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Keltské kresťanstvo
Miloš Jesenský, Kysucké múzeum
V 5. a 6. storočí v Európe prekvitala keltská cirkev, ktorej najznámejším predstaviteľom bol svätý Kolumbán
(v liturgickom kalendári sviatok 23. novembra), a vždy stála verne pri rímskom pontifikovi, ako svätec
potvrdzuje vo svojom liste pápežovi Bonifácovi: „My všetci, ktorí žijeme na kraji sveta, sme žiakmi svätého
Petra, Pavla a všetkých učeníkov, ktorí boli inšpirovaní Duchom Svätým, aby napísali Bohom ukázané
Písma, a neprijímame nič okrem učenia teológov a apoštolov. Naše vlastníctvo katolíckej viery je neotrasiteľné, držíme sa jej presne tak, ako nám bola odovzdaná Vami, nástupcovi svätých apoštolov.“

Kresťanské a predkresťanské
Keltské kresťanstvo na prelome 4. a 5. storočia našlo mimoriadne vhodnú pôdu pre svoj rozvoj predovšetkým v Írsku, a to aj napriek tomu, že tam neexistovali žiadne diecézy, nijaké cesty pre légie či prístavy,
z ktorých by pravidelne premávali lode na európsku pevninu. Jedna z hypotéz vysvetľujúcich vznik keltského
kresťanstva vychádza z toho, že Írsko udržiavalo kontakty s východným Stredomorím prostredníctvom
dávnych cínových ciest vedúcich cez Španielsko, čím sa k tunajším Keltom dostalo i nové vierovyznanie, iná
zase z toho, že v krajine pôsobili vplyvy z akvitánskeho pobrežia Galie. „V každom prípade možno konštatovať, že ostrovanom sa väčšmi pozdávala predstava služby novému bohu v samote ako rímska koncepcia
stroho rozčlenenej oficiálnej cirkvi s biskupmi, presbytermi a početným nižším klérom. Keltským roľníkom
a bojovníkom bolo asi bližšie vykonávať pobožnosti tam, kde predtým pôsobili aj starí kňazi – pod posvätnými jaseňmi a pri prameňoch. Vozataji, kopijníci, bairdi a filidi odkladali pestré plášte a bronzové čelenky,
dali sa pokrstiť a odchádzali do lesov.“ 1
Nenásilné prepojenie predkresťanskej a kresťanskej éry u Keltov dalo vzniknúť originálnemu prejavu ich
nového vierovyznania. V obľube archanjela Michala tušíme transpozíciu hrdinu Briana, ktorý porazil Vikingov
v bitke pri Clontarfe roku 1041, kým svätý Brendan, známy svojimi misijnými plavbami do istej miery splynul
s Maelduinom, objaviteľom legendárnych ostrovov niekde na sever od Škótska. Vyskytla sa dokonca aj
hypotéza, že Myrddin z Walesu, historický predobraz kúzelníka Merlina, nebol v skutočnosti pohanským
druidom, ale charizmatickým pustovníkom žijúcim v hĺbke temného lesa.
„Keltské náboženstvo nebolo úplne potlačené a odstránené, ale z veľkej časti pohltené novým kresťanským náboženstvom,“ hodnotia genézu keltského kresťanstva Momo Edel a Bertram Wallrath v knihe Kelti,
duchovné deti Európy. „Školy bardov a druidov boli prevzaté a premenené na kláštory. To môže vysvetľovať
ich vplyv. Kláštory vznikali ako druh kmeňových spolkov na čele s opátom ako náčelníkom. Iba jeden opátov
potomok sa spravidla mohol stať jeho nástupcom. Celibát bol totiž keltským kresťanom spočiatku neznámy
a kláštory často riadili ženy.“ 2
V 8. storočí sa rozvinulo kresťanské hnutie Céli Dé (Boží služobníci), známe tiež ako culdees. Jeho
protagonisti boli zrejme pôvodne druidmi, ktorí nielenže prijali kresťanstvo, ale podujali sa ho aj horlivo
hlásať. „O culdees sa hovorí, že k prekvapeniu prvých misionárov kázali náuku, ktorá sa veľmi podobala tej
z počiatkov kresťanstva.“ 3
Keltskí misionári vysvetľovali svätú Trojicu na princípe trojlístka, čo opätovne poukazuje na adaptáciu
pôvodne predkresťanskej tradície: „Takýto koncept nebol úplne neznámy. Pôvodná Bohyňa − Matka, stelesnenie samotnej Zeme, bola ako všetky ostatné keltské bohyne takisto trojjediná. Podľa ich viery bola každá

1

HERM, G.: Die Kelten, Econ Verlag, Dűsseldorf 1975, citované podľa slovenského vydania Herm, G. : Kelti, Obzor, Bratislava 1985, s. 270.
2
EDEL, M., WALLRATH, B.: Die Kelten: Europas spirituelle Kindheit, Neue Erde Verlag, Saarbrücken, 2005. Citované podľa
českého vydania Edel, M., Wallrath, B.: Keltové, duchovní děti Evropy, Fontána, Olomouc 2009, s. 141.
3
EDEL, M., WALLRATH, B., op. cit., s. 141.
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bohyňa iba vytvarovaním jedinej, pôvodnej Bohyne − Matky. Rovnako ako sa u Keltov prešlo od matriarchátu k patriarchátu, premenil sa aj obraz bohov. Mužskí bohovia vychádzajúci zo ženskej bohyne získavali
postupne stále väčší význam, aby sa napokon zmenili na monoteistického kresťanského Boha a na mužskú
Trojicu.“ 4 Veľavravne môže v tomto smere pôsobiť aj neobyčajné nadšenie, s ktorým napríklad ešte aj dnes
Íri svätia Božiu matku, čo môže prameniť z pôvodného uctievania predkresťanskej Bohyne − Matky.
„Podobnosti v poňatí viery medzi keltským a kresťanským náboženstvom sa netýkali iba uctievania
prírody,“ dopĺňajú Claire Hamiltonová a Steve Eddy v knihe „Tajomný svet Keltov“. „Niektoré zásadné
princípy kresťanskej viery zodpovedali tým keltským. Predstava božského otca existovala v keltskom
ponímaní už v postave Dis Pater, Kristus Vykupiteľ bol potom reprezentovaný božským synom Mabonom.
Určité prvky tejto myšlienky môžeme nájsť tiež v príbehoch o iných božských synoch, ako bol napríklad Lleu
Llaw Gyffes. Rovnako tak sa v keltských mýtoch vyskytovala i koncepcia zrodenia z panny v podobe
príbehov o zázračných narodeniach budúcich hrdinov. Počas 6. storočia pápež Gregor podporoval
myšlienku zjednotenia týchto dvoch náboženstiev. Navrhol, aby staré pohanské rituály a kultové miesta
zostali zachované a boli vysvätené. Pohanské slávnosti sa tak premenili v kresťanské. Zo sviatku Yule sa
stali Vianoce a zo Samhaimu Dušičky, načo nasledoval Deň Všechsvätých. Z posvätných miest starých
bohov, akými boli napríklad studene, sa stali ,sväté studne‘, do stojacich kameňov boli vyryté kríže. Z mien
bohov sa stali mená svätcov.“ 5
Pre keltské kresťanstvo bola napríklad charakteristická premena, ktorou prešla svetlovlasá Brighit, dcéra
boha Dagda, ochrankyňa liečiteľov, básnikov, bojovníkov a kováčov, 6 kým sa nestala svätou Brigitou. Tá sa
stala nielen ochrankyňou roľníkov, ale aj národnou patrónkou Írska. Jedným z jej najpoužívanejších mien
v galštine je Muime Chriosd, teda „Kristova pestúnka.“
„Na Hebridách je Brighid známa ako Kristova pestúnka, čo jasne poukazuje na miešanie kresťanského
a pohanského vplyvu, ktoré je tu také bežné,“ píše Lorraine MacDonaldová. „Ako nevlastná Kristova matka
je samozrejme mimoriadne uctievaná, pretože nevlastní rodičia mali v keltskej spoločnosti mimoriadne
postavenie – vyššie ako skutoční rodičia, keďže vzťah s nimi bol považovaný za obzvlášť posvätný.“ 7
„Za hagiografiou kresťanskej svätice so zoznamom vykonaných zázrakov, ako aj za ľudovou a literárnou
tradíciou tak možno vystopovať postavu predkresťanskej bohyne,“ tvrdí Patrick Leo Henry v komentári
k zbierke írskych poém Dánta Ban. 8 A Fiona MacLeodová k tomu pripomína jednu z najkrajších keltských
legiend: „Jej najbežnejším menom na škótskych ostrovoch je Brighid nam Bhatta, svätá Bride Plášťová,
podľa svojho plášťa, do ktorého v Máriinej ťažkej hodine zabalila novorodeného Krista.“ 9
Aj príklad podivuhodnej premeny keltskej Brighit na svätú Brigitu je jedným z prejavov originality
keltského kresťanstva, názornou pomôckou pre každého, kto chce pochopiť Keltov. Do úvahy tak musíme
zobrať úctu k matriarchátu, intuitívne oceňovanie duchovna i pružnosť viery keltských kresťanov. Ak mytológia Keltov vypovedá o spôsobe ich života v predkresťanskej dobe, potom práve história ich cirkvi objasňuje, ako ten istý ľud absorboval nové vierovyznanie. „Na európskej pevnine oddeľuje latinská kultúrna vrstva
starú vieru od novej, no v Írsku sa zrazili obe viery priamo a splynuli oveľa dokonalejšie ako inde,“ píše
o počiatkoch íroškótskych misií Gerhard Herm. „Prekvapuje to už i preto, lebo vcelku by sa dalo predpokladať, že barbarskí ostrovania odmietali posolstvo z Galilei aspoň tak úporne, ako ho neskôr odmietali
napríklad Frízovia a Sasi. Ale pretože sa taký odpor očividne neprejavil, vynára sa ďalšia otázka: Bola keltská

4

Tamtiež, s. 142.
HAMILTON, C., EDDY, S.: Decoding the Celts. Revealing the Legacy of the Celtic Tradition, Ivy Press Limited, 2008.
Citované české vydanie HAMILTONOVÁ, C., EDDY, S.: Tajemný svět Keltů. Poodhalené dědictví keltské tradice, Zoner
Press, Brno 2009, s. 172.
6
Brighit bola známa aj ako „Plameň Írska“ či „Ohnivý šíp“, Breo-Saighit. Okrem bohyne kováčskej vyhne bola aj patrónkou
domáceho ohniska, čo poukazuje na jej ohňovú podstatu. Podľa legendy sa po Brighitinom narodení pri východe slnka
objavil nad jej hlavou ohnivý stĺp siahajúci až do nebies a jej rodný dom vyzeral akoby ho zachvátili plamene.
7
MACDONALD, L.: The other face of Bride, In: Dalriada Celtic Heritage Trust, 1995.
8
Henry, P. L.: Dánta ban. Poems of Irish women early and modern, Mercier Press, Dublin, 1991.
9
MAC LEOD, F.: The Winged destiny; Studies in the spiritual history of the Gael, Heinemann, London, 1910. V skutočnosti
je Fiona MacLeodová pseudonymom škótskeho spisovateľa Williama Sharpa (1855−1905), ktorý knihu napísal spoločne so
svojou manželkou Elizabeth A. Sharpovou.
5
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obrazotvornosť lepšou živnou pôdou pre Ježišovo učenie ako germánsky mýtus?“ 10 A v nadväznosti na
túto otázku − bolo by sa kresťanstvo rýchlejšie ujalo v rýdzo keltskej kontinentálnej Európe, podobne, ako to
bolo v Írsku a Škótsku?

Horliví veriaci z ostrovov
Keltská cirkev mala vlastné špecifiká, medzi ktoré patrila predovšetkým služba blížnym a obeť, ktorú prinášali
v niektorom z troch druhov martýrií spojených s určitou farbou: bielou obeťou bol odchod z domova na
ďalekú misijnú cestu, zelenou viesť pustovnícky život a červenou položiť život za evanjelium. Toto vysvetlenie
je, prirodzene, trochu zjednodušené, aj keď vystihuje podstatu – červená farba nemusela vždy jednoznačne
symbolizovať krv a zelená les či lúku. V každom prípade je zelená národnou farbou Írov a je možné i to, že
keď sa im neušlo červené martýrium, o to ochotnejšie oddávna podstupovali zelené, hoci – ako sa zmieňuje
anglosaský polyhistor Beda Venerabilis (672−735) – „ani ono nebolo bez tŕnia.“ Pre Európu však najväčší
význam malo biele martýrium keltských frátrov. „Povesť týchto cudzích mníchov, ktorí sa venovali modlitbe,
žili veľmi stroho, budovali domy a obrábali pôdu, sa veľmi rýchlo rozšírila a pritiahla pútnikov i kajúcnikov,“
pripomenul ich dejinnú úlohu v júni 2008 na generálnej audiencii vtedajší pápež Benedikt XVI. „Predovšetkým mnoho mladých žiadalo o prijatie do mníšskej komunity, aby mohli ako oni žiť týmto príkladným životom, ktorý obnovoval zem i duše. S novou kultiváciou pôdy sa začala aj nová kultivácia duší.“ 11 Preto
nečudo, že sa k tejto výnimočnej vízii dnes hlási mnoho ľudí, ktorí v nej našli novú inšpiráciu, ako píšu:
„Ľudstvo čelí blížiacej sa ekologickej kríze, neustále plienenie sveta ohrozuje všetok život. Mnoho kresťanov
po celom svete si uvedomuje, že na tom majú svoj podiel protipohanské postoje ranej rímskokatolíckej
cirkvi, ktorá učila, že príroda je ,porazená‘ a mala by byť podmanená človekom. Mnoho kresťanov tak teraz
hľadá cestu vpred a zisťuje, že keltsko-kresťanská cirkev ponúka cenný model, ako prispôsobiť svoju vieru
súčasným potrebám našej planéty. Vo svojej podstate je totiž keltské kresťanstvo prírodným a holistickým
náboženstvom. Má úctu ku všetkému živému a oslavuje prírodu, uznáva Boha ako stvoriteľa. Má ekumenický charakter, snaží sa urovnávať spory medzi jednotlivými vierami. Rešpektuje rovnoprávnosť žien a cení
si hodnoty intuície a tvorivosti. Mnoho ľudí verí, bez toho, aby sa tým odkláňali od kresťanskej viery, že
keltský model ponúka cestu ku koreňom.“ 12
Organizácia keltskej cirkvi, ktorej kolískou bolo predovšetkým Írsko a Škótsko, sa v niektorých ohľadoch
líšila od cirkvi na európskej pevnine predovšetkým v absencii diecézneho systému, v detailoch vzťahujúcich
sa na administratívu, liturgickú prax či výpočet cirkevných sviatkov (napríklad dátumu Veľkej noci). „Tieto
rozdiely sa však nikdy netýkali náuky katolíckej cirkvi,“ pripomína slovenská religionistka Jana Sofková, 13
kým nemecký historik Gerhard Herm dopĺňa: „V keltskej cirkvi sa nezrodilo nijaké závažné kacírstvo. Bola
počestne katolícka, neprejavovala sa však v dómoch či bohato členenej hierarchii, ale vo väčších či menších mníšskych pospolitostiach. A všade ju prijímali bez boja. Ak sa to tak odohralo, potom stojíme pred
najväčšou hádankou dejín, pred metamorfózou, ktorú nemožno vysvetliť a len ťažko ilustrovať.“ 14
Kľúčom k riešeniu tejto hádanky môže byť samotná keltská spiritualita, ktorá prostredníctvom kresťanstva obnovila hlboký cit pre Božiu prítomnosť formujúcu život veriaceho tak, že každá chvíľa či každé miesto
môže v sebe niesť príležitosť osobného stretnutia s Bohom. Isteže v tom bol aj spôsob, ako sa keltská
spiritualita vyrovnala s vlastnou predkresťanskou minulosťou, keďže Kelti mali oddávna bytostný vzťah
k stvoreniu a jeho prejavom. „Všetko vnímali previazane a súvzťažne: posvätné a všedné nebolo dôsledne
oddelené, život a smrť stáli v jednom kolobehu a celku, svet mal svoju kontinuitu s ľudskou dušou,“ vysvetľuje česká kultúrna antropologička Kristýna Obrdlíková. „Posvätné a nadprirodzené je prítomné a konkrétne v každom okamihu ľudského života a jeho konania. Takéto vnímanie univerza sa potom premietlo aj
do kresťanstva a prijalo tak novú podobu a nové spôsoby prežívania tohto sveta. Stretnutie svätého
a bežného bolo možné kdekoľvek a kedykoľvek – preto tu neexistoval problém v prijatí človeka, ktorý bol
10

HERM, G., op. cit., s. 274.
JESENSKÝ, M.: Keltské kresťanstvo bolo praktické a každodenné, Katolícke noviny, roč. 129, č. 11 (16.3. 2014), s. 10.
12
HAMILTON, C., EDDY, S., op. cit, s. 182−183.
13
JESENSKÝ, M.: Keltské kresťanstvo bolo praktické a každodenné, op. cit., s. 10.
14
HERM, G., op. cit., s. 270.
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zároveň Bohom. Prítomnosť je tvorená Božou prítomnosťou, rovnako tak tvorí človeka, rodiny a spoločenstvo. Táto prítomnosť predpokladá lásku a očakáva odpoveď. Vedie ku činnosti, spravodlivosti a starostlivosti o druhých.“ 15

Putovanie je cesta k domovu
Práve starostlivosť o druhých, o spásu ich duše viedla keltských misionárov k vykonávaniu evanjelizačných
ciest, ktoré sa aj do našich dejín zapísali ako íroškótske misie šíriace kresťanstvo aj na našom území ešte
pred príchodom sv. Konštantína a Metoda. Pôsobenie íroškótskych misionárov malo veľký úspech vďaka ich
hlbokému presvedčeniu a príkladnému životu. Na evanjelizačné cesty sa vydávali na základe vlastného
rozhodnutia vyplývajúceho z pevnej viery. Podľa svätého Kolumbána bolo putovanie hľadaním miesta vlastného vzkriesenia a cestou do neba, pravého domova: „Kresťania musia cestovať ako hostia sveta na ceste
domov.“ Šírením evanjelia medzi pohanmi alebo v krajinách, kde kresťanstvo ešte nezapustilo hlbšie korene,
napodobňovali samotných apoštolov rozoslaných do všetkých kútov sveta, ako opäť pripomínal svätý
Kolumbán: „Na zemi pre nás niet žiadneho domova, pretože náš Otec je na nebesiach. Riadení zhora sa
preto musíme po svete rýchlo náhliť a nepreceňovať prítomnosť, vždy mať na mysli nebeské veci a pozemskými opovrhovať.“ 16
Zvláštny význam pre keltských misionárov malo hlavne povolanie Abraháma, ktorý pre svoju vieru
neváhal odísť z rodného domu a milovanej vlasti (Gn 12,1): „Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva
a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.“ Svoju úlohu tu mohla zohrávať aj láska k putovaniu
a dobrodružstvu, typická všeobecne pre Keltov.
Chlapcov pripravovaných na toto poslanie sa vo veku päť až sedem rokov ujímali kňazi, ktorí sa po
získaní základného vzdelania uchádzali o prijatie do kláštornej školy. Tu si učenosť v oblasti gramatiky,
rétoriky a matematiky dopĺňali o znalosť latinského jazyka, teológie v najširšom zmysle a výkladu Písma
Svätého. Aj keď si duchovní uvedomovali úskalia poznania, predsa len riziká vyplývajúce z neznalosti
považovali za neporovnateľne väčšie. Ako píše historik John Ryan, pre keltské myslenie bol „negramotný
mních protirečením.“
Kvalifikované evanjelizačné úsilie preslávilo keltských misionárov vo veľkej časti Európy. Na cesty sa
vydávali spravidla v skupinách tvorených tuctom mníchov na čele s trinástym, ktorý ich viedol ako
pripomienku na Ježišove cesty s dvanástimi učeníkmi. V priebehu 6. a 7. storočia vyslalo Írsko na pevninu
115 misionárov na územie dnešného Nemecka, 45 do Francúzska, 44 do Anglicka, 36 do Belgicka, 25 do
Škótska a 13 do Talianska. 17 Pre ich možný vplyv na pokresťančovanie našich veľkomoravských predkov
má význam predovšetkým evanjelizačné úsilie svätého Kolumbána (od roku 612) a svätého Kiliána (od roku
680) na území Franskej ríše, či svätého Ruperta v Bavorsku po roku 700. Pôsobenie keltských misionárov
vrcholilo v rokoch 745−784 za vedenia salzburského biskupa Virgila, ako aj pasovského biskupa Sidonia,
ktorí boli írskeho pôvodu. „Na miestach, kam sa írski mnísi dostali, zavádzali svoje zvyky, osobitný rítus,
zvláštnu tonzúru, originálny veľkonočný kalendár, neutíchajúcu záľubu v zakladaní kláštorov, z ktorých útočili
proti modlám, pohanským zvykom a šírili na vidieku evanjelium.“ 18

Kelti medzi Slovanmi
Fráter Jonáš, životopisec svätého Kolumbána, zanechal informáciu o tom, že svätec zamýšľal odísť do
krajiny Venetov, teda Slovanov, aby „osvietil ich zatemnenú myseľ svetlom evanjelia.“ 19 K jeho osobnej

15

JESENSKÝ, M.: Keltské kresťanstvo bolo praktické a každodenné, op. cit., s. 10.
JESENSKÝ, M.: Keltské kresťanstvo bolo praktické a každodenné, op. cit., s. 10−11.
GNIP, M.: Írsky vplyv na kultúru Európy raného stredoveku, Auspicia, roč. III, č. 2 (2006), s. 9.
18
Pozri LE GOFF, J.: La civilisation de l'Occident Médiéval, Arthaud, Paris 1964. Citované podľa českého vydania LE GOFF,
J.: Kultura středověké Evropy, Vyšehrad, Praha 2005, s. 175.
19
Íroškótske misie u Slovanov, a špeciálne na Veľkej Morave, sú stále predmetom výskumu, ten je však i v súčasnosti
nedostatočný, ako vyplýva i z názoru cirkevnej historičky Ivany Čechovej: „Vedecké stanoviská k úlohe íroškótskych mníchov v ranom stredoveku sa líšia od glorifikácie po negáciu. Je potrebný výskum participácie íroškótskych mníchov pri
16
17
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účasti na tomto misijnom diele síce nedošlo, ale jeho horliví nasledovníci evanjelizovali Slovanov predovšetkým v oblasti pôvodných rímskych provincií Noricum a v Dolnej Panónii, pričom za dôkaz o ich pôsobení na
Veľkej Morave považoval archeológ, vysokoškolský profesor a kňaz Josef Cibulka (1886−1968) výskum
pozostatkov kostola v Modrej pri Velehrade, ktorého pôdorys evidentne vychádza z íroškótskej cirkevnej
architektúry. Je to skutočne fascinujúca predstava, ak si uvedomíme, že bratia svätého Kolumbána, ktorí
zakladali kostoly po celej Európe, prešli tisíce kilometrov, aby misiou „keltského kresťanstva“ pripravili pôdu
pre účinkovanie slovanských vierozvestcov, svätých Cyrila a Metoda, ako píše Josef Cibulka: „Zvláštnym
rysom írskeho mníšstva bolo putovanie, a to na sväté miesta, ako aj za misijnou činnosťou. Už v 6. storočí
sa ujali misie na orknejských a shetlandských ostrovoch. Od 6. storočia prichádzali írski mnísi, biskupi
a zasvätené panny na pevninu. Tu vzbudzovali už na prvý pohľad záujem. Boli zbavení vlasov v prednej časti
hlavy, od ucha k uchu, pričom vlasy vzadu splývali až na ramená. Povestná bola kambuta – barla. Na krku
mali zavesené ostatky, na ramenách posvätné knihy a fľaše s vodou. Väčšina týchto mníchov a biskupov
zostala neznáma, je ale isté, že v priebehu 7. až 8. storočia sa ich učenie rozšírilo od Islandu až po Španielsko, od Atlantiku až k Dunaju, od Írska až k Salzburgu.“ 20
Je zaujímavé, ako niektorí autori pripúšťajú, že mohutná misionárska činnosť íroškótskych mníchov
sv. Kolumbána (543−615) mohla v neskorších storočiach okrajovo zasiahnuť aj Kysuce: „Podľa spomenutej
teórie pôsobili íroškótski misionári priamo na Kysuciach a založili niekoľko misijných kostolíkov, zväčša
drevených, a preto nezachovaných. Jedným z nich mohol byť aj spomínaný kostol nad Zborovom, Krásnom
a Klubinou. Podľa tejto koncepcie sa po íroškótskej misii zachoval i názov osady „Kolumba“ (Kolumbina),
pomenovanej po íroškótskom mníchovi svätom Kolumbánovi. Postupom času sa z tohto staroslovenského
názvu vytratila nosovka a vzniklo dnešné pomenovanie – Klubina.“ 21
Významný slovenský archeológ Anton Petrovský-Šichman (1919−1967) v tejto súvislosti predpokladal
možnú existenciu íroškótskeho misijného kostola na pomedzí chotárov kysuckých obcí Zborov na Bystricou
a Klubina, pričom názov druhej z nich odvodzuje ako toponymum z mena Kolumbán: „Nemožno vylúčiť, že
na návrší medzi Krásnom a Klubinou, ovládajúcom spomínanú križovatku, stál drevený misijný kostolík,
zasvätený snáď sv. Columbovi. Názov Klubina mohol označovať jeho zasvätenie, názov Zborov zase prosto
jestvovanie kostola. Horné Kysuce sú chudobné, títo mnísi tu kostol mohli založiť skôr so zreteľom na
prechod medzinárodnej cesty údolím Váhu a Kysuce cez hraničný hrebeň Beskýd. Z obdobného zreteľa
vznikli kláštory aj v niektorých alpských priesmykoch. Budúci výskum snáď zistí ďalšie stopy o predpokladanom kostole týchto mníchov medzi Krásnom a Zborovom.“ 22
Na základe výskumu ruín kostola na Koscelisku v Radoli, dodnes považovanom za najstarší kresťanský
chrám na Kysuciach, prišiel Petrovský-Šichman k záveru, že „kostol v Radoli mal obdobný pôdorys ako
niektoré kostoly íroškótskej misie v západnej Európe.“ 23 Inými slovami, že ide o možný prejav výskytu
keltského kresťanstva na Kysuciach dávno pred pripojením tohto regiónu k Uhorsku.

kristianizácii Slovanov, ich prípadný vplyv na cirkevné inštitúcie v slovanských krajinách, prítomnosť mníchov u Ostrov
v slovanskej oblasti. Potrebný je výskum íroškótskeho vplyvu na kultúru ranostredovekých slovanských kostolov, analýza
výskytu íroškótskych termínov a mien, zmienky v rôznych dobových dokumentoch.“ Pozri ČECHOVÁ, I.: Vplyv misie
solúnskych bratov – 1150. výročie, Acta theologica et religionistica, č. 2 (2013), s. 53. Poľský historik Piotr Boroń nedávno
upozornil na skutočnosť, že íroškótsky pôvod nie je vždy jednoduché preukázať a často tak možno usudzovať iba podľa
mien mníchov. Zložitosť problému ilustroval aj prípadom, kedy bol prívlastok sclavorum mylne prepísaný ako scotorum, čo
následne viedlo k vzniku tradície o škótskom kláštore. Bližšie pozri BOROŃ, P.: Iroscottish Attempts to Christianize the
Slavs – Sources and Myths of Historiography, In: Duchovné, intelektuálne a politické pozadie cyrilometodskej misie pred jej
príchodom na Veľkú Moravu. Univerzita Konštantína Filozofa, Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda,
Nitra 2007, s. 60−73. V tejto štúdii autor rozoberá írske rukopisy nachádzajúce sa v Poľsku, skúma ich pôvod a komentuje
správy o Slovanoch v hagiografiách sv. Kolumbána a sv. Amanda.
20
CIBULKA, J.: Velkomoravský kostel v Modré u Velehradu a začátky křesťanství na Moravě, Nakladatelství ČSAV, Praha,
1958.
21
PODMANICKÝ, J.: Za oponou kysuckých dejín, Vzlet, Čadca, 2002, s. 70.
22
JESENSKÝ, M.: Kysuce v dobe Veľkej Moravy, In: Cyril a Metod a slovanský svet. Zborník z konferencie, Georg, Žilina
2013, s. 40.
23
Tamtiež, s. 41.
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Posolstvo keltského kresťanstva
Kostoly keltskej cirkvi neboli okázalé, najčastejšie pozostávali z hlavnej lode a oltárneho priestoru. Strechy
mali krytinu zo štiepaného dreva, niektoré však boli vybudované z kameňa. Typickým architektonickým
prvkom bola aj vysoká kruhová veža slúžiaca ako zvonica. Chrám bol obohnaný kruhovou, niekedy aj viacnásobnou, ohradou plniacou obranné účely. Ak išlo o kláštor, v areáli sa nachádzali mníšske domčeky
v tvare včelích úľov postavené z nasucho kladeného kameňa, na významnejších miestach tu bola škola,
skriptórium, hospic či dielne. Tu bol situovaný aj cintorín, na ktorom pochovávali obyvateľov kláštornej
osady. Jedinečnými znakmi keltského kresťanstva rozmiestnenými na cirkevných pozemkoch, ale aj vo
voľnej krajine, boli bohato zdobené kamenné kríže, ktorých kolmé brvno s vodorovnými ramenami spája
kruh. Ten bol zobrazovaný ako veniec, starobylý symbol víťazstva ako pripomienka Ježišovho triumfu nad
smrťou, niekedy tiež pozostávajúci z kvetín a ovocia symbolizujúceho znovuzrodenie a obnovu. Kruh znázorňoval tiež celistvosť, vzájomnú previazanosť sveta Boha, stvorenia a Stvoriteľa kolobehu bez začiatku
a konca. Keltské kresťanstvo, ako píše anglická religionistka Esther de Waalová, bolo „praktické a každodenné, spájajúce a prežívané, tvoriace most medzi činorodým a rozjímajúcim životom a spájajúcim ho do
jedného.“ 24
Práve pre toto hlboké spirituálne posolstvo slávili íroškótski misionári úspech pri svojom
evanjelizačnom diele v Európe, verní odkazu svätého Kolumbána, ktorého zásluhy právom ocenil Benedikt
XVI. nadmieru aktuálnymi slovami: „Svojou duchovnou energiou, vierou, láskou k Bohu a blížnemu sa
Kolumbán skutočne stal jedným z otcov Európy: aj dnes nám ukazuje, kde sú korene, z ktorých sa naša
Európa môže opätovne zrodiť.“ 25

24
25

WAAL, E. DE: Every earthly blessing: rediscovering the Celtic tradition, Morehouse Publishing, Harrisburg, 1999.
JESENSKÝ, M.: Keltské kresťanstvo bolo praktické a každodenné, op. cit., s. 11.
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Čo dnešní čitatelia dlhujú Keltom?
Knihy inšpirované svetom Keltov
Mgr. Tibor Ondrušík, Krajská knižnica v Žiline
V prvom tisícročí p. n. l., v čase, keď geniálne osobnosti antických národov Stredomoria obohacovali svet
o filozofiu, prírodovedné poznanie, literárne skvosty, úchvatné diela monumentálnej architektúry či prepracovaný systém práva, v oblasti na sever od Álp sa rozprestierala doména keltskej civilizácie. Kelti, ktorých
meno nie je etnonymom, ale súhrnným gréckym pomenovaním pre obyvateľstvo týchto nehostinnejších
končín, nedosiahli žiaden z uvedených kultúrnych výdobytkov. Nechýbala im však vysoká civilizačná úroveň,
podobná tej stredomorskej. Vynikli v spracovaní surovín, najmä kovov, v kováčstve, mincovníctve, hrnčiarstve, poľnohospodárstve, obchode, vojenstve i v umeleckom remesle. Najmä po nadviazaní kontaktov
s juhom Európy sa naplno prejavila ich charakteristická črta. „Obdivuhodná schopnosť preberať technické
i kultúrne výdobytky antiky, ďalej ich rozvíjať a sprostredkúvať určila keltským kmeňom v európskej kultúre
priam dejinnú úlohu.“ 26
Tento dejinný prínos Keltov sa prejavil v celom pásme ich pôsobnosti, teda aj na dnešnom slovenskom
území, kde keltská kolonizácia cestou kmeňových presunov napomáhala rýchlemu šíreniu technického
pokroku. 27
Hoci Kelti boli zbehlí v staviteľstve, nezanechali po sebe chrámy ani svetské reprezentačné budovy,
úplne im stačilo realizovať sa pri výstavbe dômyselných fortifikačných systémov. Dokázali sa účinne
zoskupiť v boji, no nikdy sa nezorganizovali do jednotného štátneho útvaru. 28
Keltská mentalita bola hlboko nábožensky založená, ponorená v mytológii, spätá s prírodou a aj napriek
na svoju dobu prvotriednemu zvládnutiu technickej stránky každodenných pozemských činností rozhodne
zameraná na posmrtný život.
Tieto zásadné odlišnosti od antických civilizácií sa prejavili v tom, že kým v oblasti civilizačných
výdobytkov sa im Kelti bez väčších problémov vyrovnali, vo viacerých sférach kultúry zostali takmer
neplodní. Pravdepodobne preto pri hodnotení vplyvu na vznik a formovanie európskej civilizácie zostávajú
Kelti v porovnaní s antikou právom v ústraní. 29
Príčinu tohto stavu treba pravdepodobne hľadať, paradoxne, vo filozofii keltskej duchovnej elity. Druidi
nežičili uchovávaniu písomných záznamov, či už z obavy, aby ich náuka nepadla do rúk nepovolaným alebo
z iného dôvodu. Spoliehali sa výlučne na silu pamäti a hovoreného slova. Je nanajvýš zaujímavé, že ich
postoj v tejto otázke mal veľmi blízko k stanovisku Platónovmu. Rovnako paradoxne, veľký grécky mysliteľ,
ktorý po sebe zanechal v písomnej podobe jedno z najúchvatnejších diel ľudského ducha vôbec, mal
o hodnote knihy len nízku mienku a považoval ju za nádobu nevhodnú pre múdrosť. 30 Práve pamäť nazval
veľkou a najmocnejšou bohyňou. 31
Sme teda nútení konštatovať, že Kelti k rozvoju knižníc, knihovníctva, knižnej kultúry, ba ani literatúry
neprispeli priamo. Preto nám zostáva pátrať po tom, akými spôsobmi sa v priebehu dejín stávali inšpirátormi
a nepriamymi pôvodcami hodnôt, za ktoré dnešní čitatelia či návštevníci knižníc môžu byť vďační.

26

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. 1998. s. 55−56.
Porov. MARSINA, R. a kol. Dejiny Slovenska I (do roku 1526). 1986. s. 45.
Radomír Pleiner, ktorý sa týmto problémom podrobne zaoberal, dospel k názoru, že Kelti k štátu smerovali, ale keltský
štát nikde nedostal príležitosť dotvoriť sa kvôli vonkajším intervenciám nepriateľských síl. Porov. PLEINER, R. Otázka státu
ve staré Galii. 1979. s. 90.
29
Na druhej strane, v súvislosti s úvahou o vzniku európskej civilizácie sa často úplne zabúda na význam obyvateľstva
Európy na sever od Álp, teda aj Keltov. Porov. BŘEŇ, J. Doslov. In FILIP, J. Keltská civilizace a její dědictví. 1995. s. 229.
30
Porov. EKSCHMITT, W. Paměť národů. 1974. s. 208.
31
Porov. CEJPEK, J. a kol. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2002. s. 7.
27
28
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Už v staroveku sa Kelti stali predmetom záujmu a štúdia svojich južných susedov. Od nich sa zachovali
cenné pramene o keltskej povahe, histórii, materiálnej i duchovnej kultúre. Písomné záznamy o Keltoch
zanechal celý rad učených a svetaznalých Grékov a Rimanov. Historici, zemepisci, cestovatelia, filozofi
zhromaždili poznatky o ľude za Alpami vo svojich dielach. Spolu s archeologickými nálezmi a stredovekými
literárnymi pamiatkami z Írska a Walesu tvoria hlavné zdroje poznania Keltov v súčasnosti. Keltov, či už
pod názvom Keltoi, Celti, Celtae, Celtici, Galli, Gallici alebo Galatae, spomínajú Hesiodos, Hekataios z Milétu,
Hérodotos, Pytheas, Eforos, Platón, Aristoteles, Dionýsios Periegétes, Poseidónios, Diodóros Sicílsky,
Strabón, Pausanias, Caesar, Livius, Plínius Starší, Lucanus, Tacitus i Ammianus Marcellinus. Tieto hodnotné
svedectvá sú síce dobové a aktuálne, ale dnešní bádatelia vidia ich slabinu v tom, že pochádzajú od nepriateľov Keltov a tí nemuseli mať vždy v záujme vykresliť ich realisticky a objektívne. 32
V priebehu storočí možno u antických autorov sledovať zmeny pohľadu na keltské etnikum ako reakcie
na zmeny susedských pomerov. V 6. a 5. stor. p. n. l. boli označovaní za Keltov všetci barbarskí obyvatelia
severozápadnej a západnej Európy od Iberského polostrova po prameň Dunaja. Neskôr, v 4. až
2. stor. p. n. l. boli v dôsledku priameho kontaktu predstavovaní ako hrozba civilizácie. Napokon,
v posledných dvoch storočiach pred zmenou letopočtu, keď nebezpečenstvo zo strany Keltov pominulo, boli
vnímaní ako vznešení divosi, pričom začala byť zdôrazňovaná ich antropologická odlišnosť od civilizovaných
národov Stredomoria. 33
Informácie o Keltoch v antických písomných prameňoch sú teda iste do určitej miery skreslené, i keď
nepochybne sa opierajú o pravdivé jadro. Každopádne, o tento nerovnovážny stav sa zaslúžili hlavne samotní Kelti, keď sa rozhodli nezanechať budúcim generáciám žiadne písané svedectvo o sebe ani o iných.
Neznamená to však, že sa keltský živel stal iba predmetom antického písomníctva, bez toho, aby sa
tvorivo podieľal na jeho vzniku. Keltské rodiny pod rímskou nadvládou v severnej Itálii dali svetu takých
mužov latinskej literárnej tradície, akými boli Cato, Varro, Catullus a Vergílius. 34
Ťažko povedať, aké meno by niesol dokument od sv. apoštola Pavla, dnes nazývaný List Galaťanom,
a či by tento novozákonný spis v polovici prvého stor. n. l. vôbec vznikol, ak by Kelti po jednom zo svojich
výbojov v 3. stor. p. n. l. nezaložili kráľovstvo v Malej Ázii.
Práve v súvislosti s kresťanstvom môžeme v období stredoveku hovoriť o pravdepodobne najvýznamnejšom prínose keltskej civilizácie do dejín knižníc a knižnej kultúry. Hoci antický element bol nevyhnutným
základom tohto úspechu 35, boli to práve potomkovia Keltov z Britských ostrovov, ktorí sa po prijatí
kresťanstva zásluhou sv. Patrika a jeho nasledovníkov stali významnými nositeľmi kultúry a vzdelanosti
vo veľkej časti Európy.
Írskemu monasticizmu a následným írsko-škótskym misiám v ranostredovekej Európe, ich kláštorným
skriptóriám a knižniciam, vďačíme za vznik nádherne iluminovaných rukopisov v keltskom štýle.
Po príchode sv. Patrika sa kresťanstvo na Zelenom ostrove rýchlo etablovalo. Hlboko náboženská
a mystická povaha miestneho ľudu čoskoro viedla k utvoreniu špecifickej írskej cirkvi, ktorej charakteristickou črtou bola tendencia k asketickému kláštornému životu.
Írsko malo v spustošenej západnej Európe v prvých storočiach po zániku Západorímskej ríše jedinečné
postavenie. Krajina nielen nikdy nebola podrobená Rimanmi, ale vďaka okrajovej polohe unikla vlne drancovania a po hladkom prechode na kresťanskú vieru pokračovala v nerušenom vývoji. Mnísi z početných
nových kláštorov sa vrhli do opisovania a zhromažďovania kníh s mimoriadnym zápalom a vytvorili unikátny
vlastný štýl knižnej výzdoby, v ktorom sa uplatňovali abstraktné motívy a ornamenty pôvodom z keltskej
mytológie. 36 „V tomto štýle vznikli prevažne maliarske diela, založené na zložitých kombináciách rozmani-

