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Slovenský 

Objavujú pod zemou ukryté časti našej histórie a dávajú 
krajine príbehy o tom, ako žili predkovia. Bez nich by sme 

netušili, odkiaľ prichádzali vplyvy na územie dnešného 
Slovenska a čím Slovensko ovplyvnilo okolie. Archeológ 

JOZEF BÁTORA (67) hovorí, že im občas pomáhajú pri 
výskume aj divé zvieratá, aj najmodernejšia technika.
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 ■ Čo sa deje v archeológovi, keď sa hrabe 
v zemi a odrazu objaví niečo významné?
Ovládne ho úžasný pocit radosti a šťastia, 
niekedy sa mu až zastaví dych. Zároveň 
cíti, ako keby sa zastavil čas, vtedy archeo-
lóg zrejme ani nestarne. Archeológovia sa 
možno aj preto dožívajú pomerne vysoké-
ho veku a dosť dlho sú v dobrej kondícii. Sú 
neustále v pohybe a objavujú. Čím viac vecí 
archeológ objaví, tým viac sa mu pocito-
vo zastaví čas. Rovnaké pocity, aké prežíva 
v  teréne, má aj neskôr pri vyhodnocovaní 
a písaní v tichu svojej pracovne. Tam arche-
ológ študuje literatúru, porovnáva doteraz 
známe nálezy s tými, ktoré objavil. Keď pri 
tom príde na niečo naozaj nové, poznatky 
z dávnej histórie sa mu spoja, prežíva znovu 
pocity šťastia.

 ■ Časť verejnosti  možno vníma archeo-
lógiu aj cez filmy o Indiana Jonesovi. Bol 
to dobrodružný archeológ, ktorý použí-
val občas aj zbrane. 
Archeológia je dobrodružstvo a  napätie. 
Nie kvôli zbraniam, ale očakávaniam. Nie-
kedy sme, samozrejme, sklamaní a inokedy 
zasa prekvapení tým, čo sme našli. Ja som 
filmy o Indiana Jonesovi nevidel a možno je 
to aj dobre.  

 ■ Nakoľko je Slovensko významný región 
z hľadiska archeológie?
Je jednoznačne veľmi významný, čo vám 
určite potvrdí každý archeológ. Už mi pri-
padá ako klišé hovoriť, že poloha Slovenska 
v strede Európy významne ovplyvnila deji-
ny tohto územia. Sú tu nížiny, pohoria a rie-
ky bohaté na vodu. Boli tu kultúry, ktorých 
nositelia preferovali osídlenie nížin, a  boli 
tu kultúry, ktorých obyvatelia osídľovali 
horské oblasti. Na Slovensku je tiež množ-
stvo jaskýň a tie boli takisto často osídlené. 
Územie Slovenska ponúkalo možnosti pre 
osídlenie viacerých kultúr súčasne. V rám-
ci kultúrnych vplyvov a  kontaktov preva-
žovalo prúdenie z juhovýchodu a východu 
Európy na naše územie. Samozrejme, tento 
proces nebol nikdy iba jednosmerný, pre-
tože evidujeme pôsobenie tunajšieho kul-
túrneho prostredia aj v  smere opačnom. 
Dôležité bolo tiež severojužné spojenie, do 
strednej Európy sa tak dostával jantár z po-
brežia Baltského mora. Ten sme našli aj vo 
Vrábľoch, ale našiel sa aj v Mykénach. Teda 
cez naše územie už v staršej dobe bronzovej 
prechádzala tzv. jantárová cesta. To, že úze-
mie dnešného Slovenska bolo kultúrnou 
križovatkou, spôsobilo, že je veľmi bohaté 

na archeologické nálezy. Takým niečím sa 
nemôže pochváliť každá krajina. 

 ■ Čo najstaršie sa na Slovensku našlo? 
Máme nálezy už z obdobia starého paleoli-
tu, ktoré reprezentujú jednoduché kamenné 
nástroje – sekáče – napríklad z bratislavskej 
Karlovej Vsi a  Dlhých Dielov pochádzajú 

z povrchových zberov, a tak, žiaľ, nie sú stra-
tigraficky fixované (stratigraficky fixované 
znamená, že je známe, z akej vrstvy v zemi 
nálezy pochádzajú, to tvorí základ pre ich 
datovanie, pozn. red.). Vek týchto jedno-
duchých nástrojov sa pohybuje v stovkách 
tisíc rokov. Jeden z najvýznamnejších nále-

zov bol nájdený ešte v roku 1926 v Gánov-
ciach pri Poprade, kde sa našiel travertínový 
odliatok mozgovne z lebky neandertálske-
ho človeka, z obdobia stredného paleolitu. 
Podľa najnovších výskumov ide o 105-tisíc 
rokov starý nález. Pôvodne sa vraj na moz-
govni nachádzala aj veľká časť kostí lebky.

