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ÚVOD
Tradičná archeológia má zvyčajne tendenciu koncentrovať sa najmä na hotové predmety, resp.
pozostatky ľudskej činnosti akéhokoľvek druhu, ale často sa zabúda, že za tým všetkým sú
v prvom rade konkrétni ľudia takí ako my, ktorí boli hlavne „ženami, mužmi a deťmi so svojimi
časovo a priestorovo špecifickými spoločenskými rolami a poslaním“ (Čermáková, 2007, 207).
Aby sme mohli skutočne objektívne rekonštruovať život neolitických spoločenstiev po všetkých jeho stránkach, musíme ich vnímať ako živé bytosti, ktoré mali rovnako svoje potreby,
túžby a určite aj priania, samozrejme, prispôsobené vtedajšej dobe a životným podmienkam.
Každý člen komunity mal isté spoločenské postavenie, nemysliac tým iba postavenie v dnešnom
slova zmysle, ale akékoľvek miesto, na akejkoľvek úrovni spoločenského „rebríčka“, hoci aj
úplne to najnižšie. Napriek tomu, že dnes vnímame aj deti podľa pohlavia a nehovoríme o nich
ako o inej kategórii, ale o konkrétnych dievčatách a chlapcoch, zdá sa, že v pravekých spoločenstvách boli až po dosiahnutí istého veku (možno skôr kultúrne, nie biologicky daného) pokladané za ich riadnych členov. Myslím si, že dnes je už veľmi ťažké zistiť skutočné postavenie
aj tých najmenších detí a správanie sa ostatných voči nim. Hovorí sa, že každý z nás je už od narodenia osobnosťou bez ohľadu na svoje danosti, resp. schopnosti, ktoré sa, samozrejme, vyvíjajú až počas dlhšieho života dieťaťa. Či však za osobnosti boli považované aj deti v pravekej
spoločnosti, je otázne. Mnohé črty pohrebného rítu a absencia pohrebov tých najmenších, na201

priek ich predpokladanej vysokej úmrtnosti, môžu naznačovať aj ich neprijatie ostatnými členmi
medzi seba, na druhej strane však odlišný prístup môže indikovať aj úplný opak.

STRUČNÝ PREHĽAD NAJNOVŠÍCH PRÁC K PROBLEMATIKE DETÍ
A DETSKÝCH POHREBOV V OBDOBÍ NEOLITU
Problematike spoločenského postavenia detí a vôbec otázke detstva či detským pohrebom v praveku a konkrétne v dobe kamennej sa dlho nevenovala náležitá pozornosť. Situácia sa výrazne
zmenila v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, keď v roku 1997 B. Simoneit publikovala súhrnné vyhodnotenie detských pohrebov západnej lineárnej keramiky, vychádzajúce z antropologických a sociologických analýz (Simoneit, 1997). Na obdobie kultúry s lineárnou
keramikou a na želiezovskú skupinu sa vo svojej práci k problémom detstva v neolite strednej
Európy zamerala aj E. Čermáková, ktorá svoju databázu postavila na hrobových nálezových
celkoch z územia Moravy, Čiech, ale aj Slovenska (Čermáková, 2003). Tá istá autorka neskôr
publikovala rozsiahlejšiu štúdiu zaoberajúcu sa postavením žien, mužov a detí v mladoneolitickej, resp. včasnoeneolitickej lengyelskej kultúre (Čermáková, 2007). Základom jej hodnotenia sa stala jedna z najvýraznejších lokalít východnej skupiny tejto kultúry – Zengővárkony, ale
v rámci celkového posudzovania danej problematiky z jednotlivých aspektov pohrebného rítu
sa rovnako opierala aj o ďalšie, nie menej dôležité náleziská stredného Podunajska (Aszód, Mórágy-Tűzkődomb, Vedrovice, Svodín a i.). Ďalšou kľúčovou lokalitou pre štúdium spoločenského postavenia, resp. genderových rolí detí v mladom neolite je Mórágy-Tűzkődomb, kde sa
ako zatiaľ na jedinej lokalite podarilo antropologickými a biochemickými (serogenetickými)
analýzami stanoviť okrem zaradenia detských jedincov do jednotlivých vekových kategórií1 aj
ich pohlavie a na základe delenia podľa pohlavia a veku vyčleniť o. i. aj charakteristické skupiny a kombinácie súčastí hrobových nálezových celkov. Hodnotením tak samotného náleziska,
ako aj konkrétne otázkou detských pohrebov, a to nielen v Mórágy-Tűzkődomb, ale i na ostatných pohrebiskách južnej časti Zadunajska sa vo svojich prácach zaoberal jeden z najpoprednejších maďarských bádateľov a odborníkov na obdobie lengyelskej kultúry I. Zalai-Gaál (2001;
2002; 2003). Sociálnemu postaveniu detí v neolitickej spoločnosti sa sčasti v súvislosti s nálezmi prestížnych predmetov v hroboch v neolite Karpatskej kotliny venovala aj Zs. Siklósi
v rámci svojej diplomovej práce, ktorú v skrátenej podobe aj publikovala (Siklósi, 2004), ale
najmä v článku k vekovým rozdielom a rozdielom v pohlaví v pohrebnom ríte mladého neolitu,
so zameraním sa na analýzu výsledkov získaných zo štúdia jednotlivých skupín hrobov na lokalite Aszód-Papi földek vo východnom Maďarsku (Siklósi, 2007). K štúdiám zaberajúcim širší
časový rámec patrí najmä práca P. Jelínka (2007) k nálezom detských pozostatkov v sídliskovom nálezovom kontexte od neolitu po dobu bronzovú a najnovšie ešte nepublikovaná dizertačná
práca K. Daňovej k spoločenskému postaveniu detí v severnej časti Karpatskej kotliny zhruba
v rovnakom časovom období (Daňová, 2010)*. Na území Čiech a Moravy sa pochovávaním
detí v neolite a eneolite v rámci neskôr publikovanej bakalárskej práce zaoberala L. Vejskalová
(2009).
Uvedený stručný prehľad najmä samostatných prác k študovanej problematike naznačuje, že
otázka detí a ich postavenia v pravekej spoločnosti už nie je iba bezvýznamnou súčasťou celkového hodnotenia lokalít, keď bola často iba konštatovaná „aj prítomnosť detských pohrebov“.
Naopak, možno povedať, že sa stáva rovnocennou zložkou, resp. kategóriou štúdia života prehistorických spoločností.
Neonatus-infans II, resp. juvenis.
*Časť z nej bude publikovaná v samostatnej štúdii v rámci tohto čísla zborníka.
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POCHOVÁVANIE DETÍ V OBDOBÍ NEOLITU
(analýza vybraných lokalít na území Slovenska a Maďarska – obr. 1)
Pohrebný rítus ako taký je vlastne vyjadrením konvenčného správania sa žijúcich členov spoločnosti k svojim zosnulým, ktoré je úzko späté s ekonomickou a spoločenskou situáciou platnou v danom čase a priestore. Zaužívané zvyky, pravidlá a normy sa týkajú všetkých príslušníkov
komunity, teda aj detí (Zalai-Gaál, 2003, 27). Hoci pri hodnotení jednotlivých zložiek pohrebného rítu z hľadiska skutočného postavenia pochovaného jedinca počas jeho života treba postupovať opatrne a kriticky, je hrobový nálezový súbor stále jedným z primárnych zdrojov
informácií (Čermáková, 2003, 9).
Čo sa týka poznania pohrebných zvykov vo všeobecnosti, v najstaršom období neolitu, reprezentovaného v Zadunajsku kultúrou Starčevo a v maďarskom Potisí kultúrou Körös, máme
k dispozícii iba veľmi málo informácií. Mimoriadne nízky počet hrobov evokuje domnienku, že
existovali rôzne pohrebné ríty, a teda že v tomto období ešte neboli ustálené pohrebné zvyky (Siklósi, 2004, 47). Získané poznatky poukazujú na pochovávanie v interiéroch domov (Raczky,
1982 – 1983), v odpadových jamách na sídliskách, ale aj na komplikovanejšie, archeologicky
nezachytiteľné pohreby mimo sídlisk. Vysoký podiel žien a detí pochovaných na sídliskách kul-

Obr. 1. Lokality s analyzovanými detskými pohrebmi na Slovensku a v Maďarsku. ● − kultúra s lineárnou
keramikou, ○ − kultúra s alföldskou lineárnou keramikou, ■ − želiezovská skupina, □ − bukovohorská
kultúra, − lengyelská kultúra, − komplex Tisza−Herpály− Csőszhalom. 1 – Balatonszárszó–Kis-erdei-dűlő,
2 – Füzesabony−Gubakút, 3 – Mezőkövesd–Mocsolyás, 4 – Tiszalúc–Sarkad, 5 – Nitra–Priemyslová ulica,
6 – Nitra–Mikov dvor, 7 – Nitra–Chrenová, 8 – Bratislava−Mlynská dolina, 9 – Bratislava–Trnávka,
10 – Štúrovo, 11 – Blatné, 12 – Šarišské Michaľany, 13 – Zemplínske Kopčany, 14 – Alsónyék,
15 – Mórágy–Tűzkődomb, 16 – Zengővárkony, 17 – Aszód, 18 – Berettyóújfalu–Herpály,
19 – Hódmezővásárhely–Gorzsa, 20 – Polgár–Csőszhalom, 21 – Szegvár–Tűzköves, 22 – Lužianky,
23 – Komjatice, 24 – Nitriansky Hrádok–Zámeček, 25 – Svodín, 26 – Ružindol–Borová.
Abb. 1. Fundstelle mit analysierten Kinderbestattungen in der Slowakei und im Ungarn. ● − Kultur mit
Linearkeramik ○ − Kultur mit Alföld-Linienbandkeramik, ■ − Želiezovce-Gruppe □ − Bükker-Kultur,
− Lengyel-Kultur, − Komplex Tisza−Herpály−Csőszhalom.
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túry Starčevo a Körös J. Chapman vysvetľuje ich nízkym sociálnym postavením v porovnaní
s vyšším statusom mužov, u ktorých sa uplatňoval odlišný pohrebný rítus (Chapman, 1983, 10
cit. podľa Siklósi, 2004, 48). Iba veľmi malá časť zachytených hrobov obsahovala hrobové prílohy alebo ozdoby. Navyše v prípade ich uloženia do odpadových jám je často ťažké rozlíšiť, či
nájdené artefakty vôbec patria zosnulému. Rôznorodosť pohrebných rituálov a výrazný nepomer medzi počtom nájdených hrobov a odhadovanou veľkosťou žijúcej populácie v najstaršom
období podľa Zs. Siklósi nesúvisia so stavom výskumu, pretože zistenia z neustále rastúceho
počtu evidovaných lokalít podporujú vyššie opísané závery. Autorka sa zároveň domnieva, že
tak ako sa sociálne rozdiely mohli odrážať v rámci hrobových príloh, rovnako sa mohli prejavovať aj vo forme rozmanitých pohrebných zvykov u rôznych jedincov, resp. v rôznych skupinách danej spoločnosti (Siklósi, 2004, 48).
O niečo priaznivejšia sa javí situácia v nasledujúcom období kultúry s lineárnou keramikou.
