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Predslov

Bojná a ja
Presnejšie povedané – Bojná a Jiří Janošík, autor tejto knižky, môj priateľ
a radca.
Túlam sa po archeológii už polovicu storočia a môžem zodpovedne vyhlásiť, že taký vzťah, aký má Jiří Janošík k Bojnej, sa aj na iných lokalitách vyskytuje len veľmi vzácne a ešte vzácnejšie je to, že ide o vzťah nearcheológa, človeka
z celkom iného profesijného odboru, psychológa, sociológa, filozofa, nehistorika,
určite však odborníka. Už pred viacerými rokmi ma upozornil na chybu, ktorá sa
objavila v druhom zväzku Stôp dávnej minulosti (Slovensko v staroveku) a odvtedy (spolu s Antonom Gúthom a ďalšími nehistorikmi – odborníkmi) sa stal už
tradičným čitateľom a oponentom každej mojej novej knihy – bolo ich odvtedy
už viac ako pol tucta.
Predhovor k tejto knižke, napísanej na slávu Bojnej, je teda len malou
splátkou z veľkého dlhu.
Nie je náhoda, že ma Jiří Janošík spolu s priateľom Antonom Gúthom zaviedli na moju prvú návštevu Bojnej. Stalo sa to tri roky po vydaní knihy Stopy
dávnej minulosti 3 (Zrod národa) a vtedy som po prvý raz oľutoval, že sa to
nestalo – a vlastne stať ani nemohlo – o päť rokov skôr. Zaviedli ma na prvú,
nie však poslednú návštevu; od tých čias prichádzam takmer pravidelne ako zvedavec, fanúšik, filmár, ale aj autor: už sa teším, ako do plánovanej reedície tretieho
zväzku Stôp (Zrod národa) vsuniem novú, kľúčovú kapitolu o Bojnej, o mieste,
kde možno vari najlepšie precítiť historický čas, v ktorom sa starí Slovania premenili na Slovákov.
Jiří Janošík v tejto knižke spomenul aj svoju úlohu pri vstupe Bojnej do
vedy, svoj podiel na začiatku archeologického výskumu, ktorý na Valoch už niekoľko rokov veľmi úspešne vedie Karol Pieta, ako aj úlohu iniciátora, mecenáša
a spoluautora múzea, ktorý sa zaslúžil o záchranu jedného z najdôležitejších bojnianskych objavov, bronzového zvona. Je to unikátna pamiatka aj v rámci dejín



kontinentálnej Európy, pre nás o to vzácnejšia, že sa stal celkom osobitnou, prekvapujúcou kapitolou z dejín príchodu kresťanstva na Slovensko.
Aj preto mám radosť z tejto knižky.
Pavel Dvořák

Pavel Dvořák na Valoch (foto J. Dvořák)



Slovo na úvod
Až do roku 2006 poznal Bojnú okrem rodákov, ich príbuzných a susedov
z okolitých dedín, prípadne ešte aj z Topoľčian, málokto. Hádam sa Bojňania na
mňa nenahnevajú – nebol na to dôvod. Ale naraz sa všetko zmenilo. Odborníci
a kultúrna verejnosť sa v júli roku 2006 dozvedeli, že na blízkom hradisku Valy,
známom doteraz skôr ako dobré miesto pre hubárov, sa našli unikátne pamiatky
predkov dnešných Slovákov z čias ešte pred príchodom Konštantína a Metoda.
Správa zapôsobila ako bomba.
Neobyčajný príbeh dávnej Bojnej si podmanil aj mňa, hoci o trošku skôr,
zhruba na konci 90-tych rokov minulého storočia. Vtedy sa mi ponúkla príležitosť, aby som v ňom zohral dôležitú úlohu. Nemohol som ju nevyužiť.
Moja bojnianska anabáza má však oveľa hlbšie korene. Jej počiatky siahajú
do detstva. Spomínam si, že keď som – tuším – ako jedenásť či dvanásťročné
chlapčisko našiel pri rýľovaní záhrady opracovaný kus pazúrika, priam ma ovanul
duch dávnych čias. Predstavil som si lovcov mamutov, ako si pri ohni pripravujú
večeru, zhovárajú sa o udalostiach toho dňa a tešia sa z bohatého úlovku, ktorý
im umožní nestrachovať sa nejaký čas o obživu. Pocit, že držím v ruke predmet,
ktorý pred tisíckami rokov používali moji pradávni predkovia, ma doslova fascinoval. No a obdiv k umu, životu a práci predkov ma neopustil doteraz. Vyštudoval som síce popri psychológii a sociológii aj dejiny filozofie, ale profesionálny
historik sa zo mňa nestal. Pracoval som, a veľmi rád, po celý život ako psychológ
a tešila ma pozitívna reakcia pacientov, klientov či poslucháčov. Vo voľnom čase
som však intenzívne vyhľadával či už na prednáškach, alebo v literatúre informácie a poznatky z nedávnej, dávnejšej i pradávnej histórie, osobitne z antickej
numizmatiky a včasnostredovekého zvonárstva. Navštevoval som miesta so zaujímavou históriou doma i vo svete, chodil po múzeách a výstavách s historickou,
archeologickou, numizmatickou a kampanologickou tematikou, „preliezal“ obchody a burzy so starožitnosťami, stretával sa a debatoval s odborníkmi aj záujemcami o našu minulosť.
Získal som, myslím, za ten pomerne dlhý čas celkom slušnú orientáciu
najmä v problematike rímskej cisárskej numizmatiky a v oblasti včasnostredovekého kresťanského zvonárstva v Európe. Okrem uvedených dvoch úsekov pomocných historických vied, v ktorých som nadobudol vedomosti štúdiom, sa však
nemôžem považovať a ani nepovažujem za historika – odborníka, ale za pomerne



dobre informovaného záujemcu o históriu, predovšetkým slovenskú z obdobia
včasného stredoveku.
Už sa vraciam späť k Bojnej: koncom 90-tych rokov minulého storočia som
sa začal stretávať na rôznych burzách starožitností s pomerne značným množstvom rôznych, niekedy aj veľmi vzácnych predmetov, na ktorých som poznal, že
sú slovanského pôvodu z obdobia včasného stredoveku. Išlo pritom evidentne
o archeologické nálezy z nelegálnych výkopov, ktoré sa vtedy spolu s používaním
detektorov kovov začali veľmi rozmáhať. V kapitole o bojnianskych objavoch sa
budem tejto problematike venovať osobitne, a tak v tejto súvislosti len uvediem,
že veľké množstvo, značná rozmanitosť a nevšedná krása týchto predmetov ma
nielen očarili, ale aj podnietili zistiť lokalitu ich nálezu.

Obr.1 Ženské šperky
(foto Š. Hritz)

Obr.2 Ozdoba konskej ohlávky Obr.3 Pozlátené kovanie
(foto K. Pieta)
(foto Š. Hritz)

Ako sa ukázalo, miesto pôvodu uvedených predmetov bolo v lesoch severozápadne nad obcou Bojná, predovšetkým v polohe Valy, jasne identifikovateľnej
doteraz veľmi dobre zachovaným opevnením. Na uvedenom hradisku vykonali
archeologické inštitúcie do tých čias len malé sondážne zisťovania, ktoré im nesignalizovali potenciálnu bohatosť lokality. Ja som však po zoznámení sa s kvalitou
nálezov usúdil, že musí ísť o mimoriadne významné hradisko, ktoré by bolo treba
urýchlene systematicky odborne preskúmať, lebo sľubuje celý rad prekvapujúcich
objavov. Žiaľ, v tom čase príslušné archeologické pracoviská nereagovali – pravdepodobne z kapacitných dôvodov, ako napísala v roku 2006 archeologička včasného stredoveku Tatiana Štefanovičová – na sériu upozornení, poznatkov a informácií (okrem iných aj od autora tejto publikácie) a nepodnikli adekvátne kroky,
aby sa na hradiskách nad Bojnou mohol začať odborný archeologický výskum.
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V tejto situácii som sa teda rozhodol, že získam čo najviac bojnianskych nálezov, aby som ich mohol prezentovať ako neodškriepiteľný doklad mimoriadnej
dôležitosti tejto archeologickej lokality, ktorá si preto zaslúži aj mimoriadnu pozornosť odborníkov. Veril som, že Bojná môže poskytnúť veľmi cenné informácie o počiatkoch našich národných dejín, ktoré by sa bez rozsiahleho a systematického archeologického výskumu nedali získať. Doteraz považujem za malý
zázrak, že sa archeologický výskum za takýchto okolností v Bojnej vôbec rozbehol. Podrobnejšie sa o tom zmienim v kapitole História a pozadie bojnianskych
objavov.
Teraz už čitateľ iste vie, že nemá v ruke odbornú príručku. Moje rozprávanie
sa síce opiera o výsledky historického a archeologického bádania, ale je to predovšetkým príbeh „mojej“ Bojnej, ako som ho spoluvytváral a sám prežíval.
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Obr. 4 Mapa bojnianskeho chotára
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Čo-to o Bojnej
Obec Bojná sa nachádza v nadmorskej výške 211 metrov v údolí potoka
Bojnianka pri juhovýchodných svahoch nevysokého pohoria Považský Inovec.
Jej názov má pravdepodobne pôvod ešte v praslovanskom podstatnom mene
„bojňa“, ktoré označovalo usadlosti v blízkosti miesta, kde táborili ozbrojenci.
Ako uvádza jazykovedec Rudolf Krajčovič, táto skutočnosť dáva tušiť, že história obce sa začína v ďalekej minulosti. Prvý spoľahlivý písomný doklad o existencii Bojnej pochádza však až z roku 1413.
Je pravdepodobné, že dôležité cesty na strednom Považí a Ponitrí už v dávnych časoch prechádzali okolím Bojnej. Dnes sa do obce dostaneme autom či autobusom pohodlne z Piešťan (asi 25 minút), alebo v opačnom smere z Topoľčian
(asi 15 minút). Ak cestujeme z Piešťan, za Bankou sa serpentínami vyšplháme na
sedlo Havran v nadmorskej výške 390 metrov a potom sa cez známe obce Radošinu a Nitriansku Blatnicu dostaneme do Bojnej.

Obr. 5 Cestné spojenie do Bojnej (kresba Š. Hritz)
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Asi 9 km dlhý a 4,5 km široký bojniansky chotár sa tiahne v smere juhovýchod – severozápad, pričom jeho os tvorí potok Bojnianka. Na severnej polovici
chotára rastú lesy, v ktorých sa ukrývajú slovanské hradiská, a na južnej sa zasa
nachádza orná pôda.
Od slovanských hradísk skočím pár storočí dopredu a aspoň telegraficky
uvediem niektoré základné údaje z dejín obce od prvej písomnej zmienky až po
celkom nedávne časy. Bojná prežila v 15. storočí veľký hospodársky rozvoj, a to
najmä vďaka obchodu; vtedy sa stala jarmočným a trhovým mestečkom. Žiaľ,
po tomto období prosperity prišla v roku 1530 pohroma v podobe ničivého tureckého nájazdu, počas ktorého útočníci polovicu domov v Bojnej vypálili. Už
koncom 16. storočia obec znova prosperovala, teraz však predovšetkým vďaka vinohradníctvu, ale aj remeslám a obchodu. Hospodársky rozvoj pokračoval, v 18.
storočí sa v Bojnej spomínajú štyri mlyny, pivovar, skláreň, papierne a celý rad remeselníckych cechov. Ku koncu 19. storočia však napadla a citeľne postihla bojnianske
vinohrady smrteľná choroba viniča fyloxéra, ktorá ničila vinice v celej Európe.
K chráneným historickým pamiatkam obce patrí predovšetkým rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, postavený v rokoch 1780 – 1788, ktorý však
dnešnú podobu získal až v roku 1825. Žiaľ, ďalšiu – až do 70. rokov minulého
storočia tiež chránenú historickú pamiatku – dvojpodlažnú budovu z roku 1817
s renesančným prízemím, v ktorej pedagógovia rádu Školských bratov sv. Jána de
La Salle od roku 1901 viac ako polstoročie vychovávali a učili deti, zbúrali. Je mi
smutno tiež z toho, že chátra bývalá židovská synagóga a že nedávno v obci odstránili posledné dva mlyny.
V súčasnosti žije v Bojnej viac ako 2000 obyvateľov a obec charakterizujú dynamické hospodárske aktivity (investičná výstavba, remeslá, obchod), bohatý spoločensko-kultúrny život (nové múzeum, každoročné festivaly chrámových zborov,
prehliadky prác miestnych výtvarníkov a ďalšie). Navštívte stránku www.bojna.sk,
dozviete sa viac.

Obr. 6 Bojnianska synagóga v roku 1920 (na pohľadnici I. Mallu)
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Ako asi žili
predkovia
Bojňanov
v 8. – 10. storočí
Východné predhorie Považského Inovca je sídliskovou oblasťou, o ktorej
môžeme odôvodnene tvrdiť, že má dlhú tradíciu. Už v mladšej a neskorej dobe
bronzovej (roky 1300 – 750 pred Kr.) tu vznikali opevnené sídliská (napríklad na
Marháte, najvyššom vrchu pohoria). Hradiská využívali ľudia aj v nasledujúcej
dobe železnej. Kelti, inak skvelí bojovníci a výborní hutníci a kováči, sa do okolia
Bojnej dostali v 2. storočí pred Kr. a pravdepodobne tu ťažili a spracovávali železnú rudu. Keď odišli, osídlili toto územie v 1. až 5. storočí germánski Kvádi, po
ktorých zostalo v oblasti už pomerne veľa archeologických pamiatok. Patrí k nim
aj železný zvonec so srdcom, nájdený na Hradisku v chotári obce Bojná.

