodobne 
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Obr. 4: Pohrebisko Kajdacs – sekundárne zásahy.
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Obr. 5: Pohrebisko Kajdacs – hĺbka hrobov. 
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na páse z opasku boli pripnuté ďalšie dve strieborné pozlátené spony, ktoré sa našli v pozdĺž-
nom smere medzi stehennými kosťami pochovanej. Pri zosnulej bol uložený aj železný tkací 
mečík, pravdepodobne pôvodne v drevenom puzdre, pretože sa na ňom zachovali zvyšky dreva 
(Bóna, Horváth, 2009, s. 58-62; Abb. 33).

Na základe početnej hrobovej výbavy pri pohrebe č. 2, ktorá obsahuje aj predmety z dra-
hých kovov, sa domnievame, že zosnulá žena sa považovala za dôležitú osobu, prípadne osobu 
vyššieho spoločenského statusu. Aj keď podľa uskutočneného výskumu sa zdá, že tento hrob 
bol situovaný na okraji pohrebiska, pôvodne usporiadanie hrobov však mohlo ešte pokračovať 
ďalej, a teda nemusela byť pochovaná na kraji nekropole. Vedľa tohto honosného pohrebu ženy 
sa nachádzal mužský hrob č. 40 hlboký takmer 350 cm. Rovnako ako predchádzajúci hrob, ani 
tento nebol narušený sekundárnymi zásahmi. Hrob č. 40 objavili ešte skôr, ako sa začal výskum 
na lokalite v roku 1968, a preto presné nálezové okolnosti neboli zaznamenané. Avšak nálezy 
z tohto hrobového celku sa zachovali. Zosnulého muža pochovali s výzbrojou a s jedným hli-
neným džbánom pri nohách. Jeho výzbroj tvoril dvojsečný meč, pravdepodobne v drevenom 
puzdre, dokladom o existencii ktorého sú zvyšky dreva, kopija a drevený štít, o ktorom svedčí 
železná štítová puklica a držadlo. Podrobnejšie údaje o rozmiestnení inventáru v hrobe nepo-
známe (Bóna, Horváth, 2009, s. 75).

hRoBové JAMY A soCiÁLNA toPoGRAFiA PohREBísk7

Na každom analyzovanom pohrebisku sme rozpoznali skupiny hrobov s určitými znakmi, ktoré 
ich spájali s inými pohrebmi, alebo na druhej strane ich úplne odlišovali. Na pohrebisku Szen-
tendre boli takmer uprostred situované dva hroby najväčších rozmerov, ktoré patrili mužovi 
a žene. Obaja jedinci mali približne rovnaký vek a ich kostrové pozostatky boli úplne rozrušené 
sekundárnymi zásahmi ešte z minulosti.

Zároveň môžeme sledovať pravdepodobne pozostatky kamenného obloženia týchto veľkých 
hrobových jám v ich výplni, čo zrejme svedčí o dôkladnom prevedení ich úpravy (tento typ 
úpravy môžeme pozorovať iba pri týchto pohreboch z celého pohrebiska). Spoločnosť teda 
musela úprave týchto hrobov venovať väčšiu námahu ako pri ostatných. Práve kvôli vykrad-
nutiu oboch pohrebov má pre nás najmenšiu vypovedaciu hodnotu hrobový inventár a jedinci, 
ktorých kostry sa nenašli v pôvodnej polohe uloženia.

O postavení spomínaných jedincov máme niekoľko indícii – centrálne pochovávanie, špeci-
álnejšie úpravy jamy a okolitým hrobom sa nevenovala toľká pozornosť. Tieto faktory by mohli 
vypovedať o výsadnejšom postavení pochovaných.

Názorovým protipólom je absencia hrobového inventáru, ktorá je však spôsobená vykrad-
nutím v minulosti. Tu môžeme použiť opačnú argumentáciu – zlodeji narušili hroby práve 
preto, lebo mohli mať bohatú výbavu. Samozrejme, naše úvahy obmedzuje množstvo subjek-
tívnych faktorov, ale je viac ako pravdepodobné, že postavenie centrálne pochovaných jedincov 
v Szentendre muselo byť pre vtedajšiu spoločnosť niečím výnimočné.

Na druhej strane, hroby s menšími rozmermi a hlavne hĺbkou sa nachádzali skôr na kraji 
pohrebiska a neboli porušené sekundárnymi zásahmi. Z toho vyplýva, že pre nás môže mať vy-
povedaciu hodnotu hlavne spôsob pochovania zosnulého, ktorý by mal byť neporušený, úprava 
hrobovej jamy a nakoniec aj hrobová výbava.

7 Termín sociálna topografia použil Maciej Krzywka (Wrocław) na 11. konferencii Forum Urbes Medii Aevi 
(FUMA XI), ktorá sa konala 6. – 8. mája 2012 v dolnorakúskej Weitre.
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Pri najplytších pohreboch sme rozpoznali iba jednoduchú hrobovú jamu bez použitia iného 
materiálu na jej úpravu. Pokiaľ sa kostra zosnulého zachovala, tak asi ležal v pôvodnej vystretej 
polohe na chrbte. Aj napriek tomu, že sa tieto pohreby nestali cieľom vykrádačov, ich hrobová 
výbava nebola početná. Z týchto dôvodov sa môžeme domnievať, že tu boli pochovaní jedinci, 
ktorým spoločnosť neprikladala takú pozornosť ako pri pohreboch uprostred pohrebiska.

Na pohrebisku Kajdacs sme pri sledovaní najhlbších hrobových jám rozpoznali skupinu 
hrobov, ktorá je situovaná na východnom kraji pohrebiska. Hĺbka hrobov bola ovplyvnená 
aj úpravou hrobovej jamy, ktorá pozostávala buď z rakvy, konštrukcie domu mŕtveho, alebo 
v jednom prípade aj kombináciou oboch. Z nich boli dva pohreby neporušené, preto z týchto 
hrobových celkov môžeme čerpať informácie o zosnulom, o vlastnostiach hrobu, ako aj o hro-
bovom inventári, ktorý obsahoval rôzne druhy milodarov.

Tak ako na pohrebisku Szentendre, aj tu ide o pohreb muža a ženy. Avšak je otázne, či boli 
umiestnené uprostred pohrebiska, pretože sa nachádzali na okraji realizovaného výskumu, kto-
rý zároveň nemusel byť aj hranicou pôvodného pohrebiska.

Na základe nálezových okolností týchto pohrebov, ktoré sa zachovali pravdepodobne bez 
sekundárnych zásahov, môžeme usúdiť, že v nich ide o významných jedincov pre spoločnosť, 
ktorá im zaobstarala tie najhonosnejšie pohreby na pohrebisku.

Najplytší hrob (okrem urnových) sa tiež nachádzal na kraji pohrebiska, ale na opačnej, zá-
padnej strane. V tomto hrobe boli pochovaní dvaja muži s rovnakým milodarom (železný nôž).

Na pohrebisku Maria Ponsee sme taktiež rozlíšili najhlbšie a najplytšie hrobové jamy. Svo-
jimi hĺbkami (maximálne 270 cm) sa viacej približovali rozmerom hrobov z lokality Kajdacs 
(nad 300 cm) ako zo Szentendre, kde boli najhlbšie hroby viac ako 400 cm.

Avšak tento stav zistení môže (ale aj nemusí) byť spôsobený použitím rozdielnych metód 
výskumu. Zatiaľ čo pri lokalite Maria Ponsee bola nameraná hĺbka až po odobratí vrchnej 
humusovej pôdy (cca 30 – 40 cm), pri záchrannom výskume v Szentendre pravdepodobne aj 
s ňou. Lokalitu Kajdacs zrejme od stredoveku chránil les, a preto sa hĺbka hrobov spolu aj s ur-
novými zachovala v pôvodnom stave (Bóna, Horváth, 2009, s.  181).

V prípade Maria Ponsee, žiaľ, nepoznáme rozmiestnenie najhlbších hrobov (ani najplyt-
ších), pretože nemáme k dispozícií plán pohrebiska, čiže uvažujeme bez neho. Z tohto dôvodu 
sa budeme aspoň z časti pridŕžať informácie o pochovanom jedincovi, úprave hrobovej jamy 
a hrobovej výbave.

Najhlbšie hroby na tejto lokalite mali pravdepodobne drevenú konštrukciu, z ktorej sa zacho-
vali zvyšky dreva alebo rôzny počet kolových jám. Zároveň všetky boli sekundárne narušené 
a kostry pochovaných jedincov boli rozhádzané a neúplné. Do týchto komplikovaných nálezo-
vých situácií nevnáša svetlo ani hrobový inventár, ktorý často absentuje a ak existoval, tak bol 
pravdepodobne vykradnutý. Najplytšie hroby zrejme patrili predovšetkým detským jedincom 
(hĺbka menej ako 100 cm), pri ktorých nebol zistený žiadny zo sledovaných druhov úpravy 
hrobovej jamy. Zároveň sa pri nich nachádzal skromný milodar v podobe keramickej nádoby, 
pár korálikov či železného noža. Na rozdiel od plytkých hrobov v Szentendre a Kajdacs, tieto 
hroby boli sekundárne rozrušené a kostry jedincov boli  rozhádzané.

V prípade pohrebiska Maria Ponsee sa môžeme domnievať, že hĺbka hrobu úzko súvisí 
s jeho úpravou, na ktorú bol kladený dôraz (budovanie drevenej konštrukcie) a tiež s jeho ob-
sahom, čiže pochovaným jedincom spolu s milodarmi. Preto môžeme na jednej strane sledovať 
vzťah medzi najhlbšími hrobmi s dôkladnejšie prevedenou úpravou a ponechanými milodarmi 
rôzneho druhu, a na druhej strane – medzi najplytšími jednoduchými hrobmi s ojedinelým mi-
lodarom.
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ZáVER
 

Cieľom predloženého príspevku bola analýza lokalít s archeologicky doloženými Longobard-
mi v oblasti stredného Dunaja. Na jednotlivé etapy longobardského osídlenia na sledovanom 
území sme priniesli pohľad prostredníctvom archeologických aj historických prameňov do-
stupných v odbornej literatúre. Po vytvorení databázy deväťdesiatich lokalít sme si vybrali 
vzorku troch pohrebísk, ktorú sme podrobili dôkladnejšej analýze v programe ArcGIS. Každé 
pohrebisko predstavovalo jeden časový horizont longobardského osídlenia na strednom Dunaji. 
Pohrebisko Maria Ponsee reprezentovalo severodunajskú fázu, pohrebisko Szentendre severo-
panónsku fázu a pohrebisko Kajdacs juhopanónsku fázu osídlenia. 

V našom príspevku sme si všímali najmä vlastnosti hrobových jám a spôsob rozmiestnenia 
najhlbších a najplytších hrobov na pohrebisku. Výsledky nám ponúkli mnohé interpretačné 
možnosti, ktoré sme sa snažili aplikovať na sledované vlastnosti hrobových jám, pochovaných 
jedincov, inventár, ale aj rozmiestnenie hrobov či vzájomné vzťahy medzi nimi v rámci pohre-
biska.

Dôležitým faktom, s ktorým sme sa stretli na každom analyzovanom pohrebisku, bolo roz-
siahle sekundárne otváranie hrobov ešte z minulosti. Z celkových nálezových okolností sme 
zistili, že rozrušené boli buď takmer všetky hroby (Maria Ponsee a Kajdacs), alebo najmä cen-
trálne hroby pohrebiska (Szentendre).

Pri sledovaní vlastností hrobových jám sme sa pri pohrebisku Szentendre mohli vyjadriť 
k sociálnej topografii pohrebiska – najrozmernejšie (a aj najhlbšie) hroby boli pravdepodobne 
najvyššie postavených členov spoločenstva uprostred nekropole a najmenšie (a aj najplytšie) 
– hlavne na jej periférii. Na ďalších dvoch pohrebiskách to nemôžeme potvrdiť, pretože pri 
lokalite Maria Ponsee sme pracovali bez plánu pohrebiska a na lokalite Kajdacs boli najroz-
mernejšie hroby situované na okraji realizovaného výskumu, a teda sme len predpokladali, že 
nemusí nutne ísť o okraj pohrebiska.

Tak ako sme analyzovali najhlbšie a najplytšie hroby na každom vybranom pohrebisku, tak 
možno sledovať a podrobiť analýze aj iné skupiny faktov, ktoré vyplývajú z terénnych pozoro-
vaní, z rozboru postrehnutých javov alebo z analýzy predmetov materiálnej kultúry.

Predkladaný príspevok sa zároveň pokúša aj o novšie a obsiahlejšie interpretácie archeolo-
gických prameňov, s akými sme mali možnosť pracovať doteraz. Zároveň dosiahnuté výsledky 
môžu byť v budúcnosti korigované keď sa spracujú nové nálezy (napríklad lokalita Bratisla-
va-Rusovce – Schmidtová, Šefčáková, Thurzo a kol., 2009).

Článok vznikol z diplomovej práce autorky na odporúčanie školiteľa Mgr. Petra Bartu, PhD.
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SUMMARY

Analysis of selected aspects at burial grounds of Langobards 
(Lombards) on the Middle Danube

This article is analysing selected aspects of burial rite on archaeological sites with documented presence 
of Langobards in the area of the Middle Danube. Each phase of Langobardic occupancy was analysed 
using archaeological and historical records available in published sources. After a database counting 90 
sites had been created, three most representative burial grounds were chosen and analysed using ArcGIS 
program. Each burial ground represents separate phase of Langobardic occupancy of the Middle Danube 
area. The burial ground of Maria Ponsee represents North-Danubianphase, Szentendre represents Norh-
Pannonian phase and Kajdacs South-Pannonian phase.
Particular attention was given to various attributes of burial pits and layout of the deepest and the 
shallowest graves within burial ground. Results yielded various possibilities of interpretation.The results 
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were applied on observed attributes of grave pits, interred individuals and grave goods, as well as on the 
layout of graves and mutual relations between graves within one burial ground.
Important aspect observed on every burial ground was a substantial secondary disturbance and opening 
of graves in former times. We found out, that secondarily disturbed were either almost all graves (Maria 
Ponsee and Kajdacs), or mostly central graves (Szentendre).
Following attributes of grave pits on the burial ground of Szentendre, we were able to reconstruct social 
topography of the burial ground: largest and also deepest graves were most probably those of the most 
prominent members of society. They were located in the centre of a necropolis. Accordingly, smallest 
and shallowest graves were situated on its periphery. It is hard to asses this on the other two sites, since 
Maria Ponsee was published without a site plan and on the Kajdacs site, the largest pits were found on 
the edge of the excavated area. The extent of burial ground is actually not known, which led us to the 
assumption that the current edge was not the original one. 
The same way as we analysed the deepest and the shallowest graves on each site, we can approach and 
analyse also other sets of data: those observable during excavation, those arising from the analysis of 
observable features, or we can analyse the material culture represented by archaeological finds.
The submitted article intends to offer a modern and more complex interpretation of archaeological 
records as the one previously established. In the future, attained results could be used for the analysis 
of new finds.

Figures:

Fig. 1:  Archaeologically documented sites of Lombards/Langobards from the Middle Danube location.
Fig. 2:  The burial site Szentendre – secondary grave disturbances.
Fig. 3:  The burial site Szentendre – grave depth.
Fig. 4:  The burial site Kajdacs – secondary grave disturbances.
Fig. 5:  The burial site Kajdacs – grave depth.





97

ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
ROČNÍK 28         MUSAICA        BRATISLAVA 2014

K PROBLEMATIKE VýSKYTU SYMBOLICKýCH HROBOV 
NA POHREBISKáCH OBDOBIA AVARSKÉHO KAGANáTU 

Z ÚZEMIA SLOVENSKA

Marta Ďuricová

oN thE oCCURENCE oF sYMBoLiC GRAvEs At NECRoPoLisEs oF thE AvAR 
khAGANAtE PERiod iN PREsENt-dAY sLovAkiA

Abstract: This paper details research into graves from which no human skeletal remains were recovered. Graves 
of this type belonging to  the Avar Khaganate period in present-day Slovakia are traditionally considered to be 
cenotaphs; that is, empty graves used in antiquity to represent the burial of an absent person to whom funeral 
honours were dedicated. Our research was mainly prompted by the observed discrepancy between the low number 
of these graves and the high intensity of the population movements that fundamentally characterize the period in 
question. In this respect, the purpose of this paper is to reconsider the traditional opinion that assigns the empty 
grave pits with  deceased who lost their lives in far-off places. In order to do this, elements of burial rite that 
generally indicate the presence of symbolic graves were analyzed; these are firstly the dimensions of the grave 
pits, secondly the appearance of the pit arrangements and finally the grave goods. The results revealed that the 
majority of graves previously thought to be “symbolic” fall outside this category. Symbolic graves in the sense in 
which they are traditionally understood are not represented in present-day Slovakia in the Avar Khaganate period. 
In other words, the practice of digging graves without the physical presence of a deceased person was not part of 
funeral customs at that time.

Key words: Slovakia, Avar Khaganate, burial rite, symbolic graves.

Z pohrebísk obdobia avarského kaganátu na území Slovenska sú známe hroby, v ktorých neboli 
zistené žiadne kostrové pozostatky ľudských jedincov. Z 5269 preskúmaných publikovaných 
hrobových celkov sa takéto prípady dali identifikovať celkovo v 14 hroboch (tabela 1; Ďuricová, 
2012, 5, s. 137). V katalógových spracovaniach príslušných pohrebísk sú dané prípady zväčša 
označované ako symbolické hroby – kenotafy. Tie sa všeobecne dávajú do súvisu s pohrebom 
jedinca, ktorý sa stratil alebo zomrel na neznámom, resp. vzdialenom mieste, v dôsledku čoho 
jeho telesné pozostatky nemohli pochovať  na domovskom pohrebisku (Garam, 1979, s. 40; 
Kraskovská, 1962, s. 446; Trugly, 1982, s. 24). V každom prípade väčšina hrobov, ktoré boli 
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autormi jednotlivých publikácií označené ako „symbolické“, zrejme do tejto kategórie vôbec 
nepatrí. Svedčia o tom niektoré zistené skutočnosti a tiež odlišný charakter týchto hrobových 
celkov, podľa ktorého sa mohli rozdeliť do štyroch skupín.

Tabela 1: Charakteristiky tzv. symbolických hrobov na pohrebiskách obdobia avarského kaganátu  
z územia Slovenska.

Pohrebisko Číslo 
hrobu

Rozmery hrobovej 
jamy (v cm)

Úpravy 
hrobovej 
jamy

Hrobové 
prílohy a 
milodary

Prítomnosť 
zvieracej 
kostry

Bernolákovo 23 225 x 100 – 130 x 215 • • •

Devínska Nová Ves 293 „veľký hrob s ohniskom“

Kechnec 132 200 x 100 x 160 •

Komárno-Lodenice 122 250 x 160 x 240 • •

Komárno-Lodenice 129 220 x 150 x– 170 x 180 • •

Komárno-Robotnícka 
štvrť

28 250 x 120 x 265 •

Nové Zámky 96 116 x 45 x 85

Nové Zámky 109 105 x 40 x 155 •

Šebastovce 108 125 x 64 x 97 •

Šebastovce 374 240 x 115 – 135 x 159 • •

Valaliky-Všechsvätých 45 330 x 240 x 250 ?

Želovce 48 200 x 105 x 90 – 140 • •

Želovce 220 163 x 85 – 110 x 33 – 40 •

Želovce 453 140 x 65 x 120 •

Prvú z nich predstavujú tzv. symbolické jazdecké hroby, v ktorých síce neboli zistené žiadne 
pozostatky ľudského jedinca, našla sa v nich však kostra koňa. Takáto nálezová situácia bola 
zaznamenaná v hrobe 23 z Bernolákova, v hrobe 129 z Komárna-Lodeníc a v hrobe 374 zo Še-
bastoviec (obr. 1, 2, 3; Budinský-Krička, Točík, 1991, s. 72; Kraskovská, 1962, s. 429; Trugly, 
1993, s. 207). Rozmery týchto hrobov a umiestnenie koňa v nich vo všetkých prípadoch zod-
povedalo situácii v regulárnych jazdeckých hroboch na príslušných pohrebiskách. To znamená, 
že kostry koní v nich boli nájdené v tej istej časti jamy ako vo väčšine prípadov s výskytom 
ľudskej kostry. Všetky tri vymenované hrobové celky zároveň obsahovali súčasti konského po-
stroja. Prítomnosť vystrojených koní v „symbolických“ hroboch však dosť spochybňuje pred-
poklad o ich symbolickom charaktere. Kôň mal totiž v danom období vysokú hodnotu. Konská 
obeť, ktorá tvorila súčasť náboženských predstáv súvisiacich s totemizmom, sa v rámci indoe-
urópskeho vojenského stavu dokonca pokladala za vyššiu ako obeť ľudská (Matuláková, 2008, 
s. 52). Obetovanie týchto zvierat by preto z ekonomického hľadiska predstavovalo nadmernú 
zbytočnú stratu, predovšetkým ak išlo o mladých jedincov vo veku 3 – 3,5 roka, ako napríklad 
v hrobe 23 z Bernolákova (Ambros, Müller, 1980, tab. 2). Tiež je logické že jazdec, ktorý by 
zahynul na ďalekej výprave, by mal svojho koňa so sebou. Rovnako by mal so sebou aj zbrane 
a predmety osobnej výstroje, ako napríklad pinzeta (Bernolákovo, hrob 23), ale predovšet-
kým zbrane, ktoré sa vyskytli vo všetkých troch analyzovaných hroboch. Teda je zrejmé, že 
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v skutočných symbolických hroboch by sa predmet-
ný typ nálezov nemal vyskytovať práve tak, ako by sa 
v ňom nemalo vyskytovať ani telo bojovníka.

Symbolický charakter týchto hrobových celkov za-
mieta aj zistená prítomnosť milodarov potravinových 
príloh. V neporušenom hrobe 374 zo Šebastoviec do-
konca nôž a nádoba boli charakteristicky umiestnené 
v mieste predpokladaných chodidiel jazdca, akoby 
tam ten bol stále uložený (obr. 3). Intaktnosť uvede-
ného hrobu zároveň vylučuje predpoklad A. Truglyho 
(1993, 219), ktorý v súvislosti s hrobom 129 z Komár-
na-Lodeníc uvádza, že telo pochovaného mohlo byť 
z hrobu odstránené vykrádačmi operujúcimi niekedy 
krátko po pohrebe. Z vyššie uvedených skutočností 
vyplýva, že absenciu ľudskej kostry v analyzovaných 
prípadoch s najväčšou pravdepodobnosťou možno pri-
písať jej úplnému zotletiu.

Druhú vyčlenenú skupinu tvoria tzv. symbolické 
hroby veľkých rozmerov, v ktorých sa nenašli ľud-
ské ani konské kosti (Devínska Nová Ves, hrob 293; 
Kechnec, hrob 132; Komárno-Lodenice, hrob 122; Ko-
márno-Robotnícka štvrť, hrob 28; Valaliky-Všechsvä-
tých, hrob 45). Veľkosť týchto hrobových celkov do-
sahovala hodnoty 200 – 330 x 100 – 240 x 160 – 265 
cm. Na základe tejto skutočnosti – napriek absencii 
akýchkoľvek konských kostí, resp. súčastí konského 
postroja s výnimkou hrobu 45 z Valalikov-Všechsvä-
tých všetky známe prípady boli označené ako jazdec-
ké hroby (obr. 4; Eisner, 1952, s. 76; Pástor, 1971,  
s. 128; Trugly, 1982, s. 21, 24; 1993, s. 204, obr. 24). 
Paradoxne je to práve spomínaný hrob 45, ktorý ako 
jediný naznačuje istú súvislosť s prítomnosťou koňa. 
A to nielen čo sa týka hrobovej jamy skutočne mo-
numentálnych rozmerov (240 x 330 cm), ale tiež ná-
lezom konského zuba zisteného vo výške 70 cm nad 
jej dnom (Pástor, 1982, s. 308). Aj keď dodatočné od-
stránenie všetkých kostí je veľmi nepravdepodobné, 
takáto možnosť, predovšetkým ak nálezová situácia 
naznačuje porušenie, sa nedá úplne vylúčiť. V danom 
prípade by však zrejme išlo skôr o rituálne odstránenie 
celého tela azda už krátko po pochovaní, ktoré zaiste 
nesúviselo s vykrádaním, ako to predpokladá A. Tru-
gly (1993, s. 219).

Nálezy milodarov potravinových príloh vo väčšine 
týchto hrobov a v niektorých z nich tiež prítomnosť 
predmetov určených mŕtvemu či nález obkladovej dre-
venej konštrukcie naznačujú, že tu nešlo ani o jazdec-
ké a ani o symbolické hroby. S najväčšou pravdepo-

Obr. 1: 
Bernolákovo, hrob 23 

(podľa Kraskovská, 1962, obr. 5).

Obr. 2: 
Komárno – Lodenice, hrob 129 
(podľa Trugly, 1993, obr. 29).
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dobnosťou tu máme do činenia prevažne s regulárnymi hrob-
mi väčších rozmerov, v ktorých telesné zvyšky pochovaných 
podľahli úplnej dekompozícii. Pri vyslovení tohto predpo-
kladu vychádzam z výsledkov analýz rozmerov hrobových 
jám, ktoré boli uskutočnené v rámci obsiahleho súboru pub-
likovaných pohrebísk, datovaných do obdobia avarského ka-
ganátu na území Slovenska. Podľa nich totiž šírku 100 – 160 
cm dosahovali mnohé nejazdecké hroby (Ďuricová, 2012, ta-
bela 16). Samozrejme, vezmúc do úvahy úroveň výskumov 
v minulosti, v mnohých sledovaných prípadoch nemožno 
vylúčiť ani vplyv zníženej pozornosti uplatnenej pri skúma-
ní týchto hrobov. Podľa J. Zábojníka (2004, s. 33) hrobové 
jamy väčších rozmerov, v ktorých sa nenašli ľudské kosti, 
môžu predstavovať tiež hrob malého dieťaťa. Takýto názor 
by korešpondoval s už spomenutými výsledkami analýz roz-
merov hrobových jám na súvekých nekropolách v sledova-
nom regióne týkajúcich sa veku a pohlavia pochovaných. Tie 
potvrdzujú, že pre deti sa príležitostne skutočne hĺbili hroby 
veľkých rozmerov (Ďuricová, 2012, s. 34, 38, tabela 11, 16). 
V závislosti od veku a telesnej stavby týchto detí sa potom 
ich kostrové zvyšky nie vždy museli zachovať.

Prázdne hrobové jamy väčších rozmerov označené ako 
symbolické sa vyskytli aj na území Maďarska, a to v pod-
statne väčšom počte (Garam, 1979, s. 40; 1995, s. 171; Ju-
hász, 1995, s. 38, 41; Tettamanti, 2000, s. 118). Napríklad 
len na pohrebisku Szekszárd-Bogyiszlói út bolo zistených až 
71 prázdnych neporušených hrobov. Autor publikácie ozna-
čil tieto hroby ako symbolické a pripísal ich členom tunaj-
šej spoločnosti, ktorí údajne zahynuli v okolitých močiaroch 
(Rosner, 1999, s. 103). Túto interpretáciu spochybňuje B. M. 
Szőke (2004, s. 372, pozn. 2), podľa ktorého tu v skutočnos-
ti ide o nerozpoznané výklenkové hroby. V rámci územia 
Slovenska dané tvrdenie bez akýchkoľvek pochybností pod-
porujú výsledky revízneho výskumu, ktorý sa uskutočnil na 
v súčasnosti stále nepublikovanom pohrebisku Cífer-Pác. Pri 
opakovanej obhliadke niektorých hrobových jám v predchá-
dzajúcich výskumných sezónach označených ako prázdne tu 
totiž bolo zistené pochovanie mŕtvych vo výklenku (Fusek, 
2006, s. 45, obr. 19). Na základe uvedeného možno konštato-
vať, že tzv. prázdne hrobové jamy sú s najväčšou pravdepo-
dobnosťou výsledkom úplného zotletia ľudských kostí. V is-
tých prípadoch do úvahy prichádza tiež nedôsledný výskum 
hrobov, spočívajúci v nedôkladnom očistení ich stien a v po-
užití nevhodnej stratégie pri odkryve.

Do tretej skupiny hrobov bez nálezov ľudských kostí boli 
zaradené tzv. symbolické hroby malých rozmerov (Šebastov-
ce, hrob 108; Nové Zámky, hroby 96 a 109; Želovce, hroby 
220 a 453). Ich dĺžka (105 – 163 cm) zväčša naznačuje hro-

Obr. 3: 
Šebastovce, hrob 374 

(podľa Budinský-Krička, Točík, 
1991, obr. 27).

Obr. 4: 
Komárno – Robotnícka štvrť, 
hrob 28 (podľa Trugly, 1982, 

obr. 9).
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by vykopané pre nedospelých jedincov, pričom minimálne 
v troch z nich sa dalo predpokladať, že ide o hroby malých 
detí. Pôvodný výskyt tiel zomretých vo väčšine skúmaných 
prípadov dokladajú milodary situované v oblasti predpo-
kladaných dolných končatín a hlavne rozloženie hrobových 
príloh v nálezovom celku 108 zo Šebastoviec. V predmet-
nom hrobe totiž železná pracka a kresadlo boli umiestnené 
v strednej časti jamy v predpokladanej oblasti panvy, teda vo 
funkčnej pozícii, kým nádoba s nožom sa zistili v západnej 
časti jamy v mieste predpokladaných chodidiel dieťaťa (obr. 
5; Budinský-Krička, Točík, 1991, s. 29). 

Absencia ľudských kostí a akýchkoľvek hrobových prí-
loh, ktoré by v sledovanej skupine hrobov naznačovali ich 
symbolický charakter, bola zaznamenaná iba v hroboch 96 
a 109 z Nových Zámkov (Čilinská, 1966, s. 24, 26). Pokla-
dať obidva menované hrobové celky za symbolické je ale 
– ak uvážime všeobecne prijímané zdôvodnenie ich výskytu 
– veľmi nelogické. V obidvoch prípadoch totiž podľa roz-
merov (dĺžka 105 – 116 cm) išlo o hroby veľmi malých detí, 
ktoré s najväčšou istotou umreli na pôde rodnej osady, a nie 
na vzdialenom či neznámom mieste. Za takýchto okolností 
by preto vystrojenie symbolického pohrebu nedávalo vôbec 
žiadny zmysel. Na základe uvedeného preto môžeme kon-
štatovať, že vo všetkých skúmaných prípadoch išlo o hroby 
nedospelých jedincov, ktorých fragilné kosti sa nezachovali. 
Podobne uvažuje É. Garam (1995, 170) v súvislosti s prázdnymi hrobovými jamami na poh-
rebisku v Tiszafüred, na ktorom sa až 9 z 11 takýchto hrobov vyznačovalo malými rozmermi.  

Poslednú vyčlenenú skupinu predstavujú tzv. symbolické hroby s kostrou zvieraťa. Takýto 
prípad sa vyskytol v hrobe 48 zo Želoviec, v ktorom sa pri krátkej stene našiel samostatný 
skelet zvieraťa bližšie neurčeného druhu (Čilinská, 1973, s. 43). Podľa veľkosti hrobovej jamy 
bola táto vykopaná pre dospelého jedinca. Telo pochovaného a ani hrobové prílohy však neboli 
zistené. V každom prípade 12 cm nad hrobovým dnom bola zaznamenaná priehlbeň oválneho 
tvaru, ktorá indikuje typ korytových priehlbní používaných pre uloženie tiel zomrelých. Či táto 
preliačina pôvodne mohla obsahovať telesné zvyšky ľudského jedinca, pre absenciu údajov 
týkajúcich sa rozmerov a umiestnenia tejto priehlbne zostáva nevyjasnené. Hypotézu o pôvod-
nej prítomnosti pochovaného však podporuje aj obdobná situácia zistená v hrobe 43 na tej istej 
nekropole, v ktorom sa pri pravej dolnej končatine pochovaného vyskytol celý zvierací skelet 
(Čilinská, 1973, s. 42, obr. 4).

Vo väčšine sledovaných hrobov bola zistená prítomnosť hrobových príloh. Z nich v mno-
hých prípadoch išlo o predmety osobnej povahy, ktoré si majiteľ nosil so sebou. Ich ukladanie 
do hrobov by preto v prípade absencie nositeľa nedávalo vôbec žiadny zmysel. V tomto smere 
poukazuje na nezmyselnosť takejto praxe hlavne prítomnosť zbraní a predmetov z drahých 
kovov. Pôvodnú fyzickú prítomnosť mŕtvych pochovaných v týchto hroboch zároveň indikujú 
niektoré úpravy hrobových jám, ktoré odzrkadľujú námahu vynaloženú na pohreb telesne prí-
tomného jedinca. Z toho vyplýva, že absencia ľudských kostí vo väčšine vyššie analyzovaných 
prípadov má zrejme prirodzené príčiny. Tie súviseli s úplnou dekompozíciou kostrového mate-
riálu, prípadne s nedôslednosťou výskumov, a nie s rituálnym správaním pozostalých, hoci to 
v ojedinelých prípadoch nemožno vylúčiť.

Obr. 5: 
Šebastovce, hrob 108 

(podľa Budinský-Krička, Točík, 
1991, obr. 10).
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Ak teda budeme trvať na tom, že symbolické hroby predstavujú iba hrobové jamy väčších 
rozmerov bez prítomnosti ľudských kostier a akýchkoľvek nálezov či hrobových úprav, po-
tom do tejto kategórie možno zaradiť len hrob 293 z Devínskej Novej Vsi, hrob 45 z Valali-
kov-Všechsvätých a hrob 48 zo Želoviec. Následkom neistých nálezových okolností však ani 
jeden z týchto prípadov nemožno presvedčivo pokladať za kenotaf. V hrobe 293 z Devínskej 
Novej Vsi v dôsledku prítomnosti štrkovitého podložia prichádza do úvahy možná úplná de-
kompozícia kostrového materiálu. V hrobe 45 z Valalikov-Všechsvätých – ako už bolo uvedené 
– zas možno počítať s dodatočným zásahom súvisiacim s rituálnym odstránením kostí, kým 
v hrobe 48 zo Želoviec existenciu kenotafu spochybňuje úprava hrobového dna spolu s vý-
skytom kostry zvieraťa situovanej pri stene jamy. Na základe všetkých zistených skutočností 
preto možno konštatovať, že symbolické hroby na pohrebiskách z obdobia avarského kaganátu 
na území Slovenska prakticky nie sú zastúpené. Vyššie analyzovaných 14 hrobových celkov 
predstavuje približne 0,26 % všetkých publikovaných hrobov. Takéto zastúpenie spolu s nejed-
noznačnosťou ich výskytu rozhodne nemožno spájať s existenciou kenotafov na sledovanom 
území, predovšetkým ak uvážime rozsah populačnej mobility, ktorou sa práve obdobie avarské-
ho kaganátu tak vyznačuje. Z uvedeného je zrejmé, že ak by v predmetnom období bola skúma-
ná pohrebná prax známa, resp. využívaná, potom by sme sa s kenotafmi nepochybne stretávali 
častejšie, a to bez súčasného výskytu akýchkoľvek spochybňujúcich nálezových okolností.
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SUMMARY

On the occurence of symbolic graves at necropolises of the Avar Khaganate Period in present-
day Slovakia

From the necropolises of the Avar Khaganate period in present-day Slovakia come a small amount of 
graves that were found to contain no human skeletal remains (Table 1). In the published catalogues 
of the corresponding burial sites, these graves are largely referred to as symbolic graves – cenotaphs. 
However, the majority of them appear not to belong to this category at all. This conclusion is suggested 
by closer examination of the graves in question as well as their distinctive character  according to which 
they may be divided into four different categories.

Graves in the first category represent symbolic equestrian graves, in which a horse skeleton was 
uncovered but no human bones were found (Figs. 1, 2, 3). The dimensions of these graves and the 
position of horses within in all cases corresponded with the situation found in regular equestrian graves 
at the graveyards concerned. At the same time, all of these graves contained components of  horse riding 
gear. However, the presence of equipped horses in  “symbolic” graves itself disproves their symbolic 
status. This is due to the fact that the value of a horse in the given period was too great to sacrifice the 
animal itself. Moreover, it is certain that a horseman who had  died on a far-away campaign would have 
had the horse there as well at his immediate disposal. Similarly, he would have had with him some of 
his personal belongings, such as hygienic utensils and, above all, weapons, which occurred in all our 
analysed graves. It is therefore clear that together with the body of the warrior, the above-mentioned 
types of finds should not appear in authentic symbolic graves at all. 

The second category consists of empty graves with large dimensions from which neither human nor 
animal skeletal remains were recovered. With the exception of grave 45 from the cemetery of Valaliky-
Všechsvätých, all of these graves were branded as symbolic based only on their size, despite the absence 
of any horse bones or components of  riding gear (Fig. 4).

Empty graves of small dimensions indicating  the presence of non-adult individuals (Fig. 5) were 
assigned to the third category. However, it is in principle most irrational to consider this type of graves 
to be symbolic. Children were more likely to die within the boundaries of their homeland, not in far-
away or unknown places. It may be therefore assumed that in all analysed cases we are dealing with 
graves of non-adult individuals whose fragile bones have completely dissolved. Finally, the fourth and 
last category represents symbolic graves that contained an animal skeleton other than that of a horse.

The majority of the empty graves examined above yielded various types of finds that were often found 
in a clearly intentional, functional position. A large number of grave goods were valuables and personal 
belongings that were carried by the owner at all times. The initial presence of human bodies buried in 
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these graves is also suggested by some modifications to the grave pits that reflect efforts expended on the 
burial of a physically present individual. This shows that the absence of human skeletal remains in most 
of the analysed graves is largely due to natural processes, such as  soil conditions that have completely 
decomposed the skeletal material in the grave, or the sub-standard quality of past excavation techniques. 
However, ritual motives cannot be ruled out, and in some cases they may have played a role as well (in 
the form of the exhumation of the deceased).

Of all empty graves investigated, none can conclusively be identified as a cenotaph. Taking all 
known facts into account, we may conclude that symbolic graves are not present in the necropolises of 
the Avar Khaganate period in present-day Slovakia. The analysed empty graves represent a mere 0.26% 
of all published graves. Such negligible representation, in addition to all the ambiguity and doubts that 
mark the occurrence of these supposed cenotaphs, cannot be definitely connected with the existence 
of symbolic graves in the area. Given the extent of population mobility that characterizes the Avar 
Khaganate period, this observation is of cardinal importance. It shows that if the examined funeral 
practice was known or used in the period, we would certainly have come across empty graves meant 
as cenotaphs more frequently, and at any rate  without the incidence of circumstances that cast serious 
doubt on their existence.

Figures:

Fig. 1: Bernolákovo, grave 23 (after Kraskovská, 1962, fig. 5).
Fig. 2: Komárno – Lodenice, grave 129 (after Trugly, 1993, fig. 29).
Fig. 3: Šebastovce, grave 374 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 27).
Fig. 4: Komárno – Robotnícka štvrť, grave 28 (after Trugly, 1982, fig. 9).
Fig. 5: Šebastovce, grave 108 (after Budinský-Krička – Točík, 1991, fig. 10).

Tab. 1: The characteristics of the so-called symbolic graves at necropolises of the Avar Khaganate peri-
od in present-day Slovakia.
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PRIPOMIENKA KU JEDNÉMU UNIKáTNEMU KOVANIU  
Z HRADISKA BOJNá I-VALY

András Csuthy

NOTE TO ONE UNIQUE FITTING FROM HILLFORT BOJNá I-VALY

Abstract: This paper intends to comment upon a previous study by M. Jakubčinová, who has presented a find of 
a fitting with hinge from Bojná I-Valy. It is from a privat colection, with unknown find context, and was thus dated 
by her, based on analogies, to the first half of the 9. century A.D. collection and considered within a frame  of 
possible Carolingian and Avar artistic influences. However, based on further analogies in closed finds from sites 
of Balmazújváros and Kaposvár we intend to suggest that the decorative motif on the fitting probably comes solely 
from avaric environment. The primary type of such fittings was used at the end of the 8. century on horse harnesses. 
Their survival into later period is confirmed by the fact that their copies, resp. in secondary use, they got to far 
regions (Arkona, Bojná, Ježkovice and Kanín). The issue, however, cannot be resolved until further closed finds 
are published. Any further questions remain thus unanswered.

Key words: Bojná, kovanie, Avars, Slavs, horse harnesses, bronze fitting.

Nedávno pri príležitosti životného jubilea popredného bádateľa slovenskej archeologickej obce 
Karola Pietu vyšiel zborník na jeho počesť. V ňom sa v článku M. Jakubčinovej (2012) ve-
novala pozornosť aj pôvodne zo súkromného vlastníctva pochádzajúcemu nálezu z hradiska 
Bojná I, a to pozlátenému bronzovému šarnierovému kovaniu. Na hornej strane liateho kovania 
je vyobrazený zložitý rastlinný ornament (palmeta) zo 4 štylizovaných roziet (či otáčajúcej sa 
svastiky) a v strede so zväzkami palmiet. Na jeho pripevnenie slúžili dva otvory pre nity.

Autorka na základe výzdobnej techniky vruborezu (Bača, Turčan, 2006, s. 168-169), roz-
šírenia tzv. vírivého motívu (Berlekamp, 1974, s. 2491; Wamers, 1985, s. 30, Taf. 1: 8, 10: 
2, 31: 2, 5, 32: 1e) a, samozrejme, zohľadňujúc analógie zo sféry vplyvu Avarského kaganá-
tu, uvažuje o možnom karolínskom, ale aj avarskom umeleckom vplyve. Prirovnala kovanie  
k exemplárom z Kanína II hr. 133 (Justová, 1977, s. 496 obr. 3: 9; Ungerman, 2011a, obr. 1: 6; 
2011b, s. 585-586) a z Libice nad Cidlinou sonda 13e (Justová, 1985, s. 27-28, tab. I: 1; Unger-

1 Autor sám priznal, že žiadnu totožnú analógiu k pozlátenému lisovanému kovaniu z Arkony nepoznal.
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man, 2011b, s. 578 poz. 9, s. 585-586), môže však ísť o analógie hlavne z hľadiska funkcie2. 
Kanínsky pozlátený exemplár s tromi otvormi na nity3 nám síce pripomína vírivý a zväzkový 
motív, avšak horná časť ornamentu sa rozpadáva a stráca svoj pôvodný (?) význam, kým libické 
pozlátené strieborné kovanie s dvoma otvormi vyobrazuje skôr ľaliovitý motív4. Podľa môjho 
názoru však na základe výzdoby bojnianskeho kovania, môžeme jeho predlohy hľadať skôr  
v kovaniach avarskej proveniencie.

Tomuto typu som sa okrajovo venoval pri analýze kovaní s uškami a pseudouškami. Pô-
vodne som ich považoval za derivát typu kovaní so štyrmi a piatimi ozdobnými kotúčmi, kde 
sú kotúče následkom nadmerného zdobenia ťažko rozpoznateľné, kvôli ich štylizácii (Csuthy, 
2012, s. 170)5. Pôvodne som k nim priradil aj nákončie a ďalšie kovania opasku z hr. 755  
v Győr-Téglavető (Börzsönyi, 1906, s. 319-320), ktoré síce majú štvoritú dispozíciu výzdoby, 
avšak nedajú sa prirovnať ku kovaniu z Bojnej I-Valy.

Takmer totožné kovania pochádzajú napr. z Balmazújváros-Hortobágy-Árkus hr. 24 
(Meier-Arendt, 1985, Abb. 87), Kaisersteinbruch-Ödes Kloster (Winter, 1997, s. 62, 146 No. 
27/6, Taf. 35: 6, Taf. 61: 27/6), Kaposvár-Toponár, 40-es őrház hr. Sz-526 (Szimonova, 1997, 
tab. VII: 1-7), z Ježkovíc (Poulík, 1988, s. 197, 206 obr. 15: 2; Profantová, 1992, s. 671, Taf. 
12: B/13) a, samozrejme, z Bojnej I-Valy (Pieta – Ruttkay, 2006, s. 30, obr. 6: 3, fototab. 15; Ja-
kubčinová, 2012). Teda je zjavné, že vymenované kovania (obr. 1) sú odlišné od bojnianskeho 
exempláru hlavne v tom, že namiesto ušiek pre šarnier majú liaty výčnelok s dierkou slúžiaci 
ako uško. Okrem liatych exemplárov sa našiel aj jeden lisovaný pozlátený fragment kovania  
s dvoma zachovanými nitmi v Arkone (Berlekamp, 1974, s. 237 Abb. 22: c, 238). Treba pozna-
menať, že tvarovo podobné kovanie avšak s odlišnou výzdobou sa našlo aj v Loretto-Krainäcker  
(Winter, 1997, s. 62, 153 No. 29a/ 11, Taf. 41: 11, Taf. 63: 29a/11). Na jeho čelnej strane  
 

2 Šarniere pravdepodobne poukazujú na pripevnenie prívesku.
3 Kovanie s rozmermi 31 x 22,5 mm bolo použité sekundárne ako závesok na náhrdelníku.
4 Motív dvojice ľalií sa objavuje aj na lichobežníkovitých kovaniach.
5 Tiež vo svojej práci k dizertačnej skúške “Čiastočné výsledky o dekoratívnych kovaniach na konskom postroji 

z obdobia Avarského kaganátu. Bratislava, 2011.“
6 Označenie Sz používam po mene autorky výskumu, kvôli odlíšeniu od výskumu Edity Bárdosovej.

Obr.. 1: Nálezy kovaní: 
1. Bojná I-Valy; 2. Balmazújváros-Hortobágy-Árkus hr. 24; 3. Kaisersteinbruch-Ödes Kloster; 

4. Kaposvár-Toponár, 40-es őrház hr. Sz-52; 5. Ježkovice; 6. Arkona sonda VII; 7. Loretto-Krainäcker; 
8. Kanín II hr. 133 (odkazy na literatúru pozri v texte).
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je stredný zväzok palmiet ťažko rozpoznateľný, namiesto roziet sú iba listy a objavuje sa aj 
puncovanie v pozadí.

Okrem exemplárov z Balmazújváros-Hortobágy-Árkus a Kaposvár-Toponár, 40-es őrház 
sa vzhľadom na ich nejasné nálezové okolnosti (náhodné nálezy: Bojná I-Valy, Ježkovice, Ka-
isersteinbruch-Ödes Kloster a Loretto-Krainäcker) nedajú využiť na podrobné vyhodnotenie, 
navyše nálezové okolnosti z Balmazújváros-Hortobágy-Árkus zatiaľ nie sú publikované. Žiaľ, 
na základe jediného dostupného nálezové celku sa však nedajú odvodiť ďalekosiahle závery.

O jazdeckom hrobe 24 z Balmazújváros-Hortobágy-Árkus máme iba torzovité informácie. 
V hrobe sa našli pozlátené kovania opaskovej garnitúry s perlovcovým okrajom a so šarniero-
vými príveskami. Z konského postroja pochádzajú dve silno pozlátené liate bronzové faléry 
rozetového tvaru, 8 kovaní v tvare baraních hláv (motív hada, pozri Szentpéteri, 1993, s. 228, 
233), 11 roziet, 5 kovaní so šupinovým vzorom a 4 pozlátené bronzové kovania s ornamentom 
roziet a zväzkami palmiet (Meier-Arendt, 1985, s. 82-83). V predbežnom datovaní sa zatiaľ vi-
eme oprieť iba o kovania so šupinovým vzorom, ktoré možno rámcovo datovať do NS III alebo 
IV7 (Csuthy, 2012, s. 165). 

Na základe nedostatočne podrobného opisu, v porušenom hr. Sz-52 (kôň) z Kaposvár-Topo-
nár, 40-es őrház sa našlo pozlátené bronzové ukončenie nákončia z ohlávky, jedno nezdobené 
a dve nákončia zdobené palmetovým motívom na puncovanom pozadí, dve polguľovité po-
zlátené liate prelamované bronzové pukličky s motívom hada a perlovcovým radom na okraji, 
ďalšia menšia puklička s perlovcovým radom na okraji, pozlátená bronzová plechová hrkálka, 
4 liate prelamované kovania s rastlinným ornamentom a uškom8 a až 7 liatych pozlátených 
bronzových kovaní so 4 štylizovanými rozetami a zväzkami palmiet. Hrob pravdepodobne patrí 
tiež k porušenému hrobu jazdca Sz-51 s kovaniami opaskovej garnitúry. Autorka datovala poh-
rebisko do NS obdobia avarského kaganátu, na koniec 8. a 9. storočia, pričom niektoré nálezy 
z hr. Sz-52 považovala za výrobky v štýle karolínského umenia, kým nákončia s puncovaným 
pozadím priradila k nagyszentmiklósskemu okruhu (Szimonova, 1997, s. 39, 41, 43, tab. VII). 

M. Jakubčinová (2012, s. 300) tiež prirovnáva rastlinný motív týchto kovaní ku zväzkom 
palmiet, aké poznáme z lichobežníkovitých kovaní (Csuthy, 2012, s. 168-169, Fig. 4). Tiež by 
sa mohli prirovnať k ďalším vyobrazeniam palmiet, ako napr. na niektorých zahrotených erbo-
vitých kovaniach (typ II.), alebo na niektorých kovaniach so pseudouškami (typ IV. Blatnica). 
Podobne stvárnené „zväzky“ palmiet sa objavujú na mnohých kovaniach, napr. na prelamo-
vanom kovaní zo zberu pri Mallestig-Kanzianiberg (Fettich, 1935, tab. XVII: 8; Daim, 2000,  
s. 127-130, Abb. 50a-b s motívom afrontovaných vtákov okolo stromu, pôvodne pochádza-
júcim zo stredomorskej oblasti. Kovanie datujú do polovice, či do tretej štvrtiny 8. storočia), 
na kovaniach z Blatnice a Bołeslawiec (Daim, 2000, s. 174, Abb. 102-103), na strieborných 
kovaniach zbrojného pásu z Marsumu (Ungerman, 2011b, s. 513 pravdepodobne až koniec  
9. storočia) a pod. H. Winter (1997, s. 62) ich prirovnal k motívom radu palmiet na zoomorf-
ných picích téglikoch z nagyszentmiklósskeho pokladu. Podobné rastlinné zväzky tiež možno 
spozorovať na odlišných kovaniach v Nemecku, Nórsku a vo Švédsku (Wamers, 1985, Taf. 44: 
3, 45: 4, 46: 8). Samozrejme, ich príbuznosť sa nedá jednoznačne vyvrátiť, avšak z hľadiska ich 
stvárnenia naposledy vymenované kovania sú iba vzdialené analógie.

Na základe porovnania kovaní (obr. 1) a dostupných informácií, by celú „súpravu“ mohlo 
tvoriť až 4 (Balmazújváros-Hortobágy-Árkus hr. 24), 7 (Kaposvár-Toponár, 40-es őrház hr. 
Sz-52) alebo viac kusov tohto typu kovaní, keďže aj hr. Sz-52 bol porušený. Na základe sprie- 
 

7 Používam relatívno-chronologický systém J. Zábojníka (1991, s. 248).
8 Presné analógie mi zatiaľ nie sú známe.
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vodných nálezov z nálezových celkov z Balmazújváros a Kaposvár, môžeme predpokladať, že 
tento typ kovaní mohol byť pôvodne súčasťou honosného postroja z konca 8. storočia. Pouka-
zujú na to faléry a kovania so šupinovým vzorom (Csuthy, 2012, s. 165) v prípade Balmazújvá-
ros-Hortobágy-Árkus hr. 24, rozety s motívom hada, plechové hrkálky a nákončia s palmetovou 
výzdobou na puncovanom pozadí v prípade Kaposvár-Toponár, 40-es őrház hr. Sz-52, ako aj 
fakt, že okrem exempláru z Ježkovíc všetky nájdené kovania boli pozlátené (tab. I).

Tabela 1: Porovnanie údajov.

Lokalita Identif. Počet Pozlat. Datovanie Rozmery Dierky

Arkona sekcia VII 1 ● – – 2

Balmazújváros-
Hortobágy-Árkus

hr. 24 4 ● (NS III-IV) ? ?

Bojná I-Valy zber 1 ● 1. pol. 9. 
stor.

3,5/2,8x2,5 2

Kaisersteinbruch-
Ödes Kloster

zber 1 ● NS III-IV 2,8x2 2/3

Kaposvár-Toponár, 
40-es őrház

hr. Sz-52 7 ● NS IV ? 2 (?)

Ježkovice 1 – SPA IIIa 3,3x2,3 2

Loretto-
Krainäcker

zber 1 – NS III-IV 2,6x1,9 2/3

Datovanie tohto typu kovaní sťažujú už vyššie spomenuté okolnosti. Napriek tomu sa báda-
telia snažili o približné relatívno-chronologické datovania. H. Winter datoval rakúske zberové 
nálezy do mladšej fázy NS (Winter, 1997, s. 62). Pohrebisko Kaposvár-Toponár, 40-es őrház 
autorka datovala na koniec 8. a do 9. storočia (Szimonova, 1997, s. 41-42). N. Profantová 
exemplár z Ježkovíc dala do fázy SPA IIIb (po r. 800; Profantová, 1992, s. 671 No. 30, Taf. 
12: B/13). Tiež náhodný nález z Bojnej I-Valy, M. Jakubčinová na základe analógii datovala 
do prvej polovice 9. storočia (Jakubčinová, 2012, s. 301). Tieto datovania sa navzájom nevylu-
čujú a na základe nálezov s motívmi z nagyszentmiklósskeho okruhu ich môžeme považovať 
za potvrdené. Výrobu týchto kovaní môžeme dať do záverečnej fázy NS s ich prežívaním do 
nasledujúceho obdobia, hlavne v prípade možného „druhotného využitia“, ako to vidieť na 
exemplári z Bojnej I-Valy.

Z územného rozšírenia tohto typu kovaní (obr. 2) ťažko vyčítame hodnoverné informácie, 
zaujímavé však je, že zatiaľ nemáme správy o ich výskyte zo strednej oblasti Avarského kaga-
nátu. To však môže súvisieť so stavom výskumu. Nemožno jednoznačne tvrdiť, že by sa obja-
vovali iba v periférnych oblastiach, keďže lokalita v Kaposvári by sa nemala radiť medzi nesko-
roavarské vojenské stanice na strategickom hraničnom bode. Smerom na severozápad sa však 
objavilo viacero kovaní, nehovoriac o vzdialenom lisovanom solitéri v Arkone (Nemecko).

M. Jakubčinová sa nevyjadrila jednoznačne, pokiaľ ide o možné využitie kovania z Bojnej. 
Nevylúčila jeho použitie ako súčasť konského postroja, ale ani ako bojového opasku (Jakub-
činová, 2012, s. 301)9. Autorkyne interpretácie sa nedá viac upresniť, kvôli pravdepodobnej 
odlišnej funkcii bojnianskeho exempláru. Na pohrebiskách v Balmazújváros a Kaposvár sa 

9 Za autorkine cenné rady na tomto mieste úprimne ďakujem.
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tento typ kovaní objavil v jazdeckých hroboch ako súčasť konského postroja, avšak ich presné 
umiestnenie zatiaľ nevieme určiť.

Samozrejme, nedá sa jednoznačne určiť „príslušnosť“ týchto kovaní, hlavne preto, lebo sa 
rôznia ako v technike výroby (Arkona), v možnej funkcii (Bojná I-Valy), tak aj vo výzdobe 
(Kanín II hr. 133; Loretto-Krainäcker). Pôvod výzdoby však podľa môjho názoru môžeme 
hľadať v avarskom prostredí, ktoré mohlo byť prispôsobené aj miestnym potrebám konečného 
používateľa10.
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ZUSAMMENFASSUNG

Kommentar zu einem einzigartigen Beschlag von der Burg Bojná I-Valy

M. Jakubčinová (2012) analysierte eine vergoldete geschmiedete Bronze-Scharniere, ursprünglich im 
Privatbesitz und vermutlich aus der Festung Bojná I-Valy. Auf der oberen Seite des Beschlags ist ein 
komplexes pflanzliches Ornament (Palmette) abgebildet, bestehend aus 4 stylisierten Rosetten (oder 
einer sich drehenden Swastika) mit einem Bund Palmetten in der Mitte. Zum Befestigen dienten zwei 
Öffnungen für die Nieten.
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Die Autorin zieht aufgrund der dekorativen Technik der Holzschnitzerei, der Verbreitung des sog. 
Wirbelmotivs, und unter Berücksichtigung der Analogien aus dem Einflussbereich des awarischen 
Volksstammes in Betracht, dass mögliche karolingische, oder auch awarische künstlerische Einflüsse 
bei dem Stück nachvollziehbar sind. Sie hat die Beschläge mit den Exemplaren aus Kanín II Gr. 133 und 
aus Libice nad Cidlinou Schnitt 13e verglichen, allerdings kann es sich auch um eine Analogie aus der 
Sicht der Funktionalität handeln. Meiner Meinung nach aberkönnen wir, aufgrund der Dekoration aus 
Bojná,  die Vorlagen eher auf den Beschlägen awarischen Ursprungs finden.

Nahezu identische Beschläge stammen z.B. aus Balmazújváros-Hortobágy-Árkus Gr. 24, 
Kaisersteinbruch-Ödes Kloster, Kaposvár-Toponár, 40-es őrház Gr. Sz-52, aus Ježkovice und natürlich 
aus Bojná I-Valy. Es ist erkennbar, dass die genannten Beschläge (Bild 1) sich vom Exemplar aus Bojná 
nur dadurch unterscheiden, dass sie statt Ösen für die Scharniere gegossene Ansatzstücke haben, die 
als Ösen dienen. Außer den gegossenen Exemplaren wurde auch ein gepresstes vergoldetes Stück eines 
Beschlags mit zwei gut erhaltenen Nieten in Arkona gefunden. Hier muss erwähnt werden, dass ein 
ähnliches, allerdings mit anderem Muster verziertes Stück bereits in Loretto-Krainäcker gefunden wurde.

M. Jakubčinová vergleicht auch die pflanzlichen Motive dieser Beschläge mit einem Bund Palmetten, 
wie z.B. auf manchen wappenförmigen zugespitzten Beschlägen (Typ II.), oder auf manchen Beschlägen 
mit Pseudo-Ösen (Typ IV. Blatnica). Ähnlich dargestellte „Bündel“ von Palmetten sind auf zahlreichen 
Beschlägen zu finden, wie z.B. auf den Beschlägen mit Durchbruch aus der Sammlung bei Mallestig-
Kanzianiberg, auf den Beschlägen aus Blatnica und Bołeslawiec, auf den silbernen Beschlägen der 
Schwertgurte aus Marsum u.ä. H. Winter verglich sie mit dem Motiv der Palmettenreihe auf den 
zoomorfen Trinkschalen aus dem Schatz von Nagyszentmiklós. Ähnliche pflanzliche Bündel kann man 
auch auf unterschiedlichen Beschlägen in Deutschland, Norwegen und Schweden beobachten. Die 
zuletzt erwähnten Arbeiten sind wohl nur entfernte Analogien.

Aufgrund der Beifunde vom Vergesellschaftung aus Balmazújváros und Kaposvár können wir 
voraussetzen, dass diese Art von Beschlägen ursprünglich Teil des vornehmen Pferdegeschirrs aus dem 
späten 8. Jahrhundert hätte sein können. Darauf weisen Phaleren und Beschläge mit Schuppenmuster 
im Falle Balmazújváros-Hortobágy-Árkus Gr. 24, Rosetten mit Schlangenmotiv, Blechschellen und 
Riemenzungen mit Palmettendekoration auf punziertem Hintergrund im Falle Kaposvár-Toponár, 40-es 
őrház Gr. Sz-52 hin, wie auch die Tatsache, dass außer dem Exemplar aus Ježkovice alle gefundenen 
Beschläge vergoldet waren (Taf. I).

Entdecker haben sich um ein annäherndes relativ chronologisches Datieren bemüht. H. Winter 
datierte österreichische Streufundentdeckungen auf jüngere SPA. Die Begräbnisstätte Kaposvár-
Toponár, 40-es őrház datierte E. Szimonova auf das Ende des 8. Jahrhunderts und auf das 9. Jahrhundert. 
N. Profantová hat das Exemplar aus Ježkovice in die Phase SPA IIIb (nach 800) eingeordnet. Die 
zufällige Entdeckung aus Bojná I-Valy hat M. Jakubčinová aufgrund von Analogie auf die erste Hälfte 
des 9. Jahrhunderts datiert. Diese Datierungen schließen sich gegenseitig nicht aus und aufgrund der 
Entdeckungen mit Motiven aus der Region Nagyszentmiklós (Kaposvár) können wir sie für bestätigt 
halten. Die Herstellung dieser Beschläge können wir auf die abschließenden SPA datieren, mit ihrem 
Überdauern in den nächsten Zeitraum, vor allem im Falle sekundären Gebrauchs, wie man es beim 
Exemplar aus Bojná I-Valy sieht.

Auf den Begräbnisstätten in Balmazújváros und Kaposvár wurde diese Art von Beschlägen 
in Reitergräben entdeckt, als Teil von Pferdegeschirr, allerdings kann man zur Zeit ihre genaue 
Positionierung nicht bestimmen. Selbstverständlich kann man die „Zugehörigkeit“ dieser Beschläge 
nicht eindeutig bestimmen, vor allem, da sie sich in der Herstellungstechnik (Arkona), in ihrer Funktion 
(Bojná I-Valy) und auch in ihrer Dekoration (Kanín II Gr. 133; Loretto-Krainäcker) unterscheiden. Den 
Ursprung der Dekoration können wir, meiner Meinung nach, im awarischen Umfeld suchen.

Übersetzt von Agnes Pfeuffer
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Abbildungen:

Abb. 1. Fundorte: 1. Bojná I-Valy; 2. Balmazújváros-Hortobágy-Árkus Gr. 24; 3. Kaisersteinbruch-Ödes 
Kloster;  4. Kaposvár-Toponár, 40-es őrház Gr. Sz-52; 5. Ježkovice; 6. Arkona Schnitt VII; 7. Lo-
retto-Krainäcker;  8. Kanín II Gr. 133 (Literatur: siehe im Text).

Abb. 2. Lageplan der Fundstellen: 1. Bojná I-Valy; 2. Balmazújváros-Hortobágy-Árkus hr. 24; 3. Kaiser-
steinbruch-Ödes Kloster; 4. Kaposvár-Toponár, 40-es őrház hr. Sz-52; 5. Ježkovice; 6. Loretto-Kra-
inäcker.

Taf. 1. Vergleich der Daten: počet – Anzahl; pozlátenie – Vergoldung; datovanie – Datierung; rozmery 
– Maßen; dierky – Löcher; poznámka – Bemerkung.
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FENOMÉN ORIENTáCIE V HROBOVEJ ARCHEOLÓGII  
VO VČASNOM STREDOVEKU 

Jana Vereščáková

THE PHENOMENON OF ORIENTATION IN FUNERARY ARCHAEOLOGY DURING 
THE EARLY MIDDLE AGES

Abstract: This study dicusses the problematic of grave orientation during the period of 9. – 12. centuries A.D., 
when the Slavs, living in pagan traditions, began to accept the new Christian religion. The burial orientation 
became a manifestation of syncretism and represented a link between pagan and christian funeral rites. However, 
the whole aspect of syncretism in the process of christianisation can for the time being be understood only partially.
This work is thus a reaction to the absence of any summary of this problem and intends to point out the importance 
of orientation in funerary archaeology during this specific period of time.

Key words: burial orientation, funeral rite, religion, Slavs, syncretism.

Hrobová archeológia predstavuje jedinečnú príležitosť objasniť javy a súvislosti, ktoré spre-
vádzajú jednotlivé hrobové celky v rámci pohrebísk. V prvom rade skúma samotné pohrebné 
zvyky, všetko, čo je zviazané so smrťou a svetom mŕtvych ako posmrtným miestom človeka. 
Druhý jej tématický celok tvorí štruktúra a organizácia, stupeň rozvoja spoločensta a spôsob 
života jeho tvorcov (Lewartowski, 2001, s. 133). V súčasnej archeológií sa však vyhodnotenie 
pohrebiska neraz opiera len o číselné, percentuálne a grafické ukazovatele, ktoré nemajú dosah 
na oblasť duchovnej kultúry či náboženské myslenie danej komunity. Jednou z veličín, ktorá 
je pri vyhodnotení pohrebiska obmedzená na stručné analytické fakty, je rozhodne orientácia. 