32

Porov. PODOLINSKÁ, T. Keltská mytológia. In Historická revue. 2008, roč. 19, č. 9, s. 55−56.
Porov. CUNLIFFE, B. Keltové. 2009. s. 193−195.
Porov. PENNICK, N. The Celtic Cross. 1998. s. 10.
35
L. Lengyel, zástanca keltského prístupu ku skutočnosti, priznáva, že v období po prelome letopočtov, keď sa Západ ocitol
pred voľbou medzi keltskou a latinskou alternatívou, keltská intuícia relativity, unikajúca pred nadvládou logiky, založenej
na zmyslovej skúsenosti, nedokázala ponúknuť nič dokonale prepracované ani prakticky použiteľné. Porov. LENGYEL, L.
Tajemství Keltů. 2010. s. 26.
36
Porov. CEJPEK, J. a kol. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2002. s. 45.
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tých ornamentov a na hre veľmi jemnej polychrómie. Mimoriadna originalita tohto umenia vzbudila údiv
všetkých historikov umenia.“ 37
O rozkvete knižnej výzdoby, nadväzujúcej na staroveké keltské umenie, svedčí nádhera jej vrcholných
diel. Od evanjeliárov z Durrow a Lindisfarne zo 7. a 8. stor., v ktorých možno obdivovať prekrásne záhlavia
kapitol, monumentálne iniciály, abstraktné dynamické ornamenty a celostranové obrazy evanjelistov lemované pletencami, 38 až po Evanjeliár z Kellsu z prelomu 8. a 9. stor. „Pre dokonalú maliarsku techniku
a estetickú účinnosť sa pokladá táto kniha za vrchol írskeho ilustračného umenia a za jednu z najvzácnejších
kníh v celých dejinách umenia.“ 39
Mnohé hlavné črty írskych iluminácií nájdeme už v pôvodnom keltskom umení: anikonickosť, abstraktnosť, geometrickosť, krivky, špirálovité vzory, silnú štylizáciu figurálnych motívov a tvorbu tvarov nezávislých
na prírode. 40
V 7. a 8. stor. nastala doba, ktorej sa často hovorí zlatý vek Írska. Vďaka tomu, že sa spojili dva
pohľady na svet – starý keltský a nový kresťansko-latinský, írski umelci interpretovali osobitným štýlom nové
námety ponúkané kresťanskou vierou, a to nielen v knihách, ale i do kameňa na keltských krížoch a do kovu
na liturgických predmetoch. Napriek cudzím vplyvom írske kresťanské umenie nikdy nezaprelo keltské
korene a aj vďaka tomu dnes môžeme študovať staroírske zákonníky a legendy. 41
V Írsku i v ďalších krajinách na pobreží Atlantického oceánu sa v stredoveku keltský vplyv prejavil tak
vo výzdobe kníh, ako aj v obsahu ich textov. Starý keltský jazyk sa v Írsku rozvíjal aj v dobe romanizácie
iných európskych krajín v storočiach po zmene letopočtu. Dôsledne ústne udržiavanú tradíciu zašlých čias
dobre poznali aj mnísi z kláštorov a v priebehu času ju zaznamenali v domácej nárečovej literatúre, ktorá sa
tak stala najstaršou v barbarskej časti Európy. 42
Výsledkom snahy básnikov a mníchov dať krajine starobylé a slávne dejiny bola kronika Lebor Gabála
Érenn (Kniha o dobývaní Írska). 43 Mala uchovať odkaz miestnych keltských mytologických tradícií
a zároveň ich uviesť do súladu s tradíciami židovsko-kresťanskými. Až do 17. stor. bola považovaná
za nedotknuteľné historické dielo. 44
Starobylú írsku ľudovú tvorbu, zachovanú v stredovekých rukopisoch, delíme na štyri cykly: Mytologický, Historický, Fenianský a Ulsterský, ktorého najväčším eposom je slávny Táin Bó Cuailnge (Krádež
býka z Cuailnge). 45
Vo Walese vznikol Mabinogion – spísaná zbierka po stáročia ústne vznikajúcich povestí. Popri írskych
dielach je najbohatším prozaickým prameňom k mytológii ostrovných Keltov. 46
Po všetkých stránkach je bytostne keltská aj povesť o kráľovi Artušovi a jeho rytieroch okrúhleho stola.
Artuš pravdepodobne skutočne žil v 5. stor. a jeho meno sa spája s posledným odbojom Britov proti
Anglosasom, s hľadaním grálu i príbehom o Tristanovi a Izolde. 47
Tieto zapísané mýty a legendy z predkresťanských dôb dnes predstavujú najdôležitejší zdroj informácií
o keltskej mytológii. Kláštorné knižnice okrem toho obsahovali množstvo antických diel. Mnísi na misiách
do kontinentálnej Európy so sebou vždy prinášali knihy, ktoré vytvorili základy knižníc novovzniknutých
kláštorov na území štátov Beneluxu, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Talianska. Bez tejto ich
kultúrnej aktivity by sme dnes o antickej literatúre nevedeli takmer nič, keďže klasické centrá západného
Ríma boli v dobe sťahovania národov zničené. 48
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Porov. PIJOAN, J. Dejiny umenia 3. 1987. s. 199−203.
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40
Porov. VITALI, D. Keltové. 2008. s. 37. Porov. FILIP, J. Keltská civilizace a její dědictví. 1995. s. 193−196.
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Porov. MOODY, T. W. – MARTIN, F. X. a kol. Dějiny Irska. 1996. s. 60.
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Epochu jedinečného rozkvetu Írska ukončili Vikingovia, no v kontinentálnej Európe, ktorá prežívala
niekoľko storočí trvajúci úpadok vzdelanosti, sa írsky vplyv čoskoro prejavil v karolínskej renesancii
vo Franskej ríši. Alcuin z Yorku bol poprednou osobnosťou kultúry a správcom knižnice na dvore Karola
Veľkého a aj ďalší írski učenci ako Sedulius Scottus a Johannes Eriugena boli v tom čase vychýrení. 49
Staroveké keltské komunity sa nikdy nepovažovali za jeden národ a už vôbec nie za Keltov. Napriek
tomu, že sa pojem Kelti na viac než tisíc rokov vytratil z povedomia a opakovane ho zaviedol až škótsky
historik George Buchanan v 16. stor. 50, Kelti boli v novoveku znovuzrodení v súvislosti so vznikom moderných národov a národných štátov.
Početní historici a jazykovedci v západnej Európe odkazovali na Keltov v snahe pripísať svojim národom
čo najvznešenejšiu a najstarobylejšiu genealógiu. Íri, Škóti, Walesania a Bretónci sa začali považovať
za potomkov Keltov.
Keltománia vyvrcholila v 19. stor. v súvislosti s hnutím romantizmu. Začali sa množiť keltské spolky,
publikácie, kongresy, slávnosti a vznikali umelé obyčaje a tradície pre podporu turizmu v týchto krajinách.
„Kelti sa považovali za najstarší národ na svete, aj Adam a Eva boli Kelti, pripisovali im každú pamätihodnosť, falšovali ich literárne diela a tzv. pankeltizmus sa staval do ideologického protikladu ku germánskej
vojenskej legende a britskému imperializmu.“ 51
Napriek tomu, alebo azda práve preto, sa v novoveku Kelti stali inšpiráciou popredných tvorcov európskej kultúry, akými boli Herder, Goethe, Chateaubriand a Wagner 52, nehovoriac o spisovateľoch ako William
Butler Yeats, Dylan Thomas či Seamus Heaney, ktorí sa ku keltskému odkazu otvorene hlásili.
Encyclopædia Britannica uvádza ako keltskú literatúru všetky diela napísané v írskej a škótskej gaelčine,
mančine, waleštine, kornčine a bretónčine, od vzniku týchto jazykov až po dnešok, resp. ich zánik. 53
Do dnešných čias zostáva keltská tradícia jedným z najcharakteristickejších elementov európskej
civilizácie. 54 Ani úzko špecializovaný keltológ už nedokáže prečítať záplavu informácií na túto tému a odborníkov teší, že záujem o Keltov stúpa aj medzi širokou verejnosťou. 55
Súčasnú literatúru na tému Kelti, dostupnú čitateľom aj prostredníctvom knižníc, môžeme rozdeliť
do niekoľkých skupín. Pokúsime sa ich stručne charakterizovať a na základe literatúry dostupnej v Krajskej
knižnici v Žiline k nim uviesť konkrétne príklady.
Náučnú literatúru reprezentujú jednak odborné monografie autorov ako Barry Cunliffe, Jan Filip alebo
Daniele Vitali, ktoré ponúkajú celkový pohľad na Keltov, jednak práce s užším zameraním. Tie podrobne
analyzujú čiastkové oblasti keltskej problematiky, napr. mincovníctvo (Eva Kolníková: Keltské mince
na Slovensku), symboliku (Lancelot Lengyel: Tajemství Keltů), vznik a vývoj keltského kríža (Nigel Pennick:
The Celtic Cross) či smerovanie Keltov k utvoreniu štátu (Radomír Pleiner: Otázka státu ve staré Galii).
Osobitnú skupinu tvoria lexikóny, vysvetľujúce heslá z keltskej mytológie (Sylvia a Paul Botheroydovci:
Lexikon keltské mytologie, John a Caitlín Matthewsovci: Lexikon der keltischen Mythologie). Bez zmienok
o Keltoch sa nezaobídu zborníky o výsledkoch archeologických výskumov, diela o dejinách umenia, ani
všeobecné dejepisné knihy a encyklopédie. Ezoterická a spirituálna literatúra je hojne zastúpená napr.
knihami manželov Matthewsovcov: Keltský šaman, Keltské duchovní tradice, Keltské rituály, Keltská spiritualita a hledání grálu alebo Keltskou knihou mrtvých od Holgera Kalweita.
Medzi literatúrou pre deti a mládež možno rozlíšiť dva základné smery, pričom obom sú spoločné
krásne ilustrácie. Prvý predstavuje mladému čitateľovi mýty a báje (Vladimír Hulpach: Ossianův návrat, Alain
Quesnel: Mýty a legendy: Egypt, Grécko, Galia), druhý ho zoznamuje s keltskou civilizáciou populárnonáučnou formou (Louis-René Nougier: Od pravekých lovcov k barbarom, Terry Deary: Hrdlorezi Kelti).
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Na oddelení beletrie sa môžu záujemcovia zoznámiť s klasickým dielom G. I. Caesara Zápisky o vojne
v Galii, ale aj s modernou literatúrou s keltskými motívmi ako napr. Keltský soumrak od W. B. Yeatsa.
Vplyv keltských prvkov nemožno podceňovať ani pri vzniku početných kníh novodobej fantazijnej
literatúry. Za všetky stačí uviesť dielo J. R. R. Tolkiena, ktorý sa ako lingvista inšpiroval starovekými ságami
a povesťami viacerých európskych mytológií. Napr. významné postavenie stromov, rôznych podôb vody
a magických kameňov v jeho Stredozemi korešponduje s ich výnimočným miestom v živote Keltov. 56 Výtvarní umelci, ilustrujúci knihy Tolkiena a jeho imitátorov, sa uchýlili ku keltskému umeniu ako autentickej
reflexii starovekých dôb v severnej Európe. 57
V závere možno zdôrazniť, že Kelti sú vďačným námetom kníh vo fondoch našich knižníc. Síce nevytvorili knižnice ani vlastnú literatúru tak, ako iné staroveké národy, predstihli však mnohé z nich svojím
nepriamym vplyvom, prejavujúcim sa v týchto oblastiach už viac ako dve tisícročia.
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Keltské vojenstvo
Mgr. Martin Turóci
Starovekých Keltov dnes niektorí autori označujú i prívlastkom národ, ktorý prišiel od nikadiaľ. A skutočne.
Starí Kelti boli a dodnes sú tajomným národom. Ich história ostáva akoby zahalená rúškom tajomstva. Je
tomu tak nepochybne preto, že k mnohým oblastiam ich histórie nemáme hodnoverné informácie. Na scéne
dejín sa objavujú niekedy v druhej polovici prvého tisícročia pred n. l. Z pravlasti, pôvodne ležiacej na území
dnešných Čiech, južného Nemecka, západného Rakúska a severovýchodného Francúzska, kde sa keltské
etnikum formovalo niekoľko stáročí predtým, sa Kelti v 5. storočí pred n. l. vydali na putovanie Európou.
Týmto sa začala ich cesta dejinami a cesta to bola neraz kropená krvou. Kelti v nasledujúcich obdobiach
expandovali takmer na všetky smery. Na západe prenikajú a usadzujú sa v strednom Nemecku a vo Francúzsku. Okolo roku 400 pred n. l. prekračujú Alpy a prenikajú do severnej Itálie. Územie severne od Pádu
obsadili bez väčších problémov. Následne začali postupovať smerom na juh, kde ležali sídla Etruskov.
Etruskovia boli vyspelý stredomorský národ, ktorý niekedy začiatkom 8. storočia pred n. l. na území dnešného Toskánska založil prekvitajúcu civilizáciu reprezentovanú bohatými mestskými štátmi. Práve v čase
keltského vpádu sa však Etruskovia zmietali vo vnútornej kríze. Kelti zviedli s Etruskami niekoľko bitiek a boli
to práve Etruskovia, kto v nich ťahal za kratší koniec.
Etruské porážky otvorili Keltom cestu ďalej na juh. O niekoľko rokov neskôr zaútočili na Rím. V tom čase
to bol, pravda, Rím na hony vzdialený od neskoršieho veľkomesta, v čase keltských výbojov to bola skôr iba
väčšia dedina. Tak tomu bolo i v roku 387 pred n. l., keď sa neďaleko riečky Allia – prítoku Tiberu, vzdialeného len pár kilometrov od Ríma, odohrala bitka. Kelti vedení schopným vojvodcom Brennom (Brennus)
v nej svojim rímskym protivníkom uštedrili krutú porážku. Neskúsených Rimanov vydesil i strašný rev
a nahota keltských bojovníkov. Mnohí z nich svoj bezhlavý útek z bojiska zakončili v rieke Tiber, kde sa
utopili. Skaze unikla iba malá časť rímskeho vojska, ktorá sa uchýlila do pevnosti na rímskom vrchu Kapitol.
Po víťazstve Kelti nakrátko obsadili Rím, odkiaľ sa pokúšali dobyť i uvedenú pevnosť. Mesto pritom vyplienili
a mnohých jeho obyvateľov povraždili. Kelti napokon odtiahli ešte v tom istom roku po zaplatení vysokého
výkupného. Strednú Itáliu tak Kelti nedobyli, napevno sa však usadili v severnej časti Apeninského polostrova. Smerom na západ prebiehala keltská expanzia viac-menej hladko.
Žiadna prekážka nebola dosť silná, aby zastavila ich postup. V priebehu 5. storočia pred n. l. Kelti
prekonali Pyreneje a prenikli na územie Pyrenejského polostrova. Cez Lamanšský prieplav sa preplavili do
Británie a neskôr i do Írska. Pri postupe smerom na východ osídlili dnešné územie Čiech, Slovenska,
Maďarska. V treťom storočí prenikajú na Balkán. V roku 279 pred n. l. vpadli do Grécka, kde podobne ako
pred viac než storočím v Itálii vyplienili grécku svätyňu v Delfách. Tento keltský vpád bol však odrazený a
Kelti boli zatlačení späť na sever. V nasledujúcom roku Kelti prenikli dokonca do Malej Ázie, kde neskoršie
vytvárajú vlastný štát Galatské kráľovstvo. Keltská expanzia mala mimoriadny úspech a rozsah. Okolo roku
200 pred n. l sa tak keltské osídlenie v Európe rozprestieralo na západe od Írska cez Britániu, Francúzsko,
východnú časť Pyrenejského polostrova, stredné a južné Nemecko, Čechy, Slovensko, Maďarsko a severnú
časť bývalej Juhoslávie až po územie dnešného západného Rumunska na východe.
Niekedy okolo roku 400 pred n. l. prichádzajú Kelti i na územie dnešného Slovenska. Najprv osídlili
najúrodnejšie a pre život vhodnejšie oblasti juhozápadného, južného a východného Slovenska. Po prvej vlne
prichádzajú na Slovensko v nasledujúcom období i ďalšie kolonizačné vlny, vďaka ktorým sa na Slovensku
vytvorilo súvislé keltské osídlenie, rozprestierajúce sa na celom juhozápadnom Slovensku až po úpätia
Považského Inovca a Tríbečských vrchov. Smerom na východ keltské osídlenie pokračovalo povodím rieky
Ipeľ a Slaná až do Košickej kotliny, odtiaľto do horného Potisia.
V polovici 1. storočia pred n. l. sa keltské kmene sídliace na Slovensku ocitli v nezávidenia hodnej
situácii. Z juhovýchodu, z územia dnešného Rumunska, na nich tlačili Dákovia, vedení ambicióznym, schopným a výbojným kráľom Burebistom. Zo severozápadu ich zas ohrozovali bojovné germánske
kmene. Tlaku dvoch silných nepriateľov upadajúca keltská spoločnosť už nedokázala čeliť. Niekedy okolo
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roku 44 pred n. l. podniká Burebista proti Keltom silnú vojenskú výpravu končiacu sa krutou keltskou
porážkou. Rímsky prírodovedec a historik Plinius Starší o týchto udalostiach neskôr písal iba skromne, no
výstižne, ako o bójskej púšti. Po dáckom vpáde na Slovensku zanikli najvýznamnejšie keltské centrá −
oppidá. Hlavné keltské osídlenie na južnom Slovensku bolo podľa všetkého takmer úplne vyhladené.
Premožitelia Keltov, Dákovia, sa však z víťazstva dlho netešili. Dáckeho kráľa Burebistu ešte v tom istom
roku zavraždili a dácka moc v stredoeurópskom priestore krátko nato upadla.
Kelti však z územia Slovenska nezmizli celkom. Približne od začiatku 3. storočia pred n. l. sa v oblasti
severozápadného Slovenska formovala nová kultúra pôvodného obyvateľstva lužickej kultúry, veľmi ovplyvnená keltskými vplyvmi i keltskou kolonizáciou z južných oblastí Slovenska, ktorá prebehla niekedy v druhej polovici 2. storočia pred n. l. Pravdepodobne v tomto období prichádzajú na toto územie i keltskí Kotíni
predstavujúci najvýznamnejšie etnikum púchovskej kultúry. Kelti kultúrnou úrovňou a zrejme i počtom
prevýšili pôvodné, pravdepodobne indoeurópske, obyvateľstvo. Vďaka týmto vplyvom získala nová kultúra,
neskôr nazvaná ako púchovská (3. storočie pred n. l. – okolo 180 n. l.), nesúca názov podľa miesta prvých
významných objavov, keltský charakter. Po dáckej porážke posilnili osídlenie púchovskej kultúry i zvyšky
keltských kmeňov z južného Slovenska. K pôvodným kmeňom v nasledujúcom období pribudli ďalšie nové
etniká: Dákovia a germánske kmene Kvádov a Vandalov, ktorí do púchovskej kultúry prinášajú vlastné
vplyvy. V prvom storočí n. l. tak púchovská kultúra predstavovala pestrý etnický konglomerát zahrnujúci
doložené kmene keltských Kotínov, Dákov, Kvádov a Vandalov, Osov a Anartiov (kmene pravdepodobne
ilýrskeho pôvodu).
Zánik púchovskej kultúry kladieme približne do obdobia Markomanských vojen (166–180 n. l.) odohrávajúcich sa na území dnešného Rakúska, Čiech, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Rímska armáda pod
velením cisára Marca Aurelia v tomto konflikte bojovala proti expandujúcim bojovným kmeňom Markomanov
sídliacich v Čechách a Kvádom obývajúcich územie Slovenska. Do pripravovaných vojenských operácií
plánovali Rimania zapojiť i Kotínov. Tí však aj napriek dohode Rimanom v boji nielenže nepomohli, ale ešte
sa aj hrubo previnili proti ich vyslanému veliteľovi Tarrutienovi Patternovi. Rimania na túto zradu nikdy
nezabudli a po konečnom víťazstve nad Kvádmi v roku 172 n. l. sa vyrovnali i s Kotínmi. Najprv im uštedrili
krutú porážku, po ktorej zvyšky porazeného národa (medzi rokmi 173−180 n. l.) spoločne s ich tradičnými
spojencami, spomínanými Osami, sa presídlili na juh do vyľudnenej Panónie. Po odchode Kotínov, Osov
a pravdepodobne i ďalších národov na severozápadnom Slovensku zaniká stáročná púchovská kultúra.
Zanikajú sídliská kultúry i dlhodobá kontinuita osídlenia tejto oblasti. Jej obnovenie nastalo (s výnimkou
krátkeho obdobia počas sťahovania národov) až o vyše šesť storočí neskôr s príchodom Slovanov.
Ľud púchovskej kultúry, spoločne s viacerými ďalšími atribútmi, reprezentovala tiež bohatá hmotná
kultúra. Remeselníci vyrábali širokú škálu predmetov, medzi ktorými samozrejme v tej dobe nemohli chýbať
ani zbrane. Žiaľbohu, dnes poznáme zbrojnú produkciu týchto majstrov iba torzovite. O nálezoch keltských
zbraní sa bližšie zmienim v kapitole venovanej keltskej výzbroji.

Umenie keltských zbrojárov
Dejiny Keltov sú do značnej miery i vojenskými dejinami. Keltská expanzia spojená s prenikaním do cudzích
krajov a zaberaním cudzích území by iba ťažko mohla byť úspešná bez kvalitného vojenstva. Hlavný
predpoklad úspechu keltskej expanzie teda spočíval v kvalitných zbraniach, odvahe a odhodlaní keltských
bojovníkov. Kelti patrili k majstrom zbrojárstva. Môžeme povedať, že vojenská sila, ktorá Keltom kliesnila
cestu novými územiami, kráčala ruka v ruke s kováčskym umením tohto národa. Keltskí kováči boli
skutočnými majstrami svojho remesla. Prácu so sivým kovom ovládali skutočne vynikajúco. Dokázali z neho
vyrábať najširšiu paletu nástrojov. Od poľnohospodárskeho náradia, remeselných nástrojov, cez predmety
každodennej potreby až po zbrane, ktoré predstavovali vrchol ich majstrovstva. Keltskí kováči vedeli, ako
správne kaliť oceľ, aby ostala pevnou a tvrdou. Kov kalili vo vode, oleji, niekedy tiež v krvi, ktorá vďaka
obsiahnutému fosforu dodávala oceli požadované vynikajúce mechanické vlastnosti. Keltskí kováči tiež
poznali a ovládali i najrozličnejšie metódy kovania nástrojov. Mimoriadne tvrdé a kvalitné nástroje vyrábali
zváraním železných oceľových tyčí a plátov. Túto kováčsku techniku dnes poznáme pod názvom damaskovanie, ktorý je odvodený od sýrskeho hlavného mesta Damasku.
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Obr. 1 Keltskí kováči boli vynikajúcimi zbrojármi.

Koncom stredoveku totiž táto stará kováčska technika upadla v Európe
do zabudnutia a starý kontinent sa s ňou opäť oboznámil až o niekoľko
storočí neskôr, prostredníctvom výrobkov zo spomenutého sýrskeho
mesta, kde táto technika pretrvala kontinuálne od konca antiky. Kvalita
zbrojárskej výroby závisela od viacerých okolností. Základný predpoklad
však predstavovala vysoká technologická a remeselná úroveň celej
kovovýroby a dostatok kvalitnej železnej rudy. Výsledná kvalita zbrane
potom v konečnom dôsledku závisela už len od individuálnej zručnosti
samotného kováča. Zbrane sa prirodzene vyrábali i v správnych a remeselníckych centrách keltského sveta v hradiskách (oppidách). Napríklad
na juhozápadnom Slovensku fungovala kvalitná železiarska výroba
v hradisku v Plaveckom Štvrtku, ďalej v bratislavskom oppide, remeselníckych dielňach na hradisku Molpír neďaleko Smoleníc a v ďalších
strediskách. Zbrojárska výroba spoločne s remeselnou výrobou fungovala i v hradiskách púchovskej kultúry: Púchov, Liptovská Mara − Havránok, Divinka, Trenčianske Bohuslavice, Dolný Kubín − Veľký Bystrec,
Folkušová, Žilina − Vranie, Vyšehrad v Turci a ďalšie. Hradiská juhozápadného Slovenska zásobovali železnou rudou najmä malokarpatské
bane. Kováči v oblasti severozápadného Slovenska zas pracovali
s rudou vyťaženou na Spiši, v oblasti Strečna a v okolí Choča.

Kelti na bojisku
Pre Keltov predstavovala vojna a boj bežnú súčasť života. Kelti sa do vojny púšťali z rozličných príčin.
Prirodzený a azda najčastejší dôvod predstavovala túžba po koristi. Dôvodom mohla byť tiež krvná pomsta
medzi kmeňmi. Pre mladých bojovníkov zas bola vojna a boj vítanou príležitosťou ukázať svoje schopnosti a
zviditeľniť sa pred ostatnými príslušníkmi kmeňa. Vojny a boja sa Kelti nijako nestránili. Z ich pohľadu totiž na
bojovom poli nemali čo stratiť. Všetky dochované pramene nám jednoznačne a zhodne potvrdzujú, že Kelti
sa smrti nebáli. To však nie je nijako prekvapujúce, vzhľadom na vieru, ktorú vyznávali. V náboženských
predstavách Keltov si boli totiž pozemský svet živých a svet mŕtvych veľmi podobné. Záhrobie, kde sídlili
duše mŕtvych, Kelti nazývali Krajina večnej mladosti a hojnosti. V ich predstavách to bolo miesto veľmi
podobné pozemskému svetu. Ľudia tu však žili bez bolesti a chorôb.
O keltskom vojenstve nás informujú predovšetkým záznamy pochádzajúce tak povediac z druhej strany.
Ide predovšetkým o správy antických autorov – Grékov a Rimanov. O keltských bojovníkoch a vojenstve
písali napríklad grécki historici: Strabón (64 pred n. l. – 24 n. l.), Diodóros Sicílsky (90−30 pred n. l.) či
Poseidónios z Casaireie (135−51 pred n. l.), ako aj veľký Riman Gaius Iulius Caesar (100−44 pred n. l.),
ktorý vo svojom veľkolepom diele Zápisky o vojne Galskej priniesol azda najviac informácií k tejto téme. Žiaľ,
Kelti žijúci na území Slovenska neprichádzali do tak intenzívneho kontaktu s antickým svetom ako ich
súkmeňovci žijúci ďalej na západ. Konkrétne informácie o nich nám preto chýbajú. Mnohé z toho, čo vieme
o Keltoch zo západnej Európy, však platí pre celú keltskú Európu. Druhú skupinu prameňov predstavujú
archeologické nálezy, ktoré nám podávajú priame svedectvo o vzhľade keltských zbraní.

Zbrane a zbroj keltského bojovníka
K základným zbraniam keltského bojovníka patrili štít a kopija. O tom, ako vyzerala keltská kopija, nás
informuje Diodóros Sicílsky. Vo svojom zápise v tejto súvislosti píše: „Kelti mávajú kopijami, ktorých železné
listy sú viac než lakeť dlhé a necelé dve dlane široké. Niektoré kopije sú rovné a niektoré zakrútené a tieto
keď zasiahnu cieľ, nielenže vniknú do tela, ale taktiež potrhajú i ranu.“
Ďalší antický vzdelanec, historik a zemepisec Strabón, nás zas informuje, že: „Kelti bojovali s dvoma
druhmi kopijí. Ťažšiu s dlhšou čepeľou používali pre boj zblízka, pričom druhú, menšiu, mohli vrhať na
diaľku, no rovnako tak obratne ju mohli použiť i pre boj zblízka.“ Súčasťou kopije niekedy bývala i takzvaná
bodka, čo vlastne bola okutá a zahrotená spodná časť rúčky, ktorá zvyšovala bojovú účinnosť tejto zbrane.
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K rozšíreným zbraniam patril tiež oštep. Svojím
vzhľadom pripomínal kopiju, zväčša však mal užší
hrot. Používal sa predovšetkým v boji na diaľku.
Bojovník ho na nepriateľa vrhal buď ručne, alebo
vrhacím zariadením v podobe slučky opatrenej
v strede koženým puzdrom. Sem upevnil oštep,
ktorý potom prudkým trhnutím vymrštil na nepriateľa. Z územia severozápadného Slovenska poznáme niekoľko nálezísk týchto zbraní z obdobia
púchovskej kultúry. Kopije sa našli na náleziskách
vo Folkušovej a Vrútkach v Turci, ďalej v Púchove,
Šuji, Súľove, Rajeckej Lesnej na Liptovskej Mare
a ďalších lokalitách. Nálezy bodiek zas máme
doložené na strednom Považí: Púchov, Trenčianske
Bohuslavice (5 ks), Trenčianske Teplice, Udiča,
a ďalšie.
Kelti samozrejme poznali a používali tiež meč.
Keltské vojenstvo poznalo viacero druhov tejto
zbrane. Jej charakter závisel od viacerých okolností.
Od obdobia vzniku, od technologickej úrovne ich
výrobcov i od protivníka, proti ktorému bola určená
a podobne. Kvalitný železný meč však nebol iba
najúčinnejšou, ale tiež najdrahšou zbraňou. Meč
preto nepatril k štandardným zbraniam keltských
Obr. 2 Ukážka rozličných typov ľahkých i ťažších keltbojovníkov. Pre bežného bojovníka bol pridrahý.
ských kopijí.
Určený bol skôr bohatším a zámožnejším príslušníkom vojska. Nálezy mečov sú preto v slovenskom prostredí pomerne zriedkavé. Iba málokedy táto zbraň
tvorila súčasť pohrebnej výbavy. Keltské meče sa u nás našli len na niekoľkých lokalitách. Z oblasti
púchovskej kultúry pochádza napríklad nález fragmentu železnej pošvy meča nájdený na mieste niekdajšieho
keltského hradiska na Divinke. Najvýznamnejšiu a najlepšie zachovanú ukážku neskorolaténskeho meča
však predstavuje exemplár z Blatnice. Išlo o stredne dlhý meč s rovnou čepeľou a so zahroteným koncom.
Okrem meča, kopije a oštepu by sme v ruke keltského bojovníka mohli v tom čase tiež vidieť i sekeru.
V dobe halštatskej dokonca sekera, spoločne s kopijou, patrila k najrozšírenejším zbraniam, v neskorších
obdobiach však význam tejto zbrane upadol. Pokles významu zrejme súvisel i rozšírením meča. V priamom
boji sa totiž sekera nemohla vyrovnať meču. Jej bojová plocha a potenciál boli totiž výrazne nižšie.
K bežnej výzbroji keltského bojovníka samozrejme nemohol chýbať nôž, ktorý na bojovom poli i mimo
neho nachádzal najširšie využitie. Doložené máme krátke nože slúžiace ako záložná zbraň v boji zblízka.
Poznáme tiež veľké nože používané ako štandardná zbraň.
Na bojových poliach keltskej Európy by sme sa v minulosti mohli stretnúť i s rozličnými archaickými
údernými zbraňami, ako boli kyje, drúky či mlaty. O ich použití, keďže boli vyrábané predovšetkým z prírodného materiálu, na rozdiel od železných zbraní nemáme žiadne priame dôkazy.
Kelti však nebojovali len zblízka, boj viedli tiež na diaľku. Najúčinnejšou pechotnou diaľkovou zbraňou
s najdlhším dostrelom bol v tom čase (i dlhé stáročia potom, až do nástupu palných zbraní) luk a šíp.
Účinnosť tejto zbrane ovplyvňovali viaceré faktory. Kvalita konštrukcie, úroveň lukostrelca a v podstatnej
miere i tvar samotného šípu. Tu v zásade platilo pravidlo, že čím bol hrot užší, tým mal väčšiu prieraznosť.
Hlavným materiálom pri výrobe luku bolo drevo. Používalo sa najmä pevné a pružné: tisové, brezové,
topoľové, jelšové a podobne. K luku neodmysliteľne patril i šíp, pre ktorý bol samotný luk zostrojený. Na jeho
výrobu slúžili rovné konáre stromov. Nevyhnutnou súčasťou šípu boli stabilizačné krídelká, ktoré mali za
úlohu letiaci šíp stabilizovať a zabrániť nežiaducej rotácii. Napriek zjavným prednostiam sa zdá, že luk nebol
medzi keltskými bojovníkmi veľmi rozšírenou zbraňou. Rozšírenie luku sa zrejme líšilo od oblasti k oblasti.
Často tiež záležalo na tom, proti komu Kelti bojovali. Pokiaľ luk používal i nepriateľ, museli ho do výzbroje
zaradiť i oni. Viacero hrotiek šípov, ktoré sú zväčša jediným dôkazom používania luku, nachádzame i medzi

20

nálezmi zo severoslovenských lokalít − Liptovská Mara, Folkušová, Blatnica, Púchov, Jasenica, Likavka
a ďalšie. Dokazuje to, že Kelti a ďalšie etniká žijúce v minulosti na tomto území, luk a šíp bezpečne poznali
a používali ho pri love i v boji.
Okrem nepriateľskej armády si Kelti dokázali poradiť tiež s opevnením. Pri jeho zdolávaní používali rozličné mechanické prostriedky, nie nepodobné stredovekým baranidlám, ďalej rozličné technické či pracovné
náradie, kamene, horľaviny a laná. S nimi dokázali rozboriť hradby a vniknúť do obliehaného hradiska.
Spoločne so zbraňami Kelti poznali a používali tiež ochrannú zbroj chrániacu telo pred účinkom
nepriateľských zbraní. V boji používali napríklad drôtenú košeľu, ktorú vymysleli práve keltskí kováči
pravdepodobne niekedy okolo roku 300 pred n. l. V podstate to bol spletenec kovových krúžkov, ktorý
poskytoval najlepšiu ochranu najmä pred sečnými ranami. Menej účinná už bola pri bodnutí kopijou či
strelou z luku. Márne by sme ju však hľadali v štandardnej bojovníckej výbave. Jej cena bola pre bežného
bojovníka príliš vysoká. Dovoliť si ju preto mohli len najurodzenejší. Bežný keltský bojovník bojoval často iba
v nohaviciach, pričom vrchnú časť tela mal odhalenú a mnohí z nich nemali na sebe oblečené vôbec nič.
Bojovali jednoducho nahí, čo bola jedna z vecí, ktorá šokovala mnohých protivníkov. Bežný vojak sa v boji
musel spoliehať na pancier z organických materiálov − kože a dreva.
K ochrannej zbroji keltského bojovníka patrila tiež prilba. Jej úloha bola i vtedy rovnaká ako dnes,
ochrana hlavy. Aj prilbu, podobne ako drôtenú košeľu, ani zďaleka nenosili všetci bojovníci. Kvalitná prilba
predstavovala pomerne drahý výrobok, ktorý si mohli dovoliť len zámožnejší príslušníci kmeňa. Na
vtedajších bojiskách bolo preto prilby na hlavách Keltov vidieť veľmi vzácne.
Tí, ktorí si ju mohli dovoliť, nosili najčastejšie
medenú, na ktorú si pripevňovali rozličné dekorácie
pripomínajúce zvieratá, alebo samotné časti tiel
posvätných zvierat. Kelti totiž verili, že pokiaľ si
bojovník prispôsobí vzhľad ku konkrétnemu zvieraťu,
získa i niektoré jeho vlastnosti. Keďže vojak v boji
potreboval najmä silu, rýchlosť, obratnosť a vytrvalosť, Kelti si na prilby umiestňovali predovšetkým
časti tiel a dekorácie v podobe koňa, býka, orla
Obr. 3 Keltské bronzové prilby so zvieracími dekoráciam.i
alebo iného dravého vtáka, diviaka a ďalších. Prilba
tak nebola len ochranným prostriedkom v boji, ale
i symbolom spoločenského postavenia. Osadená na hlave urodzeného bojovníka ešte viac zdôrazňovala
prestíž majiteľa. Keltské prilby tvarovo vychádzali najmä z antických vzorov. Najstaršie mali kónický tvar,
ktorý postupne prechádzal k pologuľatému tvaru, príznačnému práve pre prilby rímskych vojakov. Z územia
severozápadného Slovenska máme doložených iba zopár fragmentov tejto ochrannej zbroje. Našli sa na
náleziskách v Liptovskej Mare a Blatnici.
Niektorí bojovníci si hlavu v boji chránili inak. Pred bojom si vlasy namočili do vápna. Tie potom zhrubli
a stuhli a do určitej miery chránili hlavu pred údermi nepriateľa.
Najvýznamnejšiu ochranu počas celej epochy keltského vojenstva však poskytoval štít. Jeho hlavná
úloha bola rovnaká ako pri vyššie spomenutej ochrannej zbroji. Vyrábal sa z dreva, predovšetkým z tvrdého
− dubového, hrabového a podobne. Pre zvýšenie účinnosti ochrany hlavnú časť štítu zhotovovali z viacerých
vrstiev drevených dosiek. Na zlepšenie odolnosti, najmä proti úderom, drevenú konštrukciu ešte potiahli
z vnútra vystuženou kožou, ktorá čiastočne tlmila nárazy. Štandardnú súčasť takmer každého štítu tvorila kovová puklica umiestnená v strede, ktorá slúžila na zachytávanie a odrážanie prichádzajúcich úderov.
Mohla tiež slúžiť ako zbraň, zasadzujúca bolestivé, dokonca pri vhodnom tvare i smrteľné údery. Tvar
a veľkosť keltského štítu sa v rámci Európy líšil. Ovplyvňovali to predovšetkým aktuálne bojové podmienky.
Keltské štíty však mali v zásade najmä plochý a oválny tvar a boli pestro pomaľované.
O tvare a veľkosti štítov zo severozápadného Slovenska nemáme priame dôkazy. Štíty, podobne ako
ostatné predmety z organického materiálu, sa v rámci Európy zachovali iba veľmi ojedinele. Jedinú časť
štítu, ktorú dnes preto v náleziskách nachádzame, predstavuje práve kovová stredová puklica. Jeden z mála
predmetov, podľa ktorých si môžeme predstaviť približný vzhľad štítov používaných pravdepodobne v tejto
oblasti, predstavuje malá soška bojovníka nájdená na mieste niekdajšieho oppida v Trenčianskych
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Bohuslaviciach. Na pravej strane má bojovník na opasku zavesený meč, pričom v ľavej ruke drží neveľký
oválny štít s okrúhlou puklicou.

Obr. 4 Ukážka arzenálu keltskej výzbroje i ochrannej zbroje:
(1) Hroty kopijí, (2) Hroty šípov a bodky kopijí, (3) Meče, (4) Opasok, (5) Prilby, (6) Drôtená košeľa, (7) Štít.