Obr. 7 Železný zvonec z Hradiska pri Bojnej, 5. storočie (foto A. Gúth)
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Vedúci práve prebiehajúceho archeologického výskumu v Bojnej Karol
Pieta predpokladá, že v dnešnom chotári obce existoval v 8. – 10. storočí systém
štyroch hradísk s valmi, priekopami a opevneniami, ktoré boli všetky orientované
západným smerom, čo znamená, že mali chrániť územie pred útokmi z Považia,
z moravskej strany. Centrom tohto obranného zoskupenia je hradisko Valy v nadmorskej výške 390 – 430 m, ktoré má zhruba obličkový tvar a jeho celková rozloha aj s juhozápadným predhradím zaberá 11 ha. Je to aj z dnešného hľadiska
impozantná a rozsiahla stavba. Trvalo mi takmer pol hodiny, kým som po korune
valu obišiel celé hradisko; trasa meria totiž zhruba 1,5 km.
Niektorí odborníci tvrdia, že opevnenia hradísk z 8. – 9. storočia boli najväčším stavebným výkonom našich slovanských predkov, ktorí si vraj príslušné
technologické poznatky priniesli už zo svojej pravlasti. Ktovie...

Obr. 8 Letecký pohľad na hradisko Valy (foto I. Kuzma)

Rozmery opevnenia bojnianskych Valov sú obdivuhodné. Hoci došlo v priebehu uplynulých jedenástich storočí k ich čiastočnej deštrukcii (výška sa znížila
zrejme o 1 až 2 metre), doteraz sa z vnútornej strany zachovali do výšky 3 – 4
metrov a z vonkajšej strany dosahujú 4 – 6 metrov a niekedy aj viac, pretože častejšie nadväzujú na strmé svahy kopca. Základňa valu aj s priekopou je miestami
široká až neuveriteľných 18,5 metra. Keď si pozeráme opevnenie Valov, musíme
sa skloniť pred obdivuhodným stavebným výkonom jeho tvorcov.
Do priestoru hradiska sa vchádzalo dvoma bránami, ktoré sú umiestnené
oproti sebe a ktoré spája cesta; juhozápadná smeruje na Považie, severovýchodná
na Ponitrie. Je veľmi pravdepodobné, že aj dnes chodíme po tej istej ceste ako naši
predkovia v 8.-10. storočí.
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Obr. 9 - 10 Opevnenie hradiska Valy zvonka a zvnútra (foto A. Gúth)

Kto sa bude chcieť pokochať pohľadom na toto úctyhodné dielo našich
predkov, čaká ho pri peknom počasí príjemná prechádzka. Keď minie posledné
bojnianske domy a prípadne sa občerství v reštaurácii rekreačného strediska Ranč,
má pred sebou ešte päťkilometrovú trasu po neustále opravovanej, ale aj tak mnohými výmoľmi posiatej lesnej ceste. Zdá sa mi, že pre nového návštevníka Valov
nie je rozmiestnených dostatok smeroviek, a preto mapa či informovaný sprievodca mu iste prídu vhod.

0br. 11 - 12 Konštrukcia dreveno-hlinených slovanských valov s kamenným múrom
(podľa R. Procházku)

Ako všetky obranné valy slovanských hradísk z 8.-9. storočia, aj bojnianske
opevnenie malo pomerne zložitú a asi aj po celom obvode nie rovnakú drevenohlinenú konštrukciu: vytvárali ju vonkajší kamenný múr, vnútorné komory s hlineno-kamennou výplňou a v základoch celej konštrukcie mohutné drevené trámy
s prúteným výpletom vystuženým stĺpikmi. Na korune valu bola ešte ochodza
s palisádou.
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Keď sa občas zamýšľam nad týmto vynikajúcim bojnianskym stavebným
dielom, znova a znova mi prichádzajú na um stále nezodpovedané otázky. Aj
keď možno schopnosti a zručnosti našich dávnych slovanských predkov doteraz
skôr podceňujeme, predsa sa pýtam: ako mohli pred jedenástimi storočiami, keď
žili v zemniciach s tým najjednoduchším možným vybavením, boli negramotní,
dožívali sa zväčša veku nie viac ako 40 rokov, museli v ťažkých podmienkach
zháňať obživu, a pri tom všetkom ešte aj čeliť rôznym nástrahám a nepriateľom,
teda kedy, ako a za aký čas naplánovali, vyprojektovali, zorganizovali a vybudovali takú zložitú a rozsiahlu stavbu? Ťažko sa hľadajú odpovede. Veď všetky činnosti spojené s prípravou a výstavbou 1,5 km bojnianskych opevnení vyžadovali
vtedy iste stovky hodín práce projektantov a organizátorov, drevorubačov, tesárov, kamenárov, kopáčov, kočišov a ich závozníkov a ďalšie tisícky hodín robotníkov – staviteľov. Koľko ľudí muselo na tejto stavbe pracovať, aby sa dokončila za osem mesiacov predpokladanej stavebnej sezóny v jednom roku? Päťsto?
Šesťsto? A odkiaľ prišli, keď v tom čase mali sídliská 40 – 60 obyvateľov? Alebo
opevnenie stavali zotročení zajatci? Ako sa stavitelia stravovali a kde bývali? Kto
ich riadil a organizoval? Z akých zdrojov a kto vlastne náklady na stavbu uhrádzal?
Veľa otázok a aspoň pravdepodobných odpovedí málo. Zrejme si budeme musieť
na ne ešte počkať.
Niektoré fakty o opevnení bojnianskych Valov sú už predsa len k dispozícii.
Aj keď zatiaľ presnejšie datovanie ich vzniku chýba – predpokladá sa, že to bolo
niekedy na prelome 8. a 9. storočia, o čase ich zániku vieme viac. Je možné, aj keď
zatiaľ archeologicky nepotvrdené, že k nemu došlo po prvýkrát po roku 830, keď
v rámci moravskej expanzie knieža Mojmír vyhnal Pribinu z Nitry a v tom čase
zničil tiež neďaleké pribinovské hradisko v Pobedime. Po tomto dobytí život na
Valoch pokračoval, aj keď zrejme vo veľkomoravskom období stratilo hradisko
svoj predchádzajúci strategický význam. Valy definitívne zanikli – a to sa vie skutočne relatívne presne – okolo roku 920 v dôsledku maďarského útoku. Dokázala
to rádiokarbonová analýza zhorených driev z konštrukcie opevnenia. Skúmaním
letokruhov sa zase bezpečne zistilo, že jedno z brvien použitých vo vale blízko
severovýchodnej brány hradiska pochádza zo stromu zoťatého v roku 894. Tesne
po tomto dátume muselo teda dôjsť k rekonštrukcii či oprave opevnenia.
Ako vtedajší Bojňania žili? Rovnako ako na iných slovanských hradiskách
a sídliskách tých čias obývali zväčša zemnice, ale asi aj nadzemné zrubové obydlia.
Archeológovia doteraz (2011) na Valoch odkryli základy siedmich zemníc, čo iste
zďaleka nie je s ohľadom na malú plochu hradiska, ktorá je zatiaľ preskúmaná, ich
konečný počet. Po predpokladaných zrubových obydliach sa zistili len neisté stopy.
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Obr. 13 Zvyšky zhorenej drevenej konštrukcie opevnenia Valov (foto K. Pieta)

Zemnice ako príbytok rodiny – rodičov a ich detí – mali zväčša pravouholníkový pôdorys a zaberali plochu 9 – 12 štvorcových metrov. Základy siahali do
zeme minimálne 30 cm. Je zaujímavé, že niektoré z preskúmaných zemníc na bojnianskych Valoch mali základy sčasti vyhĺbené v skalnom podloží, ktoré tu často
vystupuje až na povrch. V interiéri bojnianskej zemnice nájdeme vždy kamennú
pec, celkom iste tam bolo lôžko (po ktorom, rovnako ako po stoličkách či kožušinách, ktoré mohli slúžiť na tepelnú izoláciu, už dnes nenájdeme ani stopy),
ďalej sa tu našli časti žarnova na mletie obilia, občas zachované keramické hrnce,
ale vždy keramické črepy, niekedy železné obruče a držadlá z pôvodne drevených
vedierok.

Obr. 14 Slovanská zemnica
(námet a kresba L. Galuška)

Obr. 15 Základy zemnice s ohniskom na Valoch
(foto Š. Hritz)
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Veľmi často v základoch zemníc objavujeme železné nožíky alebo ich
zlomky; veď išlo o predmety dennej potreby. Možno vás prekvapím – na bojnianskych Valoch sa občas nájdu aj kľúče a vnútorné západky zámok, museli tam teda
pôsobiť zlodeji! Ľudská povaha sa zrejme ani v tomto smere veľmi od tej dnešnej
nelíšila.

Obr. 16 Kľúče a západka zámky z Valov
(foto Š. Hritz)

Obr. 17 Nákres otvárania zámky hákovým
kľúčom (podľa B. Klímu)

Nadzemná konštrukcia zemnice bola zrubová. Časti múru s dverovým
otvorom, ako aj protiľahlý múr boli upletené z prútia a omazávali ich hlinou, aby
lepšie udržiavali teplo. S pozostatkami tejto hliny – mazanice sa stretávame aj
v zásypoch bojnianskych zemníc. Strechu mala zemnica sedlovú, zvyčajne siahala
až po zem. Ako krytina sa používali slamené či trstinové otiepky. Samozrejme, že
z týchto častí obydlí sa nezachovalo vôbec nič.
K vybaveniu slovanských domácností patril v 8. – 9. storočí aj železný kotol
na varenie. Do dnešných čias sa zachovali skutočne len vo vzácnych prípadoch,
na Slovensku okrem jedného fragmentu jestvujú len dva celé exempláre a jeden
z nich pochádza z Bojnej. Bol ukrytý v severovýchodnej časti valu.

Obr. 18 Železný kotol z hradiska Valy (foto Š. Hritz)
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Okrem základov zemníc zistili archeológovia na Valoch doklady existencie
dvoch relatívne veľkých nadzemných kamenných stavieb, jednu s rozmermi 6 x 6 m
a druhú väčšiu, ktorá sa rozkladala na ploche 7,5 x 9,5 m. Obidve sa nachádzajú
v strede hradiska a pravdepodobne slúžili ako významné hradiskové architektúry:
menšia bola možno dokonca sídlom nám neznámeho kniežaťa či aspoň hradiskového vojenského veliteľa a druhá sa mohla používať ako zhromaždisko členov
vojenskej družiny. Ktovie. Rozhodne išlo v tej dobe o stavby mimoriadneho významu.

Obr. 19 Deštrukcia kamennej stavby v centre hradiska Valy (foto Š. Hritz)

Koľko ľudí žilo na hradisku Valy ? Sto? Stopäťdesiat? Nevieme to zatiaľ povedať. Iste boli medzi nimi príslušníci vojenskej družiny a remeselníci. Napriek
množstvu nájdených poľnohospodárskych nástrojov roľníci medzi nich zrejme
nepatrili. Veď na výšinnom hradisku a ani v okolitom horskom prostredí podmienky na ich prácu neboli. Do úvahy prichádzajú len nížinné sídliská vo vzdialenosti 3 – 5 km od hradiska. Na Valoch sa však celkom iste poľnohospodárske
nástroje vyrábali a obchodovalo sa tu s nimi. A tak nám prichodí zoznámiť sa s najdôležitejším sortimentom pracovných nástrojov roľníka v 8. – 10. storočí z okolia
Bojnej . Jeho práca spočívala predovšetkým v príprave pôdy. Na drevenom radle
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mal pripevnenú železnú radlicu päťuholníkového tvaru, ktorá pôdu rozrývala, ale
neobracala. Aby bol tento proces účinnejší, v radle mal kolmo k zemi zastoknuté
čerieslo (dlhý nôž), ktoré už pred radlicou pôdu rozrezávalo.
Na okopávanie slúžili menšie motyčky a väčšie klčovnice. Trávu kosili vtedajší roľníci kosou, ale obilie žali kosákmi, a to tak, že jednou rukou uchopili hrsť
stebiel a kosákom v druhej ruke ich zrezali asi v polovičke výšky. Všetky uvedené
poľnohospodárske nástroje sa na Valoch našli vo väčšom počte; občas k nim pribudol zohnutý nôž na zrezávanie konárikov či malý styk, ktorý asi slúžil na čistenie radlice.