 ■ To je zrejme najstarší nájdený „Slo-
vák“. Prečo nie je zachovaná aj lebka, ale 
iba odliatok mozgovne?
Našiel ju občan rómskeho pôvodu Kolo-
man Koki. Mozgovňa lebky sa počas tisíc-
ročí postupne vyplnila travertínom. V tom 
čase pracoval v  okolí Gánoviec český ar-
cheológ a  malakozoológ Jaroslav Petrbok 
(malakológia, náuka o  mäkkýšoch, pozn. 
red.) a Koloman Koki mu chcel nález pre-
dať. Myslel si, že bude vzácnejší, keď kosti 
lebky obije a zostane iba travertínový odlia-
tok z mozgovne. Tak ich obil a kosti zahodil. 
Preto nemáme unikátnu lebku neandertál-
ca, ale iba jeho mozgovňu. 

 ■ Jaroslav Petrbok asi nebol nadšený 
a asi Kolomana Kokiho nepochválil. 
To určite nie. Ale to všetko patrí k príbe-
hom archeológie. 

 ■ Ako dlho vydrží v zemi kosť človeka?
Záleží na prostredí, v  ktorom sa nachá-
dza, ale vydrží určite aj desiatky tisíc ro-
kov. V mimoriadne agresívnej, veľmi kyslej 

pôde sa však môže rozložiť pomerne rých-
lo. Mali sme prípady, že sme na dne hro-
bovej jamy našli iba akýsi „negatív“ ľudskej 
kostry, z ktorej bolo vidieť už iba náznaky 
kostí. Najdlhšie z celej kostry však vydržia 
zuby, tie sú takmer nezničiteľné. 

 ■ Kedy ste mali naposledy taký pocit, že 
sa zastavil čas?
Aj nedávno vo Vrábľoch. Keď sme obja-
vili unikátne osídlenie, ktoré pozostávalo 
z desiatok domov usporiadaných vo viace-
rých radiálnych radoch, ktoré kopírovali 
priebeh kruhového opevnenia. Hneď nato 
som začal hľadať v literatúre niečo podob-
né. Najprv som si myslel, že štruktúra zá-
stavby sídliska súvisí s  podobnou zástav-
bou z  oblasti východného Stredomoria, 
teda územia dnešného Grécka (Mykény), 
Turecka (Trója) atď. Keď som sa násled-
ne pozrel na literatúru z východnej Euró-
py a  z  eurázijskej oblasti. zistil som ešte 

bližšie analógie v zauralskej oblasti Ruska 
a severozápadného Kazachstanu, v kultúre 
Sintašta (napr. lokality Sintašta a Arkaim). 
Následný výskum a  absolútne datovanie 
vzoriek metódou C14 z Vrábeľ ukázalo, že 
tamojšie osídlenie je chronologicky súčas-
né so spomenutou kultúrou Sintašta. Na-
vyše, stronciové analýzy zubov a kostí jed-
ného človeka mužského pohlavia, ktorý sa 
našiel v  jednom z  hrobov na pohrebisku 
priliehajúcom k  opevnenému sídlisku 
vo Vrábľoch, ukázali, že pochádza práve  
z eurázijskej oblasti. Teda dotyčný jedinec 
sa nenarodil na hornom Požitaví, kde ležia 

Vráble, ale sem došiel z takmer 3 000 kilo-
metrov vzdialenej oblasti Eurázie.  

 ■ Čo to znamená?
Doteraz sme si mysleli, že k nám z takých 
vzdialených oblastí prichádzali iba kultúr-
ne vplyvy. Teraz sa ukázalo, že tí ľudia mig-
rovali a  prekonávali aj mimoriadne veľké 
vzdialenosti z  oblasti východnej Európy 
a z eurázijskej oblasti až na naše územie. 