Bojová taktika starých Keltov
Kelti boli odvážni bojovníci. Úspech v boji a ukázanie svojich bojových kvalít si mnohí cenili viac než vlastný
život. A podľa toho i bojovali. Spôsob boja Keltov sa od taktiky ostatných armád, predovšetkým vyspelých
antických krajín, odlišoval vo viacerých oblastiach. Jedným z najcharakteristickejších prejavov keltských
bojovníkov, ktorý utkvel v ušiach a pamätiach predovšetkým rímskym a gréckym súčasníkom, predstavoval
povestný hrôzostrašný bojový rev. Kelti postupujúci do boja ho spustili, ako náhle zbadali protivníka. Revali
všetci a čo im hrdlo a hlasivky dovolili. K tomu všetkému pridávali ešte aj najrôznejšie urážky a gestá,
ktorými mali zosmiešniť či uraziť nepriateľa. Celkový hluk ešte znásobovalo búchanie mečov o štíty a prenikavé vrešťanie carnyxov, čo boli dlhé vojenské rohy na konci zakončené zvieracou hlavou (najčastejšie
kančou), v ktorej sa nachádzal drevený jazyk, resp. klapka. Fúkaním do otvoru v spodnej časti sa klapka
rozhýbala, pričom vydávala strašidelný, prenikavý a škrípavý zvuk.
Celým týmto divadlom sledovali jediný cieľ, čo najviac zastrašiť nepriateľa. Zaberalo to predovšetkým
u protivníka, ktorý na podobné prejavy nebol zvyknutý. Svoj podiel istotne zohral aj v prvých bitkách
s Rimanmi začiatkom 4. storočia pred n. l., ktoré sa pre Keltov neraz skončili víťazne. Vojenské ručanie
prinášalo i ďalší efekt. U bojovníkov vyvolávalo stav tranzu, pri ktorom sa akoby zbavovali zvyškov strachu
a nadobúdali pocit neohroziteľnosti. Takto naladených bojovníkov už nedokázalo nič zastaviť.
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U svojich protivníkov Kelti vzbudzovali hrôzu
nielen svojím revom a divokou povahou, ale tiež
nemenej desivým vzhľadom. „...pohľad na nich
vyvoláva strach...,“ napísal niekedy koncom 1. storočia pred n. l. Diodóros Sicílsky, ktorý ďalej pokračuje: „Sú vysokej postavy, pod bielou pokožkou sa
im pohrávajú svaly. Vlasy majú plavé, no nie len od
prírody, navyše si ich umelo bielia sadrovou vodou
a začesávajú nahor. Už preto pripomínajú lesných
diablov, lebo po zvláštnom umývaní majú vlasy
husté a ťažké ako konské hrivy. Niektorí sa holia, iní
najmä vznešení si nechávajú rásť fúzy popri hladko
vyholených lícach, ktoré im zakrývajú ústa a pri pití
a jedení sú vlastne riečicou, na ktorej sa zachytávajú zvyšky.“ Takto nejako videli Keltov antickí
súčasníci, ktorým títo svetlovlasí a vysokí ľudia pripadali ako nevýslovní barbari.
Kelti boli v boji zároveň povestní svojou zúrivosťou a energickosťou. Tieto ich charakteristické
vlastnosti pocítili na vlastnej koži viacerí protivníci.
Niektoré z týchto bojov boli dokonca zaznamenané.
Napríklad slávny rímsky vojvodca a politik Gaius
Iulius Caesar vo svojich slávnych Zápiskoch o vojne
v Galii píše o útoku keltského kmeňa Nerviov,
sídliacich medzi riekami Šelda a Mosela na území
dnešného Belgicka a Francúzska, ktorý sa odohral
v bitke pri rieke Sabis roku 57 pred n. l.: „...náhle
vyrazili plnou silou a vrhli sa na naše jazdectvo,
ktoré ľahko obrátili na útek. Potom bežali dolu
k rieke takou neuveriteľnou rýchlosťou, až sa zdalo,
že sú na okraji, vo vode i priamo pri nás v takmer
Obr. 5 Keltský bojový roh carnyx vydával hrôzostrašný
rovnakej chvíli.“ Aj napriek mimoriadnym fyzickým
zvuk desiaci protivníka.
schopnostiam keltských bojovníkov, víťazstvo v bitke i v celej Galskej vojne, v rámci ktorej sa spomínaná bitka odohrávala, slávili napokon Rimania. Dosiahli ho
predovšetkým vďaka disciplíne, organizovanosti, technickej prevahe a výbornému veleniu G. I. Caesara.
Spoločne s pechotou na nepriateľa útočilo tiež jazdectvo, v ktorom slúžili iba aristokrati a bojové vozy. Dobrú
predstavu o celkovej bojovej taktike, výzbroji a výzore keltských bojovníkov nám podáva opäť zmienka od
Diodóra Sicílskeho, ktorá zároveň potvrdzuje vyššie spomenuté poznatky: „Nosia bronzové prilby s vyčnievajúcimi veľkými postavami či rohami, v ktorých sú ešte väčší ako už aj tak sú...., kým iní si obliekajú
náprsenky spletené z reťazí (drôtené košele), väčšina sa uspokojuje len so zbraňami, ktoré im dáva príroda
– do bitky idú nahí. Pred bitkou sa zaháňajú zbraňami, aby protivníka zastrašili... Do boja ako prvé vyrážajú
švadróny štvorkolesových vozov, spravidla s dvoma mužmi. Jeden ovláda kone druhý hádže na nepriateľa
oštepy. (Tento manéver sa mohol opakovať i niekoľkokrát za sebou). Keď hodí posledný, zoskočil z voza
a bojoval ako pešiak. Podobne bojovali aj jazdci. Na jednom koni sedeli dvaja jazdci a keď cválali proti
nepriateľovi, jeden hádzal kopijou a potom zoskočil. Druhý obrátil koňa, zostal pred ním stáť na mieste
a bojoval ako jeho spolujazdec s mečom alebo kopijou.“
Potom ako Kelti zasypali protivníka spŕškou oštepov, ktorých účelom bolo čo najviac rozvrátiť
nepriateľské šíky a ktoré mali najväčší účinok, pokiaľ sa hádzali z voza, nasledoval zúrivý čelný útok. Kelti
však nešli do boja s vidinou prehry. Útočili divoko a neskrotne, v akomsi krvilačnom opojení, ktorým tak
veľmi desili svojich protivníkov, a ktoré ich antickí súčasníci nazvali furor (hnev). Keltská taktika v boji
s antickými vojskami spočiatku slávila úspechy. Bolo tomu tak napríklad v roku 387 pred n. l. v spomínanej
bitke pri Allii. Žiadna taktika však neprináša víťazstvo donekonečna. Skôr či neskôr sa nájde odpoveď i na
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najlepšiu. Na keltskú nahotu, rev i celkovú taktiku si Rimania postupne zvykli. A vo vzájomných konfrontáciách postupne nadobúdala prevahu vyspelá technika a disciplína rímskeho vojska. Keltské vášne často
veľmi rýchlo a úspešne schladili studené čepele a chladná rozvaha rímskych protivníkov.
Rímska prevaha sa po prvýkrát výraznejšie prejavila v bitke
pri Telamóne v Toskánsku, ktorá sa odohrala v roku 225
pred n. l. Rimanov tu už keltský krik nevydesil, práve naopak, boli to Kelti, ktorí ostali zaskočení, keď sa pred nimi
objavila a ako pochodujúci múr sa na nich začala valiť
rímska štítová hradba, odkiaľ proti nim Rimania podnikali
bleskové smrteľné výpady. Kelti boli v tejto bitke takmer na
hlavu porazení, Rimania stratili iba sedminu vojska. Rimania mali tiež prevahu v boji muža proti mužovi. Rímsky
vojak, chránený vysokým a pevným štítom zakrývajúcim
celé telo a vyzbrojený krátkym a ostrým mečom, býval
v boji s Keltom zväčša úspešnejší. Kelt totiž mohol svojím
na konci zaobleným mečom iba sekať, kým Riman mohol
zasadzovať rovnako sečné i bodné rany.
Achillovu pätu keltského vojenstva však predstavovala
taktika, samozrejme, pokiaľ v tomto prípade o takom niečom vôbec môžeme hovoriť. Veľké nedostatky mala organizácia vojska, disciplína i plánovanie bojových akcií. Keltským bojovníkom chýbala tiež premyslenejšia taktika, ktorá
by dokázala využiť prednosti keltského bojovníka. Napríklad potom, ako prvotný útok stroskotal, Kelti už neboli
schopní operatívne reagovať a pokračovať v boji. Všetky
uvedené nedostatky predstavovali z dlhodobého hľadiska
fatálnu slabinu, s ktorou nemohli uspieť proti výborne orgaObr. 6 Urodzený keltský bojovník.
nizovaným, disciplinovaným a technicky vyspelým armádam antickej civilizácie.
Od 3. storočia tak iniciatíva v keltsko-rímskom súperení postupne prešla do rímskych rúk. Tak sa začala
éra rímskych víťazstiev, ktorú v polovici 1. storočia pred n. l. zavŕšilo dobytie Galie a zanedlho nato i väčšiny
ďalších keltských území – Británie, Podunajska a ďalších. Koniec keltskej samostatnosti znamenal i koniec
etnickej identity. Keltský národ sa navždy utopil v hlbinách romanizácie.
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Využívanie jaskýň a skalných dutín
v období keltského osídlenia Slovenska
Víťazoslav Struhár, ArcheológiaSK s.r.o., Ružomberok
Obraz osídlenia Slovenska v dobe laténskej
Na prelome prvej a druhej polovice 1. tisícročia BC (BC = before Christus, pred naším letopočtom) sa na
mape Európy objavuje nový etnický a kultúrny fenomén ‒ národ, ktorý antickí historici nazývali Kelti alebo
Galovia. Základy keltskej civilizácie majú svoje korene v prostredí neskorých kultúr popolnicových polí
v oblasti severne od Álp a v okolí horného toku Dunaja a Rýnu, severozápadnej časti Švajčiarska
a východného Francúzska. V miestnom neskorohalštatskom prostredí sa vďaka kultúrnym impulzom prichádzajúcim z vyspelých antických stredomorských kolónií vytvorila bohatá kniežacia aristokratická vrstva
s mohutnými opevnenými sídlami, ktorá bohatla na obchode so soľou, jantárom, železom, cínom, zlatom
a inými lukratívnymi komoditami. Výsledkom splynutia domáceho kultúrneho podložia a nových prejavov bol
vznik osobitného štýlu dekoratívneho umenia, ktoré sa stalo určujúcim tvorcom celej epochy mladšej doby
železnej, nazvaného podľa eponymnej lokality La Téne vo Švajčiarsku dobou laténskou. Vnútorné rozpory
medzi vládnucou aristokratickou vrstvou a väčšinovým obyvateľstvom spôsobili v 5. storočí mohutnú
fyzickú expanziu keltského etnika do okolitých častí Európy vrátane Karpatskej Kotliny a stredného Podunajska. Najstarší zásah na našom území predstavujú ploché kostrové pohrebiská s bohatou výbavou datované
do stupňa LT A / LT B1 včasnej doby laténskej objavené v Bučanoch, Stupave, Veľkom Grobe a v Bernolákove (Bujna/Romsauer 1983; Čambal 2012). Popri nich sa sídliskové nálezy z tohto obdobia koncentrujú
v najzápadnejšej časti JZ Slovenska, v blízkom okolí Bratislavy a pod úpätiami Malých Karpát, s kľúčovým
opevneným hradiskom Slepý Vrch v Horných Orešanoch (Čambal 2012; Pieta 2007; 2008, 18). Popri
hlavnom expanznom prúde, ktorý smeroval do blízkosti strategických komunikačných bodov v oblasti
Malých Karpát a Bratislavskej brány, kultúrne impulzy prenikali aj do vzdialenejších horských oblastí Slovenska, ako dokladajú ojedinelé pamiatky včasnolaténskeho štýlu z Turca a Liptova. Tu sa objavujú v kontexte
miestneho mladohalštatského prostredia – oravskej skupiny lužických popolnicových polí, ktorá si udržiavala svojbytný výraz ešte istý čas aj po vzniku samotnej laténskej kultúry (Pieta 2008, 19). V priebehu
staršej doby laténskej (stupeň LT B2) bolo územie Slovenska už pomerne husto obývané keltským etnikom,
o čom svedčia početné osady a birituálne či kostrové pohrebiská, na juhu a východe Slovenska sú známe aj
výšinné sídliská. Tento trend pokračuje aj v strednej dobe laténskej (prelom 3.–2. storočia BC), pričom sa
obsadzujú aj predtým neosídlené teritóriá, zrejme príchodom nových kolonistov spoza Dunaja. Zakladajú sa
nové pohrebiská (Holiare, Palárikovo, Malé Kosihy, Levice, Ižkovce) s desiatkami hrobov, rozvíjajú sa
remeslá aj diaľkový obchod. Od polovice 3. storočia BC už na JZ Slovensku Kelti razia aj vlastné strieborné
mince. Na severe a severozápade územia vzniká symbiózou pôvodnej neskorolužickej kultúry a nových
prvkov púchovská kultúra s jednotlivými centrami na úrovni regiónov Oravy, Liptova, Spiša, Turca, Žilinskej
kotliny a horného Pohronia. Charakteristické je budovanie opevnených sídlisk situovaných najčastejšie pri
komunikačných trasách a pri vstupoch do horských dolín. Významné zmeny v osídlení nastávajú na prelome
strednej a mladej doby laténskej (prelom 1.‒2. storočia BC), keď sa vytrácajú hrobové nálezy a vznikajú
rozsiahle sídliskové aglomerácie – oppidá. V Malých Karpatoch sa na miestach starších hradísk zakladajú
opevnenia v Plaveckom Podhradí – Pohanskej a v Smoleniciach – Molpíri, o niečo neskôr (stupeň Lt D)
fortifikácie v Nitrianskom Hrádku, Trenčianskych Bohuslaviciach a v Zemplíne. Našim najvýznamnejším
oppidom zostáva rozsiahle zoskupenie sídlisk a centrálnej akropoly v Bratislave, ktoré malo rozlohu dokopy
viac ako 50 ha. Jeho založenie sa spája s príchodom kmeňa keltských Bójov, ktorí pôvodne sídlili na území
Čiech. Jeho zánik, tak ako koniec mnohých ďalších podunajských oppíd, sa viaže k polovici prvého storočia
pred Kristom, keď Dákovia pod vedením Burebistu zaútočili na keltské kmene a spôsobili ich fatálnu porážku,
doloženú katastrofickým horizontom. Priama dácka okupácia spôsobila vznik nových mocenských centier
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v Nitre a Zemplíne, po zániku bratislavského oppida prevzala dôležitú politicko-hospodársku úlohu strategická poloha na Devíne. Keltské osídlenie dosahuje svoj vrchol okolo zlomu letopočtov, keď sa začína
v materiálnej kultúre presadzovať čoraz viac rímsky a germánsky element a keltské sídliská sa prevrstvujú
novými etnikami. Výnimkou je len územie púchovskej kultúry na severe Slovenska, kde sídliská keltských
Kotínov prežívajú až do druhého storočia nášho letopočtu, na Spiši zrejme ešte o storočie dlhšie.

Využívanie jaskýň a skalných dutín
Územie Slovenska je vďaka svojej geomorfologickej členitosti bohaté na rozmanité formy krasových javov.
Jaskyne a rôzne podzemné dutiny, okrem toho že patria k mimoriadne pozoruhodným prírodným fenoménom, zohrávali podstatnú úlohu aj v sídelných stratégiách pravekých kultúr. Tie sa počas svojho vývoja
pohybovali vo vymedzenom geografickom priestore, do ktorého patrili popri umelo budovaných prvkoch
(sídlisko, pohrebisko, pole) aj jednotlivé prírodné komponenty – les, pasienok, hora, skaly a rozličné subterénne priestory. Archeologické nálezy dokladajú, že človek neandertálskeho typu usadený na našom území
vstúpil prvýkrát do podzemia už pred 100 000 rokmi, počas obdobia stredného paleolitu (jaskyňa Čertova
pec v Radošinej, Prepoštská jaskyňa v Bojniciach). Dôvody, ktoré viedli neandertálcov k využívaniu týchto
priestorov, boli skôr praktické, aj keď práve od stredného paleolitu zaznamenávame na území Eurázie aj
skutočné jaskynné pohreby (Matoušek/Dufková 1998, 49; Svoboda 2003, 25‒29). V nasledujúcich dobách
sa človek na tieto miesta opakovane vracal, aj keď obdobia zvýšeného záujmu sa striedali s periódami
relatívneho alebo zdanlivého nezáujmu. Na Slovensku je v tejto chvíli evidovaných viac ako 6 200 jaskýň,
pričom približne 20‒30 % z nich bolo využívaných počas mnohých tisícročí v období od praveku až po
novovek. Údaje o skutočnom zastúpení archeologicky pozitívnych jaskýň sú však vzhľadom na to, že doteraz
chýba ucelená evidencia týchto lokalít, značne skreslené. Časové zaradenie pri publikovaných nálezískách je
často iba orientačné, nehovoriac o nepresnostiach pri ich detailnejšej lokalizácii a toponymickom určení. Aj
napriek tomu vieme v hrubých rysoch už zodpovedať otázku, kedy kulminoval záujem o jaskyne, a v ktorých
obdobiach naopak záujem o ne upadal. Vo všeobecnosti možno povedať, že krasové javy nikdy neboli
v centre primárnej pozornosti pravekých ľudí a aj vrámci ich sídelných štruktúr patrili skôr k marginálnym
zónam. Pre človeka nie prirodzené prostredie spravidla vlhkých, klzkých a tmavých dutín vyvolávalo skôr
rešpekt a mystériu, ako vzbudzovalo dobrodružný záujem, a pokiaľ aj v týchto priestoroch evidujeme stopy
osídlenia, išlo o krátkodobé, sezónne využitie. V postpaleolitickom období zaznamenávame v strednej
Európe niekoľko vrcholov záujmu o jaskyne (Matoušek, 1996; Romsauer, 1995; Sklenář‒Matoušek, 1994).
Prvý výrazný kulminačný bod predstavuje v strednom neolite kultúra s mladšou lineárnou a vypichovanou
keramikou, na našom území predovšetkým bukovhorská kultúra. Posledne uvedená je špecificky silne
viazaná na horské územia východného a juhu stredného Slovenska a osobitne na krasové oblasti Slovenského raja a Slovenského Krasu. Počet jaskynných nálezísk, ale tiež bohatstvo nálezového fondu absolútne
prevláda oproti ostatných obdobiam, čo je zrejme spôsobené aj ekologickými faktormi: príchodom suchej
periódy v klimatickom období staršieho atlantiku, ktorá vytláčala súveké sídliská do oblastí s vyšším objemom zrážok. Popri profánnych dôvodoch, ktoré viedli neolitických roľníkov a zbračov využívať podzemné
priestory, nálezy ľudských kostí dokazujú aj určité formy kultových a pohrebných praktík. Po tejto epizóde sa
znižuje počet predmetného druhu lokalít a opäť narastá až v staršom a strednom eneolite, reprezentovanom
dvoma veľkými kultúrnymi okruhmi – lengyelskou a badenskou kultúrou. Súvisí to aj s tým, že geograficky
sa osídlenie rozširuje do submontánnych a montánnych regiónov a horných tokov riek Váh, Nitra, Hron,
Poprad, Hornád a Orava. Dôležité pamiatky z jaskýň sa ojavujú hlavne v stupni Lengyel IV./Epilyengel, keď
sa zrejme v súvislosti s vzrastajúcou prospekciou medenej rudy objavujú tvorcovia lengyelskej kultúry aj na
strednom a severnom Slovensku (Bárta, 1983; Romsauer, 1995; Struhár, 1999; Struhár, Soják, 2009).
Početné nálezy ľudských ostatkov v sprievode predmetov výnimočnej povahy (šperky, medené predmety)
poukazujú na zvyk využívať tmavé a tajomné priestory ako miesta pohrebísk a svätýň. Záujem o jaskyne
pokračuje aj počas nasledujúcej badenskej kultúry, keď v niektorých regiónoch (Spiš, Liptov) dosahuje
intenzita ich návštev svoje maximum (Soják, 2007b, 26‒5; Struhár, 2001). V súvislosti so staršou tradíciou
a dobovými náboženskými predstavami, v ktorých podstatnú úlohu zohrávali podzemné (chtonické) kulty
a v ktorých vlhké, hlboké a tmavé priestory evokovali lono Matky Zeme, aj počas trvania badenskej kultúry
vystupujú do popredia skôr neprofánne a iracionálne dôvody. Po tejto etape osídlenia krasových oblastí sa
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na relatívne dlhší istý čas utlmuje aktivita súvekých populácií v týchto regiónoch aby opäť nabrala na intenzite v dobe bronzovej. Počnúc jej stupňom Reinecke BD, ktorý súvisí na veľkom území Európy so vznikom
kultúr popolnicových polí až po koniec doby halštatskej (Reinecke HC-HD) zaznamenávame enormný
záujem o rôzne formy krasových javov, prakticky najvyšší v celom praveku (Matoušek 1996, obr.1; Peša
2006; Romsauer 1995). Súvisí to s explozívnym nárastom sídliskovej štruktúry kultúr popolnicových polí,
ale aj so zvýšeným záujmom o horské oblasti, u nás najmä tvorcami lužickej, kyjatickej, pilinskej a gávskej
kultúry. Civilizácie mladšej a neskorej doby bronzovej mali ku krasovým oblastiam mimoriadne pozitívny
vzťah, početné osídlenie nositeľmi kyjatickej kultúry zaznamenávame zvlášť v priestore Slovenského krasu,
kde najväčší záujem bol o vertikálne šachty a komíny, ideálne k uskutočňovaniu kultových obradov, vrátane
ľudských obetí (Soják 2008, 115‒117). Z územia Spiša je v tomto období tiež doložený zvýšený počet
jaskynných lokalít s výnimočnými kategóriami nálezov (šperky, ľudské kosti, súčasti odevov, jantárové
a zlaté ozdoby), ktoré poukazujú na mimoriadny význam týchto miest v náboženských predstavách dobovej
spoločnosti (Soják 2007, 47‒51). Po tomto horizonte sa v staršej dobe železnej-halštatskej opäť radikálne
znižuje záujem o tento druh lokalít, výnimkou je snáď len východná časť Slovenského krasu, ktorá inklinuje
k okruhu tzv. skýtskych pamiatok so vzťahmi k Potisiu (Miroššayová 2004). Reprezentatívne nálezy poskytol
výskum šachtovitej časti jaskyne Kamenná tvár v katastri obce Háj, kde sa našli ozdoby zo železa, bronzu,
striebra a elektrónu, sklenené koráliky, mušle typu kauri ako aj zlomok zoomorfnej plastiky. Tá bola súčasťou
ojedinelého bronzového sitka, ktorý má analógie na Balkáne a pôvodne zrejme až niekde v oblasti etruského
Talianska. Charakter náleziska (vertikálna dutina) a skladba nálezov poukazujú na pravdepodobné obetné
miesto nositeľov kyjatickej kultúry v závere doby halštatskej (Miroššayová 2007).
Podobný trend ústupu od využívania jaskýň a skalných dutín potom pretrváva aj mladšej dobe železnej
– laténskej, ktorá súvisí s historickou expanziou keltského etnika. Ak však chceme vymedziť obdobie záujmu
o jaskyne počas doby laténskej, pokiaľ nedisponujeme chronologicky citlivými artefaktmi (spony, mince,
súčasti odevov, ozdoby), nie je možné len na základe keramiky vždy jednoznačne potvrdiť že nálezy sú
z tohto obdobia. Drobné a nevýrazné fragmenty nádob bez výzdoby, zvlášť pri redukčne vypaľovanej keramike, sa ľahko môžu zameniť s inými pravekými črepmi. Konkrétne typy hlineného riadu sa taktiež často
prelínajú medzi jednotlivými kultúrami a zväčša presahujú cez pregnantne vyčlenené kultúrne stupne. Preto
sa, najmä v staršej literatúre často zamieňa doba bronzová s dobou železnou (najmä pri údaji že pamiatky
sú z obdobia lužickej, kyjatickej, gávskej kultúry, ktoré časovo presahujú do doby halštatskej), alebo datovanie do doby železnej môže znamenať staršiu, ale aj mladšiu dobu železnú. Podobne je to v prípade púchovskej kultúry, ktorej najstarší (predpúchovský) horizont sa ťažko odlišuje od najmladšieho obdobia lužickej –
oravskej skupiny doby halštatskej a zasa jej terminálne štádium zasahuje až do staršej doby rímskej. Preto
som sa pri vyčlenení jaskynných nálezísk zameral na tie, kde je jednoznačne jasné, že nálezy pochádzajú
z mladšej – laténskej doby železnej.
V súčasnosti evidujeme na území Slovenska najmenej 26 nálezísk, ktoré spadajú do skúmaného
obdobia (tab.1). Z mapy ich rozšírenia (obr.1) vyplýva, že vytvárajú dve geografické skupiny. Prvá tvorí
koncentráciu nálezísk v južnej a východnej časti Slovenského krasu (celkom 8 nálezísk – 30,8 %), druhá
a najsilnejšia enkláva jaskynných lokalít (17 nálezísk – 65,3 %) sa sústreďuje v horskej oblasti stredného,
severného a severozápadného Slovenska a prakticky sa kryje s rozšírením púchovskej kultúry. Mimo tieto
dve oblasti je evidovaná iba jedna excentricky vysunutá lokalita: Pohanská jaskyňa v Plaveckom podhradí,
s reziduálnym osídlením v mladšej dobe železnej (Butáš, Farkaš 1995, 35). Táto situácia je daná
predovšetkým geografickými osobitosťami nášho územia. Priamy keltský zásah vlastnej laténskej kultúry
smeroval najmä na bonitné černozemné oblasti na juhozápade a východe Slovenska, kde sa takmer
nenachádzajú žiadne krasové oblasti. Hoci sporadickú penetráciu keltského elementu do horských oblastí
územia sledujeme už vo včasnej dobe laténskej (Pieta 2008, 18), prítomnosť včasnolaténskych pamiatok
z jaskýň zatiaľ nespoznáme a zrejme ani prospekčná činnosť sa neodrazila vo zvýšenom záujme o tento druh
lokalít. Územie Slovenského krasu, ktoré bolo v predchádzajúcich obdobiach praveku intenzívne osídlené,
zachytil včasnolaténsky zásah iba okrajovo. Naďalej tu prežíva pôvodné obyvateľstvo s tradíciou v neskorej
dobe bronzovej a halštatskej, ktoré sa nevyhýbalo ani jaskynným sídliskám a kultovým miestam. Ojedinelý
nález železnej spony z hradiska Zádiel (medzi obcami Háj a Zádiel, okr. Košice ‒ Vidiek) naznačuje záujem
o túto oblasť, alebo aspoň kultúrne prúdenie už v staršej dobe laténskej, teda niekedy v 4. storočí BC (Pieta
2000, abb. 14:17). A na prelom staršej a mladšej doby laténskej je možné zaradiť aj ojedinelé keramické
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nálezy z Moldavskej jaskyne (Soják, Terray 2007, 38). Nesporným dokladom priamej keltskej prítomnosti je
solitérny žiarový hrob z lokality Kečovo, ktorý obsahoval železnú kopiju, zlomok štítu a pošvu meča. Väčšina
laténskych nálezov z jaskýň Slovenského krasu sa však obmedzuje iba na nepočetné keramické zlomky,
ktoré spravidla neposkytujú kľúčové informácie o etnickej príslušnosti, či charaktere náleziska. Absencia
výnimočných artefaktov, ktoré sú časté v predchádzajúcej dobe halštatskej, však poukazuje na to, že
návštevy podzemia v mladšej dobe železnej mali skôr prozaický ‒ profánny charakter. Motivované mohli byť
napr. potrebou prechodnej ochrany prospektorov, ktorí do horských krasových oblastí prichádzali za rudným
bohatstvom, alebo len jednoducho zvedavosťou spoznávať tajomné priestory. Podľa všetkého však prítomnosť nositeľov keltskej civilizácie v jaskyniach Slovenského krasu mala iba epizodický charakter a tento typ
lokalít sa nikdy nestal generickou súčasťou ich sídliskovej štruktúry.
Na severe a severozápade nášho územia sa v tomto období etablovala púchovská kultúra, ktorá vznikla
na platforme predchádzajúcej oravskej skupiny lužických popolnicových polí. Tradicionalisticky orientovaná
halštatská spoločnosť prijímala výdobytky keltskej kultúry iba pozvoľna, čo sa prejavilo v postupnom prenikaní laténskej keramiky a ozdôb do jej kultúrneho habitu (Benediková 2004; Pieta 2000). V staršom predpúchovskom stupni, datovanom ešte do staršej doby laténskej, využívané boli pravdepodobne priestory Liskovskej jaskyne v Chočskom podhorí, v Liptovskej kotline. Jaskyňa, vzhľadom na charakter jej priestorov nie
je vhodná na trvalejšie osídlenie a uvažuje o nej ako o kultovej jaskyni, využívanej počas viacerých období
praveku a včasnej doby dejinnej (Struhár, Soják 2009). Dobre viditeľný portál situovaný v južnom úbočí
masívu Mních (obr. 2), neunikol pozornosti obyvateľov systému opevnení na jeho vrchole, ktorý vznikol už
počas trvania oravskej skupiny v dobe halštatskej (Uhlár 1961).
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

č. podľa Bella
a kol. 2007
295
440
447
497
516
1115
1319
1691
1783
1869
1873
2423
2697
2731
2927
3498
3712
4083
4151
4387
4762
4883
neevidované
2984
3078
neevidované
4277

Názov jaskyne

Geomorfologický celok

Zimné Slnko
Vápencová jaskyňa v Lômoch
Jaskyňa na Starhrade 5.
Jasovská jaskyňa-Okno
Moldavská jaskyňa
Pohanská jaskyňa
Jaskyňa v Sokole
Zbojnícka jaskyňa
Malužínska jaskyňa
Jaskyňa v Mníchu
Liskovská jaskyňa
Slaninova jaskyňa
Ardovská jaskyňa
Domica – Čertova diera
Silická ľadnica
Čertova diera
Mníchova diera
Dupná diera
Dúpna skala (Dubná skala)
Malá závadská jaskyňa
Dúpnica
Jaskyňa na Vyhni
Jaskyňa v Hrádku (?)
Zbojnícka jaskyňa
Žihľavová jaskyňa
Previs nad občasnou vyvieračkou
Pružinská Dúpna jaskyňa

Horehronské podolie – Bystrianske podhorie
Prosečné – Chočské vrchy
Chočské vrchy – Sielnické vrchy
Medzevská pahorkatina – Košická kotlina
Medzevská pahorkatina – Košická kotlina
Malé Karpaty – Plavecké predhorie
Demänovské vrchy – Nízke Tatry
Demänovské vrchy – Nízke Tatry
Priehyba – Kráľovoholské Tatry
Chočské podhorie – Liptovská kotlina
Chočské podhorie – Liptovská kotlina
Jasovská planina – Slovenský kras
Silická planina – Slovenský kras
Silická planina – Slovenský kras
Silická planina – Slovenský kras
Slovenský raj – Spišsko-Gemerský kras
Slovenský raj – Spišsko–Gemerský kras
Strážovské vrchy – Zliechovská Vrchovina
Strážovské vrchy – Belianska Vrchovina
Súľovské vrchy – Skalky
Sivý Vrch – Tatry
Bralná Fatra – Veľká Fatra
Vtáčnik
Silická planina – Slovenský kras
Zádielská planina – Slovenský kras
Sivý Vrch – Tatry
Strážov – Strážovské vrchy

Tab. 1 Jaskynné náleziská z doby laténskej.
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Obr. 1 Mapa jaskynných nálezísk z doby laténskej (bodkovaná čiara
ukazuje hranice rozšírenia púchovskej kultúry).

Kataster

Datovanie

Literatúra

Horná Lehota, okr. Brezno
Ižipovce, okr. Lipt. Mikuláš
Lipt. Sielnica, okr. Lipt. Mikuláš
Jasov, okr. Košice-okolie
Moldava n. Bodv., okr. Košice-okolie
Plavecké Podhradie. okr. Malacky
Demänovská dolina, okr. Lipt. Mikuláš
Demänovská dolina, okr. Lipt. Mikuláš
Malužiná, okr. Lipt. Mikuláš
Lisková, okr. Ružomberok
Lisková, okr. Ružomberok
Háj, okr. Košice-vidiek
Ardovo, okr. Rožňava
Kečovo, okr. Rožňava
Silica, okr. Rožňava
Letanovce, okr. Spišská Nová Ves
Hrabušice, okr. Spišská Nová Ves
Slatinka n. B., okr. Bánovce n. B.
Čierna Lehota, okr. Bánovce n. B.
Horný Moštenec, okr. Pov. Bystrica
Lipt. Matiašovce, okr. Lipt. Mikuláš
Blatnica, okr. Martin
Kamenec pod Vtáč., okr. Prievidza
Silická Jablonica, okr. Rožňava
Zádiel, okr. Košice-okolie
Lipt. Matiašovce, okr. Lipt. Mikuláš
Pružina, okr. Považská Bystrica

púchov
púchov
púchov
Lt
starší/stredný Lt
Lt
púchov, Lt D
púchov, Lt D1
púchov
púchov
púchov, predpúchov
Lt
Lt
Lt
Lt
púchov, stredný Lt
púchov
púchov
Lt
púchov
predpúchov, Lt D
púchov
púchov
Lt
Lt
predpúchov, púchov
púchov

nepublikované, prieskum M. Sabola a V. Struhára
Soják 2007a
Bárta 1996, 33
Soják/Terray 2007, 52
Soják/Terray 2007, 30
Butáš/Farkaš 1995, 35
Bella et al. 2014, 143-144
Bella et al. 2014, 144-145
Bárta 1961, 23
Bárta 1971
Bella et al 2014, 143-144, Struhár/Soják 2009
Bárta 1984, 251
Bella/Hlaváčová/Holúbek 2007, 134; Soják 2008, 118
Bella/Hlaváčová/Holúbek 2007, 134; Soják 2008, 118
Bella/Hlaváčová/Holúbek 2007, 142; Soják 2008, 118
Soják 2007b, 53-54; 56: 1-2; 57
Soják 2003, 122-125
Pieta 1982, 222
Soják 2009, 175-176
Moravčík 1995, 97
Šimková 2006, 132-133
Bárta 1961, 24-25
Remiášová 1997, 153
Soják 2008, 118
Soják 2008, 118
nepublikované, výskum Z. Šimkovej
Pieta 1982, 221, Nr. 119
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Popri keramike, ktorá sa zaraďuje ešte do záveru
doby halštatskej (Reinecke HC-HD) a ktorú reprezentuje rytá výzdoba v podobe zväzkov vertikálnych
a horizontálnych línií (Struhár 2002, obr. 9:1), vo
výzdobe nádob sa tu vyskytujú prsovité výčnelky,
zvislé rebrá a lunicovité poloblúky, ktoré sú spolu so
súdkovitými hrncami s vtiahnutým ústím známe aj
z predpúchovského stupňa (obr.3). V klasickej fáze
púchovskej kultúry (LTC ‒ LTD) vzniklo na ploche
pred jaskyňou otvorené sídlisko, skúmané v 50. rokoch dvadsiateho storočia (Uhlár 1959). Jeho
stratigrafia zahrnuje aj laténsku fázu s nálezmi
tenkostennej keramiky a dvoch železných streliek
s tuľajkou (Uhlár 1959, obr. 9: 1,2), ktoré patria
k typu 1.3 – trojuholníkovité hroty so spätnými
krídelkami. Podľa K. Pietu (2008, 267‒268) je tento
typ bežný na podunajských keltských oppidách aj
keď je vysoko pravdepodobné jeho prežívanie aj
v staršej dobe rímskej. Synchrónne k tejto fáze pochádza z vnútorných priestorov Liskovskej jaskyne
minimum nálezov a obyvatelia sídliska využívali
jaskyňu len príležitostne. Okrem drobných amorfných črepov, ktoré pochádzajú prevažne z nesystematických výkopov a starších zberov (Šimková
2006, obr. 6: 11‒15) môžeme sem zaradiť fragment
profilovanej misky, jeden výrazný črep z laténskej
situly a hlinenú pokrievku (obr.4). Najskôr s týmto
horizontom súvisí nález hľuzy surového grafitu, ktorý
sa bežne používal pri výrobe tuhovanej laténskej
keramiky. V súlade so zaužívanou sídelnou stratégiou tvorcov púchovskej kultúry, otvorené sídlisko
pred jaskyňou ako aj využívanie interiéru Liskovskej
jaskyne súvisí s opevnením malého ostrožného
hrádku, vybudovaného na východnom vrchole Mnícha („Lípa“, alebo „Ostrá skala“, alebo aj Mních
IV.), približne 500 m západne od jej vstupného
portálu (Struhár,Sáliš 1996, 157; Uhlár 1961, 161‒
163). V rovnakej dobe využívali budovatelia blízkeho
hradiska aj neveľkú, západným smerom ležiacu
jaskynku, kde bola sondážou zistená výrazná kultúrna vrstva z laténskeho aj rímskeho stupňa púchovskej kultúry (obr.5). Najspodnejšia vrstva, ktorá
bola autorom výskumu priradená lužickej kultúre,
súvisí so sídliskovým horizontom z prelomu doby
halštatskej a laténskej (Bárta 1971). Rovnakú
stratigrafickú situáciu ako v Liskovskej jaskyni
poskytli prieskumy v jaskyni Dúpnica, ktorá leží
v Suchej doline, v Chočských vrchoch. Jaskyňa
s rozmermi približne 40 x 35 m sa nachádza v širšom priestore niekoľkých archeologických lokalít zo
včasnodejinného obdobia (Laučík 2000).

Obr. 2 Portál Liskovskej jaskyne s predjaskynným sídliskom púchovskej kultúry. Foto: V. Struhár.

Obr. 3 Liskovská jaskyňa. Nálezy z prechodného halštatsko-laténskeho horizontu. Kresba: V. Struhár.

Obr. 4 Liskovská jaskyňa. Pamiatky púchovskej kultúry.
Foto: V. Struhár.
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Z výskumov J. Bártu a V. Hanuliaka, ktorý urobili
v jaskynnom dne viacero sond, pochádza výrazný
materiál púchovskej kultúry, v ktorom sa dá rozpoznať aj prechodná neskorohalštatsko – predpúchovská fáza (Šimková 2006, obr. 6: 1-5). Dobrú oporu
pre datovanie poskytla popri bronzovej nezdobenej
ihlici najmä železná spona s asymetricky rámovité
klenutým lúčikom, dvojstranným symetrickým vinutím, vnútornou tetivou a plným obdĺžnikovým zachycovačom (obr. 6). Tieto spony s pripojenou pätkou
patria k typom tzv. spojenej konštrukcie a charakteristické sú pre strednú až mladšiu dobu laténsku –
LT D1-D2 (Pieta 1982, Taf. 3:17). Ďalší zlomok
vinutia bronzovej spony pochádza z prieskumu
M. Sojáka a Z. Šimkovej z roku 2013 (obr. 7:5).
V roku 1994 pri hľadaní nových priestorov v zadnej
časti jaskyne sa v štrkovej sutine, v hĺbke 4 m, našla
ľudská lebka. Podľa antropologického posudku patrila lebka asi 6‒8 ročnému juvenilnému jedincovi
pravdepodobne ženského pohlavia (Šimková 2006,
132‒133). Jaskynné dno sa na tomto mieste znižuje
a prechádza do vertikálneho komínovitého tunela,
takže nie je vylúčené že táto časť podzemných
priestorov slúžila ako obetné miesto, tak ako to
poznáme z viacerých jaskýň Slovenského krasu,
využívaných v dobe bronzovej a halštatskej. Tento
predpoklad potvrdzujú aj najnovšie nálezy získané od
súkromného zberateľa, ktoré sa podarilo zdokumentovať. Prvým artefaktom je honosná bronzová
ihlica s krížovou hlavicou ukončená trojicou ružíc na
ramenách – typ Orava (obr. 7:1). Tento charakteristický šperk sa objavuje v úzko vymedzenom priestore Oravy, Liptova a Spiša a reprezentuje drobné
výrobky metalurgov oravskej skupiny doby halštatskej v stupni Reinecke HC-HD (Benediková 2007;
Abb. 6: 2‒5). Identický kus k tomu z Dúpnice
pochádza z opevneného hrádku v Istebnom (okr.
Dolný Kubín). Mimo ihlice z jaskyne Čertova diera
v Letanovciach je to iba druhý jaskynný nález tohto
typu šperku (Soják 2007b, obr. 54:2). Okrem toho je
z Dúpnice známa aj ojedinelá strieborná minca. Na
averze je vyobrazená štylizovaná hlava Venuše s
diadémom, na reverze vidno značne schematizované
žezlo s vencom, zemeguľu a kormidlo spolu
s pseudonápisom (obr.7:2). Jedná sa tu o imitáciu
rímskeho denára, z prednej strany s motívom razby
Naevius Balbus, razeného v roku 79 BC, zo zadnej
strany motív z mince Cornelius Lentulus Marcellinus, ktoré sa vydávali v rokoch 76‒75 BC. Produkcia týchto napodobenín sa pripisuje keltskému kmeňu Eraviskov (typ C13i podľa typológie M. Torbágyi
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Obr. 5 Jaskyňa v Mníchu. Foto: V. Struhár.

Obr. 6 Liptovské Matiašovce ‒ Dúpnica. Spona stredolaténskej konštrukcie (podľa Pieta 1982).

Obr. 7 Jaskyňa Dúpnica: 1, 2, 5; Previs nad Vyvieračkou:
4; Jaskyňa Sokol v Demänovskej doline: 3; Zbojnícka
jaskyňa: 6. Foto: M. Soják.