K niekoľkým ojedinelým kostrovým hrobom spravidla bez hrobových príloh zo zadunajskej
časti Maďarska pribudlo ďalších 43, ktoré sa spolu s niekoľkými desiatkami pôdorysov nadzemných domov a množstvom nálezového materiálu získali počas výskumu jednej z najvýznamnejších lokalít tejto kultúry vôbec – Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő. Situácia sa tu javila byť
v súlade s tým, čo platilo už pre včasný neolit. Zosnulí boli uložení v skrčenej polohe v odpadových sídliskových jamách, hrobové jamy boli zriedkavé. Niektoré pohreby boli vybavené nádobami, kostenými predmetmi, silexami či kamennými sekerkami alebo spondylovým šperkom.
Medzi zistenými pohrebmi sa nachádzali aj detské (Oross, Marton, Fábián, 2004, 283, 285;
Bánffy, Oross, 2009, 228). Bližšie antropologické určenia zatiaľ neboli publikované.
Do všeobecného obrazu pohrebných zvykov danej periódy – s pochovávaním zosnulých
medzi domami na sídlisku – dobre zapadá aj oblasť východnej časti Maďarska so sídliskovým
areálom kultúry s alföldskou lineárnou keramikou, kde sa s týmto javom možno stretnúť už od
počiatku jej existencie, v prostredí skupiny Szatmár. Počet hrobov, resp. pochovaných je stále
vo výraznej disproporcii s odhadovanou žijúcou populáciou. Z najvýraznejších lokalít najstaršieho obdobia s vyšším počtom hrobov stoja za zmienku Füzesabony-Gubakút (Heves), Mezőkövesd-Mocsolyás a Tiszalúc-Sarkad (obe v Borsod-Abaúj-Zemplén). Zistenia z lokality
Füzesabony-Gubakút doložili pozoruhodný vzájomný vzťah medzi uložením hrobu a vekom
zosnulého v súvislosti s nálezmi hrobov v priamej blízkosti domov. Antropologické analýzy
preukázali, že do hrobov na ľavej strane vchodov obydlí boli takmer výlučne vkladaní dospelí
jedinci, kým napravo od dverí, ako sa zdá, deti. Nim patrila minimálne polovica z 13 preskúmaných hrobov (Domboróczki, 2009, 91, 93).2 Z 25 hrobov v Mezőkövesd-Mocsolyás bolo ako
detských určených šesť,3 siedmy patril „väčšiemu“ dieťaťu, resp. mladej žene. Z nich 3 (resp.
4) obsahovali prílohy. Podobne ako na iných súčasných lokalitách,4 aj tu boli do hrobu najčastejšie vkladané perly zo spondylu, v 1 prípade spolu s amuletom zo spondylu s 2 otvormi, v inom
– s kusom červenej železnej rudy. V rámci polohy tela detských jedincov prevládalo uloženie na
ľavom boku, v orientácii nebola zistená jednotnosť (Kalicz, Koós, 2000, 47-50). Vyšší počet
hrobov bol zachytený aj na lokalite Tiszalúc-Sarkad. Z 13 pohrebov 4 pochádzajú z odpadových jám, ostatné sa našli v priamej blízkosti obydlí. V rámci uloženia mŕtveho opäť prevládala
ľavá strana a orientácia v smere SV-JZ a JV-SZ. Zo 6 hrobov s prílohami 2 patrili deťom. Tretie dieťa bolo pochované bez milodarov. Pozoruhodný je najmä „bohatšie“ vybavený hrob dieťaťa vekovej triedy infans I (2 – 4-ročné) obsahujúci zlomok kamennej sekerky a 36 kusov
V hrobe 2 bola pochovaná osoba vo veku 14 – 16 rokov, ktorá podľa antropologických vekových kategórií patrí
mladistvému jedincovi. Otázne však je, či tento jedinec bol spoločnosťou pokladaný ešte za dieťa (pozri napr. Hanulík, 1993, 112; Domboróczki, 2009, 93).
3
„Archeologickou“ analýzou vyčlenené kategórie dieťa, malé dieťa, väčšie dieťa.
4
Napríklad vo Füzesabony-Gubakút (Siklósi, 2004, 49).
2
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vápencových korálikov na hrudníku (náhrdelník) (obr. 2: 1; Oravecz, 2001, 11, 22, 6. kép).
Antropologicky bolo určených spolu 5 skeletov (K. Zoffmann, 1996).
Na území západného, resp. juhozápadného Slovenska sa z obdobia kultúry s lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny podarilo detské pohreby zachytiť jednak na dvoch pohrebiskách,
resp. ich častiach,5 a jednak na viacerých známych sídliskách (Farkaš, 2002; Jelínek, 2007; Kličová, 2001).
Vôbec k najväčším, najlepšie preskúmaným a následne vyhodnoteným patrí pohrebisko
z mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou a zo želiezovskej skupiny z Nitry – Priemyslovej
ulice (Pavúk, 1972). Zo zachytených 76 hrobov 22 patrilo deťom.6 Podobne aj tu absolútne prevláda uloženie na ľavý bok a s výnimkou jediného trojhrobu ženy a dvoch detí ide výhradne o samostatné pohreby, zväčša s orientáciou v smere JV-SZ a V-Z. V 11 prípadoch neboli u detí
zistené žiadne hrobové prílohy. V 7 hroboch sa nachádzala iba 1 nádoba, v dvoch – nádoba spolu
s ďalším predmetom (hrob 3 – kostený náramok, hrob 40 – kopytovitý klin), v hrobe 5 boli iba
kúsky grafitu medzi prstami ľavej ruky dieťaťa a v hrobe 31 – iba kamenná podložka. Pri sledovaní vzťahu medzi vekom dieťaťa a vkladaním, resp. nevkladaním hrobových príloh nebadať
výraznejšie väzby na tú-ktorú vekovú kategóriu. Tak pri hroboch s inventárom, ako aj bez neho
možno pozorovať zastúpenie rôznych vekových skupín. Rovnako ťažké je bez príslušných prírodovedeckých metód stanoviť len na základe nájdených predmetov pohlavie pochovaného dieťaťa, keďže v prevažnej miere bola v hroboch nájdená len 1 nádoba. Výnimkou sú tri hroby: hrob
3, kde sa spolu s nádobou našiel aj kostený náramok; ten bol autorom s otáznikom pripísaný
mužskému jedincovi podľa nálezu iného kosteného náramku v hrobe muža č. 58; ďalej hrob 31,
ktorý ako jediný z celého zachyteného pohrebiska obsahoval kamennú podložku. Vychádzajúc
z predpokladu, že činnosti viažuce sa na domáce prostredie, na dom, s ktorým mletie obilia bezpochyby súviselo, vykonávali ženy, potom sa možno domnievať, že hrob patril dievčaťu.7 Naopak, tretí detský hrob 40, v ktorom sa spolu s nádobou našiel aj kopytovitý klin, s veľkou
pravdepodobnosťou patril mužskému jedincovi, keďže všetky ostatné kopytovité kliny pochádzajú z mužských hrobov. Výskumom sa podarilo zachytiť menšie skupinky hrobov, výnimočne
vytvárajúce rady, niekedy s prevahou žien a detí (Pavúk, 1972, 6 nn.).
Mladšej fáze kultúry s lineárnou keramikou možno priradiť aj 8 kostrových hrobov z pohrebiska
nachádzajúceho sa rovnako v Nitre, v polohe Mikov dvor (Březinová, 1999). Antropologické analýzy J. Jakaba (1999, 39-41) preukázali okrem dvoch mužov, jednej ženy a dvoch dospelých bližšie neurčeného pohlavia aj prítomnosť dvoch detí – vekových kategórií infans II (4 – 6-ročné;
hrob b/98) a infans III (7 – 9-ročné; hrob 4/98). V prvom prípade sa pri hrobe dieťaťa našli 3 fragmenty z rôznych nádob, pri druhom sa nespomínajú žiadne nálezy (Březinová, 1999, 20-22).
Okrem spomenutých zachytených častí pohrebísk sa s pozostatkami detských skeletov na
území juhozápadného Slovenska možno stretnúť na sídliskách, a to či už vo forme rituálnych pohrebov, ktoré korešpondujú so situáciou zachytenou na pohrebiskách, keď je zosnulý uložený do
samostatne vyhĺbenej hrobovej jamy, resp. do sídliskovej jamy, ktorá po strate svojho pôvodného
významu bola sekundárne využitá ako hrobová jama, alebo vo forme nerituálnych pohrebov,
keď sa ľudské pozostatky nachádzajú v sídliskových objektoch v inej než rituálnej polohe. Zistených bolo niekoľko nálezových situácií (Farkaš, 2002, 37 nn.; Jelínek, 2007; Kličová, 2001).
Nálezy detských skeletov v sídliskovom kontexte v období neolitu, eneolitu a v dobe bronzovej
sumarizuje už vyššie spomenutá štúdia P. Jelínka (2007), ktorá je publikovanou verziou jeho
dizertačnej práce. Autor na základe zachytenej nálezovej situácie na spracovávaných lokalitách
Najmä z obdobia mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou.
Hoci všetkých 76 hrobov bolo kostrových, J. Pavúk uvádza, že buldozérom bolo zničených minimálne 8 žiarových hrobov, ktoré svojím keramickým materiálom možno zaradiť do záveru mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou, resp. do želiezovskej skupiny (Pavúk, 1972, 39).
7
K problematike deľby práce medzi mužmi a ženami pozri napr. Čermáková, 2007, 212-214; 248.
5
6

205

vyčleňuje v rámci celého sledovaného obdobia 8 skupín: A – H (Jelínek, 2007, 81, Graf
1). Z obdobia neolitu eviduje spolu 8 nálezísk s pozostatkami skeletov detí. Staršej
fáze kultúry s lineárnou keramikou možno na
základe keramiky z výplne sídliskového objektu 114/86 z Bratislavy – Mlynskej doliny
priradiť nález detskej kostry uloženej na
ľavom boku so silno skrčenými dolnými
končatinami, nachádzajúcej sa na tenkej
vrstve výplne v hĺbke 10 cm od vrchnej
úrovne spraše (Egyházy-Jurovská, Farkaš,
1993, 19). Podľa zachytenej poškodenej lebečnej klenby dospelej osoby, pravdepodobne ženy, za chrbtom dieťaťa bol tento
nález P. Jelínkom (2007, 78, 88, Tabela 1)
zaradený do skupiny B, reprezentujúcej
„detské skelety uložené v sídliskovom objekte spolu s izolovanými ľudskými kosObr. 2. „Bohatšie“ vybavené detské hroby.
ťami“. Zástupcom skupiny A – „jeden detský
1 – Tiszalúc–Sarkad – hrob 2-4 ročného dieťaťa
skelet uložený/pohodený v sídliskovom ob(podľa Oravecz 2001, 22, 6. kép);
jekte“ (tamže) – je chronologicky mladší po2 – Mórágy–Tűzkődomb – hrob 9
(podľa Zalai-Gaál 2002, 174-175, Taf. 15.-17.).
hreb dieťaťa z Nitry-Chrenovej, ktorého
datovanie do kultúry s mladšou lineárnou keAbb. 2. „Reicher“ ausgestattete Kindergräber.
ramikou umožnili iba nálezy zo zásypu prav1 – Tiszalúc–Sarkad – das Grab eines 2-4 jährigen
depodobne odpadovej jamy (Pavúk, 1976,
Kindes (nach Oravecz 2001, 22, 6. kép);
2 – Mórágy–Tűzkődomb – das Grab 9
184). Do daného časového horizontu patria
(nach Zalai-Gaál 2002, 174-175, Taf. 15.-17.).
aj kostrové pozostatky malého dieťaťa z objektu 118/86 z Bratislavy – Mlynskej doliny.
