Keltské oppidum
v Bratislave
centrum bójskeho kmeòového zväzu v strednom Podunajsku
Historický vývoj juhozápadného Slovenska v neskorej dobe laténskej
(125 pred Kr. - prelom letopoètov) sa spája s keltským kmeòom
Bójov. Charakteristickým znakom tohto obdobia je budovanie ve¾kých
opevnených sídelných areálov, ktoré oznaèujeme latinským termínom
oppidum. Tieto sídliská mestského typu plnili administratívnu, výrobnú a obchodnú funkciu a v prípade ohrozenia slúili aj ako útoèisko
pre obyvate¾stvo z okolitých neopevnených osád. K vzniku oppida na
území dnenej Bratislavy na konci 2. stor. pred Kr. prispela výhodná
geografická poloha, prítomnos kriovatky transkontinentálnych ciest,
blízke surovinové zdroje a po¾nohospodárske zázemie.
Priestorovo sa bratislavské oppidum èlenilo na tri èasti. Základ aglomerácie tvorila akropola na hradnom vrchu, na území Starého Mesta
sa rozprestieralo podhradie a na Námestí slobody predhradná osada
zameraná na hrnèiarsku výrobu. Celkovo zaberalo neskorolaténske
osídlenie plochu cca 60 ha, rozloha opevnenej èasti dosahovala cca
20 ha. Opevòovací systém, ktorý chránil akropolu, pozostával z drevozemného valu s èelnou stenou z nasucho kladeného kameòa a predsunutej priekopy s hrotitým dnom.
Sídliskový priestor pred opevnením sa vyznaèoval pecializovanou
remeselnou výrobou. Zo západnej èasti podhradia je známych nieko¾ko dielenských objektov súvisiacich s metalurgiou farebných kovov
a dve eleziarske pece. Od línie Michalskej ul. smerom na východ a
po Urulínsku ul. sa kumulujú nálezy hrnèiarskych pecí tzv vertikálneho dvojkomorového typu. Ïalie batérie hrnèiarskych pecí sa podarilo odkry na Námestí slobody a v pri¾ahlom okolí.
Oppidum sa zapájalo do dia¾kového obchodu, o èom svedèia napr. italské importy (bronzový riad, amfory, kampánska keramika, terra sigillata), nálezy suroviny cudzej proveniencie - tuhy pochádzajúcej z juných
Èiech alebo baltského jantáru a kamenné rotaèné arnovy vyrobené vo
vzdialených oblastiach.

Hlavné námestie - plocha (B. Lesák 1991)
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Situaèný plán oppida pod¾a K. Pietu, 2001. A - depoty mincí, B - hrnèiarske pece, C - metalurgické dielne, D - razba mincí, E - eleziarske
pece, F predpokladaný priebeh priekopy

Hlavné námestie - plocha (M. Maruniaková 1988)
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Bratislavské keltské
mince
Zaèiatky keltského mincovníctva na území Slovenska sa viau k záveru
3. stor. pred Kr. Niekde v bratislavskej oblasti boli v u prvej polovici
2. stor. pred Kr. razené strieborné mince so symbolom v tvare lýry
umiestneným na reverze ved¾a vyobrazenia koòa.
Mincovnícku èinnos Keltov na juhozápadnom Slovensku reprezentujú
predovetkým bratislavské keltské mince. Sústredenie nálezov tohto
typu mincí na území dnenej Bratislavy a v bezprostrednom okolí priviedlo prof. V. Ondroucha k názoru, e ich pôvod je potrebné spája
s produkciou miestnej mincovne.
V Bratislave sa razili zlaté statéry s nápisom BIATEC (hmotnos 6 g)
a ich èiastkové jednotky, èasto so skráteným nápisom BIAT; ïalej
ve¾ké strieborné mince oznaèované ako tetradrachmy (17 g) a ich niie jednotky, ktoré predstavovali didrachmy (6 g) a drachmy (tzv. typ
Simmering, 2,5 g).
Zaèiatok razby strieborných bratislavských keltských mincí s nápisom
BIATEC mono stanovi na základe pouitej predlohy - rímskeho
republikánskeho denára monetárov Q. F. Calena a M. Corda - k r. 70
alebo 69 pred Kr. Po nich nasledovala razba ostatných mincí s rôznymi
nápismi. Bratislavské keltské mince sú oznaèené 15 druhmi nápisov
v latinskej kapitále: AINORIX, BIATEC, BVSV, BVSSVMARVS,
COBROVOMARVS, COISA, COVIOMARVS, COVNOS, DEVIL,
EVOIVRIX, FARIARIX, IANTUMARVS, MACCIVS, NONNOS,
TITTO, jeden druh tetradrachiem je bez nápisu. Spodnú hranicu èinnosti mincovne kladie numizmatické bádanie do konca tyridsiatych
rokov pred Kr. Nápisy na minciach predstavujú s najväèou pravdepodobnosou osobné mená reprezentantov mocenskej truktúry oppida.
Na základe ve¾kého poètu nápisov sa uvauje, e v oppide na území
Bratislavy sa uplatòovala forma vlády, ktorú v súvise s pomermi v Gallii
uvádza G. I. Caesar. V systéme roèných magistratúr rada starích zverovala vládu vdy na jeden rok do rúk dvoch vysokých úradníkov: najvyia moc patrila vergobretovi, hospodárske záleitosti komunity a
mincovníctvo riadil arkantodan.
Bratislavské keltské mince sú dokladom hospodárskej a politickej prosperity oppida a ryteckej vyspelosti miestnej mincovne. Nápisy na
minciach sú zároveò najstarím svedectvom pouitia latinského písma
na naom území. Obrazové bohatstvo mincí èerpá najmä z gréckej
mytológie a odráa náboenské predstavy bratislavských Keltov.
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Kovolejárska
a minciarska dielòa
na Panskej ul. 19