Obr. 20 Poľnohospodárske nástroje z Valov
(foto Š. Hritz)

Obr. 21 Kresba radla s čerieslom a radlíc
(úprava Š. Hritz)

Na bojnianskych Valoch žilo a pracovalo veľa remeselníkov: doteraz archeológovia odkryli dve vyhne – jednu na západnom predhradí a druhú v centrálnej
časti hradiska. O rozsiahlej činnosti miestnych kováčov svedčia nálezy takmer
dvoch tisíc železných sekerovitých hrivien, ktoré síce slúžili najmä na začiatku 9.
storočia aj ako platidlo, ale rovnako boli kováčskym polotovarom na výrobu železných predmetov. Ich veľký počet odborníkov ohromil. Rozmach tohto remesla
v Bojnej dokladajú aj nálezy viacerých kusov náradia, akými sú kladivá, kliešte, nákovy, rovnako ako objavené sklady železných zlomkov a nefunkčných železných
predmetov.
O činnosti bojnianskych tesárov, stolárov a debnárov svedčia nálezy sekier,
píl, rôznych vrtákov, obojstranných nožov, ale aj klincov, skôb, kramlí a hákov, ako
aj obručí a držadiel vedierok.
Mimoriadne cenným nálezom z bojnianskych Valov je rydlo a kovotepecké
kladivko, ktoré dokladajú na hradisku šperkársku výrobu. Tento prekvapujúci fakt
naznačuje, že Valy boli aspoň istý čas sídlom vysokopostavenej osoby v hierarchii
vtedajšej spoločnosti. Mohlo to byť hádam aj knieža.
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Obr. 22 Hrivny z bojnianskych Valov (foto A. Gúth)

No a nálezy keramických praslenov dokladajú na Valoch aspoň istú časť textilnej výroby, aj keď v tom čase sa pradeniu zrejme venovali ženy v každej domácnosti (praslen je zotrvačníkové závažie vretena, ktorého rotačný pohyb umožňuje
priasť vlákno).

Obr. 23 Rydlo a kovotepecké kladivko z Valov
(foto Š. Hritz)

Obr. 24 Schéma pradenia
(podľa H. Březinovej)
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Veľa indícií naznačovalo, že na bojnianskych Valoch sídlila v 9. storočí významná vojenská družina. Pokiaľ hradisko malo centrálne miesto v obrannom
systéme stredného Ponitria, ktoré je orientované na západ k strednému Považiu,
potom by bolo pochopiteľné, že sa tu vtedy nachádzala stála vojenská posádka.
V tom čase to mohla byť len kniežacia družina, veď išlo o vojenských profesionálov, ktorých si mohol dovoliť vydržiavať jedine veľmož s primeranou mocou
a dostatočnými ekonomickými zdrojmi. Znova sa teda vynára otázka: malo doteraz neznáme slovanské knieža na Valoch v 9. storočí sídlo? Nádhera tamojších nálezov ozdôb takúto možnosť podporuje. Spomínam si, ako som svojho
času zostal v nemom úžase nad kovaniami opaska či jazdeckou súpravou pozostávajúcou z ostrohy a prevliečky spínacieho remienka, ktoré boli zdobené zlatom
a striebrom.

Obr. 25 – 27 Zlatom zdobené nákončie, prevliečka a kovanie opaska (foto Š. Hritz)

Nálezy bojových sekier (asi hlavnej zbrane slovanských bojovníkov tých
čias), kovania pošvy bojového noža a unikátneho koncového kovania pošvy meča
bohato zdobeného striebrom s motívmi sokola, existencia desiatok železných
streliek zo šípov a takmer stovky ozdôb mužského opaska potvrdzujú prítomnosť vojenskej družiny na Valoch. Ozdoby opaska a jeho nákončia boli v tom
čase veľmi obľúbenou súčasťou mužskej garderóby, najmä vyššie spoločensky
postavených jedincov, teda elity. Okrem toho všetci vojenskí príslušníci kniežacej
družiny nosili opasky.
Medzi predmety vojenského charakteru patria aj jazdecké ostrohy (na Valoch ich našli viac ako dve desiatky), strmene a konské uzdy, ako aj tzv. krížové
kovania zdobiace konskú ohlávku. Vlastniť bojového koňa a jazdeckú zbroj a výstroj si mohol vtedy dovoliť málokto, iba jedinec s vysokým postavením; len zbroj
a výstroj jazdca predstavovala cenu 45 kráv! Stojí za zmienku, že na Valoch arche-
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Obr. 28 Bojové sekery, zubadlo,
ostroha a strelka (foto K. Pieta)

29 Kovanie pošvy bojového
noža (foto A. Gúth)

Obr. 30 Nákončie
(foto Š. Hritz)

ológovia našli aj fragmenty krúžkovej ochrannej košele jazdcov, čo je mimoriadne
vzácny objav, veď zhotoviť pancier zo vzájomne prepojených kovových krúžkov
bola technicky značne náročná úloha.
Nemožno v tejto súvislosti obísť ani z dnešného pohľadu dosť tienistú, ale
v 9. storočí zrejme normálnu spoločenskú inštitúciu, ktorou bolo otroctvo. Žiaľ,
nemáme nateraz žiadne presnejšie informácie o jeho vtedajšej podobe, ale nález
otrockých okov s reťazou na bojnianskych Valoch je takpovediac rukolapným dôkazom jeho existencie na hradisku. Boli otrokmi miestni „zločinci“, alebo vojnoví
zajatci? Otročili tu pri stavebných prácach? Kupčilo sa tu s nimi? Nevieme.
Štúdium nájdených artefaktov má zásadný význam na stanovenie relatívne
presného časového úseku, v ktorom na hradisku Valy pulzoval život. Podľa názoru Karola Pietu prevažná a rozhodujúca časť spoľahlivo datovateľných bojnianskych archeologických nálezov pochádza z predveľkomoravského obdobia
z prvej polovice 9. storočia.

Obr. 31 Otrocké okovy s reťazou z bojnianskych Valov (foto K. Pieta)
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História a pozadie
bojnianskych
objavov
Ťažko si vieme predstaviť, že by si v druhej polovici 19. storočia, keď sa
začali aj niektorí rozhľadení slovenskí učitelia či farári zaujímať o minulosť vlastného národa, niekto z Bojnej alebo jej okolia nebol všimol impozantné hradby
na Valoch a nerozpoznal, že ide o ľudský, a nie prírodný výtvor. Prvá písomná
zmienka o bojnianskych Valoch sa však objavila až v roku 1912 z pera Ľudovíta Németha. Tento kňaz na odpočinku v ústave Školských bratov v Bojnej si
urobil v roku 1910 s niekoľkými žiakmi tamojšej cirkevnej školy jednodňový výlet
na Valy. Svoje postrehy o hradisku uverejnil v budapeštianskom archeologickom
časopise, pričom viac-menej intuitívne, ale v podstate správne odhadol, že ide
o staré slovanské opevnenie. Až o polstoročie neskôr, začiatkom 60. rokov 20.
storočia urobili pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre na Valoch sondážny prieskum, na ktorého základe usúdili, že ide o hradisko z veľkomoravského
obdobia, a informáciu o tom uverejnili v archeologickej publikácii o slovanských
hradiskách na Slovensku. Potom sa opäť tri desaťročia okolo Bojnej rozhostilo
ticho. Bolo to však ticho pred búrkou. V druhej polovici 90. rokov 20. storočia
sa začali objavovať viaceré signály, že sa na Valoch a v ich okolí niečo deje. Rozšíril sa počet cudzích, zväčša motorizovaných návštevníkov, po ktorých zostávali
v bojnianskych lesoch horšie či lepšie zahádzané jamky alebo dokonca jamy. Bolo
jasné, že s hubárčením to nemá nič spoločné. Išlo o nepovolené archeologické
„sondy“, v nich súkromní hľadači pomocou detektorov kovov vyhľadávali predmety, o ktorých vedeli či predpokladali, že majú historickú, a teda aj obchodnú
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cenu a dajú sa výhodne speňažiť. Aj v Bojnej sme sa tak stali svedkami smutného
javu, ktorého riešenie trápi kultúrnu verejnosť všade na svete.
Roku 2003 oficiálne sondážne práce na bojnianskych Valoch obnovil bádateľ Karol Pieta z Archeologického ústavu SAV a dospel k prevratným zisteniam, ktorým sa budeme venovať v kapitole Bojnianske unikáty. Po mimoriadnom
úspechu výstavy o najnovších bojnianskych nálezoch v Ponitrianskom múzeu
v Nitre roku 2006 došlo vo výskume bojnianskej problematiky k zásadnému prelomu. Vďaka osobitnej finančnej podpore vlády SR sa tu mohol roku 2007 začať
rozsiahly systematický archeologický výskum, ktorý bude pokračovať minimálne
do roku 2014. Pod vedením Karola Pietu sa v Bojnej usilovne kope a báda.

Obr. 32 Práce vo východnej časti opevnenia hradiska Valy (foto Š. Hritz)

Doteraz (2010) archeológovia preskúmali asi pol hektára z celkovej rozlohy
11 hektárov hradiska Valy a pracovali aj na ďalších plochách v okolí. Vôbec to nie
je málo. Na mikulčických Valoch s porovnateľnou plochou hradiska sa za viac ako
50 výskumných sezón preskúmala z nej len o niečo viac ako polovica.
Na archeologických prácach sa v bojnianskych lokalitách vystriedalo už niekoľko stoviek pracovníkov a brigádnikov. Okrem viac-menej stabilnej skupiny
dôchodcov z Bojnej sú to zväčša slovenskí študenti archeológie, ale aj chlapci
a dievčatá z Francúzska, Veľkej Británie, Česka či Poľska. Osobitnú kapitolu
tvoria brigádnici, ktorých do Bojnej priviedla túžba byť „pri tom“. Veľkú iniciatívu v tomto smere prejavila učiteľka Základnej školy v Lúkach pod Makytou
Mária Rouyerová, ktorá sa hneď, ako zachytila príslušnú informáciu z médií, sama
vybrala na „miesto činu“. Cestou z Bojnej na Valy stretla vedúceho výskumu.
Bez problémov ho spoznala. Vyviezol ju na hradisko, porozprával o svojej práci
a vtedy vzniklo medzi nadšenou pani učiteľkou a Bojnou silné puto, ktoré trvá
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doteraz. Nielenže Valy každoročne navštevuje a zúčastňuje sa na všetkých bojnianskych akciách spojených s minulosťou Bojnej a že túto obec propaguje na
svojej škole, v bydlisku a jeho okolí, ale raz prišla aj so skupinou žiakov, a druhýkrát s kolegyňami učiteľkami. Aj jedni aj druhé si vyskúšali každodenný archeologický chlebík na vlastnej koži. Keď pri odkrývacích prácach našli v sonde keramický črep, radovali sa, ako keby boli našli zlatú mincu.

Obr. 33 M. Rouyerová na vernisáži výstavy o Bojnej v Brne, 2008 (foto Š. Hritz)

Ale do Bojnej chodí pravidelne brigádničiť ešte jedna zaujímavá skupina
ľudí z okolia bratislavského lekára a profesora Antona Gútha, o ktorom bude ešte
na stránkach tejto publikácie reč. Vždy jeden víkend cez prázdniny sa jeho ľudia
poberú „relaxovať“ na bojnianske Valy, aby oni a ich deti mali na čo spomínať,
keď už Bojná vydá všetky svoje tajomstvá. No čo sa však nestalo – manželka Antona Gútha v roku 2008 pri čistení plochy základov vyhne v centrálnej časti hradiska našla železné srdce štvrtého bojnianskeho zvona! Neuveriteľné!

Obr. 34 A. Gúth s manželkou a priateľmi na
Valoch (foto K. Pieta)