Na trupe dieťaťa, ktoré ležalo na ľavom boku
a malo výrazne pokrčené dolné končatiny, bola položená celá kamenná drviaca podložka, nesúca
stopy po používaní. Hrob bol datovaný pravdepodobne rituálne rozbitou guľovitou nádobou
s rytými oblúkmi a vodorovnými líniami, prerušovanými charakteristickými „notovými“ hlavičkami. Jej fragmenty sa našli pred tvárou, nad temenom a za chrbtom dieťatka. Pozoruhodné
sú zvyšky kolovej konštrukcie zachytené okolo hrobu (Egyházy-Jurovská, Farkaš, 1993, 20
n.). Z objektu 102/86 z rozsiahleho komplexu jám sa spolu s početným materiálom získala aj časť
detskej sánky (Farkaš, 2002, 30). Do kategórie rituálnych pohrebov8 Z. Farkaš (2002, 30, 37) radí
aj kostru 4 – 6-ročného dieťaťa uloženého vo výrazne skrčenej polohe v oválnej hrobovej jame
z Bratislavy, časti Trnávka (poloha Silničné) – na sídlisku kultúry s mladšou lineárnou keramikou a želiezovskej skupiny (Ivan, 1999, 73; Farkaš, 2002, 30, 37). Do skupiny samostatných hrobových jám s detskými pohrebmi, ktoré sú známe aj z vyššie spomínaných lokalít z maďarskej
časti Potisia (Füzesabony-Gubakút, Mezőkövesd-Mocsolyás, Tiszalúc-Sarkad), patrí aj hrob 4
– objekt 104 zo Štúrova, v ktorom dieťa spočívalo v skrčenej polohe na ľavom boku, s orientáciou v smere JV-SZ (Pavúk, 1994, 94 n.), ale aj zemnými prácami porušený hrob dieťaťa s kameňmi obloženými stenami a keramikou kultúry s lineárnou keramikou z Blatného (Pavúk,
1978, 193). Z tohto obdobia by mohli byť snáď aj zvyšky skeletov ženy a dieťaťa (? dievčaťa,

8

ktorá priamo zodpovedá situácii zachytenej na súvekých pohrebiskách v strednej Európe (Farkaš, 2002, 37)

206

okolo 12 rokov) z Vištuku (Farkaš, Šefčáková, 2003). Nálezovými okolnosťami by zodpovedali
tretej a poslednej skupine zachytenej v rámci neolitu – C – „detské skelety uložené/pohodené
v priekopách“ podľa P. Jelínka (2007, 77, 79). Neprehľadná terénna situácia (žľab?) však sťažuje bezpečné chronologické zaradenie.
Nasledujúcu želiezovskú skupinu reprezentuje jednak rituálne uložený detský kostrový hrob
– v skrčenej polohe na ľavom boku z objektu 434 v Štúrove (Pavúk, 1994, 96-97; skupina
A podľa Jelínek,2007, 88, tabela 1), jednak rituálny detský dvojhrob spolu s kostrou psa z objektu 327/78 z Blatného (Pavúk, 1980, 208; skupina B – tamže, 78-79, tabela 1). Pozoruhodný
je nález miniatúrnej fľaškovitej nádobky pri pozostatkoch jedného z nich, ale aj zvyšky ďalších
detí a niekoľkých kostí dospelých zachytených v zásype objektu.
Pri hľadaní dôvodov pochovávania detí na sídlisku, a to či už v sídliskových jamách v blízkosti domov, alebo priamo v hrobových jamách, jedným z reálnych vysvetlení môže byť viera
pozostalých, resp. rodičov v ich opätovné vtelenie a snaha mať deti aj po smrti čo najbližšie
(Čermáková, 2003, 11). Iným vysvetlením, vzťahujúcim sa všeobecne na interpretáciu pochovávania na sídlisku (nielen v prípade detí), je skutočnosť, že v niektorých kultúrach išlo o integrálnu súčasť pohrebného rítu, a to najmä pokiaľ ide o obdobie neolitu, pretože dôsledné
rozlišovanie medzi svetom živých a svetom mŕtvych, teda vznik samostatných pohrebísk nastáva až v eneolite. Vylúčiť sa nedá ani možnosť, že v rámci obytného areálu boli pochovávaní
iba niektorí jedinci (či už s vyšším, alebo, naopak, nižším spoločenským postavením), tzv. nebezpeční mŕtvi, ktorí zomreli inou než prirodzenou smrťou, mohli byť pochovávaní mimo centrálnej časti, na okraji sídliska (Rulf, 1996, 119; Veit, 1996, 27-28; Kličová, 2001, 219). Riešenie
otázky, či hroby boli integrálnou súčasťou existujúceho sídliska, alebo vznikli až v období po
jeho zániku, si vyžaduje dôsledné porovnanie nálezového materiálu zo sídliskových objektov,
resp. sídliskovej vrstvy s hrobovými nálezmi, pochádzajúcimi tak zo zámerne vyhĺbenej hrobovej jamy, ako aj zo sídliskovej jamy primárne využívanej na iné účely.
Na území východného Slovenska sú detské hroby doposiaľ evidované iba v prostredí bukovohorskej kultúry, najmä v Šarišských Michaľanoch, kde z 18 kostrových hrobov, rozmiestnených v rôznych častiach areálu sídliska, patrili deťom iba štyri (Šiška, 1995, 37). Antropologické
analýzy J. Jakaba (1986, 455 nn.) preukázali prítomnosť zástupcov všetkých troch vekových
kategórií infans I – III (1 mesiac – 10 rokov). Hrobové prílohy boli zosnulým vkladané iba zriedkavo. V súvislosti s detskými hrobmi sa uvádza iba veľká spondylová perla na hrudníku dieťaťa
a nad hrobom 5 novorodenca (0 – 1 mesiac) zase menšia zásobnicová nádoba bez dna, v ktorej
bola vložená masívna sekera z amfibolitu, natretá červenou farbou (Šiška, 1986, 445; 1995,
37n.). Analogická situácia bola zachytená aj na ďalšej významnej lokalite menovanej kultúry,
v Zemplínskych Kopčanoch. Zo šiestich preskúmaných kostrových hrobov patril dieťaťu (infans
III, vek 9 – 10 rokov) len jediný hrob, ktorý na rozdiel od ostatných (4 mužské, 1 ženský) neobsahoval žiadne prílohy. Dokladom koexistencie hrobov a sídliskových objektov je nielen ich
vzájomné rešpektovanie sa, ale zároveň aj rovnaký charakter keramiky, a to tak po typologickej, ako aj ornamentálnej stránke (Šiška, 1979, 252-256, 259n.; Šiška, 1995, 38).
Výrazný nárast počtu evidovaných hrobov vrátane detských a úmerne tomu aj poznatkov
o jednotlivých aspektoch pohrebného rítu nastáva v období mladého neolitu v Karpatskej kotline, ktorý je v strednom Podunajsku zastúpený lengyelskou kultúrou a v Potisí kultúrnym komplexom Tisza-Herpály-Csőszhalom. Objavujú sa pohrebiská, resp. skupiny hrobov s väčším
počtom pohrebov, a to najmä v prostredí lengyelskej kultúry v južnej časti Zadunajska – Alsónyék (Zalai-Gaál, Osztás, 2009), Mórágy-Tűzkődomb (skupiny B1 a B2; Zalai-Gaál, 2001;
2002), Villánykövesd (Dombay, 1960a) a Zengővárkony (14 skupín hrobov – I – XIV; Dombay,
1939; 1960b), SV od Budapešti, geograficky patriace už skôr do východného Maďarska, leží
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jedno z najdôležitejších včasnolengyelských nálezísk – Aszód (skupiny A – E; Kalicz, 1985).
Viaceré významné lokality boli preskúmané aj v Potisí – Berettyóújfalu-Herpály (Kalicz,
Raczky, 1987), Hódmezővásárhely-Gorzsa (Horváth, 1987), Polgár-Csőszhalom-dűlő (Anders,
Nagy, 2007; Raczky, Anders, 2006), Szegvár-Tűzköves (Korek, 1987) a i.
V rámci Zadunajska si mimoriadnu pozornosť zasluhuje lokalita Alsónyék, kde výskumy
zrealizované v rokoch 2006 – 2009 v tesne na seba nadväzujúcich polohách Kanizsa-dűlő a Bátaszék-Malomrét-dűlő doložili osídlenie počas celého obdobia neolitu až po včasný eneolit.9
Hoci konečné analýzy sídliskového a hrobového nálezového materiálu vzhľadom na rozsiahlosť
lokality ešte neboli ukončené, zistenými a preskúmanými niekoľkými desiatkami zvyškov
domov a vyše 2000 lengyelskými pohrebmi Alsónyék bezpochyby patrí k najcennejším a najdôležitejším náleziskám nielen z obdobia lengyelskej kultúry. V rámci rozoberanej problematiky
stoja za zmienku pohreby v nádobe/nádobách. Ako píšu I. Zalai-Gaál a A. Osztás, „pohreby novorodencov a malých detí v nádobe sú doposiaľ známe iba z pohrebiska v Mórágy“ (Zalai-Gaál,
Osztás, 2009, 245 nn., 252).10
Z hľadiska schopnosti a možnosti posudzovať hroby detí a v konečnom dôsledku aj ich spoločenské postavenie nielen podľa vekových kategórií, ale vďaka serogenetickým analýzam aj
podľa pohlavia má doposiaľ kľúčový význam už viackrát spomínaná lokalita Mórágy-Tűzkődomb, kde 111 odkrytých hrobov vytváralo dve výrazné skupiny – B1 a B2. Antropologickými
a biochemickými metódami bola medzi 48 detskými hrobmi preukázaná prítomnosť všetkých
vekových kategórií – neonatus (novorodenec), infans I (malé dieťa), infans II (staršie dieťa), juvenis (mladistvý) a plynulé prekrývanie sa medzi stupňami – infans I a II a infans II a juvenis.