Výroba mince pozostávala z dvoch etáp - odliatia mincového kotúèika a razby. Odváené mnostvo drahého kovu sa najprv dávkovalo do
hlinenej formy - plochej platnièky opatrenej na povrchu vhåbenými
jamkami. Dávkovacia platnièka sa vloila do zahåbenej pece so eravým dreveným uhlím, teplotu potrebnú na roztavenie mincového
kovu (striebro 965° C) zabezpeèoval prívod umelého vzduchu. Po
odliatí hrubého tvaru mince sa pristúpilo k samotnej razbe. Predhriaty mincový kotúèik sa poloil medzi dve razidlá a úderom kladiva
sa dosiahlo obojstranné vyobrazenie.
Za doklad mincovníckej èinnosti na polohe Panská ul. 19 môeme
povaova vysoký poèet technickej keramiky pouívanej na spracovanie a tavbu kovov. Poèas archeologického výskumu sa tu nalo viac
ako 75 kovolejárskych téglikov a 22 zlomkov hlinených platnièiek,
ktoré boli pod¾a výsledkov röntgenofluorescenènej analýzy pouité
na tavenie striebra. Okrem mincí sa v tomto priestore zhotovovali aj
drobné predmety technikou liatia na stratený vosk.
Na území Bratislavy mohlo pracova v neskorej dobe laténskej viacero takýchto mincovní. V zistenej dielni sa razili iba drobné mince
pravdepodobne typu Simmering (2,5 g) a Karlstein (0,5 g), ako to
naznaèuje ve¾kos jamiek v objavených hlinených formách. Otázka
miesta výroby ve¾kých bratislavských mincí tak zostáva naïalej otvorená.

Kresba: Jana Minaroviech a Gábor Gyenes
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Zánik bratislavského
oppida
Dôkazom násilného zániku bratislavského oppida sú nálezové situácie,
ktoré charakterizujú nepietne uloené zvyky ¾udských jedincov a spálené
kontrukcie objektov (tzv. katastrofický horizont).
Ako príklad mono uvies výsledky archeologického výskumu, ktorý sa
uskutoènil v r. 1988 na Vydrici pod juným svahom hradného vrchu (parc.
è. 554). Na spálenej kontrukcii nadzemného objektu leali kostrové pozostatky vye desiatich ¾udí a dvoch zvierat prekryté závalom kameòov. Polohy
so stopami mimoriadnych udalostí evidujeme na viacerých miestach podhradia oppida. Na Hlavnom nám. 7 odkryli archeológovia pod zborenými
stenami poiarom detruovaného obydlia èas skeletu a lebku päroèného
dieaa. Nález nemono interpretova ako hrob, pretoe kostra sa nachádzala vo vertikálnej polohe. Podobný nález kostry eny a polroèného dieaa
pochádza z výskumu na Sedlárskej ul. 3.
K polohám zánikového, tzv. katastrofického horizontu patrí aj Panská ul. 19
(parc. è. 300). Archeologický výskum, ktorý sa uskutoènil v r. 1982-85, priniesol nové pozorovania, ktoré výraznou mierou doplnili poznatky o závere
laténskeho osídlenia na území Bratislavy. Vo výplni jamy 3/85 boli pohodené
kostry dvoch starích ien, nekompletná kostra mua a jedna enská lebka.

Katastrofický horizont na Vydrici, parc. 554, (P. Baxa a L. Zachar 1988)

Súvislos zánikového horizontu s konkrétnymi historickými udalosami
zostáva s oh¾adom na stav archeologického výskumu a nedostatok písomných prameòov iba hypotetická. V minulosti sa napr. zánik bratislavského
oppida dával do súvisu s porákou, ktorú utrpeli koncom tyridsiatych
rokov 1. stor. pred Kr. kmene Bójov a Tauriskov vo vojne proti Dákom.
Pod¾a gréckeho geografa Strabona (64/63 pred Kr.  21/25 po Kr.) boli
Bójovia na hlavu porazení a ich územie premenené na pú (deserta Boiorum). Výskyt chronologicky citlivých predmetov vo vrstvách katastrofického horizontu bratislavského oppida ale poukazuje na skutoènos, e
k zániku keltského osídlenia dochádza a okolo prelomu letopoètov.

Panská ul. 19, obj. 3/85, (D. Rexa a L. Zachar 1982 - 85)
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