Situovanie nekropoly, situovanie hrobovej jamy a zosnulého v hrobovej jame bolo cielené 
a v predstavách každého spoločenstva viazané na vieru. V tomto kontexte zohráva orientácia 
významnú úlohu v období včasného stredoveku (9. – 12. storočie), pre ktorý je príznačný po-
hansko-kresťanský synkretizmus, kotviaci v pohrebnom obrade Slovanov na území Slovenska. 
Z pohľadu modernej religionistiky je synkretizmom stotožňovanie alebo splývanie jednotlivých 
božstiev (teokrázia) alebo celých náboženkých predstáv. Kultúra pohanských Slovanov v kon-
frontácií s kultúrou kresťanskou, ktorá synkretizmus odmietala, bola natoľko silná, že jej tradície 
sa nedali vytlačiť. J. Jaguš (2000, s. 108, 110), ktorý sledoval pohansko-kresťanský synkretizmus, 
na základe písomných a archeologických prameňov v Poľsku, definoval jeho tri zjavné podoby:
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• ide o oficiálne, cez cirkevnú hierarchiu akceptované spojenie elementov pohanskej tradície 
s kresťanskými predstavami, čo pretrváva dodnes;

• v počiatkoch kresťanstva cirkev pristala na určité formy synkretizmu, no tento proces po-
stupne zanikol kvôli rozporom so silnejúcou doktrínou;

• synkretizmus, ktorého prienik cirkev nebola schopná kontrolovať, a teda ani potlačiť a prv-
ky pohanstva tak prijala podvedome (prijatie starej pohanskej tradície, mýty o nebi, Slnku, 
hviezdach).

Slovania, ktorí svojích mŕtvych spaľovali (Hanuliak, 2004, s. 19) radikálne zmenili spôsob 
pochovávania. Hoci zostali verní pohanským božstvám, popritom príjmajú novú vieru – kres-
ťanstvo. Prejav elementov dvoch systémov je príkladný hlavne vo fáze birituálneho slovanské-
ho pohrebného obradu, teda pri prechode od kremácie k inhumácií, u nás s počiatkom v prvej 
polovici 7. storočia (Čilinská, 1992, s. 16), no poukazujú naň i: 
• milodary v hrobovej výbave ako bežný jav sledovaný na pohrebiskách; 
• úbytok až absencia milodarov v hrobovej výbave na cintorínoch; 
• antivampirické praktiky (presnejšie kremácia, ktorá v neskoršom období predstavovala naj-

radikálnejší zásah voči revenantom); 
• orientácia hrobov (závislá od pohlavia pochovaného); 
• orientácia hrobov na prikostolných cintorínoch (kde vystupuje tzv. „kresťanská“ orientácia 

Z – V, hoci tá sa javí ako archaická, pretože bola príznačná pre pohrebiská) (Hanuliak, 1990, 
s. 328; Jaguš, 2000, s. 110, 111). 

Orientácia v období pohansko-kresťanského synkretizmu, predstavuje v hrobovej archeo-
lógií včasného stredoveku prejav konkrétnej náboženskej viery, preukázateľný na každom sa-
mostatnom hrobovom celku s inhumačným pohrebným rítom. Ten Slovania na našom území 
praktizovali pravdepodobne od druhej polovice 9. až žačiatkom 10. storočia (Lutovský, 1990,  
s. 356; Beranová, 1988, s. 253). Variabilita orientácie poukazovala na rozmanitosť nábožen-
ských a spoločenských predstáv, zjednocovala pohrebné obrady pohanov a ustanovená „kres-
ťanská“ či „cirkevná“ orientácia sa stala zjednocujúcou pre všetkých kresťanov. V hrobovej 
archeológií včasného stredoveku bola orientácia najskôr prejavom a napokon dôsledkom ná-
boženského synkretizmu. Od polovice prvého tisícročia po Kr. zaniká doteraz zaužívané orien-
tovanie hrobov v smere S – J. Tento jav je interregionálneho charakteru, ktorého genéza je do 
dnešného dňa nevyjasnená (Koperkiewicz, 2003, s. 307; Schmid, 1961, s. 58). Okrem spájania 
náhlej zmeny orientácie s procesom kristianizácie, keď zároveň nastáva závažná zmena po-
hrebného rítu, sa vyskytol aj taký názor, že spolu s novým náboženstvom sa prijala aj nová ori-
entácia, hoci tá už bola v pohrebnom obrade hlboko zakorenená (Rajewski, 1937, s. 56; Zoll - 
Adamikowa, 1971b, s. 39). Niekedy v období tohto zvratu, sa vzmáhajú aj radové pohrebiská, 
na ktorých „radovosť“ vzniká na základe jednotnej orientácie hrobových jám v smere Z – V, 
pričom rady sa ukladali v smere osi S – J (Zoll-Adamiková, 1971a, s. 549, 550; Lydkowska-
-Sowina, 1980, s. 170). Otázka príčiny zmeny orientácie aj naďalej ostáva otvorená, rozhodu-
júcim je momentálne novoprijatý smer orientácie, teda podstata orientovania v smere Z – V.

LUNáRNO-SOLáRNY CHARAKTER ORIENTáCIE

Existuje skupina bádateľov zastavajúca názor, že orientovanie zosnulých v smere Z – V súvisí 
s uctievaním Mesiaca a Slnka ako božstiev v dobe, keď ešte neboli kalendárnymi telesami. Slo-
vania vo včasnom stredoveku využívali „obzorovú“ astronómiu, teda  nevytvárali svoje vlastné 
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predstavy o oblohe, ale pohyby kozmických telies vzťahovali na vlastnépôsobenie a dianie 
na Zemi. Obzorové rozhranie medzi zemou a oblohou predstavovalo hranicu medzi životom  
a smrťou kozmických božstiev (Rajchl, 2003a, s. 10). 

Náboženské predstavy pohanských Slovanov zodpovedali indoeurópskemu základu, v cen-
tre ktorého bývalo hromovládne božstvo a rôzne prírodné sily (Beranová, 1988, s. 252; Niderle, 
1911, s. 358; Podborský, 2006, s. 491). V epoche formujúceho sa feudalismu, keď ešte nebolo 
prítomné kresťanstvo alebo do feudálnej spoločnosti len prenikalo, sa pôvodná démonológia 
a mágia spolu s uctievaním predkov mení na vyšiu formu, a to na skupinové pohanstvo (Ry-
bakov 1953, s. 40) s hlavným bohom (Svarog), dominujúcim solárnemu kultu (Gassowski, 
1971, s. 567; Profanová - Profan, 2004, s. 212, 213; Rosik, 2000, s. 49; Váňa, 1990, s. 65-70). 
V súvislostiach s predstavami o posmrtnom živote a zmŕtvýchvstaní sa už dávno predtým, 
ako si to Slovania osvojili, verilo v príjmanie a obnovovanie životodárnej sily z lúčov Slnka 
(Hensel, 1988, s. 320). Slnečný kult bol v minulosti predmetom dvoch veľkých sviatkov, a to 
zimného a letného slnovratu. Treba pripomenúť, že slnovraty ovplyvňujú ľudové predstavy 
najviac v stredných zemepisných šírkach miernych pásiem, kde zmenu výšky Slnka sprevádza 
dostatočne rozumná zmena dĺžky dňa. Totiž ak na ktoromkoľvek mieste na Zemi Slnko každý 
deň dosiahne určitú väčšiu alebo menšiu výšku na oblohe, tento úkaz nemá na dĺžku dňa všade 
rovnaký dosah. 

Počas zimného slnovratu (Kračun), na ktorý nadväzujú kresťanské Vianoce, Slnko prekoná 
najnižší bod na svojej dráhe a po jeho prekonaní opäť stúpa na oblohu. Podľa etnografických 
materiálov z rôznych období je pri tomto sviatku oslavované zrodenie Slnka, u južných Slo-
vanov nazývané Bužič – mladý boh, ktorý oslobodil svet z temnoty a chaosu, daruje život  
a blahobyt. Pri sviatku letného slnovratu, ktorý pripadá u Slovanov na deň sv. Jána (svätojánska 
noc), Slnko dosahuje na oblohe svoj zenit a jeho sila vrcholí. 

Slovania verili, že Slnko symbolizuje pozemský život. Z tohto dôvodu sa mŕtvi na slovan-
ských pohrebiskách ukladali hlavou na západ, ten predstavoval smútok a temnotu, bol negatív-
nou stranou. Aj v psychoanalytickom ponímaní sa západ ako svetová strana považuje za čosi 
negatívne. Všetko, čo zo západu prichádza alebo čo na západ smeruje, je spojené so smrťou. 
Buď je jej nositeľom, alebo jej obeťou (Altman, 1959, s. 236). Tieto závery sa vo veľkej miere 
opierajú o psychoanalytické štúdium beletrie a mytologických textov, ktoré sú však reakciou na 
danú dobu, preto je správne ich výpoveď akceptovať, alebo minimálne aspoň zohľadniť. Tvár 
a oči mŕtveho smerovali k východu pravdepodobne preto, aby bol mŕtvy obrátený lícom k vy-
chádzajúcemu Slnku. Nohami bol mŕtvy uložený smerom na východ, pričom východ je vždy 
spojený s naplnením nádeje, teda je stranou pozitívnou (Niederle, 1911, s. 359). 

Vedľa Slnka, symbolu života a obživy, stojí Mesiac, ktorý sa v podobe úzkych lúčov „rodí“ 
na Západe, z lúčov zapadajúceho Slnka. Mesiac striedaním svojích fáz symbolizoval premen-
livosť života, symbol plodnosti vegetačného cyklu, dokonca bol významnejším telesom ako 
Slnko, lebo svietil aj v noci. Mesiac, prostredník Slnka bol symbolom večného návratu. Naši 
predkovia ich nevnímali oddelene, išlo o „lunárno-solárny“ kult. (Váňa, 1990, s. 60). Najväčší 
význam celej lunárno-solárnej symboliky v náboženských predstavách tkvie v tom, že každé 
živé stvorenie, každá existencia, podlieha procesu ustavičnej zmeny. Pominuteľnosť a smrť sú 
prekonané cyklickou obnovou a v konečnom dôsledku večný život zvíťazí nad smrťou (Baliń-
ska, 1999, s. 86). 

Iná skupina bádateľov orientovanie hrobov v smere osi Z – V, s hlavou zomretého situ-
ovanou na západ, s pohľadom na východ považuje za typicky kresťansko-eschatologický 
aspekt pohrebného obradu (Miśkiewicz, 1969, s. 263, 264; Piekalski, 1991, s. 47; Zoll-Adami-
kova, 1971b, s. 549, 550; 1995, s.133). Ich názory sa ale rozchádzajú pri interpretácií samot-
ného javu a jeho genézy. Väčšina bádateľov hľadá príčiny v kresťanskom presvedčení, podľa 
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ktorého ma Kristus v deň posledného súdu znova zostúpiť na Zem z východu (Gräslund, 1980, 
s. 46; Kieffer-Olsen, 1997, s. 186, cit. podľa Rębkowski, 2006, s. 515, 516). Nechýbajú ani 
názory, spájajúce východ Slnka so zmŕtvychvstaním (Dőlger, 1925, s. 139, cit. podľa Mizołek, 
1991, s. 10; Piekalski, 1991, s. 46; Rahner, 1943, s. 305-405, cit. podľa Mizołek 1991, s. 10), 
ako aj domnienky, že tváre pochovaných mali byť obrátené smerom na Jeruzalem a budúci 
život (Dąbrowska, 1997, s. 8). M. Rębkowski sa domnieva, že vznik orientácie Z – V treba 
hľadať v epoche raného európskeho kresťanstva (cca. 4. storočie), pričom na Pomorí mala 
ešte v 12. storočí progresívny charakter (2006, s. 518). Tieto tvrdenia, naopak, odmieta A. 
Labudda, vzhľadom na praktikovanie orientácie tela v smere Z – V už od počiatku 5. storočia, 
a to aj v regiónoch dostatočne vzdialených od vplyvu cirkvy. Konštatuje, že ide o všeobecnú, 
nadkmeňovú tendenciu, ktorá sa síce zhoduje s duchom kresťanského pohrebného rituálu, no 
predsa v ňom bezvýhradne nepramení (1983, s. 63). Na druhej strane, kresťanstvo sa výrazne 
pričinilo o jej rozšírenie.

Na tomto mieste je vhodné upozorniť, že lunárno-solárny kult sa stal samostatne sledovanou 
formou pohansko-kresťanského synkretizmu, keď cirkev sama vytvorila vlastnú, kresťanskú, 
solárnu predstavu. V náboženských predstvách je zväzok Slnka s Mesiacom symbolom zásnub 
Krista – Adama s Evou – Ekleziou, ako mužsko-ženských predstaviteľov Božskej tvorivosti, 
z ktorej sa zrodí ľudstvo. Vo včasnokresťanskej teológií Slnko a Mesiac boli symbolmi veľké-
ho mystéria. Slnko bolo obrazom Boha, Mesiac – obrazom človeka (Balińska, 1999, s. 86, 87; 
Mizołek, 1991, s. 11, 12; Rosik, 2000, s. 58). Atmosféru sporu o Slnko (solárny synkretizmu) 
medzi dvoma náboženstvami, sprostredkuvávajú už antické texty. Okolo roku 400 po Kr., Ma-
crobius (rímsky gramatik a novoplatonistický filozof) vo svojom súbornom diele Saturnalia 
konštatuje, že: „... všetci bohovia, prinajmenšom tí, ktorí sú pod nebesami, sú obmenami Sln-
ka...“ (1970, s. 82). Podobne, približne v tom istom časovom období sv. Ambroz (od roku 374 
milánsky biskup), v jednom zo svojích kázaní o stvorení šiestich dní rozíma: „... nepovažuj 
Slnko za Boha.. nezdôveruj sa tak veľkej žiare... hoci je okom sveta, pôvabom dňa, úžasom ne-
bies, ozdobou prírody i znakom stvorenia. Keď ho vidíš, zamysli sa nad jeho tvorcom, zakaždým 
keď k nemu vzhliadneš, chváľ najprv toho, ktorý ho stvoril. Pokiaľ je Slnko, spoločník a pod-
stata prírody tak príjemné, ako láskave je Ono –- Slnko spravodlivosti...“ (Heksaemeron 1977,  
s. 116). 

Pozoruhodné je aj zobrazovanie slnečných lúčov. Už hlavy antických bohov boli inscenova-
né so slnečnými lúčmi a toto zobrazovanie podvedome prijalo aj kresťanstvo. Hlavy všetkých 
vysokopostavených hodnostárov sa zobrazovali s okružným nimbom, ale veľká svätožiara oži-
arujúca celú postavu vo forme oválnej mandroly bola príznačná len pre Krista a jeho najsvä-
tejšiu matku (Danglová, 1999, s. 236).

ASTRONIMICKý CHARAKTER ORIENTáCIE

Úplne iný rozmer naberá orientácia v hrobovej archeológií včasného stredoveku, ak pominie-
me jej rituálny prejav. Pre niektorých bádateľov je totiž dodnes možným spôsobom vyjadrenia 
mortality v priebehu roka podľa východu Slnka (Sachs, 1984, s. 27; Morawski – Zaitz, 1977,  
s. 120-124). Túto možnosť sa pokúša vyriešiť časť bádateľov pomocou metódy azimutu Slnka, 
ktorej podstata spočíva v tom, že třeba určiť priamu súvislosť medzi odchýlkami usporiadania 
hrobov od ideálnej orientácie Z – V  a tým predpokladať meniaci sa bod východu Slnka, ktorý 
je podmienený zmenou ročného obdobia (Sachs, 1984, s. 27). Podľa Slnka sa mohol na pohre-
bisku vytýčiť základný azimut orientácie takým spôsobom, aby sa v daných možnostiach čo 
najviac priblížil k smeru Z – V (Hanuliak, 1994, s. 24). Metóda azimutu Slnka má však mno-
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ho odporcov (Januszewski, 1967, s. 307-314; Krumphanzlová, 1966, s. 326; Schmidt, 1961,  
s. 58) nielen v oblasti archeológie. Jej zástancovia pri jej aplikovaní totiž vychádzali z ideál-
nych podmienok a pracovali len s jedným, ideálnym, čiste geograficko-teoretickým bodom 
východu Slnka (Sachs, 1984, s. 27-34). Neuvážili, že odklon hrobovej jamy od smeru Z – V sa 
určoval práve podľa konfigurácie terénu v areáli pohrebiska a zreteľnejšie sa prejaval v svaho-
vitom teréne, kde sa hroby pozdĺžnými osami nasmerovali kolmo, častejšie však súhlasne so 
spojnicou terénu (Hanuliak, 1994, s. 25; Morawski - Zaitz, 1977, s. 123-124). Ak chceme za-
stávať túto metódu, musíme tiež predpokladať, že pohreb by sa konal presne s východom alebo 
so západom Slnka, lebo na základe pohybu Slnka počas dňa by sa oneskorenie aktu uloženia 
zomretého do hrobu podpísalo na zmene orientácie hrobu. Všeobecne sa predpokladalo, že  zo-
mretí orientovaní hlavou na západ boli pochovaní ráno, zomretí orientovaní hlavou na východ 
– zasa podvečer. Z toho však vyplýva, že zomretí pochovaní s hlavou na západ by umierali 
v priebehu jesene a zimy (23.9 – 21.3) a tí s hlavou na východ by zomierali na jar a v lete (21.3 
– 23.9), čo je, samozrejme, nepravdepodobné (Morawski, Zaitz, 1977, s. 120). Taktiež by sme 
museli vylúčiť možnosť zatiahnutej oblohy a nepriaznivého počasia, čo predstavuje neprekona-
teľnú prekážku. Ak hovoríme o orientácií hrobovej jamy, museli by sme v prípade tejto metódy 
predpokladať, že jama sa začala kopať vždy s východom Slnka, čo však môžeme jednoducho 
vyvrátiť uvážením klimatických podmienok v rámci ročných období. Zástancovia tejto metódy 
tiež vychádzali z minimálneho voľného priestoru medzi stenami hrobovej jamy a sarkofágom 
pochovaného, čiže s minimálnym rozsahom odchýlky v orientácií kostry pochovaného od ori-
entácie hrobovej jamy (Sachs, 1984, s. 28, 30). Podľa „ideálnej“ hypotézy, vyplývajúcej z me-
tódy azimutu Slnka, by boli v hrobových jamách orientovaných v smere SZ – JV pochovaní 
ľudia zosnulí v zime, v smere SZZ – JVV by boli pochovávaní zosnulí začiatkom jari alebo 
jesene a smer od JZZ – SVV by patril zosnulím koncom jari alebo v neskorom lete. Zomretým 
v lete sa prisudzuje orientácia JZ – SV (Hrubý, 1955, s. 75). Pritom je nutné podotknúť, že 
z astronomického hľadiska je určenie úmrtnosti na konkrétny mesiac, alebo na mesiace jednot-
livého ročného obdobia len hypotetické. V orientácií totiž ostáva otázne, či dané úmrtie nasta-
lo pred kulmináciou Slnka, alebo až po nej1. Postupný prechod azimutov v priebehu roka do 
kulminácie Slnka a po nej je rovnakej veľkosti a ich kvóty stúpaju tiež rovnako. Teda nevieme 
určiť, či napr. úmrtie nastalo v máji, alebo v septembri (Januszewski, 1967, s. 308). Metódu azi-
mutu Slnka sa pokúsil aplikovať aj R. Rajchl na pohrebisku Prušánky I, II (1987, s. 170-174). 
Vychádzal z predpokladu, že každý deň v roku bol pochovaný jeden človek a jeho hrob bol ori-
entovaný na východ Slnka v tom určitom dni. Vytvoril hypotetický histogram, ktorého priebeh 
bol závislý od pohybu Slnka počas roka. Maxima ležia v azimutoch slnovratových východov, 
kde denný pohyb východného Slnka po obzore je najmenší s minimom v smere Z – V, kde je 
ten istý pohyb najväčší. Tento štatistický rozbor orientácií hrobových jám predpokladá záver, 
že na pohrebisku Prušánky I, II, ale pravdepodobne aj na ostatných slovanských pohrebiskách 
(Nechvalín I, II, Horné Katovice) z 9. až 1. polovice 10. storočia neplatí pochovávanie v smere 
okamžitého východu Slnka počas roka, ale prevažuje jeden směr, a to smerom na východ – ako 
svetovú stranu (1987, s. 171; 1999, s. 24). Tomu, že práve smer V – Z zohrával dôležitú kultovú 
úlohu, nasvedčuje aj histogram zostrojený pre pohrebisko „Na Valách“, kde dospeli k podob-
nému záveru, teda že maximum počtu hrobov neleží v azimute slnovratových východov, ale 
v smere Z – V (Rajchl, 1987, s. 123). Jednoducho povedané: to, že smer Z – V bol zastúpený 
v najväčšom počte hrobov, nie je spôsobené veľkou úmrtnosťou v danných obdobiach (skorá 
jar, skorá jeseň). Orientácia hrobov bola kultovým vyjadrením tohto smeru, a nie času úmrtia 

1 Teleso kulminuje, pokiaľ sa na svojej dráhe po oblohe nachádza v najvyššom bode vzhľadom na obzor. Ak 
poznáme okamih, keď kulminácia nastáva, vypočítanie východu alebo západu telesa nieje problém.
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ľudí v priebehu roka (Rajchl, 1987, s. 172). Z rozboru slovanských pohrebísk (Prušánky I, II;, 
Nechvalín I, II; Veľké Bílovice; Sady-Horné Katovice) tiež vyplýva, že niektoré hroby boli 
orientované práve smerom k dôležitým východom Mesiaca v splne, preto sa nedá vylúčiť, že 
išlo o zámerný akt (Rajchl, 2003, s. 17). Podobne sa o aplikovanie tejto metódy pokúsil aj W. 
Morawski a E. Zaitz na včasnostredovekom pohrebisku v Krakowe na Zakrzówku. Akceptovali 
možné prekážky a vychádzali z predpokladu, že jediné, čo môžeme pri úvahách dotýkajúcich sa 
vzťahu medzi smerom orientácie hrobu a ročným obdobím zohľadniť, je pravidlo orientovania 
všetkých hrobov, vzhľadom na polohu zapadajúceho Slnka (1977, s. 121). Pri vyhodnotení ich 
analýzy sa prejavily dva možné činitele vplývajúce na orientáciu hrobov, a to:
a) prirodzený pohyb Slnka po oblohe (poloha Slnka by v danom ročnom období vykazovala 

smer, v ktorom by bol vyhĺbený hrob a v ňom uložené telo zomretého); 
b) rozplánovanie pohrebiska, podmienené členitosťou terénu, vedením priechodných cestičiek 

a možno aj lokalizáciou významnejších hrobov.

Môžeme predpokladať, že prvý činiteľ by vplýval na orientáciu jednotlivých hrobov a druhý 
– na smerovanie radov a situovanie skupiniek hrobov (1977, 123). Na základe výsledkov 
z týchto pohrebísk síce nemožno robiť definitívne závery ani jednoznačne vyvrátiť teóriu po-
chovávania v smere vychádzajúceho Slnka, možno ju však oprávnene spochybniť (Morawski, 
Zaitz, 1977, s. 124; Rajchl, 2003, s. 16). Umiestňovanie pohrebísk do polôh tak, aby hroby boli 
v maximálnej miere vystavené očistným účinkom Slnka, je teda potvrdením dôležitej, nie však 
rozhodujúcej úlohy Slnka (Hanuliak, 1994, s. 24). 

V období náboženského synkrétizmu sa kresťanstvo prejavilo v presune pohrebných areálov 
do blízkosti sídlisk alebo ich situovaním priamo v nich. Nebolo to len v prípade hrobov okolo 
kostola, ale aj v sídliskových areáloch mimo kostolov (Hanuliak, 1990, s. 326). Treba prihlia-
dať aj na to, že na pohrebiskách bez cirkevnej architektúry sa stretávame s iným rituálom ako 
na kresťanských cintorínoch, v oboch prípadoch však bola orientácia pri ich vzniku východis-
kovým aspektom. Na pohrebiskách Slovanov sa vyskytovala v týchto dimenziách: 
• orientácia mŕtveho spoločne s hrobovou jamou na najbližší možný východ Slnka, možno aj 

mesiaca, v nasledujúci deň po jeho úmrtí;
• orientácia maxima hrobovej jamy na východ ako svetovú stranu; orientácia na ich vybrané 

východy;
• orientáca nie astronomická ale „viazaná“, kopirujúca orientáciu sakrálnej stavby (Rajchl, 

1999, s. 23).
• Treba tiež podotknúť, že ak by sa uvažovalo o orientovaní hrobov vzhľadom na momentál-

ny východ Slnka, nemohol by sa preferovať konkrétny smer orientácie zomretých (Rajchl, 
2003b, s. 27).

ORIENTáCIA HROBOVEJ JAMY, ORIENTáCIA SKELETU

Pri vyjadrovaní hodnôt orientácie je nezanedbateľná diferencia medzi orientáciou tela pocho-
vaného a smerovaním dlhšej osi hrobovej jamy. Takýto jav môže byť spôsobený umiestnením 
tzv. hrobovej konštrukcie, môže mať nám neznámu príčinu, alebo môže byť výsledkom náhody. 
Pri zistení odchýlky prevyšujúcej hodnotu 2° sa preto zdá byť účelné uvádzať nielen orientáciu 
skeletu (zvyčajne prvý údaj označuje polohu hlavy a druhý – dolných končatín), ale aj smer 
osi hrobovej jamy. Podobne v hroboch s veľmi stravenými zvyškami kostry či iným spôso-
bom sťaženej čitateľnosti polohy pochovaného je nápomocné uviesť aspoň orientáciu hrobovej 
jamy (Morawski, Zaitz 1977, s. 120, 121), pretože vo väčšine prípadov sa zhodujú. Bola totiž 
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vykopaná v určitom smere zámerne podľa pohrebného rituálu a telo bolo následne orientova-
né podľa nej (Rajchl, 1987, s. 170, 171). J. Zábojník (2004, s. 29-31) považuje pri vyjadrení 
smeru tela a orientácie hrobovej jamy za výhodnejšie stanovenie hodnoty číselným údajom, 
vychádzajúcim z veľkosti uhla vyjadreného v stupňoch, resp. v grádoch. Výsledkom domienky 
o exaktnom určení orientácie pomocou nameraných uhlov je schéma, podľa ktorej sú jednotlivé 
strany a ich deriváty určené v rozsahu nameraných hodnôt v stupňoch. Schému  navrhnutú pre 
obdobie avarského kaganátu možno aplikovať aj pri určovaní smeru orientácie na pohrebiskách 
Slovanov. Ide len o matematickú veličinu, podmienenú deliteľnosťou čísel, čo znamená použi-
tie označenia svetových strán (napr. SZ – JV), doplnené o číselný údaj nameraný uhlomerom 
(v tomto prípade napr. 316,5 °). V prípade už spomínanej odchýlky medzi orientáciou tela po-
chovaného a dlhšej osi hrobovej jamy treba uvádzať oba údaje (napr. ZSZ – VJV, 293 °, 298 °), 
pričom prvá číselná hodnota vyjadruje orientáciu tela pochovaného a druhý údaj sa týka sme-
rovania osi hrobovej jamy (Zábojník, 2004, s. 30). Dôležité je podotknúť, že autor pri vytvá-
raní schémy považoval za východiskovú svetovú stranu Sever (0°), ktorá v smere hodinových 
ručičiek naberá vyššie hodnoty. Vzhľadom na prevažujúcu orientáciu Z – V ako na avarských, 
tak aj na slovanských pohrebiskách by snáď bolo dômyselnejšie považovať za východiskovú 
skôr západnú svetovú stranu. Už tento samotný fakt by mal vypovedaciu hodnotu a odchýlky 
v údajoch by boli ľahko čitateľné. V praxi sa, žiaľ, i naďalej evidovanie smeru hrobových 
jám a skeletov obmedzuje na určenie orientácie pomocou základných a odvodených sveto- 
vých strán. 

ORIENTáCIA ZOSNULÉHO NA ZáKLADE POHLAVIA

Orientácia zosnulého v smere Z – V a V – Z, býva na nekropolách spájaná tiež s pohlavím 
zosnulého. Najnovšie na túto súvislosť poukázal A. Koperkiewicz (2003, s. 307-324), analýzou 
včasnostredovekého pohrebiska v Daniłowie Małym. V literatúre sa všeobecne prijal názor, že 
hlavami na západ sa pochovávali ženy, na východ muži (Chudziak, 2006, s. 54; Koperkiewicz, 
2003, s. 308). U. Lydkowska - Sowina sa podobne domnieva, že orientácia vzhľadom na pohla-
vie zosnulého sa vo veľkom prejavovala predovšetkým na pohrebiskách v priebehu 11. storočia 
a spravidla pri pohrebe ženy. Tento jav môžu dokladovať aj dvojhroby, v ktorých kostra muža 
a kostra ženy ležia vo vzájomne opačnej orientácií (1980, 170). S. Kobielusz pravidelnosť 
protipostavenia žena – ľavá strana, muž – pravá strana porovnáva so židovsko-kresťanskou 
tradíciou, podľa ktorej žena bola povinná uctievať muža, hlavu rodiny (2000, 84). Hoci cir-
kev v zhode so zásadami kresťanského pohrebného obradu nakazovala západnú orientáciu bez 
ohľadu na pohlavie zosnulého (Zoll-Adamikova, 1971a, s. 42), možno predpokladať, že v pro-
cese kristianizácie kládla dôraz predovšetkým na akceptovanie inhumačného pohrebného rítu 
a v otázke orientácie podľa pohlavia a podobne uloženia končatín, zostala načas benevolentná 
(Leciejewicz, 1997, s. 54). Od polovice 12. storočia napokon funkčnou zostáva už len cirk-
vou dosadená západná orientácia (Zoll-Adamikova, 1971b, s. 550; Lydkowska-Sowina, 1980,  
s. 170). 

ORIENTáCIA AKO ODKAZ RODOVEJ šTRUKTÚRY

Niektorí bádatelia sa domnievajú, že rôzna orientácia hrobov na pohrebiskách vo včasnom st-
redoveku sa vzťahuje okrem pohlavia aj na vek a na iné antropologické vlastnosti, poukazujúce 
na pokrvenstvo, ktoré odráža mechanizmus rodovej štruktúry. O mimoriadny počin v tomto 
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smere sa zaslúžila poľská bádateľka T. Rysiewska, ktorá pri pokuse sformulovať všeobecný 
antropologický a archeologický model rodovej štruktúry poukázala na ďalší možný význam 
orientácie v hrobovej archeológií. Na dvoch skúmaných včasnostredovekých pohrebiskách, 
ktorým prislúchali neďaleko situované sídliská, považovala osoby v pokrvnom zväzku, ako 
aj bez neho, za hypoteticky reálne skupiny ľudí a následne ich medzi sebou porovnala (1994,  
s. 52). Zámer sústreďovania hrobových skupín podľa príbuzenských vzťahov bol v neskoršom 
období, konkrétne na cintorínoch vystriedaný snahou po plánovitom usporiadaní hrobov do ra-
dov2 (Hanuliak, 1990, s. 327). Z tohto pohľadu je priam žiadúce, priblížiť významovú funkciu 
orientácie vo výskume tejto bádaťeľky, vzhľadom na to, že slovenská vedecká obec túto jej 
rovinu vo svojích výskumoch zatiaľ nezohľadnila. Pred predložením hypotetických záverov je 
nutné priblížiť, v akých sférach sa s pojmom orientácia pracovalo a či orientácia pri sledovaní 
rodovej štruktúry bola impulzom na jej diferenciáciu, alebo jej výsledkom. T. Rysiewska sa sús-
tredila na včasnostredoveké pohrebiská s rozmanitou orientáciou, vzhľadom na svetové strany, 
na pohlavie a vek pochovaného. Koncentrovala sa na také antropologické vlastnosti, ktoré by 
umožnili podchytiť pokrvný vzťah. Domnievala sa, že plán pohrebiska v podstate umožňuje 
preskúmanie vzdialených taksonomických vzťahov medzi osobami z hrobov s rôznou orientá-
ciou a tiež zo vzdialenosti medzi týmito samotnými hrobmi. Orientáciu zosnulých vzhľadom 
na svetové strany pritom považovala za ukazovateľ rodovej diferenciácie, čo aplikovala na päť 
modelov rodovej štruktúry. V prvom modeli predpokladá, že rozmanitosť rodových skupín 
konkrétneho spoločenstva, používajúceho jedno včasnostredoveké pohrebisko, sa odráža na 
rôznom orientovaní hrobov jeho jednotlivých tvorcov. Avšak ak pohrebisko patrí viacerím ro-
dom, potom očakáva, že:
1. ak je orientácia všetkých dospelých mužov rovnaká, ide o predstaviteľov toho istého rodu;
2. ak je orientácia všetkých dospelých žien rovnaká, vzhľadom na mužskú zároveň opačná, ide 

o ženy – matky mužov, pričom nie je podstatné, z ktorého rodu sú3;
3. ak je orientácia nedospelých jedincov a detí rovnaká a zároveň totožná s orientáciou muža, 

ide o pravidlo patrilineárneho príbuzenstva;
4. absencia hrobu dospelej ženy s orientáciou typickou pre mužský a detský hrob by bola ideál- 

na (Rysiewska, 1994, s. 55).

Druhý model predpokladá, že do novej spoločnosti nebola prijatá žena ale muž, ktorý tu dá 
počiatok novému rodu. Jeho synovia potom budú pochovaní ako on a ideálne by bolo, ak by si 
v budúcnosti za svoje manželky vzali dievčatá z rodu matky. Dcéry tohto muža by v budúcnosti 
mali danú spoločnosť opustiť. Tomuto modelu by zodpovedalo, že:
1. vysoký počet mužských hrobov s orientáciou v daný spôsob by zodpovedal počtu ženských 

hrobov s opačnou orientáciou;
2. nízky počet mužských hrobov s orientáciou rovnakou, ako majú hroby väčšiny žien, by 

zodpovedal malému počtu hrobov žien s orientáciou typickou pre mužov, teda s „miestnou“ 
orientáciou;

3. vysoký počet hrobov detí by zodpovedal vysokému počtu hrobov mužov s tou istou orien-
táciou;

4. vysoký počet hrobov detí, by zodpovedal vysokému počtu hrobov žien s opačnou orientá-
ciou, keď by šlo o ich matky; vysokému počtu hrobov žien s tou istou orientáciou, keď by 
šlo o ich sestry a zároveň o „miestnu“ orientáciu (1994, príslušnosť k rodu 56, 57).

2 Radový systém na pohrebiskách vychádza z potreby pochovávania obyvateľov z viacerých  prifarných obcí.
3 Rovnaká orientácia všetkých ženských hrobov neznamenala, že všetky pochádzali z jedného rodu, ani to, že sú 

„len“ manželkami mužov užívajúcich dané pohrebisko, mohla naznačovať aj ich rovnaké miesto pôvodu.
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Tretí model predpokladá, že počet mužských hrobov s opačnou orientáciou oproti muž-
ským hrobom, ktorí svoju rodovú spoločnosť opustili, nie je taká nízka ako v druhom modeli. 
Pracuje s hypotézou, že muž z danej osady získa sobášom so ženou z inej osady výhody a ako 
znak lojality dovolil svojmu svokrovi usadiť sa na jeho teritóriu, čo dopomohlo k zrasteniu 
danej spoločnosti. Stanovil sa ale typ orientácie pre takto „prišlých“ mužov aj ich sestry, kto-
rý bol v opozícií s „miestnou“ orientáciou hrobov. Tieto modely pokladali opačnú orientáciu, 
ako bola tá, ktorá charakterizovala príslušnosť k rodu s príbuzenstvom v mužskej línii (1994, 
s. 57, 58). Štvrtý model je postavený na tom, že muž, ktorý si hľadal manželku mimo svojej 
osady, mohol mať pri pochovávaní inú orientáciu ako muž, ktorý si vzal ženu zo svojej osady 
(1994, 58). Piaty model poukazuje na orientáciu tých osôb, ktoré nevykazovali žiadne pokrvné 
znaky. Prináleží im orientácia v smere S – J, no ak by si taká osoba založila rodinu, hrob jej 
partnera by bol orientovaný opačne a hrob detí – analogicky s hrobom otca.4 Vcelku ojedinelý 
výskyt orientovania hrobov v smere J – S býva niekedy vysvetľovaný ako zásah cudzieho etni-
ka (pohreb cudzinca), no odlišná orientácia môže byť aj prejavom strachu z vampirizmu (1994, 
s. 58). Situácia by sa skomplikovala s nárastom členov skupiny, ktorí by sa podpísali na dodr-
žiavaní zodpovedajúcej orientácie mŕtvych. Hroby pokrvných pochádzajúcich z mužskej línie 
by totiž boli odlíšené od základného smeru orientácie, hoci len malou odchýlkou (Rysiewska, 
Rysiewski 1987, s. 139).

ORIENTáCIA V NáBOžENSKEJ ARCHITEKTÚRE

V konečnom dôsledku sa fenomén orientácie neprejavil len na pohrebiskách, ale aj v samotnej 
sakrálnej architektúre, ktorá v rámci kristianizačného procesu v Európe podlieha určovaným 
trendom. Do polovice 4. storočia neexistovala žiadna zásada týkajúca sa orientácie kostolov, 
avšak od polovice 4. storočia sa situácia mení a na západe je dvojnásobne väčší počet kostolov 
orientovaných s apsidou na východ, v súlade s „conversi ad Dominum oremus“. Naopak, na 
východnom území impéria bola orientácia na východ pravidlom (Filarska, 1983, s. 195, 196). 
Otáznym teda zostáva, či sakrálne stavby plnili „len“ náboženskú funkciu, alebo bolo ich budo-
vanie mnohovýznamovejšie. R. Rajchel na príklade kostolov z Uherského Hradišta naznačuje, 
že výskum orientácie pravdepodobných spojníc kostolov predveľkomoravského a veľkomo-
ravského horizontu nasvedčuje o existencii konkrétneho pravidla rozmiestňovania kostolov 
v tejto oblasti. V prípade potvrdenia tejto hypotézy by kostol plnil funkciu istých bodov, astro-
nomicko-geodetickej siete (1995, s. 136). Zásada orientovania budov podľa azimutu východu 
Slnka, v niektorých prípadoch západu, sa potvrdzuje na náleziskách východnej časti Nemecka 
(Weimar, die Leipzige Altstadt, Magdeburg). Naopak, orientácia germánskych budov za riekou 
Labe a budov postavených z východnej strany rieky vykazuje korelácie so smerom S – J, teda 
so zenitálnym stanoviskom slnečného lúča (Januszewski, 1962, s. 236-237). Každá sakrálna 
architektúra sa buduje v efekte prenesenia kruhu do kvadrantu (kruh – bez počiatku a konca, 
t. j. nekonečnosť; kvadrant – stála forma, t. j. nemennosť) a jej založenie začína od jej orientá-
cie, pretože práve tá nadobudla vzťah medzi kozmickým a zemským poriadkom, resp. medzi 
božským a ľudským poriadkom. Cirkev nikdy neupustila od rituálneho orientovania podľa osi 
V – Z, pričom symbolika orientácie v tejto osi sa nesie v troch významových úrovniach:

4 Možno predpokladať, že osoby orientované v smere S – J, vstúpili do danej rodovej spoločnosti na základe 
úplne odlišných podmienok, nedá sa vylúčiť ani násilie. Tiež sa predpokladá, že tieto osoby musia byť morfo-
logicky odlišné od zvyšku spoločnosti. Na druhej strane však absencia pokrvenstva nevylučuje mormologickú 
podobnosť
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• fyzickej –l preniesť sa do mesta Jeruzalém; 
• morálnej – v zmysle dobrej vôle; posledná;
• duchovnej – vzťahuje sa na božské Slnko, svetlo, cestu a samotného Krista (Hani, 1998,  

s. 27, 46). 

Zvyk obracania sa veriacich počas modlitby k východu je potvrdený už od prelomu 2. a 3. 
storočia, v textoch ranokresťanských autorov (Origenes, 1998, s. 46), v období, keď kresťan-
stvo prijíma solárne tradície a vychádzajúce Slnko, sa natrvalo stane symbolom Krista – Sln-
ka spravodlivosti (Hani, 1998, s. 159). S tematikou orientácie liturgickej modlitby prispel do 
súčasnej diskusie o fyzickej orientácií smeru modlitby kňaza pri oltári aj člen Kongregácie 
pre bohoslužby Uwe – Michael Lang. Autor delí svoju štúdiu na štyri časti: samotnú liturgic-
kú reformu so zameraním na postavenie celebranta pri oltári, orientáciu chrámovej modlitby  
a s ňou súvisiacu architektúru chrámu v prvotnej cirkvi, spirituálny a teologický obsah modlitby 
obrátenej k východu. so zameraním na pastoračné hľadisko a na samotnú súčasť tejto modlitby 
(2011, s. 144).  

Po výstavbe kostola sa začalo pochovávať pozdĺž dlhších osí obvodových stien. Hroby tak 
boli orientované prevažne rovnobežne s osou kostola. Podobne R. Rajchl uviedol, že orientá-
cia viazaná na os sakrálnej stavby je viazaná na kresťanskú ideológiu, teda hroby, ktoré majú 
orientáciu zhodnú s osou sakrálnej stavby, vznikli po jej založení. Takisto si treba uvedomiť 
aj výnimky. Nie všetky hroby na cintorínoch sú viazané s cirkevnou architektúrou5. Môžu byť 
orientované náhodne, podľa iných kritérií, alebo môžu byť staršie ako sakrálna stavba (Rajchl 
1999, s. 22). Ďalšou otázkou je, či nové funerálne zvyky sú zavádzané skupinou osôb pocho-
vaných pri kostoloch, alebo, naopak, či je vznik najstarších sakrálnych stavieb podmienený 
zmenou pohrebného rítu, ktorú nasleduje.

Orientácia je tým elementom, ktorý sa vo vede pohybuje na hranici medzi vierou v astroni-
mické schopnosti naších predkov a zriedkavejšie – ich spochybnením, kde hlavným oponentom 
je číra náhoda alebo, naopak, konkrétna, organizačnou zložkou stanovená norma. V hrobovej 
archeológií ich orientácia predstavuje viacero samostatne sledovaných oblastí, vyčlenených na 
základe jej mnohovýznamovej roviny a symbolického rázu. V tejto štúdií boli vyzdvihnuté tie, 
ktoré nám indikujú význam orientácie v období pohansko-kresťanského synkretizmu. Získané 
poznatky možno zohľadniť v praxi a aplikovať ich pri analýze pohrebísk z obdobia včasného 
stredoveku. Dôležité je odsledovať orientáciu zosnulých vzhľadom na všetky faktory zohľad-
nené pri samotnom výskume pohrebiska, pričom určujúcou sa stáva už jeho poloha, v súvislosti 
so silou tradície konkrétneho geografického územia. Ak je pohrebisko výsledkom viacerých ča-
sových horizontov, môže byť výskyt konkrétnych smerov orientácie hrobov v daných horizon-
toch určujúci v otázkach duchovnej kultúry spoločenstva jeho tvorcov. Takisto ak je pohrebisko 
člené na sektory s rôznou hustotou pochovávania, sledovanie orientácie hrobov môže prispieť 
k určeniu koncentrácie hrobov s danou orientáciou v celkovom priestore pohrebiskového areálu 
a k interpretácií tohto javu. Dôležitý naďalej ostáva význam a výklad smeru orientácie hrobov 
vzhľadom na pohlavie, vek a polohu pochovaného. Rovnako hrobová výbava zvýrazňuje as-
tronomické smery v celkovej orientácií hrobu, ak obsahuje predmety kozmologickej povahy, 
teda tie, ktoré prevažne tvarovo zodpovedajú určitému kozmickému telesu. Všetky spomenuté 
faktory poukazujú na to, že precízna analýza orientácie v hrobovej archeológií včasného stre-

5 Kostol na Pohansku, väčšina hrobov tam sleduje orientáciu pozdĺžnej osi kostola, no zostávajú aj hroby orien-
tované iným smerom, a to na letný slnovrat, na východ Slnka pri dennej rovnodennosti a na spln Mesiaca. 
V tomto konkrétnom  príklade sa uvažuje o astronomickej funkcii ohrady, ktorej stavba predchádzala stavbu 
kostola (Rajchl, 2003, s. 27).
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doveku by zvýšila možnosť zodpovedania otázky, či na daných pohrebiskách bola orientácia 
pochovaného prejavom jeho náboženského presvedčenia, a ak áno, akého a do akej miery sa 
predkresťanské solárne božstvo transformovalo do cirkvou stanovenej „kresťanskej“ orientácie 
hrobov. 
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SUMMARY

The phenomenon of orientation in funerary archaeology in the period 
of the Early Middle Ages

In current archaeology, the assessment of a burial site is often based only on numerical, percentage and 
graphic indicators, which have no bearing on spiritual culture or religious thinking of the community. 
One of the quantities that is restricted to brief analytical facts in the analysis of a burial site is orientation, 
although the location of a necropolis, burial pit and the deceased in the burial pit was purposeful and tied 
to religious ideas in each community.

Orientation play an important role in early Middle Ages (9th – 12th century), which is typical for 
its pagan and Christian syncretism based on the burial rite of Slavs in the territory of Slovakia. The 
variability in orientation showed the diversity of religious and social ideas, unified pagan burial rites and 
the ordained “Christian” or “church” orientation became uniform for all Christians. Orientation was at 
first a manifestation and ultimately a consequence of religious syncretism in the Middle Ages funerary 
archaeology.

Orientation in funerary archaeology has a completely different dimension if we leave aside its ritual 
manifestation. For some researchers, it is up to this day a possible way of expressing mortality during the 
year according to sunrise. The Sun azimuth method determines a direct relation between deviations in 
grave layout from the ideal W – E orientation, and implies a changing point of sunrise subject to a change 
of seasons. Moreover, the orientation of the deceased in the W – E and E – W direction at necropolises 
related to the deceased’s sex. The literature generally accepts the opinion women were buried with their 
head to the West and men to the East. Some researchers believe that the diverse orientation of graves 
at burial sites in Middle Ages relates, besides sex, to age and other anthropological characteristics, 
suggesting proximity of blood, which reflects the family structure mechanism.

Ultimately, the orientation phenomenon appeared not only at burial sites, but also in sacral architecture, 
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which is subject to determined trends as part of the Christianisation process in Europe. Until the first 
half of the 4th century, there was no rule related to the orientation of churches; however, afterwards, the 
situation changes and there are twice as many churches in the West with the apse oriented to the East, in 
line with “conversi ad Dominum oremus”. On the other hand, in the Eastern territory of the empire, the 
orientation to the East was a rule. The question is whether the sacral buildings had “only” the religious 
role, or whether their construction had more meanings.

In funerary archaeology, orientation represents several independently monitored areas, defined based 
on its multiple meanings and symbolic nature. The study highlights those indicating the significance 
of orientation in the period of pagan and Christian syncretism. All the mentioned factors imply that  
a detailed analysis of orientation in Middle Ages funerary archaeology would contribute to the answer of 
the question whether the deceased’s orientation at the burial sites was a manifestation of his/her religious 
belief. If so, what was the belief and to what extent was the pre-Christian solar deity transformed into 
the “Christian” orientation determined by the church.
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Abstract: The paper presents outcomes of research series into both aboveground and underground structure of 
the pre-Romanesque church, conducted during renovation efforts, as well as archaeological uncoverings between 
2000–2010. It gives an overall explanation of building’s architectural-historical development using likewise 
knowledge of other scientific branches. The newly emerged facts are compared to the older achievements. General 
development of the church is divided into eight mediaeval and three modern times stages, stretching from the late 9th 
to 18th centuries. The paper deepens and amends the already existing information by means of new detections, whilst 
some previous finds are interpreted in a different way.

Key words: Kostoľany pod Tribečom, sacred building, construction development, architectural-historical research, 
pre-Romanesque architecture, Romanesque architecture.

ÚVOD

V predloženom príspevku sú zosumarizované výsledky revíznych výskumov exteriéru a inte-
riéru kostola, uskutočnených v dvoch samostatných etapách v súvislosti s prípravou obnovy 
pamiatky. V prvej etape sa medzi rokmi 2000 – 2001 výskum sústredil na fasády pamiatky a bol 
uskutočňovaný počas realizácie ich obnovy.1 Jeho cieľom bolo revízne vyhodnotenie staršieho 
umelecko-historického výskumu2 a získanie ďalších informácií potrebných na korekčnú ob-

1 Výskum bol uskutočnený autorom príspevku počas pôsobenia na Krajskom pamiatkovom ústave (KPÚ) v Nit-
re, a to v priebehu metodického usmerňovania obnovy exteriéru vykonávaného spolu s PhDr. D. Ilievovou. 
Čiastkové zistenia z výskumu ovplyvňujúce metodický prístup ku korekčnej obnove fasád boli publikované 
v práci  Bóna, Ilievová, 2002.

2 Výsledky umelecko-historického vyhodnotenia kostola publikoval L. Šášky (1965; 1968; Jankovič, Šášky, 
1966) 
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Obr. 1: Kostoľany pod Tribečom. 
Obec od juhozápadu s dominujúcim kostolom sv. Juraja (M. Bóna, 2011).

Obr. 2: Kostoľany pod Tribečom. 
Kostol sv. Juraja od juhovýchodu (M. Bóna, 2012).
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novu exteriéru. Ďalšia etapa výskumu zameraného na interiér sa začala v roku 2008 sondážou 
niekdajšej západnej fasády neskororománskej časti lode a následne bol v rokoch 2009 – 2010 
sondážne skúmaný interiér lode a presbytéria spolu s podkrovnými konštrukciami a interiérom 
veže. Keďže výskum prebiehal paralelne s archeologickým výskumom, bol v zmysle požia-
davky KPÚ v Nitre zameraný aj na archeologicky odkrývané základové konštrukcie kostola.3 
Samotné nástenné maľby boli v rokoch 2005 – 2008 podrobené nedeštruktívnemu umelec-
ko-historickému prieskumu pod vedením J. Maříkovej-Kubkovej4 a od roku 2012 prebieha ich 
hĺbkový sondážny výskum, vedený M. Kelešim.

STRUČNá CHARAKTERISTIKA PAMIATKY 
A JEJ DOTERAJšIEHO HODNOTENIA

Rímskokatolícky. kostol sv. Juraja dominuje na návrší vo východnom okraji obce a dispozične 
pozostáva z jednolodia a presbytéria orientovaného na východo-juhovýchod (obr. 3). Valene 
zaklenuté kvadratické presbytérium je presvetlené dvojicou okien, pričom dvojdielna loď po-
zostáva z užšej východnej časti obdĺžnikového pôdorysu s dvomi trojicami vysoko položených 
okien a z rozšírenej západnej časti štvoruholníkového pôdorysu, presvetlenej od juhu dvojicou 
okien a obsahujúcej okrem hlavného vstupu v južnej stene tiež murovanú západnú emporu 
a nad ňou vynímajúcu sa hranolovú vežu. Na tento historický celok sa od západu napája novo-
dobá prístavba lode so samostatným vstupom na západnej fasáde. 

Prvá aktivita smerujúca k pamiatkovej obnove a výskumu staticky narušeného kostola sa 
rozbehla po objave nástenných malieb v roku 1960 a následnom neodbornom zásahu do stavby 
miestnymi obyvateľmi v roku 1964.5 Vzápätí sa v rokoch 1964 – 1965 rozbehol interdisciplinár-
ny výskum, zameraný na celý objekt vrátane jeho blízkeho okolia. Prelomové zistenia priniesol 
archeologický výskum vedený A. Habovštiakom (1965; 1966; 1968; 1978), ktorý okrem spo-
znania dispozičného vývoja objektu priniesol aj doklady o vzniku jeho najstaršej časti pred po-
lovicou 11. storočia a zároveň s jeho prvou fázou spojil aj vznik najstarších nástenných malieb. 
Archívny a umeleckohistorický výskum (Šášky, 1965; 1968; Jankovič, Šášky, 1966; Jankovič, 
1968) upresnil vývoj nadzemných konštrukcií i architektonických detailov stavby a celkovo 
zaradil pamiatku do historického kontextu. Všeobecne sa kostol v odbornej spisbe začlenil 
medzi naše najstaršie ucelene stojace predrománske pamiatky a niektorí historici sa vyjadrili 
aj za jeho starší veľkomoravský pôvod (Ratkoš, 1984, s. 13; 1985, s. 462; 1987, s. 100; Slivka, 
1986, s. 368). Skorigoval sa aj pôvodný názor na datovanie najstarších nástenných malieb (po-
rovnaj Dvořáková, Krása, 1961, s. 199; Krása, 1968, s. 124), ktoré väčšina domácich bádateľov  
 

3 Druhá etapa výskumu kostola sa uskutočnila na základe rozhodnutia KPÚ v Nitre zo 7.3. 2006 ako súčasť 
prípravnej dokumentácie slúžiacej na plánovanú komplexnú obnovu pamiatky. Archeologický plošný výskum 
interiéru bol v rokoch 2009 – 2010 uskutočnený PhDr. P. Baxom a Mgr. J. Maříkovou-Kubkovou, PhD, (2010; 
2011) v nadväznosti na menší revízny archeologický výskum exteriéru z rokov 2006 – 2007 (Baxa, Polanský, 
Bisták, 2006; Baxa, Bisták, 2009). Z dôvodu rozsahu a postupu stavebných prác bola architektonicko-historická 
sondáž v interiéri sústredená predovšetkým na miesta plánovaného stavebného zásahu a pre vzácnosť zachova-
ných povrchových úprav bola realizovaná aj v spolupráci s reštaurátorom, Mgr. M. Mikulášom, ktorému touto 
cestou ďakujem za pomoc.

4 Výsledky nedeštruktívneho prieskumu malieb sú publikované In: Maříková-Kubková, 2006; Maříková-Kubko-
vá, Berger, 2009.

5 Vznik malieb sa v tom čase predpokladal v 1. polovici 13. storočia (Dvořáková, Krása, 1961, s. 199-201). Ne-
ohlásená svojpomocná obnova kostola v roku 1964 priniesla zhoršenie jeho technického stavu (bližšie Bóna , 
Ilievová, 2002, 187-188).
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i samotní reštaurátori zaradili k pôvodnej súčasti predrománskeho kostola (Fodor, 1968, s. 102; 
Bakoš 1968, s. 181) a v takomto duchu zotrvalo ich hodnotenie v domácej spisbe do dnešných 
dní (Gerát 2007, s. 32-34; Maříková-Kubková, Berger, 2009, s. 148; Kresánek, 2009, s. 326; 
Maříková-Kubková, 2011, s. 91). Istý posun v datovaní najstaršej časti kostola do začiatku 11. 
storočia priniesol revízny archeologický výskum v exteriéri medzi rokmi 2006 – 2007 (Baxa, 
Bisták, 2009, s. 61) a následným archeologickým objavom kolových jamiek v interiéri sa po-
núkla teória o drevenom predchodcovi kamenného kostola (Baxa, Maříková-Kubková, 2010; 
2011).

Obr. 3: 
Kostoľany pod Tribečom. 
Pôdorys kostola s vývojovou 
analýzou (zameranie a kresba 
OGD Bratislava a M. Bóna)
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Metodický prístup revízneho umelecko-historického a architektonicko-historického výsku-
mu fasád z rokov 2000 – 2001 pozostával z komparácie starších zistení (Šášky, 1965; 1968) 
s novo odkrytými situáciami, pričom nové zistenia sa vzápätí premietli aj do spôsobu pamiat-
kovej obnovy (Bóna, Ilievová, 2002). Príležitosť na celistvejšie vyhodnotenie prvej etapy vý-
skumu priniesla až ďalšia etapa zameraná na výskum interiéru v rokoch 2008 – 2010, keď sa 
doplnili a skorigovali staršie poznatky aj vďaka analýze podzemných konštrukcií, odkrytých 
revíznym archeologickým výskumom. Druhá etapa výskumu bola zároveň obohatená o archív-
ny výskum novovekých písomných prameňov (Ragač, 2010), petrografickú analýzu staveb-
ného materiálu (Pivko, 2012) a chronometrický výskum muriva (Barta, Bóna 2010; 2011).6 
Napriek tomu, že výskum bol výrazne limitovaný časovými možnosťami a stavom murív po 
takmer plošnom odstránení väčšiny historických omietok v roku 1965,7 priniesol viaceré nové 
zistenia, upresňujúce a dopĺňajúce doterajšie poznatky. 

vÝsLEdkY UMELECko-histoRiCkého 
A ARChitEktoNiCko-histoRiCkého vÝskUMU 2000 – 2010

So zreteľom na limitujúce možnosti uceleného vyhodnotenia výskumov a aj so zreteľom na 
očakávané nové poznatky z prebiehajúceho reštaurátorského výskumu v interiéri, možno dote-
rajšie výsledky výskumu aspoň predbežne zhrnúť do týchto vývojových etáp objektu:

A –  1. predrománska stavebná etapa 

V súlade so staršími zisteniami (Habovštiak, 1968, s. 69; Šášky, 1968, s. 82-86) bola naj-
staršia murovaná architektúra kostola identifikovaná v rozsahu lode obdĺžnikového pôdorysu 
s vonkajšími rozmermi 6,7 – 7 x 5,2 m (vnútorné rozmery 5,2 x 3,6 m) a kvadratického presby-
téria s vonkajšími rozmermi 3,3 x 3,6 – 3,9 m (vnútorné rozmery 3,4 x 2,1 – 2,3 m). Z  priesku-
mu podložia vyplýva, že predrománska stavba bola založená na mieste s tenkou vrstvou zemín 
(do 1,5 m) dosadajúcou na kremencové podložie (Gajdoš, Vlčko, Rozimant, Pašteka, 2009,  
s. 202). Táto vrstva zemín obsahujúca aj kamene, tvorila po povrchovom zarovnaní svažitého 
terénu terasu pre založenie kostola. Jej úroveň mierne klesala západným a južným smerom  
a zodpovedá archeologicky odkrytej korune základového muriva (Baxa, Bisták, 2009, s. 56). 
Základové murivo dosahujúce hĺbku okolo 50 – 60 cm má mierne nadol sa zužujúci klinový 
profil, kopírujúci šikmosť stien základovej ryhy. Zo zistení A. Habovštiaka, ako i z terajšie-
ho sledovania čiastočne odkrytých základov vyplýva, že základové murivo pozostávalo z lo-
mových kameňov premiešaných hlinou s hrudkami nezahaseného vápna a len riadok muriva  
 

6 Umelecko-historický a architektonicko-historický výskum mohol byť v rokoch 2009 – 2010 uskutočnený pre-
dovšetkým vďaka grantovej podpore MKSR Slovenskej republiky. Autor výskumu si na tomto mieste dovoľuje 
poďakovať všetkým, ktorí mu boli rôznou mierou nápomocní pri jeho realizovaní, vyhodnotení a spracovaní, 
a to menovite Ing.arch. I. Staníkovi, Mgr. P. Bartovi, PhD., Mgr. S. Paulusovej, Ing. M. Matejkovi, ako aj spo-
lupracujúcim archeológom, PhDr. P. Baxovi a Mgr. J. Maříkovej-Kubkovej, PhD., a ďalším, z priestorových 
dôvodov nemenovaným.

7 L. Šášky (1968, s. 93) uviedol, že k odstráneniu všetkých novších omietkových vrstiev došlo pracovníkmi 
Ústredných reštaurátorských ateliérov s cieľom odkryť  pôvodnú románsku omietku a v snahe priblížiť sa pri 
obnove celkovému poňatiu stredovekého kostola. Žiaľ, tento prístup navždy bez adekvátneho zdokumentovania 
zlikvidoval veľké plochy nielen novovekých, ale aj stredovekých omietok, ako to vyplýva z porovnania dobo-
vej fotodokumentácie s terajšími zisteniami.
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Obr. 4: 
Kostoľany pod Tribečom. 
Štruktúra muriva severnej 
fasády lode a presbytéria s 
„okapovým chodníkom“ (PÚSR 
Bratislava, I. Imro, 1965) 

Obr. 5: 
Kostoľany pod Tribečom. 
Štruktúra muriva presbytéria  
s vyznačenými hranicami 
vrstiev (M. Bóna, 2001).
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pod korunou základu bol spájaný maltou (Habovštiak, 1968, s. 48, 53).8 Na vonkajšej strane 
obvodových múrov sa na rozhraní základového a nadzákladového muriva zistila tenká vrstva 
jedného riadku muriva predstupujúceho pred fasádu okolo 30–35 cm a dosadajúceho priamo 
na prírodný terén (obr. 4).  Predpokladá sa, že išlo o ochrannú vrstvu zamedzujúcu premáčaniu 
základov (Šášky, 1968, s. 83).9 

Nadzemné murivo hrúbky okolo 80 cm sa u bočných stien lode zachovalo do výšky 6,4 m 
nad pôvodným terénom a je mierne smerom dovnútra naklonené, pričom v časti obvodových 
múrov presbytéria sa zachovalo do výšky 5,3 m. Ako stavebný materiál nadzemných murív 
bola použitá hlavne tmavosivá sericitická bridlica, menší podiel svetlejších kremencov a oje-
dinele aj jemnozrnné bridličnaté mramory sivej, ružovej i béžovej farebnosti, vyskytujúce sa 
v blízkom okolí stavby (Pivko, 2012).10 Materiál bol spájaný tvrdou vápenno-pieskovou jem-
nozrnnou maltou svetlosivej farebnosti. Väčšie kamenné bloky boli uplatnené v dolnej časti 
nadzákladového muriva, pričom vyššie bola striedaná frakcia väčších i menších kusov bridlíc. 
Murivo bolo v rámci stavebného postupu priebežne zarovnávané do horizontálnych vrstiev 
rozpoznateľných prítomnosťou deliacich riadkov. Riadky boli nedôsledne zarovnané, miestami 
i šikmé, pričom vrstvy dosahovali nepravidelnú hrúbku v rozmedzí 40 – 120 cm (obr. 6). Ná-
rožia lode i presbytéria obsahovali stavebný materiál rovnakej veľkosti a druhu ako samotné 
múry, pričom doterajším výskumom sa nedali preukázať žiadne vstavané drevené stužovacie 
prvky, známe z iných predrománskych stavieb.11 Múry boli na nárožiach dôsledne previazané 
a po celej výške sú previazané aj styčné časti múrov lode a presbytéria.

V úrovni deliacich riadkov boli miestami identifikované lôžka po malých drevených guľa-
tinách priemeru okolo 7 – 8 cm, orientovaných kolmo na múr, a súvisiacich s konštrukciou 
lešenia. Okrem týchto sa na južnej fasáde ojedinelo zachoval masívnejší dubový polguľatinový 
trám priemeru 11 cm (obr. 6 – F), aký bol pôvodne aj v zhodnej polohe na severnej fasáde, 
pričom oba trámy s vysokou pravdepodobnosťou taktiež tvorili súčasť pomocnej stavebnej 
konštrukcie. 

V súvislosti s technológiou murovania nadzemných murív sa nezistili doklady o  použití 
celoplošného dreveného debnenia a takúto možnosť tiež vylučujú primárne povrchové úpravy, 
zachované v skúmaných situáciách interiérových i exteriérových stien. Podľa nových zistení 
bola pôvodná povrchová úprava interiérových i exteriérových stien vytvorená plošným zahlá-
dzaním prihodenej i zo škár vytečenej maltoviny, za ponechania nerovnomerne zjazveného 
povrchu so stopami po zatieraní i zatláčaní murárskou lyžicou (obr. 7, 8). V interiéri táto úprava 
siahala až po úroveň prírodného terénu a v časti sondovanej južnej steny presbytéria niesla aj 
stopy ohorenia, čo spolu s archeologicky identifikovanými stopami prepálenia terénu v lodi in-

 8 Tento konštrukčný charakter základových konštrukcií A. Habovštiak správne rozpoznal a opísal na viacerých 
miestach (napr. 1966, plány č. 1a, 3, škica č. 6; 1968, s. 48, 53-54; 1978, s. 107), takže asi nie je dôvod sa na 
základe jednej neucelene odkrytej nálezovej situácie domnievať, že by nerozpoznal hlinou spájané základy 
kamenného kostola (Baxa, Maříková-Kubková, 2010, 152; 2011, s. 93).   