Nemenej zaujímavé je aj zastúpenie vekových tried podľa pohlavia: najpočetnejšiu skupinu infans II tvorili výlučne iba dievčatá (12), ktoré mali prevahu aj v skupine infans I (pomer dievčatá : chlapci – 10 : 9). Opačná situácia sa javila vo vekovej skupine neonatus – novorodenci
(chlapci : dievčatá – 4 : 2), podobne ako v prechodnej kategórii infans II/juvenis (2 : 1) a juvenis (2 : 1). Rovnako zastúpená bola jedine prechodná skupina infans I/II (2 : 2). Pri vzájomnom
porovnaní výsledkov antropologických (Zs. K. Zoffmann) a serologických a serogenetických
analýz (I. Lengyel; určenie aj pohlavia dieťaťa) v niektorých prípadoch v rámci skupiny hrobov
B1 možno sledovať odchýlky v určení veku dieťaťa. Najvýraznejšie sú tri prípady: jedinec
z hrobu 23 – antropologicky určený ako žena vo veku 64 – 75 rokov, biochemicky ako dieťa ženského pohlavia vo veku 3 – 5 rokov; kostra z hrobu 43 bola prvou metódou určená ako 9 –
11-ročné dieťa neznámeho pohlavia, podľa I. Lengyel ako 36-45 ročná žena. Výrazný rozdiel
je aj medzi určením príslušnosti hrobu číslo 85, keď Zs. K. Zoffmann bol tento priradený staršiemu mužovi vo veku 55 – 62 rokov, druhou metódou ženskému jedincovi vo veku 11 – 15
rokov. V hroboch č. 23 a 85 sa nenachádzali žiadne nálezy. Pozoruhodné však je ich uloženie
na ľavom boku v porovnaní s ostatnými detskými jedincami, ktorí, až na malé výnimky, spočívali na pravej strane. V tejto polohe bolo uložené aj telo zosnulého v hrobe č. 43, pričom na základe bohatého hrobového inventáru môžeme predpokladať jeho výnimočnejšie spoločenské
postavenie. Nálezovým kontextom (typy hrobových príloh, orientácia, uloženie tela na pravom
boku) sa však výraznejšie nelíši od ostatných jednoznačne deťom priradených hrobov. V rámci
skupiny hrobov B2 bolo z celkového počtu zachytených 9 detských hrobov, z nich 5 bolo analyzovaných oboma metódami. Medzi hrobovými nálezmi11 bola najpočetnejšie – v 39 prípadoch
– zastúpená keramika (vrátane miniatúrnych tvarov), a to najčastejšie jedným až štyrmi kusmi,
včasný neolit – kultúra Starčevo, stredný neolit – kultúra s lineárnou keramikou, neskorý neolit/včasný eneolit –
lengyelská kultúra
10
„Nezvyčajne vysoký počet sídliskových objektov a pohrebov bol prekvapením, pretože za posledných 150 rokov
výskumu lengyelskej kultúry neboli odkryté viac než tri domy a 658 spoľahlivo zdokumentovaných pohrebov“
(Zalai-Gaál, Osztás, 2009, 252).
11
V zásade možno vyčleniť dve základné skupiny – hrobové prílohy a ozdoby, resp. súčasti odevu.
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veľmi ojedinele aj viacerými (obr. 3: 1 – hrob 109). Z iných keramických predmetov sa v jedinom detskom hrobe našiel zvierací idol, pochádzajúci z mimoriadne bohatého hrobu č. 43.12
Druhou najpočetnejšou skupinou predmetov v hroboch je štiepaná kamenná industria (v 22 prípadoch) ako jadrá z pazúriku, úštepy a čepele z pazúriku, obsidiánu, radiolaritu a pazúrikové čepeľové škrabadlá. Do hrobu boli najčastejšie vložené v počte 1 – 4 kusy (ojedinele 5 alebo 6
kusov). K sporadicky zastúpeným nálezom patrí brúsená kamenná industria (zlomok malej sekerky), kamenná podložka (v hrobe dievčaťa č. 46), kamenné drvidlo, kostené šidlo a polovica
kostenej rukoväte kosáku (obr. 2: 2, 3 – hrob 9). V rámci ozdôb, resp. súčastí odevu sa zistila
širšia škála vkladaných predmetov, hoci iba v 11 prípadoch. Z toho 8 hrobov bolo priradených
ženským jedincom, 2 mužským a v 1 prípade sa kvôli zle zachovanej kostre dieťaťa nepodarilo
stanoviť ani vek, ani pohlavie (hrob 71). Objavujú sa koráliky z malachitu, zo spondylu, mušle,
ale aj z kosti či dokonca z medi. V neobyčajne veľkom množstve boli často súčasťou náhrdelníku (108 kusov perál v hrobe 43, 85 kusov v hrobe 63) alebo opasku (63 spondylových perál
v hrobe 43), ďalej spondylové náramky (6 kusov), ale aj náramok z kosti, prstene z medi
a i. Často sa v hrobe vyskytujú 3, najmä však 4 rôzne druhy ozdôb. Veľmi pozoruhodné sú už
vyššie spomínané pohreby detí v nádobe; v troch prípadoch v mise na nôžke (veková kategória
0 – 5 rokov), v jednom prípade v mise (pohreb novorodenca) alebo iba nález samostatnej lebky
(hrob 73) (Zalai-Gaál, 2001, 1 nn.; 2002, 32-33, 113 nn.; 2003, 36-37).
Treťou, z hľadiska množstva a kvality získaných informácií o jednotlivých aspektoch pohrebného rítu v sledovanom období mimoriadne dôležitou lokalitou, ktorá sa nachádza v južnom
Zadunajsku, je Zengővárkony (Dombay, 1939; 1960b). Výskum doložil prítomnosť sídliska
a väčších či menších skupín hrobov obsahujúcich spolu 368 hrobov, rozmiestnených vo všetkých
častiach sídliska. Podľa opisu J. Dombaya (1939, 4 nn.; 1960b, 73 nn.) a antropologických analýz Zs. K. Zoffmann detským jedincom patrilo 62 hrobov (Zalai-Gaál, 2003, 28). Vzhľadom na
väčší počet hrobov poskytujúcich dostatočné údaje pre detailnejší rozbor sa aj Zengővárkony stal
jedným z kľúčových nálezísk pre práce hodnotiace vývoj pohrebného rítu v mladom neolite,
a to nielen na území Zadunajska, ale aj v širšom kultúrnom kontexte. Z novších treba spomenúť
aspoň štúdie I. Zalaia-Gaála (2003) k problematike genderových rolí v južnom Zadunajsku, so
zameraním sa na deti, a E. Čermákovej (2007) k otázke postavenia žien, mužov a detí v lengyelskej spoločnosti. Bez ohľadu na vek a pohlavie pochovaných prevládalo uloženie tela na
ľavom boku. V hrobovom inventári aj tu bola najpočetnejšou kategóriou keramika. Z analyzovaných tvarov vynikajú poháriky, resp. pohárikovité tvary zistené v 28 hroboch detí (spolu 43
ks), misy na nôžke v 22 detských hroboch (25 ks), ostatné misovité tvary v 14 hroboch (17 ks)
a nakoniec hrncovité nádoby pri deviatich detských pohreboch (11 ks). Druhú najčastejšie zastúpenú skupinu predstavuje štiepaná kamenná industria – čepele (5 hrobov – 6 ks), nožíky (4
hroby – 4 ks) a škrabadlá (2 hroby – 2 ks) , zhotovené najmä zo silexu a z jaspisu, z ostatných
artefaktov sa ojedinele našli jadrá a úštepy. Rovnakým počtom detských hrobov je zastúpená brúsená kamenná industria – sekerky (8 ks) a brúsiky (4 ks). Brúsiky sa viažu najmä na hroby s najväčším počtom predmetov (obr. 3: 2 – hrob 79). Z milodarov organického charakteru sa v dvoch
detských hroboch vyskytovala celá spodná čeľusť kanca. Pozoruhodný je dvojhrob ženy a dieťaťa (č. 119), kde žena bola pochovaná bez lebky, ale so spodnou čeľusťou a spolu s čeľusťou
diviaka. Analogická situácia bola zistená aj pri dvojhrobe muža a dieťaťa (č. 114). Výrobky
z kosti sa vyskytovali iba v dvoch hroboch detí – po jednom kuse (ihla, šidlo). Rovnako iba
v dvoch prípadoch boli zistené kosti zvierat, zrejme ako zvyšky potravinovej prílohy. V jedinom
hrobe (č. 273) 5 – 6- ročného dieťaťa sa našiel parohový sekeromlat.13 Z ozdôb si pozornosť za12
13

Ide o jeden z troch sporných detských hrobov.
Podobne ako v prípade kamenných sekeriek by mohlo ísť o symbolický milodar poukazujúci na špecifické postavenie rodu, členom ktorého bolo aj pochované dieťa (Čermáková, 2007, 232).
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Obr. 3. „Bohaté“ detské hroby z obdobia mladého neolitu. 1 – Mórágy–Tűzkődomb – hrob 109 s väčším
počtom nádob (podľa Zalai-Gaál 2001, 21, Abb. 28); 2 – Zengővárkony – hrob 79 (podľa Dombay 1960,
73-74, Taf. XXXIV: 1); 3 – Svodín – antropomorfná nádoba z hrobu 134/80 (podľa Němejcová-Pavúková
1986, 149, Abb. 9: 1, 2); 4 – Lužianky – hrob 3/1942 (Novotný 1962, Tabuľka V: 1); 5 – Aszód – hrob 172
(podľa Kalicz 1985, 128, 140, 18. kép, 30. kép: 3-6).
Abb. 3. „Reiche“ Kindergräber aus dem Spätneolithikum. 1 – Mórágy–Tűzkődomb – das Grab 109 mit
größer Zahl von den Keramikgefäßen (nach Zalai-Gaál 2001, 21, Abb. 28); 2 – Zengővárkony – das Grab
79 (nach Dombay 1960, 73-74, Taf. XXXIV: 1); 3 – Svodín – anthropomorphes Gefäß aus dem
Grab 134/80 (nach Němejcová-Pavúková 1986, 149, Abb. 9: 1, 2); 4 – Lužianky – das Grab 3/1942 (nach
Novotný 1962, Tabuľka V: 1); 5 – Aszód – das Grab 172 (nach Kalicz 1985, 128, 140, 18. kép, 30. kép: 3-6).
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sluhujú najmä výrobky z medi, nájdené v troch detských hroboch (korálky, prsteň, náramok,
v jednom prípade stopy patiny). Zdá sa, že predmety z tejto vzácnej suroviny sa všeobecne na
lokalite viažu skôr na jedincov ženského pohlavia. Z ostatných surovín sa objavuje spondylus,
ale aj mušle a i. (Čermáková, 2007, 215 nn.).
V rokoch 1960 – 1987 N. Kalicz zrealizoval výskum na jednej z dodnes najvýraznejších lokalít lengyelskej kultúry na území Maďarska, v Aszóde (Kalicz, 1985; Siklósi, 2007, 189 nn.).
220 zachytených hrobov sa nachádzalo v piatich skupinách (A – E) na celej preskúmanej časti
sídliska a dá sa predpokladať ich dislokácia aj na nepreskúmanej ploche osady.14 Výsledky preukázali mimoriadne vysoký podiel detských hrobov v skupine A,15 ale aj v C a E. Napriek prevahe hrobov skrčencov bolo zistených aj 8 žiarových urnových a 7 jamkových hrobov, ktoré
boli väčšinou antropologicky určené ako „infant burials“ – detské pohreby. Ich intenzívnejšia kumulácia sa javí v severnej časti skupiny A. Charakteristickým javom zachyteným v Aszóde je
uloženie tela zosnulých na pravej strane (až v 84,2 %), pričom zriedkavejšie uloženie na ľavom
boku sa tu spája skôr s pochovávaním žien a detí (Siklósi, 2007, 189).