1984), ktorí obývali okolie terajšej metropoly Budapešť a v ich kmeňovom centre na vyvýšenine Gelért tu
razili vlastné mince, niekedy od roku 30 BC až do doby vlády cisára Claudia I. (Torbágyi 1984). Eraviské
mince sa spolu s ďalšími antickými mincami a ich imitáciami na územie severne od rieky Dunaj dostávajú
pravdepodobne až po rozpade bójskeho panstva v posledných desaťročiach starého letopočtu (Pieta 2008,
253‒254; obr. 19B). Na ploche rozšírenia púchovskej kultúry evidujeme ich prítomnosť vo väčšom počte
napr. na hradisku Zelená hora v Hrabušiciach, v Jánovciach ‒ Machalovciach (Soják 2012), v Liptove na
sídlisku v Likavke, či v Pružine pri Považskej Bystrici (Kolníková 2003, 234, 236; 2005), taktiež sú známe
z depotov – napr. Rajecká Lesná (Kolníková 2005). Vzhľadom na veľmi nekvalitnú reprodukciu pôvodného
motívu a vulgarizáciu latinského nápisu je možné uvažovať, že tieto mince boli razené v niektorej periférnej
mincovni, možno aj priamo na území púchovskej kultúry a to krátko pred kataklizmou, ktorá postihla
severoslovenské hradiská v poslednej tretine starého letopočtu (Kolníková 2005, 84‒85).
Kombinácia motívov na reverze mince je veľmi
častá u eraviských razieb zo Spišských lokalít, kde
pravdepodobne v neskorej dobe laténskej jestvovala
jedna z takýchto lokálnych minciarskych dielní,
v ktorej sa vyrábali predmetné imitácie antických
mincí. Na základe nálezov predmetov prestížneho
významu (minca, spony, ihlica) je možné predpokladať, že Dúpnica slúžila pre obyvateľov blízkych
sídlisk a hradísk ako kultové miesto, kde sa uskutočňovali rituály spojené s deponovaním cenných
predmetov. Detská lebka pritom nevylučuje ani
aktivity spojené s manipuláciou s ľudskými ostatkami (exkarnácia a pod.). V tejto súvislosti je inšpiObr. 8 Kultový (?) okrsok v jaskyni Dúpnica.
ratívny zhluk veľkých skalných blokov situovaný priFoto: V. Struhár.
bližne uprostred jaskyne, ktorý vytvára zhruba
kruhovitý areál s priemerom 2 m, otvorený smerom
ku vchodu. Skalné bloky s váhou niekoľko sto kilogramov, zapustené do hlineného sedimentu, sú
podľa všetkého takto uložené intencionálne a pripomínajú akési ohnisko, alebo rituálny okrsok (obr. 8).
Viac poznatkov o funkcii tejto pozoruhodnej lokality
však môže priniesť až prípadný archeologický
výskum. Prieskum jej bližšieho okolia pritom už
priniesol niektoré nové informácie. Približne 200 m
od začiatku Suchej doliny, na ľavom brehu Suchého
potoka objavili jaskyniari pri hĺbení skúšobnej sondy
pod skalným previsom, asi 15 m nad Občasnou
vyvieračkou praveké nálezy. Výkopom boli narušené
tri tmavé ohniskové vrstvy, pričom najspodnejšia
vrstva obsahovala keramiku a zvieracie kosti (zvyšné dve boli z obdobia stredoveku až novoveku).
Črepový materiál, v ktorom boli zastúpené hrnce
s vtiahnutým ústím a nádoby s rytou lineárnou výzdobou, vykazoval charakteristické znaky neskorohalštatsko-predpúchovského horizontu (obr. 9). Výrazný je najmä fragment šálky so žliabkovaným
uškom, ktoré pripomína schematizovanú výzdobu
v podobe zoomorfných hlavičiek, aká sa vyskytuje
na keramike z predpúchovského horizontu pomerne
často (Pieta 2003, obr. 1; 2008, obr. 10:1). Toto
Obr. 9 Previs nad Vyvieračkou. Nálezy z halštatsko-laténskeho horizontu. Kresba: Z. Šimková.
datovanie podporuje aj nález zlomku vinutia a tetivy
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železnej masívnej spony stredolaténskej konštrukcie (obr. 7:4), ktorá sa našla na mieste po dohľadaní
detektorom kovov (za poskytnutie nepublikovanej správy ďakujem Z. Šimkovej, SMOPaJ Liptovský Mikuláš).
Prítomnosť archeologických nálezov v doposiaľ neznámej polohe nad Občasnou vyvieračkou Suchého
potoka je jedným z mála dokladov využívania skalných previsov na našom území v dobe železnej (Bárta
1953).
Liptov je jedným z kryštalizačných centier púchovskej kultúry, čomu zodpovedá aj relatívne hustá
sieť sídlisk. Z tohto dôvodu a vzhľadom na jej geomorfologický charakter tu nachádzame aj zvýšenú
koncentráciu jaskynných nálezísk, ktoré sa spravidla vyskytujú v širšom zázemí sídelných areálov.
Celý rad osád a opevnených hrádkov sa tiahne po
obidvoch stranách Liptovskej kotliny – na severe
najmä na úpätí Chočských vrchov a Západných
Tatier, na juhu tvoria jeho hranice svahy hlavného
hrebeňa Nízkych Tatier. Práve nízkotatranská oblasť,
ktorej nerastné bohatstvo využívali naši predkovia už
Obr. 10 Vstupný portál jaskyne Sokol v brale Blatníka.
v dobe medenej, bola pre civilizáciu doby halštatFoto: V. Struhár.
skej, orientovanú na metalurgiu železa a farebných
kovov mimoriadne dôležitá. Z hľadiska pravekého osídlenia bola využívaná najmä širšia oblasť Demänovskej
doliny, kde v staršej dobe železnej vznikol hustejší zhluk najmä výšinných osád, situovaných často v ťažko
prístupných exponovaných polohách na vrcholoch skalných masívov (Pieta 1983). Zároveň s intenzívnym
budovaním zázemia jednotlivých hradísk, objavujú sa stopy po ich obyvateľoch v niektorých sídliskovo
vhodných jaskyniach, po pravej aj ľavej strane Demänovskej doliny.
Doklady ich aktivít sú viac-menej stopové a na rozdiel od jaskýň Slovenského krasu tu nenachádzame
také významné pozostatky kultových činností (Bella et al. 2014, 142‒143). Podobne zachytávame sporadické doklady využívania demänovských jaskýň aj v období púchovskej kultúry. Jedna z nich – Jaskyňa
v Sokole, leží v skalnom brale masívu Sokol na ľavej strane doliny. Jej priestory sú dobre prístupné, viditeľný
portál poskytuje výborný prehľad celej strednej časti Demänovskej doliny (obr. 10). Na terase pred vstupom
sa tu našla malá strieborná keltská minca (obr. 7:3). Predstavuje typ s hrboľom na averze, podľa klasifikácie
E. Kolníkovej (2004, 25, obr. 2: Sp/E) typu Spiš a najbližšie vyčlenenému variantu E s úpravou pôvodného
razidla. Charakterizuje ho nevýrazný a takmer trojuholníkový plastický hrboľ na averze, pričom na reverze je
zobrazený kôň spišského typu s dlhou zobákovitou papuľou zakončenou pukličkou a s trojuholníkovými kopytami. Pod koňom je krúžok a neforemný kolok bez pukličky – akoby druhá zadná noha vychádzajúca spod
konského brucha. Priemer opísaného exemplára je 14‒17 mm (Bella et al. 2014, obr. 9.7:1).
V predĺženom tunelovom prístupe východne
od vchodu bola objavená aj rímska bronzová spona, reprezentujúca už rímsky stupeň
púchovskej kultúry (Bella et al. 2014, obr.
9:6). Laténskeho pôvodu je železná spona
zo Zbojníckej jaskyne (obr. 7:6), ktorá sa
nachádza po pravej strane údolia a je
charakteristická výrazným a priestorným
vstupným portálom (obr. 11). Ide o pomerne málo frekventovaný typ spony s lomeným lúčikom, obvykle nazývaný ako „spona
Kostrzewski typ K“ (Pieta 1982, 35).
Uvedený typ spôn je známy skôr z územia
Poľska, z prevažne nekeltského-germánskeho prostredia (przeworská kultúra),
kde spadá do neskorolaténskeho obdobia
Obr. 11 Zbojnícka jaskyňa v Demänovskej doline. Foto: V. Struhár.
(LTD1). U tejto spony vidno určité typolo-
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gicky staršie prvky v náznakovom členení lúčika, hoci datovanie do začiatku zmieneného stupňa doby
laténskej je najpravdepodobnejšie (Bella et al. 2014, 144). Okrem jaskýň nachádzame laténske výrobky aj vo
vnútri Demänovskej doliny, kde bol v časti „Repiská“ objavený železný oštep s tuľajkou (Bárta 1953, 3).
Tento exemplár patrí k typu 1 podľa K. Pietu (2008, 260‒263) a charakterizuje ho širší, od tuľajky odsadený
list a stredové rebro s analógiami v mladšej dobe laténskej. Jeho prítomnosť hlboko v horskej doline tak
dokazuje pravdepodobne lovecké aktivity, či výpravy za surovinami do vysokohorského terénu Nízkych
Tatier z niektorej z blízkych osád. Pozdĺž južného ústia Demänovskej doliny je doložených niekoľko
výšinných sídlisk (Iľanovo/Ploštín ‒ „Rohačka“; Závažná Poruba ‒ „Chopce“; Lazisko ‒ „Zvon“), ktoré
môžeme synchronizovať s nálezmi, ktoré sa našli v krasovej časti doliny (Bella et al. 2014, 143‒145, obr.
9.10). Z druhej strany Nízkych Tatier, ktorá je tiež bohatá na jaskyne evidujeme nateraz iba jednu lokalitu
s doloženým púchovským horizontom. V neveľkej a sídliskovo nevhodnej jaskyni Zimné Slnko, v katastri
obce Horná Lehota (okr. Brezno) sa našla kolekcia keramiky púchovskej kultúry (nepublikovaný prieskum M.
Sabola a V. Struhára). Aj v tomto prípade je uvedené nálezisko späté s blízkym opevneným hradiskom
Hrádok, na ktorom je doložené osídlenie od konca doby halštatskej až po neskorú dobu laténsku (Pieta,
Mosný 2000).
Približne rovnaká je situácia aj na teritóriu
susedného Spiša, ktorý v dobe laténskej bol
vďaka svojej geografickej polohe podstatne
otvorenejší novým vplyvom prichádzajúcim
od severu aj južným smerom. Napriek intenzívnemu osídleniu, poznáme tu iba dve jaskynné náleziska. Najvýznamnejšou lokalitou
je Čertova diera v katastri obce Letanovce.
Zo starších aj novších výskumov pochádza
odtiaľto bohatá kolekcia drobných predmetov, datovateľných do doby halštatskej, vrátane už spomínanej krížovej ihlice typu
Obr. 12 Čertova diera. Železné kladivo púchovskej kultúry.
Orava (Soják 2007, 53‒54, obr. 50, 54).
Foto: M. Soják.
Niektoré z nálezov sú dokázateľné späté
s včasnoskýtskym okruhom s centrom v Potisí a dokazujú tak kultúrne vplyvy prichádzajúce na severné
Slovensko od juhu, hlavne povodím rieky Hornád. Rovnako ako u liptovských nálezísk, aj tu zdá sa, že
využívanie Čertovej diery pokračuje aj v období vlastnej púchovskej kultúry, hoci nálezy sú veľmi ojedinelé.
Do tejto fázy patrí iba železné kladivo (obr. 12) a fragment bronzovej spony stredolaténskej konštrukcie
(Soják 2007, obr. 55, 56:1).

Vyhodnotenie
Jaskyne a rôzne typy krasových dutín boli využívané s rôznou intenzitou počas celého pravekého aj historického obdobia vývoja ľudskej kultúry. Hoci ich exploatácia v minulosti určite závisela od množstva faktorov,
ukazuje sa, že v jednotlivých časových obdobiach bola ovplyvnená rozdielnymi motívmi. V období neolitu až
záveru doby halštatskej boli prevažujúcimi faktormi zrejme skôr osobitné kultové tradície a kultúrne normy,
čo sa prejavuje v zvýšenom počte nachádzaných predmetov mimoriadneho charakteru (šperky, zbrane,
ľudské a zvieracie kosti a pod.) ako aj v častejšom využívaní vertikálnych šácht a skalných puklín. V prípade
horizontálnych a dostupných jaskýň sa v staršom praveku uprednostňovali skôr zadné a menej prístupné
priestory v tzv. afotickej zóne, mimo dosah vplyvov vonkajšieho prostredia, kde boli ideálnejšie podmienky
na uskutočňovanie pohrebných aktivít a rituálnych činností. V období popolnicových polí a staršej dobe
železnej tento trend dosahuje maximum, v niektorých regiónoch Európy predstavujú kultové jaskyne takmer
tri štvrtiny všetkých speleoarcheologických nálezísk (Matoušek, Dufková 1998, 80‒81). Od doby laténskej,
väčšina známych prípadov archeologických nálezov z podzemných lokalít je evidovaná skôr v predných
častiach – v tzv. eufotickej zóne, kde sú intenzívne pôsobenia povrchového ekosystému. Pedologické podmienky sú tu vzhľadom na vyššiu mieru erózie menej priaznivé pre uchovanie archeologických situácií, čo
môže mať vplyv aj na početnosť a kvalitu nálezov. Okrem toho, skladba a charakter doteraz známych
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pamiatok z doby laténskej, ktoré pochádzajú z krasových dutín je veľmi chudobná (prevažne keramika) čo
ma vedie k vysloveniu predpokladu, že v tomto období neboli uvedené miesta primárne využívané ako
sepulkrálne miesta. V prípade jaskynných nálezísk púchovskej kultúry môžeme predpokladať, že väčšina
z nich tvorila širšie geograficko-logistické zázemie blízkych osád a hradísk (Liskovská jaskyňa, Jaskyňa na
Mníchu, Dúpnica, Zimné slnko, Jaskyňa na Starhrade, Jaskyňa v Sokole a Zbojnícka jaskyňa v Demänovskej
doline a pod.) a s blízkym oppidom Pohanská súvisia aj nálezy z Pohanskej jaskyne v Plaveckom Podhradí.
V Jaskyni v Hrádku (?), v Kamenci pod Vtáčnikom sa výskumom odkryla jama s rozmermi 2 x 1,5 m,
hĺbkou 4 m, ktorá obsahovala limonitovú bahennú rudu s 48,72 % železa. Je možné predpokladať, že toto
miesto využívali obyvatelia neďalekého hradiska ako skladisko surovín pre potreby čiernej metalurgie (Remiášová 1997). Je však otázne, do akej miery súvisí v tejto dobe záujem o speleologické lokality s krízovými
faktormi (vonkajšie ohrozenie, potreba ochrany a pod.). Budovanie výšinných opevnených hrádkov, ktoré sú
pre púchovskú kultúru charakteristické, môže reflektovať spoločensko-politickú situáciu a katastrofické udalosti doložené aj archeologicky (Pieta 2008, 58), rovnako však môže byť transformáciou kultúrnych noriem
horalskej civilizácie, ktorá sa takto adaptovala na členité montánne prostredie. Nie je však vylúčené, že
obyvateľstvo súvekých sídlisk a hradísk mohlo jaskyne využívať ako prechodné núdzové útočiská v dobe
akútneho ohrozenia. V takýchto prípadoch by pobyt ľudí v podzemných priestoroch nemusel vôbec odraziť
tvorbou archeologických nálezov. Opomenúť však nemôžeme ani prípadné neprofánne aktivity, predovšetkým však na miestach, kde sa uskutočňovali takéto činnosti už v predchádzajúcom halštatskom období.
Tradícia niektorých speleologických lokalít (Liskovská jaskyňa, Dúpnica, Čertova diera) zrejme kontinuálne
pokračovala aj v dobe laténskej a v povedomí púchovského ľudu sa udržiavala silná väzba na tieto výnimočné miesta. Na druhej strane absencia ľudských kostí, resp. nálezov, ktoré by bolo možné spojiť s pohrebnými praktikami (ozdoby, zbrane, súčasti odevov) v jaskyniach s púchovským osídlením môže súvisieť
tiež s tým, že prakticky u tejto kultúry nepoznáme hroby. Vplyv keltského náboženstva na pôvodnú postlužickú spoločnosť mohol mať rôzne podoby a určite dochádzalo k prelínaniu obidvoch kultúrnych okruhov. Dobrým príkladom takejto symbiózy je jaskyňa Dúpnica v Západných Tatrách, kde nachádzame popri vyslovene domácich mladolužických výrobkoch (ihlica typu Orava) predmety, ktoré reprezentujú novú kultúrnu
kvalitu – laténske spony a keltské mince. V prípade Čertovej diery v Slovenskom raji zasa nachádzame popri
domácich halštatských produktoch kolekciu nálezov, ktorá inklinuje k pamiatkam východnej – nomádskej či
skýtskej proveniencie.
Je nesporné, že každá kultúra má svoje posvätné miesta, kde dochádza ku komunikácii s transcendentálnym svetom a kam prichádzajú jej tvorcovia pri zvláštnych príležitostiach. A takéto svätyne dnes už máme
výskumom doložené aj na území púchovskej kultúry (Liptovská Mara, Prosné, Trenčianske Teplice, Zemplín), pričom nechýbajú ani ľudské obete (Pieta 2008, 292‒299). Okrem týchto arteficiálne budovaných
sakrálnych areálov pripisovali ľudia mimoriadny význam aj prírodným miestam, ako močiare, jazerá, rieky,
vrcholy kopcov, bralá, lesy a samozrejme jaskyne a skalné rozsadliny. Aj Kelti mali v ich bohatom náboženskom systéme svoje „loci consecrati“. Na území rozšírenia laténskej kultúry sa však s pamiatkami
nachádzanými v jaskyniach a v skalných výklenkoch, ktorým je možné prisudzovať sakrálny význam
stretávame len ojedinele (Baum 1999; Gomez de Soto 1996). Ani využívanie týchto miest nie je všade rovnomerné. V západnej Európe boli niektoré oblasti keltským etnikom vyhľadávané (Franské a Švábske Alpy),
avšak absentujú napr. v Českom krase, s množstvom speleologických lokalít, ktorý sa rozprestiera dokonca
medzi oppidami Závist a Stradonice (Matoušek 1996, 23). Z antických prameňov vieme, že podzemné
priestory mali pre Keltov určitý význam. Podľa Pomponiusa Mela (v diele: De chorographia) sa keltskí kňazi
‒ druidi zhromažďujú v jaskyniach, aby sa tu vzdelávali a údajne tu zotrvajú až 20 rokov. Zaujímavé sú
v tejto súvislosti viaceré krasové lokality v oblasti Českého raja (Čertova ruka, Kristova jaskyňa, Trosky,
Knobloch ‒ Skálova jaskyňa, Sokolka), ktoré vykazujú charakter numinóznych okrskov (Jenč 2006; Waldhauser, Koldová 2006). Nechýbajú dokonca ani názory, že celé územie Českého raja bolo jednou veľkou
sakrálnou zónou, ktorá mala pre tunajšie keltské kultúry zvláštny význam (Havelka 2006, 46‒72; Waldhauser 2001). Podobné kultové prírodné areály, avšak skôr lokálneho významu, je možné v dobe laténskej
predpokladať aj na našom území, bohatom na prírodné zaujímavosti vrátane krasových oblastí s početnými
prepadmi, závrtmi, skalnými štruktúrami a rôznymi formami podzemných dutín.
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Liptovská Mara – Havránok.
Keltský skanzen v premenách času
Mgr. Simona Sliacka, Liptovské múzeum v Ružomberku
Liptovská Mara – Havránok je známa archeologická lokalita v Liptove ležiaca v blízkosti vodného diela
Liptovská Mara. Nálezisko tvorí centrálne hradisko nachádzajúce sa na vrchu Havránok a šesť osád ležiacich
v jeho blízkom okolí. Dnešné múzeum v prírode tvorí samotné hradisko so svätyňou a sídliskové objekty
redukované na prezentáciu dvoch typov sídel z rôznych včasnohistorických období.
Lokalita priťahovala pozornosť ľudí oddávna, najskôr rôznymi povesťami o hrádku, ktorý tu stál od ranného stredoveku i legendami o údajnom kláštore templárov. Už v zbierkach bratov Kürtiovcov, ktorí stoja za
založením Liptovského múzea v Ružomberku a ktorých zbierky a zberateľská činnosť tvoria dodnes základ
zbierok Liptovského múzea v Ružomberku, tvorí črepový materiál získaný z Havránku pomerne výraznú črtu.
Na základe informácií, ktoré Kürtiovci ochotne sprostredkovali bádateľom (o čom svedčí čulá korešpondencia), mimo iných aj E. Benningerovi, bola táto lokalita priradená k lokalitám púchovskej kultúry. Novú definíciu púchovskej kultúry, definovanie jej vývojových stupňov i náplne materiálnej kultúry priniesol v roku 1982
vo svojej monografii Die Púchov Kultur Karol Pieta, autor výskumu na Liptovskej Mare a zároveň aj človek,
bez ktorého by dnešná prezentácia múzea nebola možná. Je totiž jeho tvorcom i otcom.
Osídlenie na Liptovskej Mare – Havránku sa začalo v čase, keď na začiatku mladšej doby železnej
(laténskej) zanikajú sídla ľudu oravskej skupiny. Tento zlom je doložený zánikom veľkých stredísk a výstavbou hradísk refugiálneho charakteru najmä v Liptove a na Orave. Novozaložená Liptovská Mara tak už nenadväzuje na sídliskovú štruktúru oravskej skupiny a v Liptove nahradila staršie hradiská na Mníchu pri
Ružomberku a v Turíku. V čase vzniku hradiska na Liptovskej Mare (4 st. pred Kristom) už máme dôkazy
o existencii troch osád v jeho okolí. Od konca strednej doby laténskej do začiatku doby rímskej tvorila
osídlenie Liptova sieť neveľkých až na výnimky poľnohospodársky zameraných osád umiestnených v ústiach
bočných dolín. Prirodzeným centrom celého regiónu bola rozsiahla aglomerácia Liptovská Mara skladajúca
sa zo šiestich osád pri centrálnom hradisku s regionálnym kultovým miestom (obr. 1).
Osady spolu s hradiskom tvorili výrobno-obchodné
centrum, pričom v najvýhodnejšie umiestnených
osadách III. a VII. boli sústredené kováčske, zlievačské i hrnčiarske dielne, a práve tu boli razené aj
mince. V tomto čase nebolo opevnenie chrániace
osady trvalo osídlené, nachádzala sa tu len svätyňa.
Hospodársky i mocenský vzrast úzko súvisel
so šíriacim sa keltským vplyvom. Kelti sa na naše
územie dostávajú už v prvej vlne ich mohutnej
expanzie do Karpatskej kotliny. Na juhozápadnom
Slovensku sa nachádzajú keltské pohrebiská už
z konca 5. storočia pred Kristom. Domáce obyvateľstvo Liptovskej Mary – Havránku sa stretlo s Keltmi
už na začiatku budovania hradiska (predpúchovský
stupeň). Nálezy dokladajúce tento kontakt sú pomerne vzácne, pretože domáce obyvateľstvo sa javí
pomerne konzervatívne a výrazne preferujúce vlastné tradície (Benediková 2007, 82). Vzťah obidvoch
Obr. 1 Liptovská Mara – sídlisková aglomerácia
(Pieta 2008, 78).

38

oblastí bol však obojstranne výhodný, keďže horské oblasti severného a stredného Slovenska sú bohaté na
nerastné suroviny a kontrolovali obchodné trasy smerujúce na sever. V ďalšej vlne sa Kelti dostali ďalej na
sever, čo dokladajú aj hrobové nálezy z Batizoviec.

Obr. 2 Hranice púchovskej kultúry. V dobe laténskej – bodkovaná čiara, v staršej dobe rímskej – prerušovaná čiara
(Pieta 2008, 58).

Približne na konci strednej doby laténskej vplyvom pohnutých udalostí v okolitom svete zosilnel vplyv
okolitých keltských území. Pôvodne usadené keltské kmene v Podunajsku posilnili keltské kmene Bójov zo
susedných Čiech, ktoré sa posunuli zo svojich sídel po útokoch germánskych kmeňov. Bádatelia predpokladajú, že za masívnym nárastom počtu osád a výrazným vplyvom v prejave materiálnej kultúry je kolonizácia
horských regiónov z podunajských oblastí. V druhej polovici 2. storočia je keltská prítomnosť v oblasti
severného Slovenska už istá a hovoríme o púchovskej kultúre (obr. 2). Podľa posledných výskumov je
zrejmé, že oblasti púchovskej kultúry a keltského osídlenia Slovenska neboli oddelenými teritóriami, ale sa
vzájomne prelínali. Len v centrálnej oblasti púchovskej kultúry (Liptov, Orava) sa popri laténskom štýle
a technológiách zachovali aj stopy tradičnej výroby až do doby rímskej (Pieta 2008, 55).
Približne v polovici 1. storočia pred Kristom na keltské kmene Bójov a Tauriskov na území Panónie
(i Slovenska) zaútočil dácky panovník Burebista. Po devastačnej porážke Bójovia odišli do Norika a neskôr
sa pripojili k Helvétom. Je pravdepodobné, že časť porazených Bójov sa stiahla i do horských oblastí severného Slovenska na územie púchovskej kultúry. Časom sa sem posunula i časť Dákov, ktorých panovanie na
Dunaji v posledných rokoch starého letopočtu ukončili rímske légie. Pohnuté časy tak priniesli úžitok púchovskej kultúre v podobe prílivu zdatných osadníkov, oživenia obchodu i ťažby nerastných surovín a rozkvetu remesiel.
S púchovskou kultúrou je spájaný kmeň Kotínov (Pieta 1996, 28). Prvá písomná správa o kmeni
Kotínov (práve z obdobia rímskych výprav proti Dákom) sa objavuje v texte tzv. Tuskulského elógia (text
opisuje prvú rímsku vojenskú výpravu pod vedením Marca Vinicia za Dunaj, kde sa stretol s Kotínmi, Osmi
a Anartmi). Neskôr informáciu o Kotínoch a ich činnosti prináša i Tacitus: „Vzadu od chrbta obkľučujú Markomanov a Kvádov Marsingovia, Kotíni, Osi a Búri. Z nich Marsingovia a Búri pripomínajú rečou a spôsobom života Svébov; keltský jazyk Kotínov a panónsky jazyk Osov dokazuje, že nie sú Germánmi, takisto i to,
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komu platia dane. Časť poplatkov im ako cudzincom udeľujú Sarmati, časť Kvádi. Kotíni ťažia aj železo, aby
ich hanba bola ešte väčšia” (Tacitus, Germania 43).
Technický príspevok Keltov mal nesmierny význam, či to už bol rotačný žarnov, hrnčiarsky kruh, pluh
s krojidlom a radlicou alebo zavedenie obehu platidiel (s dokladom znalosti písma).
Katastrofa v podobe násilného zániku hradísk púchovskej kultúry prišla niekedy v tridsiatych rokoch
prvého storočia. Mnohé osady už nikdy neožili, oproti predchádzajúcemu obdobiu je počet i rozsah osád
nižší. Obydlia bývajú po prvýkrát postavené vo vnútri hradísk (napr. rekonštruovaná stavba domu v priestore
hradiska v Archeologickom múzeu na Havránku). Úpadok dokladá i návrat k starým technológiám a redukcii
remeselnej produkcie (Pieta 1996, 29). O možných útočníkoch sa diskutuje. Priestor i čas žičí Dákom,
nositeľom przeworskej kultúry a možno i germánskym Kvádom. K definitívnemu zániku púchovskej kultúry
dochádza počas markomanských vojen, keď boli Kotíni spolu s Osmi presídlení do južnej Panónie (Pieta
1996, 31).
Na základe mimoriadnych výsledkov archeologického výskumu, ktoré priniesli dôležité informácie
o osídlení a tiež svedčili o výnimočnom postavení
Liptovskej Mary, sa rozhodlo o vybudovaní múzea –
skanzenu v prírode. Zámer určite nevznikol zo dňa
na deň a jeho presadenie a získanie podpory si vyžiadalo nemalé úsilie. V roku 1991 bol Projektovým
ústavom kultúry vypracovaný projekt, ktorý riešil
konkrétne problémy budúceho areálu. Odbornými
garantmi projektu boli archeológovia Karol Pieta
Obr. 3 Archeologické múzeum v prírode Liptovská Mara –
a Václav Hanuliak, ktorí sa na archeologickom výHavránok, dvorec (Archív LMR).
skume podieľali, spolu s pamiatkarom, architektom
Jozefom Sálusom. Je však potrebné zdôrazniť, že stavebné rekonštrukcie si vyžadujú pomerne rozsiahle poznatky a sú odlišné od dnešných archeoparkov, ktoré slúžia viac-menej len na popularizačné účely. Z originálnych nálezových situácií autori použili maximum získaných informácií o stavebnej technike, krytine,
materiáli, priestorovom riešení či zariadení interiéru (Pieta 2002,130).
Postupná výstavba bola realizovaná v rokoch 1990−1992 v jednoduchšom variante, keďže pôvodná
prehliadková trasa mala začínať pri budove vstupného múzea. Túto chýbajúcu časť dodnes supluje skromná
expozícia v priestore výskumnej základne AÚ SAV v Nitre, ale v budúcnosti by sa určite nemalo na túto časť
zabudnúť a pre celkové zlepšenie prevádzky múzea v prírode a obohatenie návštevníka o informácie by mala
byť zvážená myšlienka na stavbu budovy vstupného múzea, kde by bolo možné umiestniť expozíciu, prezentovanú formou veľkoplošnej tlače, ktorá by návštevníkovi obrazom i textom priblížila čo najviac informácií
o prínose Keltov i samotnej púchovskej kultúre.
Základ múzea v prírode tvorí konzervovaný fortifikačný systém hradiska spolu s rekonštruovanými
bránami, svätyňou a objektmi sídelnej architektúry.
Dvorec je postavený v priestore pôvodnej osady
Rybníky priamo pod hradiskom. Mimoriadne dobre
zachovalý pôdorys dvojpriestorového domu zo skúmanej osady VII. zo staršej doby laténskej tvorí základ objektu. Ďalším je neskorolaténska hrnčiarska
dielňa z tej istej osady, ktorá je dnes zatopená vodou. Studňa a sýpka pochádzajú z osady II. a chliev
už zo spomínanej osady VII (obr. 3).
Na sídlisku Liptovská Mara VII. (osada na
Obr. 4 Liptovská Mara VII. – Kamenica, pohľad od juhu
južnom svahu pri úpätí kopca bola zasypaná veľkým
(Archív AÚ SAV Nitra).
množstvom zeminy z rozsiahleho zosuvu pôdy ešte
v 19. storočí a bola objavená náhodou až pri stavbe priehradnej hrádze, obr. 4) boli objavené dva požiarom
zničené domy s dostatočne zachovaným pôdorysom a pôvodným inventárom, ktoré poslúžili ako predloha.
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Rekonštruovaná stavba je zrub zo smrekových brvien na kamennej podmurovke v orientácii V‒Z
so sedlovou strechou pokrytou trstinou, ktorá má vlastnú nosnú konštrukciu. Hrebenica je mierne zdvihnutá
v smere prevládajúceho vetra pre lepší odvod dymu. Vnútorný priestor je funkčne rozdelený na dve časti
(obytná a zásobáreň), vo vnútri je ohnisko.
Štvorcová, štvorkolová sýpka so stenami vypletanými prútím a jednoduchou stanovou strechou má
v snahe ochrániť zrno pred vlhkosťou i hlodavcami podlahu umiestnenú nad zemou. Na všetkých skúmaných
sídliskách na Liptovskej Mare sa vzhľadom na nevyhovujúce (vlhké) pôdne pomery našlo len niekoľko
zásobných jám.
Malá zrubová stavba s jednoduchou pultovou strechou je interpretovaná ako chliev, keďže v zime bolo
potrebné domáce zvieratá chrániť i kŕmiť.
Studňa bola nájdená len na sídlisku LM II. Možno prítomnosť dostatočných prirodzených zdrojov vody
neviedla obyvateľstvo k budovaniu umelých (studne, cisterny) zdrojov. Horná časť studne bola vyložená
nasucho kladenými kameňmi, v dolnej časti bola výdreva. V zrekonštruovanej podobe je so zrubovou ohradou, zakrytá ľahkým prístreškom.
Hrnčiarska dielňa, pôvodne nájdená na sídlisku VII., má štvorkolovú konštrukciu, zadné krokvy v zadnej
časti opreté o zem a sedlovú strechu. Vnútorný priestor má prútené steny vymazané hlinou, predná časť
s pecou je chránená prečnievajúcou strechou. Dvojkanálová dvojkomorová pec s kupolou je postavená na
základe informácií získaných z výskumov. Jedna z nájdených pecí na sídlisku LM VII. bola nájdená aj
s poslednou sádkou keramiky. Bola vyzdvihnutá a uložená v Liptovskom múzeu v Ružomberku. Podľa tohto
originálu bola postavená funkčná replika, ktorá svoje vlastnosti preukázala počas mnohých pokusných
výpalov.
Centrálne hradisko má rozlohu 1,6 ha. Na viacerých miestach bolo v rokoch 1965−1987 skúmané ako
vonkajšie, tak i vnútorné opevnenie. Dnes v múzeu možno vidieť dve rekonštruované brány a časti pôvodných hradieb (obr. 5).

Obr. 5 Liptovská Mara I. – Havránok, celkový plán hradiska (Pieta 2008, 116).
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Najstaršie opevnenie, z ktorého sa pod prestavbami
našiel len násyp s drevenými roštmi pochádza zo
strednej doby laténskej. Koncom mladšej doby
laténskej bolo opevnenie prestavané. Na východnej
terase bola postavená kamenná hradba, v jej severnej časti zdvojená, nad južným svahom dvojitá palisáda a západný val bol zvýšený. Na východnej terase bola umiestnená brána, ktorej severné krídlo bolo
výrazne zahnuté dovnútra a vysoká hradba bola
spevnená drevenou výstužou so stĺpmi v líci čelného múru (Pieta 2008, 115). Nadstavba brány, ktorá
mala štvorcový pôdorys, bola zrekonštruovaná ako
drevená veža (obr. 6). Za bránou sa nachádzala ďalšia terasovite riešená hradba a prechod do svätyne.
Začiatkom doby rímskej bolo na východnej
strane vybudované nové opevnenie, ktoré využilo
staršie (neskorolaténske) valy, hoci postavením novej línie s halovou bránou s pozorovateľňou (obr. 7)
bol priestor hradiska zmenšený. Hradba bola jednoduchá s čelným kamenným múrom a zvislými stĺpmi, ktoré boli spojené s vnútornou drevenou konštrukciou valu. Vo svahu v blízkosti brány halového
typu je chata s dvojpriestorovou dispozíciou, pričom
predný priestor (pracovný) bol postavený ako otvorený s krytým podhľadom, vnútorný s ohniskom ako
uzatvorený bez povaly. Dom je zrubový s kolovou
konštrukciou v rohoch, strecha sedlová s predĺženými krokvami (obr. 8). Originálny nález pochádza
priamo z hradiska I. a obsahoval pomerne bohatý
inventár, okrem iného i kompletný žarnov, keramiku
i náradie, ale nenašlo sa ohnisko. Charakter stavby
je tak otázny. Časovo prezentuje stavbu vnútornej
zástavby hradiska zo začiatku 1. storočia.
Svätyňa centrálneho hradiska sa nachádza na
východnej terase v blízkosti už opísaného opevnenia. Polokliešťovou bránou vstupovali účastníci
obetných rituálov priamo do svätyne. Dnešná rekonštruovaná podoba prezentuje situáciu z polovice
1. storočia pred Kristom, keď bola pôvodná svätyňa
prestavaná. Svätyňa bola objavená na začiatku
archeologického výskumu a už jej prítomnosť bádateľom naznačila možné významné postavenie hradiska v rámci regiónu. Pôvodne dlažba s drevenými
stélami v mieste polokliešťovej brány prechádzala
v oblúku mimo opevnenia. Tu sa nachádzala prvá
obetná jama. Niektoré nálezy dokladajú obetovanie
už na konci strednej doby laténskej. V strede obetnej plochy horeli posvätné ohne (žiarovisko), kde
boli spaľované obetné dary. Tie boli neskôr so
zvyškami popola ukladané v blízkosti stél od severu
na východ. V jame sa našli pozostatky ľudských tiel.

Obr. 6 Vstupná brána svätyne.

Obr. 7 Opevnenie s bránou zo staršej doby rímskej.

Obr. 8 Chata z doby rímskej.
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Obr. 9 Liptovská Mara I. – Havránok, rekonštrukcia brány do svätyne (Pieta 2008, 132).

V prestavbe bola vyhĺbená nová obetná jama (pôvodná bola zasypaná) a z juhu k nej pribudla nová
dlažba so stĺporadím i veľký obetný totem. Obetný areál bol ohradený ohradou a vstupovalo sa doň bránou
(obr. 9). Prebudovaná a rozšírená svätyňa nebola využívaná dlho a pri zničení hradiska koncom 1. storočia
pred Kristom zanikla. Neskôr bol tento priestor upravený a stáli tu domy osady. Objavené nálezy dokladajú
dva spôsoby obety: obetovanie a spaľovanie častí zvierat, plodín, rôznych predmetov a obetovanie
nespálených ľudských tiel. U Keltov sú doložené rôzne spôsoby obetovania ľudí. Na Liptovskej Mare –
Havránku bolo identifikovaných 10 ľudských indivíduí vo veku od 20 do 30 rokov (Pieta 1996, 87).
Podrobný popis obet-ných rituálov nie je cieľom tohto príspevku, preto možno len konštatovať, že hoci bola
ľudská obeta považo-vaná za najvyššiu formu, spôsob vykonania ľudskej obety vo svätyni na Havránku bol
mimoriadne krutý (rezanie zaživa).
Pri hradbe východnej terasy v blízkosti brány v opevnení bola objavená vysoká kamenná stéla štvorcového prierezu. V jej blízkosti boli nájdené stopy po žiarovisku s nálezmi keramiky, obilia, šperkov, mincí
i pracovných nástrojov. Predpokladá sa, že to bolo miesto očisty pred vstupom do veľkej svätyne.
Hoci do opísaného obdobia nezapadá, nemožno aspoň nespomenúť posledný rekonštruovaný objekt
v múzeu v prírode. Je ním stredoveký drevozemný hrádok s cisternou.
Pre veľký záujem návštevníkov bola v roku 1995 Liptovským múzeom v Ružomberku na Liptovskej
Mare − Havránku zriadená stála lektorská služba. Archeologické múzeum v prírode dnes ponúka možnosť
vidieť živú minulosť. Jednou z prvých príležitostí, keď bol Havránok oživený, boli oslavy nového milénia
v roku 2000. Odvtedy edukačné podujatia oživenia Havránku pripravujú pracovníci Liptovského múzea
v Ružomberku. Počas predvádzania bežného života v minulosti má návštevník možnosť získať čo najviac
informácií o obraze doby, životných podmienkach či bežných povinnostiach včasnohistorického obyvateľa.
Nepravidelne sa tiež v priestoroch múzea v prírode od roku 2004 konajú aj edukačné programy zamerané na žiakov a študentov. Napríklad v roku 2007 sa uskutočnil projekt „Kelti na Havránku,“ ktorý
zahrnoval tematické prednášky a tvorivé dielne na tému doba laténska na Slovensku a v Európe pre žiakov
ZŠ Kvačany (forma celoročného doplnkového vzdelávania pre historický krúžok). Projekt vyvrcholil dvojdňovým programovým podujatím, keď žiaci sami v úlohe lektorov i hercov v dobovom oblečení sprevádzali
skupiny návštevníkov (obr. 10). Žiaci získali nielen nové vedomosti o svojich predkoch, ale výsledkom bol aj
rozvoj ich kreativity, ručných zručností, rétoriky i celkového vystupovania.
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Obr. 10 Deti deťom.

Ďalším podujatím je Keltský deň na Havránku (Živý starovek), ktorý v spolupráci s Liptovským múzeom
v Ružomberku organizuje občianske združenie Vae Victis (obr. 11). Toto podujatie je prezentované formou
festivalu a zúčastňujú sa ho rôzne dobové historické skupiny. Medzi návštevníkmi sa teší veľkej obľube aj
pre citlivo zvládnutú formu i výraz rituálnej ľudskej obety v svätyni (obr. 12). Je to miesto, kde môže návštevník minulosť cítiť aj sa jej dotknúť.
Na záver je potrebné povedať, že hoci je Archeologické múzeum v prírode veľmi atraktívnym
miestom pre návštevníkov, tým že mu chýba
vstupná budova, ktorá by zásadným spôsobom
zmenila spôsob súčasnej expozície, múzeum
nemôže naplno využiť svoj celkový potenciál.
Vstupná budova by mala plniť i úlohu technického zázemia a určite by bola vítanou organizačnou výhodou i pre keltský festival. Možnosť
citlivo riešiť jej podobu ako vstupný portál do
múzea, ktorý zároveň múzeum čiastočne
uzatvára, by snáď zlepšil stav pamiatok, ktoré
umiestnené v krásnej prírodnej scenérii, ale úplne
nechránené pred tzv. milovníkmi histórie bývajú
z roka na rok výrazne poškodené. Preto je
Obr. 11 Kelstký deň – Obetovanie.
i údržba súčasného múzea nielen zápasom
s prírodou, ale i s neprispôsobivými živlami.
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Obr. 12 Keltský deň.
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Kelti na Orave
Peter Huba, riaditeľ Oravskej knižnice A. Habovštiaka
v Dolnom Kubíne
Z histórie výskumov
Až do začiatku 19. storočia sa zdalo, že hornatá Orava nebola v praveku osídlená. Náhodné nálezy počas
zemných prác dokazovali, že dosť čulý ruch tu bol nielen v mladšej dobe bronzovej, ale už aj koncom staršej
doby kamennej, najviac však v dobe slovanskej, a potom nepretržite do dnešných čias.
Objavené predmety z pravekých čias však väčšinou zostali u nálezcov, bez docenenia ich hodnoty,
alebo sa dostali do súkromných zbierok a tiež do múzeí mimo Oravy. Tak skončili bronzové predmety
nájdené v Medvedzí, Komjatnej, Žaškove, ale aj v iných náleziskách. Vďaka nadšencom, akým Michal Kubíni
z Vyšného Kubína nesporne bol, sa tieto podarilo uchovať doma. Z nálezov na svojich pozemkoch na Tupej
skale vytvoril ucelenú zbierku.
Časť predmetov z nálezov na Orave sa dostalo do zbierok Slovenského národného múzea v Martine
a tiež do múzea v Budapešti. Niektorí zberatelia to považovali za vyjadrenie svojho národného povedomia.
Systematickým archeologickým výskumom sa v 19. storočí venoval Mikuláš Kubíni, historik a právny
riaditeľ Oravského komposesorátu. Vykopávky vo Vyšnom Kubíne, na Trninách, Tupej skale, ako aj na iných
miestach, vykonával z vlastných prostriedkov. Vytvoril bohatú a cennú zbierku, ktorú dal do úschovy Slovenskému národnému múzeu v Martine. Získal aj poklad mečov z Komjatnej, predmety z Istebného, bronzový poklad z Krásnej Hôrky a ďalšie. So svojimi poznatkami z výskumov sa podelil v práci Die vorgeschichtliche Denkmäler Oberungarns. Možno hovoriť o prvej vedeckej práci v slovenskej archeológii.
Po vzniku I. ČSR o výskumy pravekého obdobia prejavili záujem niektorí učitelia so žiakmi. V Dolnom
Kubíne napríklad Pavol Florek a Anton Kocian, v Jasenovej Ján Vávra. Svojich žiakov viedli k úcte k svojej
minulosti práve prostredníctvom prieskumov a hlavne záchranných výskumov počas stavebných výkopových prác. Zanietene sa k nim pridávali aj obyvatelia obcí. Nové náleziská boli objavené vo Veličnej, Dolnom
Kubíne, Jasenovej i v Podbieli.
Po druhej svetovej vojne sa situácia výrazne zmenila. Vznikol Archeologický ústav SAV v Martine
(neskôr v Nitre), ktorý sa zameral na archeologický výskum aj na Orave. Po roku 1953, keď boli prebudované zariadenia Oravského múzea v Oravskom Podzámku, sa zapojila do výskumov aj táto inštitúcia. Ich
prostredníctvom sa podarilo vytvoriť obraz o pravekom období a včasnej dobe dejinnej v oravskom regióne.
Zavŕšením dovtedajších výskumov sa stala publikácia Orava v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a na
začiatku stredoveku.