 9 Vyplýva to aj z dokumentácie A. Habovštiaka, podľa ktorej niektoré predstupujúce kamene svojou hornou 
plochou boli naklonené smerom od stavby, čím táto konštrukcia vo funkcii „okapového chodníka“ napomáhala 
presmerovanie zrážkových vôd (Habovštiak, 1966, odbor. denník, s. 9; 1968, s. 53).   

10 Dominujúce bridlice sa najbližšie nachádzajú pri vrchole kopca Ploská (576,8 m), na ktorého temene stojí 
skúmaný kostol (Pivko, 2012, s. 2). U predrománskych stavieb postavených z lomového kameňa je použitie 
plochých a bridličnatých kameňov prevažujúce (Vančo, 1998, s. 125). Aj v dominantnom použití bridlíc pri 
výstavbe kostolianskeho kostola možno vidieť zámer, keďže v okolí stavby je okrem bridlíc k dispozícii väčší 
dostatok kremencov kvádrovej odlučnosti.  

11 Stužovacie trámy boli zistené napr. v murive predrománskeho kostola sv. Margity v Kopčanoch (Sabadošová, 
Havlík, 2008, s. 79-83), pričom ich prítomnosť v kostolianskom kostole by mohol preukázať georadarový 
prieskum múrov.
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Obr. 6: Kostoľany pod Tribečom. 
Južná fasáda predrománskej časti so stavebno-historickou analýzou: 

A – predrománske murivo, B – románske murivo, C – novoveké murivo, D – historická omietka, 
E – deliace riadky vrstiev muriva, F – zamurovaný trám 

(zameranie a kresba OGD Bratislava a M. Bóna).
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dikuje väčší požiar.12 Omietková vrstva s freskami, pokladaná donedávna za primárnu, sa teraz 
identifikovala až na jednej z mladších omietkových vrstiev (Bóna, 2010, s. 32).13 

Z prvkov členiacich pôvodné fasády kostola sa v roku 2010 revízne skúmala poloha pri-
márneho vstupu v spodnej úrovni zaniknutej západnej steny (Baxa, Maříková-Kubková, 2011,  
s. 93). A. Habovštiak tu po bokoch dodatočne prerušeného základu identifikoval pravidelné 
ukončenia nadzákladového muriva v podobe špaliet, vymedzujúcich vstupný otvor uvádzanej 
šírky 175 cm. Podľa nájdeného dreveného odtlačku v severnej špalete predpokladal pôvodné 
drevené obloženie špaliet (1968, s. 59, 69). Na základe terajšieho revízneho premerania naruše-
nej situácie sa ale maximálna možná šírka pôvodného vstupu dá stanoviť na 125 cm.14 

Výskumom fasád sa spresnili aj poznatky o pôvodnej podobe okenných otvorov presvetľu-
júcich loď i presbytérium. Trojice okien na južnej i severnej stene lode boli parapetmi situova-
né vysoko, až 4,8 – 4,9 m nad pôvodným terénom (obr. 6). L. Šášky sa nazdával, že pôvodný 
vajcovitý tvar si zachovala len trojica menších okien severnej steny lode a že podoba väčších 
okien južnej steny je výsledkom ich dodatočného rozšírenia (Jankovič, Šášky, 1966, 72; Šášky, 
1968, s. 84). Revízny výskum ale ukázal, že severné okná vajcovitého tvaru vznikli druhotným  
zmenšením väčších polkruhových okien a pôvodný tvar si zachovali južné okná. Všetkých šesť 
okien lode malo teda spočiatku rovnakú podobu s polkruhovými záklenkami a mierne k sebe 
naklonenými bočnými špaletami (obr. 13 – 15). Špalety sa smerom do interiéru len mierne roz-
tvárali a dosadali na parapet klesajúci dnu. Na vonkajšom vyústení sa šírka okien pohybovala 
v rozmedzí 46 – 55 cm, výška u južných činila 77 – 80 cm, pri severných bola 62 – 66 cm. 
Spoločným znakom všetkých okien bol spôsob vymurovania ich záklenkov konzolovitým vy-
súvaním vodorovných kameňov (obr. 15) a použitie pomocného dreveného debnenia, ktorého 
odtlačky sa odkryli v okenných špaletách i záklenkoch (obr. 10 – A, 11 – A).15 Po odstránení 
debnenia boli odtlačky zahladené tenkou vrstvičkou omietky, zistenej vo fragmentoch na sever-
ných oknách (obr. 9 – B). 

Rovnaký charakter malo aj východné okno presbytéria, ktorého vonkajší parapet sa nachá-
dzal vo výške 3,7 m nad pôvodným terénom a ktoré ústilo do interiéru tesne pod klenbou 
presbytéria (obr. 12). Z primárneho a nižšie osadeného okna južnej steny presbytéria sa odkryla 
časť západnej špalety a vnútorného vyústenia parapetu v mieste mladšej interiérovej niky (obr. 
16 – A).

Sondážou do čela pôvodnej valenej klenby v presbytériu sa ukázalo, že jej ploché  klenáky 
neboli kladené radiálne, ale viac horizontálne a boli konzolovito vysúvané, čím sa čiastočne 

12 Pri severnej stene lode bola A. Habovštiakom v roku 1965 v úrovni zarovnaného prírodného terénu identifiko-
vaná prepálená hlina a vrstva uhlíkov (1966, odbor. denník, s. 21). 

13 Medzi freskovou omietkou a primárnou povrchovou úpravou bola posledne zistená ešte ďalšia samostatná 
omietková vrstva (Bóna, 2010, s. 32). Podľa fotodokumentácie zo 60. rokov išlo zrejme o tú súvislú hladenú 
omietkovú vrstvu, ktorú P. Fodor interpretoval ako vyrovnávaciu omietku pre ďalšiu omietkovú podložku maľ-
by, pričom obe pokladal za súčasné (Fodor, 1968, 1, s. 101-104,  obr. 10, 11). S možnosťou mladšieho pôvodu 
freskovej omietky polemizoval už L. Šášky (1968, s. 82), pričom mladší pôvod omietky s freskovou výmaľbou 
vyplýva aj z výsledkov ďalej uvedenej omietkovej stratigrafie v okolí okien.

14 A. Habovštiakom skúmané špalety v úrovni nadzákladového muriva zanikli spolu s mladšími dlážkami pri 
stavebných úpravách v roku 1965, a preto sa teraz nedali skúmať. Avšak ním uvádzané metrické údaje pozície 
špaliet a šírky vstupu nezodpovedajú reálnej šírke kostolnej lode. Keďže teraz boli maltové lôžka kameňov 
zaniknutého nadzákladového muriva zachytené do vzdialenosti 118 cm od juhozápadného kúta lode, možno pri 
osovo symetrickej polohe vstupu uvažovať s jeho maximálnou šírkou okolo 125 cm. Ďalšie nálezové okolnosti 
a ich korekcie uvádzajú Baxa, Maříková-Kubková, 2010, s. 152; 2011, s. 93.

15 Zistené odtlačky konkávne vyhobľovaných doštičiek prevládajúcej šírky 5 – 8 cm, hrúbky 1 – 1,5 cm a dĺžky 
okolo 30 cm napovedajú, že pre debnenie použili šindeľ upevnený o rám z oblých prútov. Jeden z takýchto 
prútov priemeru 4 cm zanechal odtlačok v parapete východného okna severnej fasády lode.
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Obr. 7: Kostoľany pod Tribečom. 
Pôvodná povrchová úprava v interiéri presbytéria (M. Bóna, 2010).

Obr. 8: Kostoľany pod Tribečom. 
Pôvodná povrchová úprava fasád predrománskej lode (M. Bóna, 2001).
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využíval prečnelkový systém klenutia, uplatnený aj na oknách (obr. 18). Kolmý smer na obvod 
klenby mali len vrcholové klenáky. 

Na poznanie pôvodného sklonu strechy a charakteru krovu nepriniesol terajší výskum žiadne 
nové poznatky. Zachovaný východný štít lode, pokladaný pôvodne za primárny (Šášky, 1968,  
s. 83; Maříková-Kubková, 2011, s. 97: pozn. 38), sa podľa posledného 14C datovania lešenár-
skeho trámiku vyhodnotil ako mladšia konštrukcia z 2. polovice 12. až začiatku 13. storočia 
(Barta, Bóna, 2011, s. 101).16 Otázka pôvodu susedného štítu nad presbytériom zostala naďa-
lej nerozriešená. Pri jeho murovaní sa totiž na rozdiel od obvodových múrov kostola uplatnil 
mierne odlišný druh ložnej malty, odlišná povrchová úprava i skladba muriva, čo naznačuje 
jeho mladší pôvod (obr. 5).17 Doterajší výskumu v interiéri nepriniesol ani doklady o existencii 
predpokladaného otvoreného krovu nad loďou, uvádzaného niektorými bádateľmi (Maříko-
vá-Kubková, Berger, 2009, s. 98; Maříková-Kubková, 2011, s. 92).  

  V častiach archeologicky skúmaných najstarších dlážok v presbytériu stavebno-historická 
analýza priniesla zistenia, ponúkajúce na rozdiel od doterajších záverov odlišnú  interpretáciu 
výškovej úrovne i charakteru pôvodnej dlážky. Závery doterajších archeologických výskumov 
zhodne interpretovali primárnu maltovú dlážku v presbytériu vo vyvýšenej polohe voči dlážke 
lode a jej sprístupnenie vyrovnávacím schodiskom (Habovštiak, 1968, s. 56; Baxa, - Maříko-
vá-Kubková, 2011, s. 89; Maříková-Kubková, 2011, s. 90). Pod násypom dlážky zistená ten-
ká maltová vrstvička, ktorá prekrývala zarovnaný prírodný terén, bola pokladaná za pracovnú 
dlážku z doby výstavby kostola alebo za maltovú kryhu vzniknutú udupaním malty uvoľnenej 
počas výstavby obvodových múrov (Habovštiak, 1966, s. 17-18; Baxa, Maříková-Kubková, 
2011, s. 92). 

Pri bližšom sledovaní začistených plôch tejto maltovej vrstvičky sa ale v presbytériu ukáza-
lo,18 že  vznikla zámerným nanesením a povrchovým zarovnaním a vyhladením maltoviny do 
súvislej plochy prevládajúcej hrúbky 4 – 5 mm, ktorá tesne pri stenách narastá na cca 20 mm 
a nesie povrchové odtlačky štiepaných brvien rovnobežných so stenami (obr. 19). Zároveň táto 
vrstvička rešpektovala obvodové múry presbytéria, ako aj náhodne vytŕčajúce kamene prírod-
ného terénu, čo spolu s vyššie uvedeným vylučuje jej priamu pochôdznosť i funkciu dočasnej 
pracovnej dlážky.19 Keďže i ďalej opísané zistenia dokladajú, že vyvýšená úroveň maltovej 
dlážky súvisí až s mladšou predrománskou etapou a pôvodná povrchová úprava obvodových 
stien siahala pod niveletu vyvýšenej dlážky, pôvodnú dlážku treba hľadať práve v úrovni opí-
sanej maltovej vrstvy nad prírodným terénom.20 Pri riešení otázky jej možnej podoby sa mi-

16 K možnej primárnosti východného štítu lode sa aj počas výskumu v roku 2010 prihovárala zhodnosť staveb-
ného materiálu v štíte a v obvodových múroch kostola, avšak už vtedy sa javil problematický nesúlad medzi 
úhľadnejšou povrchovou úpravou primárnej interiérovej omietky štítu a stroho zahládzanou interiérovou omiet-
kou v presbytériu (Bóna, 2010, s. 114-115), čo nakoniec vysvetlil mladší pôvod štítu. 

17 Na rozdiel od primárnych mált v obvodových múroch, v malte štítu je spojivo dokonale homogenizované (Ze-
man, 2009, vzorka č. 9), malta nie je plošne po povrchu muriva roztieraná a ako stavebný materiál sú vo väčšom 
množstve použité aj riečne obliaky. O mladšom pôvode štítu presbytéria usudzoval aj L. Šášky (1968, s. 83).

18 V časti lode bola pri realizácii novodobej dlážky v roku 1965 táto vrstvička plošne odstránená spolu s vrchnou 
časťou zemitého terénu hrúbky 7 – 14 cm, ako to vyplýva z premerania dnešnej zachovanej úrovne zníženého 
prírodného terénu a koruny základov obvodových stien lode (Bóna, 2010, obr. 28). Avšak v dokumentácii A. 
Habovštiaka je táto vrstvička zachytená v nesúvislých plochách aj v lodi (1966, plán č. 3), pričom A. Habovštiak 
vrstvu definoval ako pracovnú dlážku slúžiacu pri procese výstavby kostola (1966, odborný denník, s. 17-18).

19 Za výskumnú spoluprácu a terénne konzultácie pri uvedených zisteniach ďakujem Ing. M. Matejkovi.
20 A. Habovštiak sa odklonil od možnosti definovania pôvodnej úrovne dlážky v úrovni zarovnaného prírodného 

terénu z dôvodu, že by v takom prípade nebolo dosiahnuté potrebné odstupňovanie dlážky v lodi a presbytériu, 
pričom tejto úvahe nahrávalo aj spodné ukončenie freskovej omietky (v tom čase pokladanej za primárnu), 
korešpondujúce s vyššou úrovňou poterovej dlážky (1966, odborný denník, s. 12, 21).
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Obr. 9: Kostoľany pod Tribečom. 
Východné okno severnej fasády lode 

(M. Bóna, 2001)

Obr. 11: Kostoľany pod Tribečom. 
Vrstvenie omietok v strednom okne severnej fasády 

lode (M. Bóna, 2001)

Obr. 10: Kostoľany pod Tribečom. 
Vrstvenie omietok vo východnom okne severnej 

fasády lode (M. Bóna, 2001)

Obr. 12: Kostoľany pod Tribečom. 
Východné okno presbytéria 

(M. Bóna, 2001)
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nimálne v časti presbytéria ponúka úvaha o fošňovej dlážke na trámovom rošte, osadenom na 
deliacej maltovej vrstve. Pre takýto druh dlážky v súdobých sakrálnych objektoch ale zatiaľ 
chýbajú známe analógie.

Pri revíznom archeologickom výskume bola pod úrovňou opísanej maltovej vrstvičky pri 
severnej stene presbytéria zistená kolová jamka a oproti nej pri južnej stene priehlbeň, pokla-
daná za časť ďalšej jamky (obr. 20: B, F). Spolu s ďalšími identifikovanými piatimi kolovými 
jamkami pozdĺž bočných stien lode to archeológov priviedlo k presvedčeniu, že ide o zvyšky 
dreveného predchodcu kamenného kostola (obr. 3:J1 – J5). Na základe pôdorysného usporia-
dania jamiek ho rekonštruujú ako jednoloďový objekt lichobežníkového pôdorysu s doskovou 
konštrukciu stien (Baxa, Maříková-Kubková, 2010; 2011).21 Ako doklady v prospech svojej 
interpretácie uvádzajú, že koly lešenia bývali párové a budovali sa v exteriéri, vizualizáciou 
priestorového pretínania kolmých kolov a mierne naklonenej severnej steny kamenného kos-
tola dokladajú ich konštrukčnú a časovú nezlučiteľnosť, ďalej poukazujú na pôdorysnú mi-
mobežnosť stien drevenej a kamennej stavby, pričom pri niektorých jamkách upozorňujú na 
ich pretínanie základmi kamenného kostola. Zároveň uvádzajú domnienku, že pri výstavbe ka-
menného kostola zvyšky drevenej stavby museli byť viditeľné, keďže sú kamennými základmi 
natesno lemované. 

S týmto si ale protirečí zistenie, podľa ktorého bol  prírodný terén pred výstavbou kamen-
ného kostola zarovnaný a mierne znížený (Baxa, Maříková-Kubková, 2011, 100), čím by sa 
nielen zahladili obrysy drevenej stavby, ale tiež by sa rozrušila nájdená kamenná výstelka ko-
lov. Zároveň prekvapuje, že na povrchu takto upraveného terénu sa nezistili žiadne zvyšky po 
rozobratej drevenej stavbe a ani po jej dlážke či základových drážkach  obvodových stien, ktoré 
by sa v časti dodnes dochovaného terénu v presbytériu mohli zachovať aspoň pod uvažova-
nou východnou stenou drevenej stavby. Veľmi presvedčivo nepôsobí ani samotný nepravidelný 
pôdorys dreveného kostola s mierne zalomenou severnou stenou, ako ani skutočnosť, že kolové 
jamky majú rozličný priemer a minimálne v uvažovanom severovýchodnom nároží by bola 
jamka svojim priemerom na rozdiel od severozápadného nárožia výrazne poddimenzovaná.22 
Zároveň treba dodať, že nálezovými situáciami nebola preukázateľná ani časová a ani kon-
štrukčná prepojenosť nájdených jamiek. 

O použití vnútorného lešenia pri výstavbe kamenného kostola s dovnútra naklonenými múr-
mi nemožno pochybovať, avšak nájdené jamky môžu súvisieť aj s inou stavebnou konštruk-
ciou, použitou pri neskoršej obnove alebo výzdobe kostola. Tomu by zodpovedal aj charakter 
zistenej výplne jamiek s úlomkami freskovej omietky (Habovštiak, 1968, s. 61).23 V takomto 
prípade by ani nebol dôvod argumentovať presnou kolmosťou kolov, keďže pomocná drevená 
plošina mohla mať v  lodi spojitú konštrukciu s dovnútra naklonenými kolmi a v prospech au-
tormi modelovanej kolmej pozície kolov sa v severných jamkách nezistili žiadne dôkazy. 

21 Tri jamky popri severnej stene lode odkryl už v roku 1965 A. Habovštiak, ktorý ich podkladal za zvyšok kon-
štrukcie lešenia z doby výstavby kamenného kostola alebo z doby jeho opravy, keďže v jednej z jamiek našiel 
aj úlomky omietky s freskou (1966, odbor. denník, s. 21-23; 1968, s. 61; 1985, s. 189), pričom k takejto inter-
pretácii nálezu jamiek sa po revízii obdobných nálezov súdobých stavieb v dnešnom Maďarsku priklonila aj  
T. Štefanovičová (1975, s. 28-29). 

22 Na rozdiel od autormi uvádzaného priemeru severovýchodnej jamky 25 – 27 cm (Baxa, Maříková-Kubková, 
2011, s. 98), má táto jamka priemer len 15 cm (obr. 20: A, B).

23 Vo výplni severovýchodnej jamky sa dokonca zistili  úlomky freskovej omietky. Na základe toho a aj podľa 
rozsahu zachovania priľahlej plochy najstaršej maltovej dlážky, ktorá bola prerušená len v miestach kolov,  
A. Habovštiak uvažoval aj o mladšom pôvode severných kolových jamiek, než je kamenný kostol (Habovštiak, 
1966, odbor. denník, s. 21-23, plán č. 16). V publikovaných výstupoch sa ale len stručne zmienil o jamkách ako 
dokladu použitia stavebného lešenia (1985, s. 189).
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Obr. 13: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia východného okna severnej fasády lode (zameranie a kresba M. Bóna)

Obr. 14: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia západného okna severnej fasády lode (zameranie a kresba M. Bóna)
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Najzávažnejším argumentom v prospech staršieho pôvodu kolových jamiek by mohlo byť 
uvádzané pretínanie obvodu nárožných jamiek základmi kamenného kostola (Baxa, Maříko-
vá-Kubková, 2011, s. 98). S tým si ale protirečí dokumentácia troch ucelene zachovaných ja-
miek pri severnej stene lode z roku 1965, podľa ktorej vonkajší obvod kamenných výsteliek 
všetkých kolov nebol kamennými múrmi pretíňaný (Habovštiak, 1968, obr. 12).24 Obdobne ani 
u teraz odkrytej severovýchodnej subtílnej jamky v presbytériu nezabieha jej čiastočne rozru-
šený obvod za vnútorné líce steny kostola, pričom jamka sa len smerom nadol šikmo približuje 
k ustúpenému lícu základu (obr. 3:J6; 20: A, B). To len nasvedčuje o miernom naklonení kolu 
do stredu presbytéria a jeho možnej konštrukčnej súvislosti napr. s debnením klenby. V prípade 
uvažovanej protiľahlej juhovýchodnej nárožnej jamky, je odkryv malej oblej terénnej priehlb-
ne, pokladanej za jej zvyšok, nepresvedčivý (obr. 20: F). A to aj so zreteľom na prítomnosť via-
cerých priehlbní na povrchu prírodného terénu, ktoré v ňom zostali po uvoľnených kameňoch 
pri jeho zarovnávaní pred výstavbou kamenného kostola.25 Na základe uvedeného sa z pohľadu 
architektonicko-historického výskumu interpretácia  kolových jamiek ako pozostatku staršieho 
dreveného kostola javí ako málo presvedčivá a ako pravdepodobnejšia sa ponúka možnosť spá-
jať ich s pomocnou drevenou  konštrukciou slúžiacou počas výstavby alebo neskoršej obnovy 
kostola.26

Interiér najstaršej sakrálnej stavby sa tiež v odbornej literatúre neodmysliteľne spája s ploš-
ne zachovanou predrománskou výmaľbou vnútorných stien, ktorú všetci autori, vrátane reštau-
rátorov malieb, spájali priamo so vznikom  kamenného kostola (Habovštiak, 1968, s. 70; 1978,  
s. 108;  Fodor ,1968, s. 102; Bakoš, 1968, s. 181; naposledy Maříková-Kubková, Berger, 2009, 
s. 148). Tieto tvrdenia sa opierali predovšetkým o archeologicky zistené dolné ukončenie 
omietkovej vrstvy s freskami, rešpektujúce úroveň poterovej dlážky, pokladanej donedávna za 
najstaršiu, ďalej o predrománsky charakter malieb a prítomnosť votívnej scény, ako aj o inter-
pretáciu starších omietkových vrstiev ako vyrovnávacích, a teda vytvorených súčasne s pod-
kladovou freskovou vrstvou (obr. 21).27 I keď o predrománskom, eventuálne ranorománskom 
charaktere malieb nemožno pochybovať, interpretáciu ich primárnosti spochybňuje vyššie uve-
dená stratigrafia omietok v presbytériu a ich vzťah k najstarším dlážkam, ako aj ďalej opísa-
ná stratigrafia omietok okolo najzachovalejších severných okien lode. Definitívne rozriešenie 
otázky pôvodu i datovania freskovej výzdoby však možno očakávať od prebiehajúceho hĺbko-
vého reštaurátorského výskumu.28

Pri hľadaní opory pre datovanie najstaršej kamennej stavby sa bádatelia donedávna opierali 
predovšetkým o výsledky archeologických výskumov, ktoré vďaka vzácnym numizmatickým 
nálezom umožnili vymedziť dobu výstavby pred polovicu 11. storočia (Habovštiak, 1968, 72) 

24 Napriek tomu, že autori revízneho archeologického výskumu argumentujú istou nepresnosťou dokumentá-
cie z roku 1965, na základe dobovej fotodokumentácie a revízne odkrytých jamiek nie je dôvod pochybovať 
o správnom zakreslení pozície kamennej výstelky kolov v interiéri stavby. Rovnako pri severozápadnej a ju-
hozápadnej jamke (pozri obr. 3: J1, J4) sa ich zaoblenie síce približuje k ustúpenému základovému murivu 
a pôdorysne mierne zabieha pod líce nadzákladového muriva, avšak základové múry tu jamky nepretínajú (obr. 
20: C, D. E), čo by len svedčilo v prospech ich vzniku vzápätí po vybudovaní základov kamenného kostola.

25 Juhovýchodná kolová jamka podľa autorov bola odkrytá len v jej severnej štvrtine, a  teda je otázne, či uvádza-
ný priemer kolu 25 – 27 cm možno pokladať za dostatočne vierohodný (Baxa, Maříková-Kubková, 2011, s. 91, 
obr. 9; 98).   

26 Interpretácia jamiek ako dokladu dreveného kostola nebola jednotne prijatá ani v archeologickej obci (Ruttkay, 
2011, s. 45).

27 L. Šášky ale nevidel súčasnosť freskovej vrstvy s kostolom jednoznačne, keďže podkladová omietková vrstva 
bola „na niektorých miestach taká vyhladená a do určitej miery sfarbená, že by mohla byť vôbec prvou omiet-
kou interiéru, na ktorú bola fresková vrstva nanesená neskôr“ (1968, s. 82, pozn. 4).

28 Výskum od roku 2012 uskutočňuje PÚSR – ORA Levoča, pod vedením Mgr. art. M. Kelešiho.
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a po poslednom revíznom výskume pred začiatok 11. storočia (Baxa, Bisták, 2009, s. 61). Pí-
somné pramene mapujú existenciu obce až od začiatku 12. storočia, i keď na základe jazyko-
vedného rozboru samotného názvu obce a jej začlenenia do širšieho historického kontextu sa 
historici prikláňajú k možnému vzniku Kostolian už v 10., eventuálne 9. storočí, a to spoločne 
s kostolom (Jankovič, 1968, s. 36; Ratkoš, 1985, s. 462; 1987, s. 100). 

Keďže samotný dispozičný typ jednoloďového kostola s kvadratickým presbytériom bol 
v stredoeurópskom prostrední hojne rozšírený od včasného stredoveku,29 nemožno ho použiť 
ako presnejšie kritérium na datovanie, pričom na tento cieľ nevie bezpečne poslúžiť ani špe-
cifický výber stavebného materiálu charakteristický pre stavby karolínskeho obdobia.30 Pro-
porčné geometrické analýzy kostolianskeho kostola a jeho porovnanie s dispozične príbuznými 
predrománskymi kostolmi takisto zatiaľ nepriniesli možnosti presnejšieho časového zaradenia, 
i keď na druhej strane vytvorili ďalšie predpoklady na jeho skoršie časové zaradenia pred 11. 
storočím.31 Ani stavebná podobnosť kostolianskeho kostola s archeologicky presnejšie datova-
ným kostolom sv. Margity v Kopčanoch, nabádajúca na úvahy o ich súčasnosti a  vybudovaní 
jednou stavebnou dielňou, nedáva istotu na ich presné časové zaradenie.32 Preto bolo s cieľom 
exaktne určiť výstavbu kostola vykonané chronometrické datovanie primárneho konštrukčného 
dreva, odobratého z  muriva južnej fasády lode.33 Po negatívnom výsledku dendrochronolo-
gickej metódy sa pristúpilo k viacnásobnému meraniu rádiouhlíkom (14C), podľa ktorého sa 
možnosti datovania vzniku stavby posunuli už do priebehu 9. až začiatku 10. storočia (Barta, 
Bóna, 2010; 2011). Na väčšiu podporu zásadného posunu v datovaní sa v súčasnosti realizujú 
aj ďalšie chronometrické datovania primárnych omietok. Ďalšou indíciou podporujúcou takéto 
skoré datovanie kamenného kostola sú aj ojedinelo sa vyskytujúce archaické prečnelkové zá-
klenky otvorov a klenby, aké sa doložili zatiaľ len pri včasnostredovekých rotundách v Budči 
z prelomu 9. a 10. storočia (Líbal, 1981; Macek, 1992) a v Nitrianskej Blatnici (Dorica, 2010; 
2011; 2013), naposledy datovanej do 9. – 10. storočia (Ruttkay, 2013, s. 58).34 

29 Dejiny bádania o pôvode kostolov s kvadratickým presbytériom posledne zhrnul M. Vančo (1995, s. 144-148).
30 Použitie dlhších plochých kameňov v riadkovanom murive je síce dominujúce nielen pre veľkomoravskú a vô-

bec karolínsku architektúru 8. – 9. storočia v západnej a strednej Európe (Vančo, 1998, s. 125; Maříková-Kub-
ková, Berger, 1999, s. 98, 150-151; Maříková-Kubková, 2011, s. 88-89), avšak prežíva aj v neskoršom období 
v závislosti od miestnych zdrojov stavebného materiálu.

31 Proporčnej analýze kostolianskeho kostola s poukázaním na možnosti jeho staršieho veľkomoravského pôvodu 
sa venoval A. Struhár (1977, s. 47-48) a M. Vančo (1995, s. 149-152).

32 Možnosti, že by obe stavby vznikli pôsobením jednej staviteľskej dielne (Vančo, 1998, s. 128-129), odporujú 
technologické odlišnosti aplikované pri ich murovaní. Kým v Kostoľanoch boli v klenbe presbytéria a záklen-
koch okien použité prečnelkové klenby, okná kostola v Kopčanoch majú záklenky vyskladané z radiálne kla-
dených klenákov a stredového trojuholníkového klenáku. V Kostoľanoch zatiaľ nebolo doložené ani využitie 
stužovacích trámových klieštin v hmote muriva, ako to doložili výskumy v Kopčanoch (Sabadošová, Havlík, 
2008, s. 61, 64).   

33 Spôsob umiestnenia dreva v murive, jeho funkčný charakter, forma povrchového opracovania a minimálna 
infektácia nedávajú príčinu na pochybnosti o jeho primárnej polohe v kamennej stavbe. V prípade druhotného 
použitia z predpokladanej staršej drevenej stavby, ako to pripúšťajú Baxa – Maříková-Kubková (2011, s. 159; 
2013, s. 221), by prvok musel byť výrazne infektovaný, ako to naposledy zdôvodnil Mgr. P. Barta, PhD., v do-
kumente STV Staroslovanské kultúrne centrá – Kostoľany pod Tribečom, odvysielanom 8. 7. 2012. Navyše 
P. Baxom a J. Maříkovou-Kubkovou uvádzané  prakticko-stavebné, prípadne symbolické dôvody na druhotné 
použitie takéhoto brvna je problematické akceptovať, keď si uvedomíme dostatok zdroja dubového dreva v bez-
prostrednom okolí stavby a riziko použitia rozsušeného starého brvna v nosnom prvku lešenárskej konštrukcie. 
Taktiež symbolický význam použitia staršieho prvku (spólie) pri dočasnej drevenej lešenárskej  konštrukcii 
nedáva zmysel, keďže sa po rozobratí lešenia väčšia časť brvna vybiehajúca z múru odstránila a menšia pone-
chaná časť v murive sa prekryla omietkou bez možnosti vidieť ju. 

34 Ojedinelosť zachovania takýchto technologických prvkov v predrománskej architektúre, ako aj nedostatok ďal-
šieho zrovnávacieho materiálu nepripúšťa ich využitie ako datovacieho kritéria.
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Obr. 15: 
Kostoľany pod Tribečom. 

Okná južnej fasády lode 
(M. Bóna, 2001)

Obr. 16: 
Kostoľany pod Tribečom. 

Sondy okolo južného okna 
presbytéria 

(M. Bóna, 2001)

Obr. 17: 
Kostoľany pod Tribečom. 

Interiér predrománskej časti 
kostola 

(M. Bóna, 2010)
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Obr. 18: Kostoľany pod Tribečom. 
Sonda v čele klenby presbytéria (M. Bóna, 2010)

Obr. 19: Kostoľany pod Tribečom. 
Maltové odtlačky brvien v konštrukcii dlážky presbytéria (M. Bóna, 2010)
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S datovaním kostolianskeho kostola do 9. až začiatku 10. storočia by si nemusela protire-
čiť ani doterajšia absencia súdobých archeologických nálezov z jeho okolia, keďže výskum 
v okolí stavby sa zatiaľ uskutočnil len na malej ploche. Navyše s pochovávaním v okolí kostola 
sa v prípade jeho pôvodnej misijnej funkcie mohlo začať až v neskoršom období, ako na to 
dávnejšie upozornil A. Habovštiak (1968, s. 71-72). Za súčasného stavu poznania preto vznik 
kamennej stavby rámcovo možno začleniť do rozmedzia 9. až začiatku 10. storočia. 

B - 2. predrománska stavebná etapa 

Počas jednej z mladších predrománskych úprav sa v interiéri kostola zrealizovala nová mal-
tová dlážka s vyvýšenou úrovňou v presbytériu, ktorá bola archeológmi vyhodnotená ako pri-
márna a konštrukčne súvisiaca s  murovaným vyrovnávacím schodiskom (Habovštiak, 1968, 
69; Baxa, Maříková-Kubková, 2011, s. 89, 92; Maříková-Kubková, 2011, s. 90). Jej torzálne 
zachované podkladové zvyšky sa naposledy dali skúmať len v presbytériu, keďže po archeolo-
gickom preskúmaní A. Habovštiakom bola dlážka pri stavebných prácach v roku 1965 plošne 
odstránená. V severnej časti presbytéria sa z dlážky zachovala už iba časť kamenno-hlinitého 
podkladového násypu, ktorý niesol vrchnú poterovú vrstvu v úrovni okolo 62 cm nad prírodným 
terénom (Habovštiak, 1968, s. 69, obr. 12). O druhotnom pôvode tejto poterovej dlážky sved-
čia nielen konštrukčné zvyšky primárnej dlážky tesne nad prírodným terénom, ale aj jednotná 
povrchová úprava obvodových stien začínajúca už od úrovne terénu, kde bola neskôr prekrytá 
podkladovým násypom poterovej dlážky. V časti násypu pod vyrovnávacím schodiskom sa zis-
tili tiež úlomky staršej omietky s povrchovou úpravou, čo jednoznačne dokladá mladší pôvod 
konštrukcie schodiska a s ním súvisiacej dlážky. 

Zo schodiska vymurovaného z väčších blokov plochého kameňa sa ucelene zachoval len 
spodný stupeň výšky 18 – 21 cm a šírky 24 cm, ako aj časť muriva 2. stupňa, pričom podľa 
odstupňovania poterovej dlážky v lodi a presbytériu malo schodisko spolu tri stupne (obr. 22). 
V severnej časti lode pod úrovňou poterovej dlážky A. Habovštiak identifikoval prepálený terén 
a vrstvu uhlíkov (1966, s. 21), čo spolu so stopami požiaru identifikovanými v roku 2010 na juž-
nej stene presbytéria naznačuje, že opísaná nová dlážka mohla tvoriť súčasť obnovy požiarom 
poškodenej stavby.

Podľa záverov starších výskumov sa s opísanou poterovou dlážkou spájal aj vznik interié-
rovej omietky s freskami, keďže jej spodný okraj končil v úrovni dlážky (Habovštiak, 1968,  
s. 61, 70; Fodor, 1968, s. 102; naposledy Maříková-Kubková, Berger, 2009, s. 148). Avšak táto 
skutočnosť nemôže byť argumentom na jednoznačné určenie súčasného vzniku oboch prvkov. 
Stratigrafie dlážok totiž ukázali, že opísaná poterová dlážka bola funkčná až do vzniku novšej 
maltovej dlážky z 13. storočia, takže akékoľvek omietky, ktoré by ju svojou úrovňou rešpekto-
vali, mohli vzniknúť v dlhšom časovom rozpätí pred 13. storočím.35  

35 A. Habovštiak (1968, 70) zo zisteného vzťahu medzi poterovou dlážkou a freskovou omietkou vyvodil záver, 
že „fresková výzdoba je viac-menej súčasná, alebo aspoň časovo blízka stavbe pôvodného kostola“, čiže úplne 
nevylúčil ani mladší vznik fresiek oproti najstaršej poterovej dlážke, pričom hornú hranicu vzniku freskovej 
omietky stanovil na základe stratigrafie mladšej poterovej dlážky do obdobia vybudovania neskororománskej 
prístavby okolo polovice 13. storočia. Mladšia poterová dlážka v predrománskej lodi totiž už svojou úrovňou 
prekrývala spodný okraj freskovej omietky a zároveň zodpovedala najstaršej zistenej dlážke v neskororomán-
skej prístavbe z polovice 13. storočia, na základe čoho bola zaradená do rovnakého obdobia (Habovštiak, 1968, 
s. 60, 70, 72). V časti predrománskej lode však dlážka mala odlišný charakter maltového poteru s obsahom 
hrubého štrku a v časti prístavby jej povrch tvorili ploché kamene spájané maltou (Habovštiak, 1968, s. 57, 72). 
Práve táto odlišnosť povrchu dlážky pripúšťa napriek ich jednotnej výške predpokladať, že dlážka emporovej 
prístavby sa o niečo neskôr napojila na staršiu poterovú dlážku predrománskej lode pri zachovaní rovnakej 
nivelety. V takom prípade by sa vznik mladšej poterovej dlážky v lodi a zároveň aj stanovenie hornej hranice 
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S mladšou predrománskou stavebnou etapou zrejme súvisí aj nová vrstva fragmentárne za-
chovanej exteriérovej omietky, ktorú ale nemožno stratigraficky prepojiť s opísanou dlážkou. 
Zvyšky tejto nesúdržnej omietky boli identifikované najmä v horných vrstvách obvodových 
múrov a od materiálu pôvodnej povrchovej úpravy sa odlišujú frakciou piesku, obsahom uhlí-
kov a ojedinele i tehál a rastlín (Zeman, 2009, vzorky č. 4, 9, 10). Vizuálne podobnou maltovi-
nou boli uskutočnené aj úpravy parapetov južných okien lode a vymurovanie východného štítu 
presbytéria36, avšak aj v tomto prípade chýbalo priame stratigrafické prepojenie, čo neumožňuje 
vytvoriť si jednoznačné závery o súčasnom vykonaní opísaných úprav a o ich časovom odstupe 
od prvej stavebnej etapy. 

C - 3. predrománska stavebná etapa 

V časti nadzemných murív sa k jednoznačnejším záverom dospelo pri ďalšej predromán-
skej prestavbe, počas ktorej uskutočnili druhotné zmenšenie severných okien lode a zmenu ich 
tvaru. Na rozdiel od predošlých stavebných úprav tu bola použitá kriedovo biela, veľmi jemná 
a zároveň tvrdá omietková zmes s minimálnym obsahom jemného plniva (Zeman, 2009, vzorka 
č. 7). Viacnásobným nanášaním a zahládzaním tejto zmesi sa pri vonkajšom vyústení špaliet 
dosiahlo zmenšenie okien a zaoblením ich pôvodných parapetných kútov otvory nadobudli 
nový vajcovitý tvar s rozmermi okolo 52 x 36 cm (obr. 9:C, 11:C, 14). Smerom dnu sa vrstva 
novej omietky postupne stenčovala zo 7 cm až na 0,5 cm, čím sa dosiahol mierne roztvorený 
pôdorys špaliet. Pri strednom okne sa roztváranie zvýraznilo aj čiastočným osekaním vnútor-
ných nároží s odtlačkami debnenia. Dôležitým zistením pri východnom okne na severnej stene 
bolo, že na povrchu novej omietky sa zachovali zvyšky vápenného náteru svetlookrovej fareb-
nosti (obr. 10:N) a že omietka prekrývala aj staršiu povrchovú úpravu z predchádzajúcej etapy 
„B“ (obr. 10: B, C). V rámci sondovaných severných okien sa na ich špaletách nezistili žiadne 
stopy po osadení trvalej okennej výplne. 

Na vonkajších špaletách južných okien lode a východného okna presbytéria sa takáto úprava 
nedoložila a absentujú v nich akékoľvek stopy novej omietky (obr. 12, 15). Je preto pravde-
podobné, že  zmenšenie bolo urobené len na severných oknách, pravdepodobne kvôli poveter-
nostným vplyvom. 

Pri západnom okne na severnej fasáde lode sa preukázala aj priama stratigrafická prepo-
jenosť medzi vrstvou zmenšujúcou svetlosť okna a samostatnou omietkovou vrstvou sever-
nej fasády, zachádzajúcou pod neskororománsku prístavbu. Zvyšky tejto vyhladenej súdržnej 
omietky sa len vo fragmentoch zistili aj na južnej fasáde lode a na fasádach presbytéria, kde 
dosadajú priamo na primárnu povrchovú úpravu „A“.37    

Na základe týchto zistení sa korigovali závery starších výskumov, podľa ktorých by vajco-

možného vzniku freskovej omietky dalo očakávať hlbšie ako pred polovicou 13. storočia. V súčasnosti sa tento 
predpoklad už nedal overiť kvôli plošnému zlikvidovaniu všetkých mladších dlážok, uskutočnenému v roku 
1965 na podnet SÚPSOP v Bratislave s cieľom prinavrátiť pôvodné proporcie interiéru kostola (Habovštiak, 
1968, s.  60). 

36 V spodnej časti štítu sa odkrylo zamurované lôžko vyhnitého trámu prierezu 26 x 16 cm, situovaného pozdĺž 
celej dĺžky východnej fasády presbytéria, ktoré počas neskoršej stredovekej prestavby vyplnili nahrubo otesa-
nými kamennými blokmi (Bóna, 2010, s. 74).

37 Keďže v blízkosti fragmentov omietky „C“ sa tiež zistili aj fragmenty staršej málo súdržnej omietky „B“ 
prekrývajúcej primárnu povrchovú úpravu „A“, predpokladám, že pred nahodením omietky „C“ bola odstráne-
ná väčšina plôch nesúdržnej omietky „B“, ktorá sa aj preto zachovala len v malých fragmentoch. K celkovému 
fragmentárnemu zachovaniu mladších omietok, žiaľ, prispeli aj reštaurátori ich osekaním v roku 1965, v snahe 
dostať sa na primárnu omietkovú vrstvu (uvádza Šášky, 1968, s. 93), čo pri porovnaní s terajším stavom jej 
zachovanosti preukazujú aj dobové fotografie.
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Obr. 20: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia kolových jamiek v lodi: C,D,E a v presbytériu: A,B,F. (M. Bóna, 2010 a AÚ SAV, 1965)
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Obr. 21: Kostoľany pod Tribečom. 
Nástenné maľby  na južnej stene lode 
(M. Bóna, 2010).

Obr. 22: Kostoľany pod Tribečom. 
Zvyšok schodiska do presbytéria 
(M. Bóna, 2010).

Obr. 23: Kostoľany pod Tribečom. 
Neskororománska empora 
(M. Bóna, 2008).
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vitý tvar severných okien mal byť pôvodný a podoba južných okien lode mala byť výsledkom 
neskoršej úpravy (Šášky, 1968, s. 84). Opísanú prestavbu zatiaľ len podľa archaického charak-
teru zmenšených okien a časového zaradenia následnej stavebnej etapy možno zaradiť do pred-
románskeho obdobia, avšak nateraz bez možnosti jej bližšieho časového vymedzenia.

d – 4. predrománska až ranorománska etapa 

V poradí štvrtá identifikovaná stavebná úprava sa týka interiérovej omietky s plošnou ma-
liarskou výzdobou, ktorá sa realizovala podobnou omietkovou zmesou (typ „D“), aká bola 
uplatnená aj v predchádzajúcej etape.38 Superpozícia omietky voči staršej omietke „C“ bola 
preukázaná sondážou vo východnom i v strednom okne severnej fasády lode. V nich nová 
omietka prekrýva staršiu vyhladenú vrstvu so zvyškami okrového náteru a smerom do interiéru 
sa výrazne rozširuje. Pri špaletách na  východnom okne sa od ich stredu smerom dnu rozširuje 
z 1 cm na 3,5 cm, v parapete až na 5 cm, a pokračuje ďalej po ploche severnej interiérovej steny 
(obr. 10: D). V strednom okne sa omietka špaliet smerom dnu rozširuje zo 4,5 cm až na 8 cm, 
pričom bola nanášaná vo viacerých vrstvách vyplnených úlomkami bridlíc (obr. 11:D).

Ďalej sa sondážou zistilo, že nová omietka, plynulo prechádzajúca z parapetu východného 
okna na severnú interiérovú stenu lode, nesie zvyšky predrománskej maľby. Maľba pod oknom 
vytvárala samostatné pole s postavou svätca a končila obvodovým rámom len niekoľko centi-
metrov pod okenným  parapetom, pričom tvorila organickú súčasť celej koncepcie maliarskej 
výzdoby interiéru.39  

Vzhľadom na materiálovú podobnosť omietkových vrstiev opísanej a predchádzajúcej sta-
vebnej etapy sa naskytá otázka o možnosti ich bezprostrednej časovej nadväznosti. S takouto 
možnosťou by si ale protirečila odkrytá situácia v špalete východného okna, kde nová vrstva 
prekrýva staršiu dobre vyhladenú omietku „C“, nesúcu fragmenty svetlookrového vápenného 
náteru (obr. 10:C,D). Aj odlišnosť stavebných zámerov pri realizovaných úpravách špaliet na 
severných oknách sa prihovára za väčší časový odstup. Kým v predošlej stavebnej etape sa 
výraznou hrúbkou omietkovej vrstvy „C“ okná zúžili len na vonkajšej strane a smerom dnu sa 
aj na úkor osekania vnútorných rohov špaliet docielilo ich výraznejšie roztváranie smerom dnu, 
tak v mladšej úprave sa  tento výsledok znegoval, keďže sa hrúbka omietky „D“ v špaletách 
smerom dnu rozširovala až na 8 cm. Ukazuje sa teda, že medzi opísanými etapami by mohol 
byť väčší, i keď zatiaľ bližšie nedefinovateľný časový odstup. 

Vzhľadom na doteraz zistené stratigrafie omietkových vrstiev sa ale predrománska maľo-
vaná výzdoba interiéru nedá pokladať za primárnu súčasť stavby, ako to zhodne doteraz in-
terpretovali autori jej výskumov (Fodor, 1968, s. 101-102; Maříková-Kubková, Berger, 2009,  
s. 148). Opísaná omietková vrstva „D“ je totiž v interiéri minimálne treťou povrchovou úpra-
vou stien, a preto bude úlohou revízneho sondážneho reštaurátorského výskumu overiť, či pod 
ňou situovaná staršia vrstva, dávnejšie pokladaná len za „vyrovnávaciu“ (Fodor, 1968, 101-
104), v skutočnosti nebude samostatnou omietkovou vrstvou.40 

38 Novšia omietka je ale viac sfarbená do okrova a obsahuje menší počet uhlíkov. Rovnako ako omietka „C“ po-
zostáva z prevládajúceho (okolo 99 %) spojiva nad plnivom, pričom spojivo tvorí dolomitické vápno (Zeman, 
2009, vzorky č. 6 a 8).

39 Dnes už takmer úplne vyblednutú maľbu zachytávajú fotografie zo 60. rokov 20. storočia (Fodor, 1968, obr. 10; 
Maříková, 2009, s. 126, obr. 29).

40 Na výraznú vyhladenosť a sfarbenosť tejto „vyrovnávacej vrstvy“ upozornil už L. Šášky (1968, s. 82,  pozn. 4),  
avšak v kolaudačnej zápisnici zreštaurovaných malieb z 12.11. 1969 sa reštaurátor, akad. mal. J. Janíček, jed-
noznačne vyjadril za primárnosť výmaľby a za jej okamžité realizovanie do záverečnej vrstvy na pôvodnom 
murive.
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V časovom zaradení výmaľby sa väčšina historikov umenia vyjadrila za ich predrománsky 
pôvod v 11. storočí, poprípade na začiatku 12. storočia (Krása, 1968, s. 124; Bakoš, 1968,  
s. 181; Gerát, 2007, s. 32-34; Maříková-Kubková, - Berger, 2009, s. 150-151). To by v prípade 
správnosti takéhoto určenia bolo aj v súlade s teraz zistenou stratigrafiou, dokladajúcou ich 
druhotnosť oproti samotnej staršej stavbe z 9. až začiatku 10. storočia.41 M. Tóthová sa ale 
pre konzervatívno-provincionálne črty fresiek priklonila k ešte neskoršiemu datovaniu malieb 
do prelomu 12. a 13. storočia (1974, s. 76). Napriek súčasnému prehodnocovaniu datovania 
ňou použitých zrovnávacích analógií (Maříková-Berger, 2009, s. 149), bližšie časové zaradenie 
kostolianskych nástenných malieb budeme môcť očakávať až od výsledkov prebiehajúceho 
reštaurátorského sondážneho výskumu, prípadne po 14C datovaní omietok.

41 Prítomnosť votívnej scény, pokladaná za jeden z argumentov primárnosti malieb, v skutočnosti môže súvisieť 
s výraznejšou úpravou stavby, spojenou napr. so zmenou svetského patróna kostola, prípadne môže zachytávať 
udalosť založenia stavby ako historickú pripomienku. 

Obr. 24: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia neskororománskeho portálu 

(Zameranie a kresba M. Bóna)

Obr. 25: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia neskororománskej sväteničky 

(Zameranie a kresba M. Bóna)
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E – vrcholnorománska staveb-
ná etapa 

V poradí piata identifikovaná 
stavebná etapa priniesla výraz-
nú prestavbu južného okna pres-
bytéria.42 Bol pritom vytvorený 
väčší otvor na mieste dnešného 
okenného novotvaru zo 60. ro-
kov 20. storočia. Románske okno 
malo oproti pôvodnému predro-
mánskemu oknu vyššie položený 
parapet a sondážne bola z neho 
identifikovaná východná  „roz-
tváravá“ špaleta s výškou 80 cm, 
vymurovaná z lomového kameňa 
(obr. 16:E2).43 V hornom ukonče-
ní špalety sa nezachovali žiadne 
náznaky po nábehu pôvodného 
záklenku, pričom dnešný zákle-
nok i západná špaleta sú výsled-
kom rekonštrukcie v 60. rokoch 
20. storočia. 

Použitý druh maltového spoji-
va sa na inom mieste pamiatky ne-
identifikoval a pre absenciu histo-
rických exteriérových omietok je 
problematické túto úpravu časovo 
zaradiť. Podľa charakteru špaliet 
možno len predpokladať, že bola 
urobená ešte pred nasledujúcou   
neskororománskou a podstatne 
rozsiahlejšou prestavbou kostola, 

využívajúcou výrazne odlišný stavebný materiál. Do vrcholnorománskeho obdobia možno za-
radiť aj dnešný východný štítový múr lode, ktorý na základe 14C datovania lešenárskej guľa-
tiny vznikol v rozmedzí 2. polovice 12. až začiatku 13. storočia (Barta, Bóna, 2011, s. 101).  
   
F – 1. neskororománska stavebná etapa 

V  poradí šiesta stavebná etapa sa týka rozsiahlej prestavby predrománskeho kostola, usku-
točnenej západným rozšírením lode formou prístavby s murovanou emporou a vežou (obr. 3).  
 

42 Pri prestavbe bola použitá bledobežová maltová zmes s frakciou drveného piesku do 10 mm a ako stavebný 
materiál – lomový kameň a v malej miere aj tehla.

43 Na základe nej sa možno domnievať, že okno malo aj smerom von i dnu „roztváravé“ špalety. Vonkajšia časť 
západnej špalety ale zanikla pri barokovej prestavbe a vnútorné špalety v roku 2010 neboli skúmané. Zloži-
tejší vývoj okna v románskom období naznačuje zvyšok o niečo staršej špalety situovanej 26 cm východne od 
dnešnej, vymurovanej z podobného materiálu (obr. 16:E1).  

Obr. 26: Kostoľany pod Tribečom. 
Južná a severná fasáda veže s vývojovou analýzou: F – polovica 
13. stor., G – 3. štvrtina 13. stor., H – 14. – 15. stor., J: 18. stor. 

(Zameranie a kresba OGD Bratislava a M. Bóna)
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Rozšírenie lode bolo sprevádzané čiastočnou asanáciou jej západného obvodového múru so 
vstupným otvorom, pričom ponechané bolo juhozápadné a severozápadné nárožie lode spolu 
s krátkymi okrajovými úsekmi západnej steny, zabezpečujúcimi stabilitu naklonených bočných 
stien lode.44 

Obvodové múry novej prístavby hrúbky 95 – 105 cm vymedzili približne štvoruholníkový 
pôdorys interiéru 5,5 – 5,7 x 6,5 m, čím sa doterajšia pôdorysná plocha lode strojnásobila. Výš-
ka novej prístavby sa prispôsobila výške predrománskej lode a nad túto úroveň vystupovala len 
hmota emporovej hranolovej veže. 

Ako stavebný materiál bol použitý lomový svetlosivý, žltkastý i ružový kremenec kvádrovej 
odlučnosti, spájaný pevnou bledosivou maltou. Všetky nárožia prístavby boli po celej výške 
armované kvádrami z opracovaného sivého a zelenkavého spečeného tufu (Pivko, 2012, s. 3-4), 
pričom z rovnakých kvádrov boli vyskladané aj nárožia špaliet portálu v južnej stene a emporo-
vé piliere. Opracovaný tuf sa uplatnil aj na samotnom ostení vstupného portálu v strede južnej 
fasády prístavby, v dekoratívnych konzolkách emporových oblúkov, na sväteničke a krstiteľ-
nici, ktoré patria k primárnym prvkom prístavby (obr. 23 – 25).45 V časti emporovej veže boli 
ale nárožia odlišne armované tehlami s prímesami pliev (rozmery 26 x 12,5 – 13 x 5,5 – 6 cm) 
a rovnakým spôsobom boli vyskladané aj okná  v 2. a 3. čiastočne zachovanom podlaží veže.

Na rozdiel od starších zistení (Šášky, 1968, s. 87), povrchová úprava fasád prístavby pozo-
stávala z roztieranej ložnej malty po okolí ložných škár, za ponechania čelných plôch lomo-
vého kameňa v neomietnutom stave, pričom minimálne armovacie kvádre boli pokryté vápen-
ným náterom. Pôvodné vrstvy vápenných náterov na ploche fasád, uvádzané L. Šáškym (1968,  
s. 87), teraz neboli identifikované. Len na pôvodnom murive veže sa na roztieranej vrstve iden-
tifikovala ďalšia tenká súvislejšia vrstva omietky. V interiéri sa uplatnila  plošná tvrdá krycia 
omietka so zvlneným povrchom, pričom kvádrové murivo pilierov pokrýval hustý vápenný 
náter. Z kamennej dlažby, identifikovanej fragmentárne počas archeologického výskumu v ro-
koch 1964 – 1965 (Habovštiak, 1968, s. 57, 60), sa dodnes v primárnej polohe nezachovalo nič 
(Baxa, Maříková-Kubková, 2010, s. 7).  

Vstup do prístavby a zároveň do celého sakrálneho objektu viedol cez zmienený kamenný 
portál s ústupkovou profiláciou, prechádzajúcou do archivolty. Nad ním situované dve polkru-
hové okná zabezpečovali presvetlenie prístavby a jedno štrbinové okienko v strede západnej 
fasády osvetľovalo emporu. 

Empora, vypĺňajúca západnú časť interiéru, tvorila spolu s vežou primárnu súčasť prístav-
by. Jej otvorené prízemie vymedzovali dva nosné piliere, vynášajúce čelné klenbové oblúky 
i medziľahlé klenbové pásy, dosadajúce na kamenné nábežné rímsy (obr. 23). Na rozdiel od 
doterajších názorov (Šášky, 1968, s. 91), sondy do nábehov klenieb i klenbových pásov doložili  
 

44 Podľa A. Habovštiaka bolo uskutočnené ucelené zbúranie západného múru predrománskej lode až v novoveku, 
keďže jeho nadzemné konštrukcie boli v čase výskumu v období medzi rokmi 1964 – 1965 zachované až po 
úroveň novovekej dlážky z prelomu 16. a 17. storočia (1966, odbor. denník, s. 20-21). Do úvahy však prichádza 
aj možnosť, že po realizovaní neskororománskej prístavby boli v okolí pôvodného vstupu ponechané len spod-
né časti nadzákladovej úrovne západného múru, ktoré podopierali naklonené bočné steny predrománskej lode 
a zároveň sa tým dosiahol priehľad z novej empory do presbytéria. 

45 Niektorí autori síce ostenie portálu pokladali za staršie, prenesené sem zo staršieho vstupu v asanovanej zá-
padnej stene predrománskej lode (Habovštiak, 1966, odbor. denník, 21;  Šášky, 1968, s. 88; Kresánek, 2009,  
s. 326), vychádzajúc z jeho nerovnomerného vyskladania a zo stlačenej archivolty s odlišnou profiláciou. Avšak 
pre takéto tvrdenia doteraz neboli zistené žiadne exaktné doklady. Použitý stavebný materiál i tvaroslovie sa 
skôr prikláňajú k možnosti zaradiť aj ostenie portálu do kamenárskej kolekcie vyhotovenej až pre emporovú 
prístavbu, pričom dôvody na posuny v archivolte a jej deformovaný tvar treba hľadač skôr v statickej poruche, 
prejavujúcej sa v podobe zvislej trhliny práve nad ostením portálu už v 13. storočí.   
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Obr. 27: Kostoľany pod Tribečom. 
Odkryté bifórium na západnom priečelí veže 

(M. Bóna, 2000).

Obr. 29: Kostoľany pod Tribečom. 
Odkryté zvyšky barokovej sakristie 

(M. Bóna, 2010).

Obr. 30: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia barokovej výzdoby fasád veže 

(Zameranie a kresba M. Bóna).

Obr. 28: Kostoľany pod Tribečom. 
Dokumentácia bifória na západnom priečelí veže 

(Zameranie a kresba M. Bóna).
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primárny neskororománsky pôvod bočných klenbových polí a nepriamo aj pôvodnú existenciu 
stredového poľa klenby, ktoré neskôr premurovali. Sondami v úrovni poschodia empory sa vy-
lúčila možnosť jej pôvodného sprístupnenia z exteriéru a doložil sa pôvodný prístup z interiéru 
po schodisku situovanom popri severnej stene. 

Poschodie empory bolo tvorené konštrukciou podvežia, otvárajúceho sa do lode čelným ob-
lúkom. Nález primárnych trámov v dolnej úrovni 1. podlažia veže dokladá pôvodné prekrytie 
poschodia empory trámovým stropom, pričom prístup do veže zrejme viedol po rebríku cez 
strop v podveží.46 Kým stredná časť poschodia empory bola od východu vymedzená zmiene-
ným vynášacím oblúkom podvežia a murovaným parapetom, okrajové časti boli vymedzené 
len murovanými parapetmi. Empora mala teda podobný charakter ako napríklad empora kos-
tola v Jure nad Hronom, pri ktorej L. Šášky upozornil aj na zhodné rozmery s emporou kosto-
lianskeho kostola (1968, s. 88). 

Zo samotnej neskororománskej veže s vonkajšími rozmermi 2,5 x 3 m sa podľa revízneho 
výskumu zachovala len spodná časť. Na všetkých stranách 2. podlažia bola členená jednodu-
chými polkruhovo zaklenutými okienkami, ktorých špalety boli vyskladané z plevových tehál 
(obr. 26).47 Z okien vyššieho, neucelene zachovaného podlažia sa zachovala len časť špalety 
východného a južného okna, takže pôvodnú podobu a ani rozmery týchto okien nepoznáme. 
Zvyšok veže, vrátane 3. nadzemného podlažia, bol premurovaný v nasledujúcej etape. 

Skutočnosť, že veža bola ešte v neskororománskom období v hornej časti premurovaná, je 
ďalším dokladom o vážnych statických problémoch, ktoré sa objavili už pri budovaní empo-
rovej prístavby. Statické poruchy vyvolalo predovšetkým zlé založenie južného emporového 
piliera nad starším hrobom (Habovštiak, 1968, s. 60), čo spôsobilo jeho poklesnutie voči sever-
nému pilieru o cca 12 – 13 cm. Problémy so založením empory sa prejavili aj výraznou verti-
kálnou trhlinou na južnom priečelí emporovej prístavby, ako aj deformáciou muriva veže, do-
loženou vybúlením južnej špalety východného okna na 3. podlaží, čo nakoniec viedlo aj k sta- 
tickej havárii veže.

Pri časovom zaradení opísanej stavebnej etapy možno zotrvať na doterajších názoroch 
(Šášky, 1968, s. 89), spájajúcich rozšírenie kostola s novým majiteľom obce – Andrejom, 
synom Ivanku z rodu Hunt-Poznanovcov, ktorý krátko po roku 1241 vybudoval neďaleký 
Gýmešský hrad a postupne okolo polovice 13. storočia získal aj jednotlivé obce v okolí hradu. 
Tvaroslovie architektonických prvkov (portál, piliere, nábežné rímsy) si s takýmto časovým 
zaradením neprotirečia. Keďže dendrochronologický výskum stropných trámov v časti pod-
vežia empory priniesol len datovanie spodnej hranice možného vyťatia dreva do rozmedzia 
rokov 1171 – 1191 a doterajšie výsledky archeologického výskumu umožnili len rámcové 
datovanie prístavby do obdobia po 12. storočí (Habovštiak, 1968, 73), aj teraz pri zohľadnení 
známych historických súvislosti možno predpokladať, že  prístavba vznikla okolo polovice 
13. storočia.

G – 2. neskororománska stavebná etapa 

V poradí 7. stavebná etapa reagovala na statickú haváriu veže, ktorej dve horné poškodené 
podlažia boli po rozobratí nanovo vymurované (obr. 26). Počas rekonštrukcie bolo už použité 

46 Dnešný vstup do veže vedúci z podkrovia nad emporovou prístavbou vznikol až neskôr dodatočným zväčšením 
pôvodného vetracieho okna. 

47 Z časových dôvodov veža nebola v 60. rokoch 20. storočia sondážne skúmaná, a tak sa jej románsky pôvod ne-
poznal, čo viedlo k domnienke o jej pôvodnej drevenej konštrukcii a vymurovaní až v 18. storočí (Šášky, 1965, 
s. 2).
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odlišné, čisto tehlové murivo z plevových tehál (25 x 12,5 x 5 – 5,5 cm), spájaných menej 
pevnou hnedošedou jemnozrnnou maltou. Podobnú štruktúru mala aj krycia omietka muriva  
s nahrubo zahládzaným povrchom bez vápenného náteru.   

V rámci nového 3. nadzemného podlažia veže bolo na západnom priečelí sondážne odkryté 
ucelene zachované bifórium, ktorého záklenok i stredový stĺpik boli vyskladané z omietaných 
tehál (obr. 27, 28). Prítomnosť rovnakých bifórií sa sondami preukázala aj na mieste neskôr 
prestavaných okien zvyšných fasád (obr. 26). 

Na najvyššom 4. podlaží sa zachovalo len severné bifórium, keďže na mieste zvyšných bi-
fórií bola neskôr uskutočnená radikálna prestavba okien. Zistená pôvodná šírka južného okna 
pritom naznačuje, že sa tu mohlo nachádať trifórium. 

Časové zaradenie opísanej etapy vychádza z tvaroslovia okenných otvorov, ktoré umožňujú 
prestavbu zaradiť ešte do neskororománskeho obdobia, pravdepodobne do 3. štvrtiny 13. sto-
ročia. 

h – gotická stavebná etapa 

Pretrvávajúce statické problémy v neskororománskej časti lode neskôr viedli k dodatočnému 
zamurovaniu niektorých okien emporovej veže. Okno na 2. podlaží južnej fasády bolo úplne 
zamurované spolu s oknom na 3. podlaží západnej fasády, pričom na oknách na 3. a 4. podlaží 
severnej fasády boli len čiastočne zamurované bifóriá (obr. 26). Kvôli neskorším barokovým 
prestavbám zvyšných okien 4. podlažia sa dá ich čiastočné zamurovanie len predpokladať. 

Na 2. podlaží veže sa zároveň uskutočnila prestavba východného okna na vstup do podkro-
via lode. Podľa vizuálnej zhodnosti mált bola vtedy upravená aj horná časť východného štítu 
presbytéria, čo nepriamo naznačuje úpravu, prípadne celkovú obnovu krovu. Východné okno 
presbytéria bolo prestavané na štrbinové okienko s obojstranne roztvorenými špaletami (obr. 
12), pričom výskyt fragmentov novej hladenej a zvlnenej omietky na viacerých miestach fasád 
dokladá súčasné plošné preomietnutie celej stavby. V časti ukončenia románskej koruny veže 
sa na novej omietke zachovali aj zvyšky okrovo-žltého náteru.