Obr. 35 Šťastná chvíľa objavu zvonového srdca
(foto A. Gúth)
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Na bojnianskych Valoch sa každoročne objavujú nové architektúry a stovky
archeologických nálezov. Žiaľ, vytúžené základy bojnianskeho kostola sa zatiaľ
nenašli; ale nezúfajme – na břeclavskom Pohansku iba nedávno objavili základy
druhého kostola, a to, prosím, po viac ako päťdesiatich archeologických sezónach.
Tu trochu odbočím od hlavnej témy a vyjadrím sa k závažnej problematike
vzťahu archeológov, súkromných zberateľov a nelegálnych hľadačov, pretože významne ovplyvnil celý novodobý príbeh o Bojnej.
U nás existujú rovnako ako všade v kontinentálnej Európe inštitúcie – jednak
štátne, ale aj súkromné so štátnou licenciou –, ktoré v súlade s platnou legislatívou
môžu ako jediné vykonávať archeologický výskum. Jeho výsledky sú potom predmetom vedeckého bádania archeológov, ozrejmujúceho okrem iného historické
súvislosti obdobia a územia, z ktorých pochádzajú. Niektoré predmety nájdené
pri archeologickom výskume, najmä tie atraktívne, vzácne alebo krásne, sa stávajú
exponátmi verejných muzeálnych zbierok či výstav. Na druhej strane existujú súkromní zberatelia, ktorí sa snažia získať archeologické nálezy do svojich privátnych
zbierok a sú ochotní za ne zaplatiť. Objavovali sa, aj keď možno iba ojedinele,
už v staroveku; viacej ich bolo v stredoveku najmä medzi šľachtou, no a v novoveku sa (v závislosti od zmien životného štýlu obzvlášť stredných vrstiev) s nimi
roztrhlo vrece. Preto vznikol celosvetový obchod so starožitnosťami a archeologickými vykopávkami s mnohamiliardovým obratom ročne. Okrem starožitníkov
a zberateľov tento trh zásobuje množstvo rôznych priekupníkov a, žiaľ, aj nelegálnych hľadačov či priamo kriminálnych vykrádačov archeologických lokalít. Od
tejto výnosnej činnosti ich neodrádza ani hrozba prísnych trestov (v staroveku to
bol aj krutým spôsobom vykonávaný trest smrti).
Mal som zmiešané pocity nadšenia aj zármutku, keď som v Metropolitnom
múzeu v New Yorku uvidel atraktívnu zbierku ozdôb z neskorej doby bronzovej,
z ktorých minimálne dlhá ihlica typu Malá Vieska, ale aj niektoré ďalšie predmety
nápadne pripomínali podobné nálezy zo Slovenska. Všetky exponáty múzeu darovali Američania, uvedení plnými menami. Ako ich získali? No na trhu so starožitnosťami v USA! A možno pochádzajú zo Slovenska.
Súkromných hľadačov archeologických pamiatok na Slovensku (patria
k nim nielen Slováci, ale aj ich „kolegovia“ z okolitých krajín) by som diferencoval. Patria k nim zanietení nadšenci – zberatelia, ktorí sa zaujímajú o historické
súvislosti nálezov, budujú si vlastné zbierky a zvyčajne so svojimi „objavmi“ neobchodujú. Nezriedka poskytnú nájdené predmety archeologickým inštitúciám na
zdokumentovanie. Ale aj tak ich vinou archeológovia často nezistia pre odborníka
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dôležité informácie o okolnostiach nálezu. Väčšina súkromných hľadačov na Slovensku s nájdenými predmetmi však obchoduje (niektorí z nich majú tiež svoje
vlastné zbierky), dokonca aj na verejných burzách a občas, pravdaže, prostredníctvom starožitníctiev i s oficiálnymi archeologickými inštitúciami. Aj u nás jestvuje
zopár organizovaných skupín hľadačov, ktorí „pracujú“ v hlbokej ilegalite, špecializujú sa na získanie vzácnych archeologických vykopávok, a tie potom predávajú
predovšetkým zahraničným starožitníkom.
Teraz niekoľko poznámok k súkromným zberateľom archeologických nálezov na Slovensku. Tí rovnako ako vo všetkých európskych štátoch s výnimkou
Veľkej Británie a Slovinska vlastnia svoje zbierky nelegálne. Niektorí ich budujú
v utajení pred kýmkoľvek a iní, ak si postupne s niektorým archeológom vytvorili
vzťahy vzájomného rešpektu, ponúknu mu svoje zbierkové predmety na zdokumentovanie alebo – zatiaľ len výnimočne – získané predmety archeologickej inštitúcii darujú.
Zaujímavú informáciu o zberateľstve mám zo zahraničia: Bulharsko využilo
na svoju štátnu reprezentáciu roku 2007 v Bruseli a roku 2009 v Moskve výstavu
s názvom Zachránené poklady starovekej Thrácie zo zbierky Vasila Božkova.
Uvedená kolekcia takmer stovky mimoriadne exkluzívnych predmetov thráckeho umenia, ktoré patrí k vrcholom svetovej umeleckej tvorivosti, zhromaždil
zámožný zberateľ kúpou doma i vo svete. V predslove ku katalógu moskovskej
výstavy Vasil Božkov vyslovuje presvedčenie, že vytvorenie každej zbierky podobného charakteru nie je len otázkou možností a šťastia, ale aj vlastnej angažovanosti pri záchrane kultúrno-historického dedičstva. Súhlasím.
Ako reagujú na túto situáciu súčasní slovenskí archeológovia? Sú medzi nimi
takí, ktorí zastávajú „tvrdú líniu“ a nijaké nálezy získané mimo oficiálneho archeologického výskumu neberú na vedomie, nezohľadňujú ich a nekomentujú. Jednoducho pre nich neexistujú. Väčšia časť archeológov však zastáva v praxi liberálnejšie postoje a s niektorými zberateľmi a dokonca aj hľadačmi udržiavajú vzťahy,
ktoré majú isté znaky spolupráce. Archeológovia získavajú neobyčajne cenné informácie o nálezových lokalitách, ktoré ďalej skúmajú, a už objavené predmety si
zdokumentúvajú. Na revanš takto spolupracujúcich zberateľov či hľadačov nekriminalizujú. Vyzerá to však trochu ako hra na slepú babu. Všetci zúčastnení vedia,
o čo ide, ale zároveň sa všetci tvária, že vlastne nič nevedia.
Môžem v tejto súvislosti len uvítať skutočnosť, že napríklad v Archeologickom zborníku Slovenského národného múzea v Bratislave bolo roku 2009
uverejnených sedem štúdií a článkov o nálezoch či predmetoch zo súkromných
zbierok, ktoré oficiálne neexistujú. Trochu schizofrenické, však?
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Už sa vraciam do Bojnej, ale ešte stále v rámci práve komentovaných súvislostí. Minimálne dve slovenské múzeá odkúpili od hľadačov (iste, prostredníctvom obchodov so starožitnosťami, inak by to ani nebolo možné) istú časť bojnianskych archeologických nálezov a vystavujú ich. Spolu s ďalším zberateľom
sme v roku 2006 zapožičali Ponitrianskemu múzeu na jeho prelomovú výstavu
o Bojnej nálezy, ktoré predstavovali 45% všetkých exponátov; a ešte toho istého
roku sme darovali uvedené predmety Archeologickému ústavu SAV v Nitre, ktorý
ich vystavuje vo svojej muzeálnej expozícii v Bojnej. Ide o viac ako 70% tam vystavených exponátov, teda o podstatnú časť. Odhadujem, že situácia v iných, a nielen
slovenských múzeách nie je veľmi odlišná. Významná časť exponátov pochádza
z iných zdrojov, ako sú štandardné archeologické výskumy. Majú tam však oprávnene svoje miesto, pretože sú tiež súčasťou kultúrneho dedičstva národa.
Osobitný príbeh mimoriadnej dôležitosti na túto tému režíroval začiatkom
prvej dekády tohto storočia nitriansky archeológ Karol Pieta, ktorého budem
v tejto publikácii spomínať ešte viackrát. Vďaka jeho komunikatívnosti a diplomatickým schopnostiam sa mu pošťastilo zo súkromnej zbierky získať a pre slovenskú kultúru zachrániť dnes už všeobecne známy unikátny súbor bojnianskych
pozlátených plakiet s kresťanskými motívmi a prvým príkladom použitia písma
z čias ešte pred príchodom Konštantína a Metoda. Stojí za zmienku, že finančné
prostriedky na celú transakciu sa mu podarilo zabezpečiť vďaka veľkorysému
sponzorstvu SPP, Dusla Šaľa a Agrokomplexu Výstavnictvu Nitra (ako zvyčajne
sa príslušná finančná čiastka v relevantných štátnych inštitúciách nenašla).
Na záver týchto úvah ešte malý doplnok. Súčasný stav nelegalizovanej a viacmenej trpenej „spolupráce“ archeológov s časťou zberateľov a hádam aj s niektorými hľadačmi nepovažujem za normálny, pôsobí trápne. Všetci vieme, že prax sa
diametrálne odlišuje od litery, ale aj ducha platných zákonov. Je síce potešiteľné, že
zodpovedný pracovník Ministerstva kultúry SR Tomáš Michalík vyvíjal iniciatívu
aspoň na čiastočnú legislatívnu úpravu v tomto smere, ale zrejme ani jeho návrhy
nemajú šancu presadiť sa. Škoda. Pre nás znie takmer neuveriteľne, že vo Veľkej
Británii dostal nedávno súkromný nálezca používajúci detektor kovov rovnako
ako vlastník príslušného pozemku, na ktorom sa nález nachádzal, za odovzdanie
zlatého pokladu zo 7. storočia do Britského múzea fantastickú čiastku 1,8 milióna
libier, čo predstavuje trhovú hodnotu pokladu. Na porovnanie: u nás platí, že nálezca, ktorý odovzdá archeologický predmet, má nárok na odmenu až do výšky
100% hodnoty drahého kovu, pokiaľ je artefakt zo zlata či striebra, a 20% odhadnutej ceny ostatných predmetov. V ktorom múzeu máme za takýchto okolností

32

Obr. 36-37 K. Pieta na bojnianskych Valoch (foto Š. Hritz)

hľadať poklady neuveriteľne krásnych bronzových predmetov zo Slovenska doby
bronzovej?!
Na podporu snáh o záchranu nášho kultúrneho dedičstva z archeologickej
oblasti mám jeden návrh, aby sa totiž zaužíval podobný postup ako v spomínanom newyorskom Metropolitnom múzeu, kde má každý archeologický exponát
pod vysvetľujúcim textom meno darcu či sponzora. Zrejme tamojší mecenáši si
považujú za česť kúpiť nejaký vzácny historický predmet a darovať ho múzeu.
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Bojnianske unikáty
Bojnianskym archeologickým nálezom číslo jedna je nesporne súbor šiestich pozlátených plakiet z kresťanského prenosného oltára či relikviára. Ako som
už uviedol, na ich záchrane má hlavnú zásluhu Karol Pieta z Archeologického
ústavu SAV v Nitre. Je skutočne obdivuhodné, že on, ktorý je renomovaným
odborníkom na keltskú archeológiu a v tejto oblasti plní nespočetné úlohy bádateľské a vedecko-organizačné, začiatkom prvého decénia tohto storočia ako
prvý a v tom čase medzi odborníkmi ako jediný rozpoznal mimoriadny význam
slovanskej archeologickej lokality na bojnianskych Valoch. V roku 2003 vykopal
sondu na mieste, kde sa pred časom pozlátené plakety našli a dohľadal niekoľko
ich ďalších zlomkov i časť kruhovej obruby jednej z nich. Okrem iného tým jednoznačne potvrdil aj miesto nálezu.

Obr. 38-39 Miesto nálezu pozlátených plakiet na západnom predhradí bojnianskych Valov (foto Š. Hritz)

Zachovalo sa šesť bojnianskych plakiet, z toho štyri kruhové s priemerom
okolo 15 cm a dve v tvare rovnoramenného kríža s priemerom okolo 13 cm.
Okrem nich sa zachovali dve celé obruby plakiet a polovica tretej, pričom ich vonkajší priemer dosahuje zhruba 20 cm a šírku okolo 2 cm. Plakety aj obruby boli
vyhotovené z medeného plechu, potom ich tepaním a modelovaním vyzdobili
a nakoniec v ohni pozlátili.
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Bojnianske plakety študovali okrem slovenských aj rakúski a nemeckí archeológovia. Zahraniční odborníci ich aj čistili, reštaurovali a konzervovali. Nemeckí
bádatelia došli k názoru, že vznikli vo východofranskom kultúrnom okruhu niekedy v rokoch 780 – 820. Aj Karol Pieta sa prikláňa, najmä s ohľadom na použitie
latinských písmen, k pravdepodobnosti západoeurópskeho pôvodu plakiet. Rakúski odborníci pripúšťajú však ich domáci, slovanský pôvod. Slovenský historik
výtvarného umenia Martin Vančo mieni, že plakety sú domáceho, veľkomoravského pôvodu (podľa neho vznikli až v rokoch 863 - 900) a boli vytvorené údajne
podľa byzantských vzorov (vrátane písma). Veľkomoravský pôvod plakiet zdôvodňuje uvedený autor aj podobnosťou výtvarného spracovania oranta (kňaza
s rukami v lakti zodvihnutými) na mikulčickom nákončí a na bojnianskej plakete.
Myslím, že bude zaujímavé, keď k jeho dvom príkladom pridám tretí, a to vyobrazenie oranta na medenej plakete relikviára, pochádzajúceho z franského kultúrneho
prostredia na území dnešného Francúzska, ktorá je však datovaná do 7. storočia!

Obr. 40 Mikulčický orant
(2. pol. 9. st.) podľa L. Galušku

Obr. 41 Bojniansky orant (1.
pol. 9. st.) foto G. Gattringer

Obr. 42 Franský orant (7. st.)
podľa A. Nováka

Rakúski bádatelia zistili zaujímavú skutočnosť, že totiž bojnianske plakety
boli síce vytvorené v jednej šperkárskej dielni, ale pochádzajú z rúk dvoch remeselníkov. Ich „rukopis“ presne identifikovali – okrem iného aj na odlišnom spracovaní
písmen. Upozornili, že predtým, ako šperkári dali plaketám konečnú výtvarnú podobu, predkreslili figúry aj písmená (jemne vyryli do podkladu línie želaného tvaru),
pričom sa výsledná podoba niekedy nezhodovala s predkreslenou.
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Obr. 43 Predznačená línia
písmena D (foto G. Gattringer)

Obr. 44 Predznačené, ale nerealizované línie na
suknici oranta (foto G. Gattringer)

Vedecká diskusia o ikonografickom vzore a časovom zaradení bojnianskych
plakiet nič neuberá na ich jedinečnosti, kráse a kultúrno-historickom význame.
Iste budú ešte dlhý čas predmetom skúmania a odborných diskusií. Ale rovnako budú priťahovať oči ľudí, ktorí sa chcú potešiť pohľadom na dielo našich
predkov z čias ich prvých kresťanských krôčikov.