Výskum mladého neolitu na Veľkej maďarskej nížine prináša čoraz viac poznatkov svedčiacich o nástupe výraznej zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vývojom. Ako vyplýva z výsledkov výskumov na najznámejších potiských lokalitách,16 v tomto období nastáva dôslednejšie
rozlišovanie medzi ženami a mužmi, a to nielen počas ich života, ale aj po ich smrti. Kým včasný
a stredný neolit v Karpatskej kotline charakterizuje ukladanie zosnulých skôr na ľavý bok (menej
často na pravý) v skrčenej polohe (Lichter, 2001, 175, 188, 206), od počiatku mladého neolitu
sa uplatňuje v pohrebnom ríte diferenciácia vkladania zosnulých do hrobu podľa pohlavia –
mužov na pravú stranu, ženy na ľavú. Z hľadiska zachyteného počtu pochovaných detí a ich
podielu vo vzťahu k dospelým jedincom vyniká tellové sídlisko v Berettyóújfalu-Herpály, kde
im patrili viac než tri štvrtiny zo zistených vyše 40 pohrebov, resp. pozostatkov ľudských skeletov. Vo viacerých prípadoch bolo možné pozorovať zvyšky drevených rakiev. Okrem „regulérneho“ pochovania, bolo niekoľko detských skeletov vložených do základov steny, príp. do
samotnej steny, pravdepodobne vo význame stavebných obetí. V jednom prípade bolo malé
dieťa uložené do kolovej jamy, v ktorej sa rovnako zachovali zvyšky drevenej rakvy (Lichter,
2001, 393; Kalicz, Raczky, 1987, 121).
Jednou z najdôležitejších lokalít Karpatskej kotliny ako takej a zároveň kľúčovým náleziskom pre štúdium mladoneolitického vývoja hornopotiského regiónu je Polgár-Csőszhalomdűlő. V priebehu niekoľkých výskumných sezón sa podarilo odkryť pozostatky horizontálnej
osady s odhadovanou rozlohou približne 24 ha, avšak znakom osobitého postavenia lokality
v rámci sídliskovej štruktúry v danom období a regióne je zistené sídlisko tellového charakteru,
ktoré spolu so systémom kruhových priekop a palisád zaberalo plochu okolo 4 ha.17 Špecifickosť nálezisku a najmä samotnému tellu dodávajú aj nálezy medených predmetov (náhrdelník
z medených korálikov a kostených trubičiek, niekoľko malých medených korálikov či kúskov
medeného drôtu) z ohradeného areálu. V súvislosti s nami riešenou problematikou sociálneho
statusu detí v neolitickej spoločnosti je pozoruhodné, že malý medený prsteň pochádzajúci ako
Podľa nálezovej situácie hroby ležali v neosídlenej časti (Siklósi, 2007, 189).
Z 23 preskúmaných kostrových hrobov patrilo deťom 11. Tejto vekovej kategórii pravdepodobne možno pripísať aj rozrušený hrob 148, v ktorom sa v pôvodnej polohe zachovala iba časť lebky. Až na jednu výnimku boli
všetky uložené na pravom boku a rovnako až na jeden hrob boli všetky vybavené hrobovými nálezmi (obr. 3: 5,
A – B – hrob 172; Kalicz, 1985, 22-29).
16
Hódmezővásárhely-Gorzsa, Hódmezővásárhely-Kökénydomb, Szegvár-Tűzköves, Vésztő-Mágor (Anders, Nagy
2007, 91).
17
Ide o unikátne spojenie dvoch konštrukčných fenoménov – tellu, ktorý je charakteristický pre oblasť Balkánu,
a areálu, ohradeného palisádami a priekopami – tzv. rondelu, typického pre súčasnú lengyelskú kultúru. Takéto
prepojenie je v strednej Európe úplne neznáme (Raczky, Anders, 2006, 22).
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jediný z hrobového kontextu z celej lokality sa našiel práve v hrobe dieťaťa rovnako na ploche
tellového sídliska.18 Zo 14 hrobov odkrytých v rokoch 1989 – 2002 väčšina patrila deťom
a mužom (Raczky, Anders, 2006, 22, 25), podobne tomu bolo aj pri ďalších 7 hroboch objavených ešte skôr I. Bognár-Kutzián. V dvoch prípadoch išlo o detských jedincov, štyri na základe
opisu pohrebného rítu možno pripísať mužom, jeden hrob bol symbolický (Bognár-Kutzián,
1963, 383, 414). Na vonkajšom – horizontálnom sídlisku sa v rokoch 1995 – 2004 preskúmalo
spolu 114 hrobov, ktoré sa nachádzali v blízkosti obydlí, zvyčajne pozdĺž ich V-JV strany pred
alebo blízko vchodu, a to buď v menších skupinkách, alebo samostatne.19 Z nich 26 patrilo
deťom, 48 ženám a 33 mužom. Iba zriedkavo bolo telo zosnulého uložené do odpadovej jamy.
Skelety dvoch malých detí v kolových jamách pravdepodobne slúžili ako stavebná obeta. Do celkového obrazu pohrebného rítu známeho z ostatných spomínaných mladoneolitických lokalít
v Potisí zapadá aj Polgár-Csőszhalom, kde sa rovnako potvrdila formujúca sa diferenciácia spoločnosti podľa pohlavia, keď ženy spočívali na ľavom, muži na pravom boku. Mimoriadne dôležitým je zistenie, že až na niekoľko výnimiek antropologické analýzy potvrdili správnosť
archeologických záverov, opierajúcich sa o uloženie tela a o zloženie hrobového inventáru.
Podľa zhodného vzorca sa teda zrejme budú môcť posudzovať aj detské hroby (Anders, Nagy,
2007, 83 nn.; Raczky, Anders, 2006, 25).
S chronologicky najstaršími detskými hrobmi z čias vznikajúcej lengyelskej kultúry na území
juhozápadného Slovenska sa stretávame na eponymnej lokalite skupiny Lužianky v Lužiankach
(Novotný, 1962). Výskumom v rokoch 1942 a 1956 boli zachytené štyri kostrové hroby detí.
Spomedzi hrobov 2 – 4/1942 si pozornosť zasluhujú najmä prvé dva obsahujúce väčší počet
nádob (obr. 3: 4 – hrob 3/1942). Inventár jediného detského hrobu 5/1956 pozostával z veľkého
fragmentu misky na nôžke, vedľa ktorého ležali 4 spondylové korálky a 3 zhotovené z bridlice.
Pre nedostatočne zachovaný, resp. vôbec nezachovaný kostrový materiál bližšie antropologické
analýzy sa nemohli uskutočniť (Novotný, 1962, 246-249, 278).
Z ďalšieho vývoja neolitickej časti lengyelskej kultúry sú evidované regulérne alebo riadne
pohreby detí v sídliskových objektoch, a to na lokalitách Komjatice-Tomášove, Nitriansky Hrádok-Zámeček a Svodín.20 V prvom prípade ide o dva detské skelety (hroby 1/77 a 1/79), pričom
jedno dieťa bolo uložené v skrčenej polohe na ľavom boku a s orientáciou SZ-JV tesne nad
dnom kultúrnej jamy 2/77. Ako hrobové prílohy slúžili 3 väčšie hrubostenné a jedna malá tenkostenná, bielo maľovaná nádoba (Točík, 1978, 254). Druhá kostra dieťaťa ležala nad zásypom
hliníka (Točík, 1986, 271). Na polykultúrnom sídlisku v Nitrianskom Hrádku-Zámečku patrilo
deťom šesť z trinástich, zväčša vo vrstve sa nachádzajúcich mladoneolitických hrobov (Točík,
1981, 18).
Jednou z najvýznamnejších lokalít lengyelskej kultúry vôbec je Svodín, kde v polohe Busahegy boli v rokoch 1971 až 1983 V. Němejcovou-Pavúkovou zistené a preskúmané dva rondely
(Svodín 1, 2) a 4 skupiny kostrových hrobov. V prvej, staršej skupine sa nachádzali prevažne
hroby detí. Keďže nebola zachytená žiadna jednoznačná superpozícia s domami, v tomto prípade
možno uvažovať, že deti boli pochované pod ich podlahami alebo analogicky so situáciou pozorovanou na iných už v texte spomínaných lokalitách, v areáli sídliska. Hrob 25/73 pochádza
zo zásypu priekopy. Zvyšné tri zoskupenia sa nachádzali SZ od oboch rondelov. V blízkosti ZJZ
brány staršieho z nich sa opäť v zásype, z väčšej časti vyplnenej priekopy našli zvyšky dvoch
Meď predstavovala v období mladého neolitu veľmi vzácnu a cenenú surovinu. Z tohto dôvodu predmety zhotovené z medi možno považovať za prestížne a u jedincov nimi vybavených preto možno predpokladať špecifické
spoločenské postavenie (Raczky, Anders, 2006, 23). Pozri a porovnaj aj nálezy z lengyelských lokalít rozoberaných v texte.
19
Analogická situácia bola zistená aj na stredoneolitickej lokalite Füzesabony-Gubakút (Domboróczki, 2009, 93).
20
Na základe nálezovej situácie zaradené do skupiny A podľa delenia P. Jelínka (2007, 78, 88, tabela I).
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detských skeletov, pravdepodobne novorodencov. Zo zachytenej nálezovej situácie nie je jasné,
či boli vložené do hrobovej jamy alebo iba do výplne priekopy a zasypané zeminou.21 Pohreb
bol bez príloh (Němejcová-Pavúková, 1986, 133, 143-144).
V rámci pohrebného rítu možno osobité postavenie lokality Svodín pozorovať hneď v dvoch
aspektoch. Jednak ide o uloženie väčšiny zosnulých na ich pravom boku, čo je v protiklade so
situáciou zistenou na iných, a to buď o niečo starších (Lužianky, Novotný, 1962) , alebo súčasných lokalitách, resp. pohrebiskách (napr. Zengővárkony, Čermáková, 2007, 215 nn.), kde mŕtvi
spočívali prevažne na ľavej strane,22 jednak o výraznejšiu diferenciáciu hrobovej výbavy podľa
pohlavia, zrejme vyplývajúcu z markantnejšieho spoločenského rozvrstvenia spoločnosti.23 Najbohatšie sa javili hroby mužov, ale aj u žien a detí možno sledovať bohatšie vybavené hroby.
Spomedzi nich treba spomenúť aspoň detský hrob 134/80, ktorý spolu s troma inými keramickými prílohami a zvyškom náramku zo spondylových perál obsahoval aj malú maľovanú antropomorfnú nádobku s kalichovito ukončenými zdvihnutými ramenami (obr. 3: 3)24 a vôbec
najbohatší detský hrob 112/80 s dvoma takýmito bohato maľovanými nádobami. Inventár dopĺňali ďalšie nádoby, hlinený oltárik a stovky spondylových perál ako súčastí náhrdelníku, trojradového opasku či náramkov (Němejcová-Pavúková, 1986, 144-145).25
Pozostatky detských skeletov vo výplni priekopy, obdobne ako vo Svodíne, sa podarilo zachytiť aj na ďalšej lokalite s doloženou rondelovou architektúrou, v Ružindole-Borovej. Z asi
28 identifikovaných nepietne uložených ľudských skeletov so stopami perimortálnych zranení
päť patrilo deťom. V dvoch prípadoch zastupujúcim vekovú kategóriu infans III (6 – 7-ročné,
uložené na pravom boku, s orientáciou Z-V a 6 – 9-ročné), v zvyšných troch išlo o novorodencov – infans I (Jakab, 1997, 197-203; Němejcová-Pavúková, 1997, 97).