 ■ Ako sa podarilo zistiť, že pochádza až 
z eurázijskej oblasti?
Práve stronciovou analýzou, ktorú nám 
urobili v  prestížnom nemeckom Paleoge-
netickom laboratóriu Univerzity Johan-
nesa Gutenberga v  Mainzi. Každý z  nás 
má v  zuboch akoby „archív“, v  ktorom je 
zaznamenané, v  akom prostredí sme žili 
v  detskom veku, akú stravu sme požívali, 
akú vodu sme pili atď. Každá geografická 
oblasť má tieto podmienky odlišné. Z jed-
notlivých regiónov na svete postupne pa-
leogenetici vytvárajú mapy, ktoré potom 
umožňujú vzájomným porovnaním identi-
fikovať jednotlivé oblasti pôvodu ľudí. Nás, 
archeológov, súčasné migračné vlny až tak 
neprekvapujú, pretože ich máme doložené 
viackrát v priebehu tisícročí. 

 ■ Prečo vtedy ľudia migrovali až tak 
ďaleko?
Veľká časť z nich migrovala z dôvodu kli-
matických zmien a následných zmien v prí-
rodnom prostredí, ďalšia časť pre zmeny 
v  spoločnosti, napríklad počas lokálnych 
napätí a vojen. V euroázijskej oblasti a vo 
východnej Európe v  období neskorej ka-
mennej a v staršej dobe bronzovej vysycha-
li stepi. Keď sa nomádom reprezentovaným 
jamovou a katakombovou kultúrou zredu-
kovali pastviny pre kone a dobytok, pohli sa 
so stádami smerom na západ. Donedávna 

Archeológ, vedúci Katedry archeológie na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave a zároveň vedúci vedecký 
pracovník Archeologického ústavu Slo-
venskej akadémie vied v Nitre, riadny člen 
Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie 
vied, člen korešpondent Nemeckého 
archeologického ústavu v Berlíne a člen 
Spolku slovenských spisovateľov v Brati-
slave. Je špecialistom na výskum obdobia 
eneolitu a doby bronzovej v strednej 
a východnej Európe vrátane Kaukazu  
a eurázijskej oblasti. Je autorom 10 domá-
cich knižných monografií a 1 vydanej v za-
hraničí (Nemecko) a vyše 350 odborných 
článkov a štúdií v domácich a zahraničných 
časopisoch. Popri teoretickej vedeckej 
práci sa venuje i terénnemu archeologic-
kému výskumu na Slovensku i v zahraničí. 
V súčasnosti vedie rozsiahly medzinárodný 
výskum opevneného sídliska zo staršej 
doby bronzovej vo Vrábľoch na Fidvári. 
Zúčastnil sa viacerých medzinárodných 
expedícií (Grécko, Francúzsko) a mno-
hých konferencií doma i v zahraničí. Ako 
hosťujúci profesor dlhodobo prednášal 
na viacerých zahraničných univerzitách 
(Univerzita Viedeň, Masarykova univerzita 
v Brne, Rúhrska univerzita v Bochume). 
Ako štipendista Nadácie Alexandra von 
Humboldta pôsobil v rokoch 1990 – 1992 
v Institut für Prähistorische Archäologie 
na Freie Universität v bývalom západnom 
Berlíne.

Prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

„Pri niektorých 
objavoch archeológ 
ani nedýcha  
a nestarne.“

„Najdlhšie vydržia 
zuby, sú takmer 
nezničiteľné.“

Archeologická 
lokalita pri Vrábľoch. 

Archeológovia tam 
objavili nálezy, ktoré 
prepisujú doterajšie 

poznatky. 

Pohrebisko 300 metrov za 
osídlením. Podľa polohy kostry 
sa dá určiť, či ide o pozostatky 
ženy alebo muža. 
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sme si mysleli, že migrácia im musela trvať 
viac rokov, kým prešli väčšie vzdialenosti. 
Najnovšie výskumy ukázali, že migrovali 
veľmi rýchlo. Pri ceste do strednej Európy 
z  eurázijskej oblasti nesmerovali cez ma-
sív Karpatského oblúka, ale prevažne sa 
presúvali pozdĺž Čierneho mora až k delte 
Dunaja v dnešnom Rumunsku a popri tej-
to veľrieke pokračovali smerom na sever do 
karpatského priestoru. Veľmi dobre je táto 
migrácia jamovej kultúry doložená vo vý-
chodnom Maďarsku. Do oblasti maďarskej 
„pusty“ prichádzali migranti nie náhodne. 
Bola to už vtedy oblasť vhodná na pasenie 
dobytka, teda podobná ako ich pôvodná vý-
chodisková stepná oblasť. 