Obr. 45-50 Krása bojnianskych plakiet (foto G. Gattringer)

Vo vnútornej strane juhozápadného opevnenia bojnianskych Valov bola až
do roku 1997 ukrytá ďalšia unikátna pamiatka prvých slovanských kresťanov na
našom území – bronzový zvon so železným srdcom. Je vysoký o niečo viac ako
20 cm a jeho hmotnosť presahuje 2 kg.
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Zrejme celkom náhodou dostala každoročná prehliadka chrámových zborov
v Bojnej názov „Bojnianske zvony“, ktorú od roku 2004 organizuje spevokol pri
kostole Všetkých svätých v Bojnej. Jej prvý ročník sa totiž uskutočnil skôr, ako sa
Bojňania dozvedeli, že z ich chotára pochádza vzácny, tisíc rokov starý zvon, čo
už za dávnych čias zvolával kresťanov na omše a modlitby. Veriaci na týchto náboženských zhromaždeniach asi tiež spievali, hoci celkom inak ako dnes.
Dejiny zvonov siahajú však hlboko do predkresťanských čias a je pravdepodobné, že v ich takmer päťtisícročnej histórii prvýkrát na nich zvonili v asýrskom
meste Ninive, kde sa našli z toho času zvonové úlomky. Zvonenie teda už dlho
sprevádza ľudí, keď sa zhromažďujú, oslavujú, modlia sa, vítajú ním návštevy
vzácnych ľudí, ďakujú za zdravie, úrodu, víťazstvo, úspech a inokedy o ne prosia,
ale za hlaholu zvonov aj smútia, plačú, protestujú, varujú pred nebezpečenstvom,
ba kedysi zvonením odprevádzali na popravu aj odsúdencov na smrť. Celkom iste
ešte z predkresťanských čias dlho pretrvával zvyk zvoniť na ochranu pred búrkami a bleskami. Zákaz používať na takýto účel kresťanské zvony vydal už Karol
Veľký roku 789 a je zaujímavé, že takmer rovnaký zákaz vyhlásil po desiatich storočiach Jozef II. roku 1788! Ako vidno, s ľudovými poverami si vrchnosť niekedy
nevie veľmi poradiť.
Kresťania začali zvony používať po roku 313, keď v Rímskej ríši došlo
k zrovnoprávneniu náboženstiev. Zachoval sa doklad o tom, že pápež Sabinianus
už roku 605 požadoval, aby zvony nainštalovali do všetkých kostolov. Zvony sa
stali neoddeliteľnou súčasťou kresťanského kultu, pozývajú veriacich na omše
a modlitby a sprostredkúvajú komunikáciu Boha s ľuďmi. Ich najstaršie stopy
vedú do severoafrických kláštorov, odkiaľ sa cez Taliansko dostali až do Írska,
ktoré sa v 7. storočí stalo centrom zvonárskej výroby. Ale vtedajšie zvony neboli
ešte liate, ale kované z plechu, a pri zvonení sa držali v ruke. Taký je aj prvý zachovaný kresťanský zvon sv. Patrika v Írsku, dnes jedna z najcennejších pamiatok
prvotného írskeho kresťanstva. Typické európske zvony včasného stredoveku sa
od 8. storočia odlievajú z bronzu a upevňujú v drevených závesoch na zvonovej
stolici opatrenej lanom. Jeho pravidelným poťahovaním sa zvon rozhojdáva zo
strany na stranu, pričom železné srdce udiera na okraj jeho plášťa, čím vzniká
charakteristický zvuk. Presne taký je aj bojniansky zvon z Valov.
Aj keď po roku 817 už mal mať každý kresťanský kostol minimálne dva
zvony, ten bojniansky má v kontinentálnej Európe zatiaľ iba jedného rovnako
dobre zachovaného druha z 9. storočia, ktorý sa našiel v stredotalianskej obci Canino a je uložený vo Vatikánskych múzeách v Ríme.
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Obr. 51 Plechový zvon sv. Patrika, Írsko 5.
– 8. storočie (podľa R. Ó. Floinna)

Obr. 52 Bronzový zvon z Canina, Taliansko,
9. storočie (podľa H. Dreschera)

Obr. 53-54 Bojniansky zvon (foto J. Dvořák)

V Nemecku sa zachovali zlomky z niekoľkých kusov tohto typu zvona z 9.
storočia. No na Valoch sa našli dva fragmenty z druhého zvona, jeden z tretieho
a v základoch vyhne v strede hradiska bolo železné srdce zo štvrtého zvona. To už
je úplná senzácia. Štyri zvony na Valoch! Vzhľadom na ich parametre a na základe
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schematickej rekonštrukcie sa zistilo, že oba zvony, z ktorých sa našli zlomky,
boli o niečo väčšie ako ten zachovaný, a štvrtý exemplár s nájdeným srdcom bol
zase o niečo menší. Karol Pieta sa domnieva, že zachovaný bojniansky zvon mal
veľké šťastie, keď ho zavčasu ukryli; tie ostatné už zrejme toľko šťastia nemali.
Maďarskí bojovníci – začiatkom 10. storočia ešte pohania – všade, kam sa dostali,
ničili kresťanské pamiatky a medzi najvýznamnejšie patrili aj zvony.

Obr. 55 Dva zlomky zo
zvona 2 (foto Š. Hritz)

Obr. 56 Zlomok zo
zvona 3(foto A. Gúth)

Obr. 57 Železné srdce zo zvona 4
(foto A. Gúth)

Nechcem tvrdiť, že sa na Valoch bronzové zvony odlievali – doteraz sa tam
nenašli nijaké stopy po podobnej činnosti, no maďarskí archeológovia hodnoverne preukázali, že v Blatnohrade sa bronzové zvony odlievali niekedy v rokoch
860 – 870, keď vládli v tejto časti Dolnej Panónie kniežatá Pribina a Koceľ. A aj
v Starom Měste pri Uherskom Hradišti sa našli pece, v ktorých v 9. storočí Slovania tavili bronz vhodný na odlievanie zvonov.
Najpravdepodobnejšia verzia je, že zvony sa do Bojnej dostali s mníchmimisionármi v prvých desaťročiach 9. storočia. Či to boli iniciatívni poslovia
kresťanstva z Akviley, Salzburgu, či dokonca z Írska, to je zatiaľ veľká neznáma. Vieme však odpovedať na inú dôležitú otázku: bojniansky zvon bol iste
jeden z prvých, ktorý zrejme v kniežacom vlastníckom kostole znel na hradisku
nad Bojnou, a jediný, ktorý sa z 9. storočia zatiaľ v celej strednej Európe zachoval. A to nie je málo. Priznávam, že som neskromne pyšný na to, že som sa
zaslúžil o jeho záchranu a zachovanie. Umelecký film Jakuba Dvořáka z roku
2010 o bojnianskom zvone je krásnou oslavou tohto jedinečného nálezu z čias
prvých kresťanov medzi našimi predkami. Môžete sa presvedčiť na adrese:
www.youtube.com/watch?v=84ehAv7kQ-k
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Bol Pribina
v Bojnej?
Pri hľadaní odpovede na túto otázku začnem veľmi ďaleko v minulosti.
Z akých koreňov sme na tomto kúsku zeme my, Slováci, a naše prvé historicky
známe knieža, vyrástli? Pristavme sa krátko pri molekulárnej genetike. Rýchlo si
povieme, že genetika sa zaoberá štúdiom ľudského genetického materiálu, tzv.
DNA. Tá sa skladá z vyše troch miliárd jednotiek, ktoré sa však členia iba na štyri
typy označované písmenami A, C, G, T. Všetky sú usporiadané do určitého poradia. DNA sa prenáša na ľudských potomkov v nezmenenej podobe až na mimoriadne ojedinelé výnimky, keď dôjde ku zmene poradia niektorej jednotky (napríklad namiesto GTTATC v istom úseku DNA sa objaví GTATTC). Hovorí sa
im mutácie a tie sú zdrojom genetickej variability medzi ľuďmi. Vedci vyvinuli metódy, ktoré im na základe štúdia týchto mutácií umožňujú vysledovať genetických
predkov v ženskej línii (matkinu DNA dedia iba jej dcéry), ako aj v mužskej línii
(otcovu DNA dedia len jeho synovia). Samozrejme ani dnes ešte nie je možné porovnávať vzájomné poradie všetkých troch miliárd jednotiek DNA medzi ľuďmi,
ale používa sa na to desať až dvadsať krátkych úsekov, a to ešte z osobitne vybraných sekvencií DNA v bunkových útvaroch zvaných mitochondrie u žien, alebo
u mužov z DNA ich chromozómu Y. Zložitými výpočtami genetici zistili, že predkovia všetkých ľudí, ktorí teraz obývajú našu planétu, žili v juhovýchodnej Afrike
pred 100.000 – 150.000 rokmi a v tejto „zakladateľskej“ populácii ich bolo zhruba
10.000. Znie to neuveriteľne, ale skutočne vraj jestvoval v tom čase muž, akýsi genetický Adam, ktorého potomkami sú všetci súčasne žijúci muži na zemi a jediná
genetická Eva, pramatka všetkých žien kdekoľvek na svete.
No a zhruba pred 70.000 rokmi sa títo naši dávni prapredkovia pobrali osídľovať svet. Najskôr zamierili do Ázie a po jej južnom pobreží ďalej na východ,
aby zhruba pred 60.000 rokmi osídlili Austráliu. Asi pred 50.000 rokmi niektorí
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z Ázie odišli a usadili sa v Európe. Americké kontinenty boli až posledné v poradí
a zhruba pred 30.000 rokmi ich postupne osídlili ľudia zo Sibíri.
Takže v Európe sa prví naši predkovia objavili pred 50.000 rokmi, ďalší
potom nasledovali a všetci prišli z Ázie. Podľa Vladimíra Feráka sa súčasná genetická skladba slovenskej populácie nijako významne neodlišuje od ostatných
európskych a najmä stredoeurópskych populácií. Čo je na tejto skladbe naozaj
prekvapujúce, to je skutočnosť, že 80 – 83% mužov aj žien môže hľadať svoje
genetické korene v spoločnostiach lovcov a zberačov z mladšieho a neskorého
obdobia staršej doby kamennej, ktorí žili v Európe v rokoch 40.000 – 10.000
rokov pred Kr. Len 11 – 15% slovenskej populácie má genetické korene v mladšej
dobe kamennej, teda v čase pred menej ako 8.000 rokmi, keď sa k nám začala
z ázijského Predného Východu šíriť poľnohospodárska kultúra. A iba skutočne
takmer zanedbateľných 5% Slovákov má genetické korene v historicky nedávnej
dobe ako dôsledok invázií Avarov, Maďarov, Tatárov či Turkov. Ako už spomínaný genetik Vladimír Ferák vyhlásil, Slovákov z nás robí jazyk, história a kultúra,
a nie gény, pretože tie máme v podstate rovnaké ako ostatní Európania. Tatári
a Turci zanechali podľa neho výraznejšiu stopu v slovenskej ľudovej piesni ako
v slovenskom genofonde.
Aj moje genetické korene siahajú kamsi na Blízky Východ do obdobia pred
25.000 rokmi. K mojim priamym predchodcom patrili lovci poslednej doby ľadovej spred 20.000 rokov, usídlení niekde na juhu Európy, odkiaľ po oteplení postupne odišli severozápadne na územie dnešného severného Nemecka, Belgicka
a Holandska. No vidíte, a všetci moji v matrikách doložiteľní priami mužskí predkovia žili od začiatku 17. storočia na strednej Morave.
Takže odkedy na tom našom kúsku zeme žijeme? Malá časť vedcov a o niečo
väčšia časť verejnosti sú toho názoru, že sme tu od nepamäti, teda aspoň posledných päť tisíc rokov; podľa nich sa menili vládcovia a mocenská elita, ako
by sme dnes povedali, ale prostý, prevažne poľnohospodársky ľud zostával ten
istý. Väčšina historikov, podporovaná archeológmi a jazykovedcami, dôvodí, že
na územie dnešného Slovenska prišli naši slovanskí predkovia v 5. – 6. storočí
v rámci obrovského ázijsko-európskeho sťahovania národov, ktoré dala do pohybu expanzia stredoázijských Húnov v 4. storočí. Za pravlasť Slovanov považujú rozsiahle oblasti dnešného Poľska a Ukrajiny. Na naše územie podľa nich
Slovania doputovali pravdepodobne po odchode germánskych kmeňov, ktoré tu
sídlili prvé štyri storočia po Kr., v dvoch veľkých vlnách: prvá, severná, smerovala z územia dnešného Poľska, a druhá, o niečo menej početnejšia, prichádzala
z južnej, panónskej oblasti. Kedy prišli naši predkovia na územie dnešnej Bojnej,
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zatiaľ presnejšie nevieme. Podľa Karola Pietu tam už určite žili v 8. storočí, ale isté
náznaky jestvujú už aj pre storočie predchádzajúce.
Ak prijmeme odôvodnený predpoklad, že bojnianske hradisko Valy vzniklo
na prelome 8. a 9. storočia, musíme odpovedať na otázku, ktorú si najmä v posledných rokoch naša verejnosť kladie: žili v tom čase na území dnešného Slovenska, a teda aj v Bojnej Slovania či Slováci? Kto boli títo naši predkovia? Väčšina
odborníkov sa zhoduje v tom, že celé naše dnešné územie osídlilo v 5. – 6. storočí
slovanské obyvateľstvo, v tom čase ešte nediferencované kultúrne ani jazykovo.
Ťažko predpokladať, že k takejto diferenciácii mohlo dôjsť v nasledujúcich dvoch
storočiach. Súčasní predstavitelia oboch protichodných národných koncepcií
medzi slovenskými historikmi Ján Steinhübel a Matúš Kučera sa zhodujú v tom,
že v pribinovskom a aj veľkomoravskom Nitriansku s jeho viac-menej stabilnou
sídliskovou štruktúrou sa v 8. a 9. storočí vytvárali základy slovenskej národnosti.
Nitrianske kniežatstvo teda položilo národné a územné základy Slovenska. Odvtedy, čo sa v 10. storočí slovanskí Nitrania stali obyvateľmi Uhorska, začali sa
od svojich susedov preukázateľne jazykovo a kultúrne diferencovať a označovali
sa za Slovenov, neskoršie Slovákov. Áno, aj v Bojnej žili predkovia dnešných Slovákov a aj im vďačíme za svoju dnešnú prítomnosť medzi vyspelými európskymi
národmi.
A či bol Pribina v Bojnej? Nejestvuje o tom nijaký písomný dokument. Veď
aj o jeho pôsobení v Nitre sa zachovala iba jedna viac-menej náhodná zmienka.
Ale predpokladať to iste môžeme. Ak je pravda, že vtedajšie kniežatá s družinami
pravidelne navštevovali svoje jednotlivé hradiská – okrem iného aby si zabezpečili
vlastné zásobovanie -, potom je to nielen možné, ale vyslovene pravdepodobné.
Takže knieža Pribina, dovoľte, aby sme vyjadrili veľkú radosť, že po takom dlhom
predlhom čase môžeme spoznávať jedno z vašich zrejme najvýznamnejších sídel,
teda Bojnú.
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Obr. 58 Možné zavesenie bojnianskeho zvona v interiéri (foto: E. Sviteková)