Obr. 1 Významnou archeologickou lokalitou je hradné bralo.
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Laténska doba a jej odozva na Orave
Osídľovanie Oravy sa začalo uskutočňovať na liptovsko-oravskom pohraničí. Najstaršie stopy svedčiace
o pobyte človeka na Orave pochádzajú z neskoršej doby kamennej a zo začiatku doby bronzovej. Rozsiahlejšie osídlenie je potvrdené až z mladšej doby bronzovej, keď jadro obyvateľov Oravy tvoril ľud lužických
popolnicových polí, ktorý prišiel zo stredoslovenskej oblasti, najmä z Liptova. Priniesol so sebou svojráznu
kultúru, ktorá sa prejavovala na pohrebiskách, sídliskách i v hromadných bronzových pokladoch. Ľud lužických popolnicových polí zanechal na Orave rozsiahle urnové pohrebiská s mohylovými, skrinkovými i voľnými hrobmi. Uzavretosť Oravy určite poskytovala pravekým obyvateľom pokojnejší život.
Laténskou dobou sa začalo včasnohistorické obdobie. Boli to nepokojné časy, keď sa prehlbovala sociálna diferenciácia, rozpadala sa rodová spoločnosť a vznikala rodová šľachta.
V tejto dobe bola Orava osídlená predovšetkým v blízkosti rieky rovnakého mena. Nie sú žiadne dôkazy
o vtedajšom osídlení zamagurskej a beskydskej časti tohto regiónu.
Už halštatskí obyvatelia Oravy, ktorí tvorili základ osídlenia Oravy, prichádzali do styku s keltsko-dáckym
etnikom, a to na východnom i juhozápadnom Slovensku. Od nich získavali nielen výrobky, ale aj poznatky
a podnety, ktoré využívali pri budovaní hradísk, hlavne ich opevnení. Až po príchode keltských kmeňov
v strednom laténe im halštatské obyvateľstvo prenechalo svoje sídliská. Nesporne to spôsobil tlak Germánov
na juhozápadné Slovensko. Keltské kmene sa sťahovali na sever a podriadili si vtedajší halštatský ľud.
Spočiatku bol však vplyv laténskej kultúry na Orave veľmi malý, a preto o etnickom, keltskom zasiahnutí
alebo príchode na Oravu sa nedá hovoriť. Keď v 2. storočí pred n. l. prišiel keltský kmeň Bójov do okolia
Bratislavy, ich príchod bol určitou formou zaznamenaný aj na Orave (prostredníctvom mincí). Nedá sa celkom vylúčiť, že vtedajší obyvatelia Oravy mali s Bójmi už dávnejšie kontakty, no potom sa výraznejšie zintenzívnili. Priaznivý hospodársky vplyv mali Kotíni, ktorí sa zameriavali na ťažbu železa. Postupne sa pomery
upokojovali.

Obr. 2 Zlaté keltské mince z Trnín.
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Veľmi významným laténsko-rímskym sídliskom na Orave sú Trniny. Je to skalný vrch pokrytý ihličnatým
porastom s kótou 788 m v chotári Dolného Kubína. Na južnom a juhozápadnom úpätí bola objavená osada
so sídliskovými objektmi. V 70-tych rokoch 19. storočia tu našiel podžupan Oravy Michal Kubíni zbierku
keltských zlatých a strieborných mincí. Ďalšie strieborné a zlaté keltské mince a črepy z nádob sa podarilo
vykopať Mikulášovi Kubínimu.
V rokoch 1957 a 1958 bol na Trninách vykonaný menší, ale cielený výskum. Uskutočnil ho Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Oravským múzeom v Oravskom Podzámku. Počas neho sa prekopala časť vrcholu. Výsledkom bolo odkrytie zvyšku sídliskového objektu s kamenným ohniskom, pri ktorom
sa našli celé i rozbité nádoby, džbány, zásobnice a misky. V priestore ohniska sa našla miska s nôžkou,
dvojkónická nádoba, dva hrubostenné črpáky a mnoho črepov. V priebehu uvedeného výskumu sa našla aj
jedna minca. V druhom sídliskovom objekte sa našiel črepový materiál z rôznych nádob, laténska váza
a bronzová norická spona.
Viac sa o lokalite podarilo zistiť v roku 1978 počas výstavby plynovodu v južnom úpätí Trnín. Pri kontrole výkopu sa v odkrytej malej sonde našli črepy zásobnice, dvojuchej amfory, ktoré nesú znaky laténskeho
štýlu. Ďalšími nálezmi boli bezuchá váza s plastickým vzorom, malá vázička a tuhové i hrebeňované nádoby
so širokým okrajom. Pomerne málo sa tu našlo laténskej keramiky točenej na kruhu.

Obr. 3 Keltské strieborné mince z Trnín.

Zvláštnu kapitolu tvoria keltské barbarské mince, o ktorých už bola zmienka. Celkovo sa našlo 11
zlatých a 18 strieborných mincí. Doposiaľ sa nepodarilo identifikovať 6 zlatých lopatkovitých, tzv. vindelických dúhoviek. Jedna z nich má na konkávnej strane kresbu, ostatné len zobákovitý znak. Ďalšiu skupinu
tvoria mušľové statéry západokeltských Bójov, ktorí boli známi obchodovaním s rôznymi valutami, čo
vysvetľuje výskyt viacerých druhov mincí v jednom náleze. Našli sa tu aj zlaté statéry spolu so striebornými
mincami s koňom Kotínov. So zlatými mincami bol na Trninách nájdený aj zlatý závesok, pravdepodobne
náušnica. Podobná sa našla v Divinke pri Žiline.
Ďalšiu skupinu nálezov tvoria strieborné kotínske mince. Razené boli Kotínmi, avšak pod gréckomacedónskym vplyvom. Viacerí bádatelia dospeli k záverom, že typ mincí nájdených na Trninách je napodo-
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beninou striebornej tetradrachmy macedónskeho kráľa Filipa II. Pravdepodobne išlo o posledný stupeň
napodobňovania, avšak vyjadrený vlastnými predstavami. Reverz mincí tvoril štylizovaný kôň v skoku
s trojuholníkovými kopytami. Namiesto jazdca sú zobrazené pukličky. Na druhej strane sa nachádza len
neforemný hrbol. Mala tam byť hlava Dia.
Iný poklad keltských strieborných mincí sa našiel na Trninách v roku 1985. 30 keltských mincí sa našlo
pod samotným vrcholom. Niektoré z nich sa zhodujú s predchádzajúcimi (7 kusov), ďalšie pripomínajú
spišský variant (21 kusov). Je na nich zvýraznená hrebeňovitá hriva a krúžok pod koňom. V tomto poklade
sa našla aj jedna zemplínska minca a jeden rímsky denár cisára Augusta. Archeológovia sa zhodujú
v názore, že laténsko-rímske sídlisko na Trninách ešte v budúcnosti určite odkryje ďalšie poklady mincí.
Obyvatelia tohto sídliska obchodovali so vzdialenejšími oblasťami vtedajšieho sveta.
Obdobné mince ako na Trninách boli nájdené pod neďalekým Likavským hradom. Zvyšky keltských
stavieb sa podarilo odkryť na Orave aj v inej lokalite.

Obr. 4 Ostrá a Tupá skala nad Vyšným Kubínom.

Nad Vyšným Kubínom sa vypína geomorfologický útvar s dvoma vrcholmi. Jeden patrí Tupej a druhý
Ostrej skale. Obidva vrcholy majú z južnej strany 50–70 metrov vysoké skalné steny. Tieto miesta sa stali
vhodným miestom pre budovanie opevnených sídlisk už lužicko-halštatskému obyvateľstvu.
Archeologické výskumy sa v tejto lokalite začali vykonávať až po roku 1965. Zistilo sa, že sídlisko na
Tupej skale bolo na konci halštatskej doby zničené novým etnikom a neskôr už nebolo obnovené. Iná
situácia bola na Ostrej skale. Tu si nové kmene zabezpečili svoje mocenské postavenie vybudovaním stavieb
v neprístupnom teréne. Keltské stavby stavané z dreva a kameňa slúžili na obranu. V samotnom priestrannom sídlisku na úpätí Ostrej skaly boli pri výskumoch nájdené zlomky keramiky. Kovové nástroje neboli
nájdené.
Prístup do sídliska bol chránený kamenným múrom a opevnenou bránou, za ktorou bolo dolné nádvorie. Stredné nádvorie bolo chránené ďalšou bránou. Tretia najvyššia časť bola ohradená zemným valom
s drevenou konštrukciou. Priečny rez profilu valu ukázal jednotlivé vrstvy. Podľa archeológa Pavla Čaploviča
je s veľkou pravdepodobnosťou jednou z nich dácko-keltská vrstva s dvojstĺpovou až trojstĺpovou palisádou.
Počas výskumov sa nepodarilo nájsť mince, našlo sa však ramienko váh na váženie drahých kovov
používané pri dávkovaní mincového strižu. V literatúre sa uvádza údaj o náhodnom náleze troch zlatých
statérov v 19. storočí. Jeden sa nepodarilo vypátrať. Ostatné dva sú napodobeninami zlatých filipovských
mincí.
Nálezy z doby laténskej a rímskej boli objavené aj na miestach, kde bol v stredoveku postavený Oravský
hrad. Na pravekom sídlisku sa nachádza takmer celá pôvodná obec Oravský Podzámok. V priestore obce
i hradu sú najbohatšie práve nálezy laténske a rímske. Doklady o tom sa získali už v roku 1934 a neskôr
v roku 1970. Bol to predovšetkým črepový materiál z rozrušených misovitých nádob.
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Z priestorov dnešného hradu bol početný materiál získaný v roku 1956. Aj tu išlo o fragmentárny
materiál, no postačujúci na kultúrne zatriedenie. Pri výskumoch bola nájdená aj realisticky modelovaná
bronzová soška (vysoká 10 centimetrov) s odlomenou pravou rukou v zápästí a pravou nohou pri trupe.
V roku 1959 sa pri výkopoch pre tamojší závod na výrobu valivých ložísk náhodne našli zvyšky
kolových jám, hlinená vypálená mazanica a črepy z rozbitej zásobnice v Mokradi (dnes súčasť Dolného
Kubína). Nálezy sú zaraďované do doby rímskej. Iným náleziskom z tej doby je Istebné. Pri výstavbe domu
č. 57 boli v roku 1957 nájdené zvyšky zásobnice a črepy z ďalších nádob. S veľkou pravdepodobnosťou išlo
o sídliskový objekt, ktorý bol súčasťou osady z mladšej doby rímskej.
Podobne ako v Istebnom, aj v obci Jasenová boli pri hĺbení základov domu, v blízkosti starého mlyna,
nájdené obdobné materiály. Ani v jednej z uvedených lokalít sa nevykonával riadny archeologický výskum.

Keltské dedičstvo
„Keltizácia“ halštatskej spoločnosti na severe, a teda aj na Orave, spôsobila zmeny životných, organizačných i kultúrno-spoločenských a tiež ekonomicko-mocenských podmienok. Postupne sa halštatské obyvateľstvo miešalo s keltským etnikom. V neskorolaténskom a včasnorímskom období bola výsledkom tohto
miešania púchovská kultúra. O nadradenej vrstve keltských Kotínov veľa napovedajú nálezy mincí, ktoré ešte
v halštatskom období neexistovali.
Mnohé pokrokové snaženia Keltov zanikali príchodom ďalších etnických skupín na prelome letopočtu.
Poslednými keltskými razbami sa v uvedenom období na 1 000 rokov skončilo vydávanie peňazí na území
Slovenska.
Nálezy zlatých a strieborných keltských mincí na Orave sú veľkým dedičstvom hovoriacim o úrovni ich
tvorcov. Aj nálezy predmetov zo železa svedčia o rozvinutej železiarskej výrobe a platí to aj o výrobe predmetov z kostí, spracovaní tkanín či koží a tiež o výrobe keramiky.
V neposlednom rade zostalo po Keltoch aj iné dedičstvo. Najstarší názov Oravy, známy vo forme Arva,
je keltského pôvodu. Lubor Niederle v knihe Původ a počátky národa slovanského píše, že Arvos, Arva je
slovo galského pôvodu a znamená bystrý. Teda kraj má pomenovanie podľa rieky pretekajúcej jeho údolím.
Prikláňajú sa k tomu aj iní autori.
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Púchovská kultúra v priestore Žilinskej
kotliny. Osídľovanie a stav výskumu
Zuzana Staneková, Považské múzeum v Žiline
Úvod k problematike: Expanzia Keltských kmeňov na územie Slovenska
Ambiciózny a bojovný keltský národ sídliaci pôvodne medzi Alpami, Rýnom a Šumavou už v 2. polovici 1. tisícročia pred n. l. ovládal významnú časť Európy. Keltská kolonizácia sa diala nárazovo vo vlnách, pričom
oblastí Slovenska ‒ inak veľmi atraktívnej hornatej krajiny s dostatkom úrodných zemí a nerastného bohatstva ‒ sa dotkla už prvá vlna keltskej kolonizácie v 2. polovici 5. stor. pred n. l., keď nastalo prevrstvenie
vekerzugskej skupiny, dovtedy udomácnenej na juhozápadnom Slovensku. Najstaršia prítomnosť Keltov je
materiálovo dobre badateľná na západoslovenských pohrebiskách v Bučanoch 58 a Stupave 59, ako aj na
hradisku v Horných Orešanoch. 60
Odhliadnuc od prvých kontaktov s Keltmi, pre naše územie boli omnoho významnejšie kmeňové posuny
v 4. ‒ 3. stor. pred n. l., kedy sa keltskí Bójovia udomácňovali na juhu Slovenska. 61 Spočiatku sa usídlili
v povodí riek Nitra a Žitava, avšak na prelome 3. ‒ 2. stor. pred n. l. už bola južná oblasť Slovenska tak prehustená, že prirodzene nastalo rozširovanie keltského územia aj severným a východným smerom. 62
Od svojho príchodu v prvej kolonizačnej vlne žili Kelti na Slovensku až do prvých desaťročí nového letopočtu, keď sa do popredia dostalo obyvateľstvo „slobodnej Germánie,“ dovtedy koexistujúce s Keltmi na
strednom Dunaji. Čo sa týka keltského osídlenia, výskumy a prieskumy na strednom Považí v minulých
desaťročiach potvrdili špecifickosť tohto územia. Bójske sídliská síce nedosiahli severozápadné Slovensko,
no táto oblasť sa stala domovinou pre Kotínov, pôvodom keltský kmeň pred bójskou migráciou sídliaci na
juhozápade krajiny. Na severozápadné Slovensko sa premiestnili niekedy okolo 2. stor. pred n. l., 63 keď
preukázateľne vzrástol počet sídlisk s materiálnou kultúrou nesúcou nové, keltské prvky. Pritom nešlo
o kolonizáciu nových, neobývaných území, ale o stret s autochtónnym, postlužickým obyvateľstvom, ktoré
na severozápadnom Slovensku sídlilo už celé tisícročie. Stretu Kotínov s pôvodným obyvateľstvom nastal na
konci tzv. predpúchovského stupňa, čo je pojem, ktorý označuje prechodnú fázu medzi lužickou kultúrou
a počiatkom púchovskej kultúry. 64 Predpúchovský stupeň datujeme do obdobia LT-B2 ‒ LT-C2 a delíme ho
na starší a mladší horizont. Kým v nálezoch z horských oblastí oravského a liptovského regiónu sa predpúchovský stupeň prejavuje pomerne výrazne, na strednom Považí južne od Žilinskej kotliny sú nálezy doložené skôr sporadicky vo forme stredolaténskych spôn z Pružiny, Považskej Bystrice ‒ Malého Manína 65
a Nimnice. Z poslednej menovanej obce, zo sídlisk pod Holížom, pochádza bronzová spona, pôvodne
považovaná za nález z keltského hradiska v Púchove – Skala. 66 Pochádza z 3. stor. pred n. l. a zaraďujeme
ju do skupiny tzv. duchcovských spôn stredolaténskeho obdobia, ktoré nadväzujú na včasnolaténske tvary.
Rovnako v Nimnici bola údajne nájdená i ďalšia bronzová spona. Mala sa nájsť koncom 19. stor. na poliach
58
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v majetku p. Pecha, ktorý sponu predal barónovi Hoenningovi. 67 Bližšia lokalizácia miesta nálezu, opis bronzovej spony, ani miesto jej dnešného uloženia, žiaľ, nie sú známe.
V priestore Žilinskej kotliny osídlenie predpúchovského stupňa nie je zatiaľ uspokojivo doložené. J. Moravčík predpokladá túto fázu osídlenia v polohe Strážov ‒ Za stračou nôžkou. 68 Dva fragmenty keramiky
s postlužickou výzdobou pochádzajú aj zo sídliska Ohrádza v Divinke. 69 Zatiaľ najviac nálezov z predpúchovského stupňa bolo získaných z lokality Žilina ‒ časť Šefranica, odkiaľ pochádzajú polguľovité misky postlužických tvarov. 70
Nedostatok archeologických nálezov bezpečne datovaných do predpúchovského stupňa na území
Žilinskej kotliny môže mať niekoľko príčin. Najpravdepodobnejšie je, že v rámci vývoja osídlenia bolo stredné
Považie akýmsi pohraničným pásmom medzi dvomi kultúrne odlišnými oblasťami, ktoré prijímalo vplyvy
jednej i druhej strany, čo sa samozrejme odrazilo i materiálne. 71 Svoju úlohu však môže zohrávať i nedostatočný výskum dotknutého územia.

Výskum a pramene
Kým pri výskume kultúr doby bronzovej a halštatskej tvoria hlavnú pramennú bázu pohrebiská, výskum doby
laténskej sa (z dôvodu absencie pohrebísk) musí zameriavať na skúmanie sídlisk, centier výroby, opevnení
a obetísk. Najviac aktivít z hľadiska archeológie na území Žilinskej kotliny sa sústreďovalo na hradiská. Toto
platí aj na ostatných územiach severozápadného Slovenska s rozvinutou púchovskou kultúrou (Liptov,
Orava, Spiš). Obrovský význam pre poznanie púchovskej kultúry majú systematické archeologické výskumy,
v minulosti vykonávané najmä na území regiónu Liptova (Liptovská Mara, Podtureň).

Geografické vymedzenie
Príspevok pojednáva o rozsahu a charaktere osídlenia púchovskej kultúry na strednom Považí, konkrétne
v orografickom celku Žilinskej kotliny a pohraničnej oblasti územia Kysuckej vrchoviny.
Dôvodom na takéto vymedzenie skúmaného územia je evidentná súvislosť konkrétnych osídlených
polôh v rámci regiónu a krajiny. Hranicou medzi obidvoma orografickými celkami od miesta vyústenia
Varínky do Váhu až po sútok Váhu a Kysuce je koryto rieky Váh.
Z geomorfologického hľadiska je Žilinská kotlina súčasťou vnútorných Západných Karpát. V rámci
orografického celku Žilinskej kotliny rozlišujeme štyri podcelky: Žilinskú pahorkatinu, Varínske podolie,
Rajeckú kotlinu a Domanižskú kotlinu. 72

Vymedzenie pracovného súboru
Do sféry záujmu tohto príspevku bolo zahrnutých 101 archeologických lokalít púchovskej kultúry objavených
na území Žilinskej kotliny a pohraničnej oblasti Kysuckej vrchoviny. Najvýznamnejší percentuálny podiel
tvoria sídliskové lokality, naopak najmenej participujú náhodné nálezy a depónie. Samostatnú skupinu tvoria
opevnenia, v rámci ktorej rozlišujeme vlastné typy (pozri časť Opevnenia).
S poľutovaním je nutné konštatovať, že výskum sídlisk púchovskej kultúry na strednom Považí je oproti
výskumu Liptova nesystematický, značne fragmentárny a v zásade nedostatočný pre podrobnejšiu analýzu.
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Graf 1 Stav výskumu na území Žilinskej kotliny.

Vyčlenený pracovný súbor sa môže zdať rozsiahly, no v skutočnosti väčšinu známych lokalít datujeme
rámcovo na základe materiálu získaného zberom. Pramennú bázu v hmotnej podobe tvoria najmä nespracované nálezy z terénnych prieskumov a zriedka záchranných výskumov, ktorých veľká časť pochádza ešte zo
60. rokov 20. stor. Zásadným problémom je absencia nálezových správ, ako i chýbajúca dokumentácia
k nálezovým situáciám a samotným nálezom získaným výskumom. Pokiaľ ide o nálezový materiál získaný
z prieskumov, tu často chýbajú i najzákladnejšie informácie o jeho pôvode (napr. presnejšia lokalizácia
nálezu). Na rozdiel napríklad od Liptova, výskumu púchovskej kultúry stredného Považia nebola v minulosti
venovaná dostatočná pozornosť, čiže aj spracovanie dosiaľ známych informácií a hmotných artefaktov má
svoje limity a nemôže byť dostatočne vyčerpávajúce. Avšak pre náčrt vývoja a rozsahu osídlenia, ako
i charakteristiku sídliskových štruktúr sú dostupné informácie postačujúce, ak budú konfrontované s poznatkami získanými z lepšie preskúmaných oblastí na severe Slovenska.

Proces osídľovania
Samotný proces osídľovania nebol náhodný, ale závisel od viacerých faktorov. Rozhodujúcich činiteľov bolo
niekoľko, pričom za najkľúčovejšie možno označiť prírodné podmienky, sociálno-hospodárske a bezpečnostné hľadisko lokality. Konkretizujúc tieto aspekty, ide najmä o úrodné pôdy a pastviská, blízkosť vodných
zdrojov, ale aj dosah lomového kameňa, zdroje hliny a lesy s kvalitným drevom. Významnú úlohu pri výbere
polôh pre osídlenie zohrávali tiež možnosti samotnej lokality z hľadiska jej strategického postavenia ‒ napr.
prirodzená ochrana, možnosti opevňovania, únikové cesty a v neposlednom rade blízkosť obchodných trás
po súši či po vode. Ak novo prichádzajúce obyvateľstvo zakladalo sídliská so zreteľom na tieto faktory,
rovnaké, ak nie náročnejšie museli byť požiadavky pre budovanie v rámci osád so zázemím, či dokonca
celých regiónov. Samozrejme, na samotné osídľovanie, resp. presídľovanie mali dopad aj činitele, ktoré nie
sú archeologicky uspokojivo postihnuteľné (preľudnenie, sociálny status, epidémie, vyčerpanie prírodných
zdrojov osídleného územia, úniky obyvateľstva pred nájazdmi nepriateľov, podnikanie vlastných nájazdových
akcií a pod.), 73 no nepochybne mali významnú úlohu v jeho procese.
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Geografické klimatické a poľnohospodárske podmienky mali v danom období zaiste významný vplyv aj
na samotné obyvateľstvo. Dá sa predpokladať, že spoločnou črtou obyvateľov horských oblastí oproti
obyvateľom južnejšie položených oblastí bola väčšia fyzická zdatnosť, psychická odolnosť a všeobecne
lepšia prispôsobivosť sťaženým existenčným podmienkam. 74 Hory poskytujú viac bezpečia ako rovinaté
územia v južnejších oblastiach Slovenska. Preto je prirodzené, že zvýšená koncentrácia osídlenia sa na
severozápadnom Slovensku objavila súčasne s lužickou kultúrou, ktorá bola jednou z prvých kultúr výrazne
dbajúcich na potrebu budovania obranných opevnení a zámerne sa vyhýbala osídľovaniu rovinatých
území. 75 Veľký nárast počtu opevnení však evidujeme najmä v mladšej dobe laténskej.

Graf 2 Osídlenie Žilinskej kotliny.

Opevnenia
Geomorfologické členenie oblastí Žilinskej kotliny malo veľmi dobré predpoklady pre budovanie obranných
stavieb. Reliéf regiónu poskytoval navyše aj možnosť vzniku samostatných mikroregiónov, tvorených sídliskami a hradiskami, ktoré strážili komunikácie väčšieho, či menšieho významu prebiehajúce územím.
Fortifikácie sú považované za dominantné pamiatky a primárny prejav staviteľstva ľudu púchovskej
kultúry. Neobjavujú sa však ako nový prvok v laténskej architektúre. Výšinné opevnenia boli známe
pri obidvoch etnických zložkách, ktoré sa na vzniku púchovskej kultúry podieľali a splynutím autochtónnych
a cudzích elementov nastalo prirodzene aj splynutie architektonických znalostí a zvyklostí, ktoré sa prejavili
v celej severnej oblasti Karpatskej kotliny. Nezriedka boli staršie opevnenia halštatského pôvodu opätovne
osídľované i v dobe laténskej, avšak rozpoznateľné sú aj nové architektonické prvky keltského pôvodu, ktoré
sa na území púchovskej kultúry v dobe laténskej udomácnili. 76
Už spomenutý fragmentárny stav výskumu lokalít púchovskej kultúry na území Žilinskej kotliny do
značnej miery determinuje možnosti ich interpretácie a diferenciácie. Kým K. Pieta vo svojej monografii
rozoznáva na území keltského osídlenia Slovenska až 6 rôznych typov opevnení, 77 v rámci osídlenia Žilinskej
kotliny púchovskou kultúrou môžeme s istotou definovať iba 3 typy ‒ centrálne hradiská, malé hradiská
(hrádky) a refúgiá.
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Obr. 1 Osídlenie v dobe laténskej a rímskej na strednom Považí (okolie Žiliny).

Centrálne hradiská
Pojem označuje opevnené polohy, ktorých rozsah dosahuje spravidla rozlohu niekoľkých hektárov. Zvyčajne
stáli v centre sídliskových aglomerácií, pričom plnili okrem obranných i správne a kultové účely. 78 Dlhoročný
archeologický výskum na Havránku v Liptovskej Sielnici ‒ Liptovskej Mare priniesol veľmi cenné poznatky
o keltských kultových praktikách prebiehajúcich v areáli hradiska, pričom potvrdil i obrady s obetami ľudských jedincov. 79 Prítomnosť uvedeného obetiska na Havránku dovoľuje predpokladať obdobné kultové
miesta aj na ďalších centrálnych hradiskách, a to i napriek tomu, že priame doklady zatiaľ absentujú. Dosiaľ
jediným známym kultovým miestom na severozápadnom Slovensku je obetisko v Prosnom, v polohe Uhliská, ktoré bolo archeologicky skúmané koncom 70. rokov. 80
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Pre opevnenia tohto druhu boli zámerne vytypované exponované polohy s prirodzenými obrannými
prvkami ‒ najmä v podobe sťaženého prístupu temena. Zároveň na celom území púchovskej kultúry zaznamenávame opätovné využívanie už nefunkčných lužických opevnení z doby halštatskej. 81
Veľké centrálne hradiská v priestore Žilinskej kotliny boli bezpečne rozpoznané iba dve. Obidve vykazujú
spoločné črty, ktorými možno centrálne hradiská definovať ako rozsiahle, valmi opevnené areály s predpokladanou poľnohospodárskou a správnou funkciou. Najväčším hradiskom, a to nie len v Žilinskej kotline, ale
na celom území púchovskej kultúry, je poloha Divinka ‒ Veľký vrch. Rozsah opevnenia sa odhaduje približne
na 12 ha. Poloha bola v minulosti archeologicky skúmaná v rokoch 1972 ‒ 1973. Výsledky výskumu doložili polykultúrne osídlenie z doby bronzovej, laténskej a slovanskej. Súčasťou opevnenia púchovskej kultúry
bolo niekoľko obytných i hospodárskych stavieb, zväčša kolovej konštrukcie. 82 Počas výskumu hradiska
bolo objavených niekoľko stratifikovaných nálezov, pomocou ktorých datujeme osídlenie lokality do rozmedzia polovice 1. stor. pred n. l. až 1. tretiny 1. stor. n. l. Jeho zánik teda spadá do tzv. druhého zánikového
horizontu púchovských hradísk.
Druhé veľké hradisko sa geograficky nachádza už v južnej časti Kysuckej vrchoviny, na temene Stránika
v Zástraní. Priebeh valu tu vymedzoval plochu o rozlohe cca 6 ha (približne 450 x 150 m). 83 Dnes je
v podobe terénnych vĺn viditeľný už iba v krátkom úseku nad západným svahom. Inde sa prejavuje ako na
povrchu dobre sledovateľný kamenistý pás kopírujúci temeno kopca. Súčasťou valového opevnenia boli
minimálne tri brány. 84 Hoci sa archeologický výskum hradiska na Strániku nikdy neuskutočnil, Považské
múzeum v Žiline eviduje niekoľko nálezov keramiky, ktoré najmä v 80. rokoch minulého storočia z lokality
získali miestni nadšenci. Fragmentom chýbajú nálezové okolnosti, ale je možné ich približne datovať. Časť
z nich svedčí o osídlení lokality už v dobe halštatskej. Opätovné využitie lokality sa pripisuje púchovskej
kultúre. Keramika z hradiska sa datuje do fázy LT D2. Nedávno zrekonštruované okružia veľkých zásobníc 85
dokladajú, že osídlenie hradiska malo podobný charakter ako hradisko na centrálnom hradisku na Veľkom
vrchu, teda že nešlo len o dočasné útočisko, ale trvalo osídlené stredisko. Z lokality sú známe dosiaľ 2 depoty mincí z neskorej doby laténskej až včasnej doby rímskej. 86

Malé opevnenia
Do tejto skupiny zaraďujeme všetky výšinné opevnenia malých rozmerov, ktorých rozloha veľmi často
nepresahovala 1 ha. V literatúre sa nezriedka označujú ako hrádky a za ich základnú funkciu sa všeobecne
považuje stráž okolia a obrana v bezprostrednej blízkosti usídleného obyvateľstva. Vznikali najmä od strednej
doby laténskej v závislosti od kvantitatívneho nárastu osád. 87 Výrazné pribúdanie počtu malých hradísk
evidujeme najmä v polovici 1. stor. pred n. l. 88 Malé rozmery týchto fortifikácií súviseli s počtom osôb, ktoré
objekty v prípade nebezpečenstva bránili. Boli zakladané obyvateľmi príslušnej osady nachádzajúcej sa buď
na terasovite upravenom svahu toho-ktorého hradiska, alebo v jeho bezprostrednom dosahu. Koexistencia
opevnenia so sídliskom na svahu či úpäťovej čiare je pre obdobie prelomu letopočtov veľmi charakteristická
a často označovaná pojmom sídlisková jednotka. Archeologické výskumy lokalít z konca doby bronzovej na
severozápadnom Slovensku dokladajú, že nejde o nový sídliskový model, ale o tradičnú sídliskovú formu,
ktorá bola známa už storočia pred príchodom Kotínov. 89 Nie je vylúčené, že malé opevnenia slúžili i ako sídla
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významnejších jednotlivcov, 90 možno miestnych vodcov či vládcov, no tento predpoklad zatiaľ nie je podložený presvedčivými dokladmi.
Malé opevnenia sú na celom území púchovskej kultúry situované v nadmorskej výške od 300 do 800 m
n. m. Ani opevnenia v oblasti Žilinskej kotliny sa nevymykajú z tohto štandardu. Napriek tomu, že v otázke
orientácie valových opevnení na svetové strany evidujeme najčastejšie orientáciu v smere V ‒ Z, príp. SV ‒
JZ, nie je isté, či staviteľom išlo o zámer. Pravdepodobnejšie sa javí, že orientáciu konkrétneho opevnenia
udával tvar temena vrchu, pričom samotný valový systém bol navrhnutý tak, aby bolo využitie plošiny čo
najefektívnejšie. Tvar opevňovaného temena mal vplyv aj na konečný pôdorys samotného hradiska. Zdá sa,
že stavitelia v tomto smere brali do úvahy zásadne praktické hľadisko nehľadiac na estetiku. Aj preto sa
v púchovskej kultúre nestretávame s opevneniami zakladanými podľa konkrétneho vzoru.
Pre potreby budovania malých opevnení boli využívané výšinné polohy často v podobe skalných
vrchov, pričom stavitelia uprednostňovali polohy v povodí riečnych tokov. Využívané boli predovšetkým
temená vrchov, prírodnými podmienkami chránené aspoň z jednej strany, pričom ľahšie dostupné svahy boli
opevnené valmi (Belá). Neplatí to však vždy, pretože niekoľko opevnení evidujeme i na temenách pomerne
ľahko dostupných kužeľovitých kopcov s plochými temenami ktoré bolo jednoduché opatriť umelým
násypom (Gbeľany, Kotrčina Lúčka). Podľa potreby boli súčasťou obranného systému na hradiskách
púchovskej kultúry aj priekopy. Hĺbili sa pred vstupnou bránou z dôvodu sťaženia prístupu do areálu
hradiska. Na celom území púchovskej kultúry sú priekopy na hradiskách menšieho typu doložené napr.
v Dohňanoch, Dolnej Marikovej, Podturni, Skalke nad Váhom. Na malých hradiskách v Žilinskej kotline je
priekopa archeologicky doložená na opevnení Hôrka vo Veľkej Čiernej. 91 Iné lokality s priekopami zatiaľ
evidované nie sú, ak neberieme do úvahy poznámku Petrovského-Šichmana o možnej priekope v polohe
Bánová ‒ Stráž. 92 Súčasťou stavieb tohto typu boli i vstupné brány. Na viacerých fortifikáciách púchovskej
kultúry boli brány pozorované v terénnych nerovnostiach. Na území Žilinskej kotliny je brána potvrdená napr.
na opevnení Veľká Čierna ‒ Hôrka, 93 dôkladný archeologický výskum tohto typu architektúry však stále
absentuje. Pri procese zakladania hradísk boli okrem niekoľkých typov stavebných objektov využívané
i rôzne stavebné techniky. Výpočet druhov fortifikačných stavieb, ako i stavebných techník, ktoré sa považujú za vlastné celému územiu púchovskej kultúry v minulosti podrobnejšie spracoval K. Pieta. 94

Refúgiá
Pre tento špecifický druh fortifikácií sa využívali miesta s prírodnými obrannými danosťami, konkrétne napr.
skalnaté, extrémne ťažko dostupné bralá, bez potreby rozsiahlejších stavebných úprav v duchu bezpečnosti.
Typickým príkladom refúgia je poloha Hrádek v Turí ‒ ťažko dostupné temeno chránené skalnými stenami
a strmými svahmi s jedinou prístupovou cestou bez prítomnosti obranných stavebných prvkov.
Termín refúgium označuje tiež opätovne využívané staršie, už zaniknuté opevnenie. 95 Na území
púchovskej kultúry v Žilinskej kotline bolo zistené krátkodobé využitie staršieho lužického hradiska v Závodí.

Sídliská
Ako už bolo viackrát spomenuté, zásadným problémom otázky púchovského osídlenia je neuspokojivý stav
výskumu, a to nielen v oblasti Žilinskej kotliny, ale na celom území púchovskej kultúry. Hoci bolo v minulosti
rozpoznaných niekoľko desiatok sídlisk, iba malá časť z nich je zdokumentovaná dostatočne. Niekoľko
menších archeologických výskumov sídliskových lokalít v minulosti prebehlo aj v priestore Žilinskej kotliny
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(napr. Divinka ‒ Ohrádza, 96 Žilina, časť Závodie ‒ Pod Skalkou, 97 Žilina ‒ časť Šefranica 98), väčšina z nich
však naďalej zostáva nepreskúmaná.
Hornatý ráz Žilinskej kotliny mal dobré predpoklady pre osídlenie kultúrou preferujúcou polohy s takými
prírodnými podmienkami, ktoré by umožnili kontrolovať okolie zo strážnych objektov budovaných na temenách vrchov. Z tohto dôvodu sa sídliská často objavujú v blízkosti opevnení, veľmi často na svahoch (tzv.
terasovité sídliská), resp. úpäťových čiarach opevnených kopcov.
Úprava svahov na terasy vyplynula z potreby prispôsobiť sa horskému prostrediu. Primárnym dôvodom
budovania sídlisk v tomto nie veľmi pohodlnom teréne bola zrejme potreba rýchleho dosiahnutia bezpečia
opevnenej polohy. Výber vhodnej polohy pre sídliskovú zástavbu do významnej miery determinovali poveternostné podmienky, najmä závetrie a slnečné postavenie. 99 Tento druh sídlisk v hornatých oblastiach severného a severozápadného Slovenska má tradíciu už v lužickej kultúre.
Konkrétnejšiu predstavu o vzhľade a funkcii terasovitých sídlisk poskytujú viaceré lokality na strednom
Považí. Juhozápadne od Žilinskej kotliny boli skúmané predovšetkým sídliská v Udiči a Jasenici, ktoré sa nachádzali na svahoch opevnených polôh. Na základe nálezových situácií z týchto lokalít možno definovať terasovité sídlisko ako etážovito usporiadanú osadu s menšími domami vybudovanými na povrchu terénu. 100
V rámci Žilinskej kotliny pozorujeme terasovitú úpravu svahov vo viacerých polohách (Zástranie, Kotrčina Lúčka, Strečno, Veľká Čierna atď.), bližšie informácie však z dôvodu absencie archeologického výskumu
chýbajú.
Iným typom zakladania osád je budovanie tzv. otvorených sídlisk. Tie boli často situované na miernych
svahoch, v menších údoliach, resp. na úpäťových čiarach vrchov, ktoré boli strategicky výhodné pre potreby
zakladania opevnení (Gbeľany, Turie, Veľká Čierna). Tento zvyk zrejme vyplynul z bezpečnostných a strategických potrieb obyvateľstva, ktoré z osady v bezprostrednej blízkosti opevnenia mohlo rýchlo dosiahnuť
relatívnu bezpečnosť.
Archeologické výskumy lokalít z konca doby bronzovej na severozápadnom Slovensku dokladajú, že
model opevnenia so sídliskom bol známy už pred príchodom Kotínov 101 a považuje sa za základnú sídliskovú
jednotku aj pre dobu laténsku. Nezriedka sa v zázemí konkrétneho opevnenia vyskytuje viacero lokalít sídliskového charakteru (Považský Chlmec, Malá Čierna).
Na území vybranom pre tento príspevok evidujeme niekoľko opevnení, v blízkosti ktorých bolo zistených
viacero osád širšieho datovania. Tento model osídlenia označujeme pojmom sídlisková aglomerácia. Na
Slovensku je jedinečným a dosiaľ najlepšie preskúmaným príkladom sídliskovej aglomerácie hradisko
Havránok v Liptovskej Sielnici ‒ Liptovskej Mare so šiestimi sídliskami v blízkosti. 102 Na území púchovskej
kultúry severozápadného Slovenska definujeme ako aglomeráciu systém opevnení a osád v Divinke a tiež na
svahoch opevnenia Holíž v Nimnici. Žiaľ, na lokalite nikdy neprebehol archeologický výskum. Povrchovým
zberom boli získané nálezy, ktoré časovo naznačujú rozpätie aglomerácie minimálne od predpúchovského
stupňa do fázy LT D2. 103
V rámci Žilinskej kotliny možno v rovine úvah hovoriť o aglomerácii aj v súvislosti so sídliskovými
lokalitami v polohách Hrby, 104 Chmelínec 105 a Prostredný lán, 106 ktoré boli na základe nálezov datované do
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časového horizontu mladšej doby laténskej až mladšej doby rímskej. Viažu sa k opevneniu Hradisko
v Gbeľanoch datovanému na základe nálezov do stupňov LT D2-B1.
Viazanosť sídliska na opevnenú polohu považujeme za základný model štruktúry osídlenia na prelome
letopočtov, avšak z tohto rámca sa vymykajú niektoré osady, ktorých spätosť s akýmkoľvek opevnením
nebola zatiaľ priamo doložená. Takéto solitérne sídliská boli zachytené napr. v Jasenovom v polohe Pod Háj,
na svahu vrchu Dubová. Na temene tohto kopca zatiaľ nebolo potvrdené opevnenie púchovskej kultúry (hoci
by sa vzhľadom na charakter polohy dalo očakávať), a to ani napriek menším sondážnym prácam. 107 V tejto
súvislosti treba spomenúť aj sídlisko v Zbyňove v polohe Dielnice, ako aj ďalšie v Brezanoch, Konskej,
Lietavskej Lúčke atď.