Časové zaradenie tejto stavebnej etapy môže na úrovni dnešného poznania vychádzať len 
z tvaroslovia východného okienka presbytéria a z charakteru exteriérovej omietky. Vzhľadom 
na orientačné zaradenie predchádzajúcej etapy možno predpokladať, že ide ešte o ranogotickú, 
respektíve vrcholnogotickú prestavbu, uskutočnenú v priebehu 14. storočia.

i – predpokladaná neskororenesančná stavebná etapa 

Z najstaršej novovekej prestavby kostola boli len útržkovito identifikované  úpravy  jem-
nozrnnou piesčitou maltovinou v časti novej tehlovej podstrešnej rímsy predrománskej lode  
a v južných oknách predrománskej stavby, ktoré sa dali len rámcovo stratigraficky zaradiť pred 
nasledujúcu barokovú prestavbu. Nie je vylúčené, že súviseli s neskororenesančnými úprava-
mi v interiéri objektu, ktoré boli doložené v podobe výstavby murovanej kazateľnice po roku 
1600 a v podobe výstavby základu pod bočný oltár emporovej prístavby, archeologicky odkrytý 
v rokoch 1964 – 1965 (Habovštiak, 1968, s. 73). Vizitácia z roku 1657 už spomína štyri oltárne 
menzy, v tom čase bez oltárov, pričom nový mariánsky oltár sa uvádza až vo vizitácii z roku 
1674, keď jedna z menz bola už odstránená (Ragač, 2010, s. 110). 

S opísaným obdobím 16. – 17. storočia sa podľa výsledkov archeologického výskumu spája 
aj výstavba podmurovky obdĺžnikovej stavby s vnútornými rozmermi 2,9 x 3,8 m, situovanej 
12,6 m južne od presbytéria. Podľa nálezov sa predpokladá, že išlo o márnicu, prípadne zvonicu 
zrubovej konštrukcie (Habovštiak, 1968, s. 73). 
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J – vrcholnobaroková stavebná etapa 

Rozsiahla vrcholnobaroková obnova kostola bola podľa jednej z kanonických vizitácií  
(1731) iniciovaná Pavlom IV. Forgáčom a ukončená v roku 1721. S týmto datovaním súvisel aj 
nápis na víťaznom oblúku a stuha s letopočtom 1721, tvoriaca súčasť novej štukovej výzdoby 
povalového stropu (Šášky 1968, s. 91). Rovnako s datovaním prestavby časovo korešpondujú 
použité barokové značkované tehly (29 x 14 x 5,5 cm) s datovaním 1720 (PCFGTAR  MD-
CCXX). 

Obnova priniesla zmenu celkového vzhľadu kostola, čo sa dosiahlo úpravou okenných otvo-
rov a novým omietkovým plášťom. Najneskôr počas tejto obnovy boli zamurované severné 
okná lode a upravené južné. Vo veži boli  zamurované takmer všetky okná 2. a 3. podlažia 
a pôvodné bifóriá na 4. podlaží boli s výnimkou severného prestavané na veľké jednodielne 
polkruhové okná (obr. 26). Rovnako bolo  zamurované západné okno na južnej fasáde emporo-
vej prístavby a ponechané východné okno bolo prestavané. Strešné štíty lode i presbytéria boli 
nadstavané a ich sklon bol  prispôsobený tvaru novej strechy, pokrytej šindľovou krytinou. Celý 
exteriér stavby bol preomietnutý a vyzdobený iluzívnym nárožným kvadrovaním a okennými 
paspartami. V časti lode a presbytéria boli fasády zakončené geometrickým ozdobným vlysom, 
na ktorý dosadala nová profilovaná podstrešná rímsa. Bohato profilovanú podstrešnú rímsu 
získala aj samotná veža (obr. 30). 

Súčasne s prestavbou kostola bola k jeho západnej fasáde pristavaná malá sakristia, zanik-
nutá v 60. rokoch 20. storočia. Pri revíznom archeologickom výskume boli nanovo odkryté jej 
základy a maltové lôžka tehlovej dlažby (obr. 3, 29). Išlo o malú priechodnú prístavbu štvoru-
holníkového pôdorysu 4 x 4 m, prístupnú vstupom na južnej strane a prekrytú sedlovou stre-
chou s murovaným štítom. Interiér bol vydláždený signovanými tehlami48 a prepojený s loďou 
cez novo vybúraný vstup. 

V interiéri kostola sa pre statické poruchy nanovo vymurovali stredné polia klenieb oboch 
podlaží empory, ktorá bola už pred rokom 1713 rozšírená o bočné drevené ramená. Niekedy 
pred týmto rokom bol zrejme obnovený aj starší oltár Panny Márie s neskorogotickou sochou 
Madony (Slepčanová, 1985, s. 14, 16–19), ktorý sa v roku 1713 uvádza ako nový a v zreštau-
rovanej podobe dodnes zdobí interiér kostola. 

V priestore predrománskej lode bol pri severnej stene upravený starší murovaný stipes pre 
bočný oltár (Habovštiak, 1968, s. 61), nesúci obraz Zmŕtvychvstalého Krista a darovaný kosto-
lu panským úradníkom Jánom Hitmajerom. Väčšina týchto barokových súčastí kostola zanikla 
počas úpravy stavby v 60. rokoch 20. storočia.

k – neskorobaroková stavebná etapa (asi okolo polovice 18. storočia) 

Posledná identifikovaná novoveká prestavba kostola sa týkala len drobných opráv omietok 
a podstrešnej rímsy veže. Zrejme súčasťou opísaných najmladších úprav bol aj nový bočný 
oltár sv. Františka, ktorý uvádza vizitácia z roku 1779 (Ragač, 2010, s. 112).

48 Išlo o dva druhy tehál so značkami („CCF“ s rozmermi 30 x 15 x 6 cm, a „PCFGTAR MDCCXX“ s rozmermi 
29 x 13 x 5,5 cm), aké boli dávnejšie zistené aj v lodi, presbytériu a na empore (Šášky, 1968, s. 91).  
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ZÁvER

Napriek čiastkovému charakteru prezentovaných revíznych a doplnkových výskumov, boli zis-
tené nové skutočnosti, korigujúce a dopĺňajúce závery starších výskumov o vývoji tejto pamiat-
ky i o časovom zaradení jej jednotlivých vývojových etáp. Vďaka chronometrickému datovaniu 
primárneho konštrukčného prvku sa ukazuje ako reálne zaradenie vzniku najstaršej murovanej 
sakrálnej stavby už do 9. až do začiatku 10. storočia a jej začlenenie do okruhu stavieb veľko-
moravského obdobia. Podporu a ďalšie doklady pre takúto interpretáciu možno očakávať od 
ďalšieho chronometrického datovania primárnych prvkov a od prebiehajúceho reštaurátorského 
výskumu interiéru, ktorý môže tiež kompetentne reagovať na posledné zistenia o mladšom pôvo-
de predrománskych interiérových malieb. Doterajší rozsah a výsledky archeologického výsku-
mu v okolí kostola zatiaľ nedávajú príčinu na definitívne závery o jeho mladšom pôvode z 11. 
storočia. V prípade, že pôvodne išlo o misijný kostol zoborského kláštora, nemožno vylúčiť ani 
neskorší horizont  pochovávania v jeho okolí (Habovštiak 1968, s. 71-72), ale k tomu sa bude 
môcť zaujať stanovisko až po plošnom archeologickom výskume bezprostredného okolia stavby 
a blízkeho územia. Doterajšie povrchové prieskumy na území obce priniesli len zlomkové ná-
lezy k včasnostredovekému horizontu, pričom veľkomoravský horizont je najbližšie zachytený 
na pohrebisku strážnej osady pri susedných Ladiciach (Borzová, Pažinová, 2009; 2011, s. 73).

Prezentovaný výskum priniesol tiež dôležité poznatky týkajúce sa mladších vývojových etáp 
kostola, ktoré nielen obohatili doterajšie poznanie jeho stavebného vývoja, ale zároveň aj po-
slúžili pri vytváraní podkladov na prebiehajúcu korekčnú obnovu pamiatky. Úlohou budúceho 
interdisciplinárneho výskumu bude objasniť ďalšie neznáme súvislosti v postavení a význame 
tohto objektu v našich kultúrnych dejinách. 

Táto štúdia vznikla s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy  
č. APVV-0269-07
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SUMMARY

Outcomes of art-historical and architectural-historical research into the Roman Catholic St 
George’s Church in Kostoľany pod Tribečom

St George’s Church in Kostoľany pod Tribečom,  Zlaté Moravce district, western Slovakia, represents one 
of the two almost entirely preserved pre-Romanesque churches countrywide.  Its oldest pre-Romanesque 
part is still represented by a compactly preserved nave and orthogonal presbytery (Fig. 3). Contrary to 
earlier ascertainment (Šášky, 1968), all the six original windows of the nave were originally identically 
semicircular and built by means of timber boarding (Fig. 11-A). Except for the eastern window, remnants 
of another southern one have been found in the vaulted presbytery. The original church entrance on the 
ceased western facade reached the maximum width of 125 cm. The floor in the nave and presbytery was 
situated just above levelled natural ground. Although the archaeological finds date the stonework temple 
back to the beginning of the 11th century at the latest, the new radiocarbon dating of the primary timber puts 
it as early as to the turn of the 9th and 10th centuries (Barta, Bóna, 2010; 2011). Older presumptions about 
Great Moravian origin of the building and its possible function as a missionary church of the Benedictine 
monastery located under Zobor Hill near Nitra (Habovštiak, 1968; Ratkoš, 1985) are thus confirmed. 
Interpretation of stake hollows discovered in the church interior (Fig. 20) remains still disputed. Some 
archaeologists consider them an evidence of existence of an earlier wooden church (Baxa, Maříková-
Kubková, 2010; 2011), no compelling arguments, however, are available at the moment.

During the later pre-Romanesque reconstructions the nave’s northern windows were reduced and 
got an ovoid shape (Fig. 9). In the interior, a new mortar floor with elevated level in the presbytery was 
created. According to the actual detections the intact murals (Fig. 21) can be assigned to the earlier 
pre-Romanesque and early Romanesque adjustments. Most art-historians have dated the murals to the 
11th–12th centuries (Krása, 1968; Bakoš, 1968; Maříková-Kubková, Berger, 2009).

The most important rebuilding of the church came around the mid-13th century. The nave was widened 
westwards and an entrance portal, matroneum and dominant tower were situated in its new part (Fig. 3, 
23). As early as in the third quarter of the 13th century, static problems of the tower caused its renovation 
(Fig. 26). Two upper dismantled storeys were built afresh with bricks and sectioned by Romanesque 
double windows (Fig. 27, 28).

One of the most noticeable modern times developmental stages was the Baroque reconstruction 
finished in 1721. At that time, some of the mediaeval windows got bricked up, the remaining ones 
were modified and a small sacristy was added to the western side of the church (Fig. 3, 29). New outer 
plastering bore painted geometric decoration on the corners, around the window openings and under 
the roof ledge (Fig. 30). The interior acquired new decoration as well; the Romanesque matroneum was 
extended by a wooden aisle on each side.

The last structural changes came with the 1965–1969 conservation efforts aimed at rescuing the 
damaged monument. On the other hand, the preservationists tried to revive its former Romanesque 
appearance, which resulted in removal and thereby constant loss of the church’s earlier mediaeval and 
modern times features.

Figures:

Fig. 1. Kostoľany pod Tribečom, southwest view of the village with the dominating St George’s Church 
(M. Bóna, 2011).

Fig. 2. Kostoľany pod Tribečom, southeast view of St George’s Church (M. Bóna, 2012).
Fig. 3. Kostoľany pod Tribečom, ground plan of the church with developmental analysis (survey and 

drawing by OGD Bratislava and M. Bóna).
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Fig. 4. Kostoľany pod Tribečom, masonry structure of the northern facade of the nave and presbytery 
with “drip path” (PÚSR Bratislava, I. Imro, 1965).

Fig. 5. Kostoľany pod Tribečom, masonry structure of the presbytery with marked dividing lines of 
layers (M. Bóna, 2001).

Fig. 6. Kostoľany pod Tribečom, southern facade of the pre-Romanesque part with construction-histori-
cal analysis: A – pre-Romanesque masonry, B – Romanesque masonry, C – modern times masonry, D 
– historical plastering, E – division lines of masonry layers, F – walled in beam (survey and drawing 
by OGD Bratislava and M. Bóna).

Fig. 7. Kostoľany pod Tribečom, original surface finish in the presbytery interior (M. Bóna, 2010).
Fig. 8. Kostoľany pod Tribečom, original surface finish of the pre-Romanesque nave facades (M. Bóna, 

2001).
Fig. 9. Kostoľany pod Tribečom, eastern window of the nave’s northern facade (M. Bóna, 2001).
Fig. 10. Kostoľany pod Tribečom, stratification of plasterings in the eastern window of the nave’s 

northern facade (M. Bóna, 2001).
Fig. 11. Kostoľany pod Tribečom, stratification of plasterings in the middle window of the nave’s 

northern facade (M. Bóna, 2001).
Fig. 12. Kostoľany pod Tribečom, eastern window of the presbytery (M. Bóna, 2001).
Fig. 13. Kostoľany pod Tribečom, documentation of the eastern window of the nave’s northern facade 

(survey and drawing by M. Bóna).
Fig. 14. Kostoľany pod Tribečom, documentation of the western window of the nave’s northern facade 

(survey and drawing by M. Bóna).
Fig. 15. Kostoľany pod Tribečom, windows of the nave’s southern facade (M. Bóna, 2001).
Fig. 16. Kostoľany pod Tribečom, probes around the southern window of the presbytery (M. Bóna, 2001).
Fig. 17. Kostoľany pod Tribečom, interior of the pre-Romanesque part of the church (M. Bóna, 2010).
Fig. 18. Kostoľany pod Tribečom, probe in the frontage of the presbytery’s vault (M. Bóna, 2010).
Fig. 19. Kostoľany pod Tribečom, mortar impressions of beams in the structure of the presbytery floor 

(M. Bóna, 2010).
Fig. 20. Kostoľany pod Tribečom, documentation of stake hollows in the nave: C, D, E and in the pres-

bytery: A, B, F (M. Bóna, 2010 and AÚ SAV 1965).
Fig. 21. Kostoľany pod Tribečom, murals on the southern wall of the nave (M. Bóna, 2010).
Fig. 22. Kostoľany pod Tribečom, remnants of stairway to the presbytery (M. Bóna, 2010).
Fig. 23. Kostoľany pod Tribečom, late Romanesque matroneum (M. Bóna, 2008).
Fig. 24. Kostoľany pod Tribečom, documentation of the late Romanesque portal (survey and drawing 

by M. Bóna).
Fig. 25. Kostoľany pod Tribečom, documentation of the late Romanesque aspersorium (survey and 

drawing by M. Bóna).
Fig. 26. Kostoľany pod Tribečom, southern and northern facades of the tower with developmental ana-

lysis: F – mid-13th century, G – third quarter of the 13th century, H – 14th and 15th centuries, J – 18th 
century (survey and drawing by OGD Bratislava and M. Bóna).

Fig. 27. Kostoľany pod Tribečom, uncovered double window on the western frontage of the tower (M. 
Bóna, 2000).

Fig. 28. Kostoľany pod Tribečom, documentation of the double window on the western frontage of the 
tower (survey and drawing by M. Bóna).

Fig. 29. Kostoľany pod Tribečom, uncovered remnants of the Baroque sacristy (M. Bóna, 2010).
Fig. 30. Kostoľany pod Tribečom, documentation of the Baroque decoration of the tower facades (sur-

vey and drawing by M. Bóna).

Translation: Mgr. Rastislav Tóth
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KOSTOL SV. šTEFANA V NITRE  
– PáROVCIACH

Anna Barteková

THE CHURCH OF ST. STEPHEN IN NITRA  
– PáROVCE

Abstract: The church of St. Stephen in Nitra-Párovce is a Romanesque sacral structure situated near the centre of 
the town. The article summarizes the results of the archaeological excavations carried out in 1958 - 1960 under 
the direction of B. Chropovský and B. Polla. The material thus obtained dates the construction of the church to 
the beginning of the 12th century A.D. The excavations also yielded new facts concerning the construction phases 
of the church. 
Key words: Nitra – Párovce, St. Stephen’s Church, cemetery, Medieval period, material culture. 

Kostol sv. Štefana v Nitre-Párovciach zaraďujeme medzi románske sakrálne pamiatky. Zo sku-
piny románskych kostolov v okolí Nitry sa nachádza najbližšie ku stredu mesta,  postavený 
bol neďaleko mestského hradiska Na vŕšku (Zemene, 2002, s. 154). Bez predchádzajúceho 
archeologického výskumu ho V. Mencl na základe pôdorysu a tvaru ríms v apside datoval na 
koniec 12. storočia (Mencl, 1937, s. 137). O kostole sv. Štefana máme len sporadické písomné 
správy, nemáme listinné dôkazy ani o približnej dobe jeho vzniku, ani o pôvodnom, najstar-
šom patrocíniu, ktorým mohla byť Panna Mária (Polla, 1963, s. 13). Archeologický výskum 
sa uskutočnil v rokoch 1958 – 1960 a bol vedený  F. Chropovským v roku 1958 a  B. Pollom  
v rokoch 1959 – 1960. Jeho výsledky boli  spracované v rámci diplomovej práce, ktorej stručné 
zhrnutie tu podávame. Materiál získaný výskumom kostola sv Štefana a priľahlého cintorína 
nám umožňuje nielen približné datovanie vzniku kostola a jeho následné stavebné fázy, ale aj 
čiastočné nazretie do života stredovekého človeka, na jeho predstavy o živote na druhom sve-
te a na jeho vieru. Aj keď poznanie materiálu a architektúry nám nedokáže povedať o živote 
našich predkov toľko, ako by to dokázali oni sami, je dôležité na bližšie pochopenie hospodár-
skych, politických a spoločenských pomerov doby a umožňuje nám nahliadnuť do mentality 
stredovekého človeka.
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STRUČNÉ DEJINY KOSTOLA

Kostol sv. Štefana sa nachádza v tesnej blízkosti vstupu do veľkomoravského hradiska Na 
vŕšku, v priestore starej trhovej osady prvýkrát1 spomínanej v Zoborskej listine z roku 1113 ako 
Mons Judeorum – Židovský vrch pri metácii Zoborského kláštora (Marsina, CDSI, s. 64, č. 69) 
V listine Bela IV. z 2. septembra 1247, uďeľujúcej Nitre natrvalo výsady stoličnobelehradských 
meštanov, sa Párovce spomínajú ako majetok Feliciana a Tešu a ich príbuzných rytierov Nit-
rianskeho hradu (Marsina, CDSI, s. 191, č. 272). Sídlisko s kostolom sv. Štefana možno pova-
žovať za ďalšiu podhradskú osadu (Ruttkay, 1999, s. 319). Podľa registra pápežských desiatkov 
z rokov 1332 – 1337 mesto Nitra malo spolu štyri farské kostoly staršieho pôvodu, v 14. storočí 
už veľmi chudobné,  pričom kostol sv. Štefana bol jedným z nich. Tento počet fár v jednom 
meste je výnimočný (Ruttkay, 1999,  s. 319). Ďalšia písomná zmienka je v listine z roku 1301, 
kde sa spomína rozdelenie istého pozemku medzi zemanmi z priľahlých Pároviec, ležiaceho pri 
ceste ku kostolíku Sv. Ondreja apoštola (Kollár, 2002, s. 153). Písomná zmienka o kostole sv. 
Štefana pochádza z Veľkého registra pápežských kolektorov o zaplatených desiatkoch,  ktoré 
boli predpísané pápežskou kúriou užívateľom cirkevných benefícií v Uhorsku z rokov 1332 – 
1337 (Trochta, 1964, s. 13) a pri fare sv. Štefana bola výška zaplateného desiatku veľmi nízka, 
stály ročný príjem v tomto prípade nedosiahol ani výšky jednej marky. V tomto období boli 
Párovce šľachtickým majetkom a bol tu postavený panský kostolík. Písomné zmienky o prvom 
kostole postavenom na mieste terajšieho kostola sv. Štefana nemáme, dobu jeho približného 
vzniku nám upresnil archeologický výskum uskutočený v rokoch 1958 až 1960. Spomínaný 
je ako panský kostolík, čo svedčí o tom, že obec Párovce správne ani teritoriálne nesúvisela  
s mestom Nitra, spojili sa až roku 1868 (Mencl, 1937, s. 137).

 Patrocínium sv Štefana Kráľa2 nie je pôvodné patrocínium. Z dochovaných prameňov nie je 
isté, aké bolo pôvodné patrocínium, spomína sa patrocínium Panny Márie a ondrejské. Kostol 
sv. Ondreja však stál súčasne s kostolom sv. Štefana ešte v 14. storočí (Zemene, 2002, s. 154)  
a zanikol až neskôr,  ide teda o dva rozličné kostoly. Patrocínium sv. Štefana je listinne dolože-
né z rokov 1248 a 1332 – 1337. Kostol bol viackrát zničený, najstaršia stavba pravdepodobne 
úplne. Počas útokov Matúša Čáka na mesto Nitra v rokoch 1313 a 13173, ten druhý viedol ma-
gister Šimon, bolo mesto aj a okolie z väčšej časti vypálené. K tvrdeniu o útoku z roku 1313 nás  
 

1 Staršou listinou, v ktorej sa spomína osada Párovce, je Donačná listina kráľa Štefana Nitrianskej kapitule z roku 
1006. Spomína sa v nej, že kráľ Štefan daroval kapitulským kanonikom chrámu blaženého mučeníka Emeráma 
okrem iného osadu Párovce (Marsina,  2007,  s. 33). Originál listiny sa nám nezachoval a viacerí historici po-
chybujú o jej vierohodnosti.

2 Svätý Štefan je prvým vlasteneckým patrocíniom. Kanonizovaný bol roku 1083 a rozhodujúcu úlohu pri tom 
zohral uhorský kráľ Ladislav I (1077 – 1095). J eho angažovanie sa okolo vytvorenia kultu sv. Štefana malo 
vyvážiť nepriaznivé nálady voči nemu ako panovníkovi, ktorý sa zmocnil uhorskej koruny zvrhnutím legitím-
neho vládcu Šalamúna (Mucska, 2002, s. 184).Kanonizačný akt z roku 1083 bol viac štátnopolitickým než cir-
kevným aktom. Ideálny prvý uhorský kráľ Štefan, ktorý bol zaangažovaný do budovania cirkevnej organizácie 
a svojho štátu, sa tak po kanonizácií v roku 1083 stal štátnym patrónom (Slivka, 2006, s. 118). Patrocínium sv. 
Štefana ako krajinského patróna sa prejavovalo ako mestské, viažuce sa na usadlosti, ktoré ako hospodársky 
významné stáli v osobitnom pomere k vládnucej dynastii a požívali rozličné privilégia (Hudák, 1984, s. 28). 
Vyskytuje sa od jeho kanonizácie a jeho zavádzanie bolo veľmi časté v osvietenskom období, keď sa stupňovalo 
zavádzanie uhrofilských patrocínii. Práve Štefan Kráľ sa javil ako najagresívnejšie patrocínium v pomere ku 
starším patrocíniam (Hudák, 1984, s. 63). Od konca 19. storočia bolo jeho zavádzanie spájané so stupňujúcim 
sa odnárodňovaním.

3 V odbornej literatúre sa píše len o jednom plienení mesta Nitra, ktoré sa malo uskutočniť s najväčšou pravdepo-
dobnosťou v roku 1317 a spomínané udalosti sa museli odohrať pred 4. septembrom 1317, keď vznikla listina 
uhorských biskupov opisujúca tieto udalosti. (Brezováková, 2002, s. 223, 224).
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oprávňuje donačná listina Karola Róberta z 1. novembra 1313, spomínajúca útok na mesto Nit-
ru vedený Matúšom Čákom. Možno predpokladať, že kostol nové patrocínium, spomínajúce sa 
už v pápežských desiatkoch z rokov 1332 – 13373, dostal po oprave značne poškodenej stavby. 
Po podpísaní mieru roku 1568 v Drinopoli medzi tureckým sultánom a cisárom Maximiliánom 
II. turecké nájazdy zostali trvalou hrozbou a v roku 1576 zostali Párovce takmer úplne vyľud-
nené (Mrva, 2002, s. 259). V rokoch 1723 a 1761 Párovce celé vyhoreli (Kollár, 2002, s. 154). 
Pravdepodobne po týchto požiaroch bol kostol barokovo upravený, postavená bola koncha ap-
sidy a nová sakristia. Posledná stavebná úprava sa uskutočnila v roku 1907, keď bola postavená 
nová sakristia na mieste barokovej a znovu bola postavená tehlová veža. V súčasnosti je kostol 
stále v správe gréckokatolíckej cirkvi. 

Obr. 1: Pokus o rekonštrukciu románskej a gotickej stavby.
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ARCHITEKTÚRA KOSTOLA

Kostol sv. Štefana bol pôvodne postavený ako jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou.  
Základové murivo siaha 170 – 210 cm od dnešnej úrovne terénu a bolo položené na sprašovo 
– pieskovom podloží. Najstaršie murivo je riadkové, postavené z drobných kameňov tmavšej 
farby, ako sú kamene gotického základového muriva. Riadkové murivo bolo starostlivo upra-
vené, kladené do pravidelných riadkov, miestami až siedmich. Kladené bolo na čiernu zem, 
v ktorej sa nachádzali uhlíky a starostlivo zasýpané a utláčané čiernou zeminou s obsahom 
uhlíkov. Zakladové murivo sakristie má po treťom riadku kameňov väčšiu medzeru, vyplnenú 
malou vrstvou štrku premiešanou so zeminou, ktorá vznikla pravdepodobne pri opracovávaní 
malých riadkových kameňov. Najstaršia, štvrtá, dlážka patriaca k tejto stavebnej fáze sa našla  
v hĺbke 120 – 140 cm na rozhraní hrubého a riadkového muriva. V tejto výške sa našiel aj starý 
portál, zistený na južnej stene kostola. Riadkové murivo steny pod vchodom do kostola bolo 
kladené veľmi nepresne na rozdiel od ostatných múrov. Kamene boli väčšie ako u ostatných 
stien, riadky boli uložené nedbalo a miestami úplne splývali. Rovnako bolo zasýpané čiernou 
zeminou pôsobilo však ako nedbalo vyhotovené. Materiál použitý na túto časť kostola pravde-
podobne zostal po vyhotovení celého obvodu kostola. Základové murivo bočnej severnej strany 
kostola bolo spevnené terasovite privalenými veľkými kameňmi, ktoré siahajú až na podložie. 
Mali zrejme konštrukčnú úlohu, keďže kostolík sa nachádza pod kopcom a severná stena za-
držiavala tlak zeminy. Základy z pravidelne riadkovaného lomového kameňa boli ukončené 
na spôsom klasového muriva. Masívne podporné piliere na rohoch sú postavené z toho istého 
materiálu ako základové murivo. Základy a pätky emporových pilierov sú rovnako postavené  
z drobnejšieho lomového kameňa a pätky bočných emporových pilierov tvorila v strede tehlová 
výplň, ktorá bola obkladaná opracovanými štvorcovými kvádrami. Druhú stavebnú fázu kosto-
la nám určuje základové murivo z väčších kameňov, zalievaných nehaseným vápnom v hĺbke 
od 20 až do 120 cm. Kamene tohto muriva neboli veľmi pevne zaviazané. K tejto fáze stavby 
patrí aj zistená pôvodná sakristia, ktorej základy tvorilo riedke murivo z väčších lomových 
kameňov, len veľmi slabo spájaných, ktoré pri odkrývaní miestami vypadávali. Táto sakristia 
nemala riadkové murivo ako apsida a obvod kostola. Murivo z tejto fázy na apside zo severnej 
strany asi o 25 cm prečnieva základové riadkové murivo. Románske múry sú relatívne tenšie  
a múry gotických nadstavieb ich často prečnievajú (Líbal, Muk, 1983, s. 241). Na tejto stene bol 
sekundárne vysekaný vchod do gotickej sakristie, zvyšky ktorého sa podarilo nájsť. Pri ďalšej 
prestavbe bol jeho prah vytrhnutý , priestor bol vyplnený hlinou a preklenutý dvojitým radom 
tehál s rozmermi 15 x 25 x 5,5 cm, čím vznikol vstup do kostola pri jeho barokovej prestavbe. 
K tejto stavebnej fáze patrí v poradí tretia dlážka nájdená v hĺbke 30 cm od terajšej úrovne. 
Tvorila ju 4 – 5 cm hrubá vrstva malty premiešaná s pieskom a nachádzali sa v nej úlomky 
vápna. Pod ňou sa už nachádzali sekundárne uložené ľudské kosti. K tretej stavebnej fáze patrí 
murivo tvorené kameňmi zmiešanými spolu s tehlami, siahajúce do hĺbky 20 cm, nižšie sa už 
tehla nenašla. K tejto fáze patria aj základy terajšej sakristie. Sú postavené z miestneho lomo-
vého kameňa a tehál rozličného formátu, spájané vápennou maltou. Murivo je slabo viazané  
a siaha do hĺbky približne 55 cm. Jej základové murivo je na dvoch miestach položené na star-
šie základové murivo gotickej sakristie. Dlážka patriaca k tejto stavebnej fáze stavaná z tehál sa 
nachádzala na návážke z omietky zmiešanej s úlomkami tehál v hĺbke 15 cm od terajšej úrovne. 
Posledná stavebná úprava bola uskutočnená v roku 1907, keď bola obnovená baroková sakristia 
na jej pôvodných základoch a jej patrí aj najvrchnejšia, prvá, dlážka. Medzi ňou a barokovou 
dlážkou je opäť navážka maltovej omietky zmiešanej s úlomkami tehál, na nej je cementová 
vrstva, na ktorú boli kladené dlaždičky. Dva krajné stĺpy empory majú rovnaké základove mu-
rivo ako prostredný stĺp a sú položené na starší základ kamenného muriva, idúci do hĺbky 170 



167

cm. Na tomto kamennom základe je položené tehlové murivo siahajúce do hĺby 100 cm. Pätku 
pilierov tvorila v strede tehlová výplň obkladaná štvorcovými opracovanými kameňmi.

 Písomné správy o dobe postavenia nie sú známe, tak sme najstaršiu stavbu mohli datovať 
len na základe sprievodného archeologického materiálu post quem. Z toho vyplýva, že kostol 
určite existoval na začiatku 12. storočia, o čom svedčí nález denára Vladislava II. z rokov 1109 
- 1125, ktorý sa našiel v sonde X a pochádza z porušeného hrobu z najstaršej fázy pochová-
vania. Do polovice 12. storočia datujeme aj nálezy esovitej záušnice a náušníc so stočenými 
koncami. V sprašovom podloží, v hĺbke 260 cm od dnešnej úrovne terénu sa našli pozostatky 
chaty, datovanej do hradištnej doby, približne do rokov 950 – 1250 (Fusek, Spišiak, 2005,  
s. 265) s obdĺžnikovým pôdorysom a so silne zaoblenými rohmi. Našli sa v nej 2 celé žarnovy, 
jedno torzo žarnova a jedno torzo mlynského kameňa spolu s nálezom fragmentov keramiky, 
ktorá však nebola obrázkovo zdokumentovaná. Keďže v hroboch ani v zásypoch jednotlivých 
sond sa nenašli predmety z veľkomoravského obdobia, vznik kostola sv. Štefana môžeme polo-
žiť na rozhranie 11. storočia, na začiatku 12. storočia však už určite stál. Kostol bol postavený 
ako panský s románskou emporou, ktorá bola v gotike prestavaná. Súčasne bola ku kostolu 
pristavená aj sakristia. Gotickú prestavbu kostola môžeme na základe staršieho hrobu, ktorý 
stavba porušila, rámcovo datovať do 14. – 15. storočia. Možno predpokladať, že kostol bol zni-
čený počas útokov Matúša Čáka na mesto Nitra a priľahlé okolie v rokoch 1313 a 1317. Ďalšia 
prestavba bola baroková a uskutočnila sa na začiatku 18. storočia, keď po požiari v roku 1723 
Párovce celé vyhoreli. Postavená bola koncha apsidy a nová sakristia, ktorá nerešpektovala 

Obr. 2: 
Pôdorys kostola 

a umiestnenie sond.
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pôdorys staršej gotickej sakristie, ale nebola obnovená veža. Stĺpy empory boli vysekávané, 
aby sa prispôsobili jednotlivým dlážkam. Posledná úprava bola robená v roku 1907, keď bola 
znovu postavená aj veža kostola. Na triumfálnom oblúku sa pod viacnásobnou omietkou našla 
freska v podobe tváre svätca vytvorenej z jednoduchých čiar. Zachovali sa len fragmenty figu-
rálnej nástennej maľby, pre jej zlomkovitosť a relatívne zlý stav povrchovej vrstvy ju v súčasnej 
dobe nemožno bližšie identifikovať. Možno ju datovať do obdobia prvej polovice 13. storočia 
(Togner, 1988, s. 79).

KOSTOLNý CINTORÍN, POPIS A ROZBOR

Výskumom sa odkryl kostolný cintorín s prevládajúcou orientáciou hrobov v smere Z – V,  
s menšími odchýlkami na JZ - SV, V – Z, JJV-SSZ a J - S. V niektorých prípadoch sa orientácia 
nedala určiť,  a to v prípade samostatne ležiacich lebiek alebo nedostatočného počtu a polohy 
určujúcich kostí. Hrobové jamy sa zachytili len veľmi zriedkavo kvôli dlhodobému pochová-
vaniu, cintorín sa prestal používať až roku 1912, preto boli často staršie hroby porušené a kosti 
z nich pohádzané a premiešané4. Často sa vyskytovali aj samostatne ležiace lebky.

Celkový počet odkrytých hrobov bol 107. Najviac hrobov bolo orientovaných v smere Z – V, 
celkovo 52, čo predstavuje 48,60 % z celkového počtu. V smere JZ – SV bolo orientovaných  
5 hrobov, čo predstavuje 4,67 %, v smere SZ – JV boli orientované 4 hroby, teda 3,73 %, v 
smere V – Z boli orientované 3 hroby, čo je 2,8 %, v smere J – S, S – J a JV – SZ boli orien-
tované po 2 hroby, čo predstavuje 5,60 % z celkového počtu hrobov. V smere JJV – SSZ  bol 
orientovaný 1 hrob, to je 0,93 % z celkového počtu. Pri 36 hroboch sa orientácia nedala určiť, 
čo predstavuje  33,64 %. Mŕtvi sú pochovaní v natiahnutej polohe na chrbte. Takéto ukladanie 
nebožtíka do hrobu mu podľa ľudovej tradície zaručovalo pokojný odpočinok (Polla, 1986,  
s. 192). Poloha rúk nebola jednotná, niekde sú uložené pozdĺž tela, alebo jedna, alebo aj obidve 
zložené na panve alebo hrudíku. Napriek odporúčaniu sv. Ambróza a neskôr cez Cosuetudines 
cluniacenses, aby ruky boli skrížené ad modum crusis, sa tento zvyk dôsledne neuplatňoval,  
a to ani pri pochovaní cirkevných osôb (Slivka, 2002, s. 9). Antropologický rozbor nebol usku-
točnený. 

Z celkového počtu 107 hrobov 48 bolo bez nálezov, čo predstavuje 44,88 %. V dvoch hro-
boch sa nálezy pri vyberaní rozpadli a nie sú zachytené v dokumentácii. Mince sa našli v 7 
hroboch, čo predstavuje 6,54 % z celkového počtu. V 46 hroboch sa našli stopy po pochovávaní 
v truhlách, to predstavuje 42,15 % z celkového počtu. V jednom prípade sa našli stopy po zo-
tlenom dreve z rakvy bez nálezu kostry  (sonda XII), v jednom prípade sa, ako pravdepodobné 
pozostatky po rakve, našli zotlené uhlíky. Keramický materiál sa našiel len v 4 hroboch z toho 
v jednom kostra chýbala (sonda XII), to  predstavuje 3,73 %. Väčšina keramického materiálu 
pochádzala zo zásypu sond. Korálky sa našli v 21 hroboch, čo predstavuje 21,21 % z celkové-
ho počtu. Kovové súčasti odevu boli nájdené v 14 hroboch, čo predstavuje 13,08 %.  Kovové 
súčasti obuvi  sa našli v 3 hroboch, čo je 2,8  %, tkanina – v 12 hroboch, čo je 11,21 %, šperky 
v 27 hroboch, čo predstavuje 25,23 % z celkového počtu hrobov. Kameň sa našiel len v jednom 
hrobe a pravdepodobne slúžil na podopretie rakvy, rovnako tehla sa našla len v jednom hrobe 
a dostala sa tam pravdepodobne len so zásypom hrobu. Oba prípady predstavujú 1,87 % z cel-
kového počtu hrobov. 

4 Najviac sekundárne uložených kostí sa nachádzalo vo vrchných vrstvách. V niektorých hroboch sa našla len 
časť kostry, keď pri kopaní hrobu došlo k narušeniu staršieho, čo svedčí o dlhodobosti používania.
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DATOVANIE CINTORÍNA

Najstaršia časť cintorína5 sa nachádzala na severovýchodnej a juhovýchodnej strane kostola 
(na mieste sondy VI a XI). Hrob č. 76 je pravdepodobne najstarší zachovaný hrob a rámcovo 
ho môžeme datovať od druhej polovice 12. storočia do prvej polovice 13. storočia. Na základe 
hrobových nálezov, s prihliadnutím na dlhodobé sústavné používanie cintorína, minimálne od 
začiatku 12. storočia, a na značnú hĺbku novovekých hrobov sa staršie neporušené hroby datujú 
do 14. – 15. storočia. Hroby zo 14. – 15. storočia sa našli v sonde XI a sú to hroby č. 92 a 93. 
Boli nájdené v rovnakej hĺbke a hrob č. 90 z rovnakej sondy z 15. storočia bol datovaný min-
cou. Hrob č. 75 v sonde VI datujeme do druhej polovice 16. storočia na základe mince Maximi-
liána II z rokov 1564 – 1576. Hroby č. 77 a 78 sú určite staršie ako gotická sakristia, keďže sa 
nachádzali pod jej neporušenou dlážkou. Hrob v sonde XI č. 88 datujeme do 17. – 18. storočia. 
Hroby v sonde VII č. 82, 83, 85 a 86 rámcovo datujeme do 16. až 19. storočia. Hroby zo sondy 
XII datujeme do prvej polovice 15. storočia (hrob č. 102), datovaný je na základe mince Žig-
munda Luxemburského z rokov 1427 – 1430 a č. 96 bol datovaný do druhej polovice 17. storo-
čia rovnako na základe mince Leopolda I. z roku 1682. Hroby zo sondy IV č. 23 a 47 datujeme 
do 17. – 18. storočia, hrob č. 47 – do prvej tretiny 17. storočia  na základe mince Karola Jozefa 
z rokov 1613 – 1624. Hrob č. 25 zo sondy III rámcovo datujeme do 18. – 19. storočia, rovna-
ko ako hrob č. 17 zo sondy II. Hrob č. 73 zo sondy V rámcovo datujeme do 17. – 18. storočia  
a hroby zo sondy X – č. 82, 83, 85 a 86 – do 16. až 19 storočia, hroby č. 83, 85 a 86 na základe 
rovnakej hĺbky uloženia kostry možeme datovať do 17. storočia. Staršie hroby sa našli v okolí 
kostola, rovnako ako aj najstaršia minca nájdená v zásype sondy XI. Hroby v interiéri kostola 
môžeme datovať do 17. – 19. storočia. 

ROZBOR JEDNOTLIVýCH NáLEZOV

šperky

Šperky patria k najčastejím hrobovým prílohám ukladaným do hrobov a predpokladáme ich 
osobný vzťah k pochovanej osobe. Tieto šperky možno približne datovať na základe ich ty-
pológie, keďže odrážali meniacu sa módu svojej doby. Zo šperkov sa v hroboch a v zásype 
jednotlivých sond našli hlavne bronzové ozdoby z čeleniek spolu s korálkami a niekedy aj  
s bronzovým drôtikom, na ktorý boli navliekané, korálky z náhrdelníkov, prstene, náušnice  
a jedna ihlica. Našli sa v 27 hroboch, čo predstavuje 25,23 % z celkového počtu hrobov.

Čelenky

Čelenky sú vo väčšom počte doložené až na pohrebiskách od gotického obdobia, v 11. – 12. 
storočí sú veľmi zriedkavé (Mácelová, 1979, s. 107). Čelenky nájdené v hroboch v Párovciach 
patria do skupiny mladších čeleniek a sú zdobené ornamentom vytvoreným z koráliek navlie- 
 

5 podľa nálezu mince Vladislava II. z rokov 1109 – 1125 (zo sondy XI) a náušníc so stočenými koncami spolu  
s esovitou záušnicou
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kaných na bronzové drôtiky alebo priamo prišívaných na látkový podklad. Ich súčasťou sú aj 
rôzne ozdoby z bronzu, zo striebra a z českého granátu. Čelenky boli bežnou a často používa-
nou súčasťou ozdoby hlavy a vlasov a patrili medzi honosnejšie časti odevu6. Pomocou rôznej 
veľkosti a farby koráliek boli na nich vytvárané vzory a tvary. Nepodarilo sa tu nájsť ani jeden 
celý zachovaný exemplár, ich časti sa našli v siedmych hroboch. Rovnaké ozdoby pochádza-
júce z čeleniek sa našli aj na cintoríne v Krásnej nad Hornádom (Polla, 1986, s. 197).  Bron-
zové ozdoby tvoriace súčasť čeleniek nájdené počas výskumu mali niekoľko tvarov. Prvým 
tvarom boli kužele vytvorené z bronzového, špirálovite stočeného drôtu. Do zúženého otvoru 
kužeľa bola vložená ružička s lístkami zhotovenými z českého granátu. V strede ružičky bolo 
buď strieborné jadierko, alebo našitá korálka (obr. 3). Našli sa v hroboch č. 24, 41, 54 a 61. 
Ďalšie tvary tvoril bronzový drôt stočený do tvaru kvapky v hrobe č. 91 alebo do tvaru lístkov 
v hrobe č. 102. Súčasťou ozdobných čeleniek boli aj korálky buď upevňované do bronzových 
ozdôb, alebo priamo na látku tvoriacu podklad čelenky. Čelenka zdobená len korálkami sa našla  
v hrobe č. 90.

Náušnice

V hroboch sa našli štyri náušnice7, ďalšie dve sa našli v zásype sondy I. Dve z nich sú esovité 
záušnice, jedna sa našla v hrobe č. 76 a je vyrobená z 2 mm hrubej guľatej tyčinky, jej priemer 
je 2,6 cm s esovito zvinutým koncom8 (obr. 4). Rámcovo ju môžeme datovať od 12. do 13. 
storočia (Hanuliak, 1997, s. 278, C). Spolu s ňou sa v hrobe našla aj železná náušnica s kon-
cami stočenými do sľučky, ktorá je datovaná do druhej polovice 12. storočia (Krabath, 2001,  
s. 680). Druhá pochádza zo zásypu sondy I, jej priemer je 3,1 cm. Vyrobená je z guľatého drôtika  

6 pre predstavu, ako mohli vyzerať, táto čelenka sa zachovala na lokalite Kleinmariazell (hrob č. 254), aj keď je  
staršia ako čelenky z Nitry-Pároviec (Falke, 2000,  s. 295)

7 Esovité záušnice sú častým hrobovým nálezom rozšíreným v širšej územnej oblasti a rovnako i v širšom ča-
sovom období od 10. do 13. storočia (Slivka, 2002, s. 9). Používanie záušníc s jednoduchým esovitým zakon-
čením sa predpokladá najskôr v polovici, prípadne v poslednej tretine 10. storočia, keď sa používali ešte aj 
záušnice s viacnásobným esovitým ukončením,  ktoré považujeme za predchodkyne záušníc s jednoduchou 
esovitou sľučkou (Rejholcová, 1974, s. 443). Rovnako začiatok ich používania lčasovo zaraďuje do druhej 
polovice 10. storočia aj Z. Váňa, ktorý pokračovanie používania tenších krúžkov kladie hlboko do stredoveku 
(Váňa, 1954, s. 61). I. Borkovský nepovažuje esovitú záušnicu za šperk konkrétneho etnického pôvodu, ale jej 
pôvod hľadá v náboženskej symbolike, podľa neho sa rozšírila a používala všade tam, kde sa uskutočňovala 
prvá etapa kristianizácie (Rejholcová, 1976, s. 212, Slivka, 2002, s. 9). Základný tvar esovitých záušníc sa ob-
vykle chronologicky člení podľa veľkosti, hrúbky tyčinky alebo podľa použitého kovu (Ruttkay, 1983, s. 355).

8 Esovitá záušnica s priemerom 2,4 cm a s rovnakou hrúbkou sa našla aj na pohrebisku v Nových Zámkoch  
z 10. – 12. storočia a je datovaná do obdobia najmladšej fázy pohrebiska (Rejholcová, 1974, s. 449).

Obr. 3: 
Bronzové ozdoby 
tvoriace súčasť 
čeleniek.
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s priemerom 3,5 mm a má malú esovitú sľučku9 (obr. 5). Môžeme ju datovať do obdobia od 
druhej polovice 12. storočia do druhej polovice 14. storočia (Krupica, 1978, s. 304, Hanuliak, 
1997, s. 278, E). Záušnice, ktoré sa pri výskume našli, majú značný priemer a objavujú sa  
v ku koncu obdobia výskytu esovitých záušníc10. Záušnice s nezdobeným esovitým koncom 
boli rozšírené v časovom rozpätí od druhej polovice 11. do prvej polovice 14. storočia11 (Kru-
pica, 1978, s. 284). Esovité záušnice nájdené pri výskume kostola sv. Štefana môžeme datovať 
na základe podobných nálezov z Krásna pri Topoľčanoch do obdobia od druhej polovice 12. 
storočia do druhej polovice 13. storočia (Hanuliak, 1997, s. 278, obr. 2: D, E). Ďalšie štyri sú 
náušnice s koncami stočenými do sľučky, tri boli bronzové (obr. 6), náušnička z hrobu 76 bola 
železná. Datujeme ich do druhej polovice 12 storočia (Krabath, 2001, s. 680). 

Prstene

Spolu sa našlo sedem kusov prsteňov, tri v zásype sondy III, V a XI, ostatné v hroboch. 
Prsteň z hrobu č. 9 bol z tenkého bronzového pliešku a pri vyberaní sa rozpadol, z prsteňa  
z hrobu č. 24 ostalo len sklenené očko zbrúsené do osemhranu. Keďže v hrobe sa našlo len očko  
z prsteňa, nedá sa presne datovať. Nákresy ani fotodokumentáciu nemáme o dvoch prsteňoch, 
z hrobu č. 90 a zo sondy XI, ktorý mal tvar obrúčky. Prsteň z hrobu č. 90 bol zhotovený štyrmi 
guľatými spojenými drôtmi a na základe sprievodného nálezu mince Žigmunda Luxembur-
ského z rokov 1402 – 1427 ho môžeme datovať do prvej polovice 15. storočia. Ďalšie prstene 
sú tieto: strieborný s náznakom terčíka a  bronzový otvorený štítkový prsteň, zdobený rytým  
ornamentom, ktorý je poškodený (obr. 7). Posledný prsteň bol z jemného bronzového drôti-

 9 Rovnaká záušnica sa našla aj pri výskume kostola sv. Petra a Pavla v Dolanech (Kamenická, 2005, s. 387, obr 
12.b).

10 Tendencia zväčšovať priemery esovitých záušníc je známa od 11. respektíve 12. storočia (Fusek, 1998, s. 116). 
Masová výroba tohto typu šperku pokračovala počas dlhého obdobia až do prvej polovice 14. storočia (Hanu-
liak, 1997, s. 277). Veľké bronzové esovité záušnice z tenkého drôtu, ktoré sa našli na pohrebisku v Nitre na 
Šindolke, sú sprievodným materiálom (mincou Ladislava I.) datované do poslednej štvrtiny 11. storočia (Fusek, 
1998, s. 116).

11 Našli sa ako súčasť hrobovej výbavy na mnohých cintorínoch, napr. V Krásne pri Topoľčanoch, Hurbano-
ve-Bohatej alebo v Nových Zámkoch. V Čakajovciach (Rejholcová, 1995a, s. 112) sa našli záušnice s menším 
priemerom – od 0,9 do 1.9 cm a patria medzi staršie typy, datujú sa do 11. – 12. storočia.

Obr. 4: 
Náušnica s esovito zvinutým koncom.

Obr. 5: 
Náušnica s malou esovitou 

sľučkou.

Obr. 6: 
Náušnica s koncami 
stočenými do sľučky.
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ka s jedným koncom stočeným tak, že vytváral puzdierko pre 
očko, ktoré sa nezachovalo12 (obr. 8). Pletený prsteň z drôtu  
s očkom sa našiel aj pri výskume v Dolných Strhároch (Dren-
ko, 1982, s. 120) a je datovaný do 17. – 18. storočia. Prsteňom 
zo sondy XI bola pravdepodobne (podľa schematického nákre-
su v nálezovom denníku) liata obrúčka, na vonkajšej strane po 
celom obvode členená šikmými žliabkami13. Prsteň sa našiel 
asi 5 cm. od mince Vladislava II z rokov 1109 – 1125. Varianty 
plechových liatych prsteňov s pozdĺžnym žliabkovaním pretr-
vávajú ako pokračovanie niektorých prvkov tzv. belobrdského 
štýlu14 (Ruttkay, 1983, s. 357) a objavujú sa na prelome 10. a 11.  
storočia (Hanuliak, 1997, s. 277).  Pre jeho blízku polohu pri 
minci Vladislava II. by sme ho mohli rámcovo datovať do 
obdobia prelomu 11. a 12. storočia, samozrejme, musíme pri-
hliadnuť na jeho sekundárnu polohu. Prstene pletené z drôtov 
kruhového priemeru sa objavujú v priebehu druhej polovice 
11. storočia (Hanuliak, 1997, s. 277) a boli rozšírené od druhej 
polovice 12. storočia do 13. storočia (Krupica, 1978, s. 289). 
Štítkové prstene15 zdobené rytým ornamentom sa začali obja-
vovať až od prvej polovice 12. storočia do druhej polovice 14. 
storočia, podobné sa vo veľkom množstve našli na cintoríne  
v Krásne pri Topoľčanoch (Krupica, 1978, s. 290, tab. XIX:  
s. 85, XXVI: s. 283), na cintoríne v Martine (Budinský-Krička, 
1944, s. 12). Okolo polovice 12. storočia býva štítok prsteňa 
elipsovito až kruhovo roztepaný (Hanuliak, 1997, s. 277). Da-
tovanie by mohol upresniť výzdobný motív16. Prstene s očka-
mi zo skla alebo z polodrahokamov sa začínajú objavať počas 
prvej polovice 12. storočia (Hanuliak, 1997, s. 277). 

Ihlica

Našla sa len jedna, a to v detskom hrobe č. 88. Je to typická baroková ihlica17, vyskytujúca 
sa v priebehu 17. a na začiatku 18. storočia. Boli charakteristické svojím tvarom a výzdobou.  
 

12 Rovnaký prsteň sa našiel pri výskume zaniknutého kostola Sv. Michala vo Svodíne (Drenko, 2003, s. 119, obr. 
10: 8).

13 Podobný sa našiel na pohrebisku v Čakajovciachv hroboch č. 59, 893 (Rejholcová, 1995a, s. 114, 217).
14 V inventári belobrdskej kultúry existuje celý rad rôzne vyhotovených liatych zatvorených prsteňov, ktoré rám-

covo patria do 11. storočia (Fusek, 1998, s. 117). Používali sa veľmi dlho a nepochybne sú produktom domácich 
slovanských dielní (Rejholcová, 1974, s. 444).

15 Od druhej polovice 12. storočia vzrastá zastúpenie prsteňov so štítkami a v 13. storočí sa stali dominantnou 
formou prsteňa (Ruttkay, 1983, s. 357).  Od konca 13. storočia sa prstene redukujú len na exempláre so štítkami 
(Ruttkay, 1983, s. 358).  

16 Typické románske dekoračné vzory na štítkových prsteňoch, ako napr. zvieracie a heraldické motívy, sa obja-
vujú až na prelome 12. a 13. storočia.

17 Prvýkrát na tieto ihlice upozornila Ľ. Kraskovská pri výskume cintorína v Humennom a nazvala ich humen-
skými. Datovala ich do 17. – 18. storočia. Slúžili na spínanie odevov, ale aj na upevňovanie účesu a sú dobrou 
pomôckou na datovanie.

Obr. 7: 
Bronzový otvorený štítkový 

prsteň zdobený rytým 
ornamentom.

Obr. 8: 
Prsteň z jemného bronzového 

drôtika.
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Hlavica je rozdelená na dve polovice plastickým prstencom (obr. 
9). Spodná časť je nezdobená, čo zdôrazňuje bohatá plastická 
výzdoba hornej polovice. Podobná ihlica sa našla v Krásnej nad 
Hornádom (Polla, 1986, s. 197, obr. 143: 14, 15), na kostolnom 
cintoríne pri kostole sv. Michala v Dražovciach (Ruttkay, 1997, 
s. 18) a aj na zaniknutej šľachtickej kúrií vo Vajkovciach (Sliv-
ka, 1977, s. 312, 318). Nádherné exempláre sa našli pri výskume 
dvoch zaniknutých kostolov vo Svodíne – kostola sv. Michala  
a kostola Panny Márie (Drenko, 2005, s. 32, 33, 60). Datované sú 
do 17. – 18. storočia. 

Náhrdelníky

Korálky môžeme považovať za súčasť náhrdelníka a boli vyro-
bené z rôznych materiálov. V dedinskom prostredí boli najprí-
stupnejšie a rovnako aj najlacnešie korálky vyrobené z dreva. 
Častejšie sa používali pri ružencoch a zaradili sme ich medzi de-
vocionálie. Korálky boli aj súčasťou ozdobných čeleniek a boli 
našívané buď priamo na textíliu tvoriacu podklad čelenky, ale-
bo boli upevňované do kovových ozdôb. Korálky, ktoré sa našli 
v blízkosti hlavy, sme zaradili medzi výzdobu tvoriacu čelenky. 
Korálky tu nájdené boli vyrobené z dreva, kosti boli zdobené vo-
dorovnými ryhami a farbené, najčastejšie sú zhotovené zo skla 
(obr. 10). Náhrdelník nájdený v hrobe č. 52 bol veľmi honosný, 
mŕtva ho mala trikrát obtočený okolo krku. Korálky sa našli aj  
v zásype jednotlivých sond, tie sme však nezaradili, keďže mohli 
pochádzať rovnako z náhrdelníka, ako aj z ruženca. 

Devocionálie

Hrobové prílohy náboženského charakteru, ako sú medailóniky, krížiky a ružence, sú vyjadre-
ním osobnej zbožnosti, pobožnosti a uctievania svätých. Kríž v náboženskej tradícií neslúžil len 
na označenie vyznania viery a zbožnosti, ale mal zároveň charakter amuletu.

Obr. 9: 
Baroková ihlica.

Obr. 10: 
Náhrdelník zo 

sklenených koráliek.
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Medailóniky

Na kláštorných a kostolných cintorínoch sa nachádzajú vo veľkom množstve a ich pôvod sa 
odvádza od ruženca. Množstvo medailónikov vzniklo v súvislosti s obnovením pútí v období 
17. a 18. storočia18. Na našom území sa medaily a medailóniky devocionálneho charakteru roz-
šírili hlavne v 17. storočí, ale o ich vzniku môžeme hovoriť už v období renesancie koncom 15. 
storočia. Medailóny mali funkciu amuletov a pre svojho nositeľa mali magickú moc (Nešporo-
vá, 1994, s. 134). Patria k cirkevným sviatostkám a mali za úlohu ochraňovať dotyčného pred 
zlom (Plachá-Divileková, 2006, s. 38). Medailóny boli späté s jednotlivými mníšskými rádmi 
a s viacerými cirkevnými pútnymi miestami. Nosili sa ako prívesky na retiazkach, prišívali 
sa na odev, nosili sa ako ochrana pred zhubnými chorobami, v tej dobe hlavne pred cholerou 
a morom, ale aj ako doklad o vykonaní púte. Mŕtvym sa dávali do hrobu na cestu na druhý 
svet. Na cintoríne pri kostole sv. Štefana sa našlo spolu štrnásť kusov, z toho deväť bolo ulože-
ných v hroboch, tri sa našli v zasype sônd I, III a IV. Dva nálezy boli B. Pollom označené ako 
kaptorgy. V jednom prípade to bola okrúhla kaptorga (obr. 11), zložená z bronzového rámčeka 
vyplneného sklíčkami, medzi ktoré boli vložené pozostatky svätých. Našla sa na ľavej panvovej 
kosti v hrobe č. 50. Druhá kaptorga (obr. 12) sa našla v hrobe č. 54. Mala štvorcový tvar, v bron-
zovom rámčeku je na jeho vrchnej strane vsadené sklíčko. Našla sa na ľavej panvovej kosti. 
Medailónik zo sondy I (obr. 13) zaraďujeme medzi benediktínské medailóny, na averze má síce 
vyobrazenú sv. Rodinu, nad ktorou sa vznáša holubica, na reverze má však text modlitby, ktorú 
poznáme ako modlitbu sv. Benedikta19.  Datujeme ich do 17. – 18. storočia. Medailónik zo son-
dy III  datujeme do 18. až začiatok 19. storočia (Šolle, 1990, s. 201). Medailón zo sondy IV má 
na averze Pannu Máriu s Ježiškom nad kostolom a na reverze sv. Ignáca z Loyoly a datuje sa do 
17. – 18. storočia. Medailóny, ktoré pochádzajú z inventára hrobov, sa našli v hroboch č. 17, 23, 
25, 61, 63, 73, 85, v hrobe č. 86 sa našli dva medalióny, jeden z nich je pozlátený. Medailóni-

18 Tie sa na rozdiel od stredovekých pútí podnikali na blízkoležiace pútnícké miesta, spojené hlavne s mariánskym 
kultom. Očakávalo sa od nich zmiernenie každodenných problémov, ochrana pred chorobami, pomoc v nešťastí 
a ochrana pred vojnami a epidémiami. (Falke, 2000, s. 293).

19 Benediktínske medailóny sa našli aj na cintoríne farského kostola sv. kríža v Devíne (Plachá-Divileková, 2006, 
s. 45) a autorky ich zraďujú medzi benediktínske medailóniky práve kôli Benediktovej modlitbe na reverze.

Obr. 11: 
Kaptorga.

Obr. 12: 
Kaptorga.
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Obr. 13: 
Benediktínsky medailón.

Obr. 14: 
Medailón s vyobrazením sv. 

Ignáca z Loyoly 
a sv. Františka Xaverského.

Obr. 15: 
Benediktínsky medailón.
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Obr. 16: 
Bronzový medailón 
z Mariacellu.

Obr. 17: 
Bronzový oválny 
medailón.

Obr. 18: 
Pozlátený medailónik.
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ky z hrobov č. 17 a 25 s vyobrazením Jana Nepomuckého20 datujeme do obdobia 18. až začiatku 
19. storočia (Šolle, 1990, s. 201), z hrobov č. 23 a 63 s vyobrazením sv. Ignáca z Loyoly a sv. 
Františka Xaverského (obr. 14) datujeme do 17. – 18. storočia. (Falke, 2000, s. 296). Medailón 
z hrobu č. 73 zaraďujeme rovnako medzi benediktínské medailóny (obr. 15), keďže má na re-
verze vyobrazený benediktínsky kríž s príslušnou modlitbou (Plachá, Divileková, 2006, s. 45) 
a datujeme ho do 17. – 18. storočia. Medailón z hrobu 6121 pochádza z Mariacellu a môžeme 
ho datovať do 16. – 17. storočia (obr. 16), jeho datovanie je upresnené mincou Žigmunda III.  
z rokov 1587 – 1632, ktorá sa našla v hrobe. Bronzový oválny medailón s uškom a krúžkom na 
zavesenie. 22 z hrobu č. 85 (obr. 17) a dva medailóny, jeden z nich je pozlátený okrúhly medai-
lónik s prevŕtaným uškom na zavesenie 23 (obr. 18), z hrobu č. 86 datujeme do 17. – 18 storočia.  
V hrobe č. 86 sa okrem nich našiel aj bronzový krížik s plastickým reliéfom ukrižovaného Kris-
ta s pátričkami, tak môžeme upresniť datovanie medailónkov do obdobia 18. storočia.

Krížíky

Krížiky ako typická súčasť ružencov sa začínajú objavovať od 
18. storočia (Falke, 2000, s. 292). Výskumom sa našlo päť ku-
sov, z toho štyri v ako súčasť hrobovej výbavy , v hroboch č. 
47, 73, 82 a 86 (obr. 19) a jeden sa našiel v zásype sondy I. 
Sú prejavom viery a zbožnosti. Všetky krížiky tu nájdené boli 
vyrobené z bronzu s plastickým reliéfom Krista. Pri hroboch 
č. 47 a 73 sa umietnenie krížika nedalo určiť, v hrobe č. 82 sa 
našiel medzi stehennými kosťami a v hrobe č. 86 na hrudníku 
pri prstoch rúk. Krížiky slúžili ako ukončenie ruženca a ukladali 
sa spolu s ním, najčastejšie okolo rúk mŕtveho. Datujeme ich 
do obdobia 18. – 19. storočia. (Falke, 2000, s. 292). Podobné 
sa našli aj pri výskume dvoch zaniknutých kostolov vo Svodíne 
(Drenko, 2005, s. 30, obr. 1, 2, 3) a datované sú do obdobia  
18. – 19. storočia.

Korálky z ružencov

Korálky pochádzajúce z ružencov boli vyrobené z rovnakých 
materiálov ako korálky použité na výrobu náhrdelníkov a čele-
niek. O tom, či pochádzajú z ruženca, možeme usudzovať na  
 

20 Sv. Ján Nepomucký je mučeníkom spovedného tajomstva. Podľa ľudovej tradície  sa ho mal kráľ Václav IV. 
vypytovať na hriechy svojej manželky Žofie, ktorá sa k nemu chodila spovedať. Práve spovedné tajomstvo sa 
vyzdvihovalo ako hlavný dôvod smrti Jana Pomuckého, ktorý zomrel 20. marca 1393. Za svätého bol Ján vy-
hlásený v roku 1729.

21 Ide o oválny bronzový medailónik, na averze je Mária s Ježiškom a kolopis S. M. CEL...NZIS a na reverze je 
svätá rodina, nad ktorou sa vznáša holubica (Boh Duch) a nad ňou Boh Otec.

22 Na averze je jemná plastika sv. Rodiny s kolopisom S : MARIA. CELLENSIS. Na reverze je posteľ s baldachý-
nom, na ktorej leží kráľ a vedľa neho je koruna a meč.

23 Na averze je výjav z kalvárie s nečitateľným kolopisom, na reverse sú nástroje použité pri ukrižovaní s kolopi-
som : PSTACTASESTPRO NOBIS OBEDVSOAD MORTE. 

Obr. 19: 
Bronzový krížik 

z ruženca.
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základe ich umiestnenia na tele, aj keď bolo zvykom dávať ružence mŕtvym aj okolo krku 
(Falke, 2000, s. 292). Datovať sa dajú len rámcovo. Tvar korálikov používaných pri výrobe 
ružencov bol zhruba valcovitý s úzkym stredovým otvorom, ale našli sa aj úplne ploché exem-
pláre a drobné perly (Bláha, 1993, s. 47). Na ich výrobu sa používal rôzny materiál, ako napr. 
parohovina, perleť, koral, jantár a gagát. Rozšírili sa od konca 13. storočia a medzi ich šíriteľov 
patrila rehoľa dominikánov (Slivka, 1984, s. 387). Ich tvar sa ustálil v 16. storočí (Bláha, 1993, 
s. 46), jeho ukončenie v 17. storočí tvorila hlavne medaila, kríž ako súčasť ruženca sa prvýkrát 
objavuje až v 18. storočí (Falke, 2000, s. 292). V priebehu 18. storočia boli používané predo-
všetkým sklenené perly. Ružence patria medzi najčastejšie nájdené hrobové prílohy a predsta-
vovali obranný a ochranný amulet a votívny dar. Našli sa uložené pri prstoch rúk, na panvových 
kostiach alebo pod nimi.