Obr. 59 Pravdepodobné zavesenie bojnianskeho zvona v exteriéri (foto: A. Gúth)
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O vzťahu Bojňanov
k svojim predkom
Začiatkom roka 2006 sme sa s Karolom Pietom dohovorili, že dozrel čas,
aby sme verejnosť oboznámili so senzačnými nálezmi z Bojnej. Ponúkla sa príležitosť usporiadať v rámci vtedajších júlových osláv Dňa Nitranov, každoročne pripomínajúcich cyrilo-metodské výročie, výstavu o nových bojnianskych objavoch
v Ponitrianskom múzeu v Nitre. Riaditeľ múzea Anton Števko návrh privítal, ponúkol a aj poskytol všestrannú pomoc. Karol Pieta prišiel súčasne s vynikajúcim
nápadom vydať pri príležitosti výstavy zborník vedeckých štúdií o najnovších
archeologických objavoch v Bojnej. Svoje mimoriadne organizačné schopnosti
preukázal tým, že ako editor a tiež spoluautor tohto zborníka jeho vydanie v šibeničnom termíne zabezpečil. Nemôžem v tejto súvislosti nespomenúť, že prvých 50 výtlačkov priviezli z tlačiarne tuším štvrť hodiny pred začiatkom slávnostnej prezentácie zborníka. Navyše ešte Karol Pieta pripravil a zorganizoval
odborný seminár o nových archeologických objavoch na Ponitrí, a tak 4. júla 2006
mala Bojná v Nitre svoj veľký deň: v Ponitrianskom múzeu sa uskutočnil seminár
historikov a archeológov o najnovších výskumoch na Ponitrí a predovšetkým
v Bojnej. Počas neho organizátori prezentovali reprezentatívny zborník o mimoriadnych nálezoch v Bojnej a otvorili výstavu unikátnych bojnianskych nálezov.
Na odbornom seminári sa zúčastnilo viac ako 80 pozorných poslucháčov, hneď
prvý deň sa minulo 50 výtlačkov zborníka a hostia vernisáže výstavy netajili obdiv
nad bojnianskymi pokladmi.
Medzi návštevníkmi nitrianskej výstavy, ktorú si za sedem mesiacov jej trvania prezrelo viac ako 5.000 ľudí, boli vzápätí po jej otvorení aj Bojňania. Najskôr individuálne a po nejakom čase, keď sa o jej atraktivite začali šíriť chýry, si
zorganizovali vlastný autobusový zájazd do Nitry; na výstave, hrdí na minulosť
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Obr. 60 Účastníci odborného seminára
o Bojnej 4.7.2006

Obr. 61 Prezentácia Zborníka o Bojnej 4.7.2006

obce, sa živo o všetko zaujímali a nakoniec si v priestoroch Ponitrianského múzea
urobili na poctu svojich dávnych a dnes obdivovaných predkov vlastný kultúrny
program. Bola to veľmi milá návšteva a mala značný ohlas.
Pod dojmom skutočne nezvyčajne živého a širokého záujmu bojnianskych
občanov o históriu vlastnej obce som sa ešte počas nitrianskej výstavy v decembri
roku 2006 obrátil na vedenie Archeologického ústavu SAV v Nitre s návrhom,
že darujem ústavu nálezy z Bojnej, ktoré som v uplynulých rokoch nazhromaždil
a ktoré sú vystavené v Ponitrianskom múzeu, ak zriadi ich stálu expozíciu v obci.
Nech sa Bojňania pýšia pokladmi svojich predkov, keď ich tak obdivujú a vážia
si ich. Iste by aj dôstojne obec reprezentovali. Dohodli sme sa a ja som sa už nevedel dočkať realizácie.
Nasledovalo ďalšie príjemné prekvapenie. Vtedajší starosta Bojnej Rudolf
Hayden nielenže bez zaváhania ihneď so zriadením múzea v obci súhlasil, ale do-

Obr. 62 Vernisáž výstavy o Bojnej 4.7.2006
(foto Archív Ponitrianskeho múzea Nitra)
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Obr. 63 Výprava bojnianskych návštevníkov
(foto Archív Ponitrianskeho múzea Nitra)

konca ponúkol viac možností na jeho umiestnenie. Od chvíle, keď sme sa s Karolom Pietom dohodli na voľbe miestnosti v Kultúrnom dome, starosta obce veľkoryso podporoval prípravy na zriadenie expozície, ako aj jej propagáciu. Bojná
inštalovala na hraniciach obce upútavky a sponzorovala vydanie skladačky aj
menšej publikácie s informáciami pre návštevníkov pripravovaného múzea.

Obr. 64 Predná strana informačnej
skladačky pre návštevníkov múzea
v Bojnej (foto Š. Hritz)

Obr. 65 Víta Vás Bojná, obec s najstaršími slovanskými
kresťanskými pamiatkami
(foto M. Obert)

Východiskom všetkých úvah o zameraní a náplni budúceho múzea bol počet,
druh a veľkosť archeologických nálezov, ktoré boli v tom čase ako exponáty k dispozícii. Pravdaže, limitujúcim faktorom boli celkovo neveľké rozmery výstavnej
miestnosti v Kultúrnom dome. Aby sme získali viacej výstavného priestoru, odporučil som vtedy zamurovanie jedného z dvoch okien; veď aj tak sme uvažovali
o zatemnení toho druhého a o osobitnom nasvietení celej miestnosti. Navrhol
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som jednu veľkú centrálne umiestnenú vitrínu na inštaláciu kópií pozlátených
plakiet a zvona. Zatúžil som tiež, aby sme mali aj v bojnianskom múzeu nejakú lahôdku podobnú tej, ktorá ma zaujala v írskom Národnom múzeu v Dubline: keď
v ňom návštevník pristúpil k vitríne s veľmi vzácnym starým japonským zvonom,
fotobunka spustila jeho zvonenie, pochopiteľne z nahrávky. Žiaľ, v Bojnej sa nám
tento trik nepodaril, ale aj tak si návštevník po zapnutí príslušného média môže
zvonenie bojnianskeho zvona vypočuť.
Okrem centrálnej vitríny bolo treba inštalovať ďalšie štyri veľké vitríny na
remeselnícke náradie, poľnohospodárske nástroje, sekerovité hrivny a predmety
používané v domácnosti. Na prezentáciu ozdôb a vojenských predmetov zase
boli určené tri menšie pultové vitríny. Scenár expozície predpokladal vytvorenie
ôsmich sprievodných panelov, ktoré by návštevníkovi múzea poskytli slovné aj
obrazové informácie o možnostiach praktického uplatnenia každého vystavovaného predmetu v živote a pri práci Bojňanov v 9. storočí.
Príprava výstavných priestorov sa uskutočnila vďaka ústretovosti starostu
obce a intenzívnej angažovanosti vedúcej Kultúrneho domu pekne podľa plánu.
Kopec problémov sa začal vŕšiť vtedy, keď bolo treba zadovážiť vitríny. Ako to
býva, významné inštitúcie (ako napríklad Archeologický ústav SAV) riešia prioritne významné úlohy a na tie drobnejšie (napríklad múzeum v Bojnej) im nezostáva čas a kapacita. Keď, ako sa vraví, už termíny horeli, podarilo sa mi nájsť
a presvedčiť šikovného mladého stolára z Pezinka Štefana Horvátha, aby do jedného mesiaca požadované vitríny na mieru vytvoril. A prosím, aj keď ho v tom
čase obšťastnil nový prírastok do rodiny, termín dodržal a vitríny do Bojnej doviezol. Klobúk dole. Dodnes výborne slúžia svojmu účelu.

Obr. 66-67 Interiér múzea v Bojnej (foto Š. Hritz)
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S realizáciou výstavných panelov sme sa spolu so Štefanom Hritzom z Archeologického ústavu SAV (veľká časť fotografií v tejto publikácii je práve od
neho) dosť natrápili, ale výsledok nás potešil.

Obr. 68 Panel ozdôb v bojnianskom múzeu Obr. 69 Vitrína vojenských predmetov (foto Š. Hritz)
(foto Š. Hritz)

Pre myšlienku zriadiť vo výstavnej miestnosti bojnianskeho múzea multimédium som roku 2008 získal vedenie Archeologického ústavu SAV aj predstavenstvo obce. A odvtedy majú návštevníci múzea možnosť zhliadnuť – podľa
vlastného výberu – niekoľko videoprezentácií a krátkych videí, okrem iných aj
o archeologickom výskume na Valoch, o bojnianskych pozlátených plaketách,
o kresťanských zvonoch či o bojnianskych výstavách v Nitre a v Brne, ale aj
krátky film o bojnianskom zvone.

Obr. 70 V pozadí projekčná plocha multimédia (foto A. Gúth)
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Slávnostne otvorenie múzea sa uskutočnilo za účasti predsedu vlády SR,
viacerých prominentných hostí a nespočetných Bojňanov 14. augusta 2007. Takú
slávu ešte Bojná nezažila. Myslím však, že si ju plným právom zaslúžila. A tak sa
Bojná začala pred svetom dôstojne prezentovať.

Obr.71 Slávnostné otvorenie múzea v Bojnej 14.8.200
(foto V. Šmihula)

0br. 72 Vstupný panel expozície
(foto Š. Hritz)

Múzeum v Bojnej každoročne navštívi okolo 700 hostí, medzi nimi odborníci, nadšenci národnej histórie zo všetkých kútov Slovenska, školské výpravy,
ale aj cudzinci takmer z celého sveta. Zatiaľ v ňom tuším neprivítali návštevníka
z Austrálie, ale ostatné svetadiely sú zastúpené všetky. Renáta Kramárová, vedúca
Kultúrneho domu a zároveň aj výborná sprievodkyňa v múzeu, sa rada pochváli
obdivnými zápismi hostí v knihe návštev.
Z domácich prominentných návštevníkov múzea spomeňme aspoň prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča (2008), spisovateľa Pavla Dvořáka
(2007) a herečku Katarínu Brychtovú (2009)
Bojňania sa tiež zvyknú múzeom popýšiť, veď to bol aj ich záujem o vlastnú
minulosť, na základe ktorého archeologické nálezy v tejto obci dostali dôstojný
stánok. Ani ja som nebol ukrátený, spolu s Karolom Pietom, vedúcim archeologického výskumu v Bojnej, som ako iniciátor, mecenáš a spoluautor múzea prevzal roku 2010 dekrét o čestnom občianstve Bojnej.
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Obr. 73 I. Gašparovič
(foto M. Obert)

Obr. 74 K. Brychtová
(foto O. Šebestová)

Obr. 75 P. Dvořák
(foto Š. Hritz)