Cieľom tejto kapitoly k pohrebnému rítu s ohľadom na problematiku detských pohrebov
v Karpatskej kotline nebolo podať vyčerpávajúci prehľad všetkých evidovaných lokalít a zachytených nálezových situácií, ale najmä na príklade najvýznamnejších nálezísk poukázať na
jeho vývoj a jednotlivé aspekty od najstaršieho obdobia po záver neolitu.

POSTAVENIE DETÍ V NEOLITICKEJ SPOLOČNOSTI
NA ZÁKLADE ASPEKTOV POHREBNÉHO RÍTU
Ako spomínam v úvodnej časti článku, „klasické“ bádanie sa spravidla orientovalo a orientuje
na samotné výsledky ľudskej činnosti, pričom sa zabúda, že tvorcami, resp. pôvodcami či už nachádzaných hmotných archeologických artefaktov, ale aj pozostatkov domov a iných stavebných objektov, sú konkrétni jednotlivci, príp. skupina danej spoločnosti. Ako výsledok
prekonania tohto tradičného prístupu bolo sformovanie sa novej subdisciplíny, známej v odbornej literatúre ako „gender archaeology“, ktorá vnáša do archeológie a vlastného bádania
úplne nový rozmer. Jej cieľom je „rekonštrukcia spoločenského postavenia žien, mužov, ale aj
detí v prehistorických spoločnostiach“ (pozri napr. Čermáková, 2007, 208). Aby však bolo
možné študovať toto spoločenské postavenie, resp. genderové role jednotlivcov ktorejkoľvek
vekovej kategórie a pohlavia, treba mať k dispozícii adekvátne, kvalitné informácie, ktorých
Na základe nálezového kontextu boli P. Jelínkom pohreby 2 novorodencov zaradené do skupiny C – „Detské
skelety uložené/pohodené v priekopách“ (Jelínek, 2007, 76, 79-80).
22
Analogická situácia zachytená na lokalite Aszód, ale aj pri detských hroboch v Mórágy-Tűzkődomb.
23
Medzi nekeramickými a niektorými keramickými prílohami sa vyskytoval určitý typický mužský a ženský inventár, nachádzajúci sa aj v hroboch detí a mladistvých (Němejcová-Pavúková, 1986, 145).
24
s naznačenými prstami na rukách
25
Antropologická analýza J. Jakaba priradila hrob dieťaťu vekovej kategórie infans III (Němejcová-Pavúková,
1986, 145).
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momentálne hlavným, hoci nie vždy najobjektívnejším zdrojom je práve pohrebný rítus, resp.
správanie sa pozostalých voči svojim zosnulým – tak, ako sa to prejavuje konkrétnym uložením
tela, jeho orientáciou, vlastnými hrobovými prílohami, prípadne niekedy aj špeciálnou úpravou
hrobovej jamy.
V rámci štúdia genderových rolí je dôležité rozlišovať medzi biologickým pohlavím pochovaného, ktoré sa za normálnych okolností nemení a medzi sociálnym pohlavím, pre ktoré je
charakteristická práve flexibilita a premenlivosť (Čermáková, 2007, 209). Naposledy uvedené
predstavuje zároveň zložitý kultúrny fenomén. Samotné genderové roly definujú konkrétne aktivity najmä (dospelých) mužov a žien, ich sociálne správanie a vzťahy za daných kultúrnych
podmienok (Zalai-Gaál, 2003, 27). Vzhľadom na situáciu zachytenú v období neolitu v Karpatskej kotline (vr. územia Slovenska), na úroveň spoločenského vývoja neolitických spoločenstiev a v nezanedbateľnej miere aj vzhľadom na objem dostupných informácií najväčším
zdrojom štúdia sociálneho postavenia tak dospelých, ako aj detí je obdobie mladého neolitu.
Napriek tomu, že disponujeme neporovnateľne vyšším množstvom dát získaných z jednotlivých
pohrebísk, resp. skupín hrobov hlavne z východnej časti lengyelskej kultúry (Zadunajsko a priľahlé juhozápadné Slovensko) a maďarského Potisia (komplex Tisza-Herpály-Csőszhalom),
stále iba časť pochovanej populácie, ktorej telá neboli poškodené ani žiarom, ani nepriaznivými
pôdnymi podmienkami a navyše bolo pri nej aj antropologicky určené pohlavie, prípadne aj
vek, je vhodná na štúdium danej problematiky (pozri napr. Čermáková, 2007; Zalai-Gaál, 2003).
Pri detských hroboch je situácia o niečo komplikovanejšia, pretože bežné antropologické analýzy nestačia na stanovenie biologického pohlavia dieťaťa. Z tohto dôvodu sú z hľadiska sledovania sociálnych vzťahov na základe pohrebných rituálov aplikovaných u detí nevyhnutné
iné metódy, napríklad biochemické (serogenetické), ktoré boli vykonané doposiaľ iba na lokalite Mórágy-Tűzkődomb (Zalai-Gaál, 2001; 2002; 2003). Na druhej strane sa však vek detí
a mladistvých v porovnaní s vekom dospelých jedincov fyzikálnymi antropologickými analýzami dá pomerne presne určiť. Vedecká interpretácia vekových rozdielov a rozdielov podľa pohlavia pri hodnotení pohrebného rítu je pre sociálne archeologické analýzy dôležitá najmä
z dvoch aspektov. V prvom rade z dôvodu nezávislosti získaných antropologických dát od tých
archeologických a v druhom, nie menej dôležitom rade preto, lebo zachytené rozdiely ovplyvňujú postavenie jedinca v spoločnosti. Vyhodnotením získaných informácií potom možno poukázať na horizontálne a vertikálne sociálne rozdiely v spoločnosti, ak existujú (Siklósi, 2007,
185-186).
Pri posudzovaní a vyvodzovaní záverov z pozorovaní jednotlivých aspektov pohrebného rítu
je dôležité si uvedomiť, že, tak ako aj dnes, pohreb ako taký predstavuje istý proces, skladajúci
sa minimálne z troch základných častí. My sme bežnými archeologickými metódami schopní zachytiť iba časť týkajúcu sa samotného uloženia tela do hrobovej jamy a ostatných sprievodných
javov (orientácia, hrobové prílohy, úprava jamy atď.). Správanie pozostalých pred vykonaním
týchto úkonov a po ich vykonaní zrejme navždy zostane zahalené rúškom tajomstva, prípadne
iba na úrovni našich hypotéz. Aspoň sčasti nám môžu byť nápomocné etnografické paralely
a informácie získané štúdiom súčasných tradičných spoločností. Aj podľa týchto sa v prípade obdobia praveku rovnako možno domnievať, že smrť a pohrebné obrady boli súčasťou zložitých
rituálov prechodu v rámci životného cyklu komunity a jej jednotlivých členov. Podobne ako
v súčasnosti ide o spoločenskú udalosť, ktorá nemusela vždy úplne odrážať realitu, ale mohla
byť výsledkom intencionálneho, subjektívneho správania sa pozostalých, opierajúceho sa
o vieru, zvyky či praktické dôvody. V tejto súvislosti potom aj hrobový inventár môže byť chápaný ako „vybraná časť materiálnej kultúry“ a ako taký nemôže byť braný ako jediný, najdôležitejší a najobjektívnejší prameň informácií (Siklósi, 2007, 185-186; Zalai-Gaál, 2003, 27).
Napriek tomu, že deti sú zvyčajne hodnotené ako „homogénna kategória“ , môžu sa vzájomne odlišovať stupňom individuálnej spôsobilosti a závislosti od rodičov či iných dospelých.
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Vnímanie postavenia neolitických detí z hľadiska súčasnej doby, v ktorej je detstvo skôr „synonymom“ obdobia bezstarostného života, by nebolo správne a zrejme ani pravdivé. Ako ukazujú výsledky etnografických výskumov súčasných prírodných národov, už samotné deti boli od
istého veku (či už biologického alebo kultúrneho) a v závislosti od svojej spôsobilosti riadne zapojené do pracovného procesu. Preto hrobové prílohy pri detských pohreboch môžu na druhej
strane odrážať a zosobňovať aj ich povinnosti a úlohy v každodennom živote. Odlišné zaobchádzanie zo strany dospelých mohlo súvisieť s tým, že do určitého veku, prípadne do absolvovania istého prechodového rituálu deti neboli považované za riadnych členov spoločnosti.
Keďže najmä u novorodencov a najmenších detí možno predpokladať vysokú úmrtnosť, snáď
až po prekonaní týchto najkritickejších rokov sa aj dieťa stalo sociálnou osobnosťou. Ako dôsledok rozdielneho správania sa voči deťom sa dá chápať aj priestorové vyčlenenie detských
pohrebov (Siklósi, 2007, 186). Avšak nie vždy je tento jav spájateľný s nízkym postavením
v spoločnosti. Dokladmi je nálezová situácia zachytená na mladoneolitických potiských lokalitách v Polgár-Csőszhalom-dűlő, kde v areáli tellového sídliska boli zachytené iba hroby mužov
a detí; podobne aj na tellovom sídlisku v Berettyóújfalu-Herpály 75 % hrobov patrilo deťom, pričom práve toto prostredie sa spája s pochovávaním osobností výnimočného postavenia. V prípade polgárskeho tellu je zaujímavý už zmienený hrob dieťaťa v jeho areáli, v ktorom sa našiel
medený prsteň ako vôbec jediná hrobová príloha zhotovená z tejto suroviny v rámci celej lokality.26 Meď v mladom neolite predstavovala vzácnu komoditu a predmety z nej vyrobené preto
oprávnene môžeme považovať za prestížne (Raczky, Anders, 2006, 25). Podobne možno hodnotiť aj dva detské hroby zo Zengővárkony, v ktorých úplne chýbala lebka. Oddeľovanie hláv
od tela sa tiež spája skôr so spoločensky váženými členmi alebo tými, ktorí boli istým spôsobom
pre spoločnosť dôležití (Čermáková, 2007, 220). Otázne však je, či sa to týkalo aj detí a nedospelých jedincov. V prípade uvedených dvoch detských hrobov je ale nezanedbateľným fakt, že
vzhľadom na zloženie, prípadne množstvo hrobového inventáru by mohli patriť skôr k bohatšie vybaveným. Prvý hrob (č. 126) obsahoval 5 kusov keramických nádob, resp. ich fragmentov, plochú sekerku, 3 silexové nožíky, silexové škrabadlo a zvieracie kosti v nádobe (zrejme
pozostatok potravinovej prílohy), druhý hrob (č. 335) iba (!) 7 nádob, príp. ich zlomkov
(Dombay, 1960b, 91, 146-147).