Obr. 2 Osídlenie Rajeckej doliny v dobe laténskej a rímskej.

Strediská výroby
Výpočet výrobných stredísk v oblasti Žilinskej kotliny obmedzíme na centrá spracovania železnej rudy,
ktorých sa na území predpokladá hneď niekoľko. Ich výskyt zároveň korešponduje s informáciou antického
autora P. C. Tacita, ktorý sa v diele Germania 43 vyjadruje k lokalizácii Kotínov, pričom ich sídla kladie severne od území zabratých Markomanmi a Kvádmi do oblasti rudného bohatstva. Spomína, že Kotíni hovorili
106
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keltským jazykom a s opovrhnutím dodáva, že ťažili železo, ktorým platili dane silnejším kvádskym a sarmatským kmeňom, 108 miesto toho, aby si vyrobili zbrane a bojovali.

Obr. 3 Osídlenie Žilinskej pahorkatiny a Varínskeho podolia v dobe laténskej a rímskej.

O spracovaní železnej rudy a tiež o miestnej výrobe železných predmetov svedčia početné kovové nálezy na lokalitách celého územia púchovskej kultúry, nielen sa strednom Považí. Hoci archeologické doklady
spracovania železnej rudy poznáme na niekoľkých lokalitách na Spiši (Hrabušice, Spišské Tomášovce)
a v Popradskej kotline (Nový Smokovec, Veľký Slavkov), 109 najlepšie preskúmanými objektmi zatiaľ
zostávajú hutnícke zariadenia vo Varíne v polohe Železná studňa, skúmané v rokoch 1982‒1984. 110
Spracúvaná tu bola železná ruda ťažená v neďalekej Rechtorskej doline (poloha Rudy). Z celkového počtu 7
objektov boli na základe nálezov dve haldy (označené ako 1 a 3) klasifikované ako púchovské. Konkrétne
išlo o tzv. kupolové pece s odpichom, o čom svedčia početné kanáliky so zvyškami odpichnutej trosky. In
situ sa nepodarilo zachytiť ani jeden objekt. Overiť nebolo možné ani počet hutníckych zariadení, pretože
deštrukcie objektov boli rozptýlené po lokalite, čo vedie k predpokladu, že po ukončení každej hutníckej
sezóny bola využitá pec, resp. pece zničené a ich zvyšky rozhádzané. Výskumom získaná keramika datuje
ťažisko výroby do polovice 1. ‒ 2. stor. n. l., 111 no činnosť zariadení sa predpokladá už v 1. stor. pred n. l.
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Okrem polohy Železná studňa vo Varíne, evidujeme vo Varíne ‒ Nezbudskej Lúčke ďalšie tri polohy
s bohatými nálezmi železnej trosky, keramikou datované do stupňa B1. 112 Nálezy z týchto lokalít boli získané
zberom, naznačujú však, že v tejto oblasti máme do činenia s hutníckym centrom minimálne regionálneho
významu.

Datovanie
Väčšinu archeologických lokalít púchovskej kultúry v Žilinskej kotline možno na základe nálezov datovať na
rozhranie letopočtov, čiže do mladšej fázy púchovskej kultúry doby laténskej LT D2 (1. stor. pred n. l.) až
včasnej doby rímskej B1a (1. tretina 1. stor. n. l.). Na náleziskách preskúmaných aspoň sondážnymi, resp.
dokumentačnými výskumami však možno doložiť vznik už skôr. V polohe Turie ‒ Hrádek a Jasenové ‒ Pod
Háj dokonca už v stupni LT C2 – D1. 113 Podobne datujeme aj napr. skúmané opevnenie v Jasenici a obetisko v Prosnom, kde však v minulosti prebiehal na miestne pomery tak povediac rozsiahly výskum.
Avšak na majorite nálezísk sa nepodarilo doložiť osídlenie skôr než v 2. pol. 1. stor. pred n. l. V tomto prípade ide väčšinou o lokality, z ktorých sa získaval materiál zbermi, prípadne menšími prieskumami, čo
nemôže byť dostačujúci zdroj pre spresnenie datovania. Skôr sa dá povedať, že takto získaný materiál
reprezentuje ťažiskové osídlenie jednotlivých polôh a prípadná pozitívna zmena stavu výskumu by takmer
bezpochyby mala vplyv aj na spresnenie datovania konkrétnych lokalít.
Zánikové horizonty sú na niektorých lokalitách doložené výraznými prepálenými vrstvami, veľmi často
prepálenými kameňmi pochádzajúcimi z valového opevnenia (Belá, Varín) alebo spálenými obilninami (Gbeľany). Na niektorých opevneniach nachádzame väčšie či menšie riečne okruhliaky (Vranie) ako priamy dôkaz
obrany obyvateľov pred útokmi nepriateľov, ktorým nakoniec podľahli.
Na niektorých lokalitách sa objavujú indície v podobe nálezov, ktoré svedčia o ich využívaní aj po druhom zánikovom horizonte (Turie ‒ Hrádek, Žilina časť Závodie ‒ Pod Skalkou).

Graf 3 Datovanie lokalít.

Zhrnutie
Kým každodenný život bežného reprezentanta púchovskej kultúry sa sústreďoval na sídlisku, prípadne výrobnom stredisku, opevnenia boli budované narýchlo, len na bezpečnostné účely v období konfliktov na
úrovni etnických presunov. Iná bola situácia na centrálnych hradiskách, ktoré žili vlastným životom a podľa
nálezov možno usudzovať, že boli osídlené dlhodobejšie. Najväčší rozkvet vo vývoji púchovskej kultúry
112
113

PIETA, 1989, s. 213‒227.
koniec 2. až 1. pol. 1. stor. pred n. l., archív PMZA.

61

zaznamenávame krátko pred prelomom letopočtov. Významnú úlohu malo najmä hutníctvo a s ním súvisiaca výroba železných predmetov rôzneho využitia. Stupeň hospodárskej úrovne púchovskej kultúry na
vymedzenom území demonštruje aj predpokladaná lokálna razba mincí. Zdá sa, že prosperujúcim odvetvím
bola tiež výroba keramiky.
Na vývoj púchovskej kultúry mala významný vplyv politická situácia, v ktorej sa kultúra formovala. Zložité obdobie nepokojov a etnických výbojov sa podpísalo pod hospodársky i kultúrny úpadok najprv krátko
pred prelomom letopočtov a následne i v 1. tretine 1. stor. n. l. 114
Následkom týchto kritickým momentov nastali závažné zmeny v územnom rozsahu púchovského
osídlenia. Kým v dobe laténskej bola južnou hranicou kultúry približne pomyselná línia Trenčín – Partizánske
‒ Žarnovica, na začiatku doby rímskej sa táto hranica presunula do okolia Považskej Bystrice. Zároveň
zaniklo aj osídlenie západnej časti púchovskej kultúry (Morava) a zmeny zaznamenávame aj v jej severnej
časti (južné Poľsko), kde sa začali objavovať nové prejavy so zmiešanými prvkami púchovskej a przeworskej
kultúry. Iba línia východnej hranice, ktorou bol vrch Branisko na Spiši, zostala nezmenená. 115
Okrem zániku mnohých lokalít utrpelo aj hospodárstvo a výroba. Prestal sa používať hrnčiarsky kruh, čo
sa odrazilo na kvalite keramiky. Pre toto obdobie je charakteristická výroba imitácií grafitových nádob
z miestnych surovinových zdrojov. Svoju nominálnu hodnotu stratili aj mince, čo prirodzene viedlo k ich
tezaurovaniu.
Postupný úpadok púchovskej kultúry ukončila v závere 2. stor. rímska vojenská aktivita zameraná proti
Kvádom, ktorú poznáme pod pojmom markomanské vojny. Núteným opustením púchovským ľudom dlho
využívaných polôh sa vytvoril priestor pre nové (germánske) obyvateľstvo, ktoré nanovo osídlilo niektoré zaniknuté sídliská.
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Kelti a ich nasledovníci na Kysuciach
v kontexte severozápadného Slovenska
Mgr. Pavol Markech, Kysucké múzeum v Čadci
„Je riskantné pokúšať sa kombinovať archeologické objavy s historickými udalosťami, ale je to úžasný
pokrok, dôkaz o tom, že Slovensko vošlo do éry naozajstného staroveku, preto podstúpme toto riziko.“ 116
Historické informácie o Keltoch poskytujú oveľa širší priestor na prezentáciu, avšak z hľadiska rozsahu
príspevku sa sústredíme na hlavné náleziská púchovskej kultúry, ktorá je jedinečným nasledovníkom
a nositeľom ich hodnôt na území Kysúc v kontexte severozápadného Slovenska. Trend priameho keltského
vplyvu zasiahol v storočiach okolo prelomu letopočtov výrazne aj územie severozápadného Slovenska,
dnešné súčasti územia ŽSK, teda Považie, Kysuce, Oravu a Liptov. Symbióza Keltov s lužickou kultúrou,
ktorá pretrvávala na našom území v mladšej dobe železnej, sa podieľala na vzniku a formovaní osobitej
púchovskej skupiny. 117 V období prelomu letopočtov keltský civilizačný rozmach začal sťažovať postup Germánov na ich územia. Stáročia stykov s rímskymi vplyvmi viedli k romanizácii keltského obyvateľstva, prebratiu administratívy i prepojeniu náboženských kultov. Prínos Keltov pre naše územie v súvislosti
s charakterom osobitej a istý čas neobyčajne prosperujúcej kultúry v geografických podmienkach SZ Slovenska, je neoddiskutovateľný. Púchovská kultúra bola vrcholom fúzie domáceho obyvateľstva s rozvinutou
keltskou civilizáciou. Na území v oblasti dolných Kysúc a v blízkosti Váhu zanechala výraznú stopu spoločného vývoja tohto územia, pričom je potrebné, aby sme ho vnímali ako geomorfologicky jednotné územie
s homogénnym vzájomne prepojeným osídlením.

Kelti a obyvatelia severoslovenských hôr
Prínos Keltov bol pre toto územie v mnohých ohľadoch podnes nedocenený. Región, kde zrazu vznikali
technologicky dokonalé železiarske pece, ktoré mali obdobu len v keltských centrách západnej Európy, sa
razili mince a fungoval rozvinutý obchod so sieťou hradísk v nadväznosti na obchodné komunikácie, či
nálezy ukážkových pokladov svojou dokonalosťou dodnes vyvolávajú údiv. Vyrábali sa tu špičkové
hrnčiarske výrobky na hrnčiarskom kruhu, pričom ich kvalitu okrem oxidačného výpalu zlepšilo aj pridávanie
grafitu do hliny. 118 To sú znaky obrovského hospodárskeho, ale i spoločensko-organizačného rozvoja
s vlastnými keltskými mincami. Jadrom sa stala domáca kultúra vyrastajúca na lužických základoch, ktorá
presiakla všetkými vymoženosťami kolonizácie Keltov. 119 To všetko je svet kultúry, v ktorej je možné hľadať
prvky prieniku domáceho horského obyvateľstva, základov lužickej kultúry, ale predovšetkým keltskej
dokonalosti, ktoré v komplexe označujeme pojmom púchovská kultúra. Jej vnútorný charakter umocňoval
moment domácich ľudí z hôr, ktorí boli jej podstatným elementom. Ich výhodou boli v drsnejšom prostredí
isté spoločné znaky a pravdepodobne aj vyššia miera mentálnej i fyzickej odolnosti, 120 čo v kontexte súžitia
s keltským obyvateľstvom a ich podobnými predispozíciami bolo predpokladom rozmachu na území
severozápadného Slovenska. 121
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Púchovská kultúra − nasledovníci keltského sveta na Kysuciach
Vplyv keltského etnika, obývajúceho spočiatku územie južného Slovenska, sa postupne presunul až do
horských oblastí severného Slovenska. Toto osídlenie prvým bezpečne dokumentovateľným etnikom mení
diametrálne život v oblasti Považia a Kysúc. Kelti postupne prenikli aj do Žilinskej kotliny a na územie Kysúc.
Významným spôsobom ovplyvnili rozvoj novej púchovskej kultúry. Tá vznikala na území severného Slovenska v priebehu 3. − 2. stor. pred Kr. 122 Jadrom jej formovania bolo približne obdobie okolo polovice 2. stor.
pred Kr., čiže prelom strednej a neskorej doby laténskej. Jej záver vymedzuje obdobie konca markomanských vojen, teda prechodný stupeň B2/C1 doby rímskej, ohraničený 2. storočím po Kr. 123

V spoločných pomyselných hraniciach Kysúc a Považia
Sídla púchovskej kultúry vznikali v údolných častiach Váhu, na vážskych terasách i pri opevnených hradiskách slúžiacich na ochranu obyvateľstva jednotlivých sídlisk v okolí Žiliny, čo potvrdzuje množstvo archeologických nálezov z viacerých lokalít ‒ napr. v Závodí na Hradisku, Divinke na Ohrádzi či na Veľkom Vrchu.
Jozef Moravčík konštatuje, že: „dokumentujú rozsah osídlenia Žiliny a blízkeho okolia v neskorom období
mladšej doby železnej (latén).“ 124 V tomto priestore sa nachádzajú mnohé ďalšie sídliská i opevnenia
púchovskej kultúry. 125 Povodie Kysuce a kysucké archeologické lokality zapadajú do spoločenskohospodárskeho a územného systému sídiel púchovskej kultúry. K tejto púchovskej aglomerácii patrí Lopušné Pažitie, unikátnym depotom známe neskorolaténske hradisko Rochovica, Horný a Dolný Vadičov
v rôznych nálezových lokalitách, Kysucké Nové Mesto, Nesluša, Radoľa, Rudina a nepriamo i Stará Bystrica
vykazuje príslušnosť k púchovskej kultúre. Ich rozmiestnenie s výraznou prevahou na Dolných Kysuciach
evidentne potvrdzuje príslušnosť k systému považských stredísk púchovskej kultúry, pričom hlavne Rochovica je svojím strategickým postavením akýmsi predsunutým bodom hlavného hradiska v Divinke a bránou
na Kysuce. 126
Významným náleziskom na Kysuciach je sídlisko púchovskej kultúry v Lopušných Pažitiach, ktoré
podrobne preskúmal Ondrej Šedo. Pri určovaní rozsahu územia púchovskej kultúry je jasné, že kysucké
lokality boli organickou súčasťou dominantného osídlenia v Žilinskej kotline. Polohy v blízkosti rozvodia
Kysuce a Váhu súvisiace s osídlením v Žilinskej kotline mali vzťah ku Kysuciam len v istých dobových
situáciách. V tomto období však je zrejmá vzájomná súvislosť územia s určitou úlohou na severojužných
komunikáciách. 127 Ani tu však pri určovaní rozsahu územia nemôžeme vychádzať z mnohých nejasností
starších vymedzení územia, pretože by pomerne výrazne rozšírili pohľad i množstvo nálezov, zároveň by
však neumožnili riešiť špecifikácie vlastné Kysuciam. Pre naše bádanie sa tak v prvom rade sústredíme na
oblasť v rozvodí Váhu a Kysuce od ich sútoku na obidvoch stranách Kysuce končiacom na východe
pravobrežnou stranou Váhu a v rámci tejto kultúry budeme hľadať špecifiká Kysúc. Je však zrejmé, že
z hľadiska prístupu archeológie sa nedá vylúčiť, že polohy v blízkosti rozvodia Kysuce a Váhu boli
organickou súčasťou osídlenia v Žilinskej kotline. 128 Zvlášť to platí v období okolo prelomu letopočtov, keď na
území Kysúc sídlila púchovská kultúra, ktorej hodnoty koexistovali s keltským svetom na jeho zjednodušených princípoch prispôsobených účelne tunajším podmienkam. To sa samozrejme prejavilo aj v istom
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systéme a prepojenosti sídiel, ktoré medzi sebou veľmi úzko kooperovali a v istom zmysle existovali
v spoločných pomyselných hraniciach. V rámci severozápadného Slovenska o tom svedčí aj vyvrcholenie
intenzity osídlenia, ktoré nastalo v súvislosti s ľudom púchovskej kultúry v laténskej dobe. Je známy rozsah
jej osídlenia i výsledky výskumov vďaka aktivite význačných archeológov PhDr. A. Petrovského-Šichmana
i zhodnocovaniu archeologických výsledkov Mgr. J. Moravčíkom, Mgr. O. Šedom, PhD. je možné opierať sa
o pomerne komplexné informácie týkajúce sa púchovskej kultúry v dobe laténskej i v dobe rímskej. 129
Rovnako informácie numizmaticko-archeologického charakteru erudovaných odborníkov ‒ numizmatičky
PhDr. Evy Kolníkovej a archeológa PhDr. Titusa Kolníka, DrSc. ‒ významne posunuli hranice bádania po
keltských stopách.

Lopušné Pažitie − svet keltských nasledovníkov na Kysuciach
Za najlepšie zdokumentovaný materiál z Kysúc môžeme považovať predovšetkým dve sezóny záchranného
výskumu Archeologického ústavu SAV a Kysuckého múzea v lokalite Lopušné Pažitie, ktorého výsledky
poskytujú pre Kysuce východiskovú podstatu ich poznávania v tomto období, ktoré spracoval Ondrej
Šedo. 130 Je to strategicky zaujímavé územie údolia Vadičovského potoka, ľavostranného prítoku rieky Kysuca, ktoré zvierajú výbežky bradlového pásma Kysuckej vrchoviny. Na pravom brehu Vadičovského potoka
je to vrch Prašivá (592 m n. m.), na ktorom sa nachádzalo malé opevnenie a sídlisko púchovskej kultúry
a na náprotivnom brehu sa nachádzalo výšinné sídlisko v polohe Zárieč a Podhuboč (493 m n. m.), nad
ktorým čnie vrch Malé Ostré s výškou 586 metrov aj s opevnením. 131 Tento hrádok na temene vrchu bol
spolu s jeho vrcholom, prirodzeným ochranným priestorom pre obyvateľov sídliska. Ondrej Šedo spracoval
dôležité informácie o tejto lokalite, ktoré opisujú význam púchovskej kultúry pre územie Slovenska
a informácie o možnej kováčskej výrobe na sídlisku púchovskej kultúry v Lopušných Pažitiach. Existencia
púchovskej kultúry v tejto lokalite má znaky osídlenia významného lokálneho charakteru. Nálezisko svojím
významom pomáha rekonštruovať tunajší obraz života. Existencia chát a zásobných jám rôznych tvarov
vypovedá o pomerne zažitom sídlisku s poľnohospodárskym charakterom, pričom horský terén bol pravdepodobne využívaný aj na chov dobytka. 132 Chaty a ďalšie objekty s kolovou konštrukciou a podmurovkami
dopĺňajú zahĺbené objekty i plytké jamy. O dômyselnosti, zručnosti, šikovnosti ich budovateľov svedčí
pomerne členitý terén so strmými svahmi, s ktorým sa museli vyrovnať a ktorý počas osídlenia efektívne
kultivovali a upravovali, čo svedčí o význame lokality pre ich život. Dokladom sú práve zásobnicové jamy,
ktoré potom ako doslúžili, zasypávali hlinou a spevňovali kameňmi, pravdepodobne preto, aby na tomto
sídlisku udržali čo najviac rovného terénu, možno pre pohyb dobytka v období prezimovania. 133 Terén bolo
potrebné neustále upravovať, pretože dôležitosť polohy pre tunajších obyvateľov poskytovala výraznú strategickú výhodu v dobe, ktorá nebola práve najbezpečnejšia. Centrum osídlenej plochy s mohutnou kultúrnou
vrstvou sa rozkladalo na východnom svahu, ale ojedinelé osídlenie je potvrdené aj na rozsiahlej ploche
smerom na juh i na severnom svahu, ktorý stúpa k úpätiu Malého Ostrého. Bolo to pravdepodobne typické
agrárne sídlisko s čulým hospodárskym životom aj s nálezmi na kruhu vyrábanej jemnej keramiky, bežný
život potvrdzujú i nálezy naznačujúce spracovanie koží, spriadanie nití a tkanie látok. Našli sa tu prasleny,
keramika, žarnovy a zvieracie kosti potvrdzujúce čulý život. Existencia sídliska v polohe Zárieč a Podhuboč
bola závislá od strategickej ochrany, ktorú jeho obyvateľom poskytoval po celý čas terén vrcholu Malého
Ostrého s hrádkom. Valy a využívané objekty 134 patria do záveru laténskej fázy púchovskej kultúry, pričom
nálezy z najmladšieho obdobia sa radia až do prechodného laténsko-rímskeho horizontu. Obavu
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o bezpečnosť na hrádku dokladajú nálezy zlomkov nožov, železný hrot šípu, oštepu i kamene do prakov. 135
Už vývoj laténskej keramiky naznačuje isté nepokojné časy smerujúce ku katastrofickému horizontu. Nájdenie keramiky s hrubými tvarmi a nepravidelnou rytou výzdobou je možným ukazovateľom, 136 že v blízkom
okolí sa diali nezvyčajné veci. Napriek tomu vzácne zastúpená keramika vytáčaná na hrnčiarskom kruhu
a hrubšia keramika s nepravidelnou výzdobou sa spolu objavujú aj v prípade, ak ju nespájame s katastrofickým horizontom. Najmladší dobre datovateľný materiál je keramika z blízkosti jamy s dreveným uhlím,
hlavne črepy zo súdkových hrncov so zvislým ryhovaním, ktoré možno zaradiť do prechodného laténskorímskeho horizontu, datovaného K. Pietom do stupňa B1 staršej doby rímskej. 137 V Lopušnom Pažití končí
osídlenie zhruba pred polovicou 1. storočia po Kr. 138 Existuje predpoklad, že osídlenie na okraji plochy
sídliska, prekonáva tento horizont a pretrváva istý čas po zániku hrádku. V Záriečí a Podhuboči existovalo
pravdepodobne nepretržité komplexné osídlenie od 3. stor. pred n. l. až do prvej polovice 1. stor. po Kr. 139
Hneď prvá preskúmaná sídlisková chata s rozmermi 3 x 3,5 metra s kolovou konštrukciou na základe
nálezovej situácie a početných črepov s presekávaným plastickým pásikom a pupčekmi radia objekt
pravdepodobne do 3. stor. pred Kr. k tzv. predpúchovskému horizontu. 140 Zatiaľ sme sa však nezaoberali
otázkou, ktorá priamo predurčuje spojenie s keltským svetom a tou je spracovanie železnej rudy, kováčstva
a stopy po kováčskej výrobe v Lopušných Pažitiach. Táto lokalita neostala bez neobvyklého nálezu pre
Kysuce, je ním hrudka limonitickej železnej rudy, čo potvrdzuje, že tunajší obyvatelia poznali niektorý
z lokálnych zdrojov železnej rudy. Podľa konštatovania Ondreja Šeda sú takéto miesta v bližšom okolí, ako aj
na celom severozápadnom Slovensku nepočetné. V priestore nachádzajúcom sa medzi opevnením a sídliskom sa v porušenej vrstve našla s najväčšou pravdepodobnosťou pórovitá kováčska troska, 141 resp.
niekoľko zlomkov pórovitej železnej trosky. 142 Ľudia púchovskej kultúry boli zruční metalurgovia. Keďže
v tomto priestore Kysúc a Považia doposiaľ neexistovala tak technologicky výrazná kultúra, natoľko umne
pracujúca s kovom, je zrejmé, že ich metalurgické znalosti mali nadregionálny dosah i obchodný význam pre
jej obyvateľstvo. Výšinná poloha a strmé svahy Malého Ostrého boli prirodzenou zábezpekou pre tunajšie
horské obyvateľstvo púchovskej kultúry, sídliska Zárieč a Podhuboč. 143 Je zrejmé, že tak ako pri iných
lokalitách púchovskej kultúry postupovali aj tunajší obyvatelia podľa zaužívaných zvyklostí v tejto kultúre
a pri výbere temena vrchu Malého Ostrého bola jedným z hlavných kritérií možnosť obrany.
Nálezy patria do laténskej fázy púchovskej kultúry i do staršej doby rímskej, pravdepodobne až do prvej
polovice 1. storočia po Kr. 144 Zaujímavé je, že sa v tejto stavbou kameňolomu porušenej vrstve okrem
keramiky a spomínanej pórovitej, s najväčšou pravdepodobnosťou kováčskej trosky, 145 vo vrstve nachádzala
aj hrotitá jama s množstvom čierneho prachu a kusmi dreveného uhlia. 146 Keramiku ‒ črepy a kováčsku
trosku z tej istej vrstvy z prechodného laténsko-rímskeho horizontu Karol Pieta bližšie datoval do stupňa
B1a. 147 V ročenke AVANS z r. 1979 Ondrej Šedo k tejto problematike uvádza: „Do staršej doby rímskej (asi
až do prvej polovice 1. storočia n. l.) patria nálezy z tmavej kultúrnej vrstvy s lievikovitej jamy, v ktorej sa
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našli kusy dreveného uhlia a niekoľko zlomkov pórovitej železnej trosky.“ 148 Najzaujímavejším faktom je, že
napriek jej prekvapivému umiestneniu ide o výrobný objekt. O jame s dreveným uhlím Ondrej Šedo predpokladá, že slúžila na výrobu dreveného uhlia. Dodáva však, že ani tvarom ani umiestnením úplne nekorešponduje s takýmito objektmi. 149 Faktom ostáva, že nález železnej trosky je pri osídlení takéhoto charakteru
pravdepodobný. V tomto kontexte archeologička Kysuckého múzea Danka Majerčíková uvádza: „...neskoršie nálezy železnej trosky dovoľujú predpokladať na hrádku dielňu, kde sa spracúvalo železo a mohli sa
vyrábať zbrane.“ 150 Možno konštatovať, že v súvislosti s púchovskou kultúrou by to nebolo nič nezvyčajné.
Ak sa nám dostanú do rúk stopy po kováčskej výrobe, treba dodať, že takáto výroba prebiehala v centrách
istej úrovne, ktoré veľmi pravdepodobne na seba logisticky nadväzovali, a preto si priblížme možné zdroje
tejto výroby na Kysuciach a v blízkom okolí, odkiaľ sa ruda pravdepodobne dovážala. Znovu sa nám tak
naskytne geografický komplex, ktorý bol v časoch okolo prelomu letopočtov hnacím motorom organizácie
púchovskej kultúry, čo opäť potvrdzuje, že nešlo o náhodný zhluk sídlisk a hrádkov, resp. refúgií, ale mali
v tejto štruktúre pravdepodobne vymedzené obchodno-hospodárske postavenie a fungovala v nich istá
hierarchia, ktorá púchovskej kultúre prikladá istú formu organizovanosti, možno v istej podobe kniežatstva.
I keď ide len o jednu z menej pravdepodobných možností, je to pomerne lákavé zistenie. Existuje i opačný
názor skeptických bádateľov, že púchovská kultúra je kultúra, do ktorej „sa skrylo všetko to, čo je nám
doposiaľ neznáme.“ Náznaky organizačnej štruktúry púchovskej kultúry však skutočne existujú. 151
Je zrejmé, že púchovská kultúra a všetky jej znaky jednoznačne hovoria, že kultúra s takýmto stupňom
organizovanosti, rozvinutého železiarstva, kováčstva, hrnčiarstva a mnohých ďalších remesiel, kultúry,
mincovníctva, agrárnej a hospodárskej výroby na našom území dovtedy nejestvovala a už vôbec nie na
území horských oblastí severozápadného Slovenska. Vráťme sa však k možnosti spracúvania železa. Najpravdepodobnejšie sa zdá, že zásobárňou rudy pre Lopušné Pažitie bolo okolie Varína. Táto lokalita je
v zmysle dobového hutníctva zásadná. Ťažba rudy a extenzívna výroba železa v tejto oblasti je výrazná
v staršej dobe rímskej. Nepochybne potvrdením vyššie uvádzaných faktov je aj to, že z tejto severnej oblasti
Žilinskej kotliny v okolí Varína prechádzala na Kysuce komunikácia chránená tromi opevneniami s výšinnými
sídliskami púchovskej kultúry. To je ďalší významný prvok spoločného organizačno-hospodárskeho postupu
jednotlivých lokalít. Podobné výrobné objekty so železnou troskou sa našli aj v Divinke, dokonca boli
umiestnené zhodne ako v Lopušnom Pažití, na strmom svahu. 152 I keď treba objektívne povedať, že
v Lopušnom Pažití boli nálezy výrazne skromnejšie, tomu však zodpovedá aj rozsah osídlenia. Obdobnú
situáciu pri spracovaní železnej rudy v širšom okolí centrálneho opevnenia nám potvrdzuje aj najvýznamnejšia sídlisková aglomerácia púchovskej kultúry v Liptovskej Mare. Napriek tomu situácia z Lopušného Pažitia
ukazuje, že hrudka rudy bola nájdená na opevnení, ktoré bolo najextenzívnejšie využívané v záverečnej fáze
osídlenia, vrstva so železnou troskou a jama s dreveným uhlím patrí do záverečnej fázy existencie sídliska
v nadväznosti na katastrofický horizont. 153 Napriek mimoriadne nepočetným nálezom železnej limonitickej
rudy a spomínanej trosky s výrazným sústredením dreveného uhlia v mieste nálezu trosky, nám nálezy
naznačujú stopy výroby alebo spracúvania železa. 154 Tieto nálezy sú v súlade s predpokladom, že sa na
hrádku spracúvalo železo. 155 Hrudka železnej rudy sa veľmi pravdepodobne dostala na hrádok v Lopušných
Pažitiach buď z Varína, alebo z Lutíš. 156 Nesmie sa pri tom zabúdať ani na množstvo priesmykov na
Kysuciach ‒ Čierne, Raková ‒ Trstená, Preľač. Napriek negatívnemu skúmaniu nemožno tento priestor
považovať za nevyužívaný v rôznych obdobiach praveku, kedy tieto priesmykové polohy poskytovali
148
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obchodníkom pri diaľkovej výmene tovarov najpohodlnejšie a najkratšie komunikačné prechody cez
Karpaty. 157 Vráťme sa k nálezom púchovskej kultúry na Kysuciach, resp. k súvislostiam, ktoré môžu byť ich
dokladom. Lokality, ktoré sa spájajú s mladšou dobou železnou-laténskou, na území Kysúc môžeme okrem
spomínaných Lopušných Pažití a Malého Ostrého a s nimi súvisiacich lokalít uviesť relatívne mnoho.
Púchovská kultúra zanechala stopy v Dolnom Vadičove, vo viacerých lokalitách Horného Vadičova,
v Kysuckom Novom Meste na dvoch lokalitách, v Nesluši, v Radoli vo viacerých lokalitách, v Rudine, možno
v Starej Bystrici, kde ide o nevýrazný črep 158 pripomínajúci púchovskú kultúru. 159 Vo výsledných konštatovaniach súčet zo spomínaných nálezísk nevyznieva nijako pesimisticky. 160 Doklady o poľnohospodárstve,
na kruhu točenej keramike, kónické jamy vyplnené mazanicou, uhlíky, ohniská s črepmi, pôdorysy domov,
zásobnicové jamy, prasleny, závažia, grafitové črepy, objekty kolovej konštrukcie či valy, sídliská a hrádky, 161 sú viac ako len náznakom významu púchovskej kultúry.
Pozrime sa na využívanie rudy z opačného pohľadu storočí a naskytne sa nám paradoxne pohľad na
lokality spomínané v súvislosti s púchovskou kultúrou. Železiarske huty využívali železnú rudu i v 18. a 19.
storočí. Na Kysuciach fungovala železiarska výroba od roku 1767 v Starej Bystrici. 162 Jej iniciátorom bol
Jozef Windischgratz a zásobovaná bola rudou z miestnych zdrojov 163 a rudou z Lutišskej doliny vo
východnej časti Kysuckej vrchoviny. 164 Údajne už v 17. storočí tu existovali pece na tavenie železnej rudy. 165
Bola to jediná železiareň v Trenčianskej župe. Povrchová ťažba rudy sa však vyčerpala pomerne rýchlo. 166 Je
zrejmé, že Windischgrätzova idea mala pravdepodobne oveľa starší pôvod a indície, keď sa pustil do
takéhoto projektu. V súvislosti s Kysuckými lokalitami treba spomenúť aj oblasť v Krasňanoch, kde
spracovávali rudu zo západného okraja Malej Fatry z okolia Varína. Je tu povšimnutiahodný jeden zaujímavý
fakt. V obidvoch prípadoch je vzdialenosť od Lopušných Pažití zhruba 10 km. 167