Obr. 76-77 Čestní občania Bojnej (foto A. Gúth)
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Sedem bojnianskych
statočných
Je ich vlastne osem, jeden z nich však, tichý spoločník, ako sa sám nazýva,
zostane na základe svojho želania v anonymite až do rozptýlenia môjho popola na
posypovej lúčke. Ale rád priznám, že to bol on, kto sprostredkoval všetky rozhodujúce informácie, ktoré mi umožnili angažovať sa za Bojnú.
Musím aj touto cestou oznámiť, že v súčasnosti k bojnianskemu „fanklubu“
patria už desiatky záujemcov o históriu z Bratislavy, Nitry, Trnavy, ale aj z Hronca,
Budmeríc či Závadky a dokonca z Moskvy, Edmontonu, Brna, Olomouca či ďalších miest. Bojnú si obľúbili, fandia jej a pomáhajú.
Takže k tým statočným by som najskôr rád zaradil dvoch mojich dávnych
priateľov, bankára Štefana Pavúka, ktorý práve končí svoje desaťročné pôsobenie
v moskovskej Medzinárodnej investičnej banke (2011) a lekára Antona Gútha
z bratislavských Kramárov a profesora na Univerzite sv. Alžbety. Obaja sa od
konca deväťdesiatych rokov minulého storočia jednoznačne stotožnili s názorom, že Bojná je archeologický skvost, ktorého poklady prispejú k prepísaniu
počiatkov slovenských dejín, a preto tiež bezvýhradne podporovali a doteraz podporujú všetky bojnianske projekty. Anton Gúth už dávnejšie tvrdil, že raz budú
do Bojnej dochádzať autobusové výpravy školákov, aby videli na vlastné oči, kde
sa začali písať naše dejiny. No a Štefan Pavúk, ktorého pracovisko je predsa len
ešte aj v dnešných časoch trocha od ruky, a ktorý ma neúnavne zásobuje svetovou
kampanologickou literatúrou, patrí k najvýznamnejším bojnianskym mecénom. Je
to veľký Bojňan, a nie iba vzrastom.
A teraz Karol Pieta, neuveriteľne činorodý a aktívny archeológ s výraznou
charizmou. Porozprávam, ako som sa s ním zoznámil. Pri svojich cestách po významných archeologických lokalitách na Slovensku som v roku 1997 zavítal aj na
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Obr. 78 Š. Pavúk a zvon (ale nie
bojniansky) (foto archív Š. Pavúka)

Obr. 79 A. Gúth prednáša na Valoch (ale nie
rehabiltáciu) (foto archív A. Gútha)

Havránok, keltské hradisko v Liptove, kde Karol Pieta viedol vyše tridsať rokov
do tých čias najrozsiahlejší archeologický výskum na Slovensku a zriadil tam u nás
prvý archeologický skanzen. Prišiel som, popozeral celý areál a nakoniec som vošiel do maringotky, v ktorej boli vystavené niektoré z nálezov vtedajšej sezóny. Na
jednu moju otázku, adresovanú študentke–sprievodkyni, som dostal nie odpoveď,
ale návrh. Je tu práve vedúci výskumu doktor Pieta, opýtajte sa jeho. A teraz si
predstavte: vedcovi s medzinárodným renomé, ktorý práve píše výskumné poznámky, kladie viac menej banálnu otázku, a tým vlastne vyrušuje, náhodný turista. No a vedec nielen že prestal písať (od tých čias som sa opakovane presvedčil,
že Karol Pieta prekypuje ochotou v podstate ku každému), pozorne si vypočul
moju otázku a potom ju zodpovedal spôsobom, akoby ho besedovanie so mnou
úprimne tešilo. Vtedy ma videl po prvýkrát, ja som sa mu síce predstavil, ale nič
o mne nevedel, a aj tak mi venoval asi pol hodiny zo svojho času a k tomu fľašu
piva. A ešte navrhol, keď budem mať ďalšie otázky, aby som ho v Nitre navštívil,
že podebatujeme. Získal si ma od prvej chvíle. Tak to je, prosím, náš pán doktor
Pieta, neúnavný bádateľ, objaviteľ, záchranca bojnianskych sakrálnych plakiet
a dnešný neprehliadnuteľný šéf archeologického výskumu v Bojnej.
Rudolf Hayden bol v rokoch 2006 – 2010 starostom Bojnej a významne
sa pričinil o vzostup bojnianskej hviezdy na našej kultúrnej oblohe. Od prvého
zoznámenia sa s archeologickou a muzeálnou problematikou aktívne a veľkoryso podporoval všetko, čo smerovalo k vytvoreniu optimálnych podmienok na
prácu archeológov v Bojnej . Za celý ten čas na mňa „zagánil“ len raz, keď som
po tretíkrát požadoval premaľovať interiér múzea, aby farba zodpovedala mojim
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Obr. 80 K. Pieta pri práci (foto Š. Hritz)

Obr. 81 K. Pieta s autorom (foto Š. Hritz)

predstavám. Gánil, ale nič nepovedal a dal premaľovať. Predovšetkým však jeho
starostovský postoj k objavovaniu dávnej histórie vlastnej obce a k záchrane a propagácii nájdených pamiatok bol priam čítankový. A medzi nami – je veľkorysý
a vynikajúci hostiteľ. Filmový štáb, ktorý nakrúcal na Valoch film o bojnianskom
zvone, bol jeho pohostinstvom priam nadšený; Pavel Dvořák dodnes spomína na
jeho pečené rebierka...
Róbert Fico ako predseda vlády SR v rokoch 2006 až 2010 znamenal pre
Bojnú skutočne veľa. Možno preto, že ho archeológia baví a chcel ju pôvodne
študovať, ale v Bratislave ho neprijali, ako sám tvrdí, alebo má ku kraju, z ktorého
pochádza, prirodzené a pochopiteľné krajanské väzby. Neviem. Ale o bojnianske

Obr. 82 R. Hayden na
Valoch (foto Š. Hritz)

Obr. 83 Starosta v múzeu (foto M. Obert)
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hradiská, ich históriu, význam a nálezy z nich sa zaujímal a zaujíma intenzívne.
Viackrát súkromne navštívil Valy, rovnako výstavu o Bojnej v Ponitrianskom
múzeu. Predovšetkým jeho zásluhou sa mohol v Bojnej začať systematický archeologický výskum, pre ktorý zaistil potrebné finančné zdroje a tým umožnil,
aby boli položené solídne základy skúmania jedného z najvýznamnejších pribinovských hradísk zo samých počiatkov našich národných dejín.

Obr. 84 R. Fico v Ponitrianskom múzeu na výstave o Bojnej,
2006 (foto E. Števková)

Obr. 85 R. Fico na Valoch, 2007
(foto Š. Hritz)

Luděk Galuška je archeológom Moravského zemského múzea a docentom
na Filozofickej fakulte Masarykovy univerzity v Brne, pričom archeológiu vyštudoval v Bratislave. Ako popredný bádateľ v odbore slovanskej archeológie (vedie
výskum v Starom Měste pri Uherskom Hradišti) je od roku 2007 rozhľadeným
a nanajvýš kompetentným účastníkom plánovania a posudzovania výsledkov archeologických výskumných sezón v Bojnej, na čo plne využíva svoje bohaté odborné skúsenosti. A po podpísaní protokolov ohuruje prítomných svojim rozsiahlym repertoárom moravských a slovenských ľudových piesní, ktoré suverénne
nôti jednu za druhou, sprevádzajúc sa na gitare.
Mimoriadnym spôsobom sa zaslúžil o realizáciu výstavy o Bojnej v Brne
v prekrásnom prostredí Paláca šľachtičien a je aktívnym propagátorom bojnianskych objavov v Česku, kde vystupuje v role akéhosi bojnianskeho veľvyslanca.
No a nakoniec ja. Prepáčte, ale naozaj do tejto spoločnosti patrím. A som na
to veľmi hrdý. Bez mučenia sa priznám, že Bojná je moja veľká láska.
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Obr. 86 L. Galuška na výstave o Bojnej v Brne,
2008 (foto Š. Hritz)

Obr. 87 L. Galuška pri hodnotení sezóny
2010 na Valoch (foto Š. Hritz)

Obr. 88 Pred vernisážou výstavy v Brne (foto M. Obert)
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Obr. 89 Na Valoch s predsedom vlády (archív autora)

58

Bojná v popredí
záujmu kultúrnej
verejnosti
Od roku 2006, keď sa odborníci a celá naša kultúrna verejnosť dozvedeli
o prevratných objavoch v Bojnej, sa informovanosť o tamojších archeologických
nálezoch stále zlepšuje. Napomohli tomu viaceré, niekedy už nepostihnuteľné
príčiny. Ale začnime po poriadku: pre odborníkov vydal Archeologický ústav SAV
v Nitre už druhé vydanie rozsiahleho zborníka vedeckých štúdií o bojnianskych
nálezoch. Aj v ďalších vedeckých publikáciách začali vychádzať odborné state
a články o tejto problematike. V najnovšej práci historika Matúša Kučeru o slovenských dejinách už Bojná figuruje ako dôležitá historická lokalita. V časopisoch
i dennej tlači doteraz vyšli desiatky článkov a rozhovorov. O Bojnej sme mali
možnosť počuť rozhlasové relácie a na viacerých televíznych staniciach, dokonca
českých, bežali programy o Bojnej. Okrem prelomovej výstavy o Bojnej v Ponitrianskom múzeu v Nitre v roku 2006 sa návštevníci mohli pokochať pohľadmi na
bojnianske archeologické nálezy v Brne, Bratislave a najnovšie aj v Komárne. Stála
expozícia bojnianskych nálezov, každoročne dopĺňaná o nové objavy, je otvorená
v Bojnej po celý rok.
Bojná sa ocitla na poštových známkach, má tiež svoju medailu a ku koncu
roka 2011 sa majú bojnianske motívy objaviť aj na zlatej minci. Medzi darmi vlády
Slovenskej republiky odovzdanými v roku 2010 vo Vatikáne pápežovi Benediktovi XVI. našla svoje miesto aj kópia bojnianskej plakety. O bojnianskom zvone
bol nakrútený umelecký videofilm, ktorý si diváci môžu pozrieť na internete.
Dnes sú už o bojnianskych nálezoch dobre informovaní všetci domáci odborníci a veľa zahraničných historikov a archeológov. To isté platí aj o našej kul-
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túrnej verejnosti. Ostáva nám dúfať, že sa táto vysoká miera informovanosti zainteresovaných premietne aj do ich väčšej starostlivosti o záchranu kultúrneho
dedičstva na Slovensku. Všade, kde sa to len trochu dá. V Bojnej sa to v rokoch
2006 – 2011 dalo.