Demografické analýzy a preskúmané detské hroby, či už všeobecne v rámci sledovaného obdobia, alebo v rámci konkrétnych skupín hrobov (najmä Aszód, Mórágy-Tűzkődomb, Svodín,
Zengővárkony a i.) , poukazujú na nápadný a prekvapujúco malý podiel, resp. úplnú absenciu
predovšetkým najmenších detí, hlavne ak oprávnene predpokladáme ich vysokú úmrtnosť, ktorá
sa pohybuje medzi 30 – 60 %. K dispozícii je hneď niekoľko teoretických vysvetlení tohto javu:
kosti detí neobsahujú toľko minerálnych látok ako kosti dospelých, a preto nie sú také pevné
a skôr podliehajú deštrukcii; drobné kostičky detí môžu byť pri nedôslednom výskume ľahko
prehliadnuté, resp. neúmyselne zničené; vysvetlením by mohli byť aj iné praktiky pohrebného
rítu, ktoré nie sú štandardnými archeologickými metódami zachytiteľné, resp. ukladanie tiel detí
na iných miestach, mimo sídlisk a i. (Anders, Nagy, 2007, 90).
Pri snahe hodnotiť postavenie detí z hľadiska štruktúry pohrebného rítu a konkrétne samotných príloh možno vychádzať iba z obmedzeného množstva údajov, ktoré máme k dispozícii
najmä zo záveru neolitického vývoja Karpatskej kotliny. S výnimkou 22 hrobov detí na pohrebisku v Nitre – Priemyslovej ulici, poznáme zo staršieho a stredného úseku neolitu nielenže
málo detských hrobov, ale ani údaje o hrobových nálezoch neumožňujú robiť vedeckejšie závery.
Priaznivejšia situácia je v horizonte lengyelskej kultúry na jednej strane a komplexu Tisza-Herpály-Csőszhalom na strane druhej. Navyše už v mladom neolite sa v Potisí začínajú výrazné
spoločenské zmeny, ktoré sa naplno prejavili v staroeneolitickej kultúre Tiszapolgár. Ide predo26

Vrátane priľahlého horizontálneho sídliska.
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všetkým o už spomínané dôsledné rozlišovanie medzi mužmi a ženami, čo sa rovnako prejavilo
aj v zložení hrobového inventáru, v ktorom sa objavujú typické mužské a ženské prílohy. Čo je
dôležité, archeologicky určené pohlavie na základe polohy tela a zistených predmetov v hrobovej jame bolo vo väčšine prípadov potvrdené aj antropologicky. Zdá sa, že tieto uplatňované
zvyky a pravidlá boli dostatočne silné na to, aby sa mohlo postupovať podľa rovnakých kritérií
aj pri určovaní pohlavia detí, a to hlavne tam, kde zlyhali metódy fyzickej antropológie (Anders,
Nagy, 2007, 91-92). Špecifickú problematiku v rámci riešenia spoločenského postavenia ako
takého predstavujú tzv. bohaté hroby, resp. pohreby, ktoré sa svojím vybavením výrazne líšia od
ostatných. Keď vychádzame zo skutočnosti, že vedúce postavenie v spoločnosti mali muži,
potom by sa prestížne predmety27 v hroboch žien a detí mohli pokladať za dar zo strany manžela alebo otca ako vodcu komunity, resp. mohli byť dokladom pripísaného statusu, ktorý tieto
deti nemohli ešte získať vlastnými zásluhami, napríklad na základe svojich schopností, ale jednoduchým zdedením vyššieho významnejšieho sociálneho postavenia ich príslušnosťou k rodine,
príp. rodu s takýmto statusom (Čermáková, 2007, 240, 248; Siklósi, 2004, 51-53; 2007,
187-188). S bohatými detskými hrobmi sa stretávame na viacerých, v texte rozoberaných lokalitách (napr. Aszód, Lužianky, Svodín, Mórágy-Tűzkődomb, Zengővárkony a i. – obr. 2; 3).
ZÁVER
Sformovanie sa „gender archaeology“ ako subdisciplíny zameranej na štúdium spoločenského
postavenia mužov, žien a detí predstavuje pre archeológiu celkom nový obzor bádania a je zároveň dokladom prekonania tradičného spôsobu vnímania spoločnosti najmä cez konkrétne
hmotné i nehmotné výsledky ľudskej činnosti. Napriek možno nie úplnej objektívnosti je hrobový inventár a vôbec pohrebný rítus ako taký stále najdôležitejším zdrojom informácií. Vo
všeobecnosti vlastne odráža správanie sa pozostalých voči zosnulým. Riadi sa tradíciami, normami alebo praktickými dôvodmi zaužívanými v danom čase a priestore. Predstavuje zložitý
proces, z ktorého sme my schopní postrehnúť iba tú časť, ktorá sa spája s vlastným pohrebom
a s jeho sprievodnými javmi (poloha a orientácia zosnulého, hrobové prílohy, prípadne úprava
hrobovej jamy). Pri posudzovaní samotných detských pohrebov je dôležité rozlišovať medzi ich
biologickým a sociálnym pohlavím. Kým prvé je dané a zvyčajne nemenné, druhé predstavuje
zložitý kultúrny jav, charakterizovaný flexibilitou a premenlivosťou. Vek dieťaťa sa dá pomerne
presne stanoviť bežnými antropologickými analýzami, avšak na zistenie biologického pohlavia
sú nevyhnutné iné metódy (napr. biochemické). Hrobový inventár môže odrážať jednak postavenie detí, jednak ich konkrétne povinnosti a úlohy v každodennom živote, keďže na základe etnografických paralel možno predpokladať, že po dosiahnutí istého veku a potrebných schopností
boli zaradené do riadneho pracovného procesu. Nízky podiel najmenších detí, resp. ich úplná absencia na známych lokalitách môže súvisieť s tým, že medzi členov spoločnosti boli tieto deti
prijaté až po prekonaní najkritickejších rokov, a preto sa ich pochovávaniu nevenovala taká pozornosť. Dôvody však možno vidieť aj v iných, objektívnejších príčinách (horšie zachovanie
kostí nedospelých jedincov, prehliadnutie drobných kostičiek pri nesystematickom výskume
a i.). Bohaté detské hroby a ich prítomnosť na viacerých náleziskách predstavujú v rámci rozoberanej problematiky špecifickú, samostatnú kapitolu.
Z najstaršieho obdobia neolitu v Karpatskej kotline, reprezentovaného v časti Zadunajska
kultúrou Starčevo, v Potisí kultúrou Körös, máme k dispozícii iba veľmi málo informácií. Podľa
zachytenej situácie na preskúmaných lokalitách možno predpokladať pochovávanie v interiéroch
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Medzi prestížne predmety možno zaradiť výrobky zo spondylu a prívesky zo zubov jeleňa, vrátane ich parohových alebo kostených napodobenín (napr. Siklósi, 2004, 52-53).
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domov, odpadových jamách, rovnako však ale aj iné zložitejšie spôsoby pochovávania mimo sídlisk. Zs. Siklósi sa domnieva, že nielen štruktúra hrobového inventáru, ale rovnako aj rozmanité
pohrebné zvyky mohli odrážať sociálne rozdiely v spoločnosti. Charakteristická je ešte neustálenosť pohrebných rituálov, zriedkavosť hrobových príloh a výrazná disproporcia medzi počtom
evidovaných pohrebov a odhadovanou výškou žijúcej populácie. Napriek výrazne lepšej situácii najmä v závere neolitu je tento jav príznačný pre celé sledované obdobie.
Z nasledujúcej kultúry s lineárnou keramikou sú detské hroby známe tak na nedávno preskúmanej, významnej lokalite v západnej časti Maďarska – Balatonszárszó-Kis-erdei-dűlő (bližšie antropologické analýzy ešte neboli publikované), predovšetkým ale v prostredí kultúry
s alföldskou lineárnou keramikou v maďarskom Potisí. Naďalej sa objavujú pohreby na sídliskách, ale medzi domami v samostatných hrobových jamách (!). Najvýraznejšie sú lokality Füzesabony-Gubakút, Mezőkövesd-Mocsolyás a Tiszalúc-Sarkad. Zvlášť na prvej z nich je
doložený vzájomný vzťah medzi vekom zosnulých a miestom uloženia hrobu. Zdá sa, že na
ľavej strane vchodov obydlí boli pochovaní takmer výlučne dospelí jedinci, kým na ich pravej
strane deti. Im patrila minimálne polovica z 13 zistených hrobov. Mŕtvi boli najčastejšie vybavení predmetom zhotoveným zo spondylu (koráliky, amulet, náramok).
Z územia juhozápadného Slovenska pochádzajú detské hroby z mladšej časti kultúry s lineárnou keramikou z dvoch pohrebísk, z nich za zmienku stojí najmä Nitra – Priemyslová ulica.
Z 22 detských hrobov sa prílohy, najčastejšie vo forme jedinej nádoby, zachytili v 9 prípadoch
(v 2 spolu s kosteným náramkom alebo kopytovitým klinom). V jednom hrobe sa nachádzali iba
kúsky grafitu, v inom iba kamenná podložka. V Nitre na Mikovom dvore z 8 hrobov dva patrili
deťom. V rámci sídlisk boli na základe nálezovej situácie zistené zvyšky detských skeletov jednak rituálne pochovaných, jednak nerituálne vhodených do sídliskového objektu. V sledovanom období kultúry s lineárnou keramikou sa možno stretnúť hlavne s prvou skupinou, ktorá sa
v podstate kryje so skupinami A a B podľa P. Jelínka (samostatný detský skelet uložený v sídliskovom objekte, príp. detské skelety uložené s izolovanými ľudskými kosťami). Sem možno
zaradiť nález z Bratislavy – Mlynskej doliny (objekt 114/86 – detská kostra a poškodená lebečná klenba, pravdepodobne ženy) zo starej fázy či mladší pohreb zrejme v odpadovej jame
z Nitry-Chrenovej. Pohreby v riadne vyhĺbenej hrobovej jame sa v podstate zhodujú s tými na
súčasných pohrebiskách. Z mladšej fázy kultúry s lineárnou keramikou je detský hrob – objekt
118/86 v Bratislave – Mlynskej doline so zvyškami kolovej konštrukcie, ďalej hrob 4 – 6-ročného dieťaťa z Bratislavy – časti Trnávka, či hrob 4 (objekt 104) zo Štúrova. V rámci želiezovskej skupiny kategórii rituálnych pohrebov môžeme priradiť nález zo sídliskového objektu 434
zo Štúrova a dvojhrob detí a kostry psa v objekte 327/78 z Blatného, v zásype ktorého sa našli
zvyšky ďalších detí a niekoľko kostí dospelých.
Na území východného Slovenska boli štyri detské hroby preskúmané v areáli sídliska bukovohorskej kultúry v Šarišských Michaľanoch a jediný v Zemplínskych Kopčanoch. Z prvej zmienenej lokality je zaujímavý hrob 5 – novorodenca, nad ktorým sa našla menšia zásobnicová
nádoba s masívnou sekerou, natretou červenou farbou.
Objektívnymi dôvodmi pochovávania detí na sídliskách môže byť viera rodičov v ich opätovnú reinkarnáciu alebo jednoducho snaha mať ich aj po smrti čo najbližšie.