Rochovica − keltský poklad nad Kysuckou bránou
Za najväčší poklad v spojení s Keltmi a púchovskou kultúrou môžeme považovať neskorolaténske hradisko
púchovskej kultúry na strmom vrchu Rochovica, strategicky umiestnené nad riekou Kysuca, kde spolu
s Brodniankou tvoria Kysuckú bránu, za ktorou sa otvára Žilinská kotlina. „Kľúčová prícestná pozícia lokality
Rochovica, na spojnici považskej komunikácie s hlavnou trasou Jantárovej cesty prechádzajúcej horným
Poodrím, umožňuje uvažovať pri hľadaní dôvodov ukrytia súboru aj o ďalších eventualitách okrem ohrozenia
majiteľa vojnovým nebezpečenstvom. Napríklad o príčinách súvisiacich s obchodnými aktivitami...“ uvádzajú autority slovenskej archeológie a numizmatiky Eva a Titus Kolníkovci v príspevku o depote
z neskorolaténskeho hradiska Rochovica pri Žiline. 168 Rochovica má významnú pozíciu v systéme osídlenia
púchovskej kultúry na hraniciach Kysúc a Považia. Jednoznačne to dokladá mimoriadny nález keltských
mincí, ktorý obsahoval 64 strieborných mincí a včasnorímske bronzové spony. Dominantnú časť tohto
pokladu ‒ až 60 kusov, tvorili mince typu Veľký Bysterec, zvyšok tvorili mince typu Divinka. Podľa relevantných znalostí boli mince typu Veľký Bysterec razené na území sídiel ľudu púchovskej kultúry na severnom
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Slovensku približne od 1. stor. pred Kr. v čase výrazného nárastu obyvateľstva a rozvoja obchodu. Všeobecne ich razba pretrvávala celé storočie a bola to skôr nárazová razba súvisiaca s obdobím hospodárskej
prosperity a dostatočných zásob drahého kovu. Počiatočné kvalitné strieborné mince postupne degradujú.
Znižuje sa ich hmotnosť i veľkosť. To súviselo s potrebou šetrenia striebra i postupne prichádzajúceho
úpadku a krízy. Mince spravovala najvyššia spoločenská vrstva a slúžili ako platidlo na nákup prepychových
tovarov hlavne v diaľkovom obchode, slúžili aj na vydržiavanie bojovníkov, dokonca sa nimi získavala náklonnosť božstiev. 169 Pravdepodobne neboli bežným platidlom, ale boli ceninou, ktorou sa ohodnocovali
zásadné obchodno-spoločenské transakcie. Ich obchodný dosah a existenciu obchodných stykov osobitého
významu dokladajú aj nálezy mincí z územia severného Slovenska (typ Veľký Bysterec) až v dáckom prostredí v hornom Potisí. 170 Rochovický depot je z hľadiska veľkosti hromadných nálezov s veľkobysterskými
mincami jeden z najvýznamnejších, i keď jeho funkciu v púchovskom prostredí môžeme len predpokladať.
Veľmi pravdepodobne bol ako väčšina hromadných nálezov schovaný bohatým majiteľom v čase nebezpečenstva, z hľadiska prítomnosti obchodnej cesty a jeho hodnoty mohol byť schovaný z iného, akéhokoľvek
bližšie nešpecifikovaného nebezpečenstva. Numizmaticko-archeologický príspevok uvádza: „Je prirodzené,
že v čase nebezpečenstva vlastníci mincí, tento majetok ukrývali v refúgiách vybudovaných na najbližších
kopcoch, na horských prechodoch či iných vhodných miestach, alebo ich využívali pri kultových obradoch.
Za takýchto okolností bol na Rochovici ukrytý posudzovaný súbor mincí a spôn.“ 171 O jeho celkovom
rozsahu sa už nikdy nedozvieme, napriek tomu popri hromadnom náleze z Folkušovej v okrese Martin, kde
bolo v hromadnom náleze viac ako 80 mincí typu Veľký Bysterec, 172 je Rochovica hneď na pomyselnom
striebornom mieste v rozsahu zastúpenia mincí tohto typu. 173 Rochovica v tomto zmysle dodáva význam aj
ďalšej priamej súvislosti ‒ a tou je previazanosť geografického rozšírenia mince typu Veľký Bysterec na
území ľudu púchovskej kultúry. Mince sa sústreďujú v centrálnej oblasti púchovskej kultúry na území severného Slovenska a ich nálezy v iných lokalitách sú výnimočné. 174 To znova potvrdzuje istú organizačnospoločenskú konzistentnosť a význam územia Kysúc a Považia v tomto období.
Pri minciach niet pochýb o mieste nálezu, hlinená nádoba však nezapadá do stredoeurópskeho kontextu
materiálnej kultúry doby laténskej, resp. začiatku doby rímskej. Neobvykle pôsobí aj nález bronzových spôn
so striebornými mincami v hromadnom náleze, i keď Karol Pieta uvádza, že v tomto prípade môže ísť
o reálnu časovú zhodu. 175 Pár výrazne členených bronzových spôn Almgrenovej skupiny IV, typu A 67 sa
datuje na počiatok doby rímskej a do priestoru púchovskej kultúry sa podľa všeobecne akceptovaného
názoru rozšírili z východoalpského priestoru východnou trasou, tzv. rímskou Jantárovou cestou na sever cez
dnešné Slovinsko až na naše územie. Pôvod spôn typu A 67 siaha ako súčasť keltského kroja alebo kroja
ich nasledovníkov do stredo a neskoroaugustovského obdobia. Rochovické spony sú datované neskoroaugustovským až tiberiovským obdobím. V tomto smere je reálnejšia aj možnosť, že práve spony môžu byť
parametrom nielen k spresneniu doby ukrytia nálezu, ale aj používania veľkobysterských mincí. 176 Spoločné
objavenie keltských mincí a bronzových spôn na Rochovici je teda s veľkou pravdepodobnosťou hodnoverné
a pochybnosti nevzbudzuje ani spoločné pozadie časovej chronologizácie nálezu. 177 Aj pri analýze skladby
jednotlivých ukrytých depotov sa predovšetkým potvrdzuje fakt, ktorý opísal K. Pieta a platí aj v prípade
Rochovice. Vo svojom diele Keltské osídlenie Slovenska uvádza: „V depotoch sa vyskytujú vedľa seba
viaceré typy mincí rôznych nominálov, čo je cennou pomôckou pri sledovaní časového a priestorového
rozšírenia jednotlivých druhov. Najčastejšie dominuje v poklade určitý typ, sprevádzaný menším počtom
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iných razieb. Len zriedka sa objavujú nálezy jedného typu.“ 178 Rochovický depot patrí do kategórie
s dominantným typom Veľký Bysterec. 179 Unikátna nádoba však vyvoláva isté pochybnosti a ostáva zahalená rúškom tajomstva. Existuje niekoľko teórií a záverov manželov Kolníkovcov, ktoré nám môžu poslúžiť pri
samotnej akceptácii uloženia depotu v nej. Z ich výsledkov je zrejmé, že na jednom mieste nádoby je sekundárne prerazený otvor spôsobený zvonka ostrým predmetom, možno pri nájdení súboru. 180 Pomerne podrobná analýza možnosti pôvodu hlinenej nádoby ju radí tvarom i úpravou k unikátnym, neznámym typom
nádob v porovnaní s nálezmi zo Slovenska. 181 Nahor smerujúce držiaky bývali iba na kruhu točenej keramike
a z toho dôvodu sa dá predpokladať, že prototyp je pravdepodobne potrebné hľadať ešte oveľa skôr
v tvaroch gréckych nádob. Napriek istým možným tvarovým indíciám s nádobami z domáceho prostredia sa
javí jej výroba v domácom prostredí ako nepravdepodobná. Rovnako pre predpokladaný neskorolaténsky
horizont jej uloženia je unikátna a jedinečná aj jej výzdoba, ktorá nachádza paralely v oblastiach ovplyvnených helenistickým hrnčiarstvom. To skôr svedčí o tom, že ide o exkluzívny, luxusný import z južných častí
Európy. To azda môže byť potvrdením nielen významu daného depotu, ale aj potvrdením čulého obchodného prepojenia severného Slovenska na významné obchodné trasy vtedajšieho sveta. V týchto súvislostiach sa nesie aj zhodnotenie nálezu a pri príslušnosti nádoby k pokladu aj napriek istým pochybnostiam
vedú úvahy z viacerých dôvodov k potvrdeniu jej autenticity a priamej súvislosti s uložením pokladu v tejto
nádobe. Priamy súvis s nálezom potvrdzuje aj skutočnosť, že takéto nádoby primeranej veľkosti, tvarovej
výnimočnosti a exkluzívnosti, väčšinou zodpovedali hodnote nálezov v nich ukrytých, čo potvrdzuje aj nález
z Likavky. 182 Tu bola pri vykopávkach nájdená menšia hlinená nádoba s 11 mincami typu Veľký Bysterec,
fragment strieborného drôtu a s výhradami aj bronzový vedierkovitý závesok. 183 Tu rovnako môžeme
konštatovať, že schránka primeranej veľkosti, ukrývala nález podobného druhu a primeraného rozsahu.
Materiál o rochovickom depote však naznačuje aj isté indície o neobvyklom poslaní nádoby. Zvláštne sú
sgrafitové znaky, ktoré môžu skrývať informácie o vlastníkovi pokladu i jeho hodnote. Tento spôsob sgrafitového značenia nádob sa využíval už v 7. storočí pred Kr. v oblastiach gréckej, etruskej a helenistickej kultúrnej sféry. Keltská keramika zo slovenských nálezísk obsahuje rovnako znaky, sú to však predovšetkým
výrobné hrnčiarske značky, ktoré sa ryli do hliny ešte pred vypálením nádoby. Pri nádobe z Rochovice však
vznikli dodatočne. 184 Použitie písmen či číselných hodnôt je známe z viacerých nálezov, pri Rochovickej
nádobe však ostávajú stále paleografickou záhadou. Napriek tomu v štúdii o tomto depote autori prichádzajú
k záveru, ktorý znie: 185 „Domnievame sa, že vo svetle analýzy jej typologických, dekoratívnych a technologických prvkov nádoba nevylučuje možnosť časovej súbežnosti s nálezom mincí a spôn, teda ani
predpoklad, že predmety boli v nej skutočne uložené,“ 186 je viac ako pravdepodobné, ako sme už uviedli
vyššie, že ide o nádobu, ktorá má pôvod v obchodných kontaktoch. Rovnako historický kontext potvrdzuje
konštatovania erudovaných bádateľov v tom, že územie púchovskej kultúry bolo výrazne prepojené
s noricko-panónskymi oblasťami. 187 Stále ostáva viacero vysvetlení, avšak s kontextom previazaným
s púchovskou kultúrou. Zaujímavým faktom ostáva, že pri depote nie je jasné, či sa jeho nález spája
s vrstvou spojenou s katastrofickým horizontom. Ak áno, tak súvisel s expanziou cudzích etník, pravdepo178
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dobne Dákov, do horských údolí severného Slovenska. Existujú však aj iné motívy, ktoré mohli ovplyvniť
život ľudu púchovskej kultúry. I keď za hlavný dôvod ich ukrytia sa objektívne považuje rastúce ohrozenie
útokmi cudzích etník z vonkajšieho prostredia a potvrdzujú to aj archeologické dôkazy z teritória púchovskej
kultúry, je možnosť, že pri niektorých ukrytých depotoch mohlo ísť o vnútorné nepokoje epizodického charakteru, ktoré mohli súvisieť s rozbrojmi v domácom prostredí, napríklad s obchodnými aktivitami v časoch,
keď púchovská kultúra ešte prekvitala. Napriek tomu pozadie katastrofy púchovskej kultúry spadá do záveru
laténskeho obdobia a začiatku doby rímskej. Teda časovo sa spája s rokmi približne 10 pred Kr. až 20‒30
po Kr. Do neskoroaugustovského a včasnotibériovského obdobia spadá aj analýza spôn z rochovického
depotu, ktorého presnejšiu časovú stratifikáciu podporuje aj druhý hromadný nález z Dolného Kubína −
Veľkého Bysterca, v ktorom bol objavený aj rímsky denár cisára Augusta, razený v rokoch 2 pred Kr. až 14
po Kr. Do tohto obdobia je datované aj ukrytie mincí a spôn z Rochovice. Túto chronologickú líniu manželov
Kolníkovcov potvrdzuje aj K. Pieta, ktorý spony typu A 67 považuje za významný typ šperkov spájajúci sa
so zánikovým horizontom púchovskej kultúry v hornatých oblastiach severného Slovenska. 188 Deštrukcia
opevnení púchovskej kultúry sa odohrala prvý raz už na konci doby laténskej a k úplnému plošnému zániku
prišlo začiatkom doby rímskej v časovom horizonte približne tretieho až štvrtého decénia 1. stor. po Kr. 189
Štúdie a príspevky v súvislosti s nálezom keltských mincí a spôn na Rochovici sa v mnohých názoroch
vzájomne podporujú, avšak najprepracovanejší príspevok, z ktorého vychádza pri svojich hodnoteniach
keltského osídlenia aj K. Pieta, je numizmaticko-archeologický príspevok o Rochovici. Príspevok uvádza, že
doposiaľ sa nepodarilo overiť, že súbor z Rochovice bol objavený vo vrstve potvrdzujúcej katastrofický
horizont a ukrytie tak môže byť spojené s už spomínanými obchodnými príčinami, či snáď môže mať kultové
pozadie na refugiálnom, ťažko dostupnom mieste. 190 Názor, že na Rochovici, v Likavke a Folkušovej ide
o nálezový súbor ukrytý na kopcoch, z kultových dôvodov je prezentovaný celkom jednoznačne v roku 2008
v príspevku Evy Kolníkovej. 191 Neustále rastúci počet nálezísk s výraznými sponami A 67 dokladá prosperujúce, ekonomicky silné obyvateľstvo s vysokou sociálnou úrovňou v priestore púchovskej kultúry na severnom Slovensku v období konca doby laténskej a počiatku doby rímskej. To potvrdzuje rozvinutý diaľkový
obchod a významnú pozíciu púchovskej kultúry ako sprostredkovateľa výrobkov i týchto výrazne členených
spôn až do dáckeho prostredia v hornom Potisí. Rozvinutý obchod s dáckym obyvateľstvom potvrdzujú aj
nálezy mincí typu Veľký Bysterec na dáckych hradiskách. Obyvatelia púchovskej kultúry veľmi pravdepodobne úzko spolupracovali s obyvateľstvom, ktoré sa zakrátko nato považuje za jednu z možných príčin pri
hľadaní dôvodu katastrofického konca púchovskej kultúry. V samotnej odbornej literatúre sa od 70. rokov
20. storočia postupne o niekoľko decénií rozšírilo trvanie ukončenia laténsko-rímskeho prechodného horizontu spadajúceho do včasnej doby rímskej a veľkoplošný zánik sídlisk nastal pravdepodobne až s druhou
štvrtinou 1. stor. po Kr. 192 Katastrofický horizont hovorí o dvoch mohutných zánikových vlnách spojených
s ničivými vpádmi, avšak nie je jednoznačné, či sa prvá vlna vpádov odohrala na všetkých hradiskách, čo by
znamenalo, že pre niektoré hradiská nemusela prvá vlna súvisieť so zánikom, resp. že ich len poškodila. Tak
ako sa problematika plošného zániku viaže na širší časový rámec prechodného horizontu, tak i otázka doby
ukrývania jednotlivých súborov pravdepodobne tiež súvisí s širším časovým úsekom, ako konštatuje príspevok o depote: „...doba ukrývania podobných súborov sa nemusí obmedzovať na krátko vymedzené obdobie.“ 193 Tieto otázky, môže vyriešiť len ďalší archeologický výskum, ktorý môže spresniť chronológiu
i samotnú katastrofu. Môžeme však konštatovať, že zániková katastrofa nastala na základe útokov a vpádov
cudzích etník pravdepodobne z viacerých smerov postupne v dvoch hlavných vlnách. Ktorý z faktorov do
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KOLNÍKOVÁ, KOLNÍK, ref. 53, s.27.
V predchádzajúcich dobách hradiská neboli trvalo osídlené a plnili funkciu refúgií. V tomto časovom horizonte podľa
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tohto procesu zasiahol významnejšie, alebo či išlo o fatálnu súhru viacerých týchto možností pre púchovskú
kultúru, sa môžeme len domnievať. O technologickej úrovni tejto kultúry, ktorá reálne profitovala z usídlenia
na území Považia a Kysúc, svedčí aj samotný Varín, významné hutnícke centrum púchovskej kultúry. „Takýto typ pecí mohli postaviť iba ľudia, ktorí mali intenzívny styk s jadrom keltského sveta s južnou
Galíciou.“ 194 Tieto pece na tavenie železa z Varína − Železnej studne stavané z hlinených blokov boli
výnimočných rozmerov a nemajú obdobu na území Slovenska. 195 Špičkové pece vo Varíne a mnohé nálezy
z Považia a z Kysúc svedčia o širšom význame púchovskej kultúry nielen pre túto oblasť. Je pravdepodobné,
že púchovská kultúra profitovala práve z dôvodu napojenia na obchodné koridory, ktorými prúdila aj ich
produkcia. Geostrategickú polohu tak malo aj územie za Kysuckou bránou, prechádzajúc Kysucami, až k
Jablunkovskému priesmyku. Obchodná cesta vedúca cez Považie a Kysuce bola súčasťou vedľajšieho
koridoru Jantárovej cesty vedúcej zo Stredomoria až na sever Európy. Jej hlavná komunikačná tepna viedla
cez Carnuntum na Moravu až k Odre, jedna z vedľajších smerovala cez Považie k Vlárskemu priesmyku. 196
Na základe archeologického bádania patrilo Kysuciam špecifické postavenie na severozápadnom okraji
karpatskej oblasti na rozhraní povodia Váhu, Moravy, Odry a Visly. V istých obdobiach ležal tento priestor vo
vnútri oikumeny archeologických kultúr, čo platí predovšetkým pre lužickú a púchovskú kultúru. V tomto
čase prosperity boli využívané aj komunikácie v oblasti Makova, napojené na Vsetínsku Bečvu a ďalej na
Pomoravie zohrával úlohu aj priestor Čierneho, Skalitého a Novej Bystrice z ťažiskom k Sole a Povisliu. 197

Koniec púchovskej kultúry
Rozvinutá a svojbytná púchovská kultúra v istom zmysle nesúca znaky územného celku s prvkami štátnosti
a jej opevnenia, hrádky, osady boli vypálené. Oheň, ktorý ľudia púchovskej kultúry dômyselne využívali, sa stal
v rukách útočníkov ich skazou. 198 Ak sa kultúra vzkriesi k životu po takej katastrofe, ako sa to podarilo
púchovskej kultúre, musí mať na to predpoklady. V období starej doby rímskej sa ľud púchovskej kultúry ešte
raz nadýchol k obnove, avšak podľa dnes dostupných archeologických výskumov v menšom rozsahu. Rozsah
ich pôsobenia sa zúžil a presunul z časti na sever. Ľud púchovskej kultúry, evidentne poučený z predchádzajúcich hrôz, si vybudoval rozsiahlejšie sídliská. To svedčí o premyslenosti ich ďalšieho pôsobenia
založeného na účelnejšej obrane. Púchovská kultúra so silným keltským rukopisom v podobe kmeňa Kotínov
prežívala aj v dobe rímskej. Ustúpila však tlaku germánskych kmeňov i nárokom Ríma. Do jej života vstupujú
vplyvy z územia Poľska, tzv. przeworskej kultúry, ktorej jedným z centier bol Krakow, s ďalšou obchodne
dôležitou komoditou, soľou. Tak sa postupne končí dejinná epocha, ktorá svojím rukopisom na území Považia
a Kysúc podľa archeologických nálezov zanechala významnú stopu.
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Osídlenie povodia strednej a dolnej Tople
a strednej Ondavy v dobe laténskej
PhDr. Mária Kotorová-Jenčová, PhD.,
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou
Dobou laténskou označujeme posledné štyri storočia pred Kristom. Ide o mladšie obdobie doby železnej, na
území Slovenska tiež o obdobie protohistorické, teda záver prehistórie (dejín bez písomných pamiatok)
a počiatok nástupu histórie v užšom slova zmysle. Pre toto obdobie je v rozsiahlom európskom priestore
najcharakteristickejšia kultúra Keltov.
Keltská civilizácia fascinuje bádateľov i záujemcov o dejiny svojou kultúrnou originalitou, časovým
i geografickým rozmerom, ale najmä zvláštnym fluidom tajomna zaniknutého sveta poznamenaného hlbokou
senzualitou, ktorá vyvoláva i v súčasníkovi istú melanchóliu. Sympatie vzbudzujú mnohé charakteristické
rysy Keltov, napr. ich záľuba v dobrodružstve, veľká vitalita, kreativita a zvedavosť (Mauduit, 1979). V kontexte súčasnej Európy je neopomenuteľný keltský univerzalizmus (Pieta, 2008, 18) a potenciál tejto civilizácie pre kultúrny vývoj väčšiny historických európskych národov.
Samotní Kelti pritom nikdy neboli národom v dnešnom slova zmysle. Predstavovali ich veľké skupiny
kmeňov a rodov s vlastným jazykom, obývajúce rozsiahle územie od Britských ostrovov a Sliezska na
severe po Iberský polostrov a pobrežie Stredozemného mora na juhu a od Atlantického oceánu na západe až
po Karpaty na východe, s expanziou až do Malej Ázie (Bujna, 2005, 1).
Do oikumeny keltského sveta, bližšie do východolaténskeho okruhu, patrilo aj územie dnešného
Slovenska, pričom intenzita osídlenia je prirodzene determinovaná geografickými danosťami toho-ktorého
regiónu. Geografická členitosť Slovenska predurčuje tri hlavné sídelné oblasti. Najhustejšie je osídlené
juhozápadné Slovensko, ktoré je súčasťou keltského osídlenia stredného Podunajska. Severné územie má
vlastný vývoj vrcholiaci v púchovskej kultúre a napokon juh stredného a východného Slovenska je ovplyvnený, tak ako počas takmer celého praveku, vývojom v Potisí a v Sedmohradsku (Březinová, 2006, 9).
Súčasný stav bádania naznačuje, že východné Slovensko predstavovalo okrajovú oblasť keltského
kultúrneho sveta, jeho hornopotiského a sedmohradského sídelného regiónu (Pieta, 2008, 29). Nateraz sa
zdá, že táto oblasť ležala mimo priameho vplyvu včasnolaténskeho štýlu zo stredného Podunajska
(Miroššayová, 2004, 75). S prvými priamymi kontaktmi s keltským etnikom tu možno rátať až od stupňa LT
B, pričom imigrácia neveľkých skupín Keltov prirodzene zasiahla najprv južnú časť Košickej kotliny
a Východoslovenskej nížiny (Miroššayová, Tomášová, 2004, 182). Prichádzajúce etnikum kultúrne a zrejme
aj etnicky patrilo k skupine osídľujúcej Sedmohradsko a severovýchodné Maďarsko (Bujna, 1994, 14). Aj
keď zatiaľ nie je úplne jasné, kedy toto etnikum začína prenikať na sever a osídľovať severný okraj Východoslovenskej nížiny a údolia riek, zdá sa, že práve stredná doba laténska bola obdobím výrazných zmien, ktoré
viedli k rozmachu osídlenia vo viacerých geografických oblastiach (Pieta, 2008, 29; Karwowski, 2004, 160).
Na nížinnú krajinu Horného Potisia organicky nadväzuje aj povodie strednej a dolnej Tople a strednej
Ondavy, ktoré prechádza do podhorských a horských oblastí Ondavskej vrchoviny na severe a Slanských
vrchov na západe. Geograficky je predurčené byť tranzitnou oblasťou. Za takú sa považuje od najstarších
čias ako prirodzený koridor v údoliach riek pre postup kultúrnych vplyvov, obchodné cesty i priame presuny
ľudských spoločenstiev. V dobe laténskej sa predpokladá využívanie najmä povodia Ondavy, Laborca a Uhu
ako ciest vedúcich z Potisia ďalej na sever cez karpatské priesmyky (Olędzki, 2004, 126). Kým išlo o priamy kontakt s keltskou kultúrou, ešte v 70. rokoch 20. stor. sa tento región považoval za terru nullius.
S rezervou sa do neskorej doby laténskej priraďovali nepočetné zberové nálezy (Továrne v povodí Ondavy,
Jastrabie a Skrabské v povodí Tople) a ešte v 90. rokoch 20. stor. vzhľadom na vývoj v južnejšie položenej
oblasti nížiny sa tu hypoteticky predpokladala až prítomnosť Dákov ako prvého historicky známeho etnika
(Čaplovič, Mačala, 1992, 30). Nazeranie na problematiku pozmenili výsledky výskumu lokality Podčičva
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v katastri obce Sedliská na pravom brehu Ondavy realizovaného koncom 80. a v 90. rokoch 20. stor. autorkou príspevku (Kotorová-Jenčová, 2004). Výsledky výskumu tejto lokality ukazujú, že s prienikom skupín
keltského etnika do údolí riek je potrebné rátať už v stupni LT C1 (Kotorová-Jenčová, 2004, 214‒216). Ide
zrejme o vplyv dynamického rozvoja laténskej kultúry na hornej Tise v LTB 2b a LTC1 (Olędzki, 2004, 126).
Dôsledkom tohto severného prenikania sú aj viaceré stredolaténske sídliská v povodí Hornádu a Torysy
(Pieta, 2008, 29).
V súčasnosti evidujeme v povodí strednej a dolnej Tople a strednej Ondavy deväť lokalít so stopami osídlenia v dobe laténskej (mapa 2). Medzi dostupnými prameňmi je jediným dlhodobejšie skúmaným
náleziskom už spomínaná strategicky dôležitá výšinná poloha čičvianskeho hradného kopca v katastri obce
Sedliská, časť Podčičva. Lokalita sa nachádza nad prielomovým tokom Ondavy, na jej pravom brehu, nad
križovatkou starých obchodných ciest smerom na sever proti toku Ondavy a na východ k povodiu Laborca.
Strategickú výhodnosť nevysokého kopca (nadmor. výška 225 m) spočívajúcu v prehľade južne a východne
položenej krajiny a v kontrole priechodu na sever pozdĺž zúženého prielomového toku Ondavy, dokladá
hradisko z mladšej doby bronzovej (Kotorová-Jenčová, 2010, 360, 362, 370), ako aj vybudovanie hradu
v stredoveku, kedy sa toto miesto označuje v písomných prameňoch aj ako „Porta Polonica“ – Poľská brána
(Plaček, Bóna, 2007, 99).
Napriek bohatstvu mobiliáru sa v Sedliskách ‒ Podčičve neobjavil ani jediný objekt, ktorý by bolo
možné jednoznačne zaradiť do doby laténskej. Všetky nálezy pochádzali z kultúrnej vrstvy, navyše početné
keramické nálezy ‒ grafitový, ako aj hlinený riad bez tuhy ‒ sa zachytili výlučne v zlomkoch, bez možnosti
rekonštrukcie. Výrazná je najmä grafitová keramika, ktorá má v keramickom súbore veľkú prevahu. Obsah
tuhy v materiáli je až na menšie výnimky vysoký, riad je kvalitne vypracovaný. Črepy sú zväčša zo situlovitých tvarov s ovaleným alebo zosilneným okrajom (obr. 2; Kotorová-Jenčová, 2004, 206‒207, tab. III; IV;
V). Povrch je často zdobený hrebeňovaním, (obr. 2:1, 3, 5, 6). Ako výzdobný prvok sa uplatnil tiež kolok
(obr. 2:4), vrypy, vhĺbené obvodové línie (obr. 2:2, 5, 6) alebo obvodové plastické rebrá. Častá je kombinácia viacerých z uvedených výzdobných prvkov.
Kvalitný riad predstavuje tiež keramika bez tuhy (obr. 1). Ak ide o tvarovú škálu, rozlišujeme v nej nízke
a vysoké tvary. Najpočetnejšie sú nízke miskovité tvary (obr. 1:1, 2, 4, 5), ktoré sú buď esovite profilované,
alebo majú zatiahnuté ústie. Vysoké tvary sú reprezentované vázovitými nádobami, zvyčajne s hrdlom
oddeleným od tela vhĺbenou líniou (obr. 1: 10) alebo plastickým rebrom (obr. 1:8). Výnimočne, ale nie
celkom ojedinele, sa vyskytli zlomky keramiky s vkolkovanou výzdobou (obr. 3:1; Kotorová-Jenčová, 2004,
tab. VII: 1‒3, 5, 6). Úplne absentuje maľovaná výzdoba.
Okrem štandardných sídliskových nálezov – zlomkov keramiky – pochádza z výskumu v Sedliskách ‒
Podčičve niekoľko skutočne výnimočných predmetov. Z nich najvýraznejšie sú dva bronzové predmety –
okrasy: šatová spínacia spona spojenej konštrukcie a prsteň. Stredolaténsky typ spony spojenej konštrukcie
s vonkajšou tetivou, obojstranným dvojnásobným vinutím a s dvoma výraznými špirálovitými ružicami na
lučíku a pätke (obr. 3:3) je veľmi dobre zachovaná (dĺ. 12,5 cm). V mieste pripojenia pätky je masívny
vývalok. Okrem neho sú pätka a lučík plasticky predelené ešte tromi diskovitými vývalkami. Analogické typy
spôn sú v relatívnochronologickej schéme J. Bujnu zaradené do LTC1b, LTC1c (Bujna, 2003, obr. 63).
Do stupňa LTC1 sa datuje aj druhý výnimočný nález ‒ neúplný prsteň s náznakovite tordovanou
obrúčkou (vnútorný priemer 2 cm) a plastickým očkom tvoreným šiestimi špirálkami (obr. 3:2).
K výnimočným predmetom radíme aj zlomky sapropelitových náramkov a paleobotanický materiál –
zuhoľnatené zvyšky obilia prekryté črepmi vázovitej nádoby. Pre keltskú kultúru veľmi typická okrasa –
sapropelitový náramok ‒ je v súbore zo Sedlísk zastúpený tromi zlomkami. Sú tiež nálezmi s určitou
chronologickou citlivosťou. Výskyt týchto náramkov spadá do obdobia od LT B2/LT C1 – LT C1, ojedinele sa
vyskytujú i v LT C2. (Březinová, 1999, 211).
Príspevkom k poznaniu obilninárstva Keltov v danom regióne je nález zuhoľnatených zrniek obilia
zachytených pod torzom (spodnou časťou) veľkej vázovitej nádoby. V náleze prevláda pšenica špaldová
a ďalšie druhy pšenice, podstatne menšie je zastúpenie jačmeňa. Objavuje sa raž a v zanedbateľnom
množstve ovos (Hajnalová – Hajnalová, 2001, 54, 55, mapa 1, č. 29, tab. na s. 58, 59).
Z lokality poznáme ešte jeden cenný nález, žiaľ, nepochádza z výskumu, ale bol nájdený detektoristom
„na južnom svahu hradného kopca“. Minca sa našťastie dostala na posúdenie do Krajského múzea
v Prešove a následne bola publikovaná (Tomášová, Kolníková, 1998, 193‒194). Ide o striebornú
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tetradrachmu typu Huşi-Vovrieşti z územia východnej Dácie (Moldavsko) s nekvalitným zobrazením hlavy
vpr. a jazdca na koni vpr. (10,6 g, 24 mm). Predpokladá sa, že tieto mince boli razené keltsko-bastarnskými
kmeňmi usídlenými v dnešnom Moldavsku medzi koncom 3. a pol. 2. stor. pred Kr. Okrem Moldavska, kde
sa koncentrujú, vyskytujú sa aj na Ukrajine, v Maďarsku, Rakúsku a v Poľsku. Na Slovensku sú známe tri
nálezy, okrem mince zo Sedlísk – Podčičvy pochádza jedna z okolia Košíc a jedna z neznámeho náleziska
v Gemeri.
Na základe analýzy materiálu zo Sedlísk – Podčičvy, predovšetkým vďaka stredolaténskej spone
spojenej konštrukcie, je laténska fáza osídlenia datovaná do stupňa LTC1 s prežívaním do záveru stupňa
LTC. Materiál sa pritom pomerne jednoznačne hlási k okruhu laténskej civilizácie, bez výraznejších stôp
ovplyvnenia starším podložím. Zároveň sa tu nevyskytujú neskorolaténske prvky, čo je jav zaznamenaný aj
na iných stredolaténskych sídliskách východného Slovenska (Pieta, 2008, 29). Je evidentné, že nálezisko
v Sedliskách ‒ Podčičve predstavuje dôležitý prvok keltského kultúrneho sveta na severnom pohraničí
hornopotiského osídlenia, na pomedzí medzi Východoslovenskou nížinou a vstupom do Ondavskej vrchoviny a že toto územie muselo byť keltskou kultúrou zasiahnuté podstatne silnejšie, ako sa to javilo doteraz.
Osídlenie výšinnej polohy v Sedliskách súviselo bezpochyby s rozširovaním pôvodného sídelného územia
severným smerom, s osídľovaním výšinných polôh ako významných strategických bodov a s využívaním
komunikačných trás (Pieta, 2008, 29).
Popri výšinnej polohe v Sedliskách ‒ Podčičve sa v povodí Tople a Ondavy stretávame už iba
s nížinnými lokalitami. Na nálezisku v Žalobíne ležiacom severnejšie od Sedlísk v širšom povodí Ondavy sa
pri miestnom kostole v centre obce našlo niekoľko črepov patriacich do doby laténskej (Kotorová-Jenčová,
2007). Ide o nálezy z premiešanej kultúrnej vrstvy novovekého prikostolného cintorína. Najvýraznejší je
grafitový črep z tela situly s hustým hrebeňovaním a s otvorom, ktorý dokladá rekonštrukčný zásah na
poškodenej nádobe (obr. 5:6). Zlomok nádoby s nižším obsahom grafitu sa vyskytuje aj v nedávno
získanom materiáli z povrchového zberu na ľavostrannej terase Ondavy v katastri susednej obce Ondavské
Matiašovce. Grafitová keramika sa v sídliskových nálezoch objavuje síce aj v neskorej dobe laténskej, ale jej
najmasovejší výskyt sa spája so stredolaténskym obdobím (Pieta, 2008, 172; Březinová, 1999, 211).
Osídlenie v Žalobíne a v Ondavských Matiašovciach pravdepodobne súvisí s tým istým procesom keltskej
expanzie, pri ktorom sa osídlila výšinná poloha v Sedliskách ‒ Podčičve. Koncentrácia nálezov
v mikroregióne Sedlísk sa tak stáva čoraz očividnejšou.
Na hodnotenie ďalšieho vývoja osídlenia v dobe laténskej v danom regióne nemáme dostatok zdrojov.
Geograficky najbližším náleziskom k Sedliskám ‒ Podčičve je Továrne, kde nevýrazný materiál charakterizoval V. Budinský-Krička ako keltsko-dácky (Budinský-Krička, 1975). Vtedy už život v Sedliskách ‒ Podčičve
a v bezprostrednom okolí zrejme ustal.
Na Ondave do doby laténskej zaraďujeme ešte skromný materiál z Nižného Hrušova. Pri výskume
sídliska zo záveru doby bronzovej na ľavobrežnej terase Ondavy sa v kultúrnej vrstve objavili aj črepy
vyhotovené na hrnčiarskom kruhu. Z nich najvýraznejší je fragment dna hrubšej nádoby a hrdla a pliec
tenkostennej vázy (Kotorová-Jenčová, 2003, tab. III: 19‒23).
V povodí Tople k evidovaným lokalitám v Jastrabí a v Skrabskom sa v roku 2007 pridružil nález
z centrálnej časti Vranova nad Topľou, kde sa v porušenej kultúrnej vrstve popri fragmentárnej keramike
z mladšej doby bronzovej a zo slovanského obdobia zachytila tiež laténska keramika (Kotorová-Jenčová,
2009). Spolu s hrncovitými a misovitými tvarmi bez tuhy (obr. 4: 2‒6), zlomkom grafitovej situly (obr. 4:7)
a praslena, sa objavila hrubá kónická pohárovitá nádobka vyhotovená v ruke (obr. 4:1) a fragmenty nedbalo
modelovaných hrncov s plastickým preliačeným výčnelkom. Datovanie malého súboru je aj vzhľadom
na narušenú situáciu problematické. Na mladolaténsky charakter poukazuje výskyt polguľovitých mís,
profiláciou pripomínajúcich misky typu Roanne (Pieta, 2008, 169), a v ruke vyhotovená keramika dáckeho
charakteru.
Obidve skôr známe sídliskové lokality s osídlením v dobe laténskej v povodí Tople sú situované na
riečnych terasách. Ide o Jastrabie nad Topľou, doložené materiálom viac-menej zberového charakteru (obr.
5:1; Budinský-Krička, 1978, 42, obr. 15:7) a Skrabské s materiálom z objektu zaradenom V. BudinskýmKričkom do mladšej doby laténskej (obr. 5:2; Budinský-Krička, 1977, 72‒73).
Poslednou zistenou lokalitou v povodí Tople je Vlača na jej pravobrežnej terase. Pri výskume sídliska
z mladšej až neskorej doby bronzovej a včasnostredovekého sídliska sa v premiešanej kultúrnej vrstve
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objavili aj zlomky laténskej keramiky, v rámci ktorých predstavuje grafitová keramika až 50 % podiel (obr.
5:3‒5).
V podstate všetky evidované lokality, vrátane najjužnejšej – Nižného Hrušova, charakterizuje staršie
osídlenie v mladšej a neskorej dobe bronzovej, resp. v dobe halštatskej a tiež vo včasnom stredoveku. Výber
tých istých polôh súvisí často s ich vhodnosťou pre hospodársku činnosť, ale veľkú úlohu tu nepochybné má
tiež strategický prvok, ktorý je očividný najmä v prípade Sedlísk ‒ Podčičvy. Aj otvorené sídliská na riečnych
terasách sú strategicky výhodné a do istej miery kontrolujú okolitý terén. Napríklad Nižný Hrušov na Ondave
a Vlača na Topli sú situované v blízkosti brodov cez vodné toky.

Záver
I keď doteraz známe pramene z oblasti strednej a dolnej Tople a strednej Ondavy, neposkytujú postačujúce
informácie, ktoré by umožňovali jednoznačnejší obraz o štruktúre osídlenia tohto mikroregiónu v dobe
laténskej a nedávajú dosť oporných bodov pre jemnejšiu chronológiu, už i stručný prehľad súčasného stavu
bádania naznačuje, že povodia obidvoch riek, najmä Ondavy, nemali iba tranzitný charakter. Výšinná poloha
Sedliská ‒ Podčičva a jej nížinné zázemie (Žalobín, Ondavské Matiašovce) dokladajú intenzívnejší zásah z
keltského kultúrneho sveta v strednej dobe laténskej (LTC1 ‒ LTC2). Bohatý výskyt grafitového riadu,
podobne ako aj bronzové nálezy a zlomky sapropelitových náramkov (Kotorová-Jenčová, 2004, 208; tab.
VII:11‒13) potvrdzujú kontakty so západne ležiacim keltským kultúrnym prostredím. Výskyt laténskej keramiky v Žalobíne, Ondavských Matiašovciach, Továrnom a vo Vranove poukazuje na koncentráciu osídlenia
práve na križovatke obchodných ciest z Potisia ďalej na sever a východ. Región zrejme zasiahol aj postup
zmiešaného keltsko-dáckeho obyvateľstva, ktorého stopy nachádzame ešte aj v staršej dobe rímskej. Na
rozrušenom pohrebisku Kvakovce – Dobrá sú v časti materiálu sledované dácke vplyvy (Lamiová-Schmiedlová, Mačala, 1991, 137). Viac svetla poznania do súčasného „keltského a dáckeho prítmia“ môže však
vniesť iba ďalší výskum každej z doteraz známych, ako aj objav prípadných nových lokalít v povodí Ondavy
a Tople, do tohto okrajového, ale nijako zanedbateľného priestoru keltského a dáckeho kultúrneho sveta.
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Doklady poľnohospodárstva púchovskej
kultúry na území severozápadného Slovenska
Andrea Slaná, Zuzana Staneková
Poľnohospodárstvo predstavuje celý rad činností, ktoré mali zabezpečiť dostatočnú úrodu a následnú obživu
obyvateľstva. Obyvateľstvo púchovskej kultúry nemalo z hľadiska sídliskového priestoru v hornatých oblastiach na území severozápadného Slovenska ideálne podmienky. Napriek nižšej kvalite pôdy a náročným
klimatickým podmienkam nám zanechali doklady o poľnohospodárskej činnosti včasnohistorického obdobia. Pramenný materiál poskytujú predovšetkým nálezy zo sídlisk. Predstavujú poľnohospodárske pracovné
náradie, hospodárske stavby a nálezy rastlinných zvyškov. Informujú nás o technike obrábania polí, o zbere
úrody, ako aj o spracovaní poľnohospodárskych plodín.

Klimatické a geografické pomery
Výnosnosť poľnohospodárstva výraznou mierou ovplyvňujú klimatické i geografické pomery, napríklad
bonita pôdy, nadmorská výška a poloha pozemkov. Kotliny severozápadného Slovenska majú mierne členitý
a dobre prístupný povrch s relatívne priaznivou klímou. Preto sú oddávna osídľované. Obyvateľstvo krajinu
odlesňovalo a premieňalo na úrodnú pôdu, i keď tá nedosahovala patričnú poľnohospodársku kvalitu na
pestovanie plodín a vhodnejšia bola na chov dobytka. 199
Kotliny záujmovej oblasti sú geneticky spojené s vývojom Karpatskej sústavy. Žilinská kotlina spolu
s Turčianskou a Liptovskou sú priamo prepojené dolinou Váhu antecedentnými prelomovými úsekmi cez
Veľkú a Malú Fatru. Rozhodujúcim faktorom pre prvotnú krajinnú štruktúru je geologicko-geomorfologický
vývoj územia. Tento zásadne ovplyvnil klimatické, hydrologické a pôdne pomery kotlín. 200
Žilinská kotlina predstavuje štruktúrne zložitý útvar. Jej západnú časť a varínsky výbežok vypĺňa
bradlové pásmo. Vyplnená je centrálnokarpatským paleogénom, hutianskym a zubereckým súvrstvím, na
juhovýchode borovským súvrstvím. Nivy Váhu, Rajčianky, Kysuce a Varínky pokrývajú kvartérne sedimenty
– štrky a piesky. Kotlinová pahorkatina a terasy sú pokryté sprašami a sprašovými hlinami. Ohraničenie
kotliny voči pohoriam je tektonické, najvýraznejšie na úpätí Malej Fatry a na severe, kde je badateľný pokles
kotliny oproti bradlovému pásmu. Kotlina má nepravidelný, trojuholníkový tvar a rozkladá sa v nadmorskej
výške 330‒600 m. Jej reliéf sa člení na dva stupne. Rovinný a pahorkatinový morfologický stupeň. Rovinný
stupeň predstavujú nivy a nízke terasy. Pahorkatina tvorí vyšší stupeň s výškami od 31 m do 100 m. Najmladší zarovnaný povrch predstavuje úpätný pediment, nazývaný poriečna roveň. 201
Klimaticky patrí Žilinská kotlina do mierne teplej oblasti. Klimatické prvky a ich hodnoty sa menia
smerom k horskej obrube. Do mladšej doby železnej spadá rozhranie dvoch veľkých periód, mladšieho
subboreálu a subatlantika. Tento prechod sa vyznačoval relatívne krátkym zlepšením podnebia s prevahou
oceánskeho prúdenia s postupom lesa. Tieto vhodné podmienky podnietili rozširovanie kultúrnej krajiny
a rozvojom horských a podhorských oblastí. K výraznému celosvetovému ochladeniu dochádza vo včasnej
perióde subatlantika, v dobe rímskej. Je pravdepodobné, že zhoršenie klimatických podmienok bolo jedným
z faktorov spôsobujúcich sídliskový hiát v Karpatskej oblasti s bývalým púchovským osídlením, ako i ďalších
oblastí. 202
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Hydrologicky je dominantná rieka Váh s jej prítokmi, Rajčiankou, Varínkou a Kysucou. V nivách
vodných tokov vznikali fluvizeme oglejené a kultizemné. Fluvizeme karbonátové sú rozšírené na sprašových
hlinách riečnych terás. Kotlinovú pahorkatinu pokrývajú kambizeme nasýtené a rendzinové. Rendziny
a pararendziny sa vyskytujú v bradlovom pásme, v podhoriach Malej Fatry, Strážovských vrchov a Súľovských skál. 203