Kovové súčasti odevu

Z predmetov, ktoré tvorili bežnú súčasť odevu (či už ako odevný šperk, alebo mali len funkčnú 
úlohu), sa na kostolnom cintoríne našli rôzne druhy zápiniek, háčikov, krúžkov slúžiacich na 
upevnenie odevu, gombíky, pracky z opaskov, či už železných, alebo bronzových, dokonca aj 
pekne kované nákončie opaska spolu s plieškom zdobeným gotickou minuskulou. Bronzové 
zápinky slúžili na jednoduché zapínanie a uchytávanie odevu a našli sa tu vo veľkom množ-
stve. Väčšinou boli jednoduché a plnili len čiste funkčnú úlohu. Rovnaké sa našli na cintoríne  
v Krásnej nad Hornádom a datujú sa do obdobia 17 – 18. storočia (Polla, 1986, s. 288, obr. 143: 
1) a aj na lokalite Hoxter (Krabath, 2001, s. 680, tab. 26: 13). Zriedkavo sa objavujú od 14. sto-
ročia, rozšírené sú od 16. do prelomu 18. – 19. storočia (Krabath, 2001, s. 201). Ďalším tvarom 
boli bronzové nášivky zdobené polkruhovým terčíkom (obr. 20). Na základe nálezov v Krásnej 
nad Hornádom ich môžeme datovať do obdobia 17. – 18. storočia (Polla, 1986, s. 288, obr. 143: 
5). Najkrajšie nášivky sa našli v zásype sondy II, a to bronzové s pozláteným srdiečkovitým 
terčíkom24 (obr. 21). Krúžky slúžiace na upevnenie oblečenia sa v niektorých prípadoch našli aj 
so zvyškami látky, prípadne stužky. Gombíky sa našli v niekoľkých tvarových vyhotoveniach: 
guličkovité so zdrsneným povrchom, polguľovité, a ploché. V niektorých prípadoch sa našli aj 
pozostatky po obtiahnutí látkou, ako napr. v hrobe č. 79, tie sa však pri ich vyberaní rozpadli. 
Bronzové gombíky sa začínajú objavovať od 13. storočia (Krabath, 2001, s. 212). V období 
od 13. – 15. storčia sa gombíky ako súčasť oblečenia vyskytovali zriedkavo, ich väčší počet 
nachádzame v hroboch až od novoveku25. Medzi nálezy patria aj pracky (či už bronzové, alebo 
železné) a kovové nákončie opaska.  Opaskové pracky sa po strate dekoratívnych prvkov zme-
nili na funkčné súčasti odevu (Hanuliak, 1997, s. 281). Pracky aj spolu s bronzovými ozdobami 
opaska a so zvyškami kože sa našli v hrobe č. 77 a 78. V hrobe č. 78 sa našlo aj pekne kované 
nákončie opaska spolu s bronzovým plieškom, zdobeným gotickou plastickou minuskulou. Po-
dobná sa našla na Šarišskom hrade a je datovaná do 15. storočia (Slivka, 1980, s. 256). Opasky 
boli zdobené drobnými bronzovými zrniečkami a ozdobnými kovaniami v tvare ružičky. Prac-
ky v oboch hroboch sú bronzové, obdĺžnikové, sú pripevnené na opasok pomocou zdobeného  
 

24 Podobné nášivky srdcovitého tvaru, ale bez pozlátenia sa našli na už spominanom novovekom cintoríne v Krás-
nej (Polla, 1986, s. 288).

25 Gombíky s plochou hlavičkou sa začínajú objavovať od druhej polovice 14. storočia (Krabath, 2001, s. 212). 
Obťahovanie gombíkov látkou prišlo do módy až s rozšírením francúzskej módy od 16. storočia, hlavne  
u šľachticov a mestského patriciátu (Slivka, 1984, s. 390). Gombíky sú priebežným, a preto ťažko datovateľ-
ným archeologickým materiálom.
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bronzového pliešku a chýba im jazýček.Tento typ sa vyskytuje od konca 15. po 17. storočie.  
Ďalším typom praciek bola dvojitá oblúkovitá pracka s pohyblivým jazýčkom. Podobná sa 
našla v Krásnej nad Hornádom (Polla, 1986, s. 269, obr. 133: 18), bronzová oblúkovitá pracka 
zdobená krátkym sekaným vzorom (obr. 22) a veľká železná oblúkovitá pracka. Vyskytovali 
sa od konca 13. do začiatku 14. storočia (Krabath, 2001, s. 294). Menšia štvorcová dvojdielna 
pracka s volne sa pohybujúcim jazýčkom  sa vyskytovala od 14. do konca 15. storočia, ale nie-
ktoré exempláre sú rozšírené aj do obdobia 17. až začiatku 19. storočia (Krabath, 2001, s. 141).

Kovové súčasti obuvi

Medzi kovové súčasti obuvi zaraďujeme podkovičky a ostrohy. Podkovičky sa upevňovali na 
spodnú časť podpätku a ich hlavnou funkciou bolo zabrániť šmýkaniu a zároveň ochrániť pod-
pätok pred poškodením. Datovať sa dajú len na základe nálezových okolností, samostatné nie 
sú vhodné na datovanie. Delia sa na dva základné typy. Prvý mal tvar širokého U a pripevňoval 
sa celou plochou na spodnú časť opätku pomocou nitov, druhý typ lemoval podpätok len zboku 
(Hoššo, 1975, s. 140). Našli sa v hrobe č. 4 so zachovaným nitom na pripevnenie a dva kusy  
v hrobe č. 16 aj so zachovanými zvyškami klincov na pripevnenie. Ďalšie podkovičky sa našli  
v zásype sondy I, III, V a XI a pochádzajú z narušených hrobov. Spolu sa našlo deväť kusov. Po-

Obr. 20: 
Bronzové nášivky z odevu.

Obr. 21: 
Bronzové pozlátené nášivky 

v tvare srdca.

Obr. 22: 
Bronzová zdobená pracka.



180

dobné podkovičky patria medzi časté 
nálezy na stredovekých pohrebiskách 
(Polla, 1986, s. 290, Hoššo, 1975,  
s. 162). V zásype sondy I sa našla aj že-
lezná ostroha. Ostrohy boli atribútom 
istej spoločenskej príslušnosti, v čiste 
funkčnom význame slúžili jazdcovi na 
pobádanie koňa. Sú dobrou datovacou 
pomôckou. Ostroha nájdená v sonde I 
mala pomerne krátke ramienko a dlhý, 
rozseknutý bodec. V rozseku sa po-
hybovalo koliesko s dlhými zúbkami 
(obr. 23). Tento typ ostrohy datujeme 
do obdobia 15. – 17. storočia (Slivka, 
1980, s. 251, 275, Polla, 1986, s. 276, 
Koóšová, 2004, s. 539).

Knižné kovanie

Kovania slúžili najmä na ochranu pred mechanickým poškodením knihy a umiestňovali sa 
na najviac ohrozené miesta knižného bloku, teda na rohy, stred a hrany. Masívne kovania sú 
charakteristické pre masívne gotické väzby vrcholného obdobia v celej stredoeurópskej ob-

lasti. Kovanie nájdené pri výskume 
patrí medzi nárožné kovania deltoid-
ného tvaru (Englišová-Janotová, 1980, 
s. 111). V blízkosti nárožia knižných 
dosák vystupovala puklica v tvare 
valca alebo zrezaného kužeľa. Vrchol 
puklice býval plochý, mierne zaoble-
ný alebo zahrotený. Okraje deltoidu sa 
zdobili vegetabilnými alebo štylizova-
nými zoomorfnými prvkami26. Kova-
nie z knihy (obr. 24) sa našlo v hĺbke 
90 cm v priestore gotickej sakristie  
v sonde VI. Má tvar bronzového del-
toidného pliešku, zdobeného plastic-
kým a rytým rastlinným ornamentom. 
Strany, ktoré chránili vonkajšie strany 
knižných dosák, majú rozmery 7,5 cm. 
Na dvoch stranách kovania je nápis pí-
saný gotickou minuskulou: AVE MA 
 

26 Veľmi časté boli tvare ľalie, trojlístkov, akantových listov alebo dvojice proti sebe sediacich vtákov, dravcov 
alebo grifov. Nádherným príkladom je kremnická mestská kniha z roku 1462 alebo Graduale Posoniense z roku 
1487 (Englišová, Janotová, 1980, s. 113).

Obr. 23: 
Železná ostroha.

Obr. 24: 
Knižné kovanie.
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RIA GRATIA PLENA27. Podľa tvaru písma môžeme kovanie datovať na prelom 14. – 15. sto-
ročia a pochádza z knihy značných rozmerov, pravdepodobne z misálu.

Mince

Mince sa našli len v 7 hroboch, čo predstavuje 6,54 % z celkového počtu hrobov. Ďalších desať 
kusov a neuvedený počet kremnických dukátov sa našlo v sonde III, IV, X a XI. Pravdepodobne 
pochádzajú z narušených hrobov a našli sa v zásype sond. Mince predstavujú najlepšie datova-
teľné nálezy. Niektoré mince sa našli vo veľmi zlom stave a dali sa identifikovat len približne. 
Zvyk dávať mince do hrobov je veľmi starý28. V troch prípadoch bola minca umiestnená pri 
hlave29 a boli to mince pochádzajúce z 1 obdobia 5. – 16. storočia. Našli sa v hroboch č. 75, 90 
a 102. V dvoch prípadoch sa minca našla pri panvovej kosti alebo pod ňou a pravdepodobne 
bola pôvodne držaná v ruke. Tieto mince pochádzajú z obdobia 16. – 17. storočia a našli sa  
v hroboch č. 61 a 83. V jednom prípade sa našla na rebrách kostry uloženej na pravom boku,  
v hrobe č. 96. V hrobe č. 47 sa umiestnenie nedalo určiť, keďže minca zo 17. storočia (rovnako 
ako kosti) ležala v sekundárnej polohe.

Najstaršou mincou nájdenou na cintoríne je strieborný denár Vladislava II. z rokov 1109 
– 1125. Našiel sa v zásype sondy XI v hĺbke 260 cm a pravdepodobne pochádza z niektorého  
z porušených hrobov. Patrí medzi jeden z troch nálezov českých denárov na našom území 
(Hunka, 2003, s. 245). Najstaršou mincou, ktorá sa našla v hrobe, je quartig Žigmunda Luxem-
burského (obr. 25)  razená v rokoch 1402 – 1427 (Huszár, 1956, s. 128, tab. 8, č. 152 – 154). 
Našiel sa v hrobe č. 90 v hĺbke 300 cm. Väčšina mincí pochádza z obdobia 15. – 17. storočia, 
jedna je z roku 1705  a najmladšou je novoveká rakúska minca (dosť zle zachovaná), pravdepo-

27 Podľa ústnej informácie J. Šedivého tam malo byť správne GRATIAE. Remeselník, ktorý to vyrobil zrejme 
vôbec nemusel vedieť latinsky, ale podľa tvaru písmen to musel byť gramotný človek.

28 Na slovanských pohrebiskách sa minca v hrobe ako obolus vyskytuje od 9. storočia a udržuje sa do 13. storočia. 
V období od 14. do 16. je výskyt obolusu sporadickejší, ale od 17. storočia sa opäť obnovuje. Jeho interpre-
tácie sú rôzne, najčastejšie sa vysvetľuje ako peniaz na prevoz na druhý svet, na oferu alebo ako vyplatenie 
mŕtveho z majetku. Našli sa aj mince umiestnené na očiach alebo v ústach mŕtveho ako ochranný predmet, aby 
mŕtvy nemohol škodiť (Kolníková, 1967, s. 217, Hoššo, 1975, s. 157). U Slovanov sa tento zvyk objavil spolu  
s kresťanstvom v 9. storočí a skôr ako dedičstvo po starých antických národoch ho môžeme pokladať za náhra-
du milodarov, ktorých ukladanie do hrobov bolo cirkvou zakázané (Rejholcová, 1976, s. 207).

29 Umiestnenie mince v ruke alebo blízko nej bolo najviac zastúpené v 13. – 17. storočí, na hrudi hlavne v 13. 
storočí a nie je zastúpené v 14. a 15 storočí. Umiestnenie mince pri lebke alebo pod lebkou sa objavuje až od 
15. storočia.

Obr. 25: 
Quartig Žigmunda 

Luxemburského.
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Obr. 26: 
Denár Ladislava V.

Obr. 27: 
Poľská minca 
Žigmunda III.

Obr. 28: 
Poškodená minca, 
datovaná do 16. – 17. 
storočia.

Obr. 29: 
Duárius Leopolda I.  
z roku 1682.
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dobne ide o mincu Františka Lotrinského z obdobia rokov 1745 – 1764.  Najviac sa našlo strie-
borných mincí Ferdinanda II. z roku 1628, celkovo sedem kusov. Našli sa v sonde III v hĺbke 
245 cm. Razby boli veľmi zle čitateľné, bol to buď groš, alebo denár (Hlinka, Kazimír, Kolní-
ková, 1976, s. 199). V sonde III. sa našla aj minca Ladislava V. (obr. 26), a to denár z obdobia 
rokov 1456 – 1457 (Huszár, 1956, s. 130, 179, tab. X, č. 230, 231). Našiel sa v hĺbke 170 cm  
v strede sondy. Kremnických dukátov z obdobia 16. – 17. storočia, v sonde IV sa rovnako našlo 
viac kusov, nebol však uvedený ich presný počet ani nálezová situácia. V tejto sonde sa naš-
la aj rakúska novodobá, presnejšie nedatovateľná minca, nájdená v hĺbke 190 cm. Poslednou 
mincou pochádzajúcou zo zásypu sondy je minca z roku 1705, nájdená v hĺbke 80 cm. V hrobe  
č. 102 sa našla ďalšia minca Žigmunda Luxemburského, zlatý dukát z rokov 1427 – 1430 (Hlin-
ka, Kazimír, Kolníková, 1976, s. 73). V hrobe č. 47 sa našiel strieborný groš Karola Jozefa z ob-
dobia rokov 1613 – 1624, uložený v sekundárnej polohe. V hrobe č. 61 sa našla poľská minca 
Žigmunda III. (obr. 27) z obdobia rokov 1587 – 1632. V hrobe č. 75 sa našiel strieborný denár 
Maximiliána II. z rokov 1564 – 1576 (Hlinka, Kazimír, Kolníková, 1976, s. 176). V hrobe č. 83 
sa našla minca (obr. 28), ktorá sa pre veľké poškodenie dala datovať len rámcovo do obdobia 
16. – 17. storočia. V hrobe č. 96 sa našiel duárius Leopolda I. z roku 1682 (Hlinka, Kazimír, 
Kolníková, 1976, s. 193).

Tkaniny

Pozostatky látok nájdené v hroboch pochádzajú z odevu, obuvi, prestieradiel z rakiev alebo 
boli súčasťou čelenky. Tkaniny vo všeobecnosti veľmi rýchlo podliehajú rozkladu, v závis-
losti od chakakteru pôdy30.  Pozostatky tkaniny sa našli v 12 hroboch z celkového počtu 107, 
čo predstavuje 11,21 %, a v zásypoch sondy I, X a XI. Našli sa zvyšky kože, látky z odevu, 
stužiek, podkladovej látky z čelenky, látky, ktorou boli obtiahnuté gombíky a aj zvyšky čipky  
z prestierania z truhly. Zvyšky kože pochádzali v dvoch prípadoch z opaska (hrob č. 77 a 78), 
v jednom prípade sa našli zvyšky kože z topánok (hrob č. 26) a v jednom prípade zvyšky 
kože pravdepodobne pochádzali z kabáta a našli sa pod kostrou (hrob č. 80.). Pozostatky látky  
z odevu sa zachovali v hrobe č. 47, 79, 84, 87, 90 a 95 a v sonde XI. Pochádzajú z tkaného 
rôznofarebného súkna, ktoré sa bežne nosilo. Len v zásype sondy X sa na tkanine našli stopy 
toho, že bolo pretkané striebornými niťami a drobnými ozdobami. Útržky látky pochádzajúce 
zo stužiek sa našli v hroboch č. 102 a 84, kde sa na ich konci našli aj bronzové krúžky na za-
pínanie. Útržky striebornej stužky so železným krúžkom sa našli aj v zásype sondy X. Látka 
slúžila aj ako podklad čelenky, na ňu sa následne prišívali jednotlivé kovové ozdoby a korálky. 
Pozostatky po nej sa našli v hrobe č. 61 a v zásype sondy I.

Pohreby v drevených truhlách

Mŕtvych vo väčšine pripadov pochovali v drevených truhlách, ktoré boli zbité klincami, ale na-
šli sa aj železné skoby, ktoré boli požívané na tento účel namiesto klincov. Po truhlách sa našli 
obrysy po zotlenom dreve v zemi, železné klince, na niektorých z nich sa našli aj pozostatky 
po zotletom dreve, železné skoby, karička, pravdepodobne použitá ako držadlo, ale aj ozdobné 

30 Takže napriek tomu, že pravdepodobne neexistuje prípad, keď by bol mŕtvy pochovaný bez akejkoľvek textílie, 
zachovajú sa len zriedkavo a veľmi útržkovito. Často sa z nich zachovajú zlaté alebo strieborné nite, ktorými 
boli látky prešívané. Samostatne sa však nedajú použiť na datovanie.
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klince a pliešky z ozdobného kovania vrchnáka truhly. Klince, ktoré sa používali na spájanie 
bočníc a vrchnákov, boli železné, ručne kované s dĺžkou od 7 do 12 cm, mali priečne kovanú 
hlavičku alebo hlavičku kovanú do tvaru T. O klincoch, ktoré mali strieškovitú a plochú hla-
vičku môžeme povedať, že to boli klince na spájanie prvkov z drevenej stavebnej konštrukcie 
(Polla, 1983, s. 259). Klince sa v hroboch našli po obvode hrobových jám, zriedkavo pri alebo 
pod telom, kam sa zrejme dostali tlakom zeminy po prevalení drevenej truhly. Na mnohých 
klincoch sa nachádzali aj stopy po prehnitom dreve. Klince sa našli aj v zásype jednotlivých 
sond a pravdepodobne pochádzajú z porušených hrobov. Železná skoba zo zásypu sondy X  sa 
datuje do druhej polovice 15. storočia (Krupica, 1978, s. 325, obr. 21). V dvoch hroboch sa našli 
aj bronzové klinčeky, pochádzajúce z ozdobného obitia veka truhly. Našli sa v hroboch číslo 64 
a 79. V hrobe č. 64 sa našli bronzové terčíky hubkovitého tvaru s tepanou sedemcípou hviez-
dičkou na povrchu a nitom na upevnenie naspodu. Na nitoch sa našli aj pozostatky po dreve. 
Terčíky boli umiestnené po tele kostry. V hrobe č. 79 sa našli bronzové klinčeky s hubkovitou 
hlavičkou, zdobenou plastickou päťcípou hviezdičkou, veko rakvy malo v strede klinčekmi 
znázornený dvojitý kríž. Vo väčšine prípadov sa našli v hrobe len pozostatky po zotlenom dre-
ve z rakvy, v jednom prípade sa našli aj stopy po maltovom obložení hrobu, a to v hrobe č.51. 
V sonde  XII sa našli pozostatky po zotletom dreve z truhly, ale bez kostry, ktorá bola pravde-
podobne strávená. Truhly bývali zrejme z vnútornej strany vystlané látkou, pozostatky po nej 
sa našli v hrobe č.84  v podobe zvyškov čipky.

Keramika

Keramický materiál sa na kostolnom cintoríne nachádzal hlavne v zásype jednotlivých sônd, 
ako súčasť hrobovej výbavy sa vyskytol len v štyroch hroboch (č. 92, 93 a 94) a v jednom prav-
depodobnom hrobe zo sondy XII,  kde sa našli pozostatky po dreve z rakvy spolu s uloženou 
väčšou časťou malej misky. Ani jeden keramický fragment nájdený v hrobe nie je zachytený.  
Vieme len, že v hroboch č. 92 a 93 sa našli atypické črepy do červena vypálené, podobnej štruk-
túry a farby ako tehla. V hrobe č. 92 to bol okrajový črep, zdobený pri okraji šikmými žliabka-
mi. V hrobe č. 94 sa našiel úlomok z uška novovekej nádoby. Keramický materiál sa nachádzal 
vo veľmi fragmentárnom stave a keďže sme ho nemali k dispozícií, mohli sme vychádzať len 
z opisov B. Pollu, z fotodokumentácie a z kresieb pani Škvarekovej. Na skúmanej ploche sa 
nachádzali aj sídliskové objekty z 11. – 14. storočia, a teda je pravdepodobné, že väčšina ná-
lezov stredovekaj keramiky patrí práve do tohto obdobia a do zásypu sa dostali pri kopaní jed-
notlivých hrobov. Keramické úlomky pochádzajú z novovekej keramiky, zo stredovekej sivej  
a z tehlovočervenej keramiky, kolkovanej keramiky a z glazovanej keramiky. Nenašli sa úlom-
ky bielej keramiky. Nedá sa zistiť, či by sa niektoré fragmenty nedali spojiť alebo či by sa aspoň 
z nich nedal vytvoriť celistvejší tvar, ktorý by nám mohol vypovedať aj o keramických tvaroch 
väčšiny nádob. Tvar sa dal odhadnúť len pri nálezoch fragmentov pokrývok s gombíkovitým 
držadlom, pri náleze nožičiek z panvice na nôžkach a nálezoch väčších úlomkov hrncovitých 
nádob. Len v sonde X sa našla väčšia časť hlinenej mištičky s glazúrou na vnútornej strane. 
Našli sa tu úlomky z obtáčanej keramiky s charakteristickými stopami na dne po piesku, z vy-
táčanej keramiky a veľký počet úlomkov z novovekej keramiky. Na niektorých uškách sa našli 
stopy po kolkoch, v jednom prípade bola na dne nádoby hrnčiarska značka. Keramické úlomky 
boli zdobené prevažne rytými vlnovkami, obežnicami, vrypmi a kolkovaným vzorom. Ani na 
jednom fragmente sa nenašli stopy po maľovanej výzdobe. Novoveká keramika, ktorá sa tu 
našla, bola glazovaná, črepy boli červenej alebo šedej farby. Našla sa tu aj stavebná keramika, 
fragmenty kachlíc a fragment tehly so značkou, ktorá bola, bohužiaľ, veľmi poškodená a ne-
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dala sa rozoznať. Kolkovanú keramika v tomto súbore reprezentujú nádoby s  kolkom na uchu 
nádoby v tvare srdca a v tvare X31. S ňou je tvarovo i materiálovo príbuzná keramika zdobená 
na okrajoch rytými zárezmi, usporiadanými do určitých tvarov. Okrem tuhovosivej keramiky 
sa našli aj tehlovočervené nádoby, atypické črepy nájdené v hroboch č. 92 a 93 môžu pochá-
dzať z takejto nádoby. Na jednom úlomku z dna nádoby bola značka v tvare rovnoramenného 
krížika v kruhu s priemerom 4,4 cm32.  Našli sa aj úlomky z dna obtáčanej keramiky, so sto-
pami po jej zrezávaní z hrnčiarskeho kruhu a so stopami po podsýpaní, táto keramika prežíva 
ojedinele do polovice 15. storočia. Od polovice 15. storočia na našom území sa  všeobecne vo 
veľkej miere rozšírilo používanie nožného hrnčiarskeho kruhu a tým sa rozšírila aj produkcia 
vytáčanej keramiky. Našlo sa niekoľko fragmentov pochádzajucich z úch nádob. Uchá na ná-
dobách sa na našom území začínajú objavovať po druhej polovici 14. storočia (Hoššo, 1983,  
s. 217). Veľa fragmentov patrí sivej keramike. Na tomto území sa vo väčšej miere vyskytuje od 
14. storočia (Ruttkay, 1995, s. 571). Keramika bola zdobená rytou výzdobou v tvare závitnice 
alebo obežnými ryhami. Od 14. do druhej tretiny 15. storočia sa objavuje aj tehlovočervená 
keramika (Ruttkay, 1995, s. 572). Sivá keramika sa vyznačuje kvalitnejším spracovaním hliny 
a dokonalejším vypálením. Nárast jej používania bol zaznamenaný v priebehu 15. storočia. 
Niekoľko úlomkov patrí okrajovým črepom hrncovitých nádob s mohutným pásikavým uchom 
a s kolkom v tvare srdca, ktoré sa začínajú objavovať v prvých dvoch tretinách 15. storočia.  
V sonde II sa našli úlomky z nožičiek z panvice na nôžkach. Začínajú sa objavovať po polovi-
ci 15. storočia (Hoššo, 1983, s. 217). Fragmenty z pokrývok nájdené v sonde I a VI už patria  
k pokrývkam s rovnými šikmýmí stenami a gombíkovitým úchytom, ktoré nastupujú od po-
lovice 15. storočia a ich počiatočný jednoduchý okraj sa postupne mení na vnútorný žliabok. 
Pomerne veľa úlomkov patrí glazovanej keramike. Glazúra sa na našom území začína ojedi-
nele vyskytovať už v závere 14. storočia33, ale ani v priebehu polovice 15. storočia jej výskyt 
nenadobudol masovejších rozmerov (Ruttkay, 1995, s. 578). Glazovanie aj bežného hlineného 
riadu sa uplatňuje od druhej polovice 15. storočia. Častým výzdobným prvkom je viacnásobná 
vlnovka, obežné ryhy a kolkovaný vzor, často používané od druhej polovice 15. do začiatku 
16. storočia. Keramika zdobená kolkovaním a datovaná mincami sa našla na cintoríne v Krásne 
(Krupica, 1978, s. 186) a datuje sa do obdobia 16. až 17. storočia.

Zo stavebnej keramiky sa našli úlomky kachlíc v sonde I, III, IV, V, VI a X, štyri úlom-
ky gotickej kachlice, jeden úlomok z kachlice zdobený plastickým rastlinným motívom a je-
den úlomok zdobený geometrickým plastickým motívom, jeden úlomok kachlice s glazúrou, 
úlomky červenej kachlice miskovitého tvaru a úlomky plochých kachlíc s reliefnym vzorom.  
S nástupom novoveku začínajú ustupovať náboženské výzdobné motívy a objavujú sa rastlinné  
a geometrické. Glazované kachlice sa začínajú objavovať od druhej polovice 15. storočia, ale 
aj v novoveku stále prežívajú aj neglazované kachlice. Viacfarebné glazované kachlice sa ob-
javujú na prelome 15. a 16. storočia, ale rozširujú sa až od druhej tretiny 16. storočia (Hoššo, 
2004, s. 576).

Tehla bola použitá až pri tretej stavebnej fáze súčasne so stavbou terajšej sakristie, mala roz-
mery 15 x 25 x 5, 5 cm a bola požitá na druhú dlážku. Úlomky tehál sa nachádzajú aj v navážke  
 

31 Keramika označená otlačkom kolka obyčajne na hornej vonkajšej strane okraja alebo ucha nádoby (Hoššo, 
1983, s. 217). Všetky typy značiek predstavujú skupinu geometrických a heraldických kolkovaných značiek

32 Posledné značky na dnách sa u nás vyskytujú v prvej polovici 15. storočia (Hoššo, 2004, s. 574). Najčastejšie 
sa vyskytovali od polovice 13. do polovice 14. storočia (Hoššo, 1983, s. 217) ale aj v 16. storočí hrnčiari znač-
kovali svoje výrobky na hornej strane ucha alebo na dne, požívajúc jednoduché geometrické obrazce.

33 Nález glazovanej keramiky zo Zvolenského zámku  s bledou a hnedozelenou glazúrou. Nádoby sú datované na 
základe nálezu denára kráľovnej Márie do obdobia rokov 1382 – 1387 (Čaplovič, Slivka, 1980, s. 89)
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medzi treťou a štvrtou dlážlou a v zásype sond III, XI a XII. V sonde III sa našiel úlomok tehly 
sa zvyškami po kolku, ktorý však bol veľmi poškodený. V hroboch sa tehla nenašla, len pri 
hrobe č. 98 sa našiel úlomok z tehly asi vo výške 40 cm nad rebrami, ktorý sa tu pravdepodobne 
dostal pri zasýpaní hrobu a nebol tu umiestnený úmyselne.

ZáVER

Keďže nemáme žiadne písomné správy, ktoré by nám umožnili presnejšie datovanie obdo-
bia výstavby kostola, môžeme pri ňom vychádzať len z nájdeného archeologického materiálu  
a z odkrytej architektúry kostola34. Najstarším nálezom, ktorý nám bezpečne dokázal existenciu 
kostola, je minca Vladislava II. z rokov 1109 – 1125. Tá nám umožňuje datovanie kostola post 
quem na začiatok 12. storočia. Minca sa našla v zásype sondy XI,  pochádzala z porušeného 
hrobu, a teda sa nemohla urobiť stratifikácia nálezu. Na základe výskumu priľahlého cintorí-
na sa zistilo, že ani jeden hrob nesiaha pod najstaršie základy kostola. Najstaršie základové 
murivo kostola bolo stavané z drobných kameňov a zasýpané bolo čiernou hlinou s obsahom 
uhlíkov. Bolo stavané veľmi starostlivo a precízne. Podľa charakteru muriva ho môžeme za-
radiť do blokového slohu (Mencl, 1968, s. 20). Riadkové murivo je ukončené na spôsob opus 
spicatum, ktoré sa používalo už od konca 9. storočia (Líbal, Muk, 1983, s. 240). Na základe 
rozboru muriva môžeme predpokladať existenciu kostola v druhej polovici 11. storočia, ale 
bezpečne ju vieme potvrdiť až v prvej tretine 12. storočia. Dôležité je zistenie, že kostol sa  
v prvej tretine 14. storočia v registri pápežských desiatkov spomína ako farský. Podarilo sa 
nám dokázať jeho dlhodobé využívanie kostolného cintorína, ktoré bolo súvislé od doby po-
stavenia kostola. Najstaršie hroby sa nepodarilo stratifikovať, boli narušené mladšími, ktoré sa 
kopali do značnej hĺbky. Inventár nájdený či už v jednotlivých hroboch, alebo v zásypoch sond 
nevybočuje z rámca nálezov na iných cintorínoch. Najstaršia časť cintorína sa pravdepodobne 
nachádzala na juhovýchodnej strane apsidy (Sonda XI), potvrdzovať by to mohla už spomínaná 
minca Vladislava II z rokov 1109 – 1125 nájdená v zásype. Najväčší počet hrobov pochádza 
zo 16. – 18. storočia. Mincí, ktoré by nám umožnili presnejšie datovanie, sa našlo veľmi málo 
a väčšina z nich pochádza z obdobia 16. – 17. storočia. Staršie hroby na cintoríne sa nachá-
dzali v okolí kostola a môžeme ich datovať do obdobia 14. – 15. storočia. Hroby zo sondy VI 
č. 76, 77 a 78 sú určite staršie ako gotická sakristia, keďže sa nachádzajú pod jej neporušenou 
dlážkou. Stavba gotickej sakristie je nepriamo datovaná mincou do obdobia 14. – 15. storočia.  
V interiéri kostola sa pochovávalo v priebehu 17. – 19. storočia. V archeologickom materi-
áli sa nachádzali všetky predmety, ktoré tvorili súčasť bežného života stredovekého človeka  
a boli s ním ukladané do hrobu, či už ako súčasť odevu a obuvi, šperky, devocionálie, alebo ako 
milodary, za ktoré považujeme predovšetkým mince. Novoveké hroby sa od stredovekých od-
lišovali len podľa príloh, obrysy hrobových jám alebo iné vonkajšie označenie hrobov sa našlo 
len v zriedkavých prípadoch a na základe nich sa nedalo vyvodiť zovšeobecňujúce tvrdenie.

Všetky kresby použité v článku sú dielom pani Škvarekovej.

34 Prvotnú stavbu, na základe sprievodného materiálu z priľahlého cintorína môžeme datovat na koniec 11. alebo 
začiatok 12. storočia. Kostol bol viackrát zničený, najstaršia stavba pravdepodobne úplne. 
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SUMMARY

The church of St. Stephen in Nitra-Párovce

Due to the lack of written sources, the church may only be dated based on the archaeological material 
and the architectural features of the church itself. The earliest evidence for the existence of the church 
is a coin of Vladislav II dated to 1109 – 1125. This gives us a terminus post quem for the church at 
the beginning of the 12th century. The coin was found in the vicinity of the cemetery and came from 
a disturbed grave. However, during the excavation of the church cemetery, none of the oldest graves 
were found to extend underneath the church foundations. The foundations were built with great care 
and precision, made of small stones and covered with black clay that containined carbon. The existence 
of the church is thus presumed already in the second half of the 11th century, but it can only be safely 
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verified as having stood in the first third of the 12th century. It is important to note that papal tithes name 
the church as a parish church in the early 14th century. 

We were able to demonstrate that the cemetery was continuously used throughout the entire lifespan 
of the church. Unfortunately, the oldest graves were disturbed by younger ones. The inventory found 
in the graves does not exceed the standard of that found in other contemporary cemeteries. The oldest 
graves of the cemetery are probably to be found on the southeast side of the semicircular apse. The 
largest number of graves dates to the 16th – 18th centuries. Coins are rare; most of them date to the 16th 
– 17th centuries. Older graves dating to the 14th – 15th centuries were located in the cemetery near the 
church.

In the excavated archaeological material, evidence was provided for almost any and all items which 
would have been used in the everyday life of a medieval person, and which were subsequently placed 
with them in the grave. This included  clothing articles and footwear, jewelry, devotional objects or 
valuables, especially coins. 

Fig. 1: Reconstruction of the Romanesque and Gothic buildings 
Fig. 2: Plan of the church and the location of the samples. 
Fig. 3: Bronze ornaments from the headbands. 
Fig. 4: Earring, s-shaped 
Fig. 5: Earring, s-shaped loop. 
Fig. 6: Earring, ends twisted into loops. 
Fig. 7: Bronze ring decorated with incised ornament 
Fig. 8: Ring of fine bronze wire. 
Fig. 9: Baroque hair or clothes pin. 
Fig. 10: Glass beads from necklace 
Fig. 11: Reliquary. 
Fig. 12: Reliquary. 
Fig. 13: Benedictine medallion. 
Fig. 14: Medallion with St. Ignatius of Loyola and St. Francis Xavier. 
Fig. 15: Benedictine medallion 
Fig. 16: Bronze Medallion from Mariacellu. 
Fig. 17: Bronze oval medallion. 
Fig. 18: Gold-plated medallion. 
Fig. 19: Bronze cross of the rosary. 
Fig. 20: Bronze patches of clothing. 
Fig. 21: Bronze plated heart-shaped clothes decoration. 
Fig. 22: Bronze decorated buckle. 
Fig. 23: Iron spur. 
Fig. 24: Metallic book clasp. 
Fig. 25: Quartig of Sigismund Luxemburg. 
Fig. 26: Denarius of Ladislaus V. 
Fig. 27: Polish coin of Sigismund III. 
Fig. 28: Damaged coin, dated the 16th – 17 century. 
Fig. 29: Duárius of Leopold I. from 1682.
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BáNOVSKý HRAD 
– ANALýZA STŘEDOVĚKÉHO MATERIáLU 

Anna Gardelková-Vrtelová

THE BáNOV CASTLE – ANALYSIS OF THE MEDIEVAL FINDS

Abstract: The first part of the study deals with the history of castles in eastern Moravia and with the existing 
written records containing the place-name „Bánov“. Historical sources based on passages from the Chronicle 
of Bohemians by Cosmas of Prague indicate that Bánov castle was founded in the 11th century. The castle was 
probably built in stone sometime during the 13th century. What follows, is a summary of archaeological excavation 
at the site and a comprehensive assessment of unpublished material. The analysis of archaeological artefacts 
retrieved during the excavation dates the castle to a period between the 13th and mid 15th centuries. The basis for 
this analysis were analogies from the surrounding castles on the Moravian-Hungarian border.
  
Key words: Eastern Moravia, Middle Ages, castle, sources, history, pottery.

ÚVOD

Městečko Bánov1, které na město povýšil Maxmilián II., se rozkládá v podhůří Bílých Karpat 
v blízkosti Uherského Brodu (Nekuda, 1982, s. 436). Právě díky své pozici představovalo ve 
středověku důležitou hraniční pevnost, u níž se sbíhaly cesty vedoucí z Pováží k Trenčínu a ces-
ta z Uherského Brodu do Uher (Kohoutek, 1995, s. 7). V dnešní době protíná Bánov silnice E50 
vedoucí z Brna na Slovensko. Bánovem protékají dva potoky, Bánovský a blíže nejmenovaný, 
které se stékají pod obcí. 

Prostor bývalého hradu v Bánově je v dnešní době dobře viditelný z hlavního silničního 
tahu E 50. Výraznou dominantou kopce, na kterém hrad stával, jsou tři kříže nazvané Kalvárie. 
U této nepřehlédnutelné památky se na uctění Mistra Jana Husa vždy k 5. červenci zapalovaly 
ohně (Švehlík, 2008, s. 83).

Zásadní část práce je věnována středověkému materiálu z hradu, který nebyl doposud sou-
borně zpracován. Ve zpracování keramiky jsem se opírala o analogie z blízkých hradů. Práce si 
kladla za důraz nejen poskytnout hodnocení a výsledky materiálu středověké vrstvy z Bánova, 

1 Za pomoc i ochotu s materiálem děkuji Mgr. Michalu Polákovi. Zároveň bych ráda poděkovala Muzeu Jana 
Amose Komenského v Uherském Brodě za zpřístupnění materiálu.
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ale také se zaměřila na přehled publikovaných prací týkajících se samotného hradu. Výsledky 
práce nám přibližují dění na jihovýchodní Moravě ve 13. až 15. století. Odraz v dochované 
hmotné kultuře nám poté zanechává odkaz pro budoucí badaní. 

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY LOKALITY

Lokalita Bánov „Hrad“ leží na kopci v dnešním severním prostoru města Bánov, nad místním 
kostelem sv. Martina v nadmořské výšce 280 m n. m. Patří do oblasti CHKO Bílé Karpaty, kte-
rá zabírá pohraniční hřbet pohoří Bílé Karpaty a přilehnou část Vizovické vrchoviny (Demek, 
1992, s. 181). V oblasti Bánova a Bojkovic vystupují drobná vulkanická tělesa andezitů a čedi-
čů. Tato tělesa jsou součástí magurské skupiny (Demek, 1992, s. 63-64). 

K Bánovu zasahují od jihozápadu černozemě a degradované černozemě na jílech. Podél řeky 
Moravy jinak můžeme mluvit převážně o hnědozemích na spraších (Nekuda, 1982, s. 35). 

Z histoRiE hRAdů NA JihovÝChodNí MoRAvě A PřEhLEd BÁdANí 

Obecně můžeme říci, že ve 12. století dominuje na jihovýchodní Moravě hradisko. Teprve od 
první poloviny 13. století vznikají v tomto regionu první zděné královské hrady (např. Brumov, 
Buchlov). Jejich budování souvisí mimo jiné i se zabezpečováním východní hranice moravské-
ho markrabství Přemyslem Otakarem II. Tyto přebudované hrady se stávají  základní kostrou 
nové fortifikační soustavy, která plní funkci provinciálních center pro příslušná území (např. 
provincia brumowiensis, districtu Lucensis). Výrazný trend ve výstavbě šlechtických hradů 
jihovýchodní Moravy spatřujeme od druhé poloviny 13. století a převážně ve století následu-
jícím. Válečné události 15. století vedly k rozsáhlému přebudování hradů a bohužel také k zá-
niku většiny z nich. Druhou polovinu 15. století proto můžeme označit za období, kdy došlo 
k definitivnímu zániku vrcholně středověkých hradů jihovýchodní Moravy (Kohoutek, 1994, 
s. 153-170). 

Zájem o hrady jihovýchodní Moravy můžeme položit do konce 18. a převážně 19. století. 
Mimo dílčí práce zabývající se jednotlivými hrady, neexistuje výraznější celkový pohled na 
tuto problematiku. Ze starších děl bych ráda jmenovala práci F. J. Schwoye z roku 1793, G. T. 
Wolneho publikovanou v roce 1838 nebo dílo I. L. Červinky (1927; 1928; 1929; 1930), který 
své výsledky zveřejňoval v letech 1927 – 1930 v  Časopise vlasteneckého spolku musejní-
ho v Olomouci. Bezpochyby jednou z nejdůležitějších prací zůstává i nadále dílo A. Prokopa 
z roku 1904, který shrnul problematiku vrcholně středověkých moravských hradů 13. – 16. 
století (Prokop, 1904; Kohoutek, 1994, s. 153; Měřínský, 1981, s. 147).

Novější pokusy zabývající se fortifikací a architekturou hradů na jihovýchodní Moravě na-
lezneme v článcích Z. Měřínského (1981) a M. Plačka (1983). V posledních letech vznikaly 
studie zaměřené na stavební prvky hradů jak na Moravě, tak v Čechách. Z těchto prací jmenuj-
me zejména publikaci T. Durdíka a P. Boliny (2001).
 

HISTORIE HRADU BáNOVA

Výzkum středověkých vrstev na lokalitě Bánov „Hrad“ stál vždy v pozadí výzkumů bošácké 
kultury, která zde výrazně dominuje (např. Kučera, 1894; Jan Pavelčík, 1944; 1961; Jiří Pa-
velčík, 1962; 1968). Mimo bošáckou kulturu se zájem badatelů v posledních letech soustředil 
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také na dobu bronzovou2 (např. Chmela, 2008) a poté slovanské osídlení „Hradu“ (např. Jiří 
Pavelčík, 1970; Polák, 2005). Na velkomoravské osídlení poukazuje pohřebiště pod dnešním 
hřbitovem (Hrnčíř, 1943, s. 52). Není ovšem vyloučeno, že Bánov „Hrad“ byl osídlen slovan-
ským lidem už v 8. století. Bohužel, těžba v lomu narušila lokalitu natolik, že v místech, kde 
stával vlastní hrad, dnes již nelze slovanské osídlení v chronologickém smyslu dále sledovat 
(Jiří Pavelčík, 1970, s. 115-116). F. Borák ve svém článku uvádí, že někdy v polovině 13. století 
byl na spáleništi v Bánově postaven hrad nový (Borák, 1948, s. 3). Domněnku o existenci hradu 
již ve 12. století zmiňují L. Hosák a M. Zemek (1981, s. 29). M. Čižmář pouze informuje, že se 
v těchto místech nacházel i středověký hrad (2004, s. 79).

Zaniklý bánovský hrad se rozkládá na pozemcích parcelního čísla 2035/3, 2036/1 a 80/1,  
k. ú. Bánov (http://nahlizenidokn.cuzk.cz/vyberparcelu.aspx). Poloha hradu byla chráněná ze 
tří stran, příkrými srázy s celkovým převýšením nad okolním terénem až o 15 m. Pouze na 
jihovýchodě klesal terén volněji. V terénu nezůstala po stavbě hradu ani památka. V úvahu 
můžeme brát pouze jižní val, do kterého však zasahuje hřbitovní zeď (Kohoutek, 1995, s. 109). 
Bánovský hrad byl vybudován kolem roku 1085 (srov. Novotný, 1975, s. 519). Jeho půdorys 
se plně přizpůsobil andezitovému vrcholku o rozměrech 60 x 60m (Plaček, 2001, 90). V době 
výstavby hradu náležela oblast na krátkou dobu Uhrám. V raných dobách byl hrad nejspíše 
dřevěný (Kučera, 1894, s. 555) a teprve později přebudovaný do kamenné podoby. 

Nejstarší zmínka o hradu se objevuje už v Kosmově Kronice české, která jej uvádí jako nově 
vybudovaný k roku 1091. Mezi jeho první majitele patří Břetislav II. a od roku 1294 je uváděn 
pod soupisem majetku Oldřicha z Hradce, člena rodu Vítkovců (Nekuda, Unger, 1981, s. 67). 
V tomto soupisu figuruje pod označením „castrum Banoue“. Není však vyloučeno, že hrad 
Bánov držel už Vítek z Hradce3, Oldřichův děd (Pokluda, 1999, s. 12; Dohnalová, 2006, s. 19). 
Oldřich z Hradce obdržel 25. července 1294 listinu od krále Václava II., ve které dostává k do-
životnímu užívání hrad Brumov s vesnicemi, provincionálním soudem, Uherský Brod a dvě 
vesnice v Lucké provincii. Všechny tyto statky přešly Oldřichovou smrtí zpět králi (Dohnalová, 
2006, s. 19). Oldřich nechal hrad přestavět do zděné podoby někdy v rozmezí let 1260 – 1270 
(Plaček, 2001, s. 89). V. Nekuda a J. Unger kladou všeobecně budování kamenných tvrzí na 
Moravě do poloviny 13. století (Nekuda, Unger, 1981, s. 33). 

M. Plaček datuje opevnění hradu z hlíny a dřeva do období 12. a 13. století. Spojuje jej 
s iniciativou uherských majitelů hradu (Plaček, 2001, s. 89; 1983, s. 63). Podle něj byla oblast 
Lucka a Záhoří ve 12. a 13. století téměř bez pevností. Uvádí, že i uherská fortifikovaná středis-
ka se nacházela až v nitru za Karpatami. Výjimkou byl hrad Bánov a hrad Šaštín4 (Plaček, 1983, 
s. 63).  Trochu odlišný názor zaujal J. Marek, který považuje hrad Bánov pouze za ovládnutý 
uherskými pány, nikoliv však jimi postavený. Už v 11. století má podle něj Bánov charakter 
předsunutého a opevněného hradiště (Marek, 2009, s. 33). K tomuto problému své stanovisko 
přidal i Z. Měřínský, který poukazuje na skutečnost, že v raném středověku nemůžeme mluvit 
o obranných liniích (mezi Moravou a Východní markou a v oblasti Poolšaví a Lucka) v pravém 
slova smyslu (Měřínský, 1981, s. 148). 

V 11. a 12. století vzrostl význam bánovského hradu. Napomohlo tomu větší využití tzv. 
„uherské cesty“, která v tomto období znamenala jednu z nejdůležitějších spojnic na Moravě. 
Tato cesta vedla z Prahy přes Český Brod, Kutnou Horu, Vysoké Mýto, Litomyšl, Náměšť 
a Olomouc, kde se napojovala na trasu tzv. „jantarové stezky“ a postupovala až k Uherskému 

2 Z doby bronzové byl nejsledovanější maďarovsko-věteřovský horizont.
3 Jindřich z Hradce, syn Vítka z Hradce, je pohřben na Velehradě. Podle F. Boráka tato skutečnost symbolizuje 

silný vztah Vítkovců k Moravě a Bánovu (Borák, 1948, s. 4). 
4 Jedná se o zaniknutý hrad v okrese Senica.
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Hradišti, do Kunovic a podél řeky Olšavy k Uherskému Brodu. U Uherského Brodu se dělila. 
Jedna trasa vedla na Luhačovice, Slavičín a směřovala přes Vlárský průsmyk do Pováží, kdežto 
druhá trasa vedla Bánovem a plynule procházela přes starohrozenkovský průsmyk k Trenčínu 
(Kohoutek, 1995, s. 7).  

Dvanácté a 13. století patří k zásadním mezníkům hradní architektury. Zanikají původní 
zemské úděly (např. Olomouc, Brno, Znojmo) a dochází ke sjednocení země pod vládou jed-
noho panovníka – markraběte Vladislava Jindřicha. J. Kohoutek se domníval, že právě on dal 
podnět ke stavbě zděných hradů na Moravě. Zároveň však připouští, že oblast jihovýchodní 
Moravy (a tedy i hradu Bánova) byla motivována spíše stavební aktivitou uherské královny 
Konstancie Uherské5 (Kohoutek, 1994, s. 159). 

Oldřich z Hradce mimo hradu Bánova držel i hrad Brumov. V roce 1294 zastával funkci 
gubernátora tzv. Lucké provincie („districtu Lucensi“). Přesnou rozlohu této provincie nezná-
me, lze se však podle písemných pramenů domnívat, že sahala od řeky Olšavy až k toku řeky 
Moravy a zároveň se rozkládala na kraji při rozvodí řek Olšavy, Dřevnice a Vláry (Kohoutek, 
1995, s. 122). Po roce 1253, kdy se přes průsmyky Bílých Karpat přehnala vojska uherského 
krále Bely IV., začal král Přemysl Otakar II. zvyšovat a posilovat ochranu hranice mezi morav-
ským markrabstvím a uherským královstvím. Podporoval plánovitou kolonizaci mezi řekami 
Olšavou a Moravou, především v oblasti Luckého pole. Kolonizace se ujali šlechtici většinou 
českého původu (Kohoutek, 1995, s. 123). 

Po vymření Arpádovců (1301) si v Trenčíně vybudoval svůj stát Matouš Trenčanský. Jeho 
moc rostla a stal se tak nebezpečím pro uherského i českého krále. Výboje na Moravu, které 
pořádal způsobily, že si Matouš podmanil celý kraj po Uherské Hradiště, tedy i hrad Bánov. 
Ten se spolu s městem Uherský Brod stal důležitým opěrným bodem. Jan Lucemburský jako 
reakci na Matoušovy výpady opevnil Uherský Brod a snažil se vypudit Matouše Trenčanského 
z Moravy (Borák, 1949a, s. 4-5). Tato událost je popsána v rozšířené Dalimilově kronice (tzv. 
Cerronském rukopise), podle kterého byla česká vojska poražena právě pod hradem Bánovem: 
„Při tom časě v Moravě zle sě dějieše, neb Matěj z Trenčína, ten uherský hrdina, hradóv po-
mezských několik držieše, s nich Moravu všiu hubieše. Krále rada jeho naradi, že na Brod pány 
silny posadi, již by země bránili a přěd ty hrady jiezdy činili. Tehdy Matěj mnoho Uhróv sebra 
a třmi sty o Hradiščiu všě vsi vzebra a s jinými na Bánově sě založi“ (Dalimilova kronika, do-
datek II (dle pozdějšího čtení) Cerronský rukopis, s. 206-207).

V historii hradu se znovu objevuje Oldřich z Hradce. Právě Oldřich z Hradce měl stát za 
nápadem strategicky opevnit nedaleké městečko Uherský Brod. Oldřich, bývalý zástavní pán 
Uherského Brodu a vlastník hradu v Bánově, město nepochybně dobře znal. Obrannou čin-
nost Vítkovců zachytil v perokresbě uherskobrodský kronikář V. Letocha (Borák, 1948, s. 5-7)  
a fotograficky J. Kučera v Pamětech města Uherského Brodu (Kučera 1903, s. 16). V období 
pustošivých nájezdů Matouše Trenčanského zaniká Lucká provincie. Matouš se nezmocnil jen 
hradu Bánova, ale také dalších hradů spadající do Lucké provincie, např. hradu Veselí. Histori-
kové se domnívají, že byl na svých akcích podporován moravskou šlechtou. Jmenujme snad jen 
Štěpána ze Šternberka, který byl Matoušovým bratrancem (Kohoutek, 1995, s. 124). Nakonec 
se podařilo Bánov znovu dostat do područí českých králů. K Moravě byl natrvalo připojen za 
Václava I. v průběhu 13. století (Snášil, 1980, s. 177). Oldřichovu náklonnost k Bánovu nezdě-
dil jeho syn Oldřich, který roku 1339 vyměnil hrad Bánov (i se statky) s králem Janem Lucem-
burským a markrabětem Karlem za statek v Telči (Borák, 1948, s. 7). 

Následovalo období plné zmatků, které je spojeno hlavně s husitskými válkami. Ve 14. stole-
tí byl Bánov spravován z hradu Brumova a kolem roku 1409 se stal vlastnictvím Petra z Kravař 

5 Žila v letech 1180 – 1240, byla  matkou  Václava I. (Žemlička, 2005, s.  214).
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(Dohnalová, 2006, s. 21). Husité vpadli na hrad Bánov a ve vedlejším Uherském Brodě vypálili 
klášter. Jejich plenění učinil konec až král Zikmund6. Bánovský hrad se tak dostává do jeho 
držení. To však netrvalo dlouho. Roku 1423 zastavil hrad spolu s dalšími městečky neznámé-
mu pánu. Husitské války se spojily s osudem hradu Bánova znovu v roce 1431, když pod jeho 
hradbami byli Husité poraženi uherským vojskem. Mezi válečná tažení odehrávající se pod 
hradem Bánovem jmenujme ještě boje s Matyášem Korvínem. Ten dobyl 17. 7. 1468 Uherský 
Brod a otevřel si tak cestu do českých zemí. Jeho tažení však netrvalo dlouho. Následujícího 
roku byl poražen u Uherského Hradiště a jeho vojsko bylo pronásledováno až za Uherský Brod 
k Bánovu. Matyáš Korvín se tehdy zachránil únikem do lesů Králova mezi Uherským Brodem 
a Bánovem. V těchto místech byla jeho porážka dovršena (Kučera, 1903, s. 65; Borák, 1948, 
s. 13). Závěrečným rodem ovládající hrad Bánov byli Cimburkové. Ctibor z Cimburka se stal 
posledním šlechticem, který spravoval ještě fungující hrad. Ten již v roce 1490 postoupil Bánov 
s pustým tvrzištěm Čeňkovi ze Žeravic (Borák, 1949a, s. 10-13; Kohoutek, 1995, s. 109).

R. Snášil vidí v Lucku výrazný obranný systém. Podle něj se dají dřívější tři obranná pásma 
vyčleněné J. Pavelčíkem ještě doplnit o další lokality. „Prostor Lucka byl v rámci dnešního 
okresu z moravské strany střežen a chráněn celkem asi 18 opevněními různých typů a funkcí 
(nevznikly ani nezanikly však současně), opevnění souvisejících s vnitrozemní správou bylo 
pouze 8, z nich nejméně 2 plnila jen lokální funkce“ (Snášil, 1980, s. 178). Bohužel již autor 
neuvádí, do kterého typu opevnění by řadil hrad Bánov. K myšlence sítě obranných systémů 
se nepřímo vyjádřil také V. Dohnal, když interpretoval blízký zaniklý hrad v Komni (Zuvačov) 
za jakési předsunuté opevnění hradu Bánova (Dohnal, 1961, s. 22-25; Nekuda, Unger, 1981,  
s. 154).

Bánovský hrad se stal středem výběru mýtného, které se na tomto hradě vybíralo pro celou 
oblast Lucka (Zemek, 1971, s. 50). F. Borák uvádí, že bánovské mýto sahalo po řeku Olšavu, 
protože na sever od této řeky, se již vybíralo brodské mýto (Borák, 1949a, s. 23). O důležitosti 
centra krátce píše i Jiří Pavelčík, který uvádí, že se osada Bánov stala správním centrem regionu 
(2004, s. 253), nebo A. Jašek (1937, s. 53).  Kolem roku 1518 byla v Bánově na jiném místě 
vystavena nová tvrz, která patřila Martinu Měřiči z Liptálu (Nekuda, 1982, s. 434-435). K této 
tvrzi náležel dvůr i s pivovarem. Pro nás je tvrz důležitá zejména proto, že je zobrazena na Ko-
menského mapě Moravy (Nekuda, Unger, 1981, s. 67).

Zánik hradu není přesně určen. Odhaduje se, že zanikl za česko-uherských válek mezi lety 
1464 – 1475 (Švehlík, 2003, s. 7). Ještě ve druhé polovině minulého století byly na hradě patrné 
stopy po požáru. Ohořelé trámy, do červena vypálené spáleniště a zuhelnatělé obilí interpre-
toval Jan Pavelčík jako zánikovou vrstvu po požáru hradu. Domníval se tedy, že hrad zanikl 
vypálením (Jan Pavelčík, 1944, s. 16). Stejný názor představil ve svém článku Slovácká Trója 
i Vl. Hrnčíř (podle Pavelčík Jan, 1944, s. 52). Jiří Pavelčík klade zánik hradu do druhé poloviny 
15. století a spojuje jej s bitvou vojsk krále Zikmunda (vedenými italským vojevůdcem Pippem 
de Spannou) a husitskými Sirotky (Jiří Pavelčík, 1992, s. 8).

 Poslední zbytky zdiva, které byly ještě viditelné v místech lomu, zmizely okolo roku 1943 
(Jan Pavelčík, 1978, s. 20; Plaček, 2001, s. 90), když posloužily jako stavební materiál. Z mlad-
ší tvrze se nezachovalo naprosto nic. V kamenolomu, kde se dříve rozkládalo jádro hradu, bylo 
ve druhé polovině minulého století zakázáno těžit kámen pro nebezpečné pracovní podmínky. 
Lom byl městem Bánovem zasypán (Jan Pavelčík, 1978, s. 20).

6 Král Zikmund se s menšími přestávkami zdržoval na Slovácku mezi  5. – 18. dubnem 1421 (Borák, 1948, s. 9). 
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PÍSEMNÉ ZPRáVY

Významnými prameny poznání historie bánovského hradu jsou bezesporu taková díla, jako 
Kosmova Česká kronika, nebo Dalimilova kronika. Informují nejen o vzhledu a poloze hradu, 
ale zejména řeší problematiku Luckého pole, na kterém se hrad nachází. Mimo dvou výše zmí-
něných kronik, se problému Lucka věnovalo i mnoho dalších pozdějších badatelů. Jmenujme 
zejména Letopis Jindřicha Heimburského zvaná Chronica Bohemorum, Jana Marignolu nebo 
Václava Hájka z Libočan (Zemek, 1972, s. 6-7).7  František Borák poté ve své práci z roku 1949 
pokládá ono Lucké pole do okolí Bánova (Borák, 1949a, s. 42-62). Polohu Lucka ve své práci 
rozebírá také J. Skutil (Skutil, 1965, s. 76-77).

Na základě zpráv z Kosmovy Kroniky české se dozvídáme, že hrad Bánov ležel uprostřed 
lesů a byl příznivý pro lov (Kosmas, Kniha druhá, kap. 48): „Quem rex Wladizlaus recognoscens 
cognatum suum benigne suscepit et concessit militibus eius inhabitare locum qui dicitur Banow 
iuxta castrum nomine Trenczin, locus in mediis silvis atque in montibus est situs et nimium 
aptus atque optimus venationibus. - Král Vladislav, znaje se k němu jako k svému příbuznému, 
vlídně ho přijal a vykázal jeho bojovníkům za bydliště Bánov blízko hradu Trenčína. Toto místo 
leží uprostřed lesů a v horách a jest velmi vhodným a bohatým lovištěm.“ 

Mohlo by se tedy jednat o lovecký hrad. Kosmas se ale nezabývá pouze hradem samotným, 
nýbrž oblastí kolem Bánova – tzv. Luckem. Lucké pole vzpomíná u příležitosti dvou událostí. 
První datuje k roku 1099. Uvádí, že se na tomto poli sešel kníže Břetislav s uherským králem 
Kolomanem k přátelské schůzce. Kosmas byl přitom očitým svědkem této schůzky8 (Kosmas, 
Kniha třetí, kap. 9). Druhá zmínka je zaznamenána k roku 1116 (Zemek, 1972, s. 5). Kníže 
Vladislav měl na poli Luckém vést mírové jednání s králem Štěpánem. Uhři se podle Kosmy 
měli utábořit na Lucku, kdežto kníže Vladislav se usadil na druhém břehu řeky Olšavy. Náhod-
ná bitva skončila porážkou uherských vojsk (Borák, 1949a, s. 52; Zemek, 1972, s. 5). „Roku 
narození páně 1116. Velmožové lidu uherského, jenž byl silou mohutný, statky bohatý, válečnou 
zbraní přemocný a stačil k boji s kterýmkoli králem na světě, poslali po smrti svého krále Kolo-
mana ke knížeti Vladislavovi, aby s nově nastoleným jejich králem Štěpánem obnovil a utvrdil 
starodávný mír a přátelství. Kníže, vyhověv jejich žádosti, slíbil, že se přičiní o zachování míru. 
Přijeli k potoku Olšavě, jenž dělí panství uherské a moravské. A již lid uherský, nesčíselný jako 
písek mořský nebo kapky dešťové, pokryl na poli Lučsku celý povrch zemský jako kobylky.

.... Vskutku zahynulo tam tolik Uhrů, urozených i neurozených, kolik prý jich nezahynulo ani 
za časů svatého Oldřicha u řeky Lechu“ (Kosmas, Kniha třetí, kap. 42).

Obě události popisuje nejen Kosmas, ale také uherští kronikáři, zejména kronika Thuróczi-
ho (Zemek, 1972, s. 5). Anonymova kronika z druhé poloviny 13. století v kapitole De pugna 
ducum Arpadii (O bitvě vévodů Arpáda) uvádí: „Et quia gratia dei antecedebat eos, non solum-
modo ipsos subiugaverunt, verum etiam omnia castra eorum ceperunt, quorum nomina hec sunt 
usque modo: Stumtey, Colgoucy, Trusun, Blundus et Bana, et ordinatis custodibus castrorum 
iverunt usque ad fluvium Moroa....“ (Anonymus, kap. 37, odst. 5). „A poněvadž kvůli milosti 
boží jíci před nimi, podmanili si nejenom tyto (hrady9), avšak dokonce i všechny hrady těchto 
jmen nazývající se dodnes: Šintava, Hlohovec, Trenčín, Beckov a Bana, a ustanovujíce strážce 
hradů šli až k řece Moravě10...“. Szentpétery sám v poznámce dodává, že šli až k řece Olšavě, 
která byla ve 12. století hranicí mezi Uherským královstvím a přemyslovskými Čechy (Szent-

 7 Další výpis publikací zabývající se problematikou Lucka ad. Zemek, 1972, s. 5-18.
 8 Kosmas byl členem průvodu knížete Břetislava II. při cestě na Moravu  (Kosmas, 1947, s. 5).
 9 Poznámka autora.
10 Překlad autora.
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pétery, 1937, s. 79, pozn. 50). F. Borák ve svém článku (1949b, s. 21-23) ztotožňuje Anonymův 
hrad Banu s Bánovem11. Události však klade na počátek 11. století do vlády krále Štěpána12. 
Anonymus a jeho kronika jsou nespolehlivé zdroje. Pro nás je zajímavý proto, že vzpomíná 
hrad Banu ještě za života Arpáda (t.j. před rokem 907) a výboj Maďarů až na Moravu.  

Problematika s identifikací hradů pojmenovaných v písemných pramenech není vůbec jed-
noduchá. V 11. a 12. století existovala v okolí Trenčína tři jména hradů, která byla totožná. Jme-
novitě šlo o Bánov u Uherského Brodu, Kosmův Bánov13 v Bánovcích a hrad Bana u Piešťan 
(Borák, 1949a, s. 55). Podobně jako v případě Bánova14 u Uherského Brodu, první listinné 
důkazy o osídlení bánovského kraje (a samotných Bánovec) pochází ze začátku 13. století (Šiš-
miš, 2002, s. 51). Bánovce nad Bebravou jsou vzpomínány v souvislosti s hrádkem (castellum) 
až v 15. století15 (Encyklopedický ústav SAV, 1977, s. 120). Tedy v době, kdy v Bánově hrad 
zaniká. Ve 13. a 14. století existovaly další dva kamenné hrádky v okolí Bánovec nad Bebravou. 
Čierná Lehota i Šipkov se nachází v předhůří Strážovských vrchů a oba dva vznikají v průběhu 
13. století (Slivka, Plaček, 1988, s. 141-143).

K otázce, zda můžeme Bánov u Uherského Brodu spojovat s Kosmovým Bánovem, se vy-
jádřil také F. Palacký ve svých Dějinách, kde vzpomíná Lucké pole. Zmiňuje se o jeho polo-
ze u městečka Hluk poblíž Uherského Brodu (Palacký, 1876, s. 149). F. Borák se domnívá, 
že lokalizovat Lucko k Hluku, jak poukazoval F. Palacký, je založeno na fonetické podobě 
Lucko-Hlucko. To, že se F. Palacký při soupisu svých Dějin přikláněl ke Kosmovým zprávám, 
dokazuje i zmínka, ve které uvádí, že Břetislav byl usídlen v kraji bánovském (Borák, 1949a,  
s. 53). B. Dudík nepochyboval o pravdivosti Palackého tvrzení, a proto Lucko kladl k již zmíně-
nému Hluku. Volněji se vyjadřuje o hranici s Uhrami, která se měla nacházet na řece Olšavě16. 
Domnívá se, že na této řece se vyskytovaly jen celní hranice a skutečná hranice procházela 
středem Bílých Karpat. Podle B. Dudíka v Kosmově kronice nejde o Bánov u Uherského Bro-
du, ale o Bánov poblíž Bánovcí nad Bebravou (Dudík, 1882, s. 368, 440; Borák, 1949a, s. 54). 