V období mladého neolitu bol zaznamenaný výrazný nárast počtu evidovaných pohrebov,
vrátane poznatkov o jednotlivých zložkách pohrebného rítu. V Zadunajsku k tomuto stavu
prispela najmä nedávno skúmaná lokalita Alsónyék s vyše 2000 hrobmi z obdobia lengyelskej
kultúry. V rámci nami rozoberanej problematiky sú pozoruhodné nálezy malých detí v nádobách, dovtedy známe jedine z Mórágy-Tűzkődomb. Mórágy-Tűzkődomb je hádam najdôležitejším náleziskom pre štúdium spoločenského postavenia detí, a to predovšetkým vďaka
serogenetickým analýzam, na základe ktorých bolo k antropologicky stanovenému veku dieťaťa priradené aj konkrétne pohlavie. Okrem najvyššieho zastúpenia vekovej kategórie infans
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II, pozostávajúcej výlučne z dievčat, je zaujímavá aj absolútna prevaha uloženia detských skeletov na pravom boku (!).Tri pohreby boli umiestnené v mise na nôžke, jeden – v mise. Na tretej rozoberanej lokalite Zengővárkony z 368 hrobov 62 patrilo deťom. Na rozdiel od
Mórágy-Tűzkődomb tu prevládalo uloženie na ľavom boku, čo je v súlade so zisteniami najmä
z obdobia včasného a stredného neolitu. Z nálezov viacnásobných hrobov treba spomenúť dvojhrob ženy a dieťaťa (č. 119) a dvojhrob muža a dieťaťa (č. 114). V oboch prípadoch boli dospelí
jedinci pochovaní bez lebky, ale so spodnou čeľusťou a s čeľusťou diviaka. Uloženie tela na
pravom boku bolo charakteristické aj pre ďalšiu lokalitu – Aszód.
V Potisí sa v tomto období začína prejavovať formujúca sa spoločenská diferenciácia, ktorá
našla svoj odraz aj v pohrebnom ríte. Uplatňované zvyky a pravidlá boli natoľko silné, že sa
zrejme budú môcť aplikovať aj na detské pohreby. Z hľadiska postavenia detí sú dôležité najmä
nálezy z prostredia tellových sídlisk v Berettyóújfalu-Herpály a Polgár-Csőszhalom, ktoré sú
v protiklade s ich predpokladaným nízkym statusom v neolitickej spoločnosti.
Z územia juhozápadného Slovenska si pozornosť zasluhuje lokalita Svodín, kde sa okrem
regulérnych detských hrobov v areali sídliska, resp. priamo v interiéroch domov zachytili aj pohreby vo výplni priekopy rondelov. Podobne ako na iných súčasných, resp. starších náleziskách,
aj tu boli zistené bohatšie vybavené detské hroby (Aszód, Lužianky, Mórágy-Tűzkődomb, Zengővárkony a i.).
Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0197/08.
Do tlače odporučil: PhDr. Vladimír Varsik, PhD.
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Zusammenfassung
Zur Frage der Kinderbestattungen und der Stellung von Kindern im
Neolithikum
Die so genannte „gender archaeology“ wie eine Fachrichtung für das Studium der sozialen Stellung der
Männer, Frauen und Kinder stellt für die Archäologie ganz neue Wege der Forschung dar. Sie weist
zugleich die Überwältigung von traditionellen Zutritt zur Auffassung der Gesellschaft nur durch die
finalen Ergebnisse der menschlichen Tätigkeit nach. Obwohl das Grabinventar und Bestattungsritus im
ganzen nicht völlig objektiv sein muss, ist es noch immer die wichtigste Informationsquelle für das
Studium des sozialen Status. Die Bestattungsbräuche widerspiegeln eigentlich das Verhalten der
Hinterbliebenen zu den Toten. Sie stellen den komplizierten Prozess dar, von dem wir nur den Teil
archäologisch erfassen können, der mit eigener Bestattung und ihren einzelnen Erscheinungen
zusammenhängt (die Lage und Orientation des Gestorbenen, Grabbeigaben, event. die Ausstattung der
Grabgrube usw.). Bei der Einschätzung der einzelnen Kinderbestattungen ist es sehr wichtig zwischen
biologischem und sozialem Geschlecht zu unterscheiden. Das erste ist schon gegeben und gewöhnlich
unveränderlich, während das zweite ein kompliziertes Kulturphänomen mit charakteristischer Flexibilität
und Unbeständigkeit repräsentiert. Das Alter von Kindern kann man relativ genau mit anthropologischen
Analysen feststellen. Für die Bestimmung des biologischen Geschlechtes müssen aber andere Methoden
verwendet werden (z. B. biochemische). Das Grabinventar kann auf der einen Seite die Stellung von
Kindern abspiegeln, auf der anderen ihre konkrete Pflichten und Aufgaben im Alltagsleben. Aufgrund der
etnographischen Parallelen können wir nämlich voraussetzen, dass sie nach der Erreichung des
bestimmten Alters und Erwerbung der nötigen Fähigkeiten ins Arbeitsprozess eingereiht geworden sind.
Der niedrige Anteil der kleinsten Kinder oder ihr Fehlen auf den Fundplätzen kann damit
zusammenhängen, dass sie erst nach der Überwältigung der kritischeren Jahren in die Gesellschaft
aufgenommen worden sind. Deswegen wurde ihrer Bestattung keine so grosse Aufmerksamkeit
gewidmet. Die Gründe dafür könnten aber auch durch andere, objektivere Umstände verursacht werden
(die schlechtere Erhaltung der Kinderknochen, das Übersehen der kleinen Knochen bei den
Ausgrabungen usw.). Die spezifische Problematik im Rahmen des besprochenen Themas stellen die
reichen Kindergräber dar (Abb. 2; 3).
Aus dem ältesten Zeitabschnitt des Neolithikums, das im Karpatenbecken die Starčevo-Kultur in
Transdanubien und die Körös-Kultur im Theißgebiet repräsentieren, stehen nur sehr wenig Informationen
zur Verfügung. Man kann die Bestattung in Häusern, Siedlungsabfallgruben, sowie die mehr
komplizierten Bestattungen außerhalb der Siedlungen voraussetzen.
Der bessere Stand zeigt sich in der Kultur mit Linearkeramik. Die Kinderskelette sind aus dem
westlichen Teil des Ungarns (Balatonszárszó – Kis-erdei-dűlő), aber hauptsächlich aus seinem östlichen
Teil bekannt. Hier in der Alföld Linienbandkeramik setzt auch die Bestattung im Areal der Siedlungen
fort, aber die Gestorbenen sind direkt in die selbständigen Grabgruben gelegen worden. Die wichtigsten
Fundstellen sind Füzesabony – Gubakút, Mezőkövesd – Mocsolyás und Tiszalúc – Sarkad. Besonders auf
der ersten genannten war das Verhältniss zwischen dem Alter der Toten und dem Ort der Einlagerung der
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Bestattung belegt. Es scheint, dass auf der linken Seite der Hauseingänge die Erwachsenen und auf der
rechten Seite die Kinder begraben wurden.
In der südwestlichen Slowakei waren die Kinderbestattungen aus der jüngeren Linearkeramik auf
zwei Gräberfeldern festhalten; in Nitra – Priemyslová ulica zusammen 22 Kindergräber, in Nitra – Mikov
dvor nur zwei von acht gefundenen Gräbern. Außerhalb der Grabstätte stammen die Reste von
Kinderskeletten auch aus den Siedlungen. Hier können wir uns im allgemeinen mit zwei Hauptgruppen
treffen; mit rituell bestatteten Kindern entweder in Grabgruben (Funde aus Bratislava – Mlynská dolina
– Objekt 118/86, Bratislava – Trnávka – Kindergrab in ovaler Grabgrube, Štúrovo – Objekt 104 – Grab
4) oder in Siedlungsgruben die sekundär als „Grabgrube“ benutzt waren (Bratislava – Mlynská dolina –
Objekt 114/86 – Kinderskelett mit beschädigtem Teil des weiblichen ? Schädels, Nitra – Chrenová –
Kinderbestattung in der Abfallgrube). Diese Art vom Begräbnis kommt auch in folgender ŽeliezovceGruppe (Objekt 434 aus Štúrovo oder die Kinderdoppelbestattung zusammen mit dem Hundskelett und
weiteren Resten sowie der Kinder als auch der Erwachsenen in Verschüttung des Objektes 327/78 in
Blatné) vor.
Im Rahmen der Ostslowakei wurden die Kindergräber in Šarišské Michaľany und Zemplínske
Kopčany – auf den Fundstellen der Bükker-Kultur – gefunden. Was die Gründe der Siedlungsbeisetzung
betrifft, kann es sich entweder um Streben der Eltern handeln, ihre Kinder möglichst nah auch nach dem
Tod zu haben, oder um Glaube in ihre Reinkarnation.
Im Spätneolithikum kommt zur ausdrucksvollen Zunahme von Zahl der bekannten Gräber und damit
auch der Erkenntnisse über einzelne Komponenten des Bestattungsritus. In Transdanubien handelt es
sich hauptsächlich um eine der wichtigsten Fundstellen der Lengyel-Kultur – Alsónyék – mit mehr als
2000 freigelegten Bestattungen. Im Rahmen der besprochenen Problematik sind die Funde von kleinen
Kindern in Gefässen besonders interessant, die bis dahin nur aus Mórágy – Tűzkődomb belegt waren.
Dieser letzt genannte Fundplatz scheint vielleicht der wichtigste für das Studium der sozialen Stellung
von Kindern zu sein. Außerhalb des anthropologisch bestimmten Alters wurden an Hand der
serogenetischen Analysen auch konkrete Angaben über dem Geschlecht der kindlichen Individuen
gewonnen. Erwähnungswert ist der höchste Anteil von der ausschließlich aus den Mädchen bestehenden
Altersklasse Infans II sowie die Dominanz der Lage von Kinderskeletten auf der rechten Seite (!). Mit
analogischer Erscheinung treffen wir uns auch in mehr nordöstlich liegender Aszód. Auf der dritten
südtransdanubischen Fundstelle Zengővárkony gehörten von der Gesamtzahl 368 Gräber 62 den Kindern.
Im Vergleich zu Mórágy haben die meisten der Gestorbenen auf ihren linken Seite gelegen, was mit
aufgenommener Situation haupsächlich im Früh- und Mittelneolithikum zusammenstimmt.
Im Theißgebiet beginnt sich schon in diesem Zeitabschnitt die soziale Differenzierung zu formen,
die sich im Bestattungsritus nicht nur durch die rechte Lage der Männer und die linke Lage der Frauen,
sondern auch durch das Auftreten der für einzelne Geschlechter typischen Gegenstände widerspiegelt. Es
scheint, dass diese angewandten Sitten und Regeln so stark waren, dass man danach auch die
Kinderbestattungen einschätzen kann. Erwähnungswert sind die Funde der Kinderbeerdigungen im Areal
der Tell-Siedlungen in Berettyóújfalu – Herpály und Polgár – Csőszhalom, die eher für ihre höhere
Stellung in der Kommunität sprechen.
In der Südwestslowakei hat eine spezifische Stelle Svodín, wo außer der regulären Kindergräber in
der Siedlung auch die Bestattungen in der Verschüttung des Grabens festgestellt wurden. Ähnlich wie auf
anderen gleichzeitigen Fundstellen waren auch hier reicher ausgestattene Kindergräber belegt. Analogisch
zu Aszód und Mórágy ist für Svodín die Lage auf der rechten Seite charakteristisch.
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