 ■ Vo Vrábľoch ste pred pár týždňami 
ukončili výskum. Z  akého obdobia ste 
tam našli osídlenie?
Skúmali sme tam sídlisko a pohrebisko zo 
staršej doby bronzovej, to znamená z  ob-
dobia rokov 2  100 až 1  750 pred naším 
letopočtom. 

 ■ Vráble patria medzi najvýznamnejšie 
lokality na Slovensku?
Nielen na Slovensku, ale aj v  strednej Eu-
rópe, lebo sme tam zistili protourbánnu 
zástavbu (protourbánny znamená, že má 
už niektoré znaky mesta, ale nie je to ešte 
mesto, čiže je to predstupeň mesta, pozn. 
red.), ktorá pozostávala z  viac ako 160 
pôdorysov domov. Zatiaľ nebolo v stredo- 
európskom priestore nič podobné z  tohto  
obdobia objavené. Pozoruhodné je, že 
všetky tie domy existovali súčasne. Boli 
usporiadané radiálne pozdĺž kruhového 

opevnenia, vo viacerých radoch vzájomne 
oddelených ulicami. Doteraz známa pro-
tourbánna zástavba bola v  strednej Euró-
pe o 200 až 300 rokov mladšia. Výskum vo 
Vrábľoch teda existenciu jej počiatku posu-
nul do oveľa skoršieho obdobia. 

 ■ Koľko ľudí tam žilo?
Vypočítali sme, že na vrábeľskom „Fidvá-
ri“ v určitom čase žilo až okolo 1 000 oby-
vateľov, čo je na skúmanú dobu mimoriad-
ne veľa. Doteraz sme poznali sídliská, ktoré 
obývalo maximálne 300 až 350 ľudí. Zrejme 
ten vysoký počet obyvateľov súvisel s pro-
speritou a  hospodárskou stabilitou tamoj-
šieho sídliska. Svedčí o tom i skutočnosť, že 

 ■ Vo Vrábľoch ste našli aj dlážky domov. 
Ako dlho môže vydržať drevená dlážka?
To, čo sme objavili, je ozajstný unikát, de-
siatky štvorcových metrov drevených dlá-
žok z  obdobia staršej doby bronzovej nie 
je bežný nález. Také zachované dlážky nás 
prekvapili, lebo drevo sa len výnimočne za-
chová tisícky rokov, a to, v prípade Vrábeľ, 
je štyritisíc rokov staré. Drevo sa obvykle 
dlho zachová v podmáčanom alebo raše-
linovom prostredí, ale v tomto prípade ide 
o  vyvýšeninu na suchom mieste. Určite 
budeme túto unikátnu situáciu konzulto-
vať s pedológmi. 

 ■ Tristo metrov južne od sídliska, za prie-
kopou, je pohrebisko. Ako viete rozoznať, 
či je v hrobe pochovaná žena alebo muž?
V  teréne na identifikáciu pohlavia po-
chovaných v  hroboch využívame tzv. ar-
cheologické určenie, ktoré spočíva okrem 
samotného inventáru hrobu aj v  ulože-
ní a orientácii kostry vzhľadom na sveto-
vé strany. Muži v  tomto období bývajú 
pochovaní v  skrčenej polohe na pravom 
boku, hlavou smerujúcou na západ a no-
hami na východ. Ženy sú uložené tiež 
v  skrčenej polohe, ale opačne, na ľavom 
boku, hlavou smerujúcou na východ a no-
hami na západ. Definitívne určenie pohla-
via nám však potvrdzuje až antropologic-
ká analýza kostier v laboratóriu. 

 ■ Bežne sa stáva, že archeológovia niečo 
nájdu, urobia výskum, potom sa miesto 
zasype a  postavia na ňom hypermarket 
alebo cestu. Prečo je to tak?
Pri veľkých stavbách sú to záchranné vý-
skumy, ktoré financuje ich investor, ktorý 
chce stavať. Investori musia počítať s  tým, 
že pred realizáciou stavby sa musí zo zá-
kona uskutočniť záchranný výskum, kto-
rý im predpisuje pamiatkový úrad. Ak sa 
niečo nájde, tak sa nálezisko zdokumentu-
je a archeologické nálezy vyberú. Potom sa 
miesto, kde sa našli archeologické pamiat-
ky, môže zasypať alebo zastavať. 

 ■ Stalo sa niekedy, že investor chcel nie-
čo postaviť, ale bol to taký významný ná-
lez, že nakoniec nestaval a presunul stav-
bu inde?

Poznám taký prípad napríklad z  východ-
nej časti Nemecka, kde v  roku 2006 našli 
pri výstavbe diaľnice významné pamiatky 
súvisiace s bitkou z obdobia tzv. tridsaťroč-
nej vojny, z roku 1632, pri mestečku Lützen. 
Diaľnicu kvôli tomu posunuli o  niekoľko 
sto metrov ďalej a na mieste bojiska po vy-
konaní archeologického výskumu vybudo-
vali múzeum. 

 ■ Keď nejde o vyvolaný výskum inves-
torom, ktorý niečo chce stavať, ako ar-
cheológovia vedia vo voľnom teréne, kde 
majú čosi hľadať?

Archeológia je najmä práca v teréne. 
Teda jej súčasťou sú terénne systematické 
prieskumy najmä v  povodiach riek a  po-
tokov, pretože na ich brehoch a  terasách 
sa sústreďoval život človeka od praveku. 
Najmä na poľnohospodársky obrábaných 
poliach sa pamiatky orbou dostávajú na 
povrch, kde ich pozorné oko archeoló-
ga zvyčajne objaví. Z  každého takéhoto 
prieskumu sa robí výskumná správa, kto-
rá putuje do centrálneho registra archeolo-
gických lokalít na Slovensku. A ten sa bu-
duje v Archeologickom ústave SAV v Nitre 

„Po zdokumentovaní 
sa dávne sídliská 
väčšinou zasypú.“

„Pri vzácnom 
nálezisku posúvali 
aj diaľnicu.“

v priebehu niekoľkých storočí sa v podstate 
nemenila architektonická zástavba sídliska, 
nové domy vyrastali na rovnakom mieste 
ako tie predchádzajúce. 

 ■ Prečo vlastne pôvodné domy zanikali?
Väčšinou domy zanikli pri požiaroch. Ne-
máme presvedčivé doklady, že by zanikli 
v dôsledku bojového konfliktu. Aj keď  na 
druhej strane sme na pohrebisku odkryli 
ľudské kostry, na ktorých sme zistili stopy 
po zraneniach. Boli to najmä úderové zra-
nenia na lebkách. Čiže nejaké konflikty tam 
evidentne boli, len nevieme, či sa odohrali 
vo vnútri sídliska, alebo išlo o bojové akcie 
väčšieho rozsahu.

 ■ Keď archeológovia odkryjú dávne síd-
liská a pohrebiská, čo sa s takými miesta-
mi deje? Po výskume ich zasypú?
Po dôkladnom zdokumentovaní ich väčši-
nou zasypeme, pretože pri archeologickom 
výskume sa pôvodný terén zdeštruuje. Keď 
sa chceme dostať až ku spodným kultúr-
nym vrstvám na sídlisku, vrchné postup-
ne zdokumentujeme, následne odstránime 
a postupujeme nižšie až po podložie. Keď 
sú výsledky výskumu dobre zdokumen-
tované, tak na základe tejto dokumentácie 
dokážeme zrekonštruovať a postaviť verné 
repliky domov v podobe, akú mali v dávnej 
minulosti. 

 ■ Pri Vrábľoch chcete urobiť takéto repliky?
Na okraji opevneného sídliska, neďaleko 
spevnenej plochy bývalého poľného letis-
ka, by sme v budúcnosti chceli postaviť as-
poň dve-tri repliky preskúmaných domov 
v  mierke jedna k  jednej. Dokonca máme 
ambíciu vybudovať múzeum, kde by boli 
vystavené nálezy z nášho výskumu. Ožive-
ním expozície by mohli byť hroby s ľudský-
mi kostrami a hrobovou výbavou. Určite aj 
rekonštrukcie odevov pochovaných, pre-
zentované na voskových figurínach.