Příslušnost Bánova k Uhrám podle pramenů dokládá řeka Olšava, kterou Kosmas považuje 
za hranici mezi českým a uherským územím. I pozdější generace historiků se však rozcházela 
v místě umístění uherského hradu, který Kosmas ztotožňuje s Bánovem u Uherského Brodu.  
Zatímco Kosmas, F. Borák (1949a, s. 56-57), M. Plaček (1983, s. 63) nebo V. Růžička (1968, 
s. 5) se přiklání k Bánovu u Uherského Brodu, V. Chaloupecký považuje za tento hrad Bana 
u Piešťan (Chaloupecký, 1923, s. 80-158; Zemek, 1972, s. 42). Hrad Bana17 vzpomíná několik 
uherských listin z druhé poloviny 13. století. Mluví o hradu neznámé polohy kdesi v západní 
oblasti Váhu. Václav Chaloupecký tento hrad ztotožňuje s osadou Banka u Piešťan18 (Cha-
loupecký, 1923, s. 236; Borák, 1948, s. 83). K historii hradu Bana se vrátil M. Marek, který 
jej porovnává se ztraceným a přesně nelokalizovaným hradem u obce Banka (Marek, 2009,  
s. 31-63). Nelze ovšem s jistotou tvrdit, že právě tento hrad je vzpomínaný v Anonymově kro-
nice. M. Marek sice ztotožňuje Banu u Banky s pohraničním hradem Anonyma, sám však 

11 Odkazuje se na Anonyma,  kapitolu 37, odstavec 5.
12 Zde je nutné si uvědomit, že popisované události spadají do desátého století.
13 V. Chaloupecký neztotožňoval Bánov u Uherského Brodu s Bánovem v Kosmově kronice. 
14 Pokud nebudeme brát v úvahu Kosmovu kroniku českou, podle které by se nejstarší zmínka k uherskobrodské-

mu Bánovu posunula již na 11. století.
15 Přesněji k roku 1461 (Encyklopedický ústav SAV, 1977, s. 120). Zánik hradu v Bánově u Uherského Brodu se 

datuje mezi roky 1464 – 1475.
16 Protékající nedaleko Bánova.
17 Např. listina z roku 1265, ve které vede král Belo IV. spor s hrabětem Ondřejem z hradu Bana a Ostrihomskou 

kapitulou (http://www.zitava.sk/zitava/zitava.php?page_id=listiny1265).
18 Taktéž M. Bóna v průvodci k hradu Tematín (Bóna, [rok vydání není znám], s. 5).
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dodává, že poloha není známá a archeologické výzkumy (poloha Hradiště) prokázaly pouze na-
sucho kladené kameny, příkop, zbytky palisády a dva srubové objekty s pecemi (Marek, 2009, 
s. 31-63). Ve své nové studii z roku 2011 M. Marek znovu ztotožňuje hrad v Bance u Piešťan 
s Anonymovou Banou. Usuzuje tak na základě majetků hradu, které se koncentrovaly v jeho 
nejbližším okolí. Všímavě upozorňuje na fakt, že hrad se mohl nacházet na místě dnešního far-
ského kostela pocházejícího z 13. – 14. století (Klčo, Krupa, 2004, s. 19; Marek, 2011, s. 66). 
Přiložený soupis županů hradu Bana od roku 1246 po rok 1291 (Marek, 2011, s. 73) by mohl 
napomoci teorii o tom, že by dílo Anonyma mínilo hrádek v Bance u Piešťan. Doložení držitelé 
moravského Bánova jsou odlišní od župních pánů na hradě Banka (např. ve jménech držitelů 
Bany nefiguruje ani jeden bánovský pán: Břetislav II., Vítek z Hradce nebo Oldřich z Hradce). 
Také zánik hradů se liší. Zatímco Bánov zaniká až v období let 1464 – 1475 (Švehlík, 2003,  
s. 7), závěrečná fáze existence Bany u Piešťan je kladena k roku 1291 (Marek, 2011, s. 73). 
Obec Banka je prvně vzpomínána až v roce 1241 a kromě opevněného kostela (Encyklopedický 
ústav SAV, 1977, s. 119) nemůžeme s jistotou, na základě fonetické podobnosti se ztraceným 
hradem Bana tvrdit, že šlo o Anonymovu polohu, totožnou s jeho hradem Bana. Jak jsem již 
uvedla, v době vzniku Anonymova díla bylo v okolí Trenčína hned několik hradů stejného jmé-
na19 a všechny tyto hrady musíme brát na vědomí. Zda-li Bana v Anonymově kronice je totožná 
s Bánovem u Uherského Brodu, dnes nelze jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit.

Mimo M. Marka na tuto problematiku v posledních letech upozornil F. Borák (2005,  
s. 90-114) a T. Chmela (2007, s. 431-432), který poukazuje na neutralitu území okolo Bánova 
(Lucka) u Uherského Brodu a sám se přiklání k výkladu, že Kosmas musel myslet jiný Bánov, 
než je ten poblíž Uherského Brodu. M. Šišmiš Kosmův Bánov také klade na území mimo uher-
skobrodsko, a to na území dnešních Bánovec nad Bebravou. Sám však dodává, že až do roku 
1116 existoval v krajině popisované Kosmem i Bánov u Uherského Brodu, a proto zůstává 
přesná lokalizace Kosmova Bánova nadále otázkou (Šišmiš, 2002, s. 51). Dle mého názoru je 
pro lokalizaci Bánova z Kosmovy kroniky důležité Lucké pole a řeka Olšava, která se nachází 
v těsné blízkosti dnešního Bánova. 

DĚJINY VýZKUMU NA LOKALITĚ BáNOV „HRAD“

Historie výzkumů na bánovském „Hradě“ souvisí s počátky 20. století, přestože lokalitu vzpo-
míná už v roce 1894 učitel z Uherského Brodu J. Kučera (Kučera, 1894, s. 555). Kučera daroval 
muzeu v Uherském Brodě svou archeologickou sbírku, ve které byly i předměty z Bánova (Jan 
Pavelčík, 1944, s. 4). Hrad na strategické poloze snad prvně prozkoumával právě zmiňovaný  
J. Kučera, který se dokonce chystal v roce 1900 hrad prokopávat. Ve stejném roce navštívil 
lokalitu I. L. Červinka, který zde provedl archeologickou sondáž. Jelikož naleziště nebylo po-
ničeno lomem, podařilo se Červinkovi zachytit středověkou vrstvu (Hochmanová a kol., 1955, 
s. 78). I. L. Červinka zanechal krátkou zprávu: „Na hradě jsou valy a hrad jinak Kalvaria zvaný 
jest hradem středověkým“ (podle Jan Pavelčík, 1944, s. 14). Jan Pavelčík v nepublikovaném 
spise Materiál k pravěku Bánova dodává, že poté co se ve hlíně objevilo i zdivo, přibylo stře-
dověkých nálezů20. Kromě středověkých střepů se nacházely železné nástroje, obojí charakte-
ristické pro středověk 11. – 14. století (Jan Pavelčík, 1944, s. 14). 

19 Jména uváděných hradů byly: Bánov u Uherského Brodu,  Bánov v Bánovcích a hrad Bana u Piešťan (Borák, 
1949a, s. 55).

20 Terénní nákres místa hradu podle I. L. Červinky z počátku 20. století nalezneme v publikaci M. Plačka (2001, 
s. 89).



199

Ve 30. letech 20. století si v jádru hradu otevřeli kamenolom bratři Špíškové (Chmela, 2006, 
s. 23). Jejich těžba šedého amfibolitického bazaltického andezitu výrazně poškodila zbytky 
středověkého hradu. Těžba skončila krátce po druhé světové válce (Švehlík, 2003, s. 7), avšak 
s ní bylo odtěženo i jádro tehdejšího hradu. V prostoru předhradí (severní část hřbitova) se dnes 
nachází místní hřbitov (Jiří Pavelčík, 1960, s. 48).  Na jihozápadním úbočí kopce podle pověsti 
stával čertův kámen (Kučera, 1894, s. 555), který vystřídaly tři kříže. Po druhé světové válce 
byly odstraněny a znovu byly na témže místě obnoveny v roce 2004 (Švehlík, 2003, s. 7).  

Pozdější výzkumy hradu jsou spojeny se jménem Jana Pavelčíka (1950). Tento středoškol-
ský profesor se se svými žáky vracel na místo středověkého osídlení pravidelně od roku 1941. 
První kresebná stratigrafie hradu pochází z rukou V. Hrubého a  J. Nekvasila. Roku 1942 Státní 
archeologický ústav schválil žádost o provedení záchranného archeologického výzkumu uher-
skobrodskou Musejní společností. Přestože byl výzkum schválen, musel být pro nedostatek 
financí odložen na další rok. Výzkum se měl uskutečnit pod záštitou brněnské pobočky Státní-
ho archeologického ústavu. Dne 8. 6. 1943 začaly archeologického práce21, které byly vedeny 
Janem Pavelčíkem a jeho technickým pomocníkem J. Poulíkem (Jan Pavelčík, 1952, s. 482; 
Chmela, 2006, s. 23-26). Ve zprávě z roku 1943 Jan Pavelčík informuje památkový úřad, že při 
výzkumu zjistil nejhořejší sterilní vrstvu, pod ní vrstvu pocházející ze shořelého středověkého 
hradu z 13. století s charakteristickou keramikou, železné předměty a zbytky ohořelých trámů 
a obilí, pravděpodobně žita, ječmene a prosa. Podle Jana Pavelčíka se při výzkumu v roce 1943 
narazilo na blíže neurčenou hospodářskou část hradu, kde bylo uloženo obilí, jako zásoba (Jan 
Pavelčík, 1944, s. 11, 16). 

Práce na lokalitě pokračovaly v roce 1948, kdy byly zaměřeny na stratigrafický blok po-
nechaný ze sezóny 1943. Tento blok byl ohrožen odstřely v lomu. Vedoucím výzkumu se stal 
Jan Pavelčík. Bohužel, jeho výsledky doposud nebyly publikovány. K. Tihelka pouze vytvořil 
soupis hlavních nálezů (Tihelka, 1962, s. 12-13), které náleží výzkumnému roku 1948. Výzkum 
pokračoval v roce 1951, kdy se soustředil na objasnění JV části výšinné osady (Chmela, 2006, 
s. 48-49). Úkolem bylo odpovědět na tři nejasnosti (Jan Pavelčík, 1952, s. 482):
– zachytit zbytky zdi, které se podařilo odhalit v roce 1943;
– zjistit původ valu;
– zachránit co nejvíce eneolitické keramiky. 

Jan Pavelčík interpretoval kamennou zeď jako dlážděnou cestu k osadě na kopci, zhotove-
nou v maďarovském období. K otázce původu valu se blíže nevyjadřuje. Jen ho odsouvá do 
„pozdějších období“. Uvádí, že val je navršen z okolních vrstev, zejména potom z eneolitické 
vrstvy. V roce 1951 byl největším objevem na lokalitě pohřeb asi 15letého jedince v nádobě 
(Jan Pavelčík, 1952, s. 482-483).  

Poslední archeologické výzkumy se uskutečnily v letech 1960 – 1961. Jiří Pavelčík zaměřil 
svůj zájem na val severně od hřbitova. Pavelčík přisoudil tento val středověkému osídlení. Po-
pisuje, že val tvoří suťové vrstvy bez stop po konstrukcích, které byly navršeny před příkopem. 
Podloží valu tvoří neporušená eneolitická vrstva. Tuto skutečnost vysvětluje tím, že starobron-
zové osídlení se koncentruje v severovýchodní části vrcholové plošiny, tedy v místech zkou-
maných v letech 1943 – 1951 (Jiří Pavelčík, 1960, s. 48-49; Jiří Pavelčík, 2004, s. 251-270), 
a proto val nemůže pocházet z doby bronzové. Z výzkumné sezóny 1960 – 1961 byly středově-
ku věnovány dvě jámy (3/61 a  5/61). Z těchto sond jsou v MJAK uloženy kosti tura a několik 
keramických střepů. Pozdější sběry a ojedinělé povrchové sondy obsahovaly keramický mate-
riál jen výjimečně. Materiál z těchto sond byl datovaný do 12. – 15. století.

21 Výzkumný rok 1943 popisuje nálezová zpráva č. j. 152/43 Bánov, uloženo v archivu NZ ArÚ AV ČR Brno.
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V roce 2004 se znovu otevřela otázka datování valu. Jan Pavelčík nakonec dospěl k názoru, 
že při stavu terénní situace nelze zjistit, zda-li příkop vyhloubili až obyvatelé středověkého 
hradu22 nebo byla pouze obnovena a vyčištěna pravěká fortifikace (Jiří Pavelčík, 2004, s. 258).

Mezi léty 1977 až 1989 pod záštitou Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně probíhaly roz-
sáhlé ověřovací sondáže a výzkumy (např. na hradech Brumov, Engelsberk, Starý Světlov, Lu-
kov, Rýsov). Na ostatních lokalitách byl proveden alespoň povrchový nebo stavebně-historický 
průzkum. Mezi tato místa patřil i hrad Bánov a Nový Světlov (Kohoutek, 1994, s. 155). 

STRATIGRAFIE LOKALITY

Stratigrafie lokality Bánov „Hrad“ je úzce spjata s pravěkým osídlením. Výzkum z roku 
1943 odhalil následující vrstvy (Jan Pavelčík, 1952, s. 481):

I.   Středověkou, která sahala až do hloubky 150 cm.
II.   Vrstva s maďarovskou keramikou silná asi 70 cm.
III.  Eneolitická keramika (bošácký typ) silná asi 30 cm.
  Na zvětralém andezitovém podloží se nacházela paleolitická vrstva.

Pokus o rekonstrukci stratigrafické situace byl nastíněn již v práci Jana Pavelčíka (1944,  
s. 21-22), kdy interpretuje vrstvy na lokalitě podle profilu A-B, na kterém je podle něj nejlépe 
zachovaná situace:

I.  nejhořejší vrstva s jalovou sutí navezenou na kopec při vykopávání lomu, asi 1 m silná,
II.  středověká vrstva zbarvená do cihlové a šedé barvy, 40 – 50 cm silná,
III. následuje asi 40 cm mocná černá vrstva označená jako starší vrstva doby bronzové  

 – maďarovská kultura,
IV: hnědá vrstva únětické kultury, asi 60 cm silná,
V.  eneolitická černá vrstva, 30-40 cm silná,
VI. tenkou vrstvu do hněda vypálené hlíny přisuzuje paleolitické stanici.  
  
V pozdější práci z roku 1955 (Hochmanová a kol., 1955, s. 77) jsou uvedeny tři vrstvy:
I.  průměrně 1 m silná vrstva navezená na vrch kopce při vykopávání lomu,
II.  vrstva středověká z 12.-13. století. Obsahuje opálená polena, keramiku, zvířecí kosti,  

 zuhelnatělé obilí a železo, je 40 – 50 cm silná a zabarvená do cihlové barvy,
III. horní vrstva náleží bronzovému období.

Velmi přehledně je stratigrafie hradu popsána v práci T. Chmely23 (2006, s. 27-28). Nejpře-
hledněji ji lze pozorovat na JZ profilu, označeném jako „profil B“. Vyčleňuje osm hlavních 
vrstev:

I.  suť a hlína nahromaděná při těžbě v lomu, zániku objektů mladšího středověku a roze- 
 bíráním zdiva místními obyvateli, 

II.  vrstva asi 20 cm silná, promíchaná popelem, spáleným dřevem, zuhelnatělými obilka- 
 mi a vápennými cicváry,

III. šedivá sterilní vrstva, pod ní probíhá uložení starší doby bronzové, dosahuje mocnosti  
 až 1 m,

IV.  vyčleněna v rámci starší doby bronzové,

22 Situační nákres bánovského hradiště na konci 20. století je publikovaný v díle M. Plačka (2001, s. 90).
23 Děkuji Mgr. Tomáši Chmelovi za zapůjčení jeho diplomové práce. 
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V.  hlína promíchaná šedivým popelem a smíchaná s andezitovou sutí – náleží taktéž  
 bronzovému osídlení, na ni plynule navazuje VI. vrstva,

VI. sterilní vrstva tvořená šedožlutou hlínou,
VII. eneolitické osídlení – bošácká kultura,
VIII.tuto stratigrafickou vrstvu rozlišuje zejména Jan Pavelčík, nejspíš je však také spjata 

  s bošáckým osídlením.

ANALýZA STŘEDOVĚKÉHO MATERIáLU

Středověký materiál z hradu Bánova byl dlouhou dobu opomíjený. Jedním z prvních nálezů 
odevzdaných do muzea v Uherském Brodě byl pozdně hradištní hrnec (obr. 1) se zúženým 
hrdlem a širokým okrajem, zdobeným vlnovkou. Pod krátkým hrdlem probíhala ornamentová 
obvodová rýha s krátkými šikmými záseky. Výduť je zdobena 
rozmarinkou s vertikálním rýhováním a na dně hrnce se na-
chází značka kříže (Jan Pavelčík, 1941, s. 246; Hrubý, 1941, 
s. 85).  

Kromě drobných zpráv o nálezu středověké keramiky 
a zdiva z hradu (např. Hochmanová a kol., 1955, s. 78; Jan 
Pavelčík, 1952, s. 481), nemáme žádné bližší údaje, které by 
pomohly objasnit tehdejší situaci. Podrobněji popsal středově-
kou keramiku v rukopise z roku 1944 Jan Pavelčík. Bohužel, 
však šlo jen o malou část materiálu (pouze inv. č. 1705, tj. 10 
kusů). Uvádí, že středověká keramika je na hradě velmi počet-
ná. Rozděluje ji podle výzdoby do tří výrazných kategorií (Jan 
Pavelčík, 1944, s. 38):
a) střepy s vlnicí,
b) střepy jinak zdobené (otisky kolmých a šikmých kolíků, 

vtisky nehtů a vtisky trojúhelníků),
c) střepy vodorovně rýhované.

Tuto keramiku připisuje zuhelnatělé vrstvě 13. století (Jan Pavelčík, 1944, s. 11). V dnešní 
době se materiál jeví jako mladší, čemuž odpovídají i rozbory paleobotanických zbytků E. 
Opravila (1990, s. 108).

Podle zmínek v díle V. Hochmanové (Hochmanová a kol., 1955, s. 77) a M. Plačka (2001,  
s. 90) náleží keramický materiál z hradu do 12. a 13. století. Naopak, Jiří Pavelčík (1968, s. 16-
17) a E. Opravil (1990, s. 108) se domnívají, že keramický soubor sahá až do druhé poloviny 
15. století. Dnes podle keramické hmoty a techniky výzdoby středověký materiál klademe do 
13., 14., počátku 15. století a ojediněle i do druhé poloviny 15. století (viz níže).

Soubor keramických nálezů z hradu Bánova, který pochází z výzkumných sezón 1943  
– 1951, obsahoval 371 kusů. Z toho se podařilo zrekonstruovat 15 neúplných nádob. Dále do 
zkoumaného fondu patřilo 32 kusů železných předmětů, 11 kostí a soubor zuhelnatělých obilo-
vin. Na lokalitě se vyskytly tři velké skupiny keramického materiálu, které bylo možno od sebe 
rozlišit dle barevných odstínů. První je zbarvena do šedivého odstínu, druhá se jeví spíše šedo-
hnědá a v poslední skupině výrazně převládá barva hnědá. Samostatně stojí zásobnice, které se 
vyskytují v odstínu hnědé až světle hnědé barvy (v jednom případě byla zásobnice přepálená  
a ve dvou případech obsahovala příměs tuhy –l vše pod inv. č. 6102). 

V první skupině se objevuje místy příměs slídy. Keramika je kvalitně vypálená. Na materiá- 

Obr. 1: Pozdně hradištní hrnec 
z hradu Bánova, inv. č. 491 
(Pavelčík Jan, 1941, 246).
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lu v kombinaci se slídou vynikají keramické střepy užší stěnou. Všechny kusy s příměsí slídy 
jsou zdobeny jednoduchými rýhami, v jednom případě mělkým žlábkem (inv. č. 6102). Okraje 
tohoto keramického souboru většinou náleží ke skupině okrajů s nepravým okružím, dále se 
zde vyskytují okraje podříznuté a v několika případech také zaoblené. Do této kategorie patří 
i jediná celá zachovalá nádobka ze souboru (inv. č. 6575). Z výzdobných motivů se kromě již 
zmíněné horizontální rýhy a mělkého žlábku dále objevuje mělká široká vlnice, vzácně i velmi 
jemné stopy po ozubeném kolečku (inv. č. 7164). Střepy s podříznutým okrajem jsou nezdobe-
né s hladkým povrchem. Analogie k této skupině nacházíme v datovaném keramickém mate- 
riálu na nedalekém hradě Starý Světlov (Kohoutek, 2003, s. 21-29), na hradě Lukov (Kohoutek, 
1992, s. 205-221) a na královském hradě Buchlov (Kohoutek, 1995, s. 23). Na všech lokalitách 
je podobná skupina datována na konec 13. a průběh 14. století.

 Druhý soubor šedohnědé barvy je na lokalitě Bánov nejpočetnější. Z časového hlediska 
bude třeba tuto velkou skupinu rozčlenit na několik pomocných podskupin:
a) Keramiku s vně vyhnutým okrajem a kapkovitými vrypy na podhrdlí a horizontálně žlábko-

vanou výdutí (inv. č. 6102, 7163b). Tuto podskupinu můžeme datovat podle analogických 
nálezů z hradu Brumova (Kohoutek, 1994, s. 154), hradu Lukova (Kohoutek, 1992, s. 205-
221) a z hradu Rýsova (Kohoutek, 2003, s.  31-35) – do první poloviny 13. století. 

b) Druhou podskupinu tvoří keramika šedohnědé barvy převážně s okrajem typu nepravého 
okruží, který je vně zdoben horizontálními pásky (inv. č. 6570, 6102, 1705/4).  Analogii 
k této podskupině můžeme opět spatřovat v keramickém materiálu z hradu Buchlova (Ko-
houtek, 1995, s. 23) a z hradu Starého Světlova (Kohoutek, 2003, s. 21-24, tab. 108), který 
je datovaný do 13. – 14. století. 

c) Ve třetí podskupině pokračují vně vyhnuté okraje, zesílené okraje nebo nepravé okruží. Ve 
výzdobném motivu se ještě objevuje vzácně vlnice, nově nacházíme radélko a pokračuje ho-
rizontální rýhování. Odpovídající keramický materiál byl nalezen na hradě Lukově (Kohou-
tek, 1992, s. 205-211), na Starém Světlově (Kohoutek, 2003, s. 21-24) a na hradě Engelsber-
ku (Kohoutek, 2003, s. 11-15). Datování této podskupiny spadá na konec 14. a 15. století. 
Ještě bych při této příležitosti zmínila, že na hradě Lukově i Starém Světlově se ve vrstvách 
odpovídající tomuto období našly nálezy loštické keramiky. J. Kohoutek je spojuje s váleč-
nými operacemi tohoto horizontu (Kohoutek, 1992, s. 213; 2003, s. 24). Jelikož z Bánova 
pochází také zlomek loštické keramiky, můžeme jej analogicky přiřadit k této podskupině. 

Poslední skupinu tvoří keramika zbarvená do hněda. Objevují se podseknuté okraje, vodo-
rovně vytažené, vně zdobené nebo vně vyhnuté okraje. Ve výzdobném motivu naprosto převlá-
dá mělká široká vlnice nebo horizontální rýhování. Podle nálezů z hradu Brumova (Kohoutek, 
1994, s. 154), Lukova (Kohoutek, 1992, s. 205-211) a  Starého Světlova (Kohoutek, 2003,  
s. 21-24) řadíme tyto nálezy do období 13. – 14. století.

Do celého keramického souboru náleží ještě dvě zvoncovité pokličky, dno se značkou (kříž 
v kruhu, obr. 5) a čtyři zásobnice, z nichž dvě jsou s příměsí tuhy a jedna byla zničená žárem. 
Zásobnice jsou poměrně vzácným nálezem. Na Moravě se vyskytují častěji a i interval jejich 
použití je pro toto území delší (od poloviny 11. století po 15. století; Nekuda, Reichertová, 
1968, s. 63). Největší zásobnice měla na horní ploše okraje vyrytou značku – šipku (tab. 16). 
Tato značka je výsledkem hrnčíře, který ji vyryl ještě do čerstvě vymodelované hmoty. Nazý-
vají se tedy „značky vtlačené a ryté“ (Nekuda, Reichertová, 1968, s. 82). V. Nekuda a K. Rei-
chertová se ve své publikaci přiklání k názoru, že ať už značky na dně, nebo ryté a vtlačené do 
povrchu okraje, se objevují ve 13. století. 

V dalším vývoji znaky na dnech a okrajích zanikají a zůstávají jenom kolky, které přesahují 
hranici středověku (Nekuda, Reichertová, 1968, s. 98).
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V jednom případě se na lokalitě vyskytlo zeleně glazované držadlo (inv. č. 6571). Podle  
J. Kohoutka, který se intenzivně zabýval středověkou problematikou na Moravě, se glazovaná 
keramika ve východomoravském regionu objevuje ve druhé polovině 15. století a její hlavní 
nástup lze zpozorovat až na přelomu 15. a 16. století (Kohoutek, 2003, s. 24).

Železné předměty, které se v materiálu z hradu vyskytly, byly většinou velmi zle zachová-
ny. Zastoupeny byly předměty z výstroje koně a jezdce (fragmenty podkov a ostruhy). Jedna 
podkova se dochovala v téměř celém stavu. Podle velikosti patří menší rase koně. Ozuby jsou 
zachovány na levém i pravém rameni podkovy a oba jsou odlišné. Důležitým datačním prvkem 
byla absence hmatce, který se začíná na podkovách používat od 15. století (Beranová, 1975,  
s. 46-47). Podkovu z hradu Bánova můžeme rámcově datovat do 13. – 14. století. 

Ze stavebního kování byly nalezeny různé hřeby. Z militárií jmenujme šest železných ši-
pek24, které můžeme datovat do období od poloviny 13. století až do 15. století25. Objevuje se 
zde hrot s dlouhým krčkem, který patří do skupiny zápalných šípů (inv. č. 7152), hroty ke kuši 
a lukostřelecké hroty. K výčtu železných předmětů náležejí ještě dva nože a klíč.

ZHODNOCENÍ ROSTLINNýCH ZBYTKů
 

Z každé výzkumné sezóny „Hradu“ Bánova, pochází vzorky zuhelnatělého středověkého rost-
linného materiálu. První takovéto exempláře pocházejí z výzkumu uskutečněného v roce 1943 
(dále 1951, 196426). Archeobotanický materiál zpracoval nejprve Z. Tempír (1978) a později 
také  E. Opravil (1990). Na základě analytických výsledků z roku 1990, publikovaných E. Opra-
vilem (1990, 108) jsem údaje o zbytcích rostlinného materiálu graficky zpracovala (viz níže). 

V roce 1943 jednoznačně převládalo žito seté, které bylo zastoupeno ve váze 250 g a pšenice 
obecná se 130 g (nejsou uvedeny v grafu). Ve větší míře se podařilo prokázat oves setý (67 obi-
lek), čočku jedlou (272 semen), pšenici jednozrnku (54 obilek), koukol polní (566 semen) a vi-
kev hrachorovitou (120 semen). Ostatní rostliny byly zastoupeny v malém množství. V tomto 
vzorku se nenašly žádné zbytky lesních dřevin. 

24 Kterým bude věnován jiný článek. 
25 Za určení a dataci děkuji Mgr. Janě Mazáčkové z FF MU v Brně.
26 Jde zřejmě o výzkumný rok 1961, protože v roce 1964 se na lokalitě výzkum nekonal.

Obr. 2: 
Grafické znázornění rostlinných 

makrozbytků z výzkumného 
roku 1943.
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Vzorek z roku 1951 byl o mnoho chudší než ten předešlý. Zcela se vytratil oves setý, pšenice 
obecná, pšenice jednozrnka a vikev hrachorovitá. Naopak, přibývá ječmene obecného (2,5 g). 
Výrazněji se zde objevuje jen žito seté se 48 obilkami. Z lesnatých dřevin se zachovaly 3 uhlíky 
jilmu. 

V posledním rostlinném vzorku dominuje bér přeslenitý (172 obilek). Dále se výrazněji 
objevuje proso seté (69 obilek) a bér sivý (131 ccm obilek). Naprosto chybí oves, ječmen, žito 
a pšenice. Z užitkových rostlin se nalezlo jen proso. Lesní dřeviny jsou zastoupeny rozdrcený-
mi uhlíky javoru, dubu, blíže neurčeného listnatého stromu a jedno sklerocium27 houby. 

E. Opravil považuje zbytky žita setého, pšenice obecné, ovsu setého, ječmene, čočky jedlé 
a hrachu setého (rok 1943) za prokazatelný zbytek zásob. Ke stejnému výkladu se přiklání 
i v případě obilovin sebraných v roce 1964. Mimo výše uvedené rostliny se podařilo zjistit 
letorosty révy vinné. Autor taktéž poukazuje na to, že výsledky všech tří materiálů souhrnně 
ilustrují pestrou škálu plodin na Uherskobrodsku ve druhé polovině 15. století, tak jak se jeví 
v zásobách zeměpanského hradu (Opravil, 1990, s. 108). 

Rostlinné zbytky z hradu Bánova publikovala ve své práci i M. Beranová (1975, tab. 2) 
a krátce je zmiňuje ve svém příspěvku také Z. Měřínský (1992, s. 159). 

27 Tvrdý útvar tvořený pevně spletenými houbovými vlákny, z něhož mohou vyrůstat plodnice nebo další houbová 
vlákna (http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/sklerocium). 

Obr. 3: 
Grafické znázornění rostlinných 
makrozbytků z výzkumného roku 1951.

Obr. 4: 
Grafické znázornění rostlinných 
makrozbytků z výzkumného roku 1964.
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M. Beranová datuje polní plodiny z hradu Bánova do 13. století (Beranová, 1975, tab. 2). 
Bohužel, již neuvádí, ze kterého výzkumného roku obiloviny analyzovala. E. Opravil zastává 
názor, že zuhelnatělé zbytky obilí a luštěnin mají vztah k zánikovému horizontu hradu, tedy ke 
druhé polovině 15. století.28 Tímto vyvrací předešlý názor Z. Tempíra, který rostlinné zbytky 
přiřadil druhé polovině 13. století (Opravil, 1990, s. 107-108).

ZáVĚR

Hrad Bánov byl postaven na místě, kde byly zjištěny stopy osídlení  již z doby mladšího eneo-
litu a z doby bronzové. V poslední řadě se jednalo o zachycené velkomoravské osídlení (srov. 
Novotný, 1975, s. 519). Ke stavbě hradu byl vybrán strategický bod, pod kterým vedla tzv. 
„jantarová stezka“ (Kohoutek, 1995, s. 7). Bohužel, díky citelnému poničení lokality zejména 
dnes nefungujícím andezitovým lomem nemůžeme o podobě hradu nic říci. Hrad Bánov byl 
nejspíše opevněn kamennou hradbou v letech 1260 – l270 Oldřichem z Hradce (Plaček, 2001, 
s. 89). Kamenná hradba nahradila dřívější dřevěné opevnění. 

Podle Kosmovy kroniky lze uvažovat o loveckém charakteru hradu. Kosmova kronika je zá-
roveň jedním z nejstarších pramenů, ve kterém je hrad jmenován (Hrdina, 1947, s. 151). Bánov-
ský hrad se stal středem výběru mýtného, které se zde vybíralo pro celou oblast Lucka (Zemek, 
1972, s. 50). Na krátkou dobu byl hrad Bánov v držení krále Zikmunda Lucemburského, který 
učinil konec plenění husitských vojsk na Moravě. Posledním rodem vlastnící hrad v Bánově 
byli Cimburkové. Hrad zanikl zřejmě za násilných událostí česko-uherských válek někdy v 15. 
století (Borák, 1949a, s. 10-13; Kohoutek, 1995, s. 109).

Archeologické  nálezy získané sondážními výzkumy J. Poulíka a Jana Pavelčíka spadají do 
13., průběhu 14., počátku 15. a výjimečně i do druhé poloviny 15. století. Výrazně zde domi- 
nuje keramika, ke které nacházíme analogie na hradech Starý Světlov, Buchlov, Rýsov, Bru-
mov, Lukov a na hradě Engelsberku (Kohoutek, 1994; 1992; 2003). Válečné události 15. století 
se mimo hradu Bánova projevily také na hradech Lukov a Starý Světlov ve formě importů 
loštické keramiky (Kohoutek, 1992, s. 213; 2003, 24). Kromě keramického materiálu a rostlin-
ných zbytků se na hradě zachovala jen velmi malá část militárií a výstroje koně.

Další výzkum ve východní a snad i jižní části lokality by nejpravděpodobněji obohatil do-
savadní středověký hmotný fond. Ze stavebního hlediska budeme už jen těžko kdy zodpovídat 
otázky k vlastní rekonstrukci hradu. 

28 Více k archeobotanice hradu v Gardelková-Vrtelová, Látková, v tisku.

Obr. 5: 
Grafické znázornění rostlinných 

makrozbytků podle uvedených výsledků 
v publikaci M. Beranové (1975, tab. 2).
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PV – Přehled výzkumů
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Katalog předmětů

V katalogu je pod inventárním číslem (podle MJAK v Uherském Brodě) uveden stručný popis 
předmětu a jméno archeologa, který vedl výzkum. Následuje údaj o roce výzkumu, ve kterém byl 
předmět nalezen a období, do kterého je předmět datovaný.  

Předposlední informací je poznámka, která doplňuje nebo zpřesňuje informace o předmětu.   
Za poznámkou následuje odkaz na literaturu. Všechny předměty jsou uloženy v MJAK Uherský 

Brod. Pokud nějaká položka nebyla zjistitelná, není uvedená. 

491
Předmět:  pozdně hradištní hrnec (obr. 1).
Výzkum: J. Pavelčík.
Datování: kultura hradištní.
Poznámka: darem od p. F. Fadruse, hospodářského 

správce. Rozměry hrnce jsou: výška 
16,9 cm, průměr o. 11 cm, průměr b. 
15,4 cm, průměr d. 9,23 cm.

Literatura: Pavelčík, 1941, s. 246.

1705/1-8
Předmět:  keramika, 10 ks (tab.  

1 – 2). 
Výzkum: J. Pavelčík, 1942, s. 43.
Datování: středověk. 
Literatura: Pavelčík, 1944, s. 38.

6100
Předmět: zuhelnatělé proso.  
Výzkum: J. Poulík, 1943.
Datování: druhá polovina 15. století. 
Literatura: Opravil, 1990, s. 108.

6102/1, 2, 3, 4
Předmět:  keramika, 243 ks (tab. 5: 15;  

s. 6-16; 18: 3).
Výzkum: J. Poulík, 1943.
Datování: 13. -  polovina 15. století.
Poznámka: spolu se středověkými střepy zde 

bylo i 20 střepů pravěkých, jedna 
struska a jedna mazanice, v soubo- 

 
ru se vyskytla dvě tuhovaná dna, 
střep loštického poháru, keramické 
pokličky, zásobnice s příměsí tuhy, 
přepálená zásobnice a zásobnice se 
značkou na okraji.

Literatura: doposud nepublikované.

6101-4
Předmět: železná šipka, ostruha, dva nože, 

klíč, 14 ks (tab. 3 – 5).
Výzkum: J. Poulík, 1944.
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

6558
Předmět: hřebelec, železo, 1 ks  

(tab. 17: 5). 
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

6559
Předmět: šipka s trnem čtvercového průřezu, 

1ks (tab. 18: 1).
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

6560
Předmět: železná šipka se čtvercovým průře-

zem (tab. 17: 3).
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Výzkum: J. Pavelčík, 1948. 
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

6561
Předmět: úlomek ostruhy, nelze zjistit počet ks.
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat. 
Literatura: doposud nepublikované.

6562
Předmět: silný železný hřeb, nelze zjistit 

počet ks. 
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat.
Literatura: doposud nepublikované.

6563-4
Předmět: železné šídla, 2 ks (tab. 17: 6, 2).
Výzkum: J. Pavelčík, 1948. 
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

6565
Předmět: železný hřeb, nelze zjistit počet 

ks. 
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat.
Literatura: doposud nepublikované.

6567
Předmět: železná zápona, nelze zjistit  

počet ks.  
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat.
Literatura: doposud nepublikované.

6568
Předmět: keramika, 5 ks (tab. 18: 4, 5, 6; 19: 

1, 2).  
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: 13. – 14. století.
Poznámka: střepy s vlnicí.
Literatura: doposud nepublikované.

6569
Předmět: keramika, 1 ks (tab. 29: 3; obr. 4).
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: 13. století
Poznámka: dno se značkou.
Literatura: doposud nepublikované.

6570
Předmět: keramika, 4 ks (tab. 29: 4, 5, 6, 7).
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: 13. – 14. století.
Poznámka: okraje.
Literatura: doposud nepublikované.

6571
Předmět: keramika, 1 ks (tab. 20: 1).
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: polovina 15. století.
Poznámka: soubor obsahuje také zeleně glazo-

vané držadlo pokličky.
Literatura: doposud nepublikované.

6572
Předmět: železné nákončí zdobené obloučky 

s palmetami, 1 ks.
Datování: středověk.
Poznámka: vyřazeno, délka 8,4 cm, šířka 5,1 

cm.
Literatura: doposud nepublikované.

6574
Předmět: keramika, nelze zjistit počet ks. 
Datování: středověk.
Poznámka: vyřazeno.
Literatura: doposud nepublikované.

6575
Předmět: keramika – malá nádobka, 1 ks  

(tab. 20: 2).  
Výzkum: J. Pavelčík, 1948.
Datování: 13. – 14. století.
Poznámka: celá nádoba.
Literatura: doposud nepublikované.

7152 
Předmět: železná plochá šipka, 1 ks  

(tab. 17: 4).  
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
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Datování středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

7153
Předmět: železná šipka se čtvercovým průře-

zem, 1 ks (tab. 17: 1).
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

7154 
Předmět: železná dlouhá šipka, 1 ks (tav. 

XVIII: 2).  
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Poznámka: délka 11,2 cm.
Literatura: doposud nepublikované.

7155/1,2
Předmět: železné hřebíky, 2 ks. 
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat. 
Literatura: doposud nepublikované.

7156
Předmět: železné spony, nelze zjistit počet ks.
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat.
Literatura: doposud nepublikované.

7157
Předmět: úlomky železného nástroje, nelze 

zjistit počet ks.
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat.
Literatura: doposud nepublikované.

7158
Předmět: podkova a úlomek podkovy, 5 ks 

(tab. 20: 3).
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.

7159
Předmět: železné nože, 2 ks. 
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat. 
Literatura: doposud nepublikované.

7160
Předmět: železný plíšek, nelze zjistit počet ks.
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Poznámka: nebylo možné zdokumentovat.
Literatura: doposud nepublikované.

7161
Předmět: keramika, 9 ks (tab. 21).
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: 13. – 14. století.
Literatura: doposud nepublikované.

7162
Předmět: keramika, 12 ks (tab. 22; 23).
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: 13. – 14. století.
Literatura: doposud nepublikované.

7163
Předmět: keramika, úlomek ucha, 2 ks (tab. 

24: 1, 2).
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: 13. – 14. století.
Literatura: doposud nepublikované.

7164
Předmět: keramika, 82 ks (tab. 24: 3, 4, 5, 6, 7).
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: 13. – 14. století.
Poznámka: dva střepy ve hmotě promíchané 

slídou.
Literatura: doposud nepublikované.

7165
Předmět: kosti vepře a ovce, 11 ks.
Výzkum: J. Pavelčík, 1951.
Datování: středověk.
Literatura: doposud nepublikované.
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ZUSAMMENFASSUNG

Burg Bánov - mittelalterliche Materialanalyse

Die Grenzburg Bánov genoss im Mittelalter eine vorteilhafte Lage. An ihr haben nämlich die 
Kommunikationsrouten aus dem Waagtal nach Trenčín und aus Uherský Brod ins Königreich Ungarn 
vorbeigeführt. Die Burgstelle befindet sich vor der heutigen Kirche in einer Höhe von 280 m ü. d. M. 
innerhalb des Schutzgebietes Weiße Karpaten. Die Burganlage war von drei Seiten durch steile Hänge 
geschützt, die das umliegende Gelände um bis zu 15 m überragen. Von der Burg gibt es heute in der 
Landschaft keine Spur mehr.

Der Hügel war schon in der Urzeit besiedelt. Man entdeckte hier Siedlungsspuren der Bošáca-Kultur, 
bronzezeitliche Funde und Spuren slawischer Besiedlung, auf die ein Gräberfeld unterhalb des heutigen 
Friedhofs hinweist. Infolge des Andesit-Abbaus, der im Areal der Burg verlief und diese völlig zerstört 
hatte, ist die stratigraphische Situation hier ziemlich kompliziert geworden. Zur Gründungszeit der Burg 
gehörte das Gelände zum Königreich Ungarn. Wir nehmen an, dass die Burg zuerst aus Holz und erst 
später, im 13. Jahrhundert aus Stein gebaut war. Die älteste urkundliche Erwähnung über die Burg 
findet man in der Kosmas-Chronik, in der sie im Jahre 1091 als Neubau erwähnt wird. Unter den ersten 
Burgbesitzern seien Břetislav II und später die Witigonen und die Cimburgs genannt.

Im 11. und 12. Jahrhundert wuchs die Bedeutung der Burg dank der sogenannten Ungarischen 
Straße, die sich bei Olomouc der Bernsteinstraße anschloss und bis nach Uherský Brod weitergeführt 
hat, wo sie sich in zwei Zweige gliederte. Einer der Zweige führte dabei über Bánov und durch den Starý 
Hrozenkov-Pass nach Trenčín. Im nächsten Jahrhundert kam es zur Vereinigung des Landes unter dem 
Markgrafen Vladislav Heinrich und zum Grenzschutz wurden neue Anlagen gebaut.

Die Burg Bánov wird in mehreren historischen Quellen erwähnt. Neben der obengenannten Kosmas-
Chronik handelt es sich vor allem um das Cerroni-Manuskript – eine Nachschrift zur Dalimil-Chronik. 
In der letztgenannten Quelle wird geschildert, wie die Regimente des Matthäus Csák von Trentschin 
die böhmische Armee geschlagen haben. Auf die Dauer wurde Bánov dem Mähren erst unter Wenzel 
I. während des 13. Jahrhunderts einverleibt. Es folgte die Plünderung durch die Hussiteneinfälle und 
einige Jahrzehnte später dann eine Schlacht zwischen böhmischen Truppen und Matthias Corvinus.

Der Untergang der Burg kann nicht genau datiert werden. Es wird angenommen, dass sie im Laufe 
der böhmisch-ungarischen Kriege in den Jahren 1464 – 1475 zerstört wurde.

Die erste archäologische Probegrabung an der Fundstelle hat I. L. Červinka auf Veranlassung des 
örtlichen Lehrers J. Kučera durchgeführt, der die Burg regelmäßig besucht hat. Spätere Ausgrabungen 
waren mit den Namen von Jan und Jiří Pavelčík verbunden, die sich um die Erkennung der Burg am 
meisten verdient gemacht haben. Die letzten archäologischen Untersuchungen haben in den Jahren 1960 
– 1961 (unter der Leitung von Jiří Pavelčík) stattgefunden.

An der Fundstelle konnte man mehrere stratigraphische Schichten unterscheiden. Die neueste 
Auswertung deutet auf sieben Hauptschichten hin:
1. von Steinbrucharbeiten und dem Verfall spätmittelalterlicher Objekte stammender Schutt und Lehm,
2. eine Schicht vermischt mit Asche, verbranntem Holz und Holzkohlestücken,
3. graue sterile Schicht, unter welcher die altbronzezeitliche Ablagerung verläuft,
4. Altbronzezeit,
5. Lehm vermischt mit grauer Asche und Andesitsplitt, Altbronzezeit,
6. graugelbe sterile Schicht,
7. Äneolithische Besiedlung – die Bošáca-Kultur,
8. Besiedlung durch die Bošáca-Kultur (?) (nach Jan Pavelčík).
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Die Kollektion der bewerteten Keramikfunde aus der Burg umfasste 371 Exemplare. Davon konnte 
man 15 unvollständige Gefäße rekonstruieren. Der untersuchte Fundverband enthielt außerdem 32 
eiserne Gegenstände, 11 Knochen und eine Kollektion verkohlter Getreidereste.

An der Fundstelle konnte man anhand des Farbtons und der Keramikmasse drei Gruppen der 
Keramikware unterscheiden. Völlig getrennt stehen die Vorratsgefäße. Die erste, graufarbige Gruppe 
ist mit Glimmer gemagert, die Keramik ist schlecht gebrannt und mit einfachen Ritzlinien, seichter 
breiter Wellenlinie und in einem Fall auch mit seichter Rille verziert. Die Ränder sind abgerundet, 
unterschnitten, oder als unechte Krause modelliert. Analogien zu dieser Gruppe finden wir auf den 
unweiten Burgen Starý Světlov, Lukov und Buchlov, wo dieses Fundmaterial ans Ende des 13. und in 
den Verlauf des 14. Jahrhunderts datiert wird.

Die zweite Gruppe, die graubraun gefärbt ist, ist am zahlreichsten. Ich teilte sie in drei selbständige 
Untergruppen. Die erste Untergruppe ist durch einen horizontal gerillten Bauch charakterisiert. 
Analogien habe ich auf den Burgen Brumov, Lukov und Rýsov gefunden, wo ähnliche Funde in die 
erste Hälfte des 13. Jahrhunderts datiert werden. Die zweite Untergruppe ist durch den unechten 
Krausenrand vertreten, der auf der Außenseite mit horizontalen Streifen verziert ist. Bei diesem Material 
sieht man eine Ähnlichkeit mit den Funden des 13. – 14. Jahrhunderts aus den Burgen Buchlov und 
Starý Světlov. Die dritte Untergruppe ist durch Rollradverzierung charakterisiert, die in keiner anderen 
Gruppe vorkommt. Die Wellenlinie findet man hier bereits nur sporadisch, während die horizontalen 
Ritzlinien weiter überdauern. In dieser Untergruppe erschien auch die Lošticer Keramik, die mit den 
Kriegsereignissen in diesem Horizont in Zusammenhang gebracht wird. Vergleichbares keramisches 
Fundmaterial wurde auf den Burgen Lukov, Starý Světlov und Engelsberg gefunden, wo es ans Ende 
des 14. und ins 15. Jahrhundert datiert wird. Die dritte, braunfarbige Gruppe besitzt unterschnittene, 
horizontal ausgezogene und auf der Außenseite verzierte oder ausbiegende Ränder. Dominant ist die 
Verzierung mit seichter breiter Wellenlinie oder mit horizontalen Ritzlinien. Anhand der Funde aus den 
Burgen Brumov, Lukov und Starý Světlov datieren wir diese Funde ins 13. bis 14. Jahrhundert.

Zu dem untersuchten Fundverband gehören noch zwei glockenförmige Deckel, ein Gefäßboden mit 
Töpferzeichen (Kreuz im Kreis) und vier Vorratsgefäße. In Mähren ist die Nutzungszeit der Vorratsgefäße 
länger, und zwar vom 11. bis zum 15. Jahrhundert. In einem Fall ist auch ein grün glasierter Griff 
erschienen. Obwohl in Ostmähren glasierte Keramik schon in der Mitte des 15. Jahrhunderts auftaucht, 
kann man deren größten Aufschwung erst an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert feststellen.

Außer keramischem Fundmaterial hat man noch eine sehr kleine Menge von Militaria und 
Pferdegeschirrteilen gefunden.
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Tab. 1: Výběr horních částí keramických nádob, inv. č. 1705/1, 3, 5.
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Tab. 2: Výběr keramických střepů. 1. inv. č. 1705/9; 2. inv. č. 1705/2; 3. inv. č. 1705/6; 4. inv. č. 1705/10; 5. 
inv. č. 1705/8; 6. inv. č. 1705/4; 7. inv. č. 1705/7.
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Tab. 3: Výběr nálezů ze železa, inv. č. 6101-4/1, 2, 3, 4, 5.
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Tab. 4: Výběr nálezů ze železa, inv. č. 6101-4/6, 7, 8, 9, 10.
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Tab. 5: Výběr nálezů. 1-4. inv. č. 6101-4/11, 12, 13, 14; 5. inv. č. 6102/1.
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Tab. 6: Výběr horních částí keramických nádob, in. č. 6102.
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Tab. 7: Výběr horních částí keramických nádob, inv. č. 6102.
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Tab. 8: Výběr horních částí keramických nádob, inv. č. 6102.
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Tab. 9: Výběr horních částí keramických nádob, inv. č. 6102.
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Tab. 10: Výběr keramických střepů, inv. č. 6102.
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Tab. 11: Výběr keramických střepů, inv. č. 6102.
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Tab. 12: Výběr keramických střepů, inv. č. 6102.
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Tab. 13: Výběr keramických střepů, inv. č. 6102.
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Tab. 14: Výběr horních částí keramických nádob, inv. č. 6102.
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Tab. 15: Výběr horních částí keramických nádob, inv. č. 6102.
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Tab. 16: Zásobnice se značkou na okraji, inv. č. 6102.
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Tab. 17: Výběr nálezů ze železa. 
1. šipka čtvercového průřezu (inv. č. 7153); 2. šídlo (inv. č. 6563-4); 3. šipka čtvercového průřezu (inv. č. 

6560); 4. plochá šipka (inv. č. 7152); 5. hřebelec (inv. č. 6558); 6. šídlo (inv. č. 6563-4). 
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Tab. 18: Výběr nálezů. 
1. železná šipka čtvercového průřezu (inv. č. 6559); 2. železná  šipka (inv. č. 7154); 3-6. keramika 

(inv. č. 6568).
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Tab. 19: Výběr keramických střepů, 1-2. inv. č. 6568; 3. dno se značkou, inv. č. 6569; 
4-7. inv. č. 6570.
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Tab. 20: Výběr nálezů. 1. zeleně glazované držadlo pokličky, inv. č. 6571; 
2. keramická nádobka, inv. č. 6575;  3. podkova a úlomky podkovy, inv. č. 7158.
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Tab. 21: Výběr horních částí keramických nádob, keramika, inv. č. 7161.
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Tab. 22: Výběr horních částí keramických nádob, keramika, inv. č. 7162.
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Tab. 23: Výběr horních částí keramických nádob, keramika, inv. č. 7162.
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Tab. 24: Výběr keramických střepů. 1. inv. č. 7163; 2. úlomek ucha nádoby, 
inv. č. 7163;  3-7. inv. č. 7164.
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ZBORNÍK FILOZOFICKEJ FAKULTY UNIVERZITY KOMENSKÉHO
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PREDBEžNÉ VýSLEDKY VýSKUMU V OBCI ZáVOD, 
OKR. MALACKY 

Peter Barta – Peter Demján – Katarína Hladíková  
– Jana Mellnerová Šuteková

PRELIMINARY RESULTS OF INVESTIGATION IN TOWN ZáVOD,  
MALACKY DISTRICT 

Abstract: This report informs about the first campaign of a project aimed at archaeological survey of central part 
of Borská nížina, Záhorie region, Western Slovakia. The current activities of the project carried out since 2012 by 
the Department of Archaeology, Comenius University in Bratislava, is focused on detection and documentation of 
archaeological components in the village of Závod, district Malacky. A surface survey in the vicinity of the spring 
Porec, east of Závod, has yielded protohistoric and early medieval settlement activities, not known until today. In 
addition, the investigation produced new dendrochronological data stemming from wooden lining of the water well 
Kadub situated at the spring of Porec and dating to early modern time. 

Keywords: Western Slovakia, Záhorie region, well Kadub, stream Porec, town Závod, archaeological survey, 
settlement 

ÚVOD

Kolektív autorov z katedry archeológie v Bratislave pod vedením Mgr. Petra Bartu, PhD., 
od roku 2012 upriamuje svoju pozornosť na kataster obce Závod, okr. Malacky, ponúkajúcej  
niekoľko podnetných výskumných tém. Iniciátorom týchto aktivít je starosta obce Závod pán 
Ing. P. Vrablec. V prvej fáze sme sa sústredili na obhliadku širšieho záujmového územia vo vý-
chodnom extraviláne obce, v apríli roku 2012 sa uskutočnil archeologický prieskum na mieste 
zvanom Kadub. V polohe Na lúčkach, vzdialenej približne päť kilometrov východne od obce, 
sa nachádza studňa s bohatým prameňom, dobre známa medzi miestnymi obyvateľmi, a najmä 
vyhľadávaná lesnou a chovnou zverou ako výdatný zdroj pitnej vody. V roku 2010 sa podarilo 
skupine dobrovoľníkov pod vedením Ing. P. Vrableca túto lesnú studničku Kadub úspešne re-
vitalizovať.

Pri obnove objektu studne s drevenou konštrukciou sa stala aktuálnou otázka jej pôvodu 
a datovania, ktorá nebolo doteraz objasnené. Na Záhorí, v iných častiach Slovenska, ale aj  
v Čechách sa hydronymom Kadub označovali studničky vyrezané do kmeňa. Napríklad miest-
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ny názov z Rajca „POD KADUB“ sa lokálne chápe ako „z pňa vyvierajúci vodný prameň“ 
(Smatana, 2003, s. 9; podľa autora je pravdepodobnejšia podoba slova kadlub) alebo v Kútoch, 
ako uvádza M. Hések (1969, s. 107), sa pod označením kadub chápe „z duba vydlabaná rúra 
v studni“. Práve s rovnakým využitím hydronyma kadub sa stretávame v katastri obce Závod. 
Názov polohy bol pravdepodobne odvodený od studničky, ktorá bola podľa tradície vydlabaná 
do starého kmeňa dubu a plnená bola (a stále je) prameňom potoka Porec.

Starosta obce inicioval potrebu presnejšie datovať objekt studne, ako i preskúmať vybrané 
plochy s existujúcim predpokladom lokalizovania archeologických nálezov nachádzajúcich sa 
v jej okolí.

CIEĽ VýSKUMU

Predmetný archeologický prieskum s vedecko-dokumentačným účelom mal charakter povr-
chovej prospekcie s cieľom vyhľadať a zdokumentovať archeologické pramene vo vybraných 
miestach v krajine. Ďalším bodom bolo odobratie vzoriek dreva z pôvodnej konštrukcie stud-
ne na účely dendrochronologickej analýzy, a teda získania chronometrických údajov. Na zá-
klade doterajších poznatkov a ojedinelých nálezov možno predpokladať existenciu sídelných 
komponentov v tomto priestore, ktorý ešte nebol systematicky skúmaný a nachádza sa v histo-
ricky veľmi zaujímavej oblasti dolného Pomoravia v centrálnej časti Borskej nížiny. 

GEOMORFOLÓGIA ZáUJMOVÉHO ÚZEMIA

Obec Závod leží v centrálnom priestore Záhorskej nížiny s nadmorskou výškou pohybujú-
cou sa v katastri obce v intervale 150 – 210 m n. m. Z geomorfologického hľadiska Záhorská 
nížina tvorí západnú časť Viedenskej kotliny, pričom naše záujmové územie leží v jej južnej 
časti, prevažne rovinnej Borskej nížiny. Priestor Boru predstavuje pomerne rozsiahle územie 
viatych pieskov s lesným borovicovým a trávnatým porastom, má prevažne rovinatý charakter 
s ostrovnými pahorkatinami. Sedimenty vo forme dún a presypov predstavujú charakteristický 
prvok reliéfu. Piesky boli vyviate z riečnych sedimentov rieky Moravy tečúcej západne od Boru 
s charakteristickými fluviálnymi náplavami, resp. riečnymi terasami dolného toku Moravy. Tok 
Moravy zvádza východo-západným smerom viaceré vodné toky, ktoré vytvorili postglaciál-
ne náplavy nivných sedimentov, zväčša s výskytom ílovitých hlín a pieskov, na ktorých sa 
v mnohých nivách nachádza tmavý, humózny horizont pochovanej nivnej pôdy. Aj pre Borskú 
nížinu bola ešte pred reguláciou charakteristická sieť ramien vodných tokov, z ktorých sa v sú-
časnosti stali pochované mŕtve ramená so zachovaným vysokým percentom humóznych hlín 
(podľa Fordinál a kol., 2012). Juhozápadne od obce Závod leží v terénnej depresii národná 
prírodná rezervácia Abrod. Na piesočnatých naplaveninách rieky Morava a ostatných potokov  
(Porec a Lakšársky potok) sa v postglaciálnom období vytvorilo rašelinisko so slatinnými lú-
kami.

Povrch katastra obce tvoria ml. treťohorné íly a piesky s nánosmi viatych pieskov, teraso-
vých štrkopieskov, nivných a močiarových uloženín. Vyskytujú sa tu rôzne typy pôd, prevažne 
mačinové, hnedé lesné, lužné a močiarne pôdy. Z pohľadu súčasnej bonity sa v katastri obce vy-
skytuje pomerne vysoké percento pôd strednej až vysokej kvality (podľa Register pôdy LPIS). 
Na sledovanej polohe prevládajú piesočnato-hlinité pôdy typu regozem a fluvizem s podložím 
tvoreným eolickými pieskami.
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LokALiZÁCiA ZÁUJMového ÚZEMiA 

Záujmová poloha Na lúčkach je situovaná na rozhraní lesa a otvoreného priestranstva s trávna-
tým porastom, ktoré je využívané na špeciálne hospodárske a lesné účely (Obr. 1; 2, A). Nad-
morská výška dosahuje 181 – 183 m n m. (b. p. v.), s klesajúcou tendenciou severným smerom. 
Prameň potoka Porec, ako i studňa Kadub sa nachádza v zalesnenom podmáčanom priestore. 
Sledovaná poloha sa nachádza medzi obcou Závod a Studienka (okr. Malacky), v koridore 
medzi Chránenou krajinnou oblasťou Záhorie a Vojenským výcvikovým priestorom Záhorie.

PREHĽAD OSÍDLENIA V KATASTRI OBCE ZáVOD A OKOLÍ 

Charakter sledovanej oblasti poskytoval vhodné podmienky na trvalé osídlenie už od počiatkov 
holocénu. Počet známych archeologických lokalít však nie je vysoký a informácie majú prevaž-
ne zberový charakter. Z pohľadu histórie výskumu sa prvé archeologické objavy uskutočnili už 
v 19. storočí, pričom základ profesionálneho bádania na Záhorí položil v 30. rokoch 20. storo-
čia prof. Eisner so svojimi spolupracovníkmi (podľa Drahošová, 2000, s. 6).

Vo všeobecnosti sa pohybujeme v nerovnomerne preskúmanom území. Evidované  lokality 
prezentujú ojedinelé zberové nálezy alebo skupiny objektov. Jedným z limitujúcich faktorov 
pre moderný výskum je blízkosť vojenského priestoru a lesný porast nachádzajúci sa na roz-
siahlej ploche Boru. Východiskom pri interpretácií obrazu osídlenia tohto priestoru (kataster 
obce Závod a okolitých obcí Borský sv. Jur a Studienka) sú zatiaľ nálezy datované do neolitu, 
resp. eneolitu, (staršej?) mladšej doby bronzovej, prelom neskorej doby bronzovej a doby hal-
štatskej, laténskej, rímskej doby až včasného stredoveku.  

Najstaršie archeologicky doložené osídlenie z katastra obce predstavujú sídliskové nálezy 
z obdobia neolitu a eneolitu, pochádzajúce iba zo zberu. Ojedinelé nálezy alebo súbory kamen-

Obr. 1: Závod, poloha Na lúčkach. 
Situovanie lokality v kontexte juhozápadného Slovenska a mikroregiónu v katastri obce Závod (mapový 

podklad z www.geoportal.sk, upravené).
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ných hladených nástrojov evidujeme z povrchového zberu z viacerých polôh obce: Adamec, 
Hurka, Za starým kostelem a i., z oblastí na pieskových dunách v blízkosti rieky Moravy,  
i z polykultúrnej lokality v polohe Na dieloch (Dielce), ktorá sa nachádza v západnej časti ka-
tastra obce, pri Lakšárskom potoku (Drahošová 2000, s. 6). Severným smerom, v katastri obce 
Borský sv. Jur bola na nízkej pieskovej dune ohraničenej močarinou nájdená spolu s nálezmi 
z mladších období brúsená industria, datovaná do neolitu a eneolitu (Farkaš, 1996). 

Z nasledujúcich období praveku evidujeme nálezy až z mladšej doby bronzovej, a to z nie-
koľkých polôh: Boklovská v katastri obce (velatická kultúra ?), v polohe Na dieloch (Elschek, 
Marková, 2000, s. 64; Elschek, Rajtár, 2008, 54) boli identifikované artefakty (ihlica s odsa-
denou kyjovitou hlavicou, keramické fragmenty) z prelomu neskorej doby bronzovej a doby 
halštatskej získané povrchovou prospekciou. Sídliskové komponenty z mladšej doby bronzovej 
sú taktiež evidované na neďalekej polykultúrnej polohe Tomky v katastri Borský sv. Jur (Ba-
zovský, 1996).

Kvantitatívnejšie dáta sú spojené s evidenciou osídlenia doby laténskej. Ojedinelé keramic-
ké fragmenty sú registrované v už uvedenej polohe Boklovská a Trajlinky v obci Moravský 
Svätý Ján (Drahošová,  2000, s. 6), laténske osídlenie z polohy Na dieloch naznačujú nálezy 
keramických fragmentov a fragment vinutia spony stredolaténskej konštrukcie. Jeden z mála 
archeologických výskumov bol realizovaný v neďalekej obci Studienka. V polohe Mláka, 350 
metrov severne od obce, na svahu dunového útvaru bolo odkrytých 5 objektov datovaných do 
strednej doby laténskej (LC2), pričom obj. 1/80 bol interpretovaný ako remeselnícka dielňa. 
L. Zachar (1981) považoval toto sídlisko za zázemie blízkeho Plaveckého Podhradia. Ďalšie 
komponenty datované do doby laténskej pochádzajú z polôh Tomky a Húšky v katastri obce 
Borský Sv. Jur (Bazovský,  1996).

Značne intenzívne osídlenie sa predpokladá v prvých storočiach nášho letopočtu. V rím-
skej  dobe bol priestor obce i okolitých oblastí pomerne výrazne využívaný a osídlenie evidu-
jeme z niekoľkých polôh v katastri: Boklovská, Na Dieloch, i mimo ne: Borský sv. Jur (Farkaš,  
1996), Tomky (nálezy z obdobia sťahovania národov, Bazovský,  1996). Štruktúru dopĺňa asi 
najstarší nález z obce, popolnicový hrob z mladšej doby rímskej, nájdený v roku 1888 (podľa 
Drahošová,  2000, s. 6). Z polohy Boklovská pochádza vysoká koncentrácia nálezov fragmen-
tov keramiky, mazanice, železná troska i importovaná provinciálna keramika. V prvej polovici 
20. storočia boli v obci objavené ojedinelé nálezy rímskych mincí (3. storočie), fragmenty terry 
sigillaty (dielňa Rheinzabern) a iné kovové artefakty (spony), ktoré by mohli súvisieť s nále-
zom urnového hrobu (podľa Drahošová,  2000, s. 7).

Ďalší dôležitý areál bol identifikovaný v polohe Na dieloch, ktorá bola objavená na základe 
leteckej prospekcie, pri ktorej sa zistil pravidelný obdĺžnikový priekopový útvar so zaoblenými 
nárožiami (Blažová, Kuzma, Rajtár,  2000, s. 41). Kratší zisťovací výskum potvrdil existen-
ciu jedného dočasného rímskeho poľného tábora a jeho predpokladané datovanie do obdobia 
markomanských vojen (Elschek, Rajtár,  2008, s. 55). Tábor má rozlohu 230 x 170 m, hrotitá 
priekopa je široká 3,1 – 4 m. Početné nálezy dokladajúce rímske osídlenie zachytili aj povrcho-
vé zbery. Išlo o súbor rímsko-barbarskej a rímsko-provinciálnej keramiky zo staršej a mladšej 
rímskej doby (fragmenty reliéfne zdobenej terry sigillaty, tehlovočervených džbánov, šedých 
prstencových misiek a šedých hrncovitých nádob) (Elschek, Marková, 2000, s. 64). Následné 
povrchové prieskumy doložili aj ďalšie artefakty z  rímskej doby (zlomok držadla, pravdepo-
dobne z vedra, v tvare vtáčej hlavičky, bronzové profilované nábytkové kovanie v tvare šacho-
vej figúrky pešiaka, bronzový zvonček, bronzový nit s polguľovitou hlavicou (?) a fragment 
dutého, plasticky zdobeného oloveného predmetu, fragmenty terry sigillaty – rímska prove-
niencia, zlomky dvoch germánskych bronzových spôn, železný hrot kresadla alebo šidla). Našli 
sa tu aj dve rímske mince (denár Vespasiana z roku 69 – 71 a antoninián Galliena (?)) (Elschek, 
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Rajtár, 2008, s. 54). Leteckou prospekciou na základe porastových príznakov sa objavili aj ďal-
šie, žiaľ, bližšie nedatované sídliskové objekty v polohách Pri hrubej doline a Pri suchej doline 
(Blažová, Kuzma, Rajtár,  2000, s. 41).

Poloha Na dieloch bola osídlená aj vo včasnoslovanskom období. V roku 1937 sa na tejto 
polohe našiel žiarový hrob (časť urny so zvyškami kostí, železné kresadlo) (Kraskovská,  1991, 
s. 243-244; Fusek,  1994, s. 265). G. Fusek (1994, s. 265) datoval uvedené nálezy do 2. polo-
vice 6. storočia. Ďalší žiarový hrob, s datovaním do 7. – 8. storočia, sa v tejto polohe našiel 
v roku 1946, pričom zvyšky kremácie boli uložené v urne miskovitého tvaru (Bialeková,  1962,  
s. 140). Povrchovými zbermi realizovanými pracovníkmi AÚ SAV, z dôvodu objavenia rím-
skeho poľného tábora leteckou prospekciou, sa podarilo zachytiť najmä keramické fragmen-
ty z tohto obdobia (Elschek, Marková,  2000, s. 64) a liate bronzové nákončie datované do  
8. storočia (Elschek, Rajtár, 2008, s. 54). Podľa doterajších poznatkov môžeme v polohe Na 
dieloch predpokladať existenciu sídelného areálu vrátane pohrebiska. Súveké osídlenie zo 7. 
a 8. storočia potvrdil prieskum aj v katastri obce Studienka, v polohe Ovesniská na severnom 
svahu duny (Tomčíková, 1985, s. 1991).

Z nasledujúcich storočí zatiaľ evidujeme len pomerne málo nálezov. Najbližšie včasnostre-
doveké osídlenie z 10. a 11. storočia bolo identifikované v polohe Tomky (Borský sv. Jur), kde 
boli získané keramické fragmenty, mazanica a železná troska (Bazovský, 1996).

Ako už bolo v úvode naznačené, archeologické sídelné komponenty v súčasnosti poznáme 
prevažne v západnej časti katastra. Východná časť, ležiaca medzi súčasným Vojenským vý-
cvikovým priestorom Záhorie a CHKO Záhorie, je archeologicky nepreskúmaná. Ojedinelé 
nálezové situácie sú evidované v dvoch polohách v obci Studienka a v severnejšie položených 
osadách patriacich do katastra obce Borský sv. Jur, ktoré sú situované v juhozápadnom cípe 
CHKO Záhorie.

Najstaršia písomná zmienka o obci Závod pochádza z roku 1557. Obec sa v nej spomína pod 
názvom Zabod, ale pod týmto názvom zrejme existovala už skôr. Z tohto názvu sa postupne 
vyvinulo dnešné pomenovanie. Zmeny názvu sú zaznamenané v roku v 1773 na Zavod, resp. 
Zawody a následne s miernymi obmenami (Zawod, Záwody, Poszonyzávod, Závody) získala 
obec definitívnu podobu názvu v r. 1927 – Závod (podľa Majtán, 1998, s. 342, č. hesla 2789). 
V 16. storočí sa tu usadili chorvátski kolonisti, ktorí už v 1. polovici 16. storočia pod tlakom 
tureckej expanzie začali postupovať hore pozdĺž toku Dunaja. Na základe urbára z roku 1667 je 
známe, že obec Závod patrila panstvu Ostrý Kameň (Vlastivedný slovník III., s. 339; Vrablec, 
2000, s. 9).

METODIKA A VýSLEDKY TERÉNNEHO PRIESKUMU

Prieskum v rámci aktuálneho projektu sa realizoval v nepreskúmanej zóne vo východnom ka-
tastri obce pri prameni potoka Porec. Na záujmovom území, na vytýčených plochách 1 až 3 
(obr. 2, A) bol realizovaný prieskum formou povrchovej prospekcie. Situovanie a rozsah sledo-
vaných plôch bol ovplyvnený momentálnou situáciou v priestore lesného revíru. Na otvorenom 
priestranstve sa v rozsahu plôch 1 – 3 nachádzali hospodársky upravené políčka so zasadenými, 
ešte nevyrasteným krmivom, pričom plocha 2 bola pooraná tesne pred realizáciou zberu (Barta, 
Demján a kol., 2012). Zber bol prevedený formou rojnice v líniách.

Na predmetných plochách neboli zachytené žiadne relikty konštrukcií alebo objektov, aj 
keď početné hnuteľné archeologické nálezy na ploche 1 indikujú existenciu viacerých objektov 
sídliskového charakteru. Nálezy sa vo väčšej miere nachádzali rozptýlené po celej ploche 1. Na 
plochách 2 a 3 boli zachytené len ojedinele keramické fragmenty. Väčšinu nálezov tvorili aty-



244

pické keramické fragmenty z tiel nádob iba s desiatkou bližšie identifikovateľných a datovateľ-
ných keramických fragmentov (obr. 2, s. 1-10), ďalej fragmenty mazanice, železná a sklenená 
troska. K ojedinelým nálezom (plocha 1) patrí sklenený polyedrický korálik tmavomodrej farby 
(obr. 2, s. 1) s analógiami v mladšej až neskorej rímskej dobe a vo včasnom stredoveku. 

Obr. 2: Závod, poloha Na lúčkach. 
1-10: Výber nálezov z prieskumu. A: Situovanie polohy Na lúčkach a studne Kadub, lokalizácia plôch 1-3.
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Na základe získaného materiálu možno skonštatovať, že na skúmanej ploche sa zachytili 
stopy po proto- a včasnohistorickom osídlení (z  doby laténskej, rímskej a včasného stredo-
veku). Dokladmi recentnej činnosti sú nálezy novovekých keramických fragmentov a tehál. 
Výsledok dendrochronologickej analýzy zo vzorky dreva odobratej z výdrevy studne Kadub 
datuje objekt do obdobia novoveku (Barta, Hladíková a kol., 2012).

Povrchový prieskum neumožňuje bližšie popísať priestorové a formálne vlastnosti objave-
ných komponentov (k metóde pozri napr. Hladík, Hladíková, Piatničková, 2009, s. 21 a n.), ako 
aj ich vzájomné priestorové vzťahy. V dôsledku aplikovaných metód (povrchová prospekcia) 
môžeme predpokladať, že objavené hnuteľné nálezy sú dokladom obytných areálov (sídlisk). 
Nálezy železnej a sklenej trosky indikujú existenciu výrobného/ných objektu/objektov. Detail-
nejšie lokalizovanie sídelného areálu (areálov), príp. pohrebných komponentov v sledovanom 
priestore a ich konkrétnejšie časové zaradenie umožní ďalší archeologický prieskum s podpo-
rou ďalších nedeštruktívnych metód (geofyzikálne merania, geologické vrty, mikrosondáže). 
Následne môže byť aplikovaný cielený deštruktívny archeologický výskum. 

ZÁvER

Predmetná dokumentačná a výskumná činnosť v katastri obce Závod v okrese Malacky pred-
stavuje jednu zo záujmových oblastí členov katedry archeológie v Bratislave pod vedením  
P. Bartu a je aktuálne realizovaná v rámci projektu Agentúry APVV (APVV-0598-10), s ná-
zvom „Archeologická chronometria na Slovensku“. V nasledujúcich sezónach, s podporou 
predstavenstva obce Závod, plánuje pokračovať v terénnych aktivitách s cieľom systematicky 
skúmať, lokalizovať a analyzovať sídliskové areály z obdobia praveku a stredoveku v tomto 
mikroregióne.

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy  
č. APVV-0598-10.

Poznámka: 
Na tomto mieste si dovolíme poďakovať Ing. Petrovi Vrablecovi, starostovi obce Závod, za 
pomoc a technické zabezpečenie terénnych prác počas prieskumu. 
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ZUSAMMENFASSUNG

Vorläufige Ergebnisse der Untersuchung in Gemeinde Závod, Bezirk Malacky 

Der vorliegende Aufsatz präsentiert Ergebnisse der ersten Kampagne eines Projektes, der an archäologische 
Prospektion in Region Záhorie in Südwestslowakei gezielt ist. Von 2012 an führen die Mitarbeiter des 
Instituts für Archäologie, Comenius Universität in Bratislava Forschungen im mittleren Teil von Borská 
Ebene. Man konzentriert sich an Prospektion und Dokumentation der archäologischen Komponente 
in ausgesuchten Gegenden, ausführlicher im östlichen Gebiet des Katasters Závod (Abb. 1), welches 
bis jetzt nur sehr spärlich erforscht wurde. Ein Faktor, der die Erkenntnisse vergangener Besiedlung 
beschränkt, ist das Vorhandensein eines Militärausbildungsgebietes Záhorie in der unmittelbaren  
Nähe.
Die Flur Na lúčkach ist am Rande eines Wald- und Feldgelände situiert, das vorwiegend für spezielle 
wirtschaftliche Zwecke, wie z. B. Jagd angewendet ist. Im Areal kommen Sand- und Lehmboden Typus 
Regozem und Fluvizem vor, der Brunnen Kadub (Quelle von Porec) ist direkt im Wald mit versumpftem 
Boden situiert. Das ganze Areal liegt in einer Höhe von 181 – 183 m ü. NN. Die Streufunde (Keramik, 
Lehmstücke, Glass- und Eisenschmelzüberreste, eine Glasperle) konzentrieren sich vor allem an 
Flächen 1 – 3, es konnten aber keine Befunde identifiziert werden. Die Funde belegen eine Besiedlung 
des Fundorts von der Frühgeschichte bis ins Frühmittelalter (La Téne-Zeit, Römische Kaiserzeit und 
das Frühmittelalter; Abb. 2). Die gewonnenen dendrochronologischen Daten datieren den Brunnen in 
die Neuzeit (Barta, Hladíková a kol., 2012). Diese Streufunde erbrachten im Gebiet zwischen Gemeinde 
Závod und Studienka neue archäologische Fundorte und bisher unbekannte Siedlungskomponente. 
Das Projekt-Team möchte in den nächsten Kampagnen mit archäologischen Forschungsaktivitäten in 
diesem Region weitermachen, um das Siedlungsareal besser zu definieren und andere Komponenten zu 
identifizieren.

Abbildungen:

Abb. 1: Závod, Flur Na lúčkach. Lage des Fundortes in Südwestslowakei und in der Gegend des Katas-
ters Závod (adaptiert anhand Kartengrundlage von www.geoportal.sk).

Abb. 2: Závod, Flur Na lúčkach. 1 – 10: Auswahl der Streufunde. A: Lage der Fundstelle Na lúčkach und 
des Brunnen Kadub, Lage der Fläche 1 – 3.
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PRIATEĽ LEKáROV A CHVáLA KUCHáROV“1  
– POTRAVINY IMPORTOVANÉ Z APENINSKÉHO POLOSTROVA

Príspevok k interpretácii archeobotanického materiálu z nášho územia, ktorý 
možno pokladať za dovoz z Apeninského polostrova v období stredoveku 

a ranného novoveku

Petra Šimončičová Koóšová

„FRIEND OF DOCTORS AND PRAISE OF CHEFS“  
– IMPORTED FOODSTUFF FROM THE APENNINE PENINSULA 

Interpretation of archaeobotanical material from Slovak territory, tentatively interpreted  
as import from the Apennine peninsula in the Middle Ages and Early Modern Period 

Abstract: The present study handles the use and the occurrence of oriental spices such as black pepper (Piper 
nigrum), nutmeg (Myristica fragrans), clove (Eugenia aromatica), cinnamon (Cinnamomum cassia / ceylanicum), 
coriander (Nigella sativa), saffron (Crocus sativus) and tropical fruits - figs (Ficus carica) and dates (Phoenix 
dactylifera L.) in the area of the modern Slovak territory. The attention is marginally paid also to the sugar 
consumption in medieval Hungary and to the new varieties of vine (Vitis vinifera) brought to our territory by 
Italian guests. To supplement the archaeobotanical finds spices and fruits mentioned in contemporary written 
sources will also by referenced. The latter ones enable a more nuanced understanding of consumers of these 
goods, as well as the prices at which the imported food was traded.

Key words: archaeobotanical finds, commerce, imported foodstuff, Middle Ages, Early Modern Period.

V spise De contempu mundi zo začiatku 13. storočia pápež Inocent III. odsúdil obžerstvo vte-
dajšej spoločnosti. Spomína, že ľuďom nestačilo víno, pivo a kvas, ale vymýšľali sa nové ná-
poje a nové sirupy, nestačili dobré veci, aké poskytovali stromy, pôda, more, nebo, žiadali sa 
koreniny, kupovali vône (Montanari, 2004, s. 67). Najvýznamnejšiu úlohu zohrávali koreniny 
v 14., 15. a 16. storočí. V tom čase v obchode s nimi dominovali Benátky. Obdobie neskorého 
stredoveku možno považovať za zlatú éru korenia, v ktorej vznikali aj prvé kuchárske knihy 
(Kybal, Kaplická, 1988, s. 12; DeWitt, 2007, s. 21). Koreniny sa však nepoužívali len v kuchy-

1 Traduje sa, že túto odpoveď dal Karolovi Veľkému Alkuin, keď sa ho pýtal, čo je to bylina (Kybal, Kaplická, 
1988, s. 5).
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ni, boli chápané aj ako farmaceutiká. Dispenzár z Cluny mal obsahovať čierne korenie, zázvor, 
klinčeky a iné „liečivé korenie“ (Montanari, 2004, s. 70).

V 9. až 10. storočí západoeurópske trhy ponúkali bohatý výber korenín. V tom čase vzrástol 
záujem o škoricu, zázvor či klinčeky. V období križiackych výprav mala Európa živý kontakt 
s Orientom, čo spôsobilo aj rozšírenie trhu s korením (Montanari, 2004, s. 68). Do talianskej 
kuchyne v tom čase pribudli nové pochutiny, ako boli mandle, pistácie, cukor, ryža, datle, cit-
rusy, granátové jablká, ružová voda či špenát (DeWitt, 2007, s. 18).

 Niektorí bádatelia zastávajú názor, že koreniny sa v stredoveku používali v takej výraznej 
miere preto, aby zakryli chuť pokazeného mäsa. Za pravdu však možno dať skôr tým, ktorí upo-
zorňujú na fakt, že hlavnými spotrebiteľmi množstva korenín boli vyššie vrstvy, a tie si potrpeli 
na kvalitu a čerstvosť mäsa. V skúmanom období sa dovážané korenie chápalo ako luxusný 
tovar, symbol vyššieho spoločenského postavenia. Výrazné okorenenie jedál malo zdôrazniť 
bohatstvo a prestíž hostiteľa. Okrem toho sa tradovalo, že koreniny zahrievajú organizmus 
a napomáhajú tráviť mäsité pokrmy. Spomínali sa dokonca stupne horúčavy a suchosti, pričom 
na najvyššom, štvrtom, bolo čierne korenie, tretí stupeň zastupovali klinčeky, kardamón či gal-
gán a na druhom bola zastúpená škorica, rasca, kubeba i muškátový oriešok (Linde, Linde, 
1975, s. 14; Montanari, 2004, s. 68-70; DeWitt, 2007, s. 22-23). 

ARChEoBotANiCké NÁLEZY Z NÁšho ÚZEMiA 

Cez talianske prístavy prichádzali z Orientu do Európy koreniny. Ich priamy dovoz napríklad 
z Benátok na naše územie však len na základe archeobotanického materiálu nemožno dokázať. 
Na komplexné spracovanie tejto témy by bol vhodný hĺbkový archívny výskum, ktorý by do-
ložil druhy tovaru zaznamenané v tridsiatkových registroch. V predkladanej štúdii sa zaoberá-
me hlavne publikovanými archeobotanickými nálezmi z nášho územia, ktoré sa mohli dostať 
do našich regiónov cez talianske prístavy alebo ich možno považovať za talianske produkty 
rastlinného charakteru. V stredovekých bratislavských domácnostiach pribudlo v 13. storočí 
k domácim bylinkám používaným pri príprave jedla aj orientálne korenie, ktoré najprv pre-
niklo do lekárnictva (Baxa, Ferus, 1991, s. 24; Tomčík, 2008, s. 46). Na prelome 14. a 15. 
storočia patrili niektoré koreniny, trstinový cukor, ryža, olivový olej, mandle, olivy, hrozienka, 
pomaranče, citróny či figy takmer výlučne do jedálneho lístka uhorského panovníka a šľachty 
(Dvořáková, 2003, s. 186). O používaní korenín v Uhorsku sa zmieňuje Marzio Galleotti:

Šafranu, talianskeho orecha, škorice, čierneho korenia, zázvoru a iných korenín používajú 
veľké množstvá. Pretože však uhorskí muži sú svalnatejšej postavy a prudšej povahy ako Ta-
liani, nie bez príčiny používajú toľko korenia, ktoré podľa Avicenovho názoru rozohňuje. To, 
že s týmto korením je jedlo skutočne rozohňujúce, vidí každý, ako aj to, ako šafranová šťava 
sfarbuje do žlta prsty, ktorými jedlo chytáme (Dvořáková, 2003, s. 186-187). 

Dovážané potraviny sa spomínajú vo viacerých písomných prameňoch. Šimon z Rozhano-
viec si v liste z februára 1404, napísanom počas výpravy k Jágerskému hradu, žiadal od svojho 
familiára zaslať dva funty2 čierneho korenia (Dvořáková, 2003, s. 187). I na stôl uhorských pa-
novníkov prenikli vzácne potraviny z Apeninského polostrova. Napríklad Matej Korvín dostal 
ako dar od vojvodkyne z Ferrary v roku 1487 parmezán, olivy, gaštany, ryby a cibuľu (Holl, 
1990, s. 266). Jeho manželka Beatrice si nechala doviezť z Piacenzy syry, z Benátok solené 
úhory a melóny, z Florencie šalát, gaštany aj olivy. Z Apeninského polostrova na jej príkaz boli 
dovezené cestoviny, figy či kapary. V liste sestre Eleonóre sa poďakovala za cibuľu a cesnak, čo 

2 Toto množstvo predstavovalo cca 1kg.
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jej sestra  poslala. Kráľ sa im potešil viac ako perlám. V tom čase sa na stoloch uhorskej šľachty 
začal objavovať trstinový cukor (Tomčík, 2008, s. 51-52, 54). 

Veľkú výpovednú hodnotu majú pre túto oblasť výskumu tridsiatkové registre. V bratislav-
ských, z rokov 1457 až 1458, medzi dovážaným tovarom možno nájsť cudzokrajné plodiny, ako 
je ryža, figový list i figy, južné ovocie, mandle, cukor, pomaranče či citróny. Tento tovar sa na 
naše územie pravdepodobne dostal jeho prekupovaním z Viedne. Z korenia, ktoré k nám impor-
tovali hlavne cudzinci, sa v registroch spomínali klinčeky, čierne korenie, zázvor a muškátový 
orech (Bartl, 1970, s. 106). V roku 1559 bolo do Bratislavy dovezených 42 vriec korenia, za 
ktoré bol stanovený tridsiatok 10 zlatých a 50 fenigov (Tomčík, 2008, s. 47). Ďalším veľkým 
centrom medzinárodného obchodu, o ktorom sa zmienil už Menší dekrét Žigmunda Luxembur-
ského z 15. apríla 1405, bol Budín. Článok XI. uvádzal, že všetci a jednotliví obchodníci, tak 
obyvatelia kráľovstva, ako aj cudzinci, všetky a akékoľvek tovary a veci na predaj a výmenu tak 
prichádzajúc do mesta Budína, ako aj odchádzajúc z neho boli zvyknutí a povinní zložiť, zložené 
tam predávať a vymieňať a odtiaľ v nijakom prípade neodviezť. ... Bez akéhokoľvek obmedzenia 
slobodami a privilégiami zmienených našich budínskych mešťanov vo veci spomínaného práva 
skladu, akýmkoľvek spôsobom (predtým) daným a udelených, ktoré pre spomínané dôvody od-
volávame, vyjmúc cudzincov, ktorí majú v spomínaných (ustanoveniach) zachovávať starý zvyk 
(Pramene V., 2001, s. 130-131). Z uvedeného vyplýva, že v predchádzajúcom i v neskoršom 
období cudzí obchodníci ponúkali svoj tovar v Budíne, odkiaľ sa mohol prostredníctvom do-
mácich predajcov dostať do ďalších miest uhorského kráľovstva.

Dôvodom malého množstva zachytených nálezov korenín (tabuľka 1) na našom území môžu 
byť chýbajúce alebo minimálne publikované archeobotanické analýzy. Na druhej strane, ko-
renie sa používalo v rozdrvenej forme, čiže je pomerne ťažké archeologicky zachytiť a iden-
tifikovať tieto nálezy. Napriek tomu boli v Bratislave rozpoznané semienka čierneho korenia 
datované do obdobia na prelome 15. a 16. storočia (Hajnalová, 1985, s. 105; Beranová, 2009,  
s. 224). Renesančná kuchyňa poznala tri druhy korenia – čierne, piepor dlhý a kubebový 

Tabuľka 1 
Archeobotanické nálezy importovaných plodov z územia Slovenska.
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(DeWitt, 2007, s. 24). Najaromatickejšie z nich, kubeba, pochádza z pieprovníka kubebového 
(Piper cubeba). Arabskí kupci ho nazývali aj indickým korením. Jeho pôvodnou domovinou 
bola južná Ázia, ostrovy Jáva, Sumatra a Borneo. Do Európy sa dostávalo prostredníctvom be-
nátskych obchodníkov, keďže celé storočia bolo veľmi žiadané. Svojou výraznou štipľavosťou 
sa odlišuje od plodov piepra čierneho a dlhého. Ostrejšiu chuť ako čierne korenie majú plody 
pieprovníka dlhého (Piper longum), ktoré sa do starovekého Grécka dostalo od Peržanov. Gréci 
ho nazývali péperi makrón, t. j. veľké korenie. Od nich ho prevzali Rimania. Veľký význam 
malo dlhé korenie aj v stredovekom európskom obchode. Najlacnejšie (no najviac používané) 
čierne korenie je plodom pieprovníka čierneho (Piper nigrum). Možno ho považovať za univer-
zálnu koreninu. Pochádzalo z juhovýchodného pobrežia Indie, z Malichabaru – zeme korenia 
(Linde, Linde, 1975, s. 57-58; Kybal, Kaplická, 1988, s. 170, 172, 174; Müller, 1989, s. 581). 
V Európe sa spomedzi korenín najviac míňalo práve spomínané čierne korenie – v 11. storočí 
sa tunajšia spotreba odhaduje na 3.000.000 kg ročne. Viac ako polovica tohto tovaru putovala 
na európske trhy prostredníctvom talianskych kupcov (DeWitt, 2007, s. 22). V rokoch 1560 až 
1564 sa európska spotreba čierneho korenia odhadovala na 3 milióny libier3, pričom 1,3 mi-
lióna libier (t. j. 590 ton) sa dovážalo z Alexandrie. V tom čase benátski obchodníci dodávali 
na európsky trh asi polovicu jeho vtedajšej spotreby (Müller, 1989, s. 581). Medzi najväč-
ších boháčov Bratislavy patril v stredoveku Ulrich Wynperger, veľkodovozca čierneho korenia 
a cínu (Dejiny Bratislavy, 1982, s. 61). Toto korenie patrilo aj na jedálny lístok šľachty. Na 
stole Stanislava Turza, na panstve v Hlohovci, boli 1. januára 1603 do obedového menu zara-
dené okrem iných jedál aj jahňacie pľúca v čiernom korení a hus s čiernym korením. V piatok,  
3. januára toho istého roku v rámci pôstneho obedu kuchári ponúkali kapra v čiernom korení na 
masle a pečenú rybu s čiernym korením. Na večeru, v stredu 8. januára 1603, si panstvo mohlo 
pochutnať aj na husi v čiernom korení, no a na pôstny obed 17. januára mali pripravené vyzy 
s čiernym korením (Pramene VIII. 2006, s. 288-290). Na svadobnej hostine Imricha Turza sa 
od 3. do 18. novembra 1613 minuli dva funty čierneho korenia (Pramene VIII. 2006, s. 296). 

Muškátovník vonný (Myristica fragrans) je tropická drevina pôvodne rastúca v Indonézii, 
na ostrovoch Banda a Anbon. Z jej samčích rastlín sa získava muškátový orech (semeno zbave-
né veľmi tvrdého osemenia) a zo samičích – muškátový kvet (mäsitý plochý miešok obaľujúci 
semeno). Oba menované plody sa používali a dodnes používajú ako korenie, no zároveň i ako 
liečivo s opojnými účinkami. Omamné účinky podobné pôsobeniu hašiša boli známe v prostre-
dí Ďalekého Východu už v 2. tisícročí pred n. l. Do Európy sa tento tovar dostával od 6. storočia 
vďaka arabským kupcom, ktorí ho nakupovali v Indonézii, na ostrovoch Molukky. V 9. a 10. sto- 
ročí sa v kresťanských krajinách, kde bol muškátový oriešok cenený pre vysoký obsah tuku 
a silíc, využíval vo voňavkárstve. Avicenna spomínal muškátové korenie ako liek, zatiaľ čo  
sv. Hildegarda von Bingen sa o muškátovom oriešku zmienila ako o prečisťujúcom prostried-
ku či prísade do piva. Platina (1421 – 1481), zostavovateľ jednej z  prvých kuchárskych kníh, 
pripisoval muškátovému oriešku zostrenie oslabeného videnia, potláčanie dávenia, posilnenie 
chute do jedla, upokojenie žalúdku a pečene. Vysokú cenu si oba, oriešok i kvet, udržali až do  
19. storočia. V stredoveku mali podiel na jeho nákupe a distribúcii Benátčania. V roku 1512 ob-
javili ostrovy korenia Holanďania a o niečo neskôr, v 1602, získalo na ne monopol Holandsko, 
ktoré sa snažilo udržiavať vysoké ceny tohto korenia až do 18. storočia. Muškátový oriešok mal 
v stredoveku cenu kniežacieho daru a kvet bol ešte vzácnejší (Jirásek, 1958, s. 274-275; Linde, 
Linde, 1975, s. 50; Kybal, Kaplická, 1988, s. 146; Hajnalová, 1985, s. 106; Čulíková, 1994,  
s. 253; Beneš, Kočár, Suchá, 1998, s. 286-287; DeWitt, 2007, s. 13, 129). Nálezy zlomku 
muškátového orieška sú istými dokladmi orientálneho importu (Čulíková, 1994, s. 253).

3 V prepočte 1350 ton.
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Použitie muškátového orieška zaznamenal Giovanni Sercambi (1348 – 1424), toskánsky re-
nesančný novelista. V krátkej novele „Prešibaný mládenec“ (Úskočný milenec, 1979, s. 51-60), 
ktorá rozpráva o dobývaní srdca Monny Cary degli Adorni, sa spomínal v jednej scéne tento 
luxusný dovozový tovar. Monna Cara ho použila ako náhradu ústnej vody.

Klinčekovec voňavý alebo korenistý (Eugenia aromatica, Caryophyllus aromaticus) patrí 
medzi dreviny čeľade myrtovitých a  rovnako ako predošlý druh pochádza z Indonézie, z Mo-
luckých ostrovov. Používal sa ako korenie, pri príprave parfumov i ako liečivo, napríklad v zub-
nej medicíne. Z rastliny sa suší kalich s púčikom. Kým v Číne ho poznali už pred naším letopoč-
tom, do južnej Európy sa dostal v priebehu 6. a 7. storočia. V 9. storočí bol módnym korením 
majetných rodín. V strednej časti „starého kontinentu“ sa objavil pravdepodobne v 12. storočí, 
no vo väčšej miere sa jeho používanie rozšírilo až v polovici 16. storočia. Marco Polo spomí-
nal vo svojom diele „klinčekový strom“, sv. Hildegarda ho poznala pod menom nelchin. Na 
európsky trh sa v staršom období klinčeky dostávali predajom z Alexandrie. Do rokov 1524 až 
1529 mali monopol na ich dovoz do Európy Benátčania. V novoveku, po objavení Moluckých 
ostrovov Vascom de Gama, sa dostal obchod s týmto korením do rúk Portugalcov a od začiatku 
17. storočia ho prebrali Holanďania (Jirásek, 1958, s. 273; Linde, Linde, 1975, s. 52; Kybal, 
Kaplická, s. 1988, 110; Jankovská, 1995, s. 482; Polívka, 1996, s. 223-226; Beneš – Kočár, 
Suchá, 1998, s. 287). Archeobotanické nálezy klinčeka v Čechách boli datované do 15. storočia 
(Beneš, Kočár, Suchá, 1998, s. 289).

V juhovýchodnej Ázii má svoj domov viacero druhov škoricovníkov, no do Európy sa do-
vážali len dva – cejlónsky a čínsky. Do 14. storočia sa používala len sušená kôra škoricovníka 
čínskeho (Cinnamomum cassia). Domovinou tohto stromu bol juh Číny, odkiaľ sa cez Malú 
Áziu dostávala čínska škorica až do Benátok a ďalej do Európy. Bola lacnejšia ako cejlónska, za 
ktorou však arómou zaostávala (Kybal, Kaplická, 1988, s. 88). Škoricovník cejlónsky (Cinna-
momum zeylanicum / ceylanicum) má svoj domov na ostrove Cejlón. Prvé správy o ňom máme 
až zo záveru stredoveku. Jeho distributérmi boli najprv arabskí obchodníci, neskôr Benátčania 
a napokon Portugalci (Jirásek, 1958, s. 270). Vďaka jemnej vôni bola cejlónska škorica vyso-
ko cenená, no na európskom trhu sa presadzovala pomalšie. Plantážovo sa začala pestovať až 
v druhej polovici 18. storočia na Cejlóne (Linde, Linde, 1975, s. 78; Kybal, Kaplická, 1988, 
s.  88). Na naše územie sa škorica ako korenina dovážala pravdepodobne z Apeninského polo-
strova (Polívka, 1996, s. 216-217, 220-221). Patrila tiež medzi koreniny, ktoré symbolizovali 
vysoké postavenie a boli dokladom o bohatstve hostiteľa (Linde, Linde, 1975, s. 77).

Koriander (Nigella sativa) sa používal vo východnom Stredomorí a v Oriente ako chle-
bové korenie. Nažky a vňať tejto bylinky využívala medicína, veterinárne lekárstvo i ľudové 
liečiteľstvo. V kuchyni sa uplatnili pri konzervovaní mäsa a zeleniny. Blízky Východ bol zá-
roveň miestom pôvodného výskytu koriandra. V Európe sa šíril od obdobia rímskeho impéria. 
Na začiatku novoveku sa dokonca začal pestovať aj v strede nášho kontinentu (Jirásek, 1958,  
s. 160-161; Čulíková, 1994, s. 253).

Domovom šafranu siateho (Crocus sativus) bývali teplé oblasti od Apeninského polostrova 
po Irán. Používali ho už Rimania nielen ako korenie, ale i ako liečivo či prísadu do voňaviek. 
V antickom svete bol pridávaný do omáčok a vína. Verilo sa, že podnecuje žiadostivosť, no zá-
roveň bol odvar zo šafranu podávaný na začiatku hostiny, aby zabránil rýchlym opojným účin-
kom alkoholu. Arabská kultúra preniesla jeho kultivovanie na Pyrenejský polostrov a Sicíliu. 
Do strednej Európy sa dostal vďaka križiakom. V 14. storočí sa rozšírilo pestovanie spomínanej 
rastliny vo Švajčiarsku, Nemecku i Podunajsku. V Benátkach v roku 1374 zriadili úrad – tzv. 
Ufficcio dello zafferano, ktorý dohliadal na kvalitu privezeného i vyvážaného šafranu. Za jeho 
falšovanie postihli previnilcov zvlášť tvrdé tresty ešte aj v 15. storočí, ako bolo verejné upále-
nie na hranici, pochovanie zaživa či vypichnutie očí (Jirásek, 1958, s. 263-265; Polívka, 1996,  
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s. 247-248). Šafran používali nielen lekári, lekárnici a kuchári, no ako farbivo slúžil v textilnej 
výrobe na farbenie vlnených, ľanových a hodvábnych látok. Do farieb ho zamiešavali maliari 
na plátno ako aj iluminátory kódexov. Nárast počtu spotrebiteľov vytvoril podnet na pestovanie 
tohto korenia v Európe, hoci kvalita vypestovanej rastliny bola rôzna, v závislosti od podmie-
nok v regióne (Sapori, 1955, s. 555-556). Dokladom dovozu šafranu do Uhorska je napríklad 
„učňovská cesta“ florentského mladíka Buonaccorsa Pitti, ktorý sprevádzal obchodníka Mattea 
Tinghi na dvoch cestách za Alpy. Na jednej z nich viezli do Budína náklad spomínaného kore-
nia. Pri preprave tovaru použili cestu cez Benátky a Záhreb až do uhorského hlavného mesta 
(Brucker, 1969, s. 69-70).

Z archeobotanického hľadiska sú pre nás zaujímavé i pozostatky južného ovocia. Bez pí-
somných prameňov však nemožno dokázať, že bolo dovezené priamo z Apeninského polostro-
va. Napriek tomu tu spomenieme ovocie a zeleninu, ktorá sa pestovala na juhu Európy a zvykla 
sa konzumovať aj v našich regiónoch (tabuľka 1). Citrusové plody, citróny a pomaranče, sa do 
Európy dostali z Indie prostredníctvom arabských obchodníkov. Na Apeninskom polostrove sa 
bežne pestovali už v 13. storočí (DeWitt, 2007, s. 29).

Medzi pôvodné stredomorské rastliny patrí figovník obyčajný (Ficus carica). V období tre-
ťohôr sa vyskytoval dokonca až v polárnych oblastiach Európy, no neskôr ho ľadovec zatlačil 
do Stredomoria. Na juhu nášho kontinentu sa figovník pestoval od doby bronzovej. V sloven-
ských i českých nálezoch sa vyskytuje relatívne často od 13. storočia. Figy možno považovať 
za najstaršie importované ovocie v strednej a západnej Európe, teda aj na našom území (Jirá-
sek, 1958, s. 463-464;  Beneš, Kočár, Suchá, 1998, s. 290; Hajnalová, 2001, s. 74-75, 103). 
Na základe archeologických nálezov v Moste (ČR) sa zdá, že ich obľúbenosť a dostupnosť vo 
vrcholnom stredoveku možno porovnať s obľubou jabĺk, hrušiek, višní, čerešní či vinnej révy 
(Beranová, 2007, s. 176-177). Práve kvôli pomerne častým nálezom semien figovníka v našich 
regiónoch sa zvykne uvažovať o jeho príležitostnom pestovaní v miernom podnebnom pásme 
počas teplejších klimatických fáz. Na potvrdenie tejto teórie by ale bolo treba nájsť drevo fi-
govníka. Dovtedy je však pravdepodobnejšia teória importu fíg z juhu Európy. Sušené ovocie 
bolo bohatšie na cukry, a preto mohlo bez poškodenia vydržať i dlhší čas transportu (Čulíková, 
1994, s. 252; Hajnalová, 2001, s. 75).

Datľovník obyčajný (Phoenix dactylifera L.) pochádzal zo suchých subtropických oblastí 
na južnom pobreží Stredomoria, Arabského polostrova a zo severného pobrežia Indického oce-
ánu. Do Európy preniklo jeho pestovanie ešte v praveku. Medzi archeobotanickými nálezmi 
sa zachovali len kôstky plodov, ktoré boli skôr zriedkavým nálezom v stredoveku. V našich 
regiónoch sa s nimi stretávame od prelomu 15. a 16. storočia (Hajnalová, 1985, s. 105; 2001, 
75, 103).

Typickou stredomorskou zeleninou sú artičoky (Cynara scolymus). Ich pestovanie pozdvihli 
v Španielsku, na Sicílii a v južnom Taliansku arabské kultúry, no ich za pravlasť sú považované 
maloázijské oblasti. Na Apeninský polostrov sa kultivácia spomínanej rastliny rozšírila až po 
polovici 15. storočia. Ako prvý ju spomenul florentský botanik Ottaviano Targioni Tozzetti. Vo 
francúzskej a anglickej kuchyni sa používali od 16., v nemeckých krajinách a v strednej Európe 
až od 17. storočia (Jirásek, 1958, s. 197-198; Polívka, 1996, s. 147). 

V receptoch zapísaných v rozmedzí 15. až 17. storočia za najobľúbenejšie korenie možno 
považovať čierne korenie, ďalej nasleduje zázvor, šafran, škorica, klinček a muškátový kvet. 
Ten sa využíval oveľa častejšie ako muškátový oriešok (Beranová, 2007, s. 22). V tabuľke 1 
sme uviedli archeobotanické nálezy, ktoré sa našli na území dnešného Slovenska a mohli by do-
kladať obchodnú výmenu s Apeninským polostrovom. Keďže ide len o deväť položiek, na ich 
základe nemožno vynášať všeobecne platné závery. Môžeme však konštatovať, že spomedzi 
tovarov importovaných pravdepodobne z regiónov dnešného Talianska sa u nás najskôr obja-
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vovali plody figovníka, ktoré boli zároveň najčastejším nálezom. Najviac z nich je datovaných 
do 15. až 16. storočia. Medzi južanský tovar možno rátať kôstky datlí, mandle či muškátový 
orech, ktoré svojím datovaním rovnako patria do 15. až 16. storočia. 

Na tomto mieste by sme spomenuli ešte ďalšie dve plodiny, ktoré majú odlišné postavenie 
ako predtým vymenované koreniny, ovocie či zelenina. Trstinový cukor, ktorého pôvod možno 
hľadať v oblasti Indie, bol po prvý raz dovezený do Benátok v roku 996 z egyptskej Alexandrie. 
Benátky boli pravdepodobne aj prvým miestom v Európe, kde sa zo surového cukru importova-
ného arabskými obchodníkmi z Egypta a Sicílie zliepali podľa východných zvyklostí cukrové 
homole. V komerčnom manuáli od Florenťana Francesca Balducci Pegolotti (1315 – 1340) sa 
spomínali okrem homôľ aj iné formy cukru, ako napr. kandizovaný, rafinovaný či prifarbovaný 
fialkami alebo ružami. Zmienky o prvých benátskych cukrároch pochádzajú z polovice 12. sto-
ročia. S pestovaním cukrovej trstiny (Saccharum officinarum l.) začali v 12. storočí na Pyrenej-
skom polostrove Arabi. Od 15. storočia sa táto rastlina pestovala aj na Cypre, v severnej Afrike, 
na Azorských a Kanárskych ostrovoch. V 14. a 15. storočí malo mesto v Lagúne monopolné 
postavenie v zásobovaní Európy trstinovým cukrom. Suroviny sa dovážali z Cypru, Egypta, zo 
Sýrie, neskôr i zo západnej Indie a v benátskych rafinériách ich spracovávali na cukor a mela-
su. Prvý vymenovaný výrobok bol súčasťou koreninových zmesí zvaných „benátske korenie“. 
V 15. storočí sa obchod s cukrom presunul na pobrežie Atlantiku a pozíciu európskeho distribu-
téra korenín, ako aj hlavného výrobcu cukru prebralo v 16. storočí Portugalsko. Trstinový cukor 
bol veľmi vzácny, používaný ako liek, sirup do liekov či posilňujúci prostriedok. V renesancii 
sa užíval piatimi hlavnými spôsobmi – ako spomínaný liek, korenina, dochucovadlo, ozdobný 
materiál či konzervačný prostriedok. Medzi potraviny sa nezaraďoval až do 18. storočia, keď 
prenikol aj do ľudovej kuchyne. Nižšie vrstvy v stredoveku a rannom novoveku sladili me-
dom. Cukor prenikal do európskej kuchyne v 14. až 16. storočím. Sladené jedlá sa podávali 
na začiatku stolovania. V polovici 16. storočia sa dokonca uvádzal v zozname medzi chlebom, 
vínom, olejom a syrom, ktoré boli súčasťou potravinovej pomoci pre chudobných v jednom 
z apeninských kláštorov v talianskom regióne Emilia. V spomínanom storočí možno sledovať 
rastúci dopyt po cukre v Európe (Jirásek, 1958, s. 104-105; Linde, Linde, 1975, s. 79-80; Po-
lívka, 1996, s. 197-198, 201; Beranová, 1997, s. 9; Montanari, 2004, s. 126-127; DeWitt, 2007, 
s. 83-84, 86, 88). V strednej Európe sa používal od 15. storočia. V tom čase bol chápaný skôr 
ako korenie, cukrovinky sa z neho vyrábali až v druhej polovici 16. storočia (Beranová, 2007,  
s. 196-197). Na prelome 16. a 17. storočia sa začalo zavárať ovocie s cukrom, no tento tovar sa 
do strednej Európy dovážal z Apeninského polostrova, kde mali svoj pôvod zaváraniny (Bera-
nová, 1997, s. 10-11). V 16. storočí, nielen v Bratislave, sa sto kilogramov cukru cenilo rovnako 
ako tri vykŕmené voly. Za vlády Mateja Korvína talianski kuchári, ktorých si do Uhorska do-
viedla kráľovná Beatrice, udomácnili v našom prostredí marcipán, zmes cukru a mandlí. Jeho 
pôvod možno hľadať v Oriente, v arabskom prostredí, no názov bol pravdepodobne odvodený 
od sv. Marka. Po pridaní mandľového oleja, ryže, parfumovaných vôd či rôznych gúm sa dali 
z neho tvarovať sochy, ktoré sa následne piekli alebo sušili (Beranová, 1997, s. 9; DeWitt, 2007, 
s. 87; Tomčík, 2008, s. 202, 207).

Medzi rastliny pochádzajúce z juhu Európy by sme mohli zaradiť aj vinič (Vitis vinifera), 
ktorého pestovanie sa spája už s aktivitou Rimanov v Podunajsku. Tí však priamo na naše 
územie dlhodobo a vo väčšej miere nezasiahli. Na dokázanie autochtónnosti tohto rastlinného 
druhu v našich regiónoch nie sú zatiaľ žiadne písomné ani materiálne doklady (Ochaba, 1989, 
s. 183). Vo väčšej miere bolo treba pestovať vinič po nástupe christianizácie, čiže pre potreby 
cirkvi, ktorá ho rozširovala v ďalších oblastiach severného Uhorska. Na jeho kultivácii sa zú-
častňovali hlavne benediktíni a cisterciti (Uličný, 1985, s. 366). Písomné doklady o pestovaní 
viniča na našom území pochádzajú z 11. storočia, keď svätobeňadické opátstvo dostalo ako dar 
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(Pramene III, 2003, s. 33-35) od kráľa vinice s vinohradníkmi z osady Rybník a Pohranice (Drá-
biková, 1989, s. 22). V 13. storočí sa predpokladajú počiatky pestovania nových druhov viniča 
(Hajnalová, 2001, s. 103). Po tatárskom vpáde prišli do tokajskej oblasti na pozvanie Bela IV. 
talianski hostia, ktorých počet sa za Anjouovcov ešte zvýšil. Priniesli novú vínnu odrodu Bocca 
d´oro, v maďarčine známu pod názvom Bakator. V rovnakom čase sa v Uhorsku udomácnil aj 
Furmint, ktorého názov pravdepodobne pochádza od pomenovania odrody vyrábanej v Campo 
Formio. Jeho pestovanie sa udomácnilo v oblasti Tokaja, siahajúcej aj na východné Slovensko 
(Kazimír, 1986, s. 40; Drábiková, 1989, s.  94). Talianski osadníci priniesli nielen nové odro-
dy, ale uplatňovali aj vinohradnícke technológie používané v krajine ich pôvodu. V tokajskej 
oblasti sa po nich zachovalo i viacero toponymných názvov (Halász, 1981, s. 22; Drábiková, 
1989, s. 23, 91; Réti, 1997, s. 21). Zlatistou farbou tokajských vín sa zaoberal Marzio Galeotti 
vo svojom diele Epitome rerum hungaricorum. Vysvetľoval ju ako výsledok pôsobenia zlatých 
žíl a zlatonosného piesku, ktorý sa vyskytuje v tokajskom pohorí (Halász, 1981, s. 125). Rizling 
vlašský (Welschriesling) je veľmi rozšírenou odrodou viniča v Rakúsku, no aj v severnom Ta-
liansku, kde je známy pod názvom Riesling italico. Pestuje sa v oblasti južného Tirolska, Tren-
tina, Benátska, Friuli – Venezia Giulia, Emilia Romagna a Otrepò Pavese. Patrí medzi veľmi 
obľúbené odrody na Slovensku, v Čechách, Maďarsku i oblastiach bývalej Juhoslávie (Halász, 
1981, s. 63, 122; Schoonmaker, 1989, s. 373). V okolí jazera Balaton je táto odroda  rizlingu 
známa pod názvom Olászrizling (Schoonmaker, 1989, s. 27), na našom území sa pestoval v ma-
lokarpatskej vinohradníckej oblasti (Drábiková, 1989, s. 91). Naša štúdia sa zameriava na ob-
dobie od vrcholného stredoveku, keď kultivácia tejto rastliny v strednej Európe už bola bežnou 
záležitosťou, t.j. ako takú ju nemožno pripisovať nijakým vplyvom z Apeninského polostrova. 
Na druhej strane bolo však vhodné spomenúť odrody, ktoré sa dajú spájať s talianskou koloni-
záciou a s talianskym vplyvom. V bratislavských colných registroch sa spomínalo importované 
južné víno len zriedka. Boli to skôr liečivé alebo špeciálne vína, dovážané len v malom množ-
stve (Bartl, 1970, s. 105).

OBCHODNÉ CENTRá NA APENINSKOM POLOSTROVE

Koncom 12. storočia prímorské štátiky na pobreží Apeninského polostrova a Sicílie ovládli ná-
morný obchod a dopravu takmer v celom Stredomorí. Dôležitú úlohu zohrávali hlavne Benátky, 
Pisa, Janov a normanské kráľovstvo na Sicílii. Vďaka rozvinutej ekonomike im plynuli veľké 
zisky už v období križiackych výprav. V tom čase námorníctvo ako také zohrávalo dôležitú úlo-
hu. Obchod s korením sa sústredil hlavne v Benátkach a Janove, odkiaľ veľmi žiadaný tovar pu-
toval ďalej do Európy (Lopez, 1973, s. 438; Kybal, Kaplická, 1988, s. 14; Dupuy, Dupuy, 1996, 
s. 299). Veľa talianskych obchodníkov a finančníkov sa od 12. storočia dostávalo do zaalpských 
oblastí, no rast ich ekonomického významu nastal až o storočie neskôr. Dvanáste storočie bolo 
zároveň obdobím počiatkov organizovania veľtrhov, Európe sa otvorili cesty do Orientu, s čím 
súvisel aj rozkvet námorného a pozemného obchodu (Mertanová 1972, s. 165-166, 171).

Obchodné centrum Pisa dosiahlo svoj zlatý vek v druhej polovici 13. storočia, v období 
vlády Frederica Visconti. Veľký rozkvet zaznamenala výroba vlnených látok, ktorá od roku 
1266 našla svoje odbytištia na juhu Apeninského polostrova. V tomto storočí mala Pisa silné 
postavenie aj v obchode s Levantom. V blízkovýchodnom meste Acri mali centrum pisánski 
obchodníci, ktorých záujmy do roku 1192 obhajovali dvaja, v období  medzi rokmi 1192 až 
1248 dokonca traja konzuli, no po 1248 iba jeden konzul. Niektorí bádatelia uvádzajú ako rok 
zmeny až rok 1286 (Herlihy, 1973, s. 207). V roku 1309 boli v Tunise pravdepodobne len štyri 
kresťanské konzuláty – katalánsky, janovský, pisánsky a benátsky. V 1264 dostali privilégium 
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od Hafsidiho, v ktorom sa uvádza, že žiadny kresťanský obchodník nevstúpi do prístavov v Tu-
nise okrem tých, ktorí boli vyžiadaní zo strany Pisáncov. Túto situáciu potvrdzuje aj janovský 
prameň z roku 1285, spomínajúci, že tieto miesta navštevuje okrem Pisáncov len málo kresťa-
nov. V roku 1284 bola Pisa v bitke pri Melori porazená Janovom, čím stratila postavenie námor-
nej veľmoci v oblasti Tyrhénskeho mora. S následným úpadkom starých obchodníckych rodín 
na konci 13. storočia začal upadať aj obchod so Sardíniou a Afrikou. Noví obchodníci sústredili 
svoju pozornosť na západoeurópske, hlavne francúzske trhy. V polovici 14. storočia Pisa obno-
vila svoje postavenie v oblasti stredomorského obchodu a opäť nadviazala kontakty s Afrikou 
aj Iberským polostrovom (Herlihy, 1973, s. 191, 195, 197-203, 207; Tangheroni, 1973, s. 75-79, 
128-150). Rozdiel vo fungovaní a štruktúre námorného obchodu na Apeninskom polostrove je 
viditeľný pri porovnávaní Benátok s Pisou a Janovom. V Benátkach boli galéry verejné a súk-
romníci si ich najímali na dohodnuté cesty. Na druhej strane v Pise a Janove bola celá námorná 
doprava výlučne v súkromných rukách (Tangheroni, 1973, s. 81).

Na sklonku stredoveku mali na Apeninskom polostrove približne rovnaké postavenie štyri 
mestá – Florencia, Janov, Miláno a Benátky. Po polovici 14. storočia sa spamätávali z predošlej 
krízy a postupne začali budovať medzinárodnú sieť na prepravu tovarov. Spolu s ňou vznikal  
aj medzinárodný bankový systém, ktorý na európskom kontinente ovládli Taliani. Po páde  
Konštantínopolu (1453) nastali problémy so zásobovaním, ktoré pocítili hlavne janovskí a be-
nátski obchodníci. Florencia riešila tieto ťažkosti snahou uzavrieť obchod priamo s tureckými 
regiónmi, nie s Konštantínopolom (Špiesz, 1983, s. 24; Kybal, Kaplická, 1988, s. 14; Dini, 1996,  
s. 799-800, 802-803; Favier, 2006, s. 58). 

Úpadok troch silných miest Toskánska, Pisy, Sieny a Luccy, na konci 13. storočia zlepšil 
pozíciu ďalšieho ekonomického centra regiónu – Florencie (Mertanová, 1972, s. 169). V stre-
doveku sa tu vytvorilo stredisko medzinárodného obchodu a financií. Elitné korporácie flo-
rentskej podnikateľskej komunity pracovali na mnohých miestach „Starého sveta“ – v Ríme, 
Benátkach, Paríži, Londýne, Konštantínopole či Damasku (Brucker, 1969, s. 68-69; Dini, 1996, 
s. 801). Apeninský polostrov ponúkal rôzne druhy pre Uhorsko zaujímavého tovaru. V priebe-
hu 14. storočia sa Florenťania stali skutočnými medzinárodnými obchodníkmi, ktorí zabezpe-
čovali import tovaru zo všetkých svetových strán. Spolupracovali s ostatnými regiónmi Ape-
ninského polostrova, s krajinami západnej Európy, s Levantom i východnou Európou (hlavne 
s Uhorskom) (Hoshino, 2001, s. 70-71). V 15. storočí sa vo Florencii začali vyrábať bavlnené 
tkaniny z levantskej bavlny dovezenej cez prístav v Pise, ktoré konkurovali milánskym textíli-
ám (Mazzaoui, 1983, s. 177). V ekonomickej sfére Uhorska pred rokom 1541 zohrával domi-
nantnú úlohu Budín. V druhej polovici 16. storočia, po zosilnení tureckého nebezpečenstva, si 
Florenťania našili nové odbytiská svojho tovaru na poľských trhoch (Dini, 1996, s. 807-808; 
Hoshino, 2001, s. 71; Tognetti, 2002, s. 38-39). Na prelome 15. a 16. storočia florentskí obchod-
níci vo veľkej miere začali podnikať aj s cukrom. Tento obchod bol na začiatku novoveku vo 
všeobecnosti doménou talianskych kupcov (Dini, 1996, s. 812-813).

Benátky možno považovať za stredovekú obchodnú veľmoc. Možnosť voľného obchodu 
s Byzanciou, právo otvoriť si v Konštantínopole predajne, sklady a prístavy či rôzne daňové 
slobody potvrdil Benátčanom už v roku 1085 cisár Alexej I. (Luzzatto, 1995, s. 12). Okolo 
roku 1000 importovali napríklad zázvor, korenie, škoricu, slonovinu, no hlavne hodvábne látky 
vyrábané v Číne, v byzantskom či islamskom prostredí (Lopez, 1973, s. 437). Pri dovoze do 
Európy sa ceny hodvábu a čierneho korenia výrazne líšili. Rovnaká váha hodvábu dosahovala 
desať- až dvadsaťnásobok hodnoty čierneho korenia (Favier, 2006, s. 208). V období prepravy 
križiakov na benátskych lodiach do Svätej Zeme Benátčania na spiatočnej ceste nabrali v Ale-
xandrii čierne korenie a ďalšie koreniny. Do nákladného priestoru ich lodí sa zmestil tovar za 
200000 dukátov (DeWitt, 2007, s. 21-22). Svoje aktivity sústredili na sprostredkovanie tovaru 
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medzi Orientom a západnou Európou. Jedným z hlavných zahraničných obchodných partne-
rov republiky na  kontinente bolo Uhorsko. Po štvrtej križiackej výprave (1202 – 1204) boli 
Benátky považované za najvýznamnejšiu stredomorskú námornú mocnosť (Štefánik, 2004,  
s. 40). V obchode s orientálnym korením si udržali monopol niekoľko storočí (Tomčík, 2008, 
s. 46). Ako republika stavajúca svoju ekonomickú prosperitu na námornom obchode si vytvo-
rili systém navigácie liniek organizovaných v konvojoch a riadených vďaka spolupráci súk-
romných podnikateľov a mestskej komúny. Majitelia lodí uzatvárali zmluvy s obchodníkmi 
na prepravu tovaru, pričom peniaze nájomcu mali pokryť výdavky na prenájom plavidla, vy-
bavenie a plat posádky i zásoby. Plavba v „karavánach“ mala garantovať vyššiu bezpečnosť 
plavidiel, tovaru i ľudí. Po roku 1200 bol tento spôsob cestovania povinne nariadený v celom 
Jadranskom mori, hoci ďalej v Stredomorí sa mohli plaviť aj samostatné lode. V posledných 
rokoch 14. storočia benátska ekonomika kvôli vojne prekonala menšiu krízu. V druhej polovici 
15. storočia boli Benátky námornou veľmocou, ktorú preslávila impozantná obchodná flotila. 
Vplyv konkurencie, vojny na Apeninskom polostrove a turecké nebezpečenstvo však od konca 
spomínaného storočia spôsobili pomalý úpadok ich námornej sily (Luzzatto, 1995, s. 7-8, 51, 
110; Doumerc, 1997, s. 177-178, 181-182, 184-185). Okolo roku 1500 sa do Európy dovážalo 
okolo 1,5 až 2 milióny libier korenia4, pričom 1,15 milióna libier5 z nich pochádzalo z alexan-
drijského trhu. Po nástupe Portugalska na trh s korením levantský import poklesol až o tretinu, 
t. j. o 1500 ton. Tradičné obchodné cesty do Alexandrie boli v tom čase narušené vojenským 
konfliktom medzi Benátkami a Tureckom. Tým sa znížil import korenia touto trasou na 58 %, 
v prípade čierneho korenia dokonca iba na 15 %. Kým ceny korenia v Benátkach a Lisabone 
boli približne rovnaké, v Európe existovali súčasne dva trhy s korením. Na levantskej ceste sa 
však podieľalo mnoho sprostredkovateľov, čo cenu tovaru výrazne zvyšovalo. Menšie riziko 
pri preprave, obchodná tradícia a fakt, že počas nej sa korenie menej kazilo, ale zvyšovali zisky 
kupcov. Na konci zoznamu sprostredkovateľov v tomto prípade figurovali benátski a nemeckí 
obchodníci, rozvážajúci korenie po Európe. Portugalská cesta okolo mysu Dobrej nádeje  bola 
v podstate celá v rukách Portugalcov, no dlhá plavba po mori zvyšovala riziko kazenia tovaru. 
Druhá, lacnejšia trasa spôsobila pokles cien korenia v Európe, a tak sa v 17. storočí na starý 
kontinent dovážalo korenie už len z jedného zdroja. Na začiatku 16. storočia alexandrijský trh 
dosahoval najväčší rozmach. Janov a Katalánsko dovážali hlavne iné koreniny, Benátky zame-
rali svoj záujem predovšetkým na obchod s čiernym korením (Müller, 1989, s. 581-582, 585-
587). Vplyv na úpadok Benátok mali, samozrejme, aj portugalské námorné objavy, pri ktorých 
ovládli miesta pôvodu korenín, ako boli Molucké ostrovy, Sumatra, Jáva či Madagaskar. Svoj 
vplyv v obchode s korením si Portugalsko udržalo do konca 16. storočia, keď ich nahradili Ho-
lanďania (Kybal, Kaplická, 1988, s. 15-16). Do záujmovej oblasti Benátok patrila spomínaná 
Byzancia, Levant a iné oblasti blízkeho Východu, Perzia, centrálna Ázia i India. Dominantné 
boli prvé tri regióny, keďže návrat s tovarom bol v týchto prípadoch rýchlejší, a teda z takýchto 
obchodov plynuli vyššie zisky. Z Levantu sa dovážali koreniny, parfumy, farbiace materiály, 
liečivá, hodváb, drahé kamene, t. j. tzv. „jemný tovar“, ktorý bol na starom kontinente veľmi 
žiadaný a vysoko cenený (Lopez, 1973, s. 444; Luzzatto, 1995, s. 12, 32, 38-39). Na trase Le-
vant – Európa sa prevážali tie najcennejšie výrobky. Do zoznamov Pegolotti z prvej polovice 
14. storočia bolo zapísaných okolo 288 tovarov – najlepší papier z Marche, cukor z Cypru, 
vosk z rôznych európskych regiónov, kamenec a tmel z janovských kolónií v Levante, šafran 
z Toskánska. Benátky ponúkali na orientálny trh sklárske a krištáľové výrobky, rovnako ako 
imitácie východných textílií. Ako sme už spomenuli, pri obchode na veľké vzdialenosti sa cena 

4 T.j. 675 až 900 ton korenín.
5 Čo predstavuje 520 ton.
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tovaru výrazne menila. Napríklad pôvodný čínsky hodváb stál v mieste výroby 4 soldy za jednu 
libru, zatiaľ čo na janovskom trhu sa predával za 24 soldov za libru (Lopez, 1973, s. 444-445).

Posledným z dominantných miest Apeninského polostrova bol Janov. Možno ho považo-
vať za jedného z hlavných prepravcov a zásobovateľov križiackych vojsk (Mertanová, 1972,  
s. 169). Svoje záujmy janovskí podnikatelia nasmerovali na obchod so Sicíliou a severoafric-
kými regiónmi. Kým zo Sicílie dovážali v prvom rade potraviny, ako napr. syr a obilie, z ber-
berských produktov ich zaujímala bavlna, ľan a koža. Na vývoz ponúkali svoje súkennícke 
výrobky a železo (Gourdin, 1997, s. 428, 432, 434, 436).

POTRAVINOVÉ IMPORTY Z APENINSKÉHO POLOSTROVA  
V PÍSOMNýCH PRAMEňOCH

Tovar nemuseli exportovať na trhy ich výrobcovia, dokonca ani obchodníci z miesta jeho vý-
roby. V druhej polovici 15. storočia mnoho milánskych výrobkov prinášali na zahraničné trhy 
janovskí, toskánski či nemeckí kupci. Dôležité vnútrozemské cesty v zaalpských regiónoch, 
Flámsku či Anglicku patrili do nemeckej sféry vplyvu (Mainoni, 1983, s. 578). 

Uhorsko ponúkalo na taliansky trh predovšetkým nerastné suroviny, kone, dobytok a kože. 
Cesta dobytka na benátsky trh trvala pri dennom pochode okolo 20 kilometrov asi mesiac. Po-
užívala sa trasa zo Zadunajska cez Ptuj, Ľubľanu, Goricu, Udine, Portogruaro až do Benátok 
(Papo, Nemeth Papo, 2000, s. 312-314). Z nášho územia sa vyvážalo hlavne zlato, striebro, 
meď a železo. Z Apeninského polostrova obchodníci dovážali levantské korenie, brokát, hod-
váb a luxusné predmety (Papo, Nemeth Papo, 2000, s. 221, 312). Medzi exkluzívne tovary, 
ktoré sa mohli importovať aj do nášho regiónu pre potreby vyšších vrstiev, možno zaradiť 
napríklad líčidlá. Zvyčajne boli dovážané z Levantu. Z blízkovýchodných oblastí pochádzal aj 
hašiš. V 13. storočí bolo do Uhorska importované obilie. Dovozcom bol napríklad Sondinus, 
obchodník pôsobiaci v Ostrihome, ktorý ho v roku 1294 doviezol z Apúlie vo veľkom množstve 
(Székely, 1965, s. 30). 

Pri importe korenia na naše územie, predovšetkým do Bratislavy, možno predpokladať, že 
tento obchod bol výlučne v rukách západoeurópskych kupcov, ktorí mali monopol na jeho 
dovoz a predaj v Európe. Južné ovocie bolo do Bratislavy dovážané pravdepodobne menej 
komplikovanou cestou, keďže nebolo až takým vzácnym tovarom (Hajnalová, 1985, s. 106). 
Bratislava si udržiavala dobré styky s krajinami pri Jadranskom mori. V roku 1366 kráľ oslo-
bodil mešťanov od platenia tridsiatku a mýta na importy od mora, hlavne z Dalmácie. Časť 
južanského tovaru však do Bratislavy dovážali cez Viedeň, ktorá mala veľmi čulé obchodné 
kontakty s Benátkami. V roku 1371 väčšina potravín importovaných do mesta podliehala pla-
teniu tridsiatku, no už v 1374 boli oslobodené všetky potraviny od jeho výberu. V tom istom 
roku kráľ úplne oslobodil bratislavských obchodníkov od platenia akýchkoľvek tridsiatkov, 
a tak mohli do mesta dovážať korenie, figy, mandle či hrozienka (Dejiny Bratislavy, 1982,  
s. 65, 69-70). Benátski a janovskí kupci ponúkali bratislavským spotrebiteľom solené jesetery, 
ktoré však v 15. storočí vytlačili z trhu lacné tresky dovážané od Atlantiku (Tomčík, 2008, s. 14). 

Písomné pramene uvádzajú aj hodnotu niektorých dovozových korenín a potravín. Pri usa-
dení sa cistercitov v Bratislave v roku 1307 opát kúpil konvetu dom v meste na dnešnej Michal-
skej ulici číslo 6 za 8 libier starých viedenských denárov a jeden talent6 čierneho korenia (Tom-
čík, 2008, s. 75). Koncom 14. storočia sa na bratislavských trhoch predávalo talianske plátno, 
súkno z Verony, korenie, figy, mandle, južné ovocie, papier a iný importovaný tovar. Látky sa 

6 Toto množstvo predstavovalo asi 33,35 kg.
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k nám dovážali hlavne ich prekupovaním zo západoeurópskych trhov (Dejiny Bratislavy, 1982, 
s. 65; Špiezs, 2001, s. 204-205). Keď Vladislav II. Jagelovský potvrdil Bratislave predošlé 
privilégiá, v roku 1498 sa mešťania vypravili loďou na kráľovský dvor do Budína. Richtáro-
vi Petrovi Kreutzovi, obchodníkovi Wolfgangovi Forsterovi a mestskému pisárovi Krištofovi  
Kuntzkeslerovi komorník nachystal na cestu mäso, chlieb, mladé kurčatá, sušené a pečené ryby, 
kapustu, masť, husi, syry, mušt, žemle, klinčeky, šafran, čierne korenie, zázvor, olivový olej a iné 
potreby za 5 florénov (Tomčík, 2008, s. 169-170). Luxusný a cudzokrajný tovar sa v 16. sto- 
ročí nakupoval aj pre potreby Fuggerovcov na panstve Červený Kameň. Vo Viedni, kde mala 
fuggerovská spoločnosť svoje sídlo, sa okrem iného nakupovalo benátske sklo, čierne korenie, 
citróny, pomaranče, ryža či cukor (Žudel, 1991, s. 109). Z neskoršieho obdobia, z rokov 1598 
až 1601, sa zachovali záznamy dvorného učiteľa synov Mikuláša Pálfyho, Jána Körmédyho. 
Zaznamenal v nich položky, ktoré boli zaplatené počas prvých rokov ich štúdia vo Viedni. 
Okrem iného nakupovali figy, hrozienka, škoricu a iné koreniny na prípravu istého nápoja, za 
ktoré dohromady zaplatili 1 zlatý a 45 grošov (Pramene VIII. 2006, s. 274-276)

Okrem spomenutých prameňov uvádzame aj niekoľko príkladov z ďalších oblastí Sloven-
ska. V apríli 1526 sa banskobystrickí baníci sťažovali u Štefana Verböcziho, že bergamské 
súkno zdraželo zo 40 až 50 denárov na 80 (Matulay, 1980, s. 219, č.660). Michal Maynarth, 
viedenský mešťan talianskeho pôvodu, zanechal zoznam svojich dlžníkov z Trenčína, datova-
ný január 1582. V spomínanom roku spolupracoval s Viliamom Cebberino zo severotalianskej 
Chiavenny. V Trenčíne predával južné ovocie, ako boli pomaranče, figy, citróny, gaštany, no aj 
olej, sladkosti, malváziu – sladké víno, sviece, papier atď. Medzi jeho klientov patrili predsta-
vitelia tamojšej talianskej komunity napríklad majster Daniel de Mora, Zozri – murár z Verony, 
či Tomáš Becaro. Medzi domácimi zákazníkmi boli v zozname zapísaní: pán Kľučovský, Ma-
tej Kolosváry, lekár Anton Ricius, lekárnik, dráb pri bráne, richtár, obuvník Foltín a ďalší. Na 
druhej strane zoznamu dlžníkov bola spísaná zmluva medzi Michalom Maynarthom a Danie-
lom de Mora z februára 1582 o spoločnom obchodovaní v Trenčíne, pričom zisk si mali deliť 
na polovicu. Bola spečatená dvomi prsteňovými pečaťami, no napokon sa nerealizovala kvôli 
Michalovej smrti (Bernátová, 2003, s. 28-29). 

Luxusné potraviny sa nakupovali aj na zvláštne príležitosti. Takou bola svadobná hostina 
grófky Heleny Turzovej, na ktorú pochutiny nakupovali 24. januára 1614 u Antoma Puziána vo 
Viedni. Z potravín nakúpili 50 funtov7 čierneho korenia, 200 funtov ryže, 100 funtov mandlí 
po 40 denárov, 126 funtov trstinového cukru, 12 funtov muškátového kvetu, 10 funtov klin-
čekov, 2 funty muškátových orieškov, 130 funtov olivového oleja, 16 funtov škorice v celku 
a 75 funtov zázvoru, 80 funtov fíg a tisíc solených limónií, 12 funtov mandlí po 70 denárov, 19 
funtov olív, 10 čerstvých citrónov, 200 čerstvých limónií, 25,5 funtov parmezánu, 200 sladkých 
pomarančov, 50 kyslých pomarančov a 12 granátových jabĺk (Pramene VIII, 2006, s. 294-295). 
Na pohrebnú hostinu grófa Juraja Turza v roku 1617 zadovážili jeden cent8 zázvoru, 20 funtov 
klinčekov, 36 funtov škorice, 16,5 funta muškátového kvetu, 2 funty muškátových orieškov, 
80 funtov mandlí, 103 funtov trstinového cukru po 60 denárov, 53 funtov trstinového cukru po 
70 denárov, 43 funtov fíg, 12 funtov kapary, 103 funtov olivového oleja, 44 funtov parmezánu, 
200 sladkých pomarančov, 30 granátových jabĺk, 6 veľkých citrónov, 100 čerstvých limonií 
a 42 funtov čierneho korenia. Na hostine sa však všetko nespotrebovalo (Pramene VIII, 2006, 
s. 296-298). V zápisniciach bardejovskej mestskej rady z januára roku 1710 boli zaznamenané 
požiadavky na týždennú prevádzku kuchyne maršala grófa Mikuláša Berčéniho, medzi kto-

7 1 funt zodpovedal cca 0,5 kg. 
8 1 viedenský i bratislavský cent zodpovedal asi 56 kg a budínsky cent zase 49 až 59 kg.
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rými sa spomínalo 10 libier9 talianskej kapusty, 10 kusov citrónov, 3 kusy limetiek, 1 čiapka 
trstinového cukru, 2 libry čierneho korenia, 1 libra zázvoru, 2 lóty muškátového kvetu, 2 lóty10 
muškátového orecha, 2 lóty klinčekov a 16 lótov škorice (Pramene VIII. 2006, s. 292-293).

Skratky použité v tabuľke: MJ – merná jednotka uvádzaná v prameni; d – denár; z – zlatý; f – funt; c – cent.

V tabuľke 2 sme uviedli predošlé dva príklady cien korenín a iných potravín zo začiatku  
17. storočia, importovaných pravdepodobne cez Apeninský polostrov na naše územie. Umož-
nili nám aspoň názorne prepočítať ich predajnú hodnotu na cenu jedného gramu v denároch. 
Výsledok bol zaokrúhlený na dve desatinné miesta. V tomto období sa v písomných prameňoch 

9 1 libra zodpovedala cca 0,5 kg.
10 1 lót predstavoval váhu od 140 až 160 g.

Tabuľka 2  
Príklady cien dovážaných korenín a potravín na začiatku 17. storočia. 
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uvádzali počtové jednotky, t. j. jeden zlatý (florén) mal hodnotu 100 denárov. Spomínaný po-
mer zachovávali všetky účtovné knihy v rokoch 1526 až 1711 (Kazimír, 1964, s. 184-185), do 
ktorého spadajú uvedené príklady cien korenín. Hoci sa v prameňoch zvykli uvádzať stabilné 
počtové jednotky, v skutočnosti sa reálna hodnota peňazí od počtovej v rôznych obdobiach 
a dokonca i v rôznych regiónoch navzájom odlišovala (Tamtiež, s. 184-185). Zdá sa, že v tomto 
období boli ceny korenín stabilné, až na čierne korenie, za ktoré v 1614 zaplatili 0,14 denárov 
za gram a v 1617 už 0,30 denárov za gram. Odchýlka však mohla vzniknúť nákupom kvalitnej-
šieho tovaru v roku 1617. V prípade výrazného poklesu ceny zázvoru sa skôr domnievame, že 
pri zápise alebo prepise vznikla chyba v samotnom prameni. Podľa uvedených záznamov boli 
najviac cenené klinčeky, muškátový kvet a na treťom mieste bol muškátový oriešok, najmenej 
sa platilo za zázvor. Pri pohľade na ceny južného ovocia a dovážaných orechov najvzácnejšími 
boli čerstvé citróny, viac ako o dve tretiny lacnejšie boli granátové jablká a pomerne lacné sa 
zdajú byť pomaranče, čerstvé či solené lemónie. Tie boli objednávané vo väčšom množstve. 
Všetko menované ovocie sa kupovalo na kusy, preto sa v tabuľke nemohla uviesť prepočítaná 
cena za jeden gram. Spomedzi orechov bol drahší jeden druh mandlí, ktorý takmer dvojnásobne 
prevyšoval ostatné položky. Okrem korenín, ovocia a zeleniny bol na naše územie z Apeninské-
ho polostrova importovaný trstinový cukor, parmezán či olivový olej. Cena trstinového cukru 
dosahovala dvojnásobok ceny parmezánu.  

ZáVER

Koreniny a juhoeurópske plodiny či potraviny nepatrili na našom území medzi tovar určený 
pre široké vrstvy obyvateľstva, no sú dôležitým dokladom obchodných kontaktov. Ako sme 
už na začiatku uviedli, zlatou érou korenín bolo 14. až 16. storočie. Do tohto obdobia možno 
zaradiť väčšinu archeobotanických nálezov a písomných zmienok spomínaných v predloženej 
štúdii. To dokazuje, že aj naše oblasti kopírovali európske trendy, ktoré priniesli do stredovekej 
kuchyne nové chute. Nálezy predstavujú hlavne zvyšky ovocia (kôstky, semená), ktoré vďaka 
svojej pevnej konzistencii mali lepšiu šancu zachovať sa. Spotrebiteľmi „južanského tovaru“ 
bola šľachta i mešťania, domáceho či talianskeho pôvodu. Najčastejšie spomínaným tovarom 
v písomných prameňoch je čierne korenie, figy, pomaranče a citróny. Podľa záznamov cien zo 
začiatku 17. storočia spomínané potraviny patria medzi lacnejší, a teda dostupnejší tovar.
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SUMMARY

„Friend of doctors and praise of chefs“ – imported foodstuff from the Apennine peninsula 
(Interpretation of archaeobotanical material from Slovak territory, tentatively interpreted  

as import from the Apennine peninsula in the Middle Ages and Early Modern Period)

Spices and southern European crops and foods did likely not belong in our region to goods intended for 
the general population but they are certainly an important evidence of business contacts. Golden age 
of the spices was the period from the 14th to the 16th century. Most of the archaeobotanical finds and 
written references mentioned in our study thus belong to this period. This proves that new European 
trends, bringing new tastes into medieval cuisine, were copied in our area as well. The actual finds are 
mainly fruit residues (stones, seeds), which thanks to their solid consistency had a better chance to 
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survive. Consumers of “southern goods” were the nobility, as well as the burghers of both domestic and 
Italian origin. The most mentioned goods in written sources are black pepper, figs, oranges and lemons. 
As for the prices, the records from the early 17th century report that the quoted foods belonged actually 
among cheaper and therefore more affordable goods.

Tab. 1: Archaeobotanical finds of imported fruits from the territory of Slovakia.
Tab. 2: Examples of prices for imported spices and foods from the beginning of 17th century. Abbreviations: 

MJ – unit of measure referred in the source; d – denarius; z – guilder; f – pound; c – cent (49 – 59 kg).
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MARXIZMUS V ČESKOSLOVENSKEJ ARCHEOLÓGII

Eduard Krekovič – Martin Bača

MARXisM iN CZEChosLovAk ARChAEoLoGY

Abstract: After the Communist Party assumed power in Czechoslovakia in 1948, a totalitarian regime was 
established and put direct political pressure on scientific research. Archaeological theory had to be subordinated 
to the ideas of Marxism-Leninism. Upon analysis of archaeological literature published in Czechoslovakia in 
1948 – 1989,  it may be seen that Marxism was not often discussed in literature. Published articles lacked rigorous 
theoretical and methodological standards. They used a simple, dogmatic approach to Marxism-Leninism. This 
is due to the fact that archaeologists in Czechoslovakia were not used to producing theoretical studies,  perhaps 
caused by  the influence of the German archaeological school.

Key words: Czechoslovakia, Marxism, communism, archaeological theory.

Ideologický vplyv a priamo aj politický tlak na vedecké bádanie patria medzi charakteristické 
črty totalitných režimov. Prejavilo sa to po nástupe fašizmu v Nemecku či komunizmu v So-
vietskom zväze. V tomto príspevku sa chceme venovať skúmaniu tohto fenoménu v bývalom 
Československu, ktoré sa stalo satelitným štátom Sovietskeho zväzu po prevzatí moci komu-
nistami vo februári 1948.

Otázkou vplyvu marxizmu na archeologické bádanie sa s rozličnou intenzitou zaoberajú 
bádatelia takmer vo všetkých postkomunistických krajinách. Pomerne skoro sa objavili takto 
zamerané práce v Poľsku (Tabaczyński, 1995; Barford, 1995) a pred niekoľkými rokmi aj v Ru-
munsku. Presnejšie: príspevok z pera rumunského archeológa bol publikovaný v časopise Ar-
chaeologia Bulgarica, čo možno považovať za symptomatický jav svedčiaci o stave rumunskej 
archeológie (Anghelinu, 2007). V českej a slovenskej archeológii (na rozdiel napr. od príbuznej 
etnológie (Kiliánová, Popelková, 2010) či historiografie (Hudek, 2010)  sme zatiaľ žiadnu ana-
lýzu nezaznamenali. Čo je zrejme tiež symptomatické. Možno aj preto, že niektorí „protago-
nisti“ sú ešte nažive a nikto zo starších členov vedeckej komunity nechce otvárať tento citlivý 
problém. Mladšia generácia má možno problém orientovať sa v marxizme a posúdiť tak jeho re-
álny vplyv na archeologické bádanie. Domnievame sa však, že kritická sebareflexia každej vedy 
z hľadiska metodologických východísk je prospešná, a dalo by sa povedať aj nevyhnutná, ak 
sa má pokračovať v produktívnej teoretickej práci. Poukázaním na totalitné praktiky by mohla 
naša disciplína prejsť očistnou katarziou, čo by si však vyžadovalo aj istý konsenzus väčšej časti 
archeologickej komunity. Zatiaľ však registrujeme len malú ochotu zaoberať sa minulosťou. 
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Boli by sme preto radi, keby sa tento príspevok stal úvodom k širšej diskusii. Prináša kombi-
náciu pohľadu a skúseností člena archeologickej komunity z čias pred rokom 1989 (Krekovič)  
s pohľadom najmladšej generácie (Bača). V krátkom príspevku nie je možné problém marxiz-
mu v archeológii analyzovať v celej šírke, preto sme sa rozhodli poukázať na vybrané príklady  
z obdobia po roku 1948 a krátko zhodnotiť získané údaje. Budeme sa venovať najmä situácii 
v slovenskej archeológii, a to z dvoch dôvodov: pomery v nej poznáme lepšie a okrem toho sa 
tam dá nájsť viac deklarovaných prejavov marxizmu, resp. marxistickej ideológie, než v českej.

Po prevzatí moci komunistami sa začali objavovať tzv. čistky vo všetkých oblastiach živo-
ta. Vo vede sa začali presadzovať marxistické princípy násilnou formou, pod hrozbou ukon-
čenia profesionálnej kariéry neprispôsobivých jedincov. Jedným z prvých archeológov, ktorý 
zareagoval na novú situáciu bol J. Dekan, ktorý uskutočnil prednášku s názvom „Za stalinské 
riešenie otázok etnogenézy“ v Bratislave a v Prahe v roku 1951. Ešte v tom istom roku vyšla 
prednáška aj tlačou (Dekan, 1951). V nej sa autor priklonil ku Stalinovej kritike jazykovedca 
N. J. Marra, keď doslova hovorí „...súdruh Stalin s geniálnou istotou odhalil základnú chybu 
Marrovho učenia“ (c. d. 17). Išlo, okrem iného o to, že Marr zaradil jazyk medzi tzv. nadstav-
bové javy, čo Stalin odmietol.

J. Dekan kritizoval aj tzv. buržoáznych vedcov: napríklad L. Niederleho za to, že bol skep-
tický voči možnostiam archeológie preukázať kultúrnu kontinuitu v predpokladanej pravlas-
ti Slovanov (c. d. 8). Ďalšiemu významnému predstaviteľovi československej archeológie  
J. Filipovi vyčítal, že v jeho syntéze Pravěké Československo z roku 1948 sa nič nedozvieme  
o charaktere hmotných pamiatok z hľadiska historického materializmu (c. d. 55). Miestami sa 
v prednáške stretneme aj s pokusmi o serióznejší prístup v riešení jazykovedných problémov, 
sú však podriadené celkovej ideologickej orientácii autora. J. Dekan si však ponechal aj „zadné 
vrátka“, keď v závere pripúšťa, že diskusia ešte nie je ukončená a v budúcnosti sa môže oprieť 
aj o „súdružskú kritiku a poukazy na niektoré omyly“ (c. d. 88).

Medzi prvými sa k marxizmu prihlásil aj významný český archeológ J. Böhm. Jeho „Studie 
o periodisaci pravěkých dějin“ publikovaná v Památkach Archeologických v roku 1953 bola 
najvýznamnejším teoretickým výstupom marxistickej archeológie v Československu 50tych 
a začiatkom 60tych rokov. Böhm sa už v úvode práce podobne ako J. Dekan dištancoval od 
„nečistého vlivu“ Marrovej školy. Zároveň sa však jasne priklonil k sovietskej archeologickej 
vede a za spoľahlivú vedeckú základňu označil práve historický materializmus (Böhm, 1953, 
2). Práca je koncipovaná ako náčrt periodizácie pravekých dejín a to tak, aby reflektovala ich 
marxistickú koncepciu. Základom jeho štúdie je analýza teoretických modelov postavených 
prevažne na etnografických pozorovaniach L. H. Morgana (1877, 1951), a to najmä v podaní F. 
Engelsa (1948), S. P. Tolstova (1949) a K. V. Nikolskija (1951). Böhm si v práci z väčšej časti 
stále uchoval vlastný názor. Čiastočne kritizoval vyššie uvedené modely, zároveň však nesúhla-
sil ani s unifikovaným, nekritickým ponímaním dejín len na základe archeologických prame-
ňov. Východisko videl pri vtedajšom stave vedeckého poznania v ich vzájomnom dopĺňaní. Zo 
súčasného pohľadu by sme možno Böhmovi mali vytknúť prílišné citovanie teoretických prác 
V. I. Lenina a najmä J. V. Stalina (Böhm, 1953, 5, 7, 12 s ďalšou lit.). Určitým zdôvodnením, 
či ospravedlnením by mohla byť skutočnosť, že práca bola napísaná v čase vrcholiaceho kultu 
Stalinovej osobnosti, čo tak vysoko postavený archeológ, akým bol J. Böhm, vo svojej tvorbe 
pravdepodobne musel reflektovať. Aj napriek štylistickej nejasnosti a miernym metodologic-
kým nezrovnalostiam však išlo stále o teoreticky (relatívne) podnetnú prácu. Treba si uvedomiť 
jej postavenie v kontexte doby, niekoľko rokov pred vypuknutím teoretickej revolúcie, ktorú so 
sebou v „západnom svete“ priniesla nová (procesuálna) archeológia. 

Vyššie spomínaná Böhmova štúdia nie je pritom jeho prvou, v ktorej sa vážnejšie zaoberá 
marxistickým poňatím dejín v duchu historického materializmu. Spomenúť treba najmä „Stu-
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diu k otázce o vzniku feudalismu v českých zemích“ publikovanú v časopise „Český lid“ (1951), 
ktorá krátko po vydaní vyvolala v československej archeologickej obci pomerne živú diskusiu. 
Svoje marxistické pojatie praveku v Československu Böhm napokon zhrnul v rámci jednot-
livých kapitol knihy „Přehled československých dějin“ (1958). Böhmovým „marxistickým“ 
odkazom sa inšpirovala (je otázne či tendenčne alebo z presvedčenia) aj časť prispievateľov 
(najmä J. Neústupný, J. Filip a J. Poulík) v dvoch číslach Památok Archeologických venova-
ných k jeho šesťdesiatinám z roku 1961. 

Ak riešime otázku marxizmu v československej archeológii, nemali by sme zabúdať ani na 
významného austrálskeho archeológia G. V. Childea, ktorého tvorba našla v tomto období silnú 
odozvu  aj v komunistických krajinách východného bloku, vrátane Československa. Nepochyb-
ne za tým stálo Childovo ideologické (až politické) pozadie ľavicovo orientovaného človeka 
(porovnaj Gathercole, 2009). Childe údajne ovládal ruštinu (Böhm, 1958, 590), niekoľkokrát 
navštívil Moskvu a dokonca aj Československo (Prahu). Osobne sa poznal s viacerými český-
mi archeológmi vrátane A. Stockého, J. Schránila, I. L. Červinku, J. Eisnera a už spomínaného  
J. Böhma, ktorý sa ním často inšpiroval a pozitívne sa o ňom vyjadril ako o „pokrokovom britskom 
vedcovi“ (Böhm, 1953, 17). Za povšimnutie stojí aj to, že v českom preklade vyšli jeho knihy: 
„Člověk svým tvůrcem“ (1949) a  „Na prahu dějin“ (1966). Childova tvorba bola nepochybne 
marxizmom ovplyvnená (Gathercole, 2009; McGuire, 2002, 69) a paradoxne bola dokonca v me- 
todologickom ponímaní marxistickejšia než prevažná väčšina teoretických prác, ktoré vznikli 
počas celého trvania tzv. „východného bloku“. Zásadný problém bol možno v tom, že jeho poní-
manie marxizmu nemalo dogmatický charakter marxizmu-leninizmu, tak typický pre archeoló-
giu v komunistických krajinách. Ako človek vyrastajúci a žijúci v „buržoáznom“, no slobodnom 
prostredí dokázal mať nadhľad bádateľa tvoriaceho zo skutočného presvedčenia. Marxizmus si 
podľa svojich slov nikdy nezamieňal s komunistickým Sovietskym zväzom a stalinizmus neskôr 
doslova považoval za perverzitu marxizmu (Harris, 1992, 5, 6; McGuire, 2002, 69). Možno aj 
preto, hoci ho väčšina archeologickej obce v Sovietskom zväze a Československu obdivovala, 
určitá časť ho naďalej pejoratívne nazývala „buržoáznym“ archeológom (Böhm, 1958, 590).

Jediná práca, ktorá sa v tomto období snažila skutočne pristupovať tvorivým spôsobom  
k marxizmu, je dielo E. Neustupného „K počátkům patriarchátu ve střední Evropě“ z roku 
1967. Šikovným spôsobom citovania diel Marxa a Engelsa rozvinul a dalo by sa povedať aj 
revidoval niektoré ich tézy. Ide najmä o tzv. spoločenskú deľbu práce a vznik patriarchátu. Pod-
ľa neho prvou spoločenskou deľbou práce nebolo oddelenie pastierstva od pestovania rastlín 
(ako tvrdil Engels), ale špecializácia  niektorých komunít na ťažbu kamennej suroviny. Nárast 
spoločenského významu muža vidí v objavení sa oradla ťahanom dobytkom v eneolite, odkedy 
podľa neho už možno hovoriť o patriarcháte (Neustupný, 1967, 37, 62).  Nehodnotíme teraz 
oprávnenosť použitia termínov deľba práce či patriarchát z hľadiska súčasnosti, v každom prí-
pade to bola na svoju dobu prínosná práca, ktorá sa svojím charakterom (dôraz na ekonomiku) 
miestami blíži západnému poňatiu marxizmu. V práci išlo skutočne o tvorivé využitie marxis-
tickej metodológie a nie o prispôsobenie materiálu ideologickým poučkám. Nie náhodou sa 
toto dielo objavilo v uvoľnenejšej atmosfére šesťdesiatych rokov 20. storočia. 

  
Po liberálnejších šesťdesiatych rokoch sa po okupácii Československa v roku 1968 v zme-

nenej politickej situácii opäť začala čiastočne meniť aj archeológia. V období tzv. normalizácie 
sa stal jej ideologickým centrom Archeologický ústav SAV v Nitre na čele s novým riaditeľom 
B. Chropovským. Ten sa časom presadil aj ako koordinátor archeologického bádania v celom 
Československu. Horlivo organizoval tzv. filozoficko – metodologické semináre a konferencie, 
ktoré mali opätovne presadzovať marxistické princípy v archeológii. Najvýznamnejším výstu-
pom týchto aktivít bola konferencia v roku 1974 v Nových Vozokanoch – referáty boli publi-
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kované v zborníku „Základné metodologické problémy a marxistické kategórie v archeológii“ 
v roku 1978.

V ňom vynikajú dva príspevky, ktoré nemožno označiť inak ako jasne ideologické a dogma-
tické - nachádzame v nich väčšinou len nekonkrétne frázy a citácie Marxa, Engelsa a Lenina.  
V úvodnom referáte B. Chropovský (1978) varoval pred prenikaním buržoáznej filozofie  
a ideológie do vedeckej teórie a zdôrazňoval triednosť a straníckosť marxistickej metodoló-
gie.  Marxizmus – podľa neho – odhalil zákonitosti vývinu spoločnosti a pozdvihol učenie 
o dejinách ľudstva na úroveň ozajstnej vedy. Základom vedeckosti marxisticko – leninskej 
metodológie by mala byť jednota dialektiky a materializmu, teórie a praxe, pravdivosti a stra-
níckosti v tom najširšom zmysle. Téza o straníckosti predstavuje najhrubšiu ideológiu a je vo 
svojej podstate protivedecká. Ak sa má vedecké bádanie podriaďovať straníckym princípom 
(akýmkoľvek, v danom prípade komunistickým) potom o serióznej vede nemôžeme hovoriť. 
Chropovského názory sa odvážil kritizovať J. Malina, ktorý upozornil aj na isté protirečenia  
v jeho príspevku. Poukázal, okrem iného, na zamieňanie termínov metodika, metodológia, teó-
ria, predmet a objekt i na skutočnosť, že B. Chropovský teóriu redukuje len na prispôsobovanie 
archeologického materiálu všeobecným poučkám (Malina, 1980, 336).  Kritika nezostala bez 
následkov – publikácia, kde sa objavila, sa po zásahu kritizovaného nemohla bežne predávať.

O niečo konkrétnejší bol v citovanom zborníku M. Kliský (1978) v úvodnom referáte ku 
kapitole o vzniku tried. Hojne citujúc klasikov marxizmu sa venoval  termínom „1. a 2. deľba 
práce“. Okrem nevhodných príkladov na podporu niektorých svojich téz však vznik sociálnej 
diferenciácie a triednej spoločnosti nijako neobjasnil. Ostatní autori v zborníku len viac či me-
nej úspešne prezentovali témy, ktoré dostali za úlohu spracovať v duchu marxistickej metodo-
lógie (matriarchát, spoločenská deľba práce, otrokárska formácia a pod.)

Archeologický ústav v Nitre vydal v roku aj 1978 preklad sovietskej publikácie „Leninské 
myšlienky v skúmaní dejín prvotnopospolnej, otrokárskej a feudálnej spoločnosti“. Napriek 
pôvodnému zámeru však tento zborník nemal žiadny vplyv na československú archeológiu. 

V období normalizácie sa takmer ako povinnosť objavovali v úvodoch kandidátskych prác 
(opäť najmä v Archeologickom ústave v Nitre) citácie diel klasikov marxizmu, prípadne aj zá-
verov niektorého zo zjazdov KSČ. Práce však vo svojom jadre mali štandardný archeologický 
charakter.     

K serióznejším dielam z tohto obdobia možno priradiť ambicióznu prácu R. Pleinera „Otáz-
ka státu ve staré Galii“. Autor síce vychádzal z diel Marxa a Engelsa, opatrne sa však pokúsil 
rozvinúť niektoré ich závery. Škoda, že sa pritom nevyhol istým ideologickým a nepodloženým 
formuláciám, napríklad o existencii triednej spoločnosti a vykorisťovania u Keltov v období po 
r. 100 pred n.l. (Pleiner, 1979, 89). Ak už nemohol citovať zásadné diela západných sociálnych 
antropológov (Fried, 1967; Carneiro, 1970), mohol sa vyjadriť aspoň k prácam tých marxistic-
ky orientovaných (napr. Krader, 1968).

 V hlavných československých periodikách ako sú Památky archeologické, Archeologické 
rozhledy, Slovenská archeológia či Študijné zvesti téma teoretického marxizmu z väčšej mie-
ry absentovala. Dá sa povedať, že určitým, najmä ideologickým spôsobom, sa vyčerpávala  
v úvodníkoch pri vtedajších významných štátnych udalostiach a oslavách (jubilejné zjazdy 
KSČ, oslavy SNP a pod.). Za všetky je možné spomenúť najmä príspevok B. Chropovského: 
„Komunistická strana Československa - záruka rozvoja vedy“ publikovaný ako úvodník v Slo-
venskej Archeológii (1971). V príspevku sa vyzdvihoval vznik a vedúca úloha KSČ:

„Vznik KSČ je jedinečným historickým javom, ktorý pôsobí blahodarne aj dnes a preniká 
do budúcnosti“... „Päťdesiatročný vývoj našej strany bol heroický a dosiahnuté výsledky 
epochálne“ (Chropovský, 1971, 287).



271

Pomerne jasnú predstavu mal B. Chropovský aj o presnom mieste archeológie vo vtedajšej 
komunistickej spoločnosti:

„Dostala čestné miesto v ideologickej práci, aby na konkrétnom materiáli hmotnej kultúry 
poukazovala na nevyhnutné dialekticko-historické zákony vývoja ľudskej spoločnosti, na re-
volučný prerod ľudských dejín“ (Chropovský, 1971, 288).  

Autor vyzdvihoval dovtedajší vývoj archeológie v povojnovom (komunistickom) Sloven-
sku, no na druhej strane kritizoval absenciu dôsledného teoretického (samozrejme v Chropov-
ského ponímaní - marxistického) bádania:

„Začal sa akosi preceňovať archeologický materiál. .. v prácach chýbala a chýba kritičnosť 
z principiálnych  pozícií marxisticko-leninskej teórie“ (Chropovský, 1971, 289). 

Chropovský nabádal archeológov, aby svoje práce zároveň aj otvorili širšiemu laickému 
obyvateľstvu. Mali plniť funkciu „dôležitého činiteľa vo výchove ľudu“ (Chropovský, 1971, 
290). Spomínané úvodníky jasne implikujú, že archeológia mala mať v Československu jasný 
teoretický prejav v duchu dogmatického marxizmu-leninizmu. 

Išlo síce len o formu latentného využitia konkrétnej marxistickej idey, no určitú výnimku vo 
vedeckých prácach zaberala v československej archeológii pomerne populárna téma „vojenskej 
demokracie“. Pri jej aplikácii sa môžeme stretnúť aj so serióznejšími a hlavne konkrétnejšími 
pokusmi o vedecké závery. Spomenúť by sme mohli napríklad D. Kouteckého, ktorý o tejto 
problematike pojednáva v kapitole s názvom „Spoločensko-ekonomické formace v době bylan-
ské kultury“ v príspevku venovanom bylanskej kultúre (1968). Najpodnetnejšia je v nej analýza 
jednotlivých ekonomických faktorov a činiteľov, ktoré podľa jeho názoru museli zákonite pri-
spieť k vzniku vojenskej demokracie v dobe železnej.  Minimálne pre bylanskú kultúru pred-
pokladá existenciu silnej vládnucej vrstvy s charakteristickými črtami „vojenského charakteru“ 
(Koutecký, 1968, 479-484). 

K ešte staršiemu výskytu náčelníckeho systému s prvkami vojenskej demokracie sa pre 
mladšiu dobu bronzovú a kultúru stredodunajských popolnicových polí prikláňa J. Paulík. 
Svoj súhlas s Engelsovým triedením vývoja ľudskej spoločnosti najjasnejšie podal v príspevku  
v Slovenskej Archeológii s názvom „K významu mohýl z mladšej doby bronzovej v pravekom 
vývoji Slovenska“ (1974). 

Je to možno prekvapujúce, no jednu z najserióznejších teoretických prác v rámci marxis-
tickej archeológie publikovala nemecká archeologička, určitý čas pôsobiaca na Slovensku  
– Sigrid Dušeková. Štúdia s názvom „K otázke vojenskej demokracie v pravekom vývoji Slo-
venska“ (1973) taktiež vychádzala z myšlienky vojenskej demokracie, no podáva ju v dovtedy 
bezprecedentnej podobe. Aj napriek tomu, že v práci sú citeľné ideologické mantinely, ktoré 
autorka nechcela, nemohla alebo nedokázala prekonať, určitú snahu o konkrétnu synchronizá-
ciu jednotlivých marxistických myšlienok s pravekým vývojom na území Slovenska a pokus  
o pokrok v rámci problematiky jej nemožno uprieť. V článku prehľadne zanalyzovala dovtedaj-
ší vývoj názorov na túto problematiku v rámci marxistickej teórie a dokonca čiastočne ponúkla 
aj vlastný teoretický pohľad. Vyzdvihnúť treba aj spomínané aplikovanie teórie na tuzemský 
praveký vývoj. Tu na rozdiel od J. Paulíka predpokladá výraznejšie sociálne rozvrstvenie až  
v dobe halštatskej, ktorej (aj vďaka svojmu priamemu záujmu o toto obdobie) venovala pod-
statnú pozornosť. 
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ZáVER

Položili sme si otázku, ako hodnotiť prejavy marxizmu v československej archeológii? Bola 
to zmena paradigmy v zmysle teórie T. Kuhna? Mimochodom jeho vplyvná práca „Štruktúra 
vedeckých revolúcií“ sa akýmsi zázrakom objavila v slovenskom preklade už v roku 1982. 
Musíme konštatovať, že zmena paradigmy po roku 1948 sa neudiala v „kuhnovskom“ zmysle. 
Nešlo tu o normálny vývoj a revolučnú zmenu, ktorú prináša kumulatívny vývoj vedeckého po-
znania, ale o jeho násilné prerušenie a vnútenie novej metodológie, resp. ideológie. Treba však 
oceniť, že okrem niekoľkých výnimiek sa marxizmus v československej archeológii uplatňoval 
len málo. Možno aj preto, lebo väčšina archeológov pracujúcich v päťdesiatych rokoch (vrátane 
riaditeľov archeologických ústavov v Prahe, Brne a Nitre) mala ešte predvojnové „nemarxis-
tické“ školy. Československá archeológia bola silne naviazaná na nemecké bádanie, ktoré však 
po 2. svetovej vojne takmer prestalo teoreticky pracovať a venovalo sa len precíznej dokumen-
tácii a rutinnému spracovaniu nálezov. Iste to bolo spôsobené aj strachom, že budú obviňovaní  
z rozvíjania „sídliskovej archeológie“ G. Kossinu. 

Ani na vysokých školách v Československu sa pod vplyvom nemeckej školy teórii (teda ani 
marxizmu) nevenovala väčšia pozornosť. Kládol sa dôraz na terénny výskum a jeho dokumen-
táciu.  Vplyv marxizmu na československú archeológiu sa prejavil najmä v ideologickej sfére  
– išlo tu najmä o presadzovanie marxistickej ideológie, nie metodológie. Niektoré metodologic-
ké východiská marxizmu však nemožno jednoznačne odsúdiť, podobne ako nemožno odsúdiť 
napríklad stotožnenie archeologických kultúr s etnikami. Túto Kossinovu teóriu považujeme 
za legitímnu hypotézu a prejav dobovej atmosféry vo vedeckom bádaní. Odsúdiť treba každú 
ideológiu, fašistickú či komunistickú, ktorá nemá čo hľadať v žiadnej vede. Kossina však, bo-
hužiaľ, doviedol túto  teóriu až k absurdným a antihumánnym záverom.

Nemožno však obísť skutočnosť o značnom vplyve marxistickej metodológie na súčasnú 
západnú archeológiu. Prečo je to tak a prečo práve tam a nie v postkomunistických krajinách? 
Otázka vplyvu marxizmu na západnú archeológiu je zložitejšia a na tomto mieste nie je dosta-
točný priestor na analýzu. Isté je, že západný marxizmus nemá ideologický charakter (až na 
niektoré excesy v rámci postprocesualizmu) a vychádza z princípov francúzskeho štrukturál-
neho marxizmu. Na druhú otázku sa dá pravdepodobne celkom jednoducho odpovedať: po 
skúsenostiach s totalitným režimom sa v postkomunistických krajinách odmietol marxizmus 
ako taký, lebo bol spájaný s mocenskými štruktúrami. S dogmatickým presadzovaním poučiek 
Marxa, Engelsa a Lenina sme skoncovali, pretrváva však celková nechuť k teoretickej práci  
v archeológii, čo sa našťastie s nastupujúcou mladou generáciou začína postupne meniť. 
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SUMMARY

Marxism in Czechoslovak Archaeology

Ideological influence and direct political pressure on scientific research are common features of 
totalitarian regimes. In this paper, the authors examine this phenomenon in Czechoslovakia, a satellite 
state of the Soviet Union from February 1948 when the Communist Party took power. The impact of 
Marxism on archaeological research was analyzed in many post-communist countries. However, so 
far we have not seen any analysis of Czech or Slovak archaeology. Since it was not possible to deeply 
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analyze the problem of Marxism in archaeology, we decided to focus on selected examples in literature 
published between 1948 – 1989 in this article.

Some of the first archaeologists that accepted Marxism were J. Dekan and J. Böhm, both highly 
regarded archaeologists at that time. The latter published a study titled: “Studie o periodisaci pravěkých 
dějin” (Study on the Periodization of Prehistory), which was based mainly on the Morgan – Engels 
periodisation model. Many studies in this period, including that mentioned above, were also inspired by 
G. V. Childe who himself was close to Marxism and personally visited Czechoslovakia. 

One of the few papers that treated Marxism creatively was a study by E. Neustupný: „K počátkům 
patriarchátu ve střední Evropě“ (On the Origins of the Patriarchate in Central Europe). It was the only 
study that came close to the western conception of Marxism. This was not incidental; this study was 
published in more relaxed atmosphere of the 1960s.

After the occupation of Czechoslovakia in 1968, the situation in archaeology began to change 
once more. The Archaeological Institute of the Slovak Academy of Sciences (SAV) in Nitra became 
new ideological centre. New director of the institute, B. Chropovský began to organise ‘philosophical 
and methodological seminars and conferences’, which were supposedly meant to re-enforce Marxist 
principles in archaeology. The most important outcome was a conference held in 1974 in Nové Vozokany. 
Its papers were later published in 1978. Marxism was comprehended in PhD thesis introductions and 
journal editorials, if only ideologically.

Although it represented only latent use of a specific Marxist idea, an exception in scientific research 
was occupied by the “military democracy” theory, especially popular in Czechoslovak archaeology. We 
should particularly mention the study “K otázke vojenskej demokracie v pravekom vývoji Slovenska” (On 
the Issue of Military Democracy in the Prehistoric Development of Slovakia) by German archaeologist 
Sigrid Dušek, who worked in Slovakia for a brief time. In her study she tried to expand the idea of 
military democracy in a previously unprecedented form. However, even she was not able to overcome 
ideological barriers.

In conclusion, we may state that the scientific paradigm shift did not take place within the framework 
of normal development, but due to the forced interruption and imposition of new methodology and 
ideology. However, theory in the Czechoslovak archaeology never had a strong position to begin with 
due to a strong connection to the German School of archaeology, which after World War 2 all but 
discontinued any theoretical work. The impact of Marxism on Czechoslovak archaeology is therefore 
mainly reflected in the ideological sphere. The main goal was to promote Marxist ideology, not 
methodology. Marxist archaeology therefore never reached the same level of Marxism as in Western 
archaeological thought. 
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Anita Kozubová: 

Pohrebiská vekerzugskej kultúry v Chotíne na juhozápadnom slovensku. 
vyhodnotenie. katalóg. dissertationes archaeologicae Bratislavenses 1. 
Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 2013, 454 strán. 

Dvojdielna monografia Anity Kozubovej je prvou prácou, ktorá vyšla v rámci novozaloženej 
edície Dissertationes archaeologicae Bratislavenses, pod hlavičku Katedry archeológie Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci nej budú postupne vychádzať kva-
litné dizertačné práce, ktoré vznikli na katedre. Prvou lastovičkou je práve práca A. Kozubovej.

Monografia je primárne zameraná na dve neďaleko seba ležiace pohrebiská1 vekerzugskej 
kultúry z katastra obce Chotín, okr. Komárno, ktoré sú známe pod označením Chotín IA a Cho-
tín IB. A. Kozubová v nej publikovala a vyhodnotila materiál z archeologického výskumu tých-
to pohrebísk pod vedením Mikuláša Dušeka (Archeologický ústav SAV v Nitre) v rokoch 1952 
– 1954, 1959 a 1961 – 1962. Ide o vôbec prvé veľké pohrebisko (resp. dve blízke pohrebiská, 
spolu 475 hrobov) vekerzugskej kultúry, ktoré je komplexne publikované a vyhodnotené. 

Jednu časť diela predstavuje Katalóg, ktorý je základom pre analytickú časť s názvom Vy-
hodnotenie. Pri zostavovaní katalógu hrobov a iných objektov na chotínskych pohrebiskách 
autorka vychádzala výlučne z nepublikovanej terénnej dokumentácie uloženej v archíve AÚ 
SAV v Nitre. Hoci v roku 1966 boli obe chotínske pohrebiská publikované katalógovo autorom 
výskumu (Dušek, 1966), „na základe diskrepancií značnej časti údajov v katalógu – mono-
grafii s údajmi v terénnej dokumentácii bolo ... nevyhnutné pristúpiť k prehodnoteniu nálezov 
priamym štúdiom nálezových celkov ... a následne vyhotoviť nový katalóg oboch pohrebísk“  
(s. 11). Katalóg chotínskych pohrebísk je doplnený o dodatok: Pohrebisko vekerzugskej kultúry 
v Senci-Štrkovej kolónii. Ten predstavuje doteraz nepublikovaný katalóg torzovite preskúma-
ného pohrebiska v Senci, v polohe Štrková kolónia (výskum Magdy Pichlerovej z roku 1957 
a Bohuslava Chropovského z rokov 1955 – 1956). 

Katalóg je základom pre analytickú časť práce (Vyhodnotenie). Autorka v nej analyzovala ma-
teriálnu náplň, teda drobné predmety a keramiku, z typologicko-chronologického hľadiska. Jed-
notlivé nálezy rozdelila na základe ich predpokladanej funkcie do niekoľkých hlavných kategórií: 
ozdoby tela, súčasti a ozdoby odevu, toaletné predmety, militáriá, konský postroj, predmety dennej 
potreby a nástroje a iné. Keramické nádoby vyčlenila primárne podľa technológie na keramiku vy- 
robenú v rukách a na kruhu, ďalej podrobne podľa jednotlivých foriem. Anite Kozubovej sa podari- 
lo vyčleniť charakteristické typy predmetov pre jedincov podľa pohlavia či veku. Zároveň sa sna-
žila kriticky prehodnotiť sporné prípady antropologicky určených jedincov pochovaných na cho-
tínskych pohrebiskách, ktorých výbava je charakteristická pre opačné pohlavie. Zároveň naznači-
la, že antropologický posudok z 50. rokov 20. storočia môže byť v niektorých prípadoch chybný.2

Ďalej je analyzovaný pohrebný rítus, ktorý je porovnávaný so situáciou v iných lokalitách 
vekerzugskej kultúry. Okrem základných zložiek pohrebného rítu, ako je napr. spôsob pocho-
vávania a ukladania ľudských pozostatkov, sú podrobne skúmané aj ďalšie aspekty, ako napr. 
zámerne rozbitá keramika v hrobe, stopy ohňa v hrobe, anomálie v ukladaní jedincov, hroby 
dvoch a troch osôb a pod.

1 Nie je vylúčené, že ide o dve súčasti jedného rozsiahlejšieho pohrebiska –  A. Kozubová však preferuje hypo-
tézu o dvoch súčasných pohrebiskách (s. 13, 422).

2 Čo potvrdila aj novovypracovaná antropologická analýza jedinca z jedného z hrobov (Chotín IA, hrob 121/1953 
– Kmeťová, 2014, s. 37-39, posudok A. Šefčákovej: 50 a n.).
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Výpočty sociálneho indexu predstavujú prvú analýzu tohto typu v podmienkach bádania 
vekerzugskej kultúry. Na ne nadväzuje naznačenie rozvrstvenia spoločnosti pochovávajúcej na 
chotínskych pohrebiskách. Tieto zistenia A. Kozubová porovnala jednak so situáciou na iných 
lokalitách vekerzugskej kultúry a tiež so situáciou v podobnej –  ciumbrudskej skupine zo seve-
rozápadného Rumunska. Keďže podobné analýzy v prípade vekerzugskej kultúry i ciumbrud-
skej skupiny chýbajú, sama v stručnejšej forme vypracovala sociálne skupiny ich nositeľov. 

Treba oceniť autorkinu snahu pri porovnávaní chotínskeho materiálu analyzovať aj podobné 
nálezy a javy z iných lokalít vekerzugskej kultúry. Vekerzugská kultúra je totiž stále relatívne 
málo prebádaná, s mnohými otáznikmi a nejasnosťami. Hoci je preskúmaný pomerne veľký 
počet lokalít, teoretický výskum je stále na pomerne stagnujúcej úrovni. Vo svojej práci Anita 
Kozubová automaticky nepreberá v literatúre sa často opakujúce názory bádateľov, ale snaží sa 
ich aj kriticky prehodnotiť a v prípade chybných tvrdení i korigovať.

Kapitola Vzťahy vekerzugskej kultúry s okolitými kultúrnymi regiónmi je mimoriadne prí-
nosná pre bádanie týkajúce sa nielen problematiky tejto kultúry, ale aj všeobecne mladšej doby 
halštatskej v stredodunajskom priestore. Autorka na základe pohrebísk z Chotína vyčlenila tri 
základné oblasti vplyvov a pôvodu materiálnej náplne a iných prejavov vekerzugskej kultúry. 
Dôležité, ale najmä nové sú zistenia k otázke východných vplyvov. Pri časti predmetov veker-
zugskej kultúry tzv. východného typu totiž autorka preukázala ich lokálnu produkciu na základe 
východných predlôh. Pri iných zase dokázala ich pravdepodobnejšiu spojitosť s balkánskym 
alebo s východohalštatským prostredím. Dôležité je aj zistenie, že predmety tzv. východného 
typu sa v nálezovom fonde kultúry koncentrujú v jej najstarších fázach v 2. polovici 7. a v 1. po- 
lovici 6. stor. pred Kr. a ide predovšetkým o predmety spojené s mužskou bojovníckou sférou. 
Na druhej strane, veľký význam mali aj vplyvy z oblasti halštatskej kultúry, a to počas celého 
obdobia vývoja vekerzugskej kultúry. Nezanedbateľné miesto v jej inventári však mali aj počet-
né typy artefaktov lokálneho pôvodu. Tieto zistenia sú dôležité najmä pre argumentáciu autorky 
v prospech mnohorakosti kultúrneho podložia vekerzugskej kultúry. Aj v súčasnosti (i napriek 
pokroku v bádaní – napr. práce Jana Chochorowského: napr. Chochorowski, 1985; 1998) najmä 
maďarské bádanie operuje s pojmami ako „skýtske vplyvy“, „skýtske obdobie“ či prítomnosť 
Skýtov v Karpatskej kotline, resp. v materiáli vekerzugskej kultúry. Zistenia Anity Kozubovej 
preto musia mať vplyv na prehodnotenie podobných tvrdení. 

Významnou zložkou práce je vytvorenie vnútornej chronológie oboch skúmaných pohre-
bísk. V rámci ich vývoja sa od poslednej štvrtiny, resp. od konca 7. po 5. storočie pred Kr. 
(vrátane stupňa LtA) mohli vyčleniť tri vývojové fázy.

LITERATÚRA

DUŠEK, M.: Thrakisches Gräberfeld der Hallstattzeit in Chotín. Archaeologica slovaca fontes 6. Bratisla-
va, 1966.

CHOCHOROWSKI, J.: Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde. Warszawa; Kraków, 1985.
CHOCHOROWSKI, J.: Die Vekerzug-Kultur und ihre östliche Beziehungen. In: B. Hänsel, J. Mach-

nik, (eds.): Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Nomadenbewegungen und Kul-
turaustausch in den vorchristlichen Metallzeiten (4000 – 500 v. Chr.). Südosteuropa-Schriften 20. 
Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 12, München; Rahden/Westf. 1998, s. 473-491.

KMEŤOVÁ, P.: Hrob 121/1953 z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Chotíne IA na juhozápadnom 
Slovensku: doklad rituálnej obety človeka a koňa v staršej dobe železnej? In: Studia archaeologica 
Brunensia 19 – 2, 2014, s. 33-60.

Petra Kmeťová



279

Natascha Mehler: 

tonpfeifen in Bayern (ca. 1600 - 1745). 
Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters; Beiheft 22. 
Bonn, 2010, 425 strán.

Kniha Natasche Mehler sa člení na 17 kapitol, ktoré môžeme rozdeliť na analytickú a kataló-
govú časť. Prvých 13 kapitol je analytických. Kapitoly 15 a 16 tvoria katalóg nálezov fajok 
v Bavorsku. Sedemnástu kapitolu tvorí literatúra. Analytická časť má 276 strán a 107 obrázkov. 
Katalógová časť má 137 strán a 57 tabuliek.

Prezentovaná kniha je redakčne spracovanou dizertačnou prácou autorky, ktorú v roku 2007 
obhájila na Christian-Albrechts Univerzite v Kieli. Autorka v priebehu písania práce v rokoch 
2002 – 2006 spracovala nálezy jednodielnych fajok z Bavorska. Záujem o fajky sa u autorky 
prvýkrát objavil počas výskumu na Islande v roku 2000. Neskôr publikovala niekoľko štúdií 
týkajúcich sa fajkárstva nielen na Islande, ale aj v Nemecku (2002 – 2006) . 

Prvá kapitola predstavuje historický kontext fajkárstva. Rozdelená je na menšie podkapito-
ly, ktoré definujú tému, terminológiu, nálezy, otázky a ciele, ktoré chce daná publikácia riešiť. 
Druhá kapitola  rieši hospodárske pozadie výroby fajok. Začína sa prvými rokmi, keď sa tabak 
objavuje v Bavorsku. Pokračuje rokmi, keď sú odvádzané tzv. tabakové dane: 1672 – 1692. 
A končí tabakovými a fajkovými monopolmi v rokoch 1727 až 1745. Poslednú podkapitolu 
tvoria normatívne pramene týkajúce sa fajkárstva a fajčenia. Tretia kapitola sa zaoberá použí-
vaním jednodielnych fajok s pätkou. Autorka opisuje prvé jednodielne fajky v Bavorsku, kto-
ré pravdepodobne pochádzali z Holandska. Autorka uvádza, že priemerný fajčiar spotreboval  
9 až 12 hlinených fajok za rok. Ďalej sa zaoberá prvými vodnými fajkami, ktoré majú pôvod 
v Oriente. V 18. storočí bol tabakový dym využívaný ako jedna z liečebných metód v medicíne. 
Autorka píše o sekundárnom využívaní fajok ako foriem na liatie kovov a glazúr do foriem, čo 
je zatiaľ doložené iba v Anglicku (Mehler, 2010, s. 37). Zaujímavé je aj využívanie trúbeliek 
fajok v 17. storočí ako súčastí nátačiek do vlasov. Táto móda vzniká vo Francúzku a postupne 
sa šírila do západnej Európy (Mehler, 2010, s. 38-39). Na konci 19. storočia keď nastala recesia 
výroby hlinených jednodielnych fajok, niektoré firmy sa preorientovali na výrobu hlinených 
trubičiek na strieľanie, ktoré boli súčasťou atrakcií na jarmokoch. Hlavným rozdielom trúbeľky 
a rúrky na strieľanie je priemer kanálika, ktorý je pri fajkách 2 – 3 mm, a pri rúrke na strieľanie 
je podstatne väčší. Štvrtá kapitola sa zaoberá výrobou hlinených fajok. V prvej časti sa autorka 
zaoberá modelmi a ručnou výrobou fajok. Pokračuje analýzou pecí na výrobu fajok. V piatej 
kapitole autorka rozoberá základné zložky výroby fajok – hlinu a glazúru, pričom pri ich analý-
ze využíva najmä pedologické, chemické a technologické analýzy. Jednodielne fajky s pätkou 
delí do 5 základných typov. Všetky typy sú oxidačne vypálené fajky s bielym črepom v lome. 
Jednotlivé typy na základe rozdielov ešte člení na menšie varianty. Jednotlivé typy postupne 
zaraďuje do chronologickej postupnosti. Na základe zloženia hliny sa snaží definovať možné 
ložiská ťažby hliny na výrobu jednotlivých typov fajok, pričom využíva rőngenfluorescentnú 
analýzu. Pri analýze glazúr využíva rôzne chemické metódy. Výsledky sú prezentované v pre-
hľadných tabuľkách, z nich je napríklad zrejmé, že pri jednodielnych fajkách, ktoré nie sú až 
tak často glazované, prevláda zelená glazúra. Šiesta kapitola prezentuje základnú typológiu jed-
nodielnych fajok, ktoré delí na 3 základné skupiny: 1. jednodielne fajky hladké (bez výzdoby),  
2. jednodielne fajky s manuálnou (hlavne rytou) výzdobou, 3. jednodielne fajky plastickou 
výzdobou.  Podľa analýz pri jednodielnych fajkách bez hladkej trúbeľky je najpočetnejšie za-
stúpená prvá skupina, ktorá sa vyskytuje v Bavorsku až v 61 % prípadov. Druhou najpočetnej-
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šou skupinou je tretia skupina, ktorá sa vyskytuje až v 37 % prípadov, pri fajkách s hladkou 
trúbeľkou je najpočetnejšou skupinou tretia (80 %), pričom prvá skupina má zastúpenie len 
16 %. Druhá skupina v oboch prípadoch nepresahuje 4 % nálezov. V tretej skupine Natascha 
Mehler identifikovala 7 základných typov plastickej výzdoby: 1. typ tvoria fajky s iniciálami 
na hlavičke fajky, 2. typ tvoria fajky s nezdobenou hladkou hlavičkou a s vyzdobenou rúč-
kou (geometrické, rastlinné a iné motívy), 3. typ tvoria fajky s výzdobou na hlavičke fajky 
a nazýva sa tzv. „Punkrosette“, 4. Typ fajok má figurálnu výzdobu na tele a hlavičke fajky, 
5. typ tvoria fajky s rastlinnou výzdobou na hlavičke a tele fajky a 6. typ tvoria fajky s inými 
typmi plastickej výzdoby na hlavičke a tele fajky. Jednotlivé typy sú konfrontované s nálezis-
kami v Bavorsku a Rakúsku. Siedma kapitola rozoberá značky na fajkách, ktoré boli súčasťou 
plastického modelovania fajky alebo boli dodatočne vyryté na fajku. Autorka identifikovala 13 
iniciál výrobcov fajok: AG (Georg Angerer), BC (Best & Co.), IS (Johann Senser & Co.), LP 
(Leonard Pistrich), PA (Peter Adorth), PC (Best & Co. ?), RV (Vapichler), WG (Wernberger & 
Geiger ?), BTA (Bayerische Tabak-Admodiation), CBT (Kurfürstlich- bayerische Tabakregie), 
ISC (Johann Senser  & Co.) a ISC/ CBT (Tabakregie unter Leitung von Johann Senser).  Sa-
mostatnú skupinu tvoria erby z Bavorska. Na konci kapitoly sa nachádza tabuľka, ktorá pouka-
zuje na intenzitu výskytu jednotlivých typov značiek v Bavorsku. Spolu bolo objavených 781 
fragmentov fajok s identifikovateľnými značkami, z tohto počtu sú najviac zastúpené značky 
ISC (349 kusov) a CBT (239 kusov). Čo nám ukazuje monopolné postavenie tohto výrobcu 
v rámci Bavorska v 17. až 18. storočí. Ôsma kapitola sa zaoberá značkami na päte fajky. Au-
torka identifikovala v bavorských súboroch 96 fragmentov so značkou na päte, pričom až 39 
fragmentov pochádza z Holandska. A väčšina týchto fajok patrí do druhej základnej skupiny, 
ktorú autorka vyčlenila v šiestej kapitole. Tieto značky môžeme rozdeliť na bavorské, možno 
bavorské, erby  z centrálneho Bavorska a  značky z Holandska. Deviata kapitola sa snaží riešiť 
chronológiou jednodielnych fajok. Autorka analyzuje rôzne datovacie metódy jednodielnych fa-
jok. Postupne analyzuje písomné pramene, stratigrafické kontexty archeologických výskumov, 
umelecké štýly na fajkách a dekorácie na fajke. Samostatnú časť venuje uzavretým nálezovým 
celkom z Mníchova  (Karl-Scharnagl Ring) a Ausburgu (Jesuittengasse 14), kde sa stretávame 
s jednodielnymi fajkami z rokov 1635 – 1665. Ďalšia časť je venovaná uzavretým nálezovým 
celkom, ktoré sú datované mincami (Kempten (1660 – 1720), Mníchov (1680 – 1750)). Samo-
statná kapitola je venovaná datovaniu na základe značiek. Autorka rozlišuje jednotlivé značky 
na modelované, značky na päte fajky a značky odtlačené. Na základe značiek autorka vytvára 
tabuľku absolútnej chronológie jednotlivých značiek (Mehler, 2010, s. 152-166, obr. 56 – 64). 
Desiatu kapitolu predstavuje katalóg lokalít v Bavorsku s nálezmi jednodielnych fajok. Jednot-
livé podkapitoly postupne predstavujú regióny Bavorska s mestami, v ktorých boli objavené 
tieto fajky. Autorka opisuje nálezové súvislosti v rámci náleziska a historické pozadie fajčenia 
v prezentovanom meste alebo v prezentovanej lokalite. Jedenásta kapitola sa zaoberá výrob-
nými miestami a výrobcami fajok. Táto analýza je rozdelená na písomné zmienky o výrobcoch 
fajok a archeologicky doložené nálezy výroby fajok. Písomne je doložená výroba fajok v No-
rimberku, Koburgu, Mníchove, Abensbergu a v Pasove. Archeologicky je dielňa na výrobu fajok 
doložená v Ambergu, Krőningene a v Pasove. Dvanásta kapitola je poslednou analytickou kapi-
tolou pred definitívnym zhrnutím danej témy. Zaoberá sa obchodom a pašovaním fajok a tabaku 
v období merkantilizmu (15. – 17. storočie).  Autorka postupne analyzuje možnosti obchodu 
s fajkami nielen v Bavorsku ale v celom Nemecku, pričom identifikuje hlavne miesta ich pašo-
vania. Mimo Bavorska sú významnými miestami „čierneho obchodu“ s fajkami v Norimbergu, 
Karkstate a v Ambergu. 

V trinástej záverečnej kapitole autorka stručne zhrňuje poznatky a tézy prezentované v svo-
jej práci. V práci bolo spracovaných 9427 zlomkov jednodielnych fajok, pochádzajúcich nielen 
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z Bavorska, ale aj priľahlých častí Rakúska z rokov 1600 až 1745. Autorka rozdelila domácu 
produkciu a importy hlavne z Holandska. Stanovila základnú chronológiu nálezov a ich ty-
pologické rozdelenie. Pri analýze využívala písomne pramene a rôzne prírodovedné metódy 
(fyzikálne a chemické). V niektorých častiach práce sa zaoberala aj postupným hospodárskym 
vývojom tabakového priemyslu v Bavorsku – či už právnym postavením výrobcov alebo kon-
zumentov. Jednodielne fajky v Bavorsku v 17. – 18. storočí sú ukážkou postupnej globalizácie 
niektorých zložiek materiálnej kultúry v rámci západnej a strednej Európy.   

V štrnástej katalógovej kapitole autorka podáva plné znenie písomných prameňov týkajúcich 
sa fajok alebo fajčenia pochádzajúcich z Bavorska, ktoré sú usporiadané v chronologickom pora-
dí. Jednotlivé listiny sú preložené do nemčiny a sú citované v plnom znení. Najstarším písomným 
prameňom je list norimberského lekára Leonharda Doldiusa Sigimundovi Schmitzerovi z apríla 
1601. Najmladším písomným prameňom je bavorský zákon z roku 1728. V pätnástej katalógovej 
kapitole autorka predkladá katalóg nálezísk jednotlivých fragmentov fajok z prostredia Bavor-
ska. Katalóg je usporiadaný do prehľadnej tabuľky s týmito atribútmi: miesto nálezu (mesto), 
poloha, katalógové číslo, počet hladkých fragmentov, počet zdobených fragmentov, samostatný 
nález,  uloženie a literatúra. V šestnástej katalógovej kapitole autorka prezentuje katalóg nálezov 
jednotlivých fragmentov fajok. Katalóg je rozdelený do troch základných skupín, ktoré autorka 
vytvorila v šiestej kapitole. Každý fragment fajky má: identifikačné číslo, lokalizáciu, typ hlavič-
ky, typ fajky, výšku fajky, priemer fajky, priemer dymovodu, uhol, ktorý zviera hlavička a trúbeľ-
ka fajky, použiteľnosť (fajčená/nefajčená fajka), lokalizácia, uloženie, prírastkové číslo v rámci 
uloženej inštitúcie a datovanie fajky. Pri druhej skupine v katalógu pribudne značka na päte 
fajky, prípadne glazúra. Pri datovaní sa objavujú aj ich chronologické zaradenia v rámci dielne 
jednotlivých fajkárov. V tretej veľkej skupine sa objavuje nová položka, a to iniciála autora a opis 
fajky. Katalógová časť pokračuje samostatnou kapitolou o značkách na fajkách. Autorka ich roz-
deľuje podľa tradičných scén: značky figurálne (ľudské hlavy, lebky, časti tela); značky zvieracie 
(stojaci lev, stojaci korunovaný lev, skáčuci srnec, kôň, korunovaný baran, čajka?, vták?, vták na 
podstavci, vták s písmenami HGS); značky rastlinné (korunovaná rozeta s písmenami FR, koru-
novaná ruža, korunovaná ruža s písmenami FR, korunovaná ruža s písmenami HM, korunovaná 
ruža s písmenami CS (?), korunovaná ruža s písmenami (?) a B, ľalia, ľalia (?) s písmenami WM, 
ľalia s písmenami WN, ľalia s písmenami LHS, korunovaný strapec hrozna), značky prírodné 
(slnko s písmenami LO); značky heraldické (dvojhlavý orol, koruna, ríšske jablko, erb Haarlemu 
(vpravo meč/dýka, vľavo dve hviezdy a na vrchu erbu kríž), kandeláber, kanvica, korunovaná 
topánka a neidentifikovaný symbol s písmenami PI);  značky geometrické (pentagram, koleso, 
koleso a kríž alebo hviezda v kríži, kríž, kosoštvorcový vzor, zubný rad); značky ako jedno pís-
meno (H, H korunované), dve písmená (DS korunované, ID korunované, IN korunované, LR, LS 
korunované, MS, AIH, FRM, ISC, CTB; neidentifikovateľné značky (hmyz). Poslednú sedem-
nástu kapitolu tvorí bohatá literatúra. V literatúre dominuje literatúra z Nemecka a zo západnej 
Európy. Zo strednej a východnej Európy sa v literatúre nachádzajú práce z Čiech a z Maďarska. 

Pre všetkých bádateľov Natascha Mehler sprístupnila materiál, ktorý sa nachádza v početných 
bavorských múzeách a publikáciách. Autorka prehľadne prezentuje nálezy, pričom ich aj kom-
plexne analyzuje. Prínos recenzovanej práce treba hodnotiť aj v metodickej rovine, keďže ide 
o prvé spracovanie jednodielnych fajok v Bavorsku, čo sa určite stane podnetom na spracováva-
nie nálezových fondov aj v iných častiach Nemecka a Európy. Publikácia je vybavená bohatým 
obrazovým materiálom, a to  nielen podrobnými kresbami či fotkami jednotlivých nálezov, ale 
aj nálezových situácií, v ktorých boli dané fragmenty fajok nájdené. Ide o publikáciu obsahujúcu 
mimoriadne závažný materiál, a preto má veľký význam, ktorý môže byť dobrým východiskom 
na ďalšie bádanie o oblasti tohto špecifického druhu materiálnej kultúry novoveku.  

Mário Bielich 
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