Obr. 90 Plaketa bojnianskeho drevorezbára Milana Mosného (foto Š. Hritz)
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SUMMARY
The village of Bojná can be found in western Slovakia on the southwest
slope of the mountain range called Považský Inovec. Up to the year 2006 it was
known by its residents and people from neighbouring villages only, but by the end
of the 90s of the last century, various rare objects from the Early Middle Ages
began to appear in antique shops. It emerged that they had originated from a site,
Valy, nearby the village of Bojná. An archaeological research showed that at that
place during 8th – 10th century AD was a system of four fortified settlements
surrounded by earthworks and fosses, built by predecessors of today’s Slovaks.
The centre of this system is a fortified settlement (fort) Valy; it is of approximately kidney shape and its area is about 11 hectares (27 acres). The height of the
fortification was reduced over centuries by 1 – 2 metres (3 – 6 feet), however,
even today it reaches from inside 3 – 4 metres (9 – 12 feet), and from outside
4 – 6 metres (12 – 18 feet), high.
In the fortification, there are two gates situated opposite each other and
which are connected by a road; it is very probable that more than one thousand
years ago, our predecessors walked on the same road as we do today. The complicated fortification was made of wood-clay construction, while from outside it was
covered by a stone wall, and from inside chambers with stone-clay filling could
be found on some places; in the foundations massive timbers with wickerwork,
supported by poles, were implanted. On the top of the fortification there was
a terrace with a palisade.
Up to now (2011), archaeologists have discovered foundations of seven
bunkers (dwelling houses partly embedded under the earth) on the Valy site, and
it is surely not their final number because of the small area explored so far. The
bunkers were used as homes for families; they had a rectangular plan (top view)
with an area of 100 – 130 sq feet. Besides the bunkers, foundations of two relatively big stone buildings were unearthed (18 feet by 18 feet, and 23 feet by 29
feet); both of them are situated in the centre of the settlement and very probably
served as important edifices. It is supposed that the settlement had a position
central to the defence of the Nitra region, so it is very probable that a prince retinue and permanent garrison had stayed there. A retinue and garrison could have
been maintained by a nobleman only. The splendour of the unearthed objects
also bears witness to the belief that the fort at Valy was the seat of the, until now,
unknown Slavic prince.
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According to the chief archaeologist Karol Pieta, the study of the artefacts
found show that most of them come from the first half of the 9th century – i. e.
from the pre-Great Moravian period. One of the most important findings is
a unique set of six plaques coated with gold with Christian motifs and letters. This
is, at the same time, the oldest appearance of a script on our territory before the
arrival of the mission of St Cyril and Methodius in 863. Karol Pieta succeeded
in obtaining the plaques from a private collection. They were studied by Slovak,
Austrian, and German archaeologists, but they did not reach a consensus on their
origin; German archaeologists suppose that they were created in the East-Frank cultural environment in the years 780 – 820 AD, Karol Pieta accepts their west European origin, but Austrian scientists do not exclude their local Slavonic genesis.
In 1997, a further unique artefact was found – a brass bell with an iron
clapper. It was discovered in the east-west inner fortification of the settlement at
Valy and it also documents the presence of our Christian predecessors in Slovakia
at that time. In continental Europe, there is only one such well preserved counterpart from the 9th century which was discovered in the Italian village of Canino
and which was deposited within the Vatican Museums in Rome. The bell probably
got to Bojná with monks – missionaries from Aquilea, Salzburg or even from Ireland. On the site at Valy were unearthed fragments of another three similar bells
which only confirms the importance of the locality.
Besides the plaques and the bell, which are really unique artefacts, other
objects come from the fort at Valy, such as ornaments for women, harnesses, an
iron cauldron, agricultural tools, fragments of a millstone, approximately 2000
hrivnas (pieces of iron of a special shape used as a means of payment but also as
a semi-finished product for production of iron objects), a chisel and metalsmith
hammer, battle-axes, slave shackles and many others objects. All are exhibited in
a museum in Bojná .
The museum was opened in the presence of the Slovak Prime Minister,
other prominent guests and many inhabitants of Bojná in 2007. It was, maybe,
the most important event in the modern history of the commune. The village and
its nearby site, Valy, became a favourite destination for visitors from Slovakia and
from abroad. It has many admirers and supporters; in the “presidency” of its imaginary fan club would surely sit the banker Štefan Pavúk, Professor Anton Gúth,
former mayor Rudolf Hayden, lead archaeologist Karol Pieta, former Prime
Minister Róbert Fico, outstanding researcher in the field of Slavic archaeology
Luděk Galuška, and, as a donator of many exhibited artefacts in the museum, also
the author of this publikation.
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REZÜMÉ
Bojná falu Nyugat-Szlovákiában, a Považský Inovec hegység déli lejtőinél
található. Egészen 2006-ig csak az ott lakók és a környékbeli falvak lakói ismerték.
Az elmúlt évszázad kilencvenes éveiben a régiségek tőzsdéin különböző kora középkori tárgyak kezdtek megjelenni. Kiderült, hogy a Bojná község közelében
fekvő Valy területéről származnak. A község határában elvégzett régészeti kutatás négy sáncokkal és árkokkal megerősített várterület létezését igazolta, melyeket a mai szlovákok elődei építették a Kr. utáni 8.-10. században. Ennek a védőrendszernek a centrumát a Valy várterület képezi. Megközelítőleg vese alakú és
körülbelül 11 hektárnyi a területe. Az erődítmény eredeti magassága 1-2 méterrel
csökkent, de így is eléri belülről a 3-4 métert, és kívülről a 4-6 métert.
Az erődítményben két egymással szemben elhelyezkedő kapu található, út
köti össze őket; valószínű, hogy azon az úton ahol mi mentünk, a mi elődeink is
jártak több mint ezer évvel ezelőtt. Az erődítménynek viszonylag bonyolult faagyag konstrukciója volt, kívülről kőfal borította, belülről pedig több helyen agyaggal és kővel feltöltött kamrák erősítették. A szerkezet alapjaiban kis oszlopokkal
megerősített vesszőfonattal ellátott hatalmas fagerendák feküdtek. A sánc koronáján cölöpsor (paliszád) volt elhelyezve.
A régészek eddig (2011) a Valy várterületen hét földkunyhó alapjaira bukkantak, és biztos, hogy ez nem a végleges számuk, mert eddig a várterületnek csak
egy kis részét kutatták át. A földkunyhók családok lakóhelyéül szolgáltak, derékszögű alaprajzuk volt és 9-12 m2 volt az alapterületük. A földkunyhókon kívül két
viszonylag nagy kőépület alapjait is feltárták (6 x 6 m és 7,5 x 9,5 m). Mindkettő
a várterület közepében található és valószínűleg a várterület igen jelentős épületei
lehettek. Feltételezhető, hogy a Valy várterületnek központi fekvése volt a középső Nyitra menti védelmi rendszerben, tehát nagyon valószínű, hogy fejedelmi
kíséret és állandó katonai helyőrség tartózkodott rajta. Ilyen kísérete és helyőrsége
csak főúrnak lehetett. Az ottani leletek pompája jelezhetné, hogy a Valy várterület
egy eddig ismeretlen szláv fejedelem székhelye volt.
Karol Pieta régész, a Valy területén folyó kutatás vezetője szerint, a talált
mesterséges tárgyak tanulmányozása azt mutatja, hogy legtöbbjük a 9. század
első feléből, vagyis a nagymoráviait megelőző időszakból származik. A legjelentősebb leletekhez tartozik a keresztény motívumokkal és írással ellátott hat aranyozott plakett egyedülálló készlete. Ezek egyúttal a legrégibb bizonyítékai annak,
hogy területünkön már a szent. Cirill és Metód misszióját megelőző időkben is
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használtak írást. Karol Pietának e plaketteket egy magángyűjteményből sikerült
megszereznie. Szlovák, osztrák és német régészek is vizsgálták őket, de keletkezésük helyéről nem tudtak megegyezni. A német archeológusok feltételezik,
hogy ezek a keleti frankok kulturális környezetében keletkeztek a Kr. u. 780 – 820
közötti időszakban, Karol Pieta nyugat-európai eredetüket tartja lehetségesnek,
de az osztrák tudósok a hazai szláv eredetüket sem zárják ki.
Az 1997. évből egy további jelentős lelet származik – egy vasnyelvvel ellátott bronzharang. A Valy várterület belső erődítményének délnyugati oldalán
került elő, ami megintcsak a keresztény elődeink Valyban volt egykori jelenlétét
dokumentálja. A kontinentális Európában ennek a leletnek csak egy ugyanilyen
ép állapotban megmaradt társa létezik a 9. századból, amely az olaszországi Canino községből származik és Rómában a Vatikáni múzeumokban van elhelyezve.
A harang valószínűleg Aquileiaból, Salzburgból, esetleg Írországból ide érkezett
misszionárius szerzetesekkel került Bojnába. A Valy várterületen előkerült még
két harangtöredék és egy további harang vas harangnyelve, ami csak tovább erősíti
e hely fontosságát.
Az egyedülálló leleteken kívül – plakettek, harang – a Valy várterületen további mesterséges tárgyakat is kiástak, úgymint női díszeket, lószerszámokat,
vasüstöt, mezőgazdasági szerszámokat, malomkő-töredékeket, vagy 2000 hrivnát,
amit fizetőeszközként, de mint félkész terméket fémtárgyak készítéséhez is
használtak, vésőt és fémverő kalapácsot, harci baltákat, rabbilincset és sok egyéb
tárgyat. A legtöbbjük ki van állítva a Bojnái Múzeumban.
A múzeumot 2007-ben nyitották meg az akkori szlovák kormányfő és más
jelentős vendégek, valamint Bojná lakosságának jelenlétében. A község modern
történetének alighanem a legjelentősebb eseménye volt ez. A Valy nevű jelentős
archeológiai terület közelében található Bojná a szlovákiai és a külföldi látogatók
kedvenc helyévé lett. Számos csodálója és támogatója van. A drukkerek e képzeletbeli klubja „elnökségének“ tagjai bizonyára Štefan Pavúk bankár, Anton Gúth
professzor, Rudolf Hayden Bojná volt polgármestere, Karol Pieta a Valy várterület archeológiai kutatásának vezetője, Róbert Fico volt miniszterelnök, Luděk
Galuška a szláv archeológia területének kiváló szakembere, és mint a Bojnái Múzeumban kiállított tárgyak adományozója, e kiadvány szerzője is.
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Resumé
Wieś Bojná położona jest w zachodniej Słowacji, w pobliżu południowowschodnich zboczy gór Považský Inovec. Do roku 2006 znana była tylko okolicznym mieszkańcom.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia na aukcjach antykwarycznych pojawiły się liczne przedmioty z okresu wczesnego średniowiecza. Okazało
się, że pochodzą one z miejscowości Valy, będącej przysiółkiem Bojnej. Prowadzone badania archeologiczne potwierdziły istnienie w tym miejscu czterech grodzisk, obwarowanych wałami i fosami, które stworzyli przodkowie dzisiejszych
Słowaków w VII-X w. Centrum tych dawnych fortyfikacji stanowi grodzisko Valy,
które ma nerkowaty kształt i zajmuje powierzchnię ok. 11 hektarów.
Pierwotna wysokość wałów z biegiem czasu się obniżyła o 1-2 m, ale mimo
to od strony wewnętrznej wynosi 3-4 m, zaś od strony zewnętrznej 4-6 m.
W wałach znajdują się umieszczone naprzeciwko siebie dwie bramy,
połączone drogą, po której – tak jak my dzisiaj – chodzili prawdopodobnie nasi
przodkowie ponad 1000 lat temu. Fortyfikacje miały niezbyt skomplikowaną konstrukcję – zrobione były z drewna i gliny, od zewnątrz pokryte kamienną ścianą,
od wewnątrz zaś w wielu miejscach wzmocnione komorami, wypełnionymi kamieniami i gliną. W ich fundamentach leżały zaś ogromne drewniane bale z wiklinowymi płotami, wzmocnione palami. Zwieńczenie wałów stanowiła palisada.
Dotychczas (2011 r.) na terenie grodziska Valy archeolodzy znaleźli fundamenty siedmiu chat wbudowanych w ziemię. Nie jest to zapewne ostateczna
liczba, bowiem do chwili obecnej przebadano zaledwie niewielką część grodziska.
Chaty te służyły jako mieszkania, miały kształt prostokąta i zajmowały 9-12 m².
Oprócz nich w Valach odkryto też resztki dwóch stosunkowo dużych budowli
kamiennych (6 x 6 m i 7,5 x 9,5 m). Obie znajdowały się w centrum i prawdopodobnie pełniły ważną rolę w życiu grodziska. Przypuszcza się, że Valy zajmowały centralne położenie w systemie obronnym środkowego Ponitrza, co mogłoby
oznaczać, że przebywała tu drużyna książęca wraz z załogą wojów, którą mógł posiadać tylko możnowładca. Wszystko to oraz odkryte tu znaleziska mogą sugerować,
że grodzisko Valy było siedzibą jakiegoś nieznanego słowiańskiego księcia.
Według archeologa Karola Piety, nadzorującego wykopaliska w Valach,
badania znalezionych tu artefaktów dowodzą, że większość z nich pochodzi
z pierwszej połowy IX w., czyli sprzed okresu Państwa Wielkomorawskiego. Do
najcenniejszych wykopanych znalezisk należy wyjątkowy zestaw sześciu pozłaca-
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nych plakiet, ozdobionych motywami chrześcijańskimi i literami, świadczącymi
o znajomości pisma na tych ziemiach jeszcze przed przybyciem Cyryla i Metodego.
Plakiety te, które Karolowi Piecie udało się pozyskać ze zbiorów prywatnych, zostały przebadane przez archeologów słowackich, austriackich i niemieckich. Nie
doszli oni jednak do identycznych wniosków w sprawie ich pochodzenia. Niemieccy archeolodzy przypuszczają bowiem, że wywodzą się one z kręgu kultury
wschodniofrankońskiej i powstały ok. 780-820 r. n.e. Pieta z kolei przypuszcza,
że pochodzą one z zachodniej Europy, zaś austriaccy badacze nie wykluczają ich
rodzimego, słowiańskiego pochodzenia.
W roku 1997 odkryto kolejne wspaniałe znalezisko – dzwon z brązu z żelaznym sercem. Znaleziono go w południowo-zachodniej części wewnętrznych
fortyfikacji grodziska. Jego znalezienie dowodzi, że w Valach obecni byli jacyś chrześcijańscy przodkowie. W Europie zachował się jeszcze jeden podobny dzwon
z IX w., który odkryto w miejscowości Canino we Włoszech, a obecnie przechowuje się w muzeach watykańskich w Rzymie.
Do Bojnej dzwon dostał się prawdopodobnie wraz z mnichami – misjonarzami z Akwilei, Salzburga, a może nawet z Irlandii.
W grodzisku znaleziono też fragmenty dwóch innych dzwonów i żelazne
serce czwartego, co tylko potwierdza znaczenie tego miejsca.
Oprócz unikatowych znalezisk – plakiet i dzwonu – na terenie grodziska
w Valach wykopano też i inne cenne artefakty, np. ozdoby kobiece, końskie
uprzęże, żelazny kocioł, narzędzia rolnicze, fragmenty żarn, ok. 2000 grzywien
(stanowiły one zarówno ówczesny środek płatniczy, jak i półprodukt do wyrobu
rozmaitych przedmiotów z żelaza), rylec i młot kowalski, siekiery bojowe, okowy
dla niewolników i wiele innych.
Większość z tych przedmiotów wystawiona jest w muzeum w Bojnej, które
otwarto w roku 2007 w obecności ówczesnego premiera Słowacji i innych znakomitych gości oraz licznie przybyłych okolicznych mieszkańców. Uroczystość tę
zaliczono do najważniejszych wydarzeń historycznych wsi.
Bojna, leżąca nieopodal wykopalisk archeologicznych w Valach, stała się
atrakcją turystyczną zarówno dla turystów słowackich, jak i zagranicznych. Ma też
liczne grono wielbicieli i protektorów. Członkami „komitetu” tego specyficznego,
wyimaginowanego klubu sympatyków są bankowiec Štefan Pavúk, prof. Anton
Gúth, były starosta Bojnej Rudolf Hayden, kierownik badań archeologicznych
w Valach Karol Pieta, były premier Słowacji Róbert Fico, wspaniały specjalista
z zakresu archeologii słowiańskiej Luděk Galuška, a także ofiarodawca eksponatów do muzeum w Bojnej, będący także autorem niniejszej publikacji.
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