▲ Na slnku,  v teple, v daždi. Archeológia je často fyzicky veľmi náročná.

▼ Tony zeminy popri nálezisku. Všetko je ručne vykopané rýľmi, lopatami, motykami  
a kelňami.

▲ Pri každom nájdenom predmete najskôr podľa GPS zaznamenajú polohu.  F
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V čase našej 
návštevy náleziska 
vo Vrábľoch práve 
našli ďalší artefakt.
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a  v  Pamiatkovom úrade SR v  Bratislave. 
Teda postupne sa týmto spôsobom vytvá-
ra archeologická mapa Slovenska. Naprí-
klad o tom, že vo Vrábľoch je archeologické 
nálezisko, sa vedelo už od druhej polovice 
19. storočia. Zrejme preto tú časť katastra 
nazývali Földvár (Zemný hrad) a  neskôr 
ako Fidvár. Objavil ju miestny poštmaj-
ster Jozef Nécsey, ktorý tam uskutočnil aj 
prvé amatérske vykopávky a bol aj v spoje-
ní s Národným múzeom v Budapešti. Teda 
odtiaľ máme najstaršie správy o nálezisku. 
Pri vyhľadávaní informácií o nálezoch naj-
mä z 19. a 1. polovice 20. storočia sa dobre 
uplatňuje v súčasnosti najmä tzv. archívna 
archeológia, vďaka ktorej sa poznatky o na-
šej dávnej minulosti tiež dobre dopĺňajú.

 ■ Čo nachádzate napríklad v teréne?
Sú to obvykle zlomky keramiky, kamenné 
nástroje a výnimočne aj bronzové a železné 
predmety. Tie, ako som spomenul, bývajú 
vyorané na povrchu. Bežný človek z črepov 
nevie usúdiť, či ide o niečo významné. My, 
školení archeológovia vieme nálezy kera-
miky časovo a kultúrne zaradiť. Vychádza-

me pri tom z jej tvaru, výzdoby a materiálu, 
z ktorého je zhotovená. 

 ■ Keď je trávou zarastený terén, vie-
te podľa rastlinného pokryvu zistiť, kde 
mohlo byť praveké sídlisko?
Obvykle to vieme, lebo na takých miestach 
je možné pozorovať určité zmeny poras-
tu. Pomáha nám pri tom najmä letecký 
prieskum lietadlom alebo dronom, pre-
tože pri pohľade zhora tieto zmeny výraz-
ne na zemskom povrchu vystupujú. V po-
slednom období nám identifikáciu lokalít aj 
v zarastenom lesnom teréne pomáha letec-
ké laserové skenovanie zemského povrchu 
(LiDAR), vďaka ktorému sa po odfiltrovaní 
porastov ukážu všetky terénne nerovnosti. 
Takto môžeme potom identifikovať prie-
beh opevnení, mohylové násypy, staré cesty 
atď. Pri prechádzaní lúkami tiež pozeráme 

krtince a diviačie ryvaniská. Vďaka nim sa 
tiež našli viaceré náleziská. Aby som bol 
konkrétny, napríklad opevnené sídlisko zo 
staršej doby bronzovej v Rybníku, v okrese 
Levice, bolo objavené vďaka krtincom na 
lúke a v Budči pri Zvolene zasa diviak vyryl 
medený sekeromlat. Možno by sa dala uro-
biť aj štúdia, ako nám zvieratá pomáhajú 
objavovať nálezy a náleziská. 

 ■ Vedci a rôzni odborníci sa stretávajú aj 
s názormi, že načo je potrebná veda, načo 
sú vôbec dobré niektoré povolania. Stáva 
sa to aj archeológom?
Žiaľ, stáva. Ešte spred roka 1989 si pamätám 
na jeden prípad, keď som v areáli vtedajšie-
ho JRD v Jelšovciach v okrese Nitra viedol 
rozsiahly záchranný výskum pohrebiska zo 
staršej doby bronzovej. Boli tam mimoriad-
ne významné nálezy, odkryli sme tam vyše 
600 hrobov a vyše 500 sídliskových objek-
tov, ale družstevníci chceli na tom mieste 
čo najskôr postaviť novú maštaľ. Prišiel za 
mnou inžinier z  JRD, bol trochu nesvoj, 
a povedal mi: „Čudujem sa, že štát dáva pe-
niaze na takéto sprostosti.“ 

 ■ Čo vy na to?
Priznám sa, že som to od vysokoškolsky 
vzdelaného človeka nečakal. Povedal som 
mu, že je to jeho názor, ale že človek nie je 

iba chlebom živý, že potrebuje vedieť, kde 
sú jeho korene a tiež, že omnoho chudob-
nejšie krajiny ako vtedajšie Českosloven-
sko, sa snažia zachovávať si svoje kultúrne 
dedičstvo. Nepoznať svoje korene znamená 
nemať istotu. Je to niečo podobné, ako keby 
ste chodili iba po vyhladenom ľade a nema-
li žiadnu oporu. História je stále učiteľkou 
a archeologické výskumy významnou mie-
rou prispievajú k  jej poznaniu. My sa síce 
zaoberáme minulosťou, ale naše výskumy 
slúžia aj prítomnosti. V  archeologických 
nálezoch sú za stovky a tisícky rokov „na-
komprimované“ skúsenosti generácií na-
šich predkov, ktoré sa dajú využiť tak v sú-
časnosti, ako aj v budúcnosti. 

 ■ Archeológia je dosť veľká drina. Na sln-
ku rýľovať, lopatovať a začisťovať škraba-
ním zem, celé dni byť zohnutý a postupne 
odkrývať nálezy. Ako sa archeológovia vy-
rovnávajú s fyzickou záťažou?
Fyzickú prácu vykonávajú na výskume pre-
važne naši študenti a iní brigádnici. Samo-
zrejme, my im najprv musíme ukázať, ako 
sa to robí a v priebehu výskumu ich usmer-
ňujeme. Aj tak majú potom viacerí z nich, 
vrátane nás, preťažené predlaktia, a  tak si 
občas na ruky dávame aj ortézy. Kúsok po 
kúsku sa v  sonde kultúrne vrstvy zoškra-
bujú špicatými kelňami, na okrajoch sond 
sú postupne navŕšené tony zeminy. Samo-
zrejme, týmto spôsobom ako vo Vrábľoch 
sa nerobí výskum na každej lokalite. Tu je 
to obzvlášť náročné, pretože ide o viacvrst-

„Pri Zvolene vyryl 
diviak medený 
sekeromlat.“
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vové sídlisko, tzv. tell, ktoré dlhotrvajúcim 
nepretržitým osídlením na tom istom mies-
te postupne narastalo do výšky. Za tisícro-
čia sa tam vytvoril umelý kopec s takmer tri 
metre vysokým kultúrnym súvrstvím. 

 ■ To sú týždne škrabania?
Áno. Sondu, ktorú ste videli vo Vrábľoch, 
sme začali hĺbiť vlani a tento rok sme ju len 
tak-tak dokončili. Dve letá náročnej ma- 
nuálnej práce. Je to špecifikum viacvrstvo-
vých sídlisk. Na bežných sídliskách sa dá 
zaškrabávať plocha aj motykami, nie je tam 
toľko vrstiev, teda nie je čo porušiť. Práca, 
ktorú študenti archeológie absolvujú v  te-
réne, je súčasťou ich povinnej prázdninovej 
praxe. Treba však povedať, že ich práca na 
výskume nepozostáva iba z manuálnej prá-
ce, pretože významnú zložku predstavujú aj 
dokumentačné, meračské a evidenčné prá-
ce. Na výskume vo Vrábľoch praxovali ten-
to rok okrem študentov Univerzity Komen-
ského zo Slovenska aj študenti z viacerých 
univerzít v Nemecku a Litve. 

 ■ Všetky predmety, ktoré nájdete, vybe-
riete, alebo niečo nechávate aj na mieste?
Samozrejme, všetky nálezy vyberieme. Ale 
pred vybratím zameriame polohu každého 
z nich pomocou GPS prístrojov. 

 ■ Čo sa s nálezmi deje potom?
Keramický materiál umývame a  následne 
putuje do keramického laboratória. Tam 
laboranti z črepov postupne zlepia nádoby. 
Kovové nálezy idú do konzervačného labo-
ratória na očistenie od korózie a následnú 

konzerváciu. Všetky nálezy sa po rekon-
štrukcii a  konzervácii fotograficky a  kres-
bovo dokumentujú. 

 ■ Kde nálezy potom končia?
Archeologický ústav SAV má viaceré de-
pozitáre, kde sa nálezy uskladňujú. Veľmi 
významné nálezy idú do múzeí, kde sú vy-
tavené v expozíciách. Predmety z drahých 
kovov sa ukladajú obvykle do klenotnice, za 
pancierové dvere.  

 ■ Môže si archeológ niečo vziať?
Nie, v žiadnom prípade. Nemám informá-
ciu, že by sa niečo podobné stalo. Archeológ 
má v sebe, okrem ambície každý významný 
nález zverejniť, aj akýsi vnútorný nepísaný 
etický kódex, ktorý mu bráni nejaký nález 
si prisvojiť. Aj keď objavíme predmet zo zla-
ta, nevzrušuje nás jeho hodnota ako kovu, 
ale jeho historický význam. Ten je pre nás 
prvoradý. 

 ■ Stáva sa, že ľudia poškodzujú niekto-
ré lokality a narušujú tým plnohodnotný 
výskum?
Žiaľ, s  tým sa stretávame často. Najväčšie 
škody nám robia detektoristi, ktorí nehľadia 
na nič iné, iba na sebaobohatenie. S detek-
tormi kovov chodia po náleziskách, hľada-

jú kovové predmety a predávajú ich zbera-
teľom, nielen našim, ale aj zahraničným. 
Niekedy hľadajú aj na objednávku, a  tak 
naše pamiatky končia často u  bohatých 
zberateľov v Rakúsku, Nemecku, Švajčiar-
sku a inde. Aj keď je na to u nás paragraf, 
za ktorý hrozí niekoľkoročné väzenie, nie je 
mi známe, že by nejakí detektoristi naozaj 
vo väzení aj skončili. Často sú nebezpeční, 
pretože niektorí z nich sú aj ozbrojení. De-
tektoristi nás nútia svojou protizákonnou 
činnosťou k  preventívnym prieskumom, 
pri ktorých si aj my vezmeme do rúk detek-
tory, urobíme rojnice a  systematicky pre-
chádzame jednotlivé lokality.  

 ■ Nájdu niekedy aj policajti u  detekto-
ristov vzácne predmety, ktoré vám po-
tom odovzdajú?
Stáva sa to, ale máme s tým často problém, 
pretože keď im polícia niečo zhabe, tak sa 
nám na stôl dostane obvykle kopa kovo-
vých predmetov. Tieto majú prevažne iba 
hodnotu ďalšej bodky na mape archeolo-
gických lokalít, iba málokedy sa totiž do-
zvieme viac o okolnostiach nálezu. Kovové 
predmety totiž v zemi často nebývajú ulo-
žené náhodne. Detektorista ich len vyhrabe 
a iné ho nezaujíma. Týmto barbarstvom sa 
nám veľká časť poznania našej dávnej mi-
nulosti navždy stráca. Je to však problém, 
ktorý sa, žiaľ, týka celej Európy a nevieme sa 
tomu účinne brániť.  

 ■ Myslíte si, že na Slovensku ešte ne-
bolo objavené to najvýznamnejšie, čo na 
jeho území máme?
Myslím si, že stále máme viac neobjaveného 
ako objaveného, takže sa môže stať, že ne-
jaký nový nález bude ešte významnejší ako 
všetky doterajšie. Navyše, ani jedna lokalita 
pri systematických výskumoch nebola pre-
skúmaná úplne, ale iba jej časť. 

 ■ Prečo?
Keď nejde o  záchranný výskum, tak časť 
systematicky skúmanej lokality vždy ne-
chávame pre budúce generácie ako tzv. 
konzervu. Rátame s tým, že budúcnosť pri-
nesie nové metódy odkrývania, spracova-
nia, dokumentácie, nové datovacie metódy 
a podobne Domnievam sa, že nasledujúce 
generácie archeológov ešte čakajú mnohé 
prekvapenia, pretože územie 
Slovenska je doslova „nabité“ 
dávnymi pamiatkami.

„Najväčšie 
škody nám robia 
detektoristi.“

Niekoľkotisícročné 
predmety putujú 
do depozitárov 
alebo do múzeí. 

▼ Každý kúsok ručne vykopanej zeminy  
pri nálezisku archeológovia preosejú  
a nájdu aj nepatrný úlomok.

Richard Filipko
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