Poľnohospodárske náradie
Archeologické nálezy získané z lokalít na Slovensku dokladajú pokročilé poľnohospodárstvo keltského ľudu.
Medzi nálezmi klasifikovanými ako poľnohospodárske náradie sú zastúpené mnohé druhy náradí pre potreby
orby a úpravy pôdy. Na území celého Slovenska zaznamenávame skutočne široké spektrum pracovného
náradia rozličného využitia. Ide predovšetkým o radlice, mlaty, motyky, kosáky, ale i hrable a vidly. V oblasti
severozápadného Slovenska viaceré druhy náradí absentujú, avšak na druhej strane sú doložené aj celoslovensky ojedinelé druhy.
Dokázaný je tiež vývoj a zdokonaľovanie niektorých náradí, čo priamo dokladá snahu roľníkov o zefektívňovanie konkrétnych poľnohospodárskych činností.
Radlice – Tento druh náradia sa využíval pri obrábaní pôdy. Radlice, spravidla železné, tvorili predĺženú
časť oradla, ktorá pôdu rozorávala pod určitým uhlom. Radlice sú na laténskych a včasnorímskych
lokalitách na Slovensku pomerne častým nálezom. Tvarová variabilita nálezov naznačuje, že na rozdiel od
niektorých iných náradí, radlice podliehali tvarovým zmenám. V zásade rozoznávame dva typy radlíc: úzke
a široké, pričom medzi nimi rozoznávame vývojový medzičlánok vo forme úzkych radlíc s listovite
rozšíreným hrotom. 204 Z archeologických lokalít púchovskej kultúry zaradených do pracovného súboru
pochádza dovedna 5 kusov radlíc. Z nich dva zaraďujeme do skupiny úzkych radlíc a tri reprezentujú
prechodný vývojový stupeň radlíc s rozšíreným hrotom. Široké radlice s bočnými lalokmi na mapovaných
lokalitách neevidujeme. Nálezy úzkych krátkych radlíc sa v stredoeurópskom prostredí objavujú už od
včasnej, resp. strednej doby laténskej, 205 a s menšími tvarovými zmenami sa vyskytujú až do stupňa D1.
Prechodný stupeň radlíc s úzkym driekom a rozšíreným hrotom datujeme na začiatok doby rímskej.
Najstaršie široké veslovité radlice sa objavujú už v stupni LT C2, a teda je evidentné, že sa vyskytujú
paralelne s úzkymi radlicami. 206 Táto skutočnosť umožňuje predpokladať rozdielne pracovné využitie ‒ azda
s ohľadom na pôdne podmienky, ale aj charakter oraného poľa (svahovité, rovinaté atď.).
Úzke radlice – Z hľadiska funkčnosti ide v podstate o predĺženie a spevnenie drevenej časti radla.
Vzhľadom na svoj štíhly tvar takéto radlice pomerne ľahko prenikali pôdou, rozrývali ju a kyprili. Aby sa
docielila kvalitná príprava pôdy, práca s týmto druhom náradia pravdepodobne vyžadovala krížovú orbu.
Pomerne časté nálezy úzkych radlíc v priestore púchovskej kultúry na severe a severozápadne Slovenska
predpokladajú ich obľubu aj pri obrábaní ťažších, kamenistých pôd. 207
Z typologického pohľadu možno úzke radlice rozdeliť na dve skupiny nálezov: jednotuľajové
a dvojtuľajové. Jednotuľajové radlice z hľadiska chronológie považujeme za staršie varianty. Medzi ne
možno zaradiť exemplár z Považskej Bystrice ‒ Malého Manína (tab. I:5), ktorý datujeme do neskorej fázy
doby laténskej. 208 Ukončenie úzkeho tela ostrým špicom dovoľuje v tomto prípade uvažovať aj o využívaní
predmetu ako ručného špicáku.
Dvojtuľajové radlice sa považujú za špecifikum karpatskej a stredodunajskej oblasti, pričom mimo tohto
územia sa objavujú iba sporadicky. V súčasnosti poznáme vyše 30 ks tohto typu radlíc a až 24 z nich
203
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pochádza zo Slovenska. 209 V rámci geograficky vyčleneného územia však do sféry záujmu spadá iba jeden
kus ‒ nález z Púchova (tab. I:4). Charakterizujeme ho ako radlicu s tuľajkou a dvomi menšími lalokmi na
hrote, ktoré vytvárajú druhú tuľajku. Vďaka stratigraficky dobre datovanému analogickému nálezu z Havránku
‒ Liptovskej Mary ju datujeme do stupňa LT D1. 210 Pri dvojtuľajových radliciach predpokladáme dvojnásobné uchytenie do drevenej konštrukcie radla z dôvodu potreby spevnenia extrémne namáhanej pracovnej
časti radlice. Predpokladáme, že tento typ radlíc vznikol v prostredí s ťažšími pôdnymi podmienkami. 211
Typologický medzičlánok medzi úzkymi hrotitými radlicami a širokými radlicami veslového tvaru staršej
doby rímskej tvoria radlice s úzkym driekom a listovite rozšíreným hrotom, ktoré poznáme z hromadného
nálezu z Rajeckých Teplíc v počte 2 kusy. Drieková časť väčšej z dvoch radlíc je mimoriadne predĺžená. Účel
tohto extrémneho predlžovania pracovnej časti radlíc zostáva nejasný.
Analogicky príbuzné exemplárom z Rajeckých Teplíc sú nálezy zo sídliskových objektov v Spišských
Tomášovciach, ktoré sú keramikou a jednou sponou datované približne na začiatok 2. polovice 1. stor. 212
Avšak vzhľadom na nálezové okolnosti je datovanie radlíc z Rajeckých Teplíc skôr širšie a spadá na začiatok
doby rímskej. (tab. I:1,2). Medzi prechodné typy zaraďujeme aj nález z Púchova (tab. I:3), ktorý sa od radlíc
z Rajeckých Teplíc odlišuje výrazne rozšíreným listovitým hrotom. Tvarovo pripomína už široké radlice, ktoré
však na rozdiel od nálezu z Púchova nemajú tuľajku, ale bočné laloky slúžiace k upevneniu náradia na
drevené rydlo. So zreteľom na typologický vývoj považujeme radlicu z Púchova za o niečo mladšiu ako
nálezy z Rajeckých Teplíc. Možno ju datovať do stupňa B1.
Široké radlice veslového tvaru sa medzi nálezmi z horného Považia zatiaľ nevyskytli. Niekoľko nálezov je
známych z juhu Slovenska. V oblasti púchovskej kultúry sú známe nálezy širokých radlíc z Plaveckého
Podhradia. 213 Tvar týchto radlíc sa stal predchodcom neskorších veslovitých radlíc, aké sa vyskytujú na
Slovensku počas celej doby rímskej. 214
Krájadlo(krojidlo, čerieslo) – Tvorilo súčasť orného náradia ‒ predkroja oradla, prípadne mohlo byť
súčasťou pluhu. Umiestňovalo sa pred samotnú radlicu, aby zjednodušilo jej prienik do pôdy. Samotný
výskyt krájadiel v dobe laténskej na Slovensku je skôr sporadický (Plavecké Podhradie, Bratislava).
Dvojnásobne to platí pre slovenské územie púchovskej kultúry, z ktorého dosiaľ evidujeme iba jeden nález
krájadla z hradiska Skala v Mestečku (tab. I:7). Predmet je skôr hrubšie vypracovaný, ostrie je akoby iba
naznačené. Je masívny a dlhý až 430 mm, čo sú dobré predpoklady na využívanie v ťažších kamenistých
pôdach, aké sa vyskytujú na severozápadnom Slovensku. Zaujímavosťou sú odtlačky stebiel pšenice, ktoré
vznikli pravdepodobne dlhodobejším skladovaním čeriesla pod vrstvou suchej slamy. Nález datujeme do
stupňa LT D1. 215 Analogicky príbuzné sú mu viaceré nálezy z rímskoprovinciálnych oblastí. 216
Brány – Brány podobne ako radlice slúžili v poľnohospodárstve na obrobenie pôdy. Vzhľadovo
pripomínali hrable, pretože ostré hroty štvorcového prierezu boli v jednom alebo viacerých radoch vsadené
vedľa seba do dreveného rámu. Viacero hrotov z brán bolo nájdených v Liptovskej Mare a Trenčianskych
Bohuslaviciach. 217 Na lokalitách púchovskej kultúry na strednom Považí evidujeme dosiaľ ojedinelý nález
pôvodom z Hrádku v Turí. Predmet je štvorcového prierezu s jedným zahroteným a druhým sekundárne
zahnutým koncom (tab. I:8).
Nie je však vylúčené, že nálezov zubov z brán je viac. Problémom môže byť interpretácia tohto druhu
nálezov, nakoľko sa jedná o predmety, ktorých tvar dovoľuje predpokladať rôznorodé využitie. V rovine úvah
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možno o funkcii zubov z brán uvažovať aj v prípade nálezov z Malých Ledníc, 218 a Rajeckých Teplíc, 219 ktoré
nie sú bližšie klasifikované.
Kosák – Je to zberové náradie s oblúkovite zahnutou čepeľou a hladkým ostrím, určené predovšetkým
k vyžínaniu menších trávnych porastov. Typologicky možno kosáky roztriediť do dvoch hlavných typov. Prvý
typ tvoria kosáky so širokými polkruhovito zahnutými čepeľami, ktoré tvarovo nadväzovali na kosáky doby
bronzovej. 220 Druhý typ, ktorý sa objavuje už v staršom laténe tvoria kosáky s dlhšou úzkou čepeľou. Obidva
typy sa vyskytujú paralelne počas celej doby laténskej, a to nie len na území Slovenska, 221 takže ich
chronologický vývoj nie je možné uspokojivo sledovať.
Výskyt kosákov na lokalitách z doby laténskej na Slovensku je pomerne častý, rovnako to platí aj pre
územie púchovskej kultúry, avšak na severozápadnom Slovensku, ktoré je predmetom tohto príspevku sú
nálezy kosákov ojedinelé. Jeden exemplár pochádza z Rajeckých Teplíc (tab. II:1), z rovnakého depotu ako
vyššie spomínané železné radlice. Má výrazne zahnutú čepeľ a je opatrený dvomi bočnými lištami (lalokmi)
na upevnenie rukoväte. Tento spôsob upevnenia drevenej násady je pri laténskych kosákoch ojedinelý,
pretože pri ostatných známych slovenských nálezoch dominuje prichytenie kosáka na násadu pomocou
objímky a záchytného tŕňa alebo pomocou nitov. 222
Kosákovité nože – Ako už naznačuje ich pomenovanie, ide o nože s dlhšou zahnutou čepeľou, ktoré,
hoci sú menších rozmerov, tvarovo pripomínajú kosáky. Patria tiež k zberovému náradiu, avšak vzhľadom na
ich tvar a veľkosť ich využitie mohlo byť veľmi variabilné. Keďže dosahujú kratšie rozmery, zdá sa
pravdepodobné, že sa využívali napr. pri maloplošných zberoch bylín, prípadne mohli slúžiť na čistenie lúk
od nežiaducich porastov určitej hrúbky. Nie je však vylúčené, že sa využívali aj pri iných činnostiach, čo
dovoľuje predpokladať neunifikovaná dĺžka jednotlivých nálezov.
Do tejto skupiny náradia zaraďujeme nálezy z Jasenice a Považskej Bystrice ‒ Považského Podhradia
(tab. II. 2,3)
Okutie kopáča – Do tejto skupiny radíme železný predmet objavený v Nezbudskej Lúčke (tab. I:6), ktorý
sa tvarovo najviac približuje okutiam kopáčov vyobrazených K. Pietom. 223 Analogicky príbuzné nami
publikovanému nálezu sú 2 okutia z Liptovskej Mary a Skalky nad Váhom. Všeobecne nálezy tohto druhu sú
v prostredí púchovskej kultúry pomerne časté. Svojím tvarom sú predurčené na širšie využitie, preto sa
často interpretujú aj ako malé radličky, okovania kopacích tyčí, špicáky, 224 prípadne otky. 225
Motyka – Do skupiny motýk zaraďujeme náradie vysokého tvaru s mierne rozšíreným ostrím. V tejto
skupine nálezov rozlišujeme dva typy motýk. Motyky s otvorenou tuľajkou nasadzované na kolienkové
porisko a motyky s priečnym otvorom. Na Slovensku do zatiaľ pomerne málopočetnej skupiny motýk
zaraďujeme nálezy z Púchova, 226 Liptovskej Mary a Folkušovej 227 a Mestečka.
Zo spracovávaného územia severozápadného Slovenska je dosiaľ známy jediný nález motyky
klasifikovaný ako klčovnica (tab. I:9). Pochádza z hradiska Skala v Mestečku pri Púchove a je to zároveň
jediný nález motyky z priečnym otvorom na upevnenie násady na Slovensku. Nález pochádza z neskorolaténskej vrstvy datovanej keramikou. 228
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Žarnovy
Najstaršou surovinou na výrobu predmetov, ktoré človek potreboval pri práci, je kameň. Hospodársky
pokrok vo včasnohistorickom období sa prejavil aj v technologickom skvalitnení tradičných kamenárskych
výrobkov. K poľnohospodárskemu náradiu možno priradiť nálezy kamenných rotačných žarnovov, ktoré
výrazne uľahčili a skvalitnili prácu danej doby. Zavedením rotačného mlynčeka a osvojením si technológie
pracovného procesu boli spolu s predpokladanými zmenami v režime výsevu a spôsobu kultivácie polí
splnené podmienky výrazného rozvoja poľnohospodárskej produkcie. V súvislosti so zvýšením produktivity
rastlinnej výroby sa predpokladá jej vplyv na spoločenský rozmach danej doby. 229 Idea rotačného žarnova
sa na naše územie dostala zo Stredomoria. Tento typ nahradil praveké kamenné podložky na roztieranie
obilia. Pre keltskú kultúru neskorej doby laténskej sú typické ručné rotačné žarnovy. 230 V pracovnom súbore
je zaradených desať exemplárov uložených hlavne v zbierkach Považského múzea v Žiline.
Definícia a typológia laténskych žarnovov – Dvojdielne doskovité artefakty, laténske žarnovy, sa
skladajú z dvoch častí. Spodného stacionárneho ležiaka a vrchného aspoň čiastočne rotujúceho behúňa.
Rozlišovanie obidvoch častí pri zachovalých exemplároch môže byť veľmi problematické. Kritériom pre
vyčlenenie jednotlivých typov sú výrazné vlastnosti ako: morfológia vrchnej hrany alebo obvodovej lišty,
charakter násypovej výdute, tvar otvoru pre os, sklon a tvar stien spolu s výškou. 231
Prvým krokom k využitiu mechanického pohybu pri mletí obilia bol princíp tzv. gréckeho mlynčeka. 232
Vrchný kameň zodpovedajúci zjednodušenému typu gréckych mlynov objavil O. Šedo v Žiline ‒ Závodí,
v polohe Pod Súčie 233 (tab. II:7). Mlecí kameň bol vyrobený zo zrnitej kompaktnej horniny (mylonit),
s ostrými zrnami červenkastej, ružovkastej, ojedinelo bielej farby s bielo-šedým spojivom. Materiál vhodný
na spracovanie sa dal získať z riečnych náplavov alebo zo suťových kužeľov. Predpokladá sa však, že
kamenný blok vylomili výrobcovia na mieste, kde vrstva zodpovedajúcej kvality zasahovala na povrch.
Behúň má asymetrický, mierne lichobežníkový pôdorys so zaoblenými rohmi. Horná strana je nerovnomerne
vyklenutá, na jednej z kratších strán vybieha do nepatrne zvýšeného valu. Násypový otvor, situovaný
v stredovej časti, má lievikovitý tvar. Po zúžení v dolnej časti sa opäť rozširuje smerom k spodnej pracovnej
ploche. Povrch otvoru členia zvislé žliabky. Na spodnej, pracovnej strane je plytký žliabok, ktorý dovoľoval
distribúciu obilia na obidve strany od vyústenia násypného otvoru. Pracovná plocha je rovná, nesie iba
nepatrné stopy pôvodného zdrsnenia. Rozmery exemplára sú 25,5 x 20,5‒25 cm a výška je 7 cm. Horné
kamene vyspelých typov mlynov gréckeho typu boli vybavené úchytkami pre drevenú os, pričom pohyb bol
zaistený prostredníctvom mechanického zariadenia. Zjednodušené typy mlynov mali preliačiny na dlhších
stranách, kde mohli byť upevnené držadlá. Takéto exempláre zodpovedali typu B7 podľa typológie mlecích
zariadení, ktorú vypracovali D. Fröhlich a J. Waldhauser. 234 Je možné predpokladať, že prácu vykonával
jediný človek, ktorý s kameňom manipuloval pri práci v kľaku. Pritom nasadzoval vlastnú váhu. Nálezové
prostredie a samotný exemplár neposkytli možnosť jeho presnejšieho datovania. Pravdepodobne je
dokladom vplyvu nositeľov laténskej zložky púchovskej kultúry na severozápadnom Slovensku. 235 Pri jeho
datovaní je nutné brať do úvahy pomerne široké časové rozpätie, kedy sa príbuzné exempláre vyskytovali
v susedných oblastiach. Je možné uvažovať o stupňoch LT A, B1, B2 a C2/D1. Príbuzný typ žarnova bol
objavený na Liptovskej Mare. 236 Mlyny gréckeho typu predstavujú medzistupeň medzi pravekými drvidlami
a rotačnými žarnovmi technologicky i časovo.
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Behúň rotačného žarnova je možné definovať ako vrchný konkávny kameň, ktorý sa otáčal okolo
stredovej osi a svojou váhou rozomieľal obilie. Hrúbka mletia, šrotovanie či odplevovanie sa nastavovali na
drevenom čape, ktorý tvoril súčasť zavesenia behúňa na stredovej osi agregátu, kadiaľ sa dosýpalo melivo.
Prvé rotačné mlynčeky sa objavujú už v starších laténskych obdobiach. Behúň mal prírodný nepravidelný
povrch skôr elipsovitého tvaru a rovnú pracovnú plochu. Stredový otvor na os mal kónický tvar a s mierne
asymetricky umiestnenou lievikovitou násypkou bol spojený šikmým kanálikom. Nami zaznamenané vrchné
mlecie kamene sa dochovali iba vo fragmentárnom stave. Pričom zachované fragmenty mali rôzne rozmery.
Z exemplára z Hričova, Hradného vrchu sa zachovala iba polovica (tab. II:4). Má priemer 33,5 cm a výšku
9,5 cm. Svojím oválnym tvarom, oblými stenami, so zaoblenou vrchnou hranou a bez plochej obvodovej
lišty násypovej výdute ho môžeme s istými výhradami zaradiť k typu B4. 237 Zvyšné exempláre z Divinky ‒
Ohrádze s výškou 6,5 cm (tab. III:1) a Jasenice – Prednej hôrky (tab. II:5) sú zachované v zlomkoch a nie je
možné ich bližšie špecifikovať.
Stacionárnou časťou rotačného mlyna bol ležiak. Je charakterizovaný vypuklým, prípadne ihlanovitým
tvarom pracovnej plochy a otvorom na uchytenie osi, hlbokým v rozmedzí 2,5‒6,5 cm. Spodná strana
nenesie stopy výrazného opracovania, pretože podľa terénnych pozorovaní býval ležiak často zapustený do
podlahy. Preto zostával iba nahrubo opracovaný. 238 V našom pracovnom súbore zaznamenávame sedem
exemplárov v rôznych stupňoch zachovania. Medzi pomerne zachovalé radíme nález ležiaka z Mestečka,
poloha Skala (tab. II:8a,8b). Ležiak mal kruhovitý, až mierne oválny tvar. Priemer 30 cm a výšku 6‒13 cm.
Horná strana je vypuklá a dno rovné. Má šikmé steny a neprevŕtaný otvor v stredovej časti. Priemer otvoru je
4,5 cm. Na vrchnej strane sú badateľné štyri plytké žliabky. Sú lúčovito usporiadané, v pravidelných 90
stupňových rozstupoch. Podľa pozorovaných typologických znakov ho môžeme s istou rezervou zaradiť
k typu L2 Waldhauserovej typológie. Ďalším pomerne zachovalým nálezom ležiaka je exemplár z Jasenice ‒
Prednej hôrky (tab. II:5). Ležiak má okrúhly a mierne vypuklý tvar v stredovej časti. Charakterizujú ho šikmé
steny a neprevŕtaný otvor pre os v stredovej časti. Priemer predmetu je 30 cm. Podľa uvedenej typológie je
možné zaradiť ho k typu L3. Pre tento typ sú typické šikmé steny, s výškou menšou ako 12 cm a typický je
aj neprevŕtaný otvor pre os. K typu L5 patrí exemplár ležiaka z neznámej lokality púchovskej kultúry (tab.
III:4a,4b). Má kruhový tvar, šikmé steny a mierne vypuklé dno. Oproti iným exemplárom sa vyznačuje
výrazný ihlanovitým zosilnením v stredovej časti vrchnej strany s neprevŕtaným otvorom uprostred. Priemer
predmetu je 33 cm a výška 7,5–8,5 cm.
Doklad o spracovaní suroviny a výrobe nám poskytuje nález polotovaru kamenného žarnova ‒ ležiaka
z Hlože – kameňolomu (tab. III:5). Exemplár má kruhovitý tvar, rovné dno a priemer 28 cm. Uprostred
mierne vypuklej stredovej časti sú badateľné stopy po vŕtaní, ktoré nebolo dokončené, pričom priemer
nedovŕtaného otvoru pre os je 2 cm. Zvyšné exempláre žarnovov ‒ ležiakov z Gbelian ‒ Hradiska (tab. II:6)
a Divinky – Ohrádze (tab. III:2,3) sú zachovalé vo výrazne fragmentárnom stave a nie je možné ich bližšie
špecifikovať. V každom prípade sú však významným dokladom spracovania kamennej suroviny a následného využitia pri spracovaní obilnín na lokalitách púchovskej kultúry na území severozápadného Slovenska.
Žarnovy boli náročným výrobkom. Ich spracovanie si vyžadovalo patričnú zručnosť a silu. Vlastnosti
pertraktovaných výrobkov boli podmienené kamennou surovinou, z ktorých boli vyrobené. Dôležitá bola
najmä tvrdosť, ale i štruktúra použitej horniny. Petrografické analýzy na spracovávaných typoch neboli
prevedené, preto môžeme iba všeobecne potvrdiť obľúbenosť poréznych vyvretých hornín, najmä
stredoslovenských ryolitov. Žarnovy vyrobené z nich zostávali na trecích plochách dlho štruktúrované
a nepotrebovali časté zdrsňovanie povrchu. Medzi obľúbené horniny patrili napríklad andezity, diority,
vápence, pieskovce a iné. V neskorej dobe laténskej je potvrdený dovoz suroviny z veľmi vzdialených
oblastí. Na severe Karpatskej kotliny sa však vyskytuje dostatok kvalitných hornín na výrobu žarnovov.
Známe sú napríklad lokality Hliník na Pohroní, Žarnovica, Nová Baňa. 239 Na území severozápadného
Slovenska môžeme predpokladať ložiská kvalitnej suroviny v lúčanskej a krivánskej Malej Fatre. 240
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Výroba a domáce použitie rotačných žarnovov u púchovského obyvateľstva končí v priebehu staršej doby
rímskej. Predpokladá sa, že na mletie a drvenie obilia museli byť použité iné technické zariadenia. 241

Kultúrne rastliny
Archeobotanický výskum umožňuje získať aspoň čiastočnú predstavu o sortimente plodín, ktoré boli využívané v poľnohospodárstve mladšej doby železnej a v dobe rímskej. Na území Slovenska zaznamenávame
zreteľný rozdiel medzi nížinatými oblasťami s priaznivejšími klimatickými a pedologickými podmienkami
a hornatými oblasťami Slovenska. Zvyšky semien rastlín pestovaných aj planých, získaných pri archeologických výskumoch, sú po odbornej analýze dokladom histórie každého druhu zvlášť a zároveň jedným
z prameňov charakterizujúcim poľnohospodárstvo ako celok. Sortiment pestovaných rastlín s poznatkami
o ekologickej náročnosti jednotlivých druhov môže pri dostatku nálezov pomôcť charakterizovať úroveň
a spôsoby hospodárenia.242 Nálezy z laténskych sídlisk v južných oblastiach Slovenska dokladajú pestovanie
najmä nahých druhov pšeníc – pšenica siata a nakopená (Triticum aestivum, Triticum comactum). Menej sa
vyskytovala pšenica dvojzrnka (Triticum dicoccon) a pšenica špalda (Triticum spelta). 243 Súčasne je doložené pestovanie nahozrnného jačmeňa, a to najmä v starších horizontoch. Od konca doby rímskej sa zvyšuje obľuba raže (Secale cereale) a ovsu (Avena sativa). Pričom ich výskyt v predchádzajúcich obdobiach je
len minimálny. 244 V horských oblastiach sa v mladšej dobe železnej pestovala okrem pšenice dvojzrnky
hlavne špalda, jačmeň siaty a proso (Panicum Miliaceum). V menšej miere je zaznamenaný výskyt nahých
druhov pšenice, ovsu a raže. Dôležitým zdrojom obživy boli strukoviny. V horskom prostredí bol rozšírený
najmä hrach siaty (Pisum sativum) a bôb konský (Faba vulgaris). Ojedinele sa vyskytuje teplomilná šošovica (Lens esculenta) a vika (Vica sativa). Zreteľnejší obraz o pestovaných druhoch kultúrnych plodín na
severozápadnom Slovensku nám poskytujú predovšetkým archeologické výskumy centrálneho hradiska
v Divinke ‒ Veľkom vrchu, výskum opevnenia v Gbeľanoch , výskum chaty púchovskej kultúry v Žiline ‒
Závodí a výskum v Púchove ‒ Skalke.
Z archeologického výskumu lokality Divinka – Veľký vrch pochádza 48 nálezových komplexov zuhoľnatených rastlinných zvyškov. Archeologickým výskumom v rokoch 1972‒1973 boli zistené tri horizonty
osídlenia. 245 Kolekcia zrnín a strukovín sa datuje do obdobia púchovskej kultúry, keď bolo osídlenie lokality
najintenzívnejšie. Semená boli objavené v zásobných jamách vyhĺbených do skalného podložia. 246 Zistené
kolové jamy v bezprostrednej blízkosti umožňujú predpokladať, že boli zastrešené. Na zastrešenie poukazujú
tiež zuhoľnatené prúty liesky a vŕby, ktoré sa našli spolu s obilím. V danom prípade je možné uvažovať, že sú
pozostatkami košíkov, v ktorých bolo zrno prenášané alebo ukladané v jamách.
Identifikované boli štyri druhy pšenice. Prevažovali plevnaté druhy. Pšenica dvojzrnná ‒ Triticum
dicoccon S c h r a n k (516 kusov), pšenica špaldová – Triticum spec. cf. spelta (163 kusov), pšenica
jednozrnná – Triticum monococcum L. (4 kusy) a pšenica siata – Triticum aestivum L. (18 kusov). V nálezoch z Divinky bol rod jačmeňov zastúpený plevnatým jačmeňom siatym – Hordeum vulgare L. (258
kusov). K nahým varietam patrili zrná jačmeňa Hordeum vulgare varieta nudum (8 kusov). Raž siata –
Secale cereale L. bola zistená iba v štyroch prípadoch, a to s netypickými zrnami valcovitého tvaru s veľmi
poškodenými klíčkami. Zo štyroch rozličných polôh pochádzajú zrná ovsa – Avena spec. (136 kusov).
Všetky zrná boli bez pliev. V troch rôznych polohách boli objavené zrná prosa – Panicum miliaceum L.
Spečené boli do malých hrudiek, v dvoch prípadoch spolu so strukovinami. Medzi najpočetnejšie strukoviny
patrili semená bôbu obyčajného – Faba vulgaris ssp. Minor B e c k (692 kusov). Typické valcovité zrná
patrili poddruhu bôbu obyčajnému konskému drobnosemennému. Ojedinele sa vyskytli aj semená hrachu
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siateho – Pisum sativum L. V dvoch rôznych polohách sa tiež iba ojedinele našla šošovica kuchynská
drobnozrnná – Lens esculenta. 247
V Gbeľanoch, v polohe Hradisko, sa severne od obce nachádza opevnenie pretiahnutého hruškovitého
pôdorysu. 248 V sonde č. 3 položenej vo východnej časti opevnenia bolo objavené veľké množstvo črepového
materiálu púchovskej kultúry. Z dvoch veľkých zásobníc pochádzalo spálené obilie, z ktorého bola analyzovaná iba reprezentatívna časť nálezu. Z rozboru asi 1/3 kultúrnych plodín boli identifikované zrná pšenice –
Triticum (95 kusov), pšenice špaldovej ‒ Triticum spec. cf. spelta (480 kusov), pšenice dvojzrnnej ‒ Triticum dicoccon S c h r a n k (2 kusy), pšenice jednozrnnej – Triticum monococcum L. (1 kus), zrná ovsa –
Avena spec. (32 kusov) a jačmeňa siateho – Hordeum vulgare L. (4 kusy). Doklad o spracovaní, mletí obilia
priamo na lokalite poskytuje nález časti kamenného žarnova. 249
V Žiline – Závodí, v polohe Skalka, bola v roku 1976 objavená porušená chata zo staršej doby rímskej.
Bola postavená na úrovni terénu a mala kolovú konštrukciu. Chatu a jej širšie okolie prekrývala čierna
popolovitá vrstva s hrudkami spálenej hliny a množstvom uhlíkov. Medzi nimi sa nachádzali aj zrnká
obilnín. 250 Najväčší počet zŕn bol zaznamenaný pri pšenici siatej ‒ Triticum aestivum L. (41 kusov). Ďalej sa
vyskytli zrná pšenice – Triticum spec. (14 kusov), pšenice dvojzrnnej ‒ Triticum dicoccon S c h r a n k (1
kus), raže siatej ‒ Secale cereale L. (6 kusov) a jačmeňa siateho ‒ Hordeum vulgare L. (1 kus). Zo
strukovín bol analýzou identifikovaný bôb obyčajný konský ‒ Faba vulgaris (17 úlomkov) a hrach siaty ‒
Pisum sativum (9 kusov). 251
Z archeologickej lokality v Púchove, poloha Skalka, pochádza malá vzorka zuhoľnatených zvyškov
semien a menšieho úlomku kysnutého cesta. Pred vyše 120 rokmi ich získal E. Hoening, ktorý v rokoch
1988 až 1890 robil na lokalite archeologický výskum. 252 Analýzou boli identifikované zrná ovsa siateho –
Avena sativa L., jačmeňa siateho nahého – Hordeum vulgare var. coeleste L., prosa siateho – Panicum
miliaceum L. Objavená bola i šošovica – Lens esculenta MOENCH. Presné počty kusov neboli uvedené. 253
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Sortiment pestovaných rastlín predstavuje pestrú kolekciu, ktorá je doložená na lokalitách severného Slovenska. Zastúpené boli všetky druhy rastlín pestovaných už v dobe halštatskej. Tie isté rastlinné zvyšky sa
vyskytujú i v období púchovskej kultúry. Podľa nárokov jednotlivých druhov na pôdne a klimatické podmienky v dnešnom ponímaní ide o rastliny náročnejšie i menej náročné. K menej náročným na vhodnú klímu
by sme mohli zaradiť pšenicu dvojzrnnú, pšenicu špaldovú, jačmeň viacradý a hrach. K citlivejším na chlad
v začiatočných štádiách rastu a neznášajúcim vlhké počasie patrí jačmeň dvojradý. Proso je zrnina náročnejšia na teplo v začiatkoch vegetácie, no má krátke vegetačné obdobie. Bôb potrebuje dostatok vlahy
v začiatočnom období rastu, znesie však aj nižšie teploty. 254
Najčastejšie pestovanou rastlinou na spracovávanom území je pšenica dvojzrnná. Podiel jednozrnnej
pšenice v dvojzrnnej bol minimálny, preto sa predpokladá, že v oblastiach severozápadného Slovenska
prestala byť sprievodnou burinou. Podľa nálezov možno predpokladať, že pšenica dvojzrnná sa pestovala
spolu s jačmeňom viacradým v pomere 3:1 v prospech pšenice. Botanicky je však táto skutočnosť veľmi
sporná. Výrazne je zastúpená pšenica špaldová a jačmeň siaty plevnatý. Predpokladá sa tiež pestovanie
prosa, ktoré sa nachádzalo samostatne, ale aj ako prímes v nálezoch iných obilnín. Tieto rastliny slúžili ako
potravina, no pravdepodobne aj ako krmovina. Raž a ovos nemali na severnom Slovensku charakter
pestovaných rastlín, ale iba sprievodných burín. To však nevylučuje možnosť ich zámerného pestovania. Zo
strukovín sa pestoval hrach siaty, šošovica kuchynská a bôb obyčajný. Predpokladá sa, že bôb nebol
poľnou kultúrnou rastlinou, ale zeleninou pestovanou pri obydliach. Chýbajúcou obilninou na severozápadnom Slovensku je jačmeň dvojradý. 255

Uskladnenie zásob
Priamych dokladov uskladňovania obilnín a potravinových zásob na lokalitách púchovskej kultúry severozápadného Slovenska je pomerne málo. Samozrejme, tento fakt súvisí najmä so stavom výskumu, ktorý
v danej oblasti nie je uspokojivý. V zásade možno uskladňovanie potravín rozdeliť na skladovanie v nádobách (najmä hlinené zásobnice) a skladovanie v objektoch (zásobnicové jamy a sýpky).
Hlinené zásobnice – Veľké hlinené zásobnice tvoria v materiálnej kultúre doby laténskej a rímskej
významný podiel a sú považované za tvar typický pre sídliskovú enklávu púchovskej kultúry. Nadväzujúc na
lužické tvary, plynulo pokračujú v predpúchovskom horizonte, až do neskorého laténu, pričom z typologického hľadiska nesú známky vlastného vývoja. 256 Pod pojmom zásobnice si treba predstaviť veľké,
hrubostenné, ručne vyrábané nádoby, ktoré boli zväčša esovitej, zriedkavejšie valcovitej profilácie. 257 Medzi
nálezmi zo stredného Považia sa stretávame so širokou škálou spracovania tohto druhu nádob, a to ako
tvarovo, tak i kvalitatívne (tab. IV:2,3). Niekedy sa objavujú aj veľké grafitové situly, ktoré svojimi rozmermi
zodpovedajú proporciám zásobníc (tab. IV:1).
V mladšej dobe laténskej sa začínajú tiež objavovať zásobnice s okružím. Počas staršej doby rímskej sa
obidva typy zásobníc objavujú paralelne, pričom častejšie sú práve fragmenty zo zásobníc s okružím. Tvary
zásobníc s okružím sa postupne zmenšujú a počas staršej doby rímskej získavajú skôr valcovitý tvar.
Zásobnice s okružím pretrvávajú na púchovských lokalitách až do druhej polovice 2. stor. n. l. 258
Tieto zásobnice mali maximálne vydutie zväčša v hornej tretine výšky, v dolnej tretine bývali opatrené plastickými výčnelkami a dno bolo kvôli stabilite pomerne široké. Okružie zásobnice sa vyrábalo zvlášť
a na nádobu sa pridávalo dodatočne, čo dobre dokladá nález zlomku okružia z Divinky ‒ Ohrádze. 259 Veľmi
častá je výzdoba okružia a podokružia formou horizontálnych žliabkov rôznej hrúbky a hĺbky.
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Pri tomto druhu nádob sa tiež častejšie stretávame so smolným náterom na vonkajšej strane. 260 Príkladom
je fragment zásobnice z Mestečka, z ktorej sa zachoval väčší okrajový črep so smolným náterom
i s hrubším plastickým prstencom pod okrajom. 261 Pokiaľ ide o keramický materiál, na výrobu
zásobnicových nádob sa používala hrnčiarska hlina s prímesou hrubozrnného piesku alebo drvených
kamienkov.
Podľa K. Pietu môžeme zásobnice rozdeliť podľa veľkosti na dve skupiny: nádoby strednej veľkosti
(vysoké 40‒50 cm) a veľké zásobnice (vysoké 60‒70 cm). Zriedka sa zachovávajú i zásobnice presahujúce
výšku 80 cm, ktoré sa však tiež pokladajú za bežné v púchovskom prostredí. 262 Na sledovanom území
zastupuje mimoriadne veľké zásobnice exemplár z Považskej Teplej – Oplzne (tab. V:5a,b). Zásobnica je
vysoká až 84 cm a v spodnej tretine pod maximálnou výduťou je vybavená štyrmi plastickými držadlami. Je
to dosiaľ najväčší rekonštruovaný exemplár v zbierke Považského múzea. Avšak zdá sa, že v dobe laténskej
sa využívali ešte mohutnejšie zásobnice, čo dokladajú čiastočne rekonštruované okružia pôvodom
z opevnenia laténskej fázy zo Stránika v Zástraní pri Žiline (tab. V:1‒3).
Zásobnicové jamy a sýpky – Na sídliskách, ktoré sú predmetom tohto príspevku, boli zásobnicové
jamy doložené len výnimočne. Ich absenciu, resp. nízky počet možno vysvetliť pôdnymi podmienkami, ktoré
sa v horských oblastiach severozápadného (a severného) Slovenska považujú za sťažené oproti južnejším
častiam krajiny. Ťažké ílovité a kamenisté pôdy mali preukázateľný vplyv na sídliskovú architektúru
púchovskej kultúry. Tak ako obytné objekty a hospodárske stavby boli častejšie kolové, budované na
povrchu terénu, tak i absenciu hospodárskych objektov v podobe zásobnicových jám pravdepodobne
možno vysvetliť odlišnými regionálnymi zvykmi vychádzajúcimi z potreby prispôsobenia sa rázu krajiny. Tiež
počet fragmentov zásobníc pochádzajúcich zo sídliskových lokalít i opevnení naznačuje preferovanie
uskladnenia zásob v nádobách.
Na sídliskových lokalitách púchovskej kultúry na severozápadnom Slovensku evidujeme zatiaľ 3 archeologicky doložené zásobnicové objekty. Jeden bol preskúmaný v Žiline v polohe Šefranica (Z. J. 1), dva na
sídlisku v Lopušných Pažitiach (Z. J. 2 a 3).
Opis objektov – Z. J. 1.: Žilina ‒ poloha Šefranica (tab. III:6). Jama kónického tvaru s rovným dnom.
Výplň na dne: riečne okruhliaky. Výplň objemu jamy: striedavo tenké vrstvy spálených uhlíkov, žltej
a dočervena prepálenej hliny. V hornej časti jamy početné zlomky keramiky najmä púchovskej kultúry,
s niekoľkými fragmentmi nádob pripomínajúcimi halštatské tvary, 263 datovanými do predpúchovského
horizontu. Sekundárne využitie ako odpadová jama.
Z. J. 2.: Lopušné Pažite ‒ Záreč, Pod húboč. obj. 3 ‒ zásobnicová jama oválneho pôdorysu
s misovitým dnom. V dne bola vyhĺbená valcovitá jamka s obsahom zuhoľnatených obilných zŕn.
Z. J. 3.: Lopušné Pažite ‒ Záreč, Pod húboč. obj. 6 ‒ zásobnicová jama kónického tvaru, na dne
objektu boli nahádzané pieskovcové platne, 264 ktoré sa tam dostali pravdepodobne po zániku jeho primárnej
funkcie.
Medzi objekty na uskladnenie obilnín zaraďujeme aj objekt objavený v 70. rokoch počas výskumu
hradiska Veľký vrch v Divinke. Do skalného podložia bola vyhĺbená jama, v bezprostrednej blízkosti ktorej
boli zistené 3 kolové jamy. Nález bol autormi výskumu interpretovaný ako sýpka. Interpretácia bola pomerne
jednoduchá, keďže priamo v objekte boli zistené spálené zvyšky obilnín. 265 Takýto druh uskladnenia potravín
považujeme za menej dominantný, pretože v dobe laténskej preukázateľne dominovalo najmä uskladňovanie
obilnín v zásobnicových jamách. Objekty štvorkolovej konštrukcie interpretované ako sýpky poznáme aj zo
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Slovenského Pravna 266 a z Liptovskej Mary II, 267 kde výskyt zvyškov obilnín podobne ako v prípade nálezu
z Divinky potvrdil funkciu kolového objektu ako sýpky.
Samozrejme, objekty vo forme zásobnicových jám, sýpok a hlinené zásobnice zaiste neboli výlučným
spôsobom skladovania potravín. Obilniny a iné sypké potraviny, ako aj tekutiny sa jednoznačne skladovali
rôznymi možnými spôsobmi, drevené okované truhlice, vedrá či sudy nevynímajúc. 268 Keďže však hovoríme
o nádobách vyrobených z organických materiálov, ich postihnuteľnosť v teréne je minimálna.

Zhrnutie
Nálezy poľnohospodárskych náradí, ktoré pochádzajú z archeologických výskumov, prieskumov a depotov
na celom území Slovenska významne prispievajú k poznaniu života ľudu doby laténskej a rímskej. Z územia
severozápadného Slovenska, ktoré v období prelomu letopočtov zaberala púchovská kultúra, nie je síce
množstvo nálezov počtom významné, avšak tvarová škála náradí má z hľadiska typológie prínos pre celý
stredoeurópsky priestor na prelome letopočtov. Archeobotanické vzorky zachované na malom počte lokalít
sú zase dokladom o pomerne pestrej strave niekdajších roľníkov. V kombinácii s dokladmi spracovania
pestovaných obilnín a viacerých známych druhov ich skladovania máme možnosť vytvoriť si dostatočnú
predstavu a každodennom živote bežného príslušníka z radov ľudu púchovskej kultúry.
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Tab. I Poľnohospodárske náradie. Mierka A: 1–4, mierka B: 5–6, 8–9.
1. Veľká radlica s tuľajkou, železo, lok.: Rajecké Teplice ‒ Skalky, dat. B2
2. Radlica s tuľajkou, železo, lok.: Rajecké Teplice- Skalky, dat. B2
3. Široká radlica veslového tvaru s tuľajkou, železo, lok.: Púchov, dat. B2
4. Dvojtuľajková radlica, železo, lok.: Púchov, dat. LT D1
5. Jednoduchá úzka radlica, železo, lok.: Považská Bystrica ‒ Malý Manín, dat. LT D
6. Okutie kopáča s tuľajkou, železo, lok.: Nezbudská Lúčka ‒ Hradské, dat.: LT D2 ‒ B1a
7. Krájadlo (krojidlo) pluhu, železo, lok.: Mestečko ‒ Skala, dat. LT D1
8. Zub z brán(?), železo, lok.: Turie ‒ Hrádek, dat.: LT D2 ‒ B1a
9. Motyka – klčovnica, železo, lok.: Mestečko- Skala dat. púchovská kultúra
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Tab. II Zberové nože a žarnovy. Mierka A: 1–3, mierka B: 7 a 8 (a,b), ostatné rôzne mierky.
1. Kosák s krátkym rapom, železo, lok. Rajecké Teplice ‒Skalky, dat. B2
2. Zberový nôž s kosákovito zahnutou čepeľou, železo, lok.: Jasenica ‒ Predná hôrka, dat. LT D
3. Zberový nôž s kosákovito zahnutou čepeľou, železo, lok.: Považská Bystrica ‒ Považské Podhradie, dat. LT D
4. Fragment behúňa kamenného žarnova, lok.: Hričov ‒ Hradný vrch, dat. púchovská kultúra
5. Kamenný žarnov, ležiak zachovaný, z behúňa zachovaný iba fragment, lok.: Jasenica ‒ Predná hôrka, dat. púchovská
kultúra
6. Fragment kamenného žarnova, lok.: Gbeľany ‒ Hradisko, dat. púchovská kultúra
7. Behúň žarnova gréckeho typu, lok.: Žilina, časť Závodie ‒ pod Súčie, dat. púchovská kultúra
8. (a,b). Fragment ležiaka kamenného žarnova, lok.: Mestečko ‒ Skala, dat. púchovská kultúra
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Tab. III Žarnovy a zásobnicový objekt. V mierke: 5, ostatné rôzne mierky.
1. Fragment behúňa kamenného žarnova, lok.: Divinka ‒ Ohrádza, dat. púchovská kultúra
2. Fragment kamenného žarnova, lok.: Divinka ‒ Ohrádza, dat. púchovská kultúra
3. Fragment ležiaka (?) kamenného žarnova, lok.: Divinka ‒ Ohrádza, dat. púchovská kultúra
4. (a,b) Ležiak kamenného žarnova, lok.: neznáma, dat. púchovská kultúra (?)
5. Ležiak kamenného žarnova ‒ polotovar, lok.: Hloža ‒ kameňolom, dat. púchovská kultúra
6. Kresebný plán zásobnicového objektu, lok.: Žilina ‒ Šefranica, dat.
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Tab. IV Veľké zásobnice.
1. Rekonštruovaná zásobnica – situla, lok.: Rajecké Teplice ‒ Skalky, dat. B1
2. Rekonštruovaná zásobnica, lok.: Jasenica ‒ Predná hôrka
3. Rekonštruovaná zásobnica s plastickými výčnelkami, lok.: Jasenica ‒ Predná hôrka
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Tab. V Zásobnice s okružím. Mierka A: 1–3, mierka B: 4 (a,b), 5 (a,b).
1. ‒ 3. Fragmenty okruží zásobníc, lok.: Zástranie ‒ Stránik, dat. LT D2 ‒ B1
4 (a,b) Rekonštruovaná zásobnica s okružím so štyrmi jazykovitými plastickými držadlami v dolnej tretine tela,
lok.: Jasenica ‒ Predná hôrka, dat. LT D2- B1
5 (a,b). Rekonštruovaná zásobnica s okružím a so štyrmi podlhovastými plastickými držadlami v dolnej tretine tela,
lok.: Považská Teplá ‒ Oplzeň, dat. LT D2 ‒